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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون اخلامسةسلسلة االجتماعات 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

 األمريكية بشأن مشروع جدول أعمال مجعيات الدول األعضاء يف الويبواقرتاح الواليات املتحدة 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

مجةل أأمور مهنا ترد نسخة منه يف املرفق، طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  2015سبمترب  3بتارخي  بالغيف  .1
عادة ترتيب بنود مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة " خدمات امللكية الفكرية العاملية"  ترد "حبيث  (WO/55/1 Prov.2اإ

ىل  19)البنود  مسائل الربانمج واملزيانية والرقابة"  من جدول الأعامل( اليت تعمتد علهيا مزيانية الويبو اعامتدًا كبريًا قبل " 23اإ
 ."من جدول الأعامل( 11و 10)البندان 

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  .2 اإ
لويبو مدعوة، لّك فامي والاحتادات اليت تديرها ا

ىل النظر يف البالغ الوارد يف مرفق هذه  يعنيه، اإ
 الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 الس يد ادلكتور غري،

تطلب الولايت املتحدة ، Rev.3 (FE) 399الوراد يف مطبوع الويبو رمق  ( من النظام ادلاخيل العام للويبو4)5وفقًا للامدة 
دراج  ني لدلول الأعضاء يف الويبو وامخلسسلسةل الاجامتعات اخلامسة  الاقرتاحات التالية )املرفقة طيه( يف جدول أأعامل اإ

ىل  5)جنيف،  طار بنود جدول الأعامل املعنية أأو بوصفها بنود أأعامل 2015أأكتوبر  14اإ ( بوصفها اقرتاحات تُدرس يف اإ
 جديدة عند الاقتضاء:

 مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: بعض املسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة؛ -

 بعض املسائل املتعلقة ابحتادي مدريد ولش بونة؛مجعية احتاد مدريد:  -

امجلعية العامة للويبو: بعض املسائل املتعلقة بلجنة الويبو ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  -
 واملؤرشات اجلغرافية؛

دارة  -  ؛ةوثيقة جنيف لتفاق لش بونامجلعية العامة للويبو: بعض املسائل املتعلقة ابإ

للجنة اكحكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية اب امجلعية العامة للويبو: بعض املسائل املتعلقة -
 .واملعارف التقليدية والفوللكور

عادة ترتيب بنود مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  ( حبيث ترد WO/55/1 Prov.2وتطلب الولايت املتحدة أأيضًا اإ
ىل  19" )البنود لكية الفكرية العامليةخدمات امل  " مزيانية الويبو اعامتدًا كبريًا قبل  ا تعمتد علهييتمن جدول الأعامل( ال 23اإ
 من جدول الأعامل(. 11و 10" )البندان مسائل الربانمج واملزيانية والرقابة "

دراج البنود املذكورة  ل ابإ عادة ترتيب بنوده بناء عىل هذا الطلب.وأأرجو موافايت بنسخة من مرشوع جدول الأعامل املعدَّ  واإ

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحرتام،

 ]التوقيع[

 ديبورا لشيل جونسون
 امللحقة املعنية بشؤون امللكية الفكرية 

 منظمة التجارة العامليةبعثة الولايت املتحدة يف 
 املرفقات

 ]هناية املرفق والوثيقة[


