
 

A/63/1 

ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2022يو ليو  14التاري    خ: 

ي الويبو
ز
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ة والستونلثثاالسلسلة االجتماعات 

 2022يوليو  22 إىل 14 منجنيف، 

 جدول األعمال الموّحد

 اعتمدته الجمعياتذي ال
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 1قائمة بنود جدول األعمال

 افتتاح الدورات

 افتتاح الدورات .1

 اعتماد جدول األعمال .2

 تقرير المدير العام إىل جمعيات الويبو .3

 البيانات العامة .4

 انتخاب أعضاء المكاتب .5

 الهيئات الرئاسية والمسائل المؤسسية

 قبول المراقبي    .6

وعات جداول أعمال .7  2023لعام  عاديةالدورات ال مشر

 . ات الويبو وهيئاتها األخرىتب جمعياالدورة االنتخابية الجديدة ألعضاء مك .8

 الدوىل  
 لجان الويبو وإطار التقني  

 ان الويبو: ن لجمرير اتق .9

 (حق المؤلف )لجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة  "1"

اءات "2" اءات( اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر  )لجنة البر

ات الجغرافية "3"  )لجنة العالمات( اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم "4"

 واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية)لجنة التنمية( تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  "5"

 )لجنة المعارف( اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور  "6"

( اللجنة المعنية بمعايب  الويبو  "7"  )لجنة المعايب 

  

                                                
1
 (. /2/63Aلالطالع عىل الوثائق المشمولة بكل بند من جدول األعمال، انظر "قائمة الوثائق" )الوثيقة  
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انية والرقابة نامج والمب    مسائل البر

 تدقيق والرقابةتقارير عن ال .10

 تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة "1"

 الخارجر   المدققتقرير  "2"

 تقرير مدير شعبة الرقابة الداخلية "3"

انية .11 نامج والمب    تقرير عن لجنة البر

 شؤون الموظفي   

 تقارير عن شؤون الموظفي    .12

ية "1"  تقرير عن الموارد البشر

 تقرير مكتب األخالقيات "2"

 والئحتهعديالت عىل نظام الموظفي   ت .13

 خدمات الملكية الفكرية العالمية

نت .14   ذلك أسماء الحقول عىل اإلنبر
 مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما ف 

 نظام مدريد .15

 نظام الهاي .16

 نظام لشبونة .17

 جمعيات ومعاهدات أخرى

 جمعية اتحاد بودابست .18

 مسائل أخرى

 ألوكرانياالمساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية  .19

 اختتام الدورات

 اعتماد التقرير .20

 اختتام الدورات .21
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 برنامج العمل المؤقت

  األيام التالية: 
 
ح تناول بنود جدول األعمال المذكورة أدناه ف  من المقبر

 4إىل  1البنود  يوليو 14 الخميس

 8و 6و 5)تتمة( و 4البنود  يوليو 15 الجمعة

 9د البن يوليو 18 االثني   

 11و "3"10" و1"10 د و البن يوليو 19 الثالثاء

 19و 18و 17و 16و 15و 14و 13و 12و 7البنود  يوليو 20األربعاء 

 "2"10البند  يوليو 21الخميس 

 21و 20 انالبند يوليو 22الجمعة 

  أي يوم من
نامج مؤقت، ومن الممكن طرح أي بند من بنود جدول األعمال للنقاش ف  بقرار من ، 2022يوليو  22إىل  14 وهذا البر

 الرئيس )الرؤساء( ووفقا للنظام الداخىل  العام للويبو. 

 . 18:00إىل  15:00وجلسات بعد الظهر من الساعة  13:00إىل  10:00وستعقد جلسات الصباح من الساعة 

 الهيئات المعنية

  إطار ال
  كل هيئة مجتمعة ف 

  تعت 
وع جدول األعمال المسائل التر   جمعياكما جرت العادة، يتضمن مشر

ت )الوارد بيانها ف 
ل بندا واحدا من بنود جدول .A/62/INF/1 Rev ةالوثيق

ّ
  أكبر من هيئة واحدة تشك

( بطريقة موحدة، أي أن كل مسألة تعت 
:  األعمال  كما يىل 

 ( الوثيقة 22الهيئات المعنية: كل الهيئات المجتمعة  
نة ف   .A/63/INF/1 Rev( المبيَّ

 لجمعية العامة للويبواالرئيس: رئيس 
 21و 20و 19و 11و" 2"10و 8و 6و، 4 إىل 1 البنود: 

 المعنية: الجمعية العامة للويبو اتالهيئ 
 الرئيس: رئيس الجمعية العامة للويبو

 14و "3"10" و1"10و 9البنود: 

  :للتنسيقلويبو لجنة االهيئات المعنية 
 للتنسيقلويبو لجنة االرئيس: رئيس 

 13و 12 : اندالبن

  اللجنة التنفيذية التحاد برن، اللجنة التنفيذية التحاد باريس، للتنسيقالهيئة المعنية: لجنة الويبو 
 الرئيس: رئيس لجنة الويبو للتنسيق

 7و 5 : اندالبن

  



A/63/1 
5 
 
 

 الهيئة المعنية: جمعية اتحاد مدريد 
 الرئيس: رئيس جمعية اتحاد مدريد

 15البند: 

 الهيئة المعنية: جمعية اتحاد الهاي 
 الرئيس: رئيس جمعية اتحاد الهاي

 16البند: 

 الهيئة المعنية: جمعية اتحاد لشبونة 
 الرئيس: رئيس جمعية اتحاد لشبونة

 17البند: 

  بودابستالهيئة المعنية: جمعية اتحاد 
 بودابستالرئيس: رئيس جمعية اتحاد 

 18البند: 
 

 نهاية الوثيقة[]
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