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النظام الداخلي املعدل
ّ

  
  األمانةدمن إعداثويقة 

بق عىل  .1 نظام ادلاخيل ا تمد ا ملطا ل يدية ُع ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع م
نة (والفوللكور يف من ) للجا نعقدة يف  نيف دورهتا األوىل ا بدأ،  2001.1 مايو 3 أبريل إىل 30جمل يث ا ملورسي، من  ح ي

نظام ادلاخيل العام  تعديالت املدخةل لا نا اب نة ر بو عىل ا لللو ه للج نظام ي متدته اخلاص ادلاخيللمبوجب ا نة  عاذلي ا  يفللجا
 . األوىلدورهتا

ية للفرتة  .2 نواجلدير ابذلكر أن ويقة الربانمج واملزيا اليت ) خدمات املؤمترات واللغات، 27الربانمج  (2011-2010ث
بو يف  يات ادلول األعضاء يف الو متدهتا  يا مجع توبر 1ع تني القادمة، يعزتم إصدار  ": نصت عىل ما ييل2009ك أ ناء فرتة ا ُوأ لسـن ث

ية  يدية والفوللكور باكفة اللغات الر ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مسواثئق ا تقل ث ن ل لللج مللكملع م
رشية ية وا يحه املوارد املا تلهيا واثئق اللجان األخرى مبا  تحدة، و متدة يف األمم ا لبا ل سـ تتمل  2."ملع

تحدة  إصداروذلكل، فقد بدأ .3 ست لألمم ا ية ا ية ابللغات الر نة، مبا فهيا الواثئق اإلعال مل واثئق معل ا ل مس ية (مللج با ناإل سـ
ية ية والعرية والفر ية وا سـواإلنلكزيية والرو ب نسـ  .2010  عاممنذ )لصين

نة يف فقرته  .4 نظام ادلاخيل احلايل  للجونص ا ل  :ما ييل عىل 10ي

يةتصدر واثئق معل د...  با نة ابإل نورات ا سـ ية للج  .... نسـواإلنلكزيية والفر

                                                 

 .12-4، الفقرات WIPO/GRTKF/IC/1/2ثانظر الويقة  1
تقرير العامانظر  2 بو، الويقة مجلعيات لا ث ادلول األعضاء يف الو ية لل. 293-162، الفقرات A/47/16ي نوانظر أيضا ويقة الربانمج واملزيا ، 2011-2010فرتة ث

نظمة170الصفحة  تاحة عىل املوقع اإللكرتوين  للم، ويه   .>http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf< ٍ:م
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سد ا .5 تايل يك  نحو ا نة عىل ا نظام ادلاخيل  يه، يقرتح تعديل ا جيو ل ل للج ل ياُعل  :لملامرسة اجلاري هبا العمل حا

نة اب...  يةللجتصدر واثئق معل دورات ا ية والعرية والفر ية وا ية واإلنلكزيية والرو با سـإل ب سـ ن نسـ  .. ..لصين

نظام  ددعوة إىل اعامتمنة للجإن ا .6 لتعديل ا
 . أعاله5ادلاخيل الوارد يف الفقرة 

 

 ]ثهناية الويقة[


