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  اجلمعية العامة للويبو
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وصف ملساهمة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنيها من 
  التنميةتوصيات جدول أعمال 

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

 وافقت امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف دورهتا التاسعة والثالثني (ا>ورة :سـتثنائية .1
كام  "آليات التنسـيق وٕاجراءات الرصد والتقيمي وٕاعداد التقارير"عىل  2010 سبمترب 29ٕاىل   20) اليت انعقدت من العرشين
 بعنوان: "تقرير جلنة التمنية ومللكية الفكرية". WO/GA/39/7 يف املرفق الثاين للوثيقة وردت

 من مضن ما جاء فيه ما ييل: آليات التنسـيق وٕاجراءات الرصد والتقيمي وٕاعداد التقارير"وجاء يف النص املعمتد عن " .2

وصفا ٕالسهاvا يف تنفيذ التوصيات املعنية من توجيه تعلtت ٕاىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها السـنوية "
وحتيل امجلعية العامة التقارير ٕاىل اللجنة ملناقشـهتا يف ٕاطار البند املوضوعي أالول من جدول  جدول ٔاعامل التمنية.

وللجمعية العامة ٔان تلمتس من رؤساء هيئات الويبو املعنية تزويدها بأية معلومات أو ٕايضاحات قد تكون  ٔاعاملها.
 "طلوبة حول التقرير.م

ومعال بذ�، يرد وصف مسامهة هيئات الويبو املعنية التالية يف تنفيذ ما خيصها من توصيات جدول ٔاعامل التمنية يف  .3
  تقارير ت� الهيئات املرفوعة ٕاىل امجلعية العامة للويبو:

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  بعض املسائل املتعلقة �للجنة احلكومية ا>ولية املعنية �مللكية الفكرية"  (ٔا)
  ؛11و 10 الفقر�ن WO/GA/43/14 "، الوثيقةوالفوللكور

تقارير عن جلان " بعنوان WO/GA/43/16 ، الوثيقة"اللجنة ا>امئة املعنية بقانون الرباءات تقرير عن معل"  (ب)
  ؛10  "، املرفق أالول، الفقرةالويبو أالخرى
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، "العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبيا�ت اجلغرافيةا>امئة املعنية بقانون تقرير عن معل اللجنة "  (ج)
  ؛18بعنوان "تقارير عن جلان الويبو أالخرى"، الفقرة  WO/GA/43/16 الوثيقة

تقارير عن جلان بعنوان " WO/GA/43/16 ، الوثيقة"تقرير عن معل اللجنة :ستشارية املعنية �ٕالنفاذ"  (د)
  .45  "، املرفق أالول، الفقرةأالخرى الويبو

مدعوة ٕاىل  ٕان امجلعية العامة للويبو .4
 ييل:  ما

أن حتيط علام �ملعلومات الواردة   "1"
  يف هذه الوثيقة؛

وأن حتيل هذه التقارير ٕاىل جلنة   "2"
  التمنية وامللكية الفكرية.

  [هناية الوثيقة]


