
 

A/62/2 PROV.3  

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 سبتمي   28 التاري    خ: 

ي الويبو
ز
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

 قائمة الوثائق

 األمانةإعداد من 

 افتتاح الدورات من جدول األعمال 1البند 

A/62/INF/1 Rev. (معلومات عامة) 

 اعتماد جدول األعمال من جدول األعمال 2البند 

A/62/1 Prov.2 (وع جدول األعمال الموّحد  (مشر
A/62/2 Prov.3 (قائمة الوثائق) 

 نتخاب أعضاء المكتبا من جدول األعمال 3البند 

A/62/INF/2 ( المكتبأعضاء) 

 المدير العام إىل جمعيات الويبو تقرير  من جدول األعمال 4البند 

  والخطاب  التقرير  سُيتاح
ون   . عىل موقع الويبو اإللكتر

 البيانات العامة من جدول األعمال 5البند 

تاح
ُ
.  الُمقدمة منالبيانات العامة  ست  

ون   الوفود عىل موقع الويبو اإللكتر
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ز  من جدول األعمال 6البند   قبول المراقبي 

A/62/3 Rev. (   قبول المراقبي) 
A/62/4 Rev. (الويبو  

 (تحديث قائمة المنظمات غت  الحكومية المعتمدة بصفة مراقب ف 

 الموافقة عىل اتفاقات من جدول األعمال 7البند 

WO/CC/80/1 (الموافقة عىل اتفاقات) 

ز تكوين لجنة الويبو للتنسيق  من جدول األعمال 8البند  ز التحادي باريس وبرن واللجنتي   التنفيذيتي 

A/62/5 (تكوين لجنة الويبو للتنسيق واللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس وبرن) 
A/62/10 ( قية ومجموعة بلدان أوروبا الوسىط ك باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر اح مشتر اقتر

بلدان أمريكا الالتينية والكاريب   بشأن تخصيص المقاعد الشاغرة ألغراض والبلطيق والمجموعة باء ومجموعة 
 (انتخاب األعضاء المكونة للجنة الويبو للتنسيق

A/62/11 (ك من مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة األفريقية بشأن تكوين لجنة الويبو للتنسيق ح مشتر  (مقتر

انية تكوين لجنة من جدول األعمال 9البند  ز نامج والمي   الي 

WO/GA/54/1 (انية نامج والمت    (تكوين لجنة الت 

 التدقيق والرقابةتقارير عن  من جدول األعمال 10البند 

WO/GA/54/2 (تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة) 
A/62/6 ( الخارج    المدققتقرير) 

WO/GA/54/3 ( الداخليةالتقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة) 
A/62/7 (انية نامج والمت     اعتمدتها لجنة الت 

 1(قائمة القرارات البر

انيةتق مالمن جدول األع 11البند  ز نامج والمي   رير عن لجنة الي 

A/62/7 (انية نامج والمت     اعتمدتها لجنة الت 
 2 (قائمة القرارات البر

 اجتماعات الويبومحاضز  من جدول األعمال 12البند 

A/62/9 (  اجتماعات الويبو محاض) 

 نية بحق المؤلف والحقوق المجاورةتقرير عن اللجنة الدائمة المع من جدول األعمال 13البند 

WO/GA/54/4 (تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة) 

                                                
  يغطيها هذا البند من جدول األعمال.   1

 بشأن المسائل البر
انية بخالف تلك المشمولة بالبند   2 نامج والمت    من جدول األعمال.  10بشأن مسائل لجنة الت 
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اءاتتقرير عن اللجنة  من جدول األعمال 14البند   الدائمة المعنية بقانون الي 

WO/GA/54/5 (اءات  (تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون الت 

ات تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصام من جدول األعمال 15البند  يم الصناعية والمؤشر
 الجغرافية

WO/GA/54/7 ( ات الجغرافيةتقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية  (والتصاميم الصناعية والمؤشر

  مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم من جدول األعمال 16البند 

WO/GA/54/8 (مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم) 

 عراض تنفيذ توصيات أجندة التنميةتقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واست مالمن جدول األع 17البند 

WO/GA/54/9 (تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية) 

ة والمعارف التقليدية بالملكية الفكرية والموارد الوراثيتقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية  من جدول األعمال 18البند 
 والفولكلور

WO/GA/54/10 ( تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية
 (والفولكلور

 والقضايا ذات الصلة ن اللجنة المعنية بمعايي  الويبو تقرير ع من جدول األعمال 19البند 

WO/GA/54/11 (تقرير عن اللجنة المعنية بمعايت  الويبو) 
WO/GA/54/14 ( المسائل المتعلقة بتاري    خ تنفيذ معيار الويبوST.26) 

 جنة االستشارية المعنية باإلنفاذتقرير عن الل من جدول األعمال 20البند 

WO/GA/54/12 ( باإلنفاذتقرير عن اللجنة االستشارية المعنية) 
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اءاتنظ من جدول األعمال 21البند   ام معاهدة التعاون بشأن الي 

PCT/A/53/1 (  اءات كإدارة للبحث الدوىل  وإدارة للفحص التمهيدي الدوىل   إطار تعيي   المكتب األورون   اآلسيوي للت 
 ف 

اءات  (معاهدة التعاون بشأن الت 
PCT/A/53/2 (نظام البحث  مراجعة  

 (الدوىل   اإلضاف 
PCT/A/53/3 (اءات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الت   (التعديالت المقتر

 نظام مدريد من جدول األعمال 22البند 

MM/A/55/1 (وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدوىل  للعالمات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لت   (التعديالت المقتر

 نظام الهاي األعمالمن جدول  23البند 

H/A/41/1 (ح إدخالها ع كة التعديالت المقتر  (التفاق الهاي 1960ووثيقة  1999وثيقة لىل الالئحة التنفيذية المشتر

 نظام لشبونة من جدول األعمال 24البند 

LI/A/38/1 (تطوير نظام لشبونة) 
LI/A/38/2 ( كة ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية المشتر  (تفاق لشبونة ووثيقة جنيف التفاق لشبونةال التعديالت المقتر

نت مركز الويبو للتحكيم والوساطة، من جدول األعمال 25البند  ي ذلك أسماء حقول اإلنير
ز
 بما ف

WO/GA/54/13 (ذلك أسماء الحقول عىل ا  
نتمركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما ف   (إلنتر

اءاتمعاهدة قانون  من جدول األعمال 26البند   الي 

WO/GA/54/6 ( اءاتتنفيذ المساعدة التقنية والتعاون ألغراض  (معاهدة قانون الت 

 رة بشأن قانون العالمات التجاريةمعاهدة سنغافو  من جدول األعمال 27البند 

STLT/A/14/1 ( معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجاريةالمساعدة التقنية والتعاون ألغراض تنفيذ) 

ي البرص  من جدول األعمال 28البند 
ر
ز أو معاف معاهدة مراكش لتيسي  النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي 

ي قراءة المطبوعات أو ذوي
ز
 إعاقات أخرى ف

MVT/A/6/1 Rev. (وضع معاهدة مراكش) 

ز بشأن األداء السمعي البرصيمعاهدة  من جدول األعمال 29البند   بيجي 

BTAP/A/2/1 Rev. (وضع معاهدة بيجي   بشأن األداء السمع  البرصي) 
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ز تقارير عن ش من جدول األعمال 30البند   ؤون الموظفي 

WO/CC/80/INF/1 (ية  (التقرير السنوي عن الموارد البشر
WO/CC/80/INF/2 (التقرير السنوي لمكتب األخالقيات) 

WO/CC/80/2 ( ية اتيجية الموارد البشر  (2026-2022استر
WO/CC/80/4(الويبو  

 (لجنة المعاشات التقاعدية لموظف 

ز والئحتهتع من جدول األعمال 31البند   ديالت عىل نظام الموظفي 

WO/CC/80/3 (تعديالت عىل نظام الموظفي   والئحته) 

 اعتماد التقرير من جدول األعمال 32البند 

 الموجزالتقرير 

 اختتام الدورات من جدول األعمال 33البند 
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 قائمة الوثائق بحسب الرقم التسلسىلي 

  3عنوان الوثيقة الرقم التسلسىل  

A/62/INF/1 Rev. معلومات عامة 

A/62/INF/2 أعضاء المكتب 

A/62/INF/3 تديرها الويبو ومسائل اإلصالح الدستوري  
 وضع عضوية بعض المعاهدات البر

A/62/INF/4   
 
اكات ف  2021 أغسطس 31وضع تسديد االشتر

A/62/INF/5 Prov.1    قائمة مؤقتة بالمشاركي 

A/62/1 Prov.2 وع جدول األعمال الموّحد  مشر

A/62/2 Prov.3 قائمة الوثائق 

A/62/3 Rev.    قبول المراقبي 

A/62/4 Rev. الويبو  
 
 تحديث قائمة المنظمات غت  الحكومية المعتمدة بصفة مراقب ف

A/62/5    التنفيذيتي   التحادي باريس وبرن تكوين لجنة الويبو للتنسيق واللجنتي 

A/62/6  الخارج    المدققتقرير 

A/62/7 اع  
انيةقائمة القرارات البر نامج والمت    تمدتها لجنة الت 

A/62/8 ()  رمز ُملع 

A/62/9 محاض  اجتماعات الويبو 

A/62/10  ك باسم مجموعة بلدان آسيا اح مشتر قية ومجموعة بلدان  اقتر الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
أوروبا الوسىط والبلطيق والمجموعة باء ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريب   بشأن 

 تخصيص المقاعد الشاغرة ألغراض انتخاب األعضاء المكونة للجنة الويبو للتنسيق

A/62/11 ك من مجموعة بلدان آسيا والمحيط الها ح مشتر دئ والمجموعة األفريقية بشأن تكوين مقتر
 لجنة الويبو للتنسيق

WO/GA/54/1 انية نامج والمت    تكوين لجنة الت 

WO/GA/54/2 ةتقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقاب 

WO/GA/54/3 التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية 

WO/GA/54/4 مؤلف والحقوق المجاورةنية بحق التقرير عن اللجنة الدائمة المع 

WO/GA/54/5 اءات   تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون الت 

WO/GA/54/6  اءاتتنفيذ المساعدة التقنية والتعاون ألغراض  معاهدة قانون الت 

WO/GA/54/7  ات تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
 افيةالجغر 

WO/GA/54/8 مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم 

WO/GA/54/9 تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية 

WO/GA/54/10 كرية والموارد الوراثية والمعارف تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الف
 التقليدية والفولكلور

                                                
ت جميع الوثائق باللغات الست التالية، ما لم ُيذكر خالف  3

ّ
عد
ُ
  أ

؛ س: إسبان  ؛ ر: روس  ؛ ف: فرنس   
؛ ص: صيب  ي؛ ع: عرن  

 ذلك: إ: إنكلت  
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 3عنوان الوثيقة الرقم التسلسىل  

WO/GA/54/11 تقرير عن اللجنة المعنية بمعايت  الويبو 

WO/GA/54/12 تقرير عن اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ 

WO/GA/54/13 ذلك أسماء الحقول  
 
نت مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما ف  عىل اإلنتر

WO/GA/54/14  المسائل المتعلقة بتاري    خ تنفيذ معيار الويبوST.26 

WO/CC/80/INF/1 يةال  تقرير السنوي عن الموارد البشر

WO/CC/80/INF/2 التقرير السنوي لمكتب األخالقيات 

WO/CC/80/1 الموافقة عىل اتفاقات 

WO/CC/80/2  ية اتيجية الموارد البشر  2026-2022استر

WO/CC/80/3 تعديالت عىل نظام الموظفي   والئحته 

WO/CC/80/4  الويبو التقاعديةلجنة المعاشات  
 لموظف 

PCT/A/53/1  اءات كإدارة للبحث الدوىل  وإدارة للفحص التمهيدي تعيي   المكتب األورون   اآلسيوي للت 
  إطار الدوىل  
 
اءات ف  معاهدة التعاون بشأن الت 

PCT/A/53/2 اإل نظام البحث  مراجعة  
 الدوىل   ضاف 

PCT/A/53/3 اءات ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الت 
 التعديالت المقتر

MM/A/55/1  وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لت 
التعديالت المقتر
 الدوىل  للعالمات

H/A/41/1 ح إدخالها عىل كة ل التعديالت المقتر  1960ووثيقة  1999وثيقة الالئحة التنفيذية المشتر
 التفاق الهاي

LI/A/38/1 تطوير نظام لشبونة 

LI/A/38/2 ح إدخالها عىل كة ال  التعديالت المقتر تفاق لشبونة ووثيقة جنيف الالئحة التنفيذية المشتر
 التفاق لشبونة

STLT/A/14/1  معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجاريةالمساعدة التقنية والتعاون ألغراض تنفيذ 

MVT/A/6/INF/1  الميّشةتقرير عن اتحاد الكتب 

MVT/A/6/1 Rev. وضع معاهدة مراكش 

BTAP/A/2/1 Rev.  بيجي   بشأن األداء السمع  البرصيوضع معاهدة 

 ]نهاية الوثيقة[

                                                
3   

؛ س: إسبان  ؛ ر: روس  ؛ ف: فرنس   
؛ ص: صيب  ي؛ ع: عرن  
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ّ
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ُ
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