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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 يونيو 25التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون الثامنةسلسلة االجتماعات 
ىل  سبمترب 24من جنيف،   2018 أأكتوبر 2اإ

 
 

العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ومجعية  2019مشروعات جداول أعمال دورات عام 
 احتاد باريس ومجعية احتاد برن

 مذكرة من املدير العام

عداد… بو عىل أأن "تقوم جلنة التنس يق تنص اتفاقية الوي  .1 مرشوع  []و… أأعامل امجلعية العامة  مرشوع جدول ابإ
عداد… ىل أأن "تقوم اللجنة التنفيذية قية ابريس )وثيقة اس توكهومل( ع((. وتنص اتفا3)8 )املادة…" جدول أأعامل املؤمتر   ابإ

… ىل أأن "تقوم اللجنة التنفيذية ابريس( عة اتفاقية برن )وثيق ()أأ((. وتنص6)14 )املادة…" مرشوع جدول أأعامل امجلعية 
عداد  ()أأ((.6)23 )املادة…" مرشوع جدول أأعامل امجلعية  ابإ

 ،، مبدئيااملقبةل للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برنوستنعقد ادلورات العادية  .2
ىل سبمترب  30الفرتة من  يف . وترد يف املرفقات الأول والثاين والثالث والرابع لهذه الوثيقة اقرتاحات بشأأن 2019 أأكتوبر 9اإ

دراهجا يف مرشوعات جداول أأعامل ادل درااقرتاح  ورات املذكورة. ويأأيتالبنود اليت ينبغي عىل الأقل اإ  ج تكل البنود وفقااإ
لقرارات سابقة  فاقية برن )وثيقة ابريس( أأو وفقامن اتفاقية الويبو واتفاقية ابريس )وثيقة اس توكهومل( واتنطبقة للأحاكم امل 

ىل أأن املدير العام  ضافية يف مرشوعات جداول الأعامل  ايدرج بنودس  اختذهتا بعض الهيئات الرئاس ية. وجتدر الإشارة اإ اإ
ذا  اقتضت الظروف ذكل. اإ
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دراهجا يف مرشوعات جداول أأعامل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو وسائر الهيئات اليت وسرتد  .3 البنود املقرتح اإ
طار مجعيات يف س تجمتع يف دورات عادية   .دكام جرت العادة، يف مرشوع جدول أأعامل موح  ، 2019 عاماإ

ن جلنة الو  .4 ىل اعامتد اإ يبو للتنس يق مدعوة اإ
املرفقني الأول والثاين؛ واللجنة التنفيذية لحتاد 

ىل اعامتد املرفق الثالث؛ واللجنة  ابريس مدعوة اإ
ىل اعامتد املرفق الرابع  .التنفيذية لحتاد برن مدعوة اإ

 ]تيل ذكل املرفقات[
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ANNEX I 

 لأولا قاملرف

 1مرشوع جدول أأعاملبنود مقرتحة لإدراهجا يف 
 العادية 2019عام دورة 

 للجمعية العامة للويبو

 تكت امل انتخاب أأعضاء 

 قبول املراقبني

 ومسائل الرقابةالربانمج واملزيانية 

 تقارير عن جلان الويبو

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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طار مجعيات عام  س ُيعرض  د مجليع هيئات الويبو اجملمتعة يف اإ  من هذه الوثيقة(. 3لفقرة )انظر ا 2019يف مرشوع جدول أأعامل موح 
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ANNEX II 

 املرفق الثاين

 2يف مرشوع جدول أأعاملبنود مقرتحة لإدراهجا 
 العادية 2019عام دورة 

 لويبوا ملؤمتر

 تكت امل انتخاب أأعضاء 

 قبول املراقبني

 ومسائل الرقابةالربانمج واملزيانية 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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طار مجعيات عام  س ُيعرض  د مجليع هيئات الويبو اجملمتعة يف اإ  من هذه الوثيقة(. 3لفقرة )انظر ا 2019يف مرشوع جدول أأعامل موح 
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ANNEX III 

 املرفق الثالث

 3مرشوع جدول أأعاملبنود مقرتحة لإدراهجا يف 
 العادية 2019عام دورة 

 مجلعية احتاد ابريس

 تكت امل انتخاب أأعضاء 

 قبول املراقبني

 ومسائل الرقابةالربانمج واملزيانية 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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طار مجعيات عام  س ُيعرض  د مجليع هيئات الويبو اجملمتعة يف اإ  من هذه الوثيقة(. 3لفقرة )انظر ا 2019يف مرشوع جدول أأعامل موح 
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ANNEX IV 

 الرابعاملرفق 

 4مرشوع جدول أأعامل بنود مقرتحة لإدراهجا يف
 العادية 2019 عامدورة 

 مجلعية احتاد برن

 تكت امل انتخاب أأعضاء 

 قبول املراقبني

 ومسائل الرقابةالربانمج واملزيانية 

 [الرابع والوثيقةاملرفق  هناية]
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طار مجعيات عام  س ُيعرض  د مجليع هيئات الويبو اجملمتعة يف اإ  من هذه الوثيقة(. 3لفقرة )انظر ا 2019يف مرشوع جدول أأعامل موح 


