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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون اخلامسةسلسلة االجتماعات 
ىل  5من جنيف،   2015ر اكتوب 14اإ

 
 

 التحضريية بالوثائق قائمة

عداد من مانة اإ  الأ

 
 
 
 
 

الوثيقة لغات رمز الوثيقة ورمقها التسلسيل
1

 موضوع الوثيقة 

A/55/INF/1 Rev. ،   معلومات عامة ف ر، ع، ص، س، اإ

A/55/INF/2 Prov. 1 ،  التحضريية ابلواثئق قامئة ف ر، ع، ص، س، اإ

A/55/INF/3 Prov.1 ف ،  ابملشاركني أأوىل مؤقتة قامئة اإ

A/55/INF/4 ف ،  تبأأعضاء املاك اإ

A/55/INF/10 ، الولايت املتحدة للنظام أأحادي الاشرتااكت فهم  ف ر، ع، ص، س، اإ
 وللمزيانية الأحادية يف عالقهتام مع اتفاق لش بونة

A/55/1 Prov.5 ،  واملفّصل املوحد الأعامل جدول مرشوع ف ر، ع، ص، س، اإ

A/55/2 ،  قبول املراقبني ف ر، ع، ص، س، اإ
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الوثيقة لغات رمز الوثيقة ورمقها التسلسيل
1

 موضوع الوثيقة 

A/55/3 ، التنفيذيتني  تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني ف ر، ع، ص، س، اإ
 لحتادي ابريس وبرن

A/55/5 Rev. ،  2016/17اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ف ر، ع، ص، س، اإ

A/55/6 ،  2014تقرير أأداء الربانمج لس نة  ف ر، ع، ص، س، اإ

A/55/7 ، التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  ف ر، ع، ص، س، اإ
2014 

A/55/8 ،  2015سبمترب  1وضع تسديد الاشرتااكت يف  ف ر، ع، ص، س، اإ

A/55/9 ،  تقرير املراجع اخلاريج ف ر، ع، ص، س، اإ

A/55/10 ، اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن مرشوع  ف ر، ع، ص، س، اإ
 جدول أأعامل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو

A/55/11 ، التقرير املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع  ف ر، ع، ص، س، اإ
 قاعة املؤمترات اجلديدة

A/55/12 ، توصية من جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن دعوة  ف ر، ع، ص، س، اإ
ىل الاجامتع خالل  الاحتادات املموةل ابلرسوم اإ

سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات 
 ادلول الأعضاء يف الويبو

  ***** 

WO/GA/47/1 ،  تكوين جلنة الربانمج واملزيانية ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/GA/47/2 ،  تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/GA/47/3 ، دارة وثيقة جنيف لتفاق  ف ر، ع، ص، س، اإ بعض املسائل املتعلقة ابإ
ىل لش بونة: اقرتاح الولايت املتحدة  الأمريكية اإ

 امجلعية العامة للويبو

WO/GA/47/4 ،  التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/GA/47/5 ، تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق  ف ر، ع، ص، س، اإ
 اجملاورة

WO/GA/47/6 ،  املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن اللجنة ادلامئة  ف ر، ع، ص، س، اإ
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 موضوع الوثيقة 

WO/GA/47/7 ، تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية  ف ر، ع، ص، س، اإ
 والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية

WO/GA/47/8 ، ىل عقد مؤمتر دبلومايس  ف ر، ع، ص، س، اإ مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي

WO/GA/47/9 ، تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  ف ر، ع، ص، س، اإ
 واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

WO/GA/47/10 ، بعض املسائل املتعلقة بعمل اللجنة ادلامئة املعنية  ف ر، ع، ص، س، اإ
بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

اجلغرافية: اقرتاح الولايت املتحدة واملؤرشات 
ىل امجلعية العامة للويبو  الأمريكية اإ

WO/GA/47/11 ، قرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية  ف ر، ع، ص، س، اإ
 وامللكية الفكرية

WO/GA/47/12 ، بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية  ف ر، ع، ص، س، اإ
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف املعنية 

 التقليدية والفوللكور

WO/GA/47/13 ،  بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري الويبو ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/GA/47/14 ، ىل أأسامء  ف ر، ع، ص، س، اإ مركز الويبو للتحكمي والوساطة، ابلإضافة اإ
 احلقول

WO/GA/47/15 ، التعاون بناء عىل البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر  ف ر، ع، ص، س، اإ
 ادلبلومايس املعين مبعاهدة قانون الرباءات

WO/GA/47/16 ، حتويل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية  ف ر، ع، ص، س، اإ
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ىل جلنة دامئة:  اقرتاح مقدم من اجملموعة والفوللكور اإ
ىل امجلعية العامة لعام   2015الأفريقية اإ

WO/GA/47/17 ، بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية  ف ر، ع، ص، س، اإ
املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 

التقليدية والفوللكور: اقرتاح الولايت املتحدة 
ىل امجلع   ية العامة للويبوالأمريكية اإ
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الوثيقة لغات رمز الوثيقة ورمقها التسلسيل
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 موضوع الوثيقة 

WO/GA/47/18 ، بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية  ف ر، ع، ص، س، اإ
املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 

التقليدية والفوللكور: اقرتاح من الكريس الرسويل 
ىل  وكينيا وموزامبيق ونيوزيلندا والرنوجي وسويرسا اإ

 للويبوامجلعية العامة 

  ***** 

PCT/A/47/1 ، تقرير عن معل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون  ف ر، ع، ص، س، اإ
 بشأأن الرباءات

PCT/A/47/2 ،  معل الإدارات ادلولية املتعلقة ابجلودة ف ر، ع، ص، س، اإ

PCT/A/47/3 ،  مراجعة نظام البحث ادلويل التمكييل ف ر، ع، ص، س، اإ

PCT/A/47/4 Rev. ، دخالها عىل الالحئة التنفيذية ف ر، ع، ص، س، اإ  التعديالت املقرتح اإ

PCT/A/47/5 Rev. ، دخالها عىل توجهيات امجلعية  ف ر، ع، ص، س، اإ التعديالت املقرتح اإ
 خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم

 PCT/A/47/6 ، دارة للبحث ادلويل  تعيني معهد فيسغراد ف ر، ع، ص، س، اإ للرباءات اكإ
طار معاهدة  دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ واإ

 التعاون بشأأن الرباءات

PCT/A/47/6 Add. ، دارة للبحث ادلويل  ف ر، ع، ص، س، اإ تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإ
طار معاهدة  دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ واإ

 املس تجداتأأحدث  - التعاون بشأأن الرباءات

PCT/A/47/7 ، تعديل اتفاق معل ادلائرة احلكومية الأوكرانية  ف ر، ع، ص، س، اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص  للملكية الفكرية اكإ

المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن 
 الرباءات

PCT/A/47/8 ، تعديل اتفاق معل ادلائرة احلكومية الأوكرانية  ف ر، ع، ص، س، اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص  للملكية الفكرية اكإ

المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن 
 الرباءات

  ***** 
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 موضوع الوثيقة 

MM/A/49/1 ، التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا  ف ر، ع، ص، س، اإ
 )املعلومات )نظام مدريد للتسجيل ادلويل

MM/A/49/2 ، قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن  تقرير مرحيل عن ف ر، ع، ص، س، اإ
 السلع واخلدمات

MM/A/49/3 ، دخالها عىل الالحئة التنفيذية  ف ر، ع، ص، س، اإ التعديالت املقرتح اإ
املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن 

 التسجيل ادلويل للعالمات

MM/A/49/4 ،  بعض املسائل املتعلقة ابحتادي مدريد ولش بونة: ف ر، ع، ص، س، اإ
ىل مجعية مدريد  اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية اإ

  ***** 

H/A/35/1 ، التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا  ف ر، ع، ص، س، اإ
 املعلومات )نظام لهاي للتسجيل ادلويل(

  ***** 

LI/A/32/1 ، حصيةل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة  ف ر، ع، ص، س، اإ
لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ جديدة 

 وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل

LI/A/32/2 ، اقرتاح بشأأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه  ف ر، ع، ص، س، اإ
 من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة 23يف املادة 

LI/A/32/3 ،  لش بونةخيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد  ف ر، ع، ص، س، اإ

LI/A/32/4 ، نشاء رأأس مال عامل لحتاد  ف ر، ع، ص، س، اإ اقرتاح من أأجل اإ
 لش بونة

  ***** 

STLT/A/8/1 س، ص، ع، ر، ف ، املساعدة من أأجل تنفيذ معاهدة س نغافورة بشأأن  اإ
 قانون العالمات التجارية

  ***** 

WO/CC/71/1 ،  املوافقة عىل اتفاقني ف ر، ع، ص، س، اإ
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 موضوع الوثيقة 

WO/CC/71/2 Rev. ،  التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/CC/71/3 Rev. ،  التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات   ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/CC/71/4 Rev. ،  تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/CC/71/5 ،  جملس الويبو للطعونتعيني رئيس وانئب رئيس  ف ر، ع، ص، س، اإ

WO/CC/71/6 ، ىل مجعية احتاد لش بونة  ف ر، ع، ص، س، اإ مشورة جلنة التنس يق اإ
نشاء صندوق رأأس مال  حول اقرتاح من أأجل اإ

 عامل لحتاد لش بونة

 

 ]هناية الوثيقة[ 


