
 

 

A 

A/52/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1023 نومفرب 4التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسونالثانية سلسلة االجتماعات 
ىل  20جنيف، من   1023ديسمرب  21اإ

 
 

من اقرتاح الربنامج  02الربنامج بشأن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي من اقرتاح 
 0202/01ثنائية وامليزانية لل

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

مجموعة بدلان أأمرياك لرتينيداد وتوابغو ابمس  البعثة ادلامئة منطلبا اس تلمت الأمانة ، 1023نومفرب  2يف مؤرخ يف تبليغ 
 "1022/22من "اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  10من الربانمج  12.10الفقرة بشأأن الالتينية والاكرييب 

 (.1023سبمترب  10 يف املؤرخة .A/51/7 Rev لوثيقة)ا

 البعثة ادلامئة لرتينيداد وتوابغو يف مرفق هذه الوثيقة.تبليغ النص الاكمل ل ويرد 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

ملرفقا  

 

 رينيداد وتوابغو دلى مكتب الأمم املتحدة جبنيفتروهورية البعثة ادلامئة جل 

 144/2013مذكرة رمق 

وتوابغو دلى مكتب الأمم املتحدة جبنيف ودلى الواكلت املتخّصصة يف أأورواب،  ترينيدادروهورية هتدي البعثة ادلامئة جل 
ىل سعادة الس يدة ابيفي اكيرامو، رئيسة اجلعية العامة للويبو، وتترشف  ابمس مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب، حتياهتا اإ

ىل املذكرة الشفروهية  والواردة من البعثة ادلامئة لفنلندا  1023أأكتوبر  2 يف ( املؤرخةGEN7W0007-111)املرجع: ابلإشارة اإ
يف ( املؤرخة 116/2013رمق دلى الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية جبنيف، اليت تقّر ابس تالم مذكرتنا الشفروهية )املرجع: 

 .1023سبمترب  12

ىل دخالروها، يف ويف هذا املضامر توّد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن تشري اإ  أأّن التعديالت اليت طلبنا اإ
وحنن  (..A/51/7/Rev)وثيقة مرشوع الربانمج واملزيانية عىل بعد  تُدخلالوقت املناسب ووفق الإجراءات املعمول هبا، مل 

ذ ن تعّمم املاكتب اخلارجية قد بدأأت فعال نوّد أأن نطلب، مّرة أأخرى، أأ يف اعتباران أأّن املشاورات غري الرمسية حول  نأأخذ اإ
دخاهل عىل الفقرة  من وثيقة مرشوع  10من الربانمج  12.10الأمانة عىل مجيع ادلول الأعضاء التعديل اذلي طلبت اجملموعة اإ

بدء ادلورة الاس تثنائية جلعيات ادلول الأعضاء يف  وذكل يك يُدرج يف تكل الوثيقة قبل 1024/22الربانمج واملزيانية للثنائية 
 .1023مرب ديس 20الويبو يف 

رفق اجملموعة التعديل املذكور اذلي س بق أأن مّعمته الأمانة عىل ادلول الأعضاء خالل ادلورة احلادية والعرشين وت
 ، وذكل لتسروهيل الاطالع عليه.1023للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 

جراء حوار بنّاء من أأجل الت اجملموعةوّد وت ىل أأّّنا تظّل ملزتمة ابإ ىل حل توفيقي للموافقة عىل الربانمج أأن تشري اإ وّصل اإ
 مكتب خاريج يف املنطقة.اهامتهما املرشوع بفتح وتؤكّد جمّددا  1024/22للثنائية واملزيانية 

وتغتمن البعثة ادلامئة جلروهورية ترينيداد وتوابغو دلى مكتب الأمم املتحدة جبنيف ودلى الواكلت املتخّصصة يف أأورواب 
ابمس مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب، عن فائق الاحرتام والتقدير لسعادة الس يدة  هذه الفرصة لتعرب،

 اكيرامو، رئيسة اجلعية العامة للويبو. ابيفي

 

 1023نومفرب  2جنيف، 

البعثة ادلامئة جلروهورية ترينيداد وتوابغو دلى خمت ]
 [مكتب الأمم املتحدة جبنيف.

ىل:   نسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكريةسعادة ادلكتور فرا صورة اإ
لس نغافورة دلى منظمة التجارة العاملية واملنظمة  السفري فوق العادة واملفوض، الس يد كووك فوك سينغسعادة   

  العاملية للملكية الفكرية
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 10انمج من الرب 12.10الفقرة  شأأنب اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب 
 1024/22 من اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية

فتح ماكتب خارجية جديدة يف الأماكن/املناطق التالية: مكتب واحد يف نائية القادمة، خالل الث  من املزمع، .12.10
اك الالتينية مرييف أأ  ومكتب واحدلك من الصني والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية، ومكتبان يف أأفريقيا، 

 .والاكرييب

 ]ّناية املرفق والوثيقة[


