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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 3024 يونيو 32التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( امسةاالستثنائية اخلواألربعون )الدورة  السادسةالدورة 
ىل  33جنيف، من   3024سبمترب  20اإ

 
 

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةبقرار بشأن املسائل املتعلقة 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

سبمترب  32يف جنيف يف الفرتة من  دةعقملناوالأربعني  الثالثةيف دورهتا  لويبولامجلعية العامة  اعمتدت .2

ىل طار يف، 3022 أأكتوبر 3 اإ تقرير اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ املعنون " 23ها يف البند نظر  اإ
 :يلالقرار التا، "توصيات جدول أأعامل التمنية

ن امجلعية العامة للويبو:"  اإ

منية وامللكية الفكرية، الوارد يف  3002تذّكر بقرارها لعام  "2" نشاء اللجنة املعنية ابلت بشأأن اإ
عداد التقارير، الوارد يف A/43/13 قةالوثي ، وقرارها بشأأن أ ليات الرصد والتقيمي وأأساليب اإ

 ، وتؤّكد من جديد الزتاهما بتنفيذهام الاكمل؛WO/GA/39/7 الوثيقة

ىل امجلعيات العامة؛ "3"  وتؤكد من جديد أأن مجيع جلان الويبو يه عىل قدم املساواة وترفع تقاريرها اإ

نشاالت ال ي أأعرب  عاها بع  اودول الأعااء بشأأن تنفيذ ولية اللجنة وتنفيذ وحتيط علام ابل "2"
 التنس يق؛ أ ليات

متس من اللجنة أأن تناقش تكل املسأألتني خالل دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة، وترفع تقريرا  "4" وتل
ىل امجلعية العامة يف عام   ."3024وتوصيات بشأأن املسأألتني اإ

 دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة املنعقدتني يف ة ابلتمنية وامللكية الفكريةاللجنة املعنيوبناء عىل ذكل، انقش   .3
ىل 21 من ىل  21ومن  3022نومفرب  32 اإ القرار التايل الوارد يف املسأألتني. واختذت ، عىل التوايل، 3024 مايو 32اإ

 رئيس اودورة الثالثة عرشة:من ملخص  23 الفقرة
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منية وامللكية الفكرية " انقش  اللجنة قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة الت
ىل اتفاق حول هاتني املسأألتني. (.CDIP/12/5 )الوثيقة متس من  ومل تس تطع اللجنة التوصل اإ ن اللجنة تل وعليه، فاإ

ماك نية مواصةل النقاش خالل دورتهيا الرابعة عرشة واخلامسة عرشة مث ترفع تقريرا وتتقدم امجلعية العامة أأن تتيح لها اإ
ىل امجلعية العامة يف   ".3022بتوصيات بشأأن املسأألتني اإ

ن امجلعية العامة للويبو .2 ىل  اإ أأن مدعوة اإ
ماكنية مواصةل النقاش خالل دورتهيا  للجنةتتيح  اإ

 بشأأنقرار ال حول الرابعة عرشة واخلامسة عرشة
متدته امجلعية العامة  املسائل املتعلقة ابللجنة اذلي اع

 الثالثة والأربعني هتادور يفللويبو 
مث ترفع تقريرا وتتقدم  (CDIP/12/5 )الوثيقة

ىل امجل  عية العامة بتوصيات بشأأن املسأألتني اإ
 3022 يف

 ]هناية الوثيقة[


