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 عشرة السادسةالدورة 
ىل  9جنيف، من   2015 نومفرب 13اإ

 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية و بشأن املسائل املتعلقة باللجنةاجلمعية العامة للويبقرار 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

يف دورهتا الثالثة والأربعني املعقودة يف  أأفادت امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(جيدر التذكري بأأن  .1
ىل  23من الفرتة  يذ نف حتيط علام ابلنشغالت اليت أأعربت عهنا بعض ادلول الأعضاء بشأأن ت بأأهنا "، 2013 أأكتوبر 2سبمترب اإ

أأن تناقش تكل " )اللجنة( املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةتلمتس من اللجنة أأهنا "، و لتنس يقا ولية اللجنة وتنفيذ أ ليات
ىل امجلعية العامة يف  املسأألتني خالل دورتهيا الثانية عرشة والثالثة عرشة، وترفع تقريرا وتوصيات بشأأن املسأألتني اإ

 ".2014 عام

ىل  22 من املعقودة يف الفرتةدورهتا السادسة والأربعني  يفووافقت امجلعية العامة للويبو،  .2 عند  2014 سبمترب 30اإ
هاتني املسأألتني  مناقشةالسامح لها مبواصةل ة يف دورهتا الثالثة عرش اللجنة  طلب، عىل WO/GA/46/10 الوثيقة النظر يف

 رابعة عرشة واخلامسة عرشة.خالل دورتهيا ال

 من خملص الرئيس: 10 القرار التايل الوارد يف الفقرة ،خالل دورهتا اخلامسة عرشة ،واختذت اللجنة .3

، الوارد قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية"]...[ انقشت اللجنة 
. ومل تمتكّن اللجنة من بلوغ اتفاق حول املسأألتني املعنيتني. وُطلب CDIP/12/5و  CDIP/14/11يف الوثيقتني

ن أأمكن، مشاورات غري رمسية عىل هامش اجامتع امجلعية العامة لعام  ، دون 2015من رئيس اللجنة أأن جيري، اإ
ىل ورقة معل غري رمسية يقدهما الرئيس وقامئة  التدخل يف املسائل الأخرى املطروحة عىل امجلعية، وذكل استنادا اإ

يقرتهحا وفدا اجلزائر ونيجرياي تتضمن أأمثةل عىل أأنشطة ميكن مناقش هتا يف اللجنة. وبناء عىل ذكل، طلبت اللجنة من 
امجلعية العامة السامح لها مبواصةل املناقشة خالل دورتهيا السادسة عرشة والسابعة عرشة وتقدمي تقرير وتوصيات 

ىل امجلعية العامة يف عام  حول املسأألتني  ."2016اإ
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ىل  5 من املعقودة يف الفرتةوالأربعني  السابعةدورهتا  يفووافقت امجلعية العامة للويبو،  .4 النظر عند  2015 أأكتوبر 14اإ
 طلب، عىل WO/GA/47/11 يف الوثيقةاملسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، الوارد  القرار بشأأن يف

 .املذكور اللجنة

ن  .5 منية وامللكية الفكرية اإ اللجنة املعنية ابلت
ىل الإحاطة علام ابلقرار اذلي اختذته امجلعية  مدعوة اإ

 ربعني.يبو يف دورهتا السابعة والأ العامة للو 

 ]هناية الوثيقة[


