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A/35/8
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٥/٢٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

طلب ادراج يومي العيدين االسالميين (عيد الفطر وعيد األضحى) 
ضمن العطل الرسمية للمنظمة  

طلب من مجلس رؤساء البعثات العربية المعتمدة لدى األمم المتحدة في جنيف 

ــي  طلب المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، وبموجب خطابه المؤرخ ف -  ١
٩ مارس/آذار ٢٠٠٠ ، وبصفته رئيس مجلس رؤساء البعثات العربية الدائمة لدى مكتب األمم المتحدة في 
ــس ، مـن المديـر العـام للمنظمـة العالميـة  جنيف (المجلس) لشهر مارس/آذار ٢٠٠٠ ، وباالنابة عن المجل
للملكية الفكرية (الويبو) مراعاة تواريخ أعياد الفطر واألضحى االسالمية عنـد برمجـة االجتماعـات التـي 
تنظمها الويبو ، وادراج تواريخ تلك األعياد ضمن العطل الرسمية للمنظمة . يرد نــص الخطـاب المذآـور 

ضمن مرفق هذه الوثيقة . 
 

تجدر االشارة الى أن موضوعا مماثال قد رفع الى الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام ١٩٩٧  -  ٢
، وبناء عليه تم اعتماد مقررين بالقرار رقم ٥٢ /٢١٤ (جدول المؤتمرات) . وفيما يلــي نـص الفقرتيـن ٥ 

و٦ من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ٢١٤/٥٢ :   
 

"ان الجمعية العامة [...] 
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تقرر أن تراعي من اآلن فصــاعدا عطلتـا عيـد الفطـر وعيـد األضحـى بوصفـهما مـن  -  ٥"
العطالت الرسمية لألمم المتحدة في المقر وفي مراآز العمل األخرى ، حيث ما اقتضى األمــر ، 

وأن تغلق مباني األمم المتحدة في تلك األماآن أمام الجمهور في هذين اليومين ؛ 
 

تقرر أيضا أال تعقد أي اجتماعات لألمم المتحدة في عيد الفطر وعيــد األضحـى اللذيـن  -  ٦"
ــانون الثـاني ويـوم ٧ أبريـل/نيسـان ، علـى التوالـي ،  سيوافقان في العام ١٩٩٨ يوم ٢٩ يناير/آ
وتطلب الى األمين العام أن يكفل التنفيذ الدقيق لــهذا المقـرر وللفقـرة ٥ عاليـه لـدى اعـداد جميـع 

مشاريع جداول مؤتمرات واجتماعات األمم المتحدة في المستقبل ." 
 
 

ان الجمعية العامة ولجنة   .٣
ــا  التنسـيق مدعوتـان التخـاذ قرارهم
بشـأن الطلـب الـوارد فـــي الخطــاب 

المبين ضمن المرفق . 
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
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 ANNEX
المرفق 

 
 

الرقم    :  ٢/١١٤  الوفد الدائم لجامعة الدول العربية
التاريخ  :  ٢٠٠٠/٣/٩  لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية

             جنيف 
 
 

السيد الدآتور آامل ادريس 
مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 
تحية طيبة وبعد ، 

 
فأتشـرف باحـاطتكم علمـا بـأن مجلـس رؤسـاء البعثـات العربيـة المعتمـدة لـدى األمـــم المتحــدة 
والمنظمات الدولية األخرى في جنيف ، الذي أتولى رئاسته الدورية ، آلفني بأن أنقل اليكــم رجـاءه أن تتـم 
مراعاة األعياد االسالمية عند برمجــة اجتماعـات منظمتكـم الموقـرة ، وخاصـة عيـدي الفطـر واألضحـى 
ـــرة ١) بتــاريخ  اللذين يعطل فيها العمل في األمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم ٥٢/٢١٤ (الفق

٢٢ ديسمبر١٩٩٧ المؤآـد بمقررهـا رقـم ٥٢/٤٨٨ بتاريخ ٣١ مارس ١٩٩٨ . 
 

وان رؤساء البعثات العربية ، مثل ممثلي آل الــدول االسـالمية ، يتطلعـون الـى أن يكـون هـذان 
ــم يكـن ذلـك مقـررا بـالفعل - ويؤآـدون ، فـي آـل  العيدان المبارآان ضمن العطل الرسمية للمنظمة - اذا ل

األحوال ، على ضرورة تفادي برمجة االجتماعات يوميهما لتعذر المشارآة فيها على المسلمين . 
 

آلنا أمل في صادق تعاونكم وما عهدناه فيكم من حسن التقدير . 
 

وتفضلوا ، سيادة المدير العام ، بقبول فائق التقدير . 
 

السفير محمد صالح دمبري 
(امضاء) 

 
رئيس البعثة الدائمة للجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية 
ورئيس مجلس رؤساء البعثات العربية الدائمة 

لشهر مارس ٢٠٠٠ 
 

[ نهاية المرفق والوثيقة ] 
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