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WO/GA/44/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1031 نومفرب 31التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( ثالثةال االستثنائيةواألربعون )الدورة  الرابعةالدورة 
ىل  30جنيف، من   1031 ديسمرب 31اإ

 
 

اختذته جلنة التنسيق قرار اجلمعية العامة فيما خيص القرار الذي اقرتاح من اجملموعة باء بشأن "
 "بشأن املكاتب اخلارجية أثناء دورتها السابعة والستني )الدورة العادية الرابعة واألربعون(

 

عدادمن  مانة اإ  الأ

 .للياابن ابمس اجملموعة ابء، اس تلمت الأمانة طلبا من البعثة ادلامئة 1031نومفرب  8يف تبليغ مؤرخ يف 

 يف مرفق هذه الوثيقة. للياابنويرد النص الاكمل لتبليغ البعثة ادلامئة 

 ]ييل ذكل املرفق[

  



WO/GA/44/1 
ANNEX 

 املرفق

لكرتوين[  ]ترمجة بريد اإ

 فوش ميي كونهييكومن: 

 مساء 01:10، الساعة 1031نومفرب  8اترخي الإرسال: امجلعة 

ىل: فرنسس غري  اإ

ىل: براساد انريش؛  وين ابسو؛ تابيفي اكيرامو؛ ابليرباي سريجيو نسخة اإ

 مجعيات ديسمرب املقبل )من اجملموعة ابء(جدول أأعامل  بشأأن الامتساملوضوع: 

 

 ،املدير العام

دراجلمتس ي ، النظام ادلاخيل العام للويبو( من 4)5معاًل ابلقاعدة  ضايفبند  أأعضاء اجملموعة ابء اإ عىل مرشوع جدول أأعامل  اإ
ىل  30املقرر عقدها يف الفرتة من  (A/52/1 prov.1 )الوثيقةادلورة الاس تثنائية مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو   31اإ

)أأ( من القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب اخلارجية أأثناء ادلورة احلادية 1 الفرعية . ويف الفقرة1031ديسمرب 
ذا ما قررت امجلعية العامة ذكلةل "امجل ترد، .WO/CC/67/4 Provمن الوثيقة  38وامخلسني للجمعيات يف الفقرة  ". اإ

جرايئ حمضوعليه، فقرا  ليك يدخل قرار جلنة التنس يق املذكور أأعاله حزي النفاذ. وهو مطلوب ر امجلعية العامة قرار اإ

دراجه عىل قامئة ك ونقرتح ما ييل  املوضوعات اليت ستنظر فهيا امجلعية العامة عنوان للبند اجلديد من جدول الأعامل ونلمتس اإ
قرار امجلعية العامة فامي خيص القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب حتت ابب "التخطيط ووضع املزيانية": "

 ".اخلارجية أأثناء دورهتا السابعة والس تني )ادلورة العادية الرابعة والأربعون(

طار هذا البند اجلديد من جدول الأعامل:ونقرتح نص القرار التايل لتنظر ف   يه امجلعية يف اإ

)أأ( من القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب اخلارجية أأثناء ادلورة احلادية 1حتيط امجلعية العامة علام ابلفقرة 
ت الالزمة مجليع ماكتب أأن تقتين الويبو مبارشة معدات تكنولوجيا املعلوما هذا الددد، ، يفتقررو وامخلسني للجمعيات، 

جراءاهتالويبو اخلارجية ابس تخدام  مبعاجلة الطلبات مبارشة أأنشطة تتعلق أأية  ماكتب الويبو اخلارجيةذ مجيع وأأّل تنفّ العادية،  ااإ
 .املقدمة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي

الأمانة لتحسني صياغة العنوان ونص القرار من أأجل حتقيق الهدف املذكور  تقدهمااقرتاحات  ةوحنن مس تعدون ملناقشة أأي
 ر.مربّ  بال الأمور أأعاله دون تعقيد

خطاران ابس تالم هذا الالامتسمنمك نرجو و   عىل اهامتممك.وشكرا جزيال  .اإ

 .وتقبلوا منا فائق الاحرتام والتقدير

 كونهييكو )ابمس اجملموعة ابء(
 للمجموعة ابء(ق الإقلميي فوش ميي كونهييكو )املنس

 الأمني الأول
 للياابنالبعثة ادلامئة 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


