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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السابعة)الدورة  اخلمسونالدورة 
ىل  سبمترب 24من جنيف،   2018أأكتوبر  2اإ

 
 

 2018/19فتح مكاتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية 

مانة عداد الأ  ووثيقة من اإ

(، 2017ن( )أأكتوبر الثالثة والعرشي العادية دورهتاتناولت امجلعية العامة للويبو، يف دورهتا التاسعة والأربعني ) .1
 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو وقّررت ما ييل فامي خيص تكل املسأأةل: مسأأةل

ىل الفقرة   (A/57/12من الوثيقة  160)يُرىج الرجوع اإ

، يف فتح ما يبلغ أأربعة ماكتب خارجية للويبو 2018للويبو أأّّنا ستنظر، يف دورهتا لعام قّررت امجلعية العامة  "
 "، مبا يف ذكل يف كولومبيا.2018/2019 لأغراض الثنائية

ىل الوثيقة‘ املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية’وطبقا للإجراء املبنّي يف  .2 ، A/55/13 )يُرىج الرجوع اإ
ذلي اعمتدته مجعيات الويبو(، قّدمت تسع دول أأعضاء اقرتاحات لفتح مكتب خاريج خلل التقرير العام ا

يران )مجهورية ، ويه 2018/2019 الثنائية  امن ومجهورية كوراي ورومانياالإسلمية( وعُ  -أأذربيجان والهند واإ
لإنلكزيي(. وميكن الاطلع عىل تكل )ابلرتتيب الأجبدي ا السعودية وتركيا والإمارات العربية املتحدة العربية واململكة

الاقرتاحات عىل املوقع الإلكرتوين للويبو حتت ادلورة السادسة والعرشين للجنة الويبو للربانمج واملزيانية عىل الرابط التايل: 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42294 ويرد التقرير الوقائعي والتقين اذلي .

 .WO/PBC/26/7 أأعدته الأمانة عىل حدة خبصوص تكل الاقرتاحات يف الوثيقة

العامة للويبو أأنه ينبغي النظر أأيضا يف اقرتاح فتح مكتب خاريج للويبو يف كولومبيا وعلوة عىل ذكل، قّررت امجلعية  .3
املبادئ التوجهيية بشأأن ’. وميكن الاطلع عىل اقرتاح كولومبيا، املُقدم طبقا للإجراء املبنّي يف 2018/2019 ثنائيةلأغراض ال 

والعرشين للجنة  اخلامسةادلورة ، عىل املوقع الإلكرتوين للويبو حتت 2016/2017 لأغراض الثنائية ‘ماكتب الويبو اخلارجية
 ابط التايل:الويبو للربانمج واملزيانية عىل الر 
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http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39942 . ويرد التقرير الوقائعي والتقين اذلي
 .WO/PBC/25/12 ذكل الاقرتاح يف الوثيقةأأعدته الأمانة عىل حدة خبصوص 

، تُعرض الاقرتاحات املُقدمة من ادلول الأعضاء العرش التالية عىل ادلورة امخلسني )ادلورة الاس تثنائية وبناء عليه .4
ما يبلغ أأربعة ماكتب خارجية للويبو السابعة والعرشين( للجمعية العامة للويبو يك تنظر فهيا خبصوص فتح 

 (:ابلرتتيب الأجبدي الإنلكزيي) 2018/2019 الثنائية يف

 أأذربيجان .1
 كولومبيا .2
 الهند .3
يران )مجهورية  .4  الإسلمية( -اإ
 امنعُ  .5
 مجهورية كوراي .6
 رومانيا .7
 السعودية العربية اململكة .8
 تركيا .9

 الإمارات العربية املتحدة .10

ىل النظر  .5 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
يف فتح ما يبلغ أأربعة ماكتب خارجية للويبو 

 .2018/2019 الثنائية يف

 ]ّناية الوثيقة[
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