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WO/CC/79/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020ديسمرب  3 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (الثامنة والعشرون االستثنائية الدورة) والسبعون التاسعة الدورة
 2020 ديسمرب 3جنيف، 

 وجزاملتقرير ال
عداد مانة من اإ  الأ

 من جدول الأعامل 1البند 

 افتتاح ادلورة

ىل الانعقاد.، ادلورة التاسعدارين اتنغ املدير العام للويبو، الس يد دعا .1  ة والس بعني للجنة الويبو للتنس يق اإ

 )هنغاراي(، رئيسة جلنة الويبو للتنس يق. )الس يدة(سوزاان هورفاث ادلورة السفرية  توافتتح .2

 من جدول الأعامل 2البند 

 اعامتد جدول أأعامل ادلورة

ىل الوثيقة  .3  ..WO/CC/79/1 Provاستندت املناقشات اإ

 ..WO/CC/79/1 Provكام هو مقرتح يف الوثيقة اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق جدول الأعامل  .4
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 من جدول الأعامل 3البند 

 هتعيني نواب املدير العام ومساعدي 

ىل الوثيقة  .5  .WO/CC/79/2استندت املناقشات اإ

ن جلنة الويبو للتنس يق: .6  اإ

الس يدة لزيا يورغنسون والس يدة وانغ بنيينغ والس يدة س يلفي فورابن وافقت عىل تعيني  "1"

من  13املذكورة يف الفقرة  للمدةنواب املدير العام يف مناصب  حسن لكيب والس يد

 ؛WO/CC/79/2 الوثيقة

دوارد كواكوا  الس يد كينيشريو انتسويمبشأأن تعيني وأأسدت مشورهتا املؤيدة  "2" والس يد اإ

من  13يف الفقرة املذكورة للمدة  يف مناصب مساعدي املدير العامأألامين والس يد أأندرو س تيزن  ماركو والس يد

 .WO/CC/79/2 الوثيقة

 من جدول الأعامل 4البند 

 التقرير املوجز لدلورة

ىل الوثيقة  .7  .WO/CC/79/3استندت املناقشات اإ

 .WO/CC/79/3للتنس يق التقرير املوجز كام هو مقرتح يف الوثيقة  اعمتدت جلنة الويبو .8

ىل الأمانة يف موعد أأقصاه. 2020ديسمرب  18حبلول  وسيُتاح مرشوع التقرير الشامل .9  وينبغي تقدمي التعليقات اإ

 .، وسيمت تعمميه وفقًا ذلكل2021يناير  15عترب التقرير الشامل معمتدًا يف . وبعد ذكل، س يُ 2021يناير  8

 من جدول الأعامل 5البند 

 اختتام ادلورة

 .للجنة نيادلورة التاسعة والس بعرئيسة جلنة الويبو للتنس يق اختمتت  .10

 ]هناية الوثيقة[
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