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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 احلادية واخلمسونسلسلة االجتماعات 
 3022أأكتوبر  3سبمترب اإىل  32جنيف، من 

 
 

 قائمة بالوثائق التحضريية

عدادمن  مانة اإ  الأ

يقةلغات الوث  رمز الوثيقة ورمقها التسلسيل
1

 موضوع الوثيقة 

A/51/INF/1 Rev. ،   معلومات عامة ف اإ

A/51/INF/2 Prov.1 ،  قامئة ابلواثئق التحضريية ع، ر، ف س، ص، اإ

A/51/INF/3 Prov.1 قامئة مؤقتة أأوىل ابملشاركني ث 

A/51/INF/4 ف ،  انتخاب أأعضاء املاكتب اإ

A/51/INF/5 ،س، ص ،   ششنأ  الأداء السعع  الصريمعلومات عن وضع معاهدة بيجني ع، ر، ف اإ

A/51/INF/6 ،س، ص ، عالمية عن املاكتب اخلارجية ع، ر، ف اإ  ورقة اإ

A/51/INF/6 Add. ،س، ص ، ضافة اإىل ع، ر، ف اإ عالمية عن املاكتب اخلارجية اإ   ورقة اإ

A/51/1 Prov.3 ،س، ص ،  مرشوع جدول الأعامل املوحد واملفّصل ع، ر، ف اإ

A/51/2 Rev. ،س، ص ،  قبول املراقبني ر، فع،  اإ
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 موضوع الوثيقة 

A/51/3 ،س، ص ،  3022تعيني املدير العام يف عام  ع، ر، ف اإ

A/51/4 ،س، ص ، تكوين جلنة الويصو للتنس يق؛ وانتخاب أأعضاء اللجنتني  ع، ر، ف اإ
قتني يف جلنة التنفيذيتني لحتادي ابريس وبر  وتعيني الأعضاء املؤ 

 الويصو للتنس يق

A/51/5 ،س، ص ،  3023تقرير أأداء الربانمج  ع، ر، ف اإ

A/51/5 Add. ،س، ص ، ضافة اإىل ع، ر، ف اإ   3023تقرير أأداء الربانمج  اإ

A/51/6 ،س، ص ،  وضع اس تخدام الأموال الاحتياطية ع، ر، ف اإ

A/51/7 ،س، ص ،  3022/21 اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ع، ر، ف اإ

A/51/8 ،س، ص ، تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للعوارد  ع، ر، ف اإ
 املؤسس ية

A/51/9 ،س، ص ، تقرير مرحيل عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ومرشوع الصناء  ع، ر، ف اإ
 اجلديد

A/51/10 ،س، ص ، والأمن يف  تقرير مرحيل ششنأ  مرشوع حتسني معايري السالمة ع، ر، ف اإ
 مباين الويصو احلالية

A/51/11 ،س، ص ، تقرير مرحيل عن مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا  ع، ر، ف اإ
 املعلومات والتصالت

A/51/12 ،س، ص ،  تقرير مرحيل ششنأ  تنفيذ س ياسة اللغات يف الويصو ع، ر، ف اإ

A/51/13 ،س، ص ، ة عن جلنة الربانمج واملزيانية ملخص القرارات والتوصيات الصادر  ع، ر، ف اإ
  يف دورهتا العرشين

ىل  8من )  (3022يوليو  23اإ

A/51/14 ،س، ص ، ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية  ع، ر، ف اإ
ىل  9من )يف دورهتا احلادية والعرشين   (3022سبمترب  22اإ

A/51/15 ،س، ص ، عداد ع، ر، ف اإ جراء اإ املزيانية املطصق عىل املرشوعات املقرتحة  اس تعراض اإ
من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول 

 أأعامل التمنية
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 موضوع الوثيقة 

A/51/16 ،  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ف ر، ع، ص، س، اإ

A/51/17 ،س، ص ،  عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف تقرير ع، ر، ف اإ

A/51/18 ،س، ص ،  متويل مس تحقات املوظفني عىل الأجل الطويل يف الويصو ع، ر، ف اإ

A/51/19 ،س، ص ،  3022سبمترب  20وضع تسديد الاشرتااكت يف  ع، ر، ف اإ

  ***** 

WO/GA/43/1 ،س، ص ،  تكوين جلنة الربانمج واملزيانية ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/2  ،س، ص ،  3023التقرير املايل الس نوي والصياانت املالية الس نوية لعام  ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/3  ،س، ص ،  3022يونيو  20وضع تسديد الاشرتااكت يف  ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/5 ،س، ص ،  تقرير جلنة الويصو الاستشارية املس تقةل للرقابة ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/6 ،س، ص ، قرير هيئة التحكمي لتعيني الأعضاء اجلدد يف جلنة الويصو ت ع، ر، ف اإ
 الاستشارية املس تقةل للرقابة

WO/GA/43/7 ،س، ص ، التقرير الس نوي املوجز ملدير شعصة التدقيق ادلاخيل والرقابة  ع، ر، ف اإ
 الإدارية

WO/GA/43/8 ،س، ص ،  تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/9 Rev. ، برام معاهدة لتيسري  ع، ر، ف س، ص، اإ تقرير عن حصيةل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابإ
نفاذ الأشخاص معايق الصر والأشخاص العاجزين عن قراءة 

ىل املصنفات املنشورة  املطصوعات اإ

WO/GA/43/10 ،س، ص ،  تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/11 س، ص ، وصف ملسامهة هيئات الويصو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات  ع، ر، ف ،اإ
 جدول أأعامل التمنية
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WO/GA/43/12 ، ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة  ع، ر، ف س، ص، اإ مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 ششنأ  قانو  التصاممي

WO/GA/43/13 ،س، ص ،  تقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/14 ،س، ص ، مسائل تتعلق ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  ع، ر، ف اإ
 واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

WO/GA/43/15 ،س، ص ، طار الصياانت املتفق علهيا للعؤمتر ادلبلومايس ششنأ  ال  ع، ر، ف اإ تعاو  يف اإ
 معاهدة قانو  الرباءات

WO/GA/43/16 ،س، ص ،  تقارير عن جلا  الويصو الأخرى ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/17 ،س، ص ، ىل أأسامء احلقول ع، ر، ف اإ  مركز الويصو للتحكمي والوساطة، ابلإضافة اإ

WO/GA/43/18 ،س، ص ،  وةمة يف الويصواحل ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/19    تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة ششنأ
 اس تعراض الهيئات الترشيعية للويصو

WO/GA/43/20 ،س، ص ،  التقرير الهنايئ عن تنفيذ برانمج الويصو للتقومي الاسرتاتيج  ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/21 ،س، ص ، ات التمنية" يف س ياق جلنة اقرتاح مقدم ششنأ  تعريف "نفق ع، ر، ف اإ
 الربانمج واملزيانية

  ***** 

PCT/A/44/1 ،س، ص ،  الفريق العامل لنظام الرباءات ادلويل: تقرير ادلورة السادسة ع، ر، ف اإ

PCT/A/44/2 ،س، ص ،  معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة ع، ر، ف اإ

PCT/A/44/3 ،س، ص ، ة التنفيذية ملعاهدة التعاو  ششنأ  التعديالت املقرتحة لالحئ ع، ر، ف اإ
 الرباءات

PCT/A/44/4 Rev. ،س، ص ، دارة للصحث  ع، ر، ف اإ تعيني ادلائرة احلكومية الأوكرانية للعلكية الفكرية اكإ
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاو  ششنأ  

 الرباءات
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 ع الوثيقةموضو  

  ***** 

MM/A/46/1 ،س، ص ، برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام مدريد للتسجيل  ع، ر، ف اإ
 ادلويل(: تقرير مرحيل

MM/A/46/2 ،س، ص ،  قاعدة بياانت نظام مدريد ششنأ  السلع واخلدمات:  تقرير مرحيل ع، ر، ف اإ

  ***** 

H/A/32/1 ،س، ص ، ولوجيا املعلومات )نظام لهاي للتسجيل برانمج حتديث تكن ع، ر، ف اإ
 ادلويل(: تقرير مرحيل

H/A/32/2 ،س، ص ،  مسائل متعلقة ابلتطوير القانوين لنظام لهاي ع، ر، ف اإ

  ***** 

LI/A/29/1 ،س، ص ،  اس تعراض نظام لش صونة ع، ر، ف اإ

  ***** 

PLT/A/11/1 ،س، ص ، لتعاو  ششنأ  الرباءات تطصيق بعض التعديالت اخلاصة مبعاهدة ا ع، ر، ف اإ
 عىل معاهدة قانو  الرباءات

  ***** 

STLT/A/5/1 ،س، ص ، املساعدة من أأجل تنفيذ معاهدة س نغافورة ششنأ  قانو   ع، ر، ف اإ
 العالمات

  ***** 

WO/CC/67/1 ،س، ص ،  املوافقة عىل التفاقات املربمة ع، ر، ف اإ

WO/CC/67/2 ،س، ص ،  املوارد البرشيةالتقرير الس نوي عن  ع، ر، ف اإ

WO/CC/67/2 Corr. ،س، ص ،   الس نوي عن املوارد البرشية للتقرير تصويب ع، ر، ف اإ

WO/CC/67/3 ،س، ص ،  مراجعة نظام املوظفني ولحئته ع، ر، ف اإ

  ***** 

 ]هناية الوثيقة[


