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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  سلسلة االجتماعات التاسعة واألربعون
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

   2020-2011منوا للعقد قل األلبلدان  الصاحل وبرنامج العملإعالن اسطنبول 
 مانة األمن إعدادثويقة 

يغ مؤرخ  .1 سطس  26تبليف  ية2011غأ سلمت األمانة مذكرة  ه،  ند إىل جدول شفت ست فهيا إضافة  بال ا ب من  لمت ني
تاسعة واألربعأعامل  لسةل الاجامتعات ا بونيسل يات ادلول األعضاء يف الو ي   .مجلع

ية املذكورة يف مرفق هذه الويقة .2 ثوترد املذكرة ا  .لشفه

يات ادلول األعضاء يف الو .3 يإن  بو مجع
بو مدعوة، لك يف ما  يوالاحتادات اليت تديرها الو

اإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف هذه يعنيه، إىل 
 .ثالويقة

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 ]ترمجة[

ثل  تحدةلنيبال  ادلامئملما تب األمم ا ملدلى  ية مك تجارة العا نظمة ا مل و ل نظامت ادلويةم لوسائر ا  مل

سطس 26   2011غ أ

بة وبعد، يية   طحت

بمك يوم األربعاء  نا يف  تسعدين أن أشري إىل اجامت ع سطس 24مكي  .2011غ أ

نا نا فقشـوكام ان بول ربانمج معل ع يف اجامت بدلان لصاحل سطنا تحدة  اذلي2020-2011منوا للعقد قل األلا متده مؤمتر األمم ا مل ا ع
نة الرابع  بول يف مايو من هذه ا نعقد يف ا بدلان منوا ا سـاملعين بأقل ا ن مل لل سقة كثريا يركز سط  اليت عىل اجملاالتمتوبطريقة 

بدلان تكتيس  ها ا ية اليت توا تحدايت اإلمنا تصدي  لأولوية هبدف ا ئ لل  .منوااألقل هجل

باهمك إىل الفقرة  بولبرانمج معل  من 153نتوأود أن ألفت ا بو إىل إدراج بران وأنسطنا بول ي أدعو الو  مضنسطنمج معل ا
سامه يف  ها وأن  نفبرامج  تمعل ميي والعامليت ميي واإل توى الوطين ودون اإل يذ اكمال ويف الوقت احملدد عىل ا قليذه  قل ملسـ  .تنف

ند إىل جدول أعامل  نمك إضافة هذا ا متس  لبوأود أن أ م تاسعة واألربعل لسةل الاجامتعات ا يات ادلول األعضاء يف نيسل مجلع 
يه من  نظر  رشوع قرار  يه  بو ورسين أن أرفق  فالو لل ط مي بول أجل إدماج ي ياسطنبرانمج معل ا   . يف برامج العملمسر

بري لمك عن  تمن هذه الفرصة  تعوا شخيصحلرصمكخالص تقديران للغ سوية ل ا بدلان ت عىل  لشالك ا بو األقل م يمنوا وملا تقوم به الو
بدلان  تحدة الرابع املعين بأقل ا سامههتا يف مؤمتر األمم ا تحضريية و بدلان يف املرحةل ا ليا مهنا إىل ادلفاع عن مصاحل هذه ا مل م ل ل سع

تضافة  تدى سـمنوا اب توىملنا يع ا ملسـالر ية الامكتبادراملتقديري وأود كذكل أن أعرب عن . ف فرشا ية إىل حث  ست ل ادلومالرا
نظمةةشاركملاخذ بزمام األمور و عىل األاألعضاء يمك وأمتىن.مل يف معل ا سا يق يف  تو ع لمك ا م  .فل

تقدير والاحرتام بلوا مين فائق ا لو  .تق

نش ابهااتراي   يد

 

 سس غرينافر

 املدير العام

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو

 جنيف
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 مرشوع قرار

بول لصاحلإدم بدلان منوا سطناج برانمج معل ا ية الفكرية2020-2011لعقد لل أقل ا ية  نظمة العا للملك يف برامج ا مل  مل

 

بو يات ادلول األعضاء يف الو يإن   :مجع

بول ترحبإذ  بدلان منوا ) A/CONF.219/L.1ثالويقة (سطن ابعامتد إعالن ا -2011لعقد للوبرانمج العمل لصاحل أقل ا
 ؛)A/CONF.219/3/REV.1ثالويقة  (2020

يذه؛153 ابلفقرة كرتذوإذ  سامهة يف  نظامت ادلوية إىل ا بول اليت دعت ا تنف من برانمج معل ا مل ل مل  سطن

بدلان 2011اإلعالن الوزاري املؤرخ مايو  أيضا ابعامتد تذكروإذ  بو إىل ا شأن اخلدمات اليت تقدهما الو ل  ي  ؛كابلزتيةمنوا األقل ب

ناهنا و عن وإذ تعرب يق متخالص ا ية الفكرية تلف خمللعمتقديرها ا ية  نظمة العا بادرات اليت أجنزهتا ا للملكا مل مل بو(مل ملساعدة ) يالو
بدلان  تحدة الرابع األقل لا بة انعقاد مؤمتر األمم ا نا بول برتيا  توى يف ا يع ا بو الر تدى الو نظمي  ملمنوا بوسائل مهنا  سـ مب ك ن سـ ي ن سطت مل ف م

بدلان منوا يف مايو   ؛2011لاملعين بأقل ا

نظمة املدير العام إتدعو تلف برامج ا بول يف  ية من برانمج معل ا ملىل إدراج األجزاء ا خم ن سطن  .ملع
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 ]ثهناية املرفق والويقة[


