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A/58/2 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018 ديسمرب 7 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون الثامنة االجتماعات سلسلة
 2018أكتوبر  2سبمترب إىل  24جنيف، من 

 قائمة الوثائق
 األمانة من إعداد

 افتتاح ادلورة من جدول األعامل 1البند 

A/58/INF/1 Rev. )معلومات عامة( 

 اعامتد جدول األعامل من جدول األعامل 2البند 

A/58/1 ()جدول األعامل املوّحد 

A/58/2 )قامئة الواثئق( 

 انتخاب أعضاء املكتب من جدول األعامل 3البند 

A/58/INF/2 (املكتب أعضاء) 

 تقرير املدير العام إىل مجعيات الويبو من جدول األعامل 4البند 

 الاطالع عىل منشور تقرير املدير العام عىل املوقع اإللكرتوين للويبو. ميكن
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 البياانت العامة من جدول األعامل 5البند 

 للويبو.  كرتويناملوقع اإللميكن الاطالع عىل البياانت العامة اليت صاغهتا الوفود كتابيا عىل 

 قبول املراقبني من جدول األعامل 6البند 

A/58/3 Rev. )قبول املراقبني( 
A/58/8 (متدة بصفة مراقب يف الويبو  (حتديث قامئة املنظامت غري احلكومية املع

 املربمة تفاقاتاملوافقة عىل الا من جدول األعامل 7البند 

WO/CC/75/1 ( تفاقاتالااملوافقة عىل )املربمة 

 2019مرشوعات جداول أعامل ادلورات العادية لعام  من جدول األعامل 8البند 

A/58/4 ( العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ومجعية احتاد  2019مرشوعات جداول أعامل دورات عام
 (ابريس ومجعية احتاد برن

 تنفيذيتني الحتادي ابريس وبرنتكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني ال  من جدول األعامل 9البند 

A/58/7 (تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني الحتادي ابريس وبرن) 
A/58/9 Rev. (مقرتح مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ بشأن تكوين جلنة التنس يق) 

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية من جدول األعامل 10البند 

WO/GA/50/12 (جلنة الربانمج واملزيانية تكوين) 
WO/GA/50/14 (اقرتاح من مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ بشأن تكوين جلنة الربانمج واملزيانية) 

 تقارير عن التدقيق والرقابة من جدول األعامل 11البند 

WO/GA/50/1  الاستشارية املس تقةل للرقابة(الويبو جلنة )تقرير 

A/58/5 ابت اخلاريج()تقرير مراجع احلسا 

WO/GA/50/2 )تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية( 

A/58/6  متدهتا جلنة الربانمج واملزيانية)قامئة  (القرارات اليت اع

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية من جدول األعامل 12البند 

A/58/6  متدهتا جلنة الربانمج واملزيانية)قامئة  (القرارات اليت اع

 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو جدول األعاملمن  13البند 

WO/GA/50/11  (2018/19الثنائية  خالل)فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو 

https://www.wipo.int/meetings/en/statements.jsp?meeting_id=46434
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 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة من جدول األعامل 14البند 

WO/GA/50/3 (اجملاورة تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق) 

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات من جدول األعامل 15البند 

WO/GA/50/4 (تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات) 

تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  من جدول األعامل 16البند 

 اجلغرافيةواملؤرشات 

WO/GA/50/5 ( تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
 (اجلغرافية واملؤرشات

مسائل تتعلق ابدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن  من جدول األعامل 17البند 

 التصاممي قانون

WO/GA/50/6 (عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن قانون التصامميمسائل تتعلق ابدلعوة إىل ) 

تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات  من جدول األعامل 18البند 

 التمنية أجندة

WO/GA/50/7 ( منية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات منية أجندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلت  (الت
WO/GA/50/13 (منية  (مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة الت

تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  من جدول األعامل 19البند 

 واملعارف التقليدية والفوللكور

WO/GA/50/8 (احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  عن اللجنة تقرير
 (والفوللكور التقليدية

 تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ من جدول األعامل 20البند 

WO/GA/50/9 (تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ) 

 لتعاون بشأن الرباءاتنظام معاهدة ا من جدول األعامل 21البند 

PCT/A/50/1 )تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات( 
PCT/A/50/2 (التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات) 
PCT/A/50/3 ( متهيدي ادلويل يف إطار معاهدة اس امترة طلب التعيني كإدارة للبحث ادلويل وإدارة للفحص ال

 (التعاون بشأن الرباءات
PCT/A/50/4 (عمل املفوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإدارة للفحص اخلاص بتفاق تعديل الا

متهيدي ادلويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات  (ال
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 نظام مدريد من جدول األعامل 22البند 

MM/A/52/1 ( قاعدةتقرير عن )بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات 
MM/A/52/2 (اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات) 

 نظام الهاي من جدول األعامل 23البند 

H/A/38/1 ( 1960ووثيقة  1999التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني وثيقة 
 (الهاي التفاق

 نظام لش بونة  األعامل من جدول 24البند 

LI/A/35/1  (الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة)تقرير عن 

LI/A/35/2 (بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف املشرتكة الالحئة التنفيذية  عىل التعديالت املقرتح إدخالها
 (لش بونة التفاق

 أسامء احلقول  ابإلضافة إىلمركز الويبو للتحكمي والوساطة،  من جدول األعامل 25البند 

WO/GA/50/10 ( ،احلقول أسامءابإلضافة إىل مركز الويبو للتحكمي والوساطة) 

معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص  من جدول األعامل 26البند 

 خرى يف قراءة املطبوعاتاملكفوفني أو معايق البرص أو ذوي إعاقات أ

MVT/A/3/1 Rev. (وضع معاهدة مراكش) 

 تقارير عن شؤون املوظفني من جدول األعامل 27البند 

WO/CC/75/INF/1 (التقرير الس نوي عن املوارد البرشية) 

WO/CC/75/INF/2 (التقرير الس نوي ملكتب األخالقيات) 

 والحئته تعديالت عىل نظام املوظفني من جدول األعامل 28البند 

WO/CC/75/2 (تعديالت عىل نظام املوظفني والحئته) 

 اعامتد التقرير املوجز من جدول األعامل 29البند 

A/58/10 (املوجز التقرير) 
A/58/11 (امجلعيات -لعام ا التقرير) 

WO/GA/50/15 (العامة للويبوامجلعية  –قرير ت) 
WO/CC/75/3 (نة الويبو للتنس يقجل  – تقرير) 

PCT/A/50/5 (احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءاتمجعية  –قرير ت) 
MM/A/52/3 (احتاد مدريدمجعية  –قرير ت) 

H/A/38/2 (هايالاحتاد عية مج  –قرير ت) 
LI/A/35/3 (احتاد لش بونةمجعية  –قرير ت) 
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MVT/A/3/2 (معاهدة مراكشمجعية  – تقرير) 
B/EC/64/1 (التنفيذية الحتاد برناللجنة  – تقرير) 
P/EC/58/1 (ريسابالتنفيذية الحتاد اللجنة  – تقرير) 

انظر القامئة يف  - أيضا رمسياتقارير امجلعيات والهيئات األخرى اليت اجمتعت ) *الواثئق األخرىرموز 
 (.1، الفقرة A/58/11 الوثيقة

 اتاختتام ادلور من جدول األعامل 30البند 

  ال يشء

                                         
 VA/A/31/1و BP/A/35/1و IPC/A/39/1و LO/A/38/1و N/A/38/1و B/A/47/1و P/A/53/1و WO/CF/39/1الواثئق  *

 .STLT/A/11/1 و PLT/A/17/1و WPPT/A/18/1و WCT/A/18/1و



A/58/2 
6 
 

 قامئة الواثئق حبسب الرمق التسلسيل

 1عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

A/58/INF/1 Rev.  عامةمعلومات 

A/58/INF/2 أعضاء املكتب 

A/58/INF/3  ابملشاركني )إ، ف(قامئة 

A/58/1 دول األعامل املوّحدج 

A/58/2 Prov.5 قامئة الواثئق 

A/58/3 Rev. قبول املراقبني 

A/58/4  العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر  2019مرشوعات جداول أعامل دورات عام
 الويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن

A/58/5 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج 

A/58/6 قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية 

A/58/7 تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني الحتادي ابريس وبرن 

A/58/8  احلكومية املعمتدة بصفة مراقب يف الويبوحتديث قامئة املنظامت غري 

A/58/9 Rev. مقرتح مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ بشأن تكوين جلنة التنس يق 

A/58/10 املوجزلتقرير ا 

A/58/11 العاملتقرير ا 

WO/GA/50/1  الاستشارية املس تقةل للرقابةالويبو جلنة تقرير 

WO/GA/50/2 التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

WO/GA/50/3  ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقرير عن اللجنة 

WO/GA/50/4 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 

WO/GA/50/5  تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
 واملؤرشات اجلغرافية

WO/GA/50/6  عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن  ىلإبعض املسائل املتعلقة ابدلعوة
 التصاممي قانون

WO/GA/50/7  تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات

                                         
 س: إس باين ؛ر: رويس ؛ف: فرنيس ؛ص: صيين ؛ع: عريب ؛إ: إنلكزيي: ما مل يُذكر خالف ذكلُأعّدت مجيع الواثئق ابللغات الست التالية،   1
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 1عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

 التمنية أجندة

WO/GA/50/8  تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
 التقليدية والفوللكور

WO/GA/50/9 تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ 

WO/GA/50/10  ،أسامء احلقول  ابإلضافة إىلمركز الويبو للتحكمي والوساطة 

WO/GA/50/11  2018/19فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية 

WO/GA/50/12 ةتكوين جلنة الربانمج واملزياني 

WO/GA/50/13 مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنية 

WO/GA/50/14 اقرتاح من مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ بشأن تكوين جلنة الربانمج واملزيانية 

WO/GA/50/15 لتقريرا 

WO/CC/75/INF/1 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية  

WO/CC/75/INF/2  ملكتب األخالقياتالتقرير الس نوي 

WO/CC/75/1 املوافقة عىل الاتفاقات املربمة 

WO/CC/75/2 هتعديالت عىل نظام املوظفني والحئت 

WO/CC/75/3 لتقريرا 

PCT/A/50/1 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات 

PCT/A/50/2  الرباءاتالتعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن 

PCT/A/50/3  اس امترة طلب التعيني كإدارة للبحث ادلويل وإدارة للفحص المتهيدي ادلويل يف إطار
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

PCT/A/50/4  تعديل الاتفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإدارة
 تعاون بشأن الرباءاتللفحص المتهيدي ادلويل يف إطار معاهدة ال 

PCT/A/50/5 لتقريرا 

MM/A/52/1 تقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات 

MM/A/52/2 اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات 

MM/A/52/3 لتقريرا 
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 1عنوان الوثيقة الرمق التسلسيل

H/A/38/1  1999التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني وثيقة 
 التفاق الهاي 1960 ووثيقة

H/A/38/2 تقريرل ا 

LI/A/35/1  الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونةتقرير عن 

LI/A/35/2 (بني اتفاق لش بونة ووثيقة املشرتكة الالحئة التنفيذية عىل  التعديالت املقرتح إدخالها
 لش بونة(جنيف التفاق 

LI/A/35/3 لتقريرا 

MVT/A/3/1 Rev. وضع معاهدة مراكش 

MVT/A/3/2  تقريرال 

B/EC/64/1  تقريرال 

P/EC/58/1 لتقريرا 

 أيضا رمسياتقارير امجلعيات والهيئات األخرى اليت اجمتعت  *الواثئق األخرىرموز 
 (1، الفقرة A/58/11 انظر القامئة يف الوثيقة(

 ]هناية الوثيقة[

                                         
 VA/A/31/1و BP/A/35/1و IPC/A/39/1و LO/A/38/1و N/A/38/1و B/A/47/1و P/A/53/1و WO/CF/39/1الواثئق  *

 .STLT/A/11/1 و PLT/A/17/1و WPPT/A/18/1و WCT/A/18/1و
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