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ة( –مؤتمر الويبو   الدورة الثالثة واألربعون )الدورة االستثنائية الثامنة عشر

الثامنة والخمسون الدورة  – الجمعية –تحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية )اتحاد باريس( اال
 (الثالثة والثالثون االستثنائية)الدورة 

الدورة الثانية والستون  –اللجنة التنفيذية  –تحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية )اتحاد باريس( اال
 )الدورة العادية الثامنة والخمسون(

لدورة الثانية والخمسون ا –الجمعية  –األدبية والفنية )اتحاد برن( االتحاد الدولي لحماية المصنفات 
ون(  )الدورة االستثنائية السابعة والعشر

الثامنة الدورة  – اللجنة التنفيذية –االتحاد الدولي لحماية المصنفات األدبية والفنية )اتحاد برن( 
 (الثة والخمسونالث)الدورة العادية  والستون

 –االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات )اتحاد نيس( 
ة(الدورة  –الجمعية   الثانية األربعون )الدورة االستثنائية السابعة عشر

الدورة الثانية  –الجمعية  –االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للتصاميم الصناعية )اتحاد لوكارنو( 
ة(  األربعون )الدورة االستثنائية الثامنة عشر

اءات  ستثنائية )الدورة اال الثالثة واألربعونالدورة  –الجمعية  –االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للير
ون  (العشر

اءات  الدورة الرابعة والخمسون )الدورة االستثنائية  –الجمعية  –اتحاد معاهدة التعاون بشأن الير
 الحادية والثالثون(

الدورة  –الجمعية  –االتحاد الخاص للتصنيف الدولي للعنارص التصويرية للعالمات )اتحاد فيينا( 
ة(  الخامسة والثالثون )الدورة االستثنائية السادسة عشر

ون )الدورة االستثنائية الثانية  –الجمعية  –معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف  الدورة الثانية والعشر
ة(  عشر

ي معاهدة الويبو ب
ون )الدورة  –الجمعية  –شأن األداء والتسجيل الصوت  الدورة الثانية والعشر

ة(  االستثنائية الثانية عشر

اءات  ة( –الجمعية  –معاهدة قانون الير ون )الدورة االستثنائية الثانية عشر  الدورة الحادية والعشر
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ة –الجمعية  – معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات )الدورة االستثنائية  الدورة الخامسة عشر
 الثامنة(

ي البرص أو 
ز أو معاق  معاهدة مراكش لتيسي  النفاذ إل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي 

ي قراءة المطبوعات
 الدورة السابعة )الدورة العادية السابعة( –الجمعية  – ذوي إعاقات أخرى قز

ز بشأن األداء السمعي البرصي  الدورة الثالثة )الدورة العادية الثالثة( –ة الجمعي – معاهدة بيجي 

 
 2022يوليو  22 إل 14 منجنيف، 

وعات التقارير  مشر

 األمانة إعداد من

ي البنود التالية من جدول األعمال الموّحد   تاجتمع .1
ي الدورات المشار إليها بغرض النظر ف 

كل من الهيئات المذكورة أعاله ف 
. 21و 20و 19و 11" و2"10و 8و 6و 4و 3و 2و 1(: A/63/1ة والستي   لجمعيات الويبو )الوثيقة لثلسلسلة االجتماعات الثا

ي البند   توعالوة عىل ذلك، نظر 
 ف 
ً
 . 5كل من اللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس وبرن أيضا

وع التقرير العام ) .2 ي مشر
 ف 
ً
 (. A/63/10 Prov.  الوثيقةوترد التقارير الخاصة ببنود جدول األعمال المذكورة موّحدة

 ]نهاية الوثيقة[

 


