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الوثيقة لغات رمز الوثيقة ورمقها التسلسيل
1

 موضوع الوثيقة 

A/54/INF/1 Rev. ،   معلومات عامة ف ر، ع، ص، س، اإ

A/54/INF/2 Prov. 1 ،  التحضريية ابلواثئق قامئة ف ر، ع، ص، س، اإ

A/54/INF/3 Prov.1 ف ،  ابملشاركني أأوىل مؤقتة قامئة اإ

A/54/1 Prov.4 ،  واملفّصل املوحد الأعامل جدول مرشوع ف ر، ع، ص، س، اإ

A/54/2 ،  املراقبني قبول ف ر، ع، ص، س، اإ

A/54/3 Rev. ،  العادية 2015 دورات أأعامل جداول مرشوعات ف ر، ع، ص، س، اإ
 احتاد ومجعية الويبو ومؤمتر للويبو العامة للجمعية

 برن احتاد ومجعية ابريس

                                                
1

س باين  نلكزيي، ف: فرنيس، ر: رويس، س: اإ : اإ نلكزيي وفرنيس(، ص: صيين، اإ  ع: عريب، ث: ثنايئ )اإ
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الوثيقة لغات رمز الوثيقة ورمقها التسلسيل
1

 موضوع الوثيقة 

A/54/4 ،  اخلاريج احلساابت مراجع تقرير ف ر، ع، ص، س، اإ

A/54/5 ، قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية  ف ر، ع، ص، س، اإ
ىل  2) يف دورهتا الثانية والعرشين  5اإ

 (2024 سبمترب

A/54/6 Rev. ،  2012/13   للثنائية الربانمج أأداء تقرير ف ر، ع، ص، س، اإ

A/54/7 ، طار ف ر، ع، ص، س، اإ  الويبو يف املساءةل اإ

A/54/8 ،  2012/13  للثنائية املالية الإدارة تقرير ف ر، ع، ص، س، اإ

A/54/9 ،  2014 سبمترب 1 يف الاشرتااكت تسديد وضع ف ر، ع، ص، س، اإ

A/54/10 ،  لعام الس نوية املالية والبياانت الس نوي املايل التقرير ف ر، ع، ص، س، اإ
2013   

A/54/11 ،  ومرشوع اجلديد البناء مرشوع عن مرحيل تقرير ف ر، ع، ص، س، اإ
 اجلديدة املؤمترات قاعة

A/54/12 ،  اخلارجية املاكتب ف ر، ع، ص، س، اإ

  ***** 

WO/GA/46/1 ،  للرقابة املس تقةل الاستشارية الويبو جلنة تقرير ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/GA/46/2 ،  التدقيق شعبة ملدير املوجز الس نوي التقرير ف ر، ع، ص، س، اإ
 الإدارية والرقابة ادلاخيل

WO/GA/46/3 ،  الفكرية وامللكية ابلتمنية املعنية اللجنة تقرير ف ر، ع، ص، س، اإ
 التمنية أأعامل جدول توصيات تنفيذ واس تعراض

WO/GA/46/4 ،  ما تنفيذ يف الويبو هيئات خمتلف ملسامهة وصف ف ر، ع، ص، س، اإ
 التمنية أأعامل جدول توصيات من يعنهيا

WO/GA/46/5 ،  املؤلف حبق املعنية ادلامئة اللجنة معل عن تقرير ف ر، ع، ص، س، اإ
 اجملاورة واحلقوق

WO/GA/46/6 ، مسائل تتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية  ف ر، ع، ص، س، اإ
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

 والفوللكور
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الوثيقة لغات رمز الوثيقة ورمقها التسلسيل
1

 موضوع الوثيقة 

WO/PBC/46/7 Rev. ،  الأخرى الويبو جلان عن تقارير ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/GA/46/8 ، ىل ابلإضافة والوساطة، للتحكمي الويبو مركز ف ر، ع، ص، س، اإ  أأسامء اإ
 احلقول

WO/GA/46/9 . ، ىل ابدلعوة تتعلق مسائل ف ر، ع، ص، س، اإ  دبلومايس مؤمتر عقد اإ
 التصاممي قانون بشأأن معاهدة لعامتد

  ***** 

WO/GA/46/10 ،  ابلتمنية املعنية ابللجنة املتعلقة املسائل بشأأن قرار ف ر، ع، ص، س، اإ
 الفكرية وامللكية

WO/GA/46/11 ، دخالها عىل النظام املايل ولحئته ف ر، ع، ص، س، اإ  التعديالت املقرتح اإ

  ***** 

 PCT/A/46/1 ،  ادلورة تقرير :ادلويل الرباءات لنظام العامل الفريق ف ر، ع، ص، س، اإ
 السابعة

 PCT/A/46/2 ،  ابجلودة املتعلق ادلولية الإدارات معل ف ر، ع، ص، س، اإ

 PCT/A/46/3 ،  التعاون ملعاهدة التنفيذية لالحئة املقرتحة التعديالت ف ر، ع، ص، س، اإ
 الرباءات بشأأن

 PCT/A/46/4 ، جراءات ف ر، ع، ص، س، اإ دارات تعيني اإ  والفحص ادلويل البحث اإ
طار يف ادلويل المتهيدي  بشأأن التعاون معاهدة اإ
 الرباءات

 PCT/A/46/5 ، دارة الفكرية للملكية س نغافورة مكتب تعيني ف ر، ع، ص، س، اإ  اكإ
 ادلويل للبحث

طار يف ادلويل المتهيديوالفحص   التعاون معاهدة اإ
  الرباءات بشأأن

  ***** 

MM/A/48/1 ، برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام مدريد  ف ر، ع، ص، س، اإ
 تقرير مرحيلللتسجيل ادلويل(: 

MM/A/48/2 Rev. ، قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات:   ف ر، ع، ص، س، اإ
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الوثيقة لغات رمز الوثيقة ورمقها التسلسيل
1

 موضوع الوثيقة 

 تقرير مرحيل

MM/A/48/3 ، دخالها املقرتح التعديالت ف ر، ع، ص، س، اإ  التنفيذية الالحئة عىل اإ
 بشأأن مدريد وبروتوكول اتفاق بني املشرتكة

 للعالمات ادلويل التسجيل

  ***** 

H/A/34/1 ، برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام لهاي  ف ر، ع، ص، س، اإ
 للتسجيل ادلويل(: تقرير مرحيل

H/A/34/2 ،  مسائل متعلقة ابلتطوير القانوين لنظام لهاي ف ر، ع، ص، س، اإ

  ***** 

LI/A/31/1 ،  لش بونة نظام اس تعراض ف ر، ع، ص، س، اإ

LI/A/31/2 ،  عليه املنصوص الرسوم جدول حتديث بشأأن اقرتاح ف ر، ع، ص، س، اإ
 لش بونة لتفاق التنفيذية الالحئة من 23  املادة يف

  ***** 

WO/CC/70/1 س، ص، ع، ر، ف ،  البرشية املوارد عن الس نوي التقرير اإ

WO/CC/70/2 ،  ومساعديه العام املدير نواب تعيني ف ر، ع، ص، س، اإ

 

WO/CC/70/3 ،  نظام عىل تعديالت :ولحئته املوظفني نظام ف ر، ع، ص، س، اإ
 عىل بتعديالت والإخطار علهيا؛ للموافقة املوظفني

 املوظفني لحئة

WO/CC/70/4 ، ىل ادلاعي الأمريكية املتحدة الولايت اقرتاح ف ر، ع، ص، س، اإ دراج اإ  اإ
ضايف بند سداء" بعنوان الأعامل جدول يف اإ  جلنة اإ

ىل املشورة للتنس يق الويبو  لش بونة احتاد مجعية اإ
 اتفاق لعامتد دبلومايس مؤمتر عقد خبصوص

 والبياانت املنشأأ  تسميات بشأأن املراجع لش بونة
   2015"     عام يف اجلغرافية

  ***** 

 ]هناية الوثيقة[ 


