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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشرونالدورة العادية  (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  بعض املسائل املتعلقة بلجنة الويبو املعنية باملعايري

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية .1 مترب مجلعوافقت ا ثالثني اليت عقدت يف  نة وا ثا بو يف دورهتا ا سب العامة للو ل ل ية مبعايري 2009مي نة ا شاء ا ن عىل إ للج ملعن
تحل حمل الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق  بو  لالو  ).WO/GA/38/20ث من الويقة 249 إىل 236الفقرات من (ي

بو وإابن اجامتع .2 ية مبعايري الو نة ا ي ا ن توبر 29 إىل 25ن ألول ماملعللج سائل اإلدارية 2010ك أ شأن ا مل نظرت يف الويقة  ب ث
 .هتا ادلاخيل، مبا يف ذكل واليانظاهمو

سري القرار اذلي اختذته  .3 سمت اآلراء حول طريقة  تفوقد ا نةعامة للعية المجلانق شأن والية ا بو  للجو ب نة . ي للجونظرا ألن ا
سابقة سـتضطلع ابلعمل ذاته اذلي اكن يؤديه الفريق العام ئة ا تابع  لل املعين ابملعايري والواثئق ا ي نة ادلامئ(للهل ية للجا ملعنة ا

يا املعلومات جنولو تلفة، فإن الاقرتاح األصيل خبصوص الوالية اكن أن و )بتك ية  خملكن  ية مبعايري " بتسم نة ا نتواصل ا ملعللج
بو وتطويرها ية الفكرية من معايري الو تعلقة اب بو العمل عىل مراجعة ما خيص املعلومات ا يالو مل  من 13الفقرة " (مللكي

 ).WO/GA/38/10 ثالويقة

ية العامة  .4 تقرير ا تعلق  مجلعوفامي  ب شأن )WO/GA/38/20ثالويقة (ي ية  العامة  تربت بعض الوفود أن قرار ا ب، ا مجلع ع
ية مب نة ا نوالية ا يا، وهو ملعللج يا تقدم به أحد الوفود  تضمن اقرتاحا إضا بغي أن  بو  هعايري الو ي شفي ف بو "ين يذ معايري الو يتابعة  نف تم

ساعدة  شورة وا ملوتقدمي ا ية مل رش لتقنا تعلق  رشوعات  ية الفكرية يف إجناز  نمن أجل تكوين الكفاءات ودمع ماكتب ا بم ت مللك
ية الفكرية وتقدمي خدمات إىل توسطة والصغريةمللكاملعلومات عن ا رشاكت ا مل ا يس واحضا إن ". ل تربت وفود أخرى أنه  لوا ع

ية العامة يح اإلضايف املطلوب من ا تو تضمن ا هذا القرار أن  بغي  مجلعاكن  ض ل ي ل  .ين
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شأن الوالية، طرح  .5 ياب أي اتفاق  بويف  تصويتاقرتاح غ لليق ادلورة األوىل  نداء األسامءتعل يوم األخريب  ، وقد ل يف ا
 . األوىلعلقت ادلورة

يح والية  .6 ية العامة مدعوة إىل تو ضإن ا مجلع
بو ية مبعايري الو نة ا يا ن  .ملعللج

 ]ثهناية الويقة[

 


