
 

 

A 

WO/GA/41/13 Rev. 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012 سبمترب 27: لا

 
 

  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشروناالستثنائية احلادية والدورة  (األربعوناحلادية والدورة 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

وصف ملساهمة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنيها 
  ال التنميةمن توصيات جدول أعم

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية الفكرية  .1 ية  نظمة العا ية العامة  للملكوافقت ا مل للم بو(مجلع ثالثني ) يالو تاسعة وا ليف دورهتا ا ية (ل نا ئادلورة الا سـتث
رشين مترب 29 إىل 20اليت عقدت من ) لعا تقارير" عىل 2010سب  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا لآ سـ لتقل " لتن
ثاين من الويقة الواردة ث يف املرفق ا نوان WO/GA/39/7ل ية الفكرية"بع  ية وا ية اب نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  ."ملع

تقارير املوافق علهيا ما ييل .2 يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا يه آ نص  لومن بني ما  سـ ل عل لتقت  :لتن

نوية" تضمني تقاريرها ا ية  بو ا ئات الو يه تعلاميت إىل  سـتو ل ن ي لي ملع ه ية من ج يات ا تو يذ ا هاهما يف  ن وصفا إل ص ملعل نف تس
ية ند املوضوعي األول من جدول . لتمنجدول أعامل ا شـهتا يف إطار ا نا نة  تقارير إىل ا ية العامة ا يل ا بو ق مل للج ل مجلع لحت

ها ية تزويدها بأية معلومات أو إيضاحات قد تكون . لأعام بو ا ئات الو متس من رؤساء  ية العامة أن  نو ي ي ملعللجمع ه تل
تقرير  ."لمطلوبة حول ا

ية  .3 يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  ية يف  تا ية ا بو ا ئات الو سامهة  هذا الوصف اخلاص  يه،  منو ص يع ل ل ن ي ي مب لتعل نف تف ملع ه
بو كام ييل يات العامة للو ئات إىل ا تقارير اليت قدمهتا هذه ا يمدرج يف ا مجلع ي  :لهل

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، الفقرة  )أ( نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  من 25ملعللج
 ،WO/GA/41/14 ثالويقة
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يدية  )ب( ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تعلقة اب سائل ا تقلوبعض ا ث ن ل للج مل لمل مللكملع م
 ،WO/GA/41/15ث من الويقة 8 و7والفوللكور، الفقراتن 

ية بقانون الرباءات، الفقرة  )ج( نة ادلامئة ا نوتقرير عن معل ا نوان WO/GA/41/16ث من الويقة 16ملعللج بع، 
بو األخرى"  ،"يتقارير عن جلان الو

ية بقانون  )د( نة ادلامئة ا نوتقرير عن معل ا يةملعللج ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص ، لل
نوان .WO/GA/41/16 Addثمن الويقة  7 ةالفقر بو األخرى"بع،   ،"يتقارير عن جلان الو

ية ابإلنفاذ، الفقرة  )د( شارية ا نة الا نوتقرير عن ا ت ملعللج نوان ،WO/GA/41/16ث من الويقة 39س تقارير عن "بع 
بو األخرى  ،"يجلان الو

سة تقرير عن ادلورة و )ه( شماخلا تعاون  بللفريق العامل ملعاهدة ا  من 4أن الرباءات، الفقرة ل
 .PCT/A/43/1 ثالويقة

ية العامة مدعوة إىل ما ييل .4  :مجلعإن ا

يط علام ابملعلومات الواردة  )أ( ًأن  حت
ثيف هذه الويقة،

 

نة  )ب( تقارير إىل ا يل تكل ا للجوأن  ل حت
ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن  .ملع

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

 


