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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي مترب 13: لا  2010سب 

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  سلسلة االجتماعات الثامنة واألربعون
مترب 29 إىل 20جنيف، من   2010سب 

ملخص التوصيات الصادرة عن جلنة الربنامج وامليزانية 
  يف دورتها اخلامسة عشرة

  )2010 سبتمرب 3 إىل 1من (
 من إعداد األمانةثويقة 

يات اليت تقدمت هبا يف  .1 تو ية وا نة الربانمج واملزيا ّتوي هذه الويقة عىل نصوص القرارات اليت اختذهتا  ص ل ن جل ث حت
نعقدة من  رشة ا سة  ملدورهتا اخلا ع مترب 3 إىل 1م نود جدول األعامل والواثئق املقابةل 2010سب  نظر يف  ب عقب ا ل

ند واملذكورة يف الويقة  ثللك   ).املرفق األول (WO/PBC/15/1ب

تعارف  .2 سب اإلجراء ا يه  ية للموافقة  نة الربانمج واملزيا رشة  سة  تقرير الاكمل لدلورة اخلا يعد ا ملو ح عل ن للج ع م ل ّسـ
ناسب يصدر يف الوقت ا مليه و سـ  .عل

رشة .3 سة  ية يف دورهتا اخلا نة الربانمج واملزيا يات اليت تقدمت هبا  تو عوترد فامي ييل ا م ن جل ص  .ل
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ند   دول األعامل من ج2لبا

ية وانئيب الريس نة الربانمج واملزيا تخاب ريس  ئا نئ جل  ن

شأن رئاسة  يةباتفاق  ننة الربانمج واملزيا  :جل

نة من ترتسـ • ية ا تحدة األمر للجأس الوالايت ا يات2010سبمترب  1يكمل مما  ،2011 سـنةل  العامةمجلع حىت هناية ا
يةسيشمل ادل تا لورات العادية ا نة الربانمج واملزيل يةللج   :نا

o  ؛2010سبمترب دورة 

o ؛2011نيويو دورة و 

o 2011سبمترب دورة و. 

توىل  •  .ئلريس خالل هذه الفرتةاانئب هممة مرص ستو

ترت • ياتسـو نة من هناية ا مجلعأس مرص ا يات2011سـنة ل العامة للج ، مما 2013سـنة ل العامة مجلع حىت هناية ا
يةسيشمل ادلورات  تا لالعادية ا يل نة الربانمج واملزيا ن   :ةللج

o  ؛2012نيويو دورة 

o مترب و  ؛2012سبدورة 

o ؛2013ندورة يويو و 

o مترب و  .2013سبدورة 

ية ستتوىل و • تحدة األمر يكالوالايت ا  .هذه الفرتةخالل ئلريس اانئب هممة مل

ئتخب ريس جديد و • ياتللجنة سـين  .2013سـنة ل العامة مجلعبعد هناية ا

ئ تخاب رؤساء  ثابة سابقة ال يوال يعد هذا القرار  ن همب بوّ  .يات الو

با للريسقد و يد دمرتي غوشار من الاحتاد الرويس ان تخب ا ئا ً ئ ن سـ  . أيضالن

ند    من جدول األعامل4لبا

ية للفرتة  تأخرة يف 2009-2008لتقرير اإلدارة املا  2010ن يويو 30مل والاشرتااكت ا

شور WO/PBC/15/2ثالويقة   FMR/2008-2009ملن وا
شأن ساابت اخلاريج  بوتقرير مراجع ا بو للفرتة حل ساابت الو ي   .2009-2008ح

ية للفرتة حبثت  ية تقرير اإلدارة املا بو للربانمج واملزيا لنة الو ن ي ) FMR/2008-2009ثالويقة  (2009-2008جل
بو مبا ييلWO/PBC/15/2 ثومضمون الويقة يات ادلول األعضاء يف الو ي وأوصت إىل   :مجع

ية للفرتة توافق عىل أن  "1"  ؛)FMR/2008-2009ثالويقة  (2009-2008لتقرير اإلدارة املا

سديد الاشرتااكت يف  "2" يط علام بوضع  توأن   .2010ن يويو 20حت
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ي ية وفقا البا  2009-2008للفرتة  (IPSAS)للقطاع العام لادلوية ة يسبلمعايري احملاللانت املا

 WO/PBC/15/3ثالويقة 

يات ادلول األعضاء يف ية إىل  نة الربانمج واملزيا مجعأوصت  ن بو ابإلحاطة علام مبضمون الويقة جل ث الو ي
WO/PBC/15/3. 

ند    من جدول األعامل5لبا

 2009-2008للفرتة تقرر أداء الربانمج 

 WO/PBC/15/4ثالويقة 

بو ابملوافقة عىل الويقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  نة الربانمج واملزيا ثأوصت  ي مجع ن  .WO/PBC/15/4جل

تقرير أداء ا يت  لتقرير   2009-2008لربانمج للفرتة تثب

 WO/PBC/15/5ثالويقة 

بو ابإلحاطة علام مبضمون الويقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  نة الربانمج واملزيا ثأوصت  ي مجع ن جل
WO/PBC/15/5. 

ند    من جدول األعامل6لبا

توسط ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا  تيج

 WO/PBC/15/10ثالويقة 

نة الربانمج واملزي ية علام مبضمون الويقة جلأحاطت  ثا نة الربانمج WO/PBC/15/10ن جل وأوصت إىل ريس  ئ
ية  نظر فهيابنواملزيا ية العامة  ها إىل ا بل تقد شاورات مع ادلول األعضاء  للإجراء  مجلع ميم  .ق

ند    من جدول األعامل7لبا

يجي تقومي الاسرتا تعرض لربانمج ا  ل

شاشة  لعرض عىل ا

ية ع نة الربانمج واملزيا نأحاطت   .العرضلام مبضمون جل

ند    من جدول األعامل8لبا

ية ية اب نة ا رشوعات املقرتحة من ا ية  ية إعداد املزيا تعراض  منا ن للج للم ن معل لتسـ  ملع
ية يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية  منوا لتص نف  لتمللك

 .WO/PBC/15/6 Revثالويقة 

بأوصت  يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  ينة الربانمج واملزيا مجع ن و ابملوافقة عىل الاقرتاحات الواردة يف جل
شلك حمل مراجعة يف . .WO/PBC/15/6 Rev ث من الويقة18 إىل 13الفقرات من  متد هبذا ا لويكون اإلجراء ا ملع

نة عام   .2013للجدورة ا
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ند    من جدول األعامل9لبا

بو يياسة اللغات يف الو  سـ

 WO/PBC/15/9ثالويقة 

ية مضحبثت  ننة الربانمج واملزيا ياغة مقرتحة  WO/PBC/15/9ثمون الويقة جل ست من األمانة أن تقدم  صوا ّمت ل
رشوع القرار " 7"جديدة للفقرة  هذه الويقة(ممن  ثاين  ثالوارد نصه يف املرفق ا بو يف ) لل يات ادلول األعضاء يف الو يإىل  مجع

 .2010سبمترب 

ند    من جدول األعامل10لبا

تامثرات سياسة الا  سـ

 WO/PBC/15/8ثالويقة 

ية مضمون الويقة ثت حب ثنة الربانمج واملزيا ن ياغة جديدة  WO/PBC/15/8جل ست من األمانة أن تقدم  صوا ّمت ل
يقاهتا ية، عىل أن تراعي فهيا مالحظات ادلول األعضاء و نة الربانمج واملزيا بةل  تعللالقرتاح يف دورة  ن للج  .مق

ند    من جدول األعامل11لبا

ية يا طياسة األموال الا ت  حسـ

 .WO/PBC/15/7 Revثالويقة 

تعلق أوصت  بو يف ما  ياسة الو بو ابإلحاطة علام  يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  ينة الربانمج واملزيا ي سـ ي مجع ن بجل
ها يف  تعني  ية املوافقة اليت  بادئ وآ تعلق اب يات املقرتحة اليت  تو يات واملوافقة عىل ا يا بيقابال تطح ي ل مل ت ص ل ط يتعلق ما ت

يات كام يا تخدام الا طاب ت  ..WO/PBC/15/7 Rev ث من الويقة30-20 هو موحض يف الفقرات حسـ

ند    من جدول األعامل12لبا

توىف لعام  تعراض مايل  ية وا يا تخدام األموال الا سـوضع ا سـ ط ت مسـ  2010ح

 WO/PBC/15/16ثالويقة 

ية أوصت  ننة الربانمج واملزيا بو ابإلحاطة علام مبجل يات ادلول األعضاء يف الو يإىل   ثضمون الويقةمجع
WO/PBC/15/16. 

ند    من جدول األعامل13لبا

بو ية يف الو يط للموارد املؤ يذ نظام ا ياقرتاح  سـ ستخط ل  لتنف

 WO/PBC/15/17ثالويقة 

ية أوصت  ننة الربانمج واملزيا بو مبا ييلجل يات ادلول األعضاء يف الو يإىل   :مجع

يط للموارد امل "1" رشوع ا يذ  تخطاملوافقة عىل الاقرتاح الرايم إىل  لم ية كام يرد يف مرفق الويقةتنف ثؤ  سسـ
WO/PBC/15/17؛ 
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يص ما مجموعه و "2" ميكن 25ختصاملوافقة عىل  يات  يا يون فرنك سورسي ذلكل الغرض من الا ل  ط ت ي حمل
يذ كام هو  يذها خالل فرتة ا تقدم احملرز يف  سب ا رشوعات و تخداهما وفقا خلطة مجموعة ا نفا تنف لت ل ح مل ًسـ

 ث من مرفق الويقة24ويف الفقرة  WO/PBC/15/17ث من الويقة 15مبني يف الفقرة 
WO/PBC/15/17. 

ند    من جدول األعامل14لبا

ته نظام املايل وال ثال  يذ الربامج احلاسوية لضامن الا حئتقرير مرحيل عن  لل ت مب  نفت
 (IPSAS)للقطاع العام لادلوية ة يسبعايري احملااملو

 WO/PBC/15/18ثالويقة 

ية أوصت  ننة الربانمج واملزيا بو ابإلحاطة علام مبجل يات ادلول األعضاء يف الو يإىل  ثضمون الويقة مجع
WO/PBC/15/18. 

ند    من جدول األعامل15لبا

ساابت اخلاريج  حلتقارير مراجع ا

يفة املدقق ادلاخيل "1" ظيمي و  تق

 WO/PBC/15/12ثالويقة 

ية أوصت  ننة الربانمج واملزيا ية العامة ابإلحاطة علام مبجل هاWO/PBC/15/12ثلويقة ضمون امجلعإىل ا  .فق ومر

ية "2" ية ا ساحات وا ية إلدارة ا تابعة املا يق يف ا تد تا مل ل مل لتحل ن  لبق

 WO/PBC/15/11ثالويقة 

ية أحاطت  ننة الربانمج واملزيا هاWO/PBC/15/11ثضمون الويقة علام مبجل  .ملحق و

تخزين اإل "3" بىن اإلداري اجلديد وأماكن ا ناء ا رشوع  يق مرحيل يف  لتد مل ب م ية ق يق -فضا تد تابعة  ق   2008لم

 WO/PBC/15/13ثالويقة 

ية أحاطت  ننة الربانمج واملزيا هاWO/PBC/15/13ثضمون الويقة علام مبجل  .ملحق و

ند    من جدول األعامل16لبا

يق تد بو  نة الو قتقرير ريس  للئ ي  جل

تان   WO/AC/18/2 وWO/PBC/15/22ثيقالو

تعرضت  ية تقارير الاسـا ننة الربانمج واملزيا رشة جل سابعة  رشة وا سادسة  رشة وا سة  عجامتعات اخلا ل ع ل ع نة م ثا موا ل
يق عرشة  تد بو  قنة الو لل ي تني للج نة كام وردت يف الو يات ا ثيقوتو للج  .WO/AC/18/2 وWO/PBC/15/22ص
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ند    من جدول األعامل17لبا

يق تد بو  نة الو تعلقة  سائل ا قتقرير الفريق العامل املعين اب لل ي بلج مل  مل

تعلقةالفريق العام تقرير سائل ا ملل املعين اب يق مل تد قنة ا ل ثالث (بلج  )لاملرفق ا

يات الصادرة عن الفريق أوصت  تو بو ابملوافقة عىل ا يات ادلول األعضاء يف الو ية إىل  صنة الربانمج واملزيا ل ي مجع ن جل
يق تد نة ا تعلقة  سائل ا قالعامل املعين اب ل بلج مل يذهامل  . من تقرير الفريق العامل30 إىل 3، كام يه واردة يف الفقرات من تنف و

ند    من جدول األعامل18لبا

يق ادلاخيل والرقابة تد بة ا قعرض ملدير  ل   اإلداريةشع

شاشة  لعرض عىل ا

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا ية علام مبضمون العرض اذلي قدمه مدير  نة الربانمج واملزيا قأحاطت  ل شع ن  .ّجل

ند    من جدول األعامل19لبا

يق ادلاخيل تد ثاق ا قمراجعة  ل  مي

 WO/PBC/15/14ثالويقة 

ية أوصت  ننة الربانمج واملزيا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية كام هو إىل جل تد ثاق ا ية العامة ابملوافقة عىل  قا ل ي ممجلع
ينيWO/PBC/15/14 ثرفق الويقةموارد يف  تا تعديلني ا ل مع ا ل  :ل

ـي كام ييل4فقرة املرفق، ال "1" ًسؤوال أمام املدير العام: "(...) تنهت، امجلةل األوىل   ؛."م

بارة : ، امجلةل األوىل28املرفق، الفقرة  "2" بارة " ابلعدد الاكيف"لعتضاف ا اإلدارية موظفون "(...) عبعد 
  (...)".همنيون

ند    من جدول األعامل20لبا

ساابت اخل يار مراجع ا ية ا حلتقرير عن وضع  ت  اريجخمعل

 WO/PBC/15/15ثالويقة 

ية أوصت  ننة الربانمج واملزيا بو ابإلحاطة علام مبجل ية العامة للو يإىل ا  WO/PBC/15/15ثضمون الويقة مجلع
يات الواردة يف الفقرة  تو ئة احملمكني ابإلحاطة علام اب صوإىل  ل ّي يق 38ه تد نة ا ق من تقرير  ل  ).WO/AC/18/2ثالويقة (جل

ند   ل من جدول األعام21لبا

ناء اجلديد رشوع ا بتقرير مرحيل عن   لم

 WO/PBC/15/19ثالويقة 

ية أحاطت  ننة الربانمج واملزيا  .WO/PBC/15/19ثضمون الويقة علام مبجل
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ند    من جدول األعامل22لبا

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  متقرير مرحيل عن 

 WO/PBC/15/20ثالويقة 

ية أحاطت  ننة الربانمج واملزيا  .WO/PBC/15/20ث الويقة ضمونعلام مبجل

ند    من جدول األعامل23لبا

ية باين احلا سني األمن يف ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  مل حت  م

 WO/PBC/15/21ثالويقة 

ية أحاطت  ننة الربانمج واملزيا  .WO/PBC/15/21ثضمون الويقة علام مبجل

 

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق األول

 املرفق األول

 

WO/PBC/15/1 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010مترب سب 1: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  الدورة اخلامسة عشرة
مترب 3 إىل 1جنيف، من   2010سب 

  جدول األعمال
ية نة الربانمج واملزيا متدته  ناذلي ا جل  ع

تاح ادلورة .1  فتا

ية وانئيب الريس .2 نة الربانمج واملزيا تخاب ريس  ئا نئ جل  ن

 لاعامتد جدول األعام .3
 .ثانظر هذه الويقة

تعراض الفرتة   2009-2008سـا

ية للفرتة  .4 تأخرة يف 2009-2008لتقرير اإلدارة املا  2010نيويو  30مل والاشرتااكت ا
شور WO/PBC/15/2ثانظر الويقة    FMR/2008-2009ملن وا

بو للفرتة  ساابت الو شأن  ساابت اخلاريج  يانظر تقرير مراجع ا ح ب  .2009-2008حل

ي ية ادلوية للقطاع العام البا ية وفقا للمعايري احملا لانت املا  2009-2008 للفرتة (IPSAS)سبل
 .WO/PBC/15/3ثانظر الويقة 

 2009-2008تقرير أداء الربانمج للفرتة  .5
 .WO/PBC/15/4ثانظر الويقة 

A 
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[WO/PBC/15/1 

2] 

تقرير أداء الربانمج للفرتة  يت  لتقرير   .2009-2008تثب
 .WO/PBC/15/5ثانظر الويقة 

ية يط وإعداد املزيا نا  لتخط

توسط .6 ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا  تيج
 .WO/PBC/15/10ثانظر الويقة 

يجي .7 تقومي الاسرتا تعرض لربانمج ا  ل
شاشة  لعرض عىل ا

ية .8 ية اب نة ا رشوعات املقرتحة من ا ية  ية إعداد املزيا تعراض  منا ن للج للم ن معل لتسـ يات ملع يذ تو ية الفكرية  ص وا نف لتمللك
ية  لتمنجدول أعامل ا

 .WO/PBC/15/6ثانظر الويقة 

 سـياسات عامة مقرتحة

بو .9 يياسة اللغات يف الو  سـ
 .WO/PBC/15/9ثانظر الويقة 

تامثرات .10 سياسة الا  سـ
 .WO/PBC/15/8ثانظر الويقة 

ية .11 يا طياسة األموال الا ت  حسـ

 .WO/PBC/15/7ثر الويقة انظ

بادرات رشوعات وا شأن ا ملاقرتاحات وتقارير  مل  ب

توىف لعام  .12 تعراض مايل  ية وا يا تخدام األموال الا سـوضع ا سـ ط ت مسـ  2010ح
 .WO/PBC/15/16ثانظر الويقة 

بو .13 ية يف الو يط للموارد املؤ يذ نظام ا ياقرتاح  سـ ستخط ل  لتنف

 .WO/PBC/15/17ثانظر الويقة 

بة ادلوية للقطاع  .14 ته واملعايري احملا نظام املايل وال ثال  يذ الربامج احلاسوية لضامن الا لتقرير مرحيل عن  سـ حئ لل ت مب نفت
 (IPSAS)العام 

 .WO/PBC/15/18ثانظر الويقة 

يق والرقابة تد قا  ل

ساابت اخلاريج .15  حلتقارير مراجع ا

يفة املدقق ادل "1" ظيمي و  اخيلتق
 .WO/PBC/15/12ثانظر الويقة 

ية "2" ية ا ساحات وا ية إلدارة ا تابعة املا يق يف ا تد تا مل ل مل لتحل ن  لبق
 .WO/PBC/15/11ثانظر الويقة 

ية  "3" تخزين اإلضا بىن اإلداري اجلديد وأماكن ا ناء ا رشوع  يق مرحيل يف  فتد لق مل ب يق -م تد تابعة  ق   2008لم
 .WO/PBC/15/13ثانظر الويقة 
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يق .16 تد بو  نة الو قتقرير ريس  للئ ي  جل
 .WO/PBC/15/22ثانظر الويقة 

يقتقرير  .17 تد بو  نة الو تعلقة  سائل ا قالفريق العامل املعين اب لل ي بلج مل  مل
ـي  شفهعرض 

يق ادلاخيل والرقابة .18 تد بة ا قعرض ملدير  ل  شع
شاشة  لعرض عىل ا

يق ادلا .19 تد ثاق ا قمراجعة  ل  خيلمي
 .WO/PBC/15/14ثانظر الويقة 

ساابت اخلاريج .20 يار مراجع ا ية ا حلتقرير عن وضع  ت  خمعل
 .WO/PBC/15/15ثانظر الويقة 

بو ناء اجلديد واألمن يف مجمع الو ية وأعامل ا باين احلا شأن ا تطورات  يأحدث ا ب ل مل ب ّل  ل

ناء اجلديد .21 رشوع ا بتقرير مرحيل عن   لم
 .WO/PBC/15/19يقة ثانظر الو

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة .22  متقرير مرحيل عن 
 .WO/PBC/15/20ثانظر الويقة 

ية .23 باين احلا سني األمن يف ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  مل حت  م
 .WO/PBC/15/21ثانظر الويقة 

تام ادلورة  ختا

تقرير .24  لاعامتد ا

تام  .25  ادلورةختا

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثايناملرفق  لا  

ثاين  لاملرفق ا

ند  شأن ا برشوع القرار  لب بو( من جدول األعامل 9م يياسة اللغات يف الو  )سـ
 WO/PBC/15/9ثالويقة 

ية نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

تقدير ابملعلومات الواردة يف الويقة  "1" ثقد أحاطت علام مع ا ية ع ابWO/PBC/15/9ل ببارها خطوة إجيا ت
بو؛ شأن اللغات يف الو ياسة  يحنو وضع  ب  سـ

ية  "2" ست من األمانة أن تزيد حصة الرتمجة اخلار جوا ية اجلودة لمت سـامي ما يرسل مهنا إىل األقالمي  واللعا
ها بفضل زايدة  بةل معلومات عن الوفورات اليت ميكن  نة يف دورهتا ا ية وأن ترفع إىل ا نا يقا ملق حتقم للج ل

ية؛الرت  جمجة اخلار

ية؛ "3" يارات الرتمجة اخلار تعلق  ست من األمانة أن تضع معايري صارمة فامي  جوا خب ي  لمت

يل اإللكرتوين حملارض املؤمترات والعمل  "4" يق ا بادرات اليت اختذهتا األمانة هبدف  بت اب سجور ب تمل لتط ح
يا عىل بهث ست  اإلنرتنت عرب اجيتدر بو اإللكرتوين، وا متعىل موقع الو يع لي مجمن األمانة أن تعمم ذكل عىل  ّ

ية بو الر مساجامتعات الو  ؛ي

هّل املداوالت، أوصت "5" يص جحم واثئق العمل من شأنه أن  يسوإذ أقرت بأن  ية العامة  إىلتقل مجلع ا
توسط أكرث احلد  الرايم إىلابملوافقة عىل اقرتاح األمانة  طول واثئق العمل، عىل أن يكون من ممن 

هوم مع ذكل أ سرتشد به، وأنه ال  املذكور اإلضايفاحلدن ذكل ملفا بدأ  يا بل  ي لن يكون رشطا إلزا ً م م
ها األمانة من ادلول األعضاء تتسلمبق عىل الواثئق اليت    ضامن جودة املعلومات؛، مع احلرص عىلينط

ية "6"  WO/PBC/15/9ث من الويقة 41 و40العامة ابعامتد اقرتاح األمانة الوارد يف الفقرتني  مجلعوأوصت ا
تاد أو ادلامعة أي أن( تاح الواثئق األكرب من ا ملع  تقصاءات(ت يف من ) سـادلراسات والا بتلكاليت تعد 

ست يص تعده األمانة ابللغات ا ية فقط مع  لبعض اللجان بلغاهتا األ تلخ هوم مع ) صل ملفعىل أن يكون من ا
نص الاكمل بإحدى اللغات األخرى إذا م تعد ترمجة  للذكل أن األمانة  ا أبدت دوةل أو مجموعة من سـ

 حلصول عىل ترمجة إىل تكل اللغة؛ابادلول اهامتهما 

تحدة [ "7" يع لغات األمم ا شمل  ية اللغوية  يع متديد ا تقدير بأن األمانة  ملوأحاطت علام مع ا مج ت تغط تط لل ل ستسـ
ية  ية(مسالر ية والعرية والفر ية وا ية واإلنلكزيية والرو با سـاإل ب سـ ن نسـ بارا من عام) لصين بة 2011 عتا لنسـ، اب

ها يف  بو الوارد تعر يفإىل واثئق جلان الو ية العامة WO/PBC/15/9ثالويقة ي متد ا مجلع، رشيطة أن  تع
ية يف  تو صا ندين ل  ].أعاله" 6"و" 5"لبا

 

ثاين والويقةاملرفق هناية [ ثا  ]ل

 

 


