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 مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
 

 واخلمسونالثانية سلسلة االجتماعات 

ىل  30جنيف، من   1031ديسمرب  31اإ
 
 

 اقرتاح من الصني بشأن "السياسات العامة للويبو بشأن إدارة املكاتب اخلارجية"

عداد مانة من اإ  الأ

 ، اس تلمت الأمانة طلبا من البعثة ادلامئة للصني.1031نومفرب  9يف تبليغ مؤرخ يف 

 تبليغ البعثة ادلامئة للصني يف مرفق هذه الوثيقة.ل  الاكمل نصال ويرد 

 ]ييل ذكل املرفق[

  



A/52/3 
ANNEX 

 املرفق

لكرتوين[  ]ترمجة بريد اإ

 [wang_yi1@mfa.gov.cn]من: 

 مساء :00:0 الساعة ،1031نومفرب  09السبت اترخي الإرسال: 

ىل: دوارد؛ ابليرباينسس غري؛ براساد انريش؛ كواافر  اإ  سريجيو كوا اإ

ىل مرشوع جدول أأعامل ادلورة الثانية وامخلس املوضوع: ضافة بند جديد اإ   للممعية العامةنياإ

 

 املدير العام والزمالء الكرام،

زعاجمك يف عطةل هناية الأس بوع. عنعتذر أأن أأ أأود أأول   اإ

ضافة بند جديد بعنوان "الس ياسات العامة للويبو بشأأن النظام ادلاخيل العام للويبو( من 4)5لقاعدة اب معالا  ، تلمتس الصني اإ
ىل مرشوع جدول أأعامل مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو: اليت  سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسون املاكتب اخلارجية" اإ

ىل  30 من س تعقد  .1031ديسمرب  31اإ

 من تقدمي هذا الاقرتاح:الرئييس  لهدفوفامي ييل توضيح ل 

أأن س ياسات اتضح  ،اليت أأجريت مؤخرا غري الرمسية املفتوحةاملشاورات يف يف ادلورة احلادية وامخلسني للممعية العامة و
دارة املاكتب اخلارجية،  ىل غري ذكل، حتظى ابهامتم  مثلاإ دلول الأعضاء مشرتك لالإجراءات ونطاق الأنشطة واملساءةل، اإ

ىلعامة كام هو واحض يف املناقشات حول مرشوع املبادئ التوجهيية بشأأن املاكتب اخلارجية.  ترسيع وترية املناقشات  وسعيا اإ
ضافة بند منفصل بعنوان "الس ياسات العامة للويبو بشأأن املاكتب من ووضع الأمور يف نصاهبا، من املس تحسن و  املفيد اإ

اس تحداث قضااي جديدة لدلورة الثانية  وليسمن هذا البند اجلديد عىل توحيد معلنا احلايل اخلارجية". ويقترص الغرض 
طار هذا البند ينبغي أأن يستند  أأماهماوامخلسني القادمة للممعية العامة اليت  جدول أأعامل مكثف. ونرى أأن العمل املقبل يف اإ

ىل املناقشات اليت أأجرهتا ادلول الأعضاء   بعني الاعتبار. التقدم احملرز فهياينبغي أأخذ و من قبل اإ

مرشوع جدول الأعامل اذلي أأعدته الأمانة  عىلوعالوة عىل ذكل، هذا البند اجلديد ل يؤثر يف أأي بند أ خر 
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خطاران ابس تالم هذا الالامتس  وشكرا جزيال لمك. ،نرجو اإ

 مع فائق الاحرتام والتقدير

 الس يد وونغ يي

 الأول الأمني

 البعثة ادلامئة للصني

 ]هناية املرفق والوثيقة[


