
C. N 3993

ىل سلسةل  هيدي رئيس امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أ طيب حتياته ويترشف بأ ن يشري ا 
أ ي مجعيات الويبو والاحتادات اليت تديرها ، الويبو(عضاء يف الويبو )مجعيات الاجامتعات الس تني مجلعيات ادلول ال  

امجلعية العامة للويبو، ادلورة الثانية  (1: )2020 مايو 8و 7يف دورات اس تثنائية يويم  اجمتعتالويبو الثالث واليت 
( ومجعية احتاد ابريس، ادلورة اخلامسة وامخلسون 2وامخلسون )ادلورة الاس تثنائية الثامنة والعرشون(؛ )

وال ربعون )ادلورة الاس تثنائية  ( ومجعية احتاد برن، ادلورة التاسعة3الاس تثنائية احلادية والثالثون(؛ ) دلورة)ا
 والعرشون(. اخلامسة

حلاقًا  جراء كتايب )انظر التعممي الويبو ابلقرار اذلي اختذته ادلول ال عضاء والقايض بعقد مجعياتوا  ، اس تثناًء، يف شلك ا 
C. N 3989 والتعممي 2020أ بريل  14، املؤرخ ،C. N 3990 مّعم الرئيس مرشوعي 2020أ بريل  22، املؤرخ ،)

، يك تنظر فهيام 2020أ بريل  27، املؤرخ C. N 3991قرارين بشأ ن تعيني املدير العام القادم للويبو يف التعممي 
مل يس تمل أ ي اعرتاض رصحي عىل أ ن املكتب ادلويل للويبو بأ ن يعلن ال عضاء. ويف هذا الصدد، يترشف الرئيس  ادلول

مساًء من يوم  اخلامسةأ ايم تقوميية أ و حىت الساعة  7، يف غضون ّد كتايب سليبر مرشوعي القرارين، يف شلك 
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 وبناء عليه، اعُتمد القراران التاليان:

ن امجلعية العامة للويبو ومجعييت احتادي ابريس وبرن، لك فامي يعنيه،  يف ترش يح جلنة الويبو للتنس يق نظرت "ا 
ليه يف الفقرة  للمدة للويبو الس يد دارين اتنغ مديرًا عامًا وقّررت ابل جامع تعيني  A/60/2من الوثيقة  3املشار ا 

ىل  2020 أ كتوبر 1من   ."2026سبمترب  30ا 

ن امجلعية العامة للويبو  يف املرفق ال ول من  تعيني املدير العام، كام يه واردة عىل رشوط وافقت ابل جامع"ا 
 ."WO/GA/52/2 الوثيقة

وس ُيدرج القراران املذكوران أ عاله، مع البياانت الكتابية املُقدمة من ادلول ال عضاء يف الويبو واملراقبني واملدير العام 
 للجمعيات سيُتاح يف الوقت املناسب.املنتَخب، يف تقرير عام 

 جامتعات الس تني مجلعيات الويبو.ويترشف الرئيس بأ ن يعلن عن اختتام سلسةل الا
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