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 اجلمعية العامة للويبو
 

 الدورة السادسة واألربعون )الدورة االستثنائية اخلامسة والعشرون(
ىل  66جنيف، من   6024سبمترب  00اإ

 
 

 التنميةوصف ملساهمة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنيها من توصيات جدول أعمال 

مانةوثيقة  عداد الأ  من اإ

وافقت امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف دورهتا التاسعة والثالثني )ادلورة الاس تثنائية  .2
ىل  60العرشين( اليت عقدت من  جراءات الرصد والتق 6020سبمترب  62اإ عداد التقارير"  ديرعىل "أ ليات التنس يق واإ واإ

 بعنوان "تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية". WO/GA/39/7 الوثيقةالثاين من  املرفق الواردة يف

جراءات الرصد والتق .6 عداد التقارير املوافق علهيا ما ييل: ديرومن بني ما تنص عليه أ ليات التنس يق واإ  واإ

ىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها الس نوية وص" فا لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من توجيه تعلاميت اإ
طار البند املوضوعي الأول من جدول  ىل اللجنة ملناقش هتا يف اإ جدول أأعامل التمنية. وحتيل امجلعية العامة التقارير اإ

يض احات قد تكون أأعاملها. وللجمعية العامة أأن تلمتس من رؤساء هيئات الويبو املعنية تزويدها بأأية معلومات أأو اإ
 ".وبة حول التقريرمطل

وعليه، فهذا الوصف اخلاص مبسامهة هيئات الويبو املعنية التالية يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية  .0
ىل امجلعيات العامة للويبو كام ييل:  مدرج يف التقارير اليت قدمهتا هذه الهيئات اإ

املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية  (أأ )
 ؛WO/GA/46/6 الوثيقةمن  2و 8 الفقراتن، والفوللكور

 الأول من املرفقمن  20 الفقرةوتقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات،  (ب)
 "؛تقارير عن جلان الويبو الأخرى املعنونة " WO/GA/46/7 الوثيقة
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وتقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية،  (ج)
 املعنونة " تقارير عن جلان الويبو الأخرى"؛ WO/GA/46/7 الوثيقةالأول من  املرفقمن  64 الفقرة

ىل  66ات من الفقر ف واحلقوق اجملاورة، ادلامئة املعنية حبق املؤلتقرير عن معل اللجنة و  ()د من  62اإ
 ؛WO/GA/46/5 الوثيقة

نفاذ،  )ه(  WO/GA/46/7 الوثيقةالأول من  املرفق من 30 الفقرةوتقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 املعنونة "تقارير عن جلان الويبو الأخرى".

ن امجلعية العامة  .4 ىل للويبو اإ مدعوة اإ
 ييل: ما

ملعلومات الواردة حتيط علاًم ابأأن  "2"
وصف ملسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ يف 

منية  ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل الت
 ؛(WO/GA/46/4)الوثيقة 

ىل اللجنة  "6" وأأن حتيل تكل التقارير اإ
منية وامللكية الفكرية.  املعنية ابلت

 

 ]هناية الوثيقة[


