
 

 

 

 

 

 

 

 

 C. N 3992 

 

ىل سلسةل  هيدي رئيس امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أ طيب حتياته ويترشف بأ ن يشري ا 
أ ي ، 2020 مايو 8و 7يويم  املقّرر عقدهاالاجامتعات الس تني مجلعيات ادلول ال عضاء يف الويبو )مجعيات الويبو( 

: 2020 مايو 8و 7الث واليت س تجمتع يف دورات اس تثنائية يويم مجعيات الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو الث
( ومجعية احتاد ابريس، 2امجلعية العامة للويبو، ادلورة الثانية وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعرشون(؛ ) (1)

وال ربعون  ادلورة التاسعة ( ومجعية احتاد برن،3الاس تثنائية احلادية والثالثون(؛ ) ادلورة اخلامسة وامخلسون )ادلورة
 والعرشون(. )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة

حلاقًا ابتفاق ادلول ال عضاء يف الويبو عىل عقد مجعيات الويبو جراء كتايب وا  كام هو حمّدد يف الوثيقة  اس تثناءً  يف شلك ا 
A/60/C. N 3989 كام هو مؤكّد يف الوثيقة ، وA/60/C. N 3990 يرغب رئيس امجلعية العامة الآن يف أ ن يدعو ادلول ،

ىل ال عضاء وكذكل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وسائر الكياانت املقبوةل بصفة مراقب يف الويبو،  ا 
دراهجا مضن ترغب اليت كتابية ال بياانت ال أ ن تقّدم  لمتس من ادلول ال عضاء مجلعيات الويبو املذكورة. وي  الرمسي التقرير يف ا 

لكرتونية عىل العنوان  ،يف الويبو أ ن ترسل تكل البياانت ىل املكتب ادلويل يف شلك وثيقة ا  ل دراهجا يف تقرير الاجامتع، ا 
 .2020 مايو 7قبل اخلامسة مساء من يوم  LegalCounsel@wipo.intال لكرتوين 

ىل الرشوط الاعتيادية اليت تنطبق معوما أ ثناء الاجامتعات احلضورية  أ ن ويوّد رئيس امجلعية العامة للويبو أ يضا أ ن يشري ا 
عداد تقرير موّحد يعكس البياانت املقّدمة مبسوف تطّبق كذكل يف هذا الس ياق، فامي يتعلق بطول البياانت  ا يسمح اب 

لكمة  1000ل تتجاوز ويضمن يف الوقت ذاته الفعالية يف معليات الرتمجة والتوزيع. ولهذا الغرض، ينبغي للبياانت أ  
ىل ا مة ابمس مجموعات الويبو، ابلنس بة ا  ىل البياانت اليت  750ولبينات املقدَّ هبا ادلول ال عضاء يف  تديللكمة ابلنس بة ا 

ىل البينات اليت  500والويبو،  هبا املراقبون. ويف حال تقدمي بيان يتجاوز هذا احلد ال قىص، س يعمل  يديللكمة ابلنس بة ا 
 املكتب ادلويل عىل اختصاره مبا يكفل الاخزتال يف تقرير الاجامتع.
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