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  إخطار بتنظيم جلسة إعالمية بالبث العام

الممثلين الدائمين لدى مكتب األمم   إلى:
  المتحدة في جنيف ولدى منظمة التجارة العالمية

ومكاتب حق الفكرية رؤساء مكاتب الملكية   
  المؤلف

  المنظمات الحكومية الدولية المعتمدة  
  المنظمات غير الحكومية المعتمدة  
  المصلحة المهتمون وأفراد الجمهورأصحاب   
  موظفو الويبو  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السعادة أصحاب

  المندوبون والممثلون الموقرون

  السيدات والسادة

  زمالئي،

في أواخر شهر مارس من كل عام، تصدر المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية (الويبو) نتائجها 

عن العام السابق في سلسلة اجتماعات أغتنم 
الفرصة فيها أيضا لتناول بعض من الخطط 

  والتحديات الرئيسية للعام الجاري.

وعمليات االستجابة  19-جائحة فيروس كوفيدتفرض و
التخلي عن  التنظيمية الرامية إلى احتوائها

خيار تنظيم الجلسات اإلعالمية واالجتماعات 
المادية المعتادة. غير أنه من المهم أن نحرص، 

إلى جانب حرصنا على احترام األولوية األولى 
، في األزمة الراهنة للصحة والسالمة والعافية

ار في اإلبالغ عن المنظمة وكيفية على االستمر
  عملها في الظروف الحالية.



 
2 
 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

الجلسة  بناء عليه، أعتزم، هذا العام، بثو
أبريل  7اإلعالمية المعتادة. وسيتم البث في 

الظهر. وسيظل تسجيل   بعد 2.00في الساعة  2020
البث متاحا على موقع الويبو اإللكتروني لتمكين 

ستتاح على موقع الويبو . كما الحقا مشاهدته
اإللكتروني المواد السمعية البصرية الداعمة 

  التي ستستخدم أثناء البث.

  ما يلي:وأعتزم، أثناء البث، تغطية 

  ؛2019نتائج الويبو في عام  -  

والمسائل البارزة والتحديات المرتبطة  -  
  ؛2020بالبرنامج في عام 

أثر تلك و 19-وإدارتنا ألزمة فيروس كوفيد -  
  األزمة على خدماتنا وبرامجنا.

\...  

وقررت أن أفتح البث هذا العام أمام أي فرد من 
من أصحاب  كثيراأفراد الجمهور المهتمين ألن 

المصلحة، فضال عن الدول األعضاء، ما انفكوا 
على  19-يستفسرون عن أثر جائحة فيروس كوفيد

وسأقدم تحديثا في  عمليات المنظمة وخدماتها
 الشأن خالل البث.  هذا

وسيكون البث باللغة اإلنكليزية، ولكن ستتاح 
العربية والصينية  ترجمة فورية باللغات

، وستكون هي والفرنسية والروسية واإلسبانية
  أيضا متاحة للمشاهدة الالحقة.

على موقع الويبو اإللكتروني وسيكون البث متاحا 
  .www.wipo.intعبر الرابط 

وتفضلوا بقبول خالص 
  التقدير

  فرانسس غري
 المدير العام


