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ىل  21جنيف، من   2016مارس  24اإ

 
 

يف ، مبا ابعة واألربعني للجمعية العامة للويبو فيما خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبوسقرار الدورة ال
 1ذلك مسائل تتعلق جبدول أعمال التنمية

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

ىل توافق يف الآراء  .1 ، من جدول الأعامل( 4البند بشأأن خصوصا و ) مرشوع جدول الأعامل بشأأننظرًا لعدم التوصل اإ
ىل  12يف الفرتة من  املعقودة ةبعار يف دورهتا ال ،ري الويبو )اللجنة(اتفقت اللجنة املعنية مبعاي رجاء، عىل 2014 مايو 16اإ  اإ

اليوم الأخري عقب اس تكامل املناقشات غري الرمسية بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل املتعلقة ابلعمل التقين. وطلب  يف ادلورة
ىل الأمانة تنظمي مشاورات غري رمسية  ادلورةرئيس  ىل اتفاق  حولاإ ىل حني التوصل اإ مرشوع  خبصوصاملسائل العالقة اإ

أأجل اعامتد جدول الأعامل بصفة رمسية والاس مترار طبقًا ملا تنص عليه  حبيث ميكن عقد الاجامتع جمددًا منجدول الأعامل، 
ىل  25، الفقرات من .WO/GA/46/7 Revالوثيقة )انظر  الإجراءات الرمسية  (.من املرفق الأول 27اإ

ضافية من ، اتفقت مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة عىل بذل 2014يف سبمترب  امجلعية العامة للويبواجامتع  يفو .2 هجود اإ
ضفاء طابع رمسي عىل  ليهما مت ال أأجل جتاوز الصعوابت املطروحة يف اس تئناف اجامتع اللجنة قصد اإ من اس تنتاجات  توصل اإ

. ومنذئذ، عقد سعادة سفري 2014رابعة للجنة يف مايو يف ادلورة الاليت جرت رمسية الناقشات غري امل  يفالعمل التقين  بشأأن
ىل اتفاق بشأأن  (يس اللجنة"، وئائب رئ سويسكوم )"امليّس الس يد أألفريدو بامن،  عدة اجامتعات تشاورية من أأجل التوصل اإ

عددًا من  والوفود املهمتة ون الإقلمييونقاملنس كياها من الانعقاد جمددًا. وقدملمت  مرشوع جدول أأعامل ادلورة الرابعة للجنة
نظرًا لعدم التوصل  من مرشوع جدول الأعامل. ولكن 4البند  لأغراضاس تخداهما اليت ينبغي  الصياغة خبصوصالاقرتاحات 

ىل توافق يف الآراء  ادلول  تُبلغ من الأمانة أأن رة للجنة، طلب امليّس مبكرًا مبا يكفي قبل ادلورة املقرّ بشأأن جدول الأعامل اإ
ىل أأن تمتكن الأعضاء  الأعضاء من تسوية املسائل العالقة )انظر التعممي  ادلولبأأن عقد ادلورة الرابعة للجنة جمددًا قد تأأجل اإ
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زاء يفليس لهذا البند من جدول الأعامل أأي تأأثري   آلية التنس يق جلدول أأعامل التمنية. مواقف الأعضاء اإ  العالقة بني اللجنة املعنية مبعايري الويبو وأ
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ن ادلورة الرابعة 2015ونظرًا لعدم وقوع أأي تطور منذ مارس  .3 عداد تقرير عىلاكن  حنيمل تُعقد جمددًا ، فاإ عن  الأمانة اإ
ىلل 2015 واللجنة يف يولي ىل امجلعية العامة  رُيفع اإ ادلورة السابعة والأربعني للجمعية العامة. واكن التقرير املقدم من الأمانة اإ

مل ادلورة الرابعة بأأن ما يفيد و العالقة اللجنة مسائل  بشأأناملشاورات غري الرمسية  حولعبارة عن وثيقة تتضمن معلومات 
رجاهئا يف تُعقد  اذلي يكتس يه  ع امللّح واملهمبالطاالتقرير ادلول الأعضاء عىل النظر يف  . كام حثّ 2014مايو  16جمددًا منذ اإ

 (.WO/GA/47/13مشاريع معايري الويبو املتأأخرة )انظر الوثيقة من  بعضاعامتد 

من  308و 290يل )انظر الفقرتني رت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابعة والأربعني ما يقرّ و  .4
 (:WO/GA/47/19 الوثيقة

" ية مبعايري الويبووأأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً مبضمون الوثيقة "بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعن "
(WO/GA/47/13.)" 

ن  .5 ىلاإ لقرار  الإحاطة علاًم اباللجنة مدعوٌة اإ
ابعة سال  هتادوريف  لصادر عن امجلعية العامة للويبوا

 .للجنةابشأأن والأربعني 

 [هناية الوثيقة]


