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 1ملخص الرئيس

 

 مقدمة

 افتتاح ادلورةمن جدول الأعامل:   0البند 

، مساعد املدير العام، قطاع البنية التحتية العاملية، فرّحب ابملشاركني نيابًة عن املدير افتتح ادلورة الس يد يو اتاكغي .0
 العام الس يد فرانسس غري.

 من جدول الأعامل:  انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 4البند 

 )بامن( انئبا للرئيسة. انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يدة أأوكساان ابركيتا )أأوكرانيا( رئيسًة والسفري أألفريدو سوسكوم .4

 مناقشة بنود جدول الأعامل

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:   3البند 

ىل الوثيقة  .3 . وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية واقرتح .CWS/4/1 PROVاستندت املناقشات اإ
سهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل الويبو بشأأن ا دراج بند جديد يكون نصه "اإ لتمنية". وعربت الوفود اإ

عادة صياغة عنوان البند  من مرشوع  2خالل املناقشات عن وهجات نظر خمتلفة بشأأن البند اجلديد املقرتح وبشأأن احامتل اإ
 جدول الأعامل لتغطية البند اجلديد املقرتح بشلك رصحي.

                                                 
1

عالمية ومل تنظر فيه اللجنة ومل تعلّق عليه.    أأعّد الرئيس هذا امللخص لأغراض اإ
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ىل حل حول جدول الأعامل من هجة، ومن هج .2 ىل  5ة أأرر  حول البنود ودارت مناقشات غري رمسية بغية التوصل اإ اإ
 ل الأعامل املقرتح.و من جد 01

ىل اتفاق بشأأن جدول الأعامل، وعقب انهتاء املناقشات غري الرمسية، و  .5 رفع اتفقت اللجنة عىل نظرًا لعدم التوصل اإ
اس مترار  وهتيئة الظروف اليت تتيح اجللسة. وطلب الرئيس من املكتب ادلويل تنظمي مشاورات غري رمسية بشأأن هذا الأمر

عادة عقد الاجامتع لعامتد جدول الأعامل  رمسيا املشاورات حىت يتحقق اتفاق بشأأن مرشوع جدول الأعامل، حبيث يتس ىن اإ
 .ما تقتضيه الإجراءات الرمسية حسبواس تكامل الأعامل 

 اجامتعات فرق العمل التابعة للجنة
، وفرقة العمل ST.14فرقة العمل املعنية مبعيار خالل هذه ادلورة، عقدت فرق العمل التالية اجامتعات غري رمسية:  .1

املعنية ابلكشوف التسلسلية، وفرقة العمل املعنية بتقييس العالمات التجارية، وفرقة العمل املعنية ابلوضع القانوين، وفرقة 
 .XML4IPالعمل 

 ]هناية الوثيقة[

 


	ملخص الرئيس
	مقدمة
	البند 1 من جدول : افتتاح الدورة
	البند 2 من جدول الأعمال: انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس

	مناقشة بنود جدول الأعمال
	البند 3 من جدول الأعمال : اعتماد جدول الأعمال

	اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة


