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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2017يونيو  2مايو اإ

 
 

واألربعني للجمعية العامة للويبو فيما خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو، مبا يف  الثامنةقرار الدورة 
 1التنميةبأجندة ذلك مسائل تتعلق 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل  21ن مجمددا اجملمتعة الرابعة ور  ادلخالل  .1 اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( ، انقشت 2016مارس  24اإ
والأربعني للجمعية العامة للويبو فامي خيص اللجنة املعنية مبعايري الويبو، مبا يف السابعة قرار ادلور  من جدول الأعامل: " 4البند 

أأعربت الوفود عن أ راء خمتلفة حول مسأأةل هل ينبغي للجنة املعنية مبعايري الويبو أأن ". و التمنيةبأأجند  ذكل مسائل تتعلق 
جراء نالتمنيةأأجند  تقّدم تقارير عن تنفيذها لتوصيات  قاش . ولتيسري مناقشة ذكل البند من جدول الأعامل، اقرتح الرئيس اإ

ىل رمسي خال غري ل تكل ادلور . واس تلمت اللجنة تقريرا عن حصيةل النقاش غري الرمسي ولحظت أأن عد  وفود أأشارت اإ
نكون أأساسا جيّدا مجلع تنكن أأن اليت متت املوافقة علهيا خالل ادلور  ميأأن الاس تبيان اجلديد حول اس تخدام معايري الويبو 

ةل مناقش هتا بشأأن ووافقت جلنة املعايري عىل مواص .عايري الويبومل نكية الصناعيةماكتب املل عن تنفيذ املعلومات الوقائعية 
ىل  13انظر الفقرات ) .اخلامسةمن جدول الأعامل يف دورهتا  4املسائل العالقة بشأأن البند  من  23اإ

 .(CWS/4BIS/16 الوثيقة

براز أأية مشالك وأأجرت الأمانة ذكل الاس تبيان من خالل مجموعة من الأس ئةل مصحوبة خبطاب يشّدد  .2 عىل أأمهية اإ
م  يف تنفيذ معايري الويبو وأأس باب تكل املشالك. ىل وتقدَّ ادلور  اخلامسة للجنة املعايري )انظر حصيةل الاس تبيان اإ

 (.CWS/5/2 الوثيقة
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زاء العالقة بني اللجنة املعنية مبعايري الويبو وأ لية التنس يق     التمنية.لأجند  ليس لهذا البند من جدول الأعامل أأي تأأثري يف مواقف الأعضاء اإ
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ىل  3مجلعية العامة للويبو، يف دورهتا الثامنة والأربعني املنعقد  من اوانقشت  .3 ، تقرير ادلور  الرابعة 2016أأكتوبر  11اإ
للجنة املعايري. ورّحبت العديد من الوفود ابس تئناف أأعامل جلنة املعايري وشّددت عىل أأمهية تطوير معايري الويبو اجملمتعة جمددا 

ىل حصيةل الاس تبيان من وتطلّع  الوفود العالقة بني جلنة املعايري وتوصيات أأجند  التمنية.تنفيذها. وأأبرزت بعض  أأحد الوفود اإ
اخلتام، قّررت امجلعية العامة يف و وقع املعايري اجلاري تطويرها يف ماكتب امللنكية الفنكرية الوطنية للبدلان النامية.فهم أأجل 

 (:WO/GA/48/17لوثيقة من ا 204و 196للويبو ما ييل )انظر الفقرتني 

ن امجل "  (."WO/GA/48/10عية العامة للويبو قد أأحاطت علام "ابلتقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو" )الوثيقة اإ

 

ن  .4 ىل جلنة املعايري مدعاإ علام لإحاطة او  اإ
 العامة للويبولجمعية ل والأربعني الثامنة ادلور  بقرار 

 فامي خيص  جلنة املعايري.

 ]هناية الوثيقة[

 


	قرار الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للويبو فيما يخص اللجنة المعنية بمعايير الويبو، بما في  ذلك مسائل تتعلق بأجندة التنمية

