A/63/2 PROV.3
ز
األصل:
باإلنكليية
التاري خ 12 :يوليو 2022

ز
جمعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات الثالثة والستون
جنيف ،من  14إىل  22يوليو 2022

قائمة الوثائق
من إعداد األمانة

البند  1من جدول األعمال

افتتاح الدورات

( A/63/INF/1 Rev.معلومات عامة)
البند  2من جدول األعمال

اعتماد جدول األعمال

ّ
 ( A/63/1 Prov.4ر
الموحد)
مشوع جدول األعمال
( A/63/2 Prov.3قائمة الوثائق)
البند  3من جدول األعمال

تقرير المدير العام إىل جمعيات الويبو

ُ
ر
اإللكتون.
سيتاح الخطاب عىل موقع الويبو
البند  4من جدول األعمال

بيانات عامة

ُ ّ
ُ
ر
اإللكتون.
المقدمة من الوفود عىل موقع الويبو
ستتاح البيانات العامة
البند  5من جدول األعمال

انتخاب أعضاء المكتب

( A/63/INF/2أعضاء المكتب)

A/63/2 Prov.3
2
البند  6من جدول األعمال

قبول المر ز
اقبي

( A/63/3 Rev.قبول المراقبي)
البند  7من جدول األعمال

ر
مشوعات جداول أعمال الدورات العادية لعام 2023

 ( A/63/4ر
مشوعات جداول أعمال دورات عام  2023العادية للجمعية العامة للويبو ومؤتمر الويبو وجمعية اتحاد باريس
وجمعية اتحاد برن)
البند  8من جدول األعمال

الدورة االنتخابية الجديدة ألعضاء مكاتب جمعيات الويبو وهيئاتها األخرى

( A/63/5 Rev.الدورة االنتخابية الجديدة ألعضاء مكاتب جمعيات الويبو وهيئاتها األخرى)
البند  9من جدول األعمال

تقارير من لجان الويبو

( WO/GA/55/1تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة)
التاءات)
( WO/GA/55/2تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون ر
ر
( WO/GA/55/3تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشات الجغرافية)
( WO/GA/55/3 Corr.تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
ر
والمؤشات الجغرافية)
( WO/GA/55/4مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماس العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم)
 ( WO/GA/55/5تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية)
( WO/GA/55/6تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية
والفوكلور)
( WO/GA/55/7تقرير عن اللجنة المعنية بمعايت الويبو)
البند  10من جدول األعمال

تقارير عن التدقيق والرقابة

( WO/GA/55/8تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة)
ر
الخارج)
( A/63/6تقرير المدقق
( WO/GA/55/9التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية)
1
( A/63/7قائمة القرارات ر
التنامج والمتانية)
الت اعتمدتها لجنة ر
البند  11من جدول األعمال

ز
والميانية
الينامج
تقرير عن لجنة ر

( A/63/7قائمة القرارات ر
التنامج والمتانية)
الت اعتمدتها لجنة ر

1
2

2

بشأن المسائل ر
الت يغطيها هذا البند من جدول األعمال.
التنامج والمتانية بخالف تلك المشمولة بالبند  11من جدول األعمال.
بشأن مسائل لجنة ر

A/63/2 Prov.3
3
البند  12من جدول األعمال

ز
الموظفي
تقارير عن شؤون

( WO/CC/81/INF/1التقرير السنوي عن الموارد ر
البشية)
( WO/CC/81/INF/2التقرير السنوي لمكتب األخالقيات)
( WO/CC/81/3لجنة المعاشات التقاعدية لموظف الويبو)
البند  13من جدول األعمال

ز
الموظفي والئحته
تعديالت عىل نظام

( WO/CC/81/2تعديالت عىل نظام الموظفي والئحته)
البند  14من جدول األعمال

مركز الويبو للتحكيم والوساطة ،بما زف ذلك أسماء حقول ر
اإلنينت
ي

( WO/GA/55/10مركز الويبو للتحكيم والوساطة ،بما ف ذلك أسماء الحقول عىل ر
اإلنتنت)
البند  15من جدول األعمال

نظام مدريد

( MM/A/56/1التعديالت ر
المقتح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية رلتوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدوىل للعالمات)
البند  16من جدول األعمال

نظام الهاي

ر
( H/A/42/1التعديالت ر
المشتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960التفاق الهاي)
المقتح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية
البند  17من جدول األعمال

نظام لشبونة

ر
( LI/A/39/1التعديالت ر
المشتكة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف التفاق لشبونة)
المقتح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية
البند  18من جدول األعمال

جمعية اتحاد بودابست

( BP/A/39/1االستمارات بموجب معاهدة بودابست)
البند  19من جدول األعمال

المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا

 ( A/63/8ر
اقتاح بشأن المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا)
البند  20من جدول األعمال

اعتماد التقرير

التقرير الموجز
البند  21من جدول األعمال

اختتام الدورات
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4
التسلسىل
قائمة الوثائق بحسب الرقم
ي
3

الرقم التسلسىل

عنوان الوثيقة

A/63/INF/1 Rev.

معلومات عامة

A/63/INF/2

أعضاء المكتب

A/63/INF/3

حاالت االنضمام إىل المعاهدات ر
الت تديرها الويبو ومسائل اإلصالح الدستوري
ر
االشتاكات ف  30يونيو 2022
وضع تسديد

A/63/INF/5 Prov.

قائمة مؤقتة بالمشاركي
ّ
ر
الموحد
مشوع جدول األعمال

A/63/2 Prov.3

قائمة الوثائق

A/63/3 Rev.

قبول المراقبي
ر
مشوعات جداول أعمال دورات عام  2023العادية للجمعية العامة للويبو ومؤتمر الويبو
وجمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن

A/63/5 Rev.

الدورة االنتخابية الجديدة ألعضاء مكاتب جمعيات الويبو وهيئاتها األخرى

A/63/6

ر
الخارج
تقرير المدقق
قائمة القرارات ر
التنامج والمتانية
الت اعتمدتها لجنة ر
ر
اقتاح بشأن المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا

WO/GA/55/1

تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة

WO/GA/55/2

التاءات
تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون ر

WO/GA/55/3

تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
ر
والمؤشات الجغرافية

WO/GA/55/3 Corr.

تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
ر
والمؤشات الجغرافية

WO/GA/55/4

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

WO/GA/55/5

تقرير عن اللجن ة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية

WO/GA/55/6

تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف
التقليدية والفولكلور

WO/GA/55/7

تقرير عن اللجنة المعنية بمعايت الويبو

WO/GA/55/8

تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة

A/63/INF/4

A/63/1 Prov.4

A/63/4

A/63/7
A/63/8

ّ ُ3
ُ
عرن؛ ص :صيت؛ ف :فرنس؛ ر :روس؛ س :إسبان
أعدت جميع الوثائق باللغات الست التالية ،ما لم يذكر خالف ذلك :إ :إنكلتي؛ ع :ر

A/63/2 Prov.3
5
3

الرقم التسلسىل

عنوان الوثيقة

WO/GA/55/9

التقرير الس

WO/GA/55/10

مركز الويبو للتحكيم والوساطة ،بما ف ذلك أسماء الحقول عىل ر
اإلنتنت
التقرير السنوي عن الموارد ر
البشية

WO/CC/81/INF/1

نوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية

WO/CC/81/INF/2

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات
(رمز ُملغ)

WO/CC/81/2

تعديالت عىل نظام الموظفي والئحته

WO/CC/81/3

لجنة المعاشات التقاعدية لموظف الويبو

MM/A/56/1

ر
المقتح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية رلتوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل
التعديالت
الدوىل للعالمات

MM/A/56/1/INF/1

فائض اتحاد مدريد للثنائيتي  19/2018و21/2020

H/A/42/1

ر
ر
المشتكة لوثيقة  1999ووثيقة 1960
المقتح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية
التعديالت
التفاق الهاي

LI/A/39/1

ر
ر
المشتكة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف
المقتح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية
التعديالت
التفاق لشبونة

BP/A/39/1

االستمارات بموجب معاهدة بودابست

MVT/A/7/INF/1

ّ
الميشة
تقرير عن اتحاد الكتب

WO/CC/81/1

[نهاية الوثيقة]

