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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020رب ديسم 15 التارخي:

 (االستثنائية السابعة عشرة)الدورة احلادية واألربعون  الدورة –مؤمتر الويبو 
  - اللجنة التنفيذية –االحتاد الدويل حلماية امللكية الصناعية )احتاد باريس( 

 (السادسة واخلمسون العادية الدورة)الستون  الدورة
  - اجلمعية –االحتاد الدويل حلماية املصنفات األدبية والفنية )احتاد برن( 

 (االستثنائية السادسة والعشرون الدورة)اخلمسون  الدورة
  - اللجنة التنفيذية –االحتاد الدويل حلماية املصنفات األدبية والفنية )احتاد برن( 

 (اخلمسونو احلادية العادية الدورة) والستون السادسة الدورة
 – اجلمعية –االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات )احتاد نيس( 

 (االستثنائية السادسة عشرة الدورة) األربعون الدورة
 – اجلمعية – االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل )احتاد لشبونة(

 (الرابعة عشرةاالستثنائية الدورة الدورة السابعة والثالثون ) 
  - اجلمعية –االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للتصاميم الصناعية )احتاد لوكارنو( 

 (االستثنائية السابعة عشرة الدورة) األربعون الدورة
  - اجلمعية –االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للرباءات 

 (التاسعة عشرةاالستثنائية  الدورة) األربعوناحلادية و الدورة
  - اجلمعية – احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 (االستثنائية الثالثون الدورة)الثانية واخلمسون  الدورة
  احتاد االعرتاف الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات اخلاصة بالرباءات )احتاد بودابست(

 (االستثنائية السابعة عشرة الدورة) والثالثون السابعة الدورة -اجلمعية –
  - اجلمعية –االحتاد اخلاص للتصنيف الدويل للعناصر التصويرية للعالمات )احتاد فيينا( 

 (االستثنائية اخلامسة عشرة الدورة) والثالثون الثالثة الدورة
  - اجلمعية –معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف 

 (االستثنائية احلادية عشرة )الدورة العشرون الدورة
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  - اجلمعية –معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
 (االستثنائية احلادية عشرة )الدورة العشرون الدورة

  - اجلمعية –معاهدة قانون الرباءات 
 (االستثنائية احلادية عشرة الدورة) عشرة التاسعة الدورة

  - الثالثة عشرةمجعية معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات، الدورة 
 (بعةالسااالستثنائية  الدورة) عشرة الثالثة الدورة

ىل  21جنيف، من   2020سبمترب  25اإ

 ريراالتق
متدهتا الهيئات املعنية  اليت اع

لهيا بغرض النظر يف البنود التالية من جدول الأعامل املوّحد  .1 اجمتع لك من الهيئات املذكورة أأعاله يف ادلورات املشار اإ

 .22و 21و 11و" 2"10و 8و 6و 5و 4و 2و 1(: A/61/1 مجلعيات الويبو )الوثيقة احلادية والس تنيلسلسةل الاجامتعات 

 .3ن لحتادي ابريس وبرن أأيضًا يف البند ان التنفيذيتااللجنت توعالوة عىل ذكل، نظر 

 (.A/61/10 )الوثيقةللجمعيات يف التقرير العام  موّحدةً وترد التقارير اخلاصة ببنود جدول الأعامل املذكورة  .2

 ]هناية الوثيقة[


