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ز
األصل:
باإلنكليية
التاري خ 14 :أبريل 2022

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

ر
مشوعات جداول أعمال دورات عام  2023العادية للجمعية العامة للويبو ومؤتمر الويبو وجمعية اتحاد باريس وجمعية
اتحاد برن
وثيقة من إعداد األمانة

مشوع جدول أعمال الجمعية العامة … [و] ر
تنص اتفاقية الويبو عىل أن "تقوم لجنة التنسيق … بإعداد ر
مشوع جدول أعمال
.1
ر
المؤتمر …" (المادة  . ))3(8وتنص اتفاقية باريس (وثيقة استوكهولم) عىل أن "تقوم اللجنة التنفيذية … بإعداد مشوع جدول أعمال
الجمعية …" (المادة ()6(14أ))  .وتنص اتفاقية برن (وثيقة باريس) عىل أن "تقوم اللجنة التنفيذية … بإعداد ر
مشوع جدول أعمال
الجمعية …" (المادة ()6(23أ)) .
وجمعيت اتحادي باريس وبرن ،مبدئيا ،من  3إىل 7
وستنعقد الدورات العادية المقبلة ل لجمعية العامة للويبو ومؤتمر الويبو
.2
ي
.
ينبغ عىل األقل إدراجها يف
يوليو  2023وترد يف المرفقات األول
الت ي
والثان والثالث والرابع من هذه الوثيقة اقتاحات بشأن البنود ي
ي
ر
.
ويأن اقتاح إدراج تلك البنود وفقا لألحكام المنطبقة من اتفاقية الويبو واتفاقية باريس
المذكورة
مشوعات جداول أعمال الدورات
ي
(وثيقة استوكهولم) واتفاقية برن (وثيقة باريس) أو وفقا لقرارات سابقة اتخذتها بعض الهيئات الرئاسية  .وتجدر اإلشارة إىل أن المدير
العام سيدرج بنودا إضافية ف ر
مشوعات جداول األعمال إذ ا اقتضت الظروف ذلك .
ي
وستد البنود المقتح إدراجها ف ر
الت ستجتمع يف
.3
مشوعات جداول أعمال جمعيات الدول األعضاء يف الويبو وسائر الهيئات ي
ي
ُ
ّ
ر
دورات عادية يف إطار جمعيات عام  2023وتعرض ،كما جرت العادة ،يف مشوع جدول أعمال موحد .

إن لجنة الويبو للتنسيق مدعوة إىل اعتماد
.4
والثان؛ واللجنة التنفيذية التحاد باريس
المرفقي األول
ي
مدعوة إىل اعتماد المرفق الثالث؛ واللجنة التنفيذية
التحاد برن مدعوة إىل اعتماد المرفق الرابع.
[تىل ذلك المرفقات]
ي

A/63/4
ANNEX I
المرفق األول
بنود مقتحة إلدراجها ف ر
مشوع جدول
ي

أعمال 1

دورة عام  2023العادية

للجمعية العامة للويبو

انتخاب أعضاء المكتب
قبول المراقبي
التنامج والمتانية ومسائل الرقابة
ر
تقارير من لجان الويبو

الثان]
[يىل ذلك المرفق ي
ي

1

مشوع جدول أعمال ّ
ُ
سيعرض ف ر
موحد لجميع هيئات الويبو المجتمعة يف إطار جمعيات عام ( 2023انظر(ي) الفقرة  3من هذه الوثيقة).
ي
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ANNEX II
الثان
المرفق ي
بنود مقتحة إلدراجها ف ر
مشوع جدول
ي

أعمال 2

دورة عام  2023العادية

لمؤتمر الويبو

انتخاب أعضاء المكتب
قبول المراقبي
التنامج والمتانية ومسائل الرقابة
ر
[يىل ذلك المرفق الثالث]
ي

2

مشوع جدول أعمال ّ
ُ
سيعرض ف ر
موحد لجميع هيئات الويبو المجتمعة يف إطار جمعيات عام ( 2023انظر(ي) الفقرة  3من هذه الوثيقة).
ي
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ANNEX III
المرفق الثالث
بنود مقتحة إلدراجها ف ر
مشوع جدول
ي

أعمال 3

دورة عام  2023العادية

لجمعية اتحاد باريس

انتخاب أعضاء المكتب
قبول المراقبي
التنامج والمتانية ومسائل الرقابة
ر
[يىل ذلك المرفق الرابع]
ي

3

مشوع جدول أعمال ّ
ُ
سيعرض ف ر
موحد لجميع هيئات الويبو المجتمعة يف إطار جمعيات عام ( 2023انظر(ي) الفقرة  3من هذه الوثيقة).
ي
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ANNEX IV
المرفق الرابع
بنود مقتحة إلدراجها ف ر
مشوع جدول
ي

أعمال 4

دورة عام  2023العادية

لجمعية اتحاد برن

انتخاب أعضاء المكتب
قبول المراقبي
التنامج والمتانية ومسائل الرقابة
ر
[نهاية المرفق الرابع والوثيقة]

4

مشوع جدول أعمال ّ
ُ
سيعرض ف ر
موحد لجميع هيئات الويبو المجتمعة يف إطار جمعيات عام ( 2023انظر(ي) الفقرة  3من هذه الوثيقة).
ي

