
 

 

A 

A/52/INF/2 PROV.1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1023 ديسمرب 4التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون الثانيةسلسلة االجتماعات 
ىل  20جنيف، من   1023 ديسمرب 21اإ

 
 

 قائمة بالوثائق التحضريية

عدادمن  مانة اإ  الأ

لغات الوثيقة رمز الوثيقة ورمقها التسلسيل
*

 موضوع الوثيقة 

A/52/INF/1 ،   معلومات عامة ف اإ

A/52/INF/2 Prov.1 ،  قامئة ابلواثئق التحضريية ع، ر، ف س، ص، اإ

A/52/1 Prov.4 ،س، ص ،  مرشوع جدول الأعامل املوحد واملفّصل ع، ر، ف اإ

A/52/2 ،س، ص ، من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن  اقرتاح ع، ر، ف اإ
 1024/21من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  10 الربانمج

A/52/3 ،س، ص ، دارة  ع، ر، ف اإ اقرتاح من الصني بشأأن "الس ياسات العامة للويبو بشأأن اإ
 "اخلارجيةاملاكتب 

  ***** 

   

   

   

   

                                                
*

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

 موضوع الوثيقة 

   

WO/GA/44/1 س، ص، ع، ر، ف ، اقرتاح من اجملموعة ابء بشأأن "قرار امجلعية العامة فامي خيص القرار  اإ

اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب اخلارجية أأثناء دورهتا 

 السابعة والس تني )ادلورة العادية الرابعة والأربعون("

WO/GA/44/2 ،س، ص ، ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة  فع، ر،  اإ مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 بشأأن قانون التصاممي

WO/GA/44/3 ،س، ص ،  احلومكة يف الويبو ع، ر، ف اإ

WO/GA/44/4 ،س، ص ،  تقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ع، ر، ف اإ

WO/GA/44/5 ،س، ص ، تقارير عن جلان الويبو الأخرى: اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة  ع، ر، ف اإ
 (املعايري

  ***** 

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

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

A/51/INF/6 Add.2 ،س، ص ، عالمية عن املاكتب اخلارجية ع، ر، ف اإ ىل ورقة اإ ضافة اإ  اإ

A/51/INF/6 Add.3 ،س، ص ، عالمية عن املاكتب اخلارجية ع، ر، ف اإ ىل ورقة اإ ضافة اإ  اإ

A/51/7 Rev. ،س، ص ،  1024/21اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ع، ر، ف اإ

A/51/13 ،س، ص ، ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية  ع، ر، ف اإ
ىل  8يف دورهتا العرشين )من   (1023يوليو  21اإ

A/51/14 ،س، ص ، ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية  ع، ر، ف اإ
ىل  9يف دورهتا احلادية والعرشين )من   (1023رب سبمت 23اإ

A/51/20 Prov.1 ،س، ص ،  مرشوع التقرير العام ع، ر، ف اإ

  ***** 

WO/GA/43/12 ، ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة  ع، ر، ف س، ص، اإ مسائل تتعلق ابدلعوة اإ
 بشأأن قانون التصاممي

                                                
*

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

 موضوع الوثيقة 

   

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

WO/GA/43/16 ،س، ص ،  تقارير عن جلان الويبو الأخرى ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/18 ،س، ص ،  احلومكة يف الويبو ع، ر، ف اإ

WO/GA/43/22 
Prov.1 

 تقرير مرشوع ال  

  ***** 

WO/CF/33/1 Prov. ،س، ص ،  التقرير مرشوع ع، ر، ف اإ

  ***** 

WO/CC/67/4 Prov.1 ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

P/A/46/1 Prov ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

P/EC/52/1 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

B/A/40/1 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

B/EC/58/1 Prov.1 ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

MM/A/46/3 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

                                                
*

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

 موضوع الوثيقة 

   

H/A/32/3 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

N/A/32/1 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

LI/A/29/2 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

LO/A/32/1 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

IPC/A/33/1 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

PCT/A/44/5 Prov.1 ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

BP/A/29/1 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

VA/A/25/1 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

WCT/A/12/1 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

WPPT/A/12/1 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

                                                
*

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

 موضوع الوثيقة 

   

PLT/A/11/2 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

STLT/A/5/2 Prov. ،س، ص ،  التقريروع مرش  ع، ر، ف اإ

  ***** 

 ]هناية الوثيقة[

                                                
*

س باين  نلكزيي، ف: فرنيس، ر: رويس، س: اإ : اإ نلكزيي وفرنيس(، ص: صيين، اإ  ع: عريب، ث: ثنايئ )اإ


