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صة ل�ول أ�عضاء لتقدمي ٕا��ة الفر  ينبغيل�ان، من دورات الاس�تكامل العمل املوضوعي للك دورة فور  )1(
(�قرتاح  .قد سامهت يف تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل التمنية اليت تعترب ٔأهنا �شأٔن ٔأ�شطة اللجنة مدا�الت

 املعدل للرئيس)

غراض �دول �ٔ  وجهيةٔأهنا ة العامة لل�ان اليت اعتربت يع امجل فور اس�تكامل العمل املوضوعي �ٓخر دورة قبل 
�شأٔن ٔأ�شطة اللجنة اليت  تٕا��ة الفرصة ل�ول أ�عضاء اليت �رغب يف إالدالء ببيا� ينبغئأعامل التمنية، 

 )ء(ا�مو�ة � .سامهت يف تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل التمنية

 ،البيا�ت ت�ضاء، ولكن سرتد ا�ول أ�ع البيا�ت اليت تديل هبا �شأٔنٔ�عامل �رد بند دامئ يف �دول ا لن
 )أ�مر�كية (الوال�ت املت�دة .ديل هبا، يف تقر�ر �ج�عٕان أ� 

 تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل التمنيةاللجنة يف  مسامهةٔأعامل مجيع الل�ان بعنوان "ول درج بند يف �دس�يُ 
 (ا�مو�ة أ�فريقية) .مة هبا"لزَ امل

اللجنة يف تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل  مسامهةدرج يف �دول أ�عامل عنوان "ٔأن حيمل البند ا�ي س�يُ  جيبو  )2(
 ).امبدئي متفق �ليه( ."التمنية

 .ا�ول أ�عضاءمن قبل درا�ه حمل مناقشة إ ولن �كون س�يكون هذا البند من �دول أ�عامل موجزا و  )3(
 )1 املوافقة �ىل الفقرة رهن(اقرتاح الرئيس 

من قبل حمل مناقشة البيا�ت املُدىل هبا يف ٕاطاره كون من �دول أ�عامل موجزا ولن �س�يكون هذا البند 
 )ء(ا�مو�ة � .ا�ول أ�عضاء

 (ا�مو�ة أ�فريقية) .�دول أ�عامل �ىلبندا دامئا هذا البند س�يكون 

 (الربازيل) .2 مئا �ىل �دول أ�عامل حتت العنوان املذ�ور يف النقطةبندا داهذا البند س�يكون 

 ]ملخص/جتميع لبيا�ت ا�ول أ�عضاء[وينبغي ٔأن حيتوي التقر�ر ا�ي تقدمه لك جلنة ٕاىل امجلعيات �ىل  )4(
 (اقرتاح الرئيس) .رئيس اللجنةيعده 

لن جتميع لبيا�ت ا�ول أ�عضاء و  عبارة عنالل�ان ٕاىل امجلعية العامة  ت�التقر�ر ا�ي تقدمه  �كونينبغي ٔأن 
 )ء(ا�مو�ة � .التقر�ر حمل مفاوضات بني ا�ول أ�عضاء�كون 

 .رئيس اللجنة�ىل ملخص يعده التقر�ر ا�ي تقدمه لك جلنة ٕاىل امجلعية العامة  حيتويينبغي ٔأن 
 أ�فريقية) (ا�مو�ة

ولن  اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةالتنس�يق، �س�تثناء الو�اهة، ٕاال يف ٕاطار  قضية أٓليةولن تُناقش  )5(
 )ء� ا�مو�ة( .خرىالويبو ا�ٔ تطبيقها يف جلان  ناقشيُ 

، بناء �ىل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةيف  ،ٔأساسا مبفهو�ا احملض،أٓلية التنس�يق  قضيةناقش ستُ 
 (ا�مو�ة أ�فريقية) .امجلعية العامة توصية
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 ناملناقشات �شأٔ  متنعهاوتضمن ٔأال  بطريقة معليةأٓلية التنس�يق  ه جيب تنفيذٔأنتغِفل  ينبغي لل�ان ٔأال )6(
 )ء� ا�مو�ة( .معلها املوضوعي ٕاجناز مناملسأٔ�  هذه

املسأٔ� من  متنعها املناقشات �شأٔن هذهينبغي لل�ان ٔأال تغِفل ٔأنه جيب تنفيذ أٓلية التنس�يق بطريقة معلية وتضمن ٔأال 
 (ا�مو�ة أ�فريقية) ، طبقا لتوصيات �دول ٔأعامل التمنية.ٕاجناز معلها املوضوعي


