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  التقرير

ية متدته ا مجلعا*ي ا  ع

ية من جدول األعامل املوحد تنا .1 تا نود ا ية ا ّولت ا ل ل ب  11 و10 و8 و7 و6 و5 و4 و3 وA/50/1 :(1ثالويقة (لمجلع
 .38 و37 و32 و21 و20 و19 و18 و17 و16 و15 و12و

ند  .2 ناء ا نود املذكورة،  تقارير اخلاصة  بوترد ا ت ب لل سـ تقرير العام 32ثل  ).A/50/18ثالويقة (ل، يف ا

3. تقرير اخلاص   .ث يف هذه الويقة32لبند لويرد ا

ستوترأس .4 ية، ةئي XجWع ر تش مجلع ا يدة براناك تو تيا  .)برصيا(لسـ
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ند  بونة:  من جدول األعامل املوحد32لبا  لشـنظام 

شات إىل الويقة  .5 نا ندت ا ثا ق مل  .LI/A/28/1تس

بونة ئوعرض ريس  .6 تطوير نظام  شـالفريق العامل املعين  يه فm(لب شار إ لا يد  ،")يق العاملالفر"بعبارة  ييل مل ميخايل لسـا
ية )هنغارu (فيكشور ية، وذكر يف الوقت ذاته بأن  سابقة  نذ انعقاد اzورة ا شطة الفريق العامل  مجع، تقريرا عن أ للجمع ل ّن م

رشين  سابعة وا متدت، يف دورهتا ا بونة ا لعاحتاد  ل عشـ رشة(ل تاسعة  عاzورة العادية ا يف من ) ل نعقدة يف  نا مترب إىل 26جمل سب 
ت 5 تعديالت لالحئة2011 وبركأ يذيل، بعض ا بونةلتنف ا يد ة لشـ التفاق  ها عىل ا شأ و يات ا لصعشـأن حامية  ن سم سجيلب تمل ت

بل يف هذا الصدداzويل بونة ولعمل املزمع إجنازه يف ا هائل احملرز يف مراجعة نظام  تقدم ا تق، وأحاطت علام  ملسـل شـ ومن . لل
نفاذ يف األ تعديالت حزي ا لمث دخلت ت� ا ناير ل  وهام اzورة –، كام عقد الفريق العامل اجWعني آخرين 2012يول من 

سمرب  سة يف يويو 2011يالرابعة يف د ن واzورة اخلا  . 2012م

سمرب  .7 نذ أن عقد دورته الرابعة يف د يورصح ريس الفريق العامل بأن الفريق العامل  م ناقش مواص¤ 2011ئ ي أخذ 
يا بونة، وراح يفكر  ملتطوير نظام  نادا إىل لشـ شأ وذ¥ ا يات ا ية و يا§ت اجلغرا يل دويل  يس نظام  ت يف تأ ف سس ن سم ب ملسج ت لل ت

شاريع معاهدات ته املزدوجة إىل اتفاق الفريق العامل . ملنصوص  شات اليت أجراها الفريق العامل يف إطار وال نا يوانهتت ا ق مل
يل يح إطاره " 1: "سبعىل أن يواصل ªامه يف  بونة  تعراض اتفاق  لتنقا شـ تح ب Xنضامم إىل Xتفاق لسـ فالقانوين احلايل و

بادئه وأهدافه؛  منظامت اzوية مع احلفاظ عىل  ل ية" 2"للم يا§ت اجلغرا يل دويل  يس نظام  فوتأ بس للسج وعىل الرمغ من . ت
توى واإلجراءات، فإن الفريق العامل  يث ا نارص من  ية امجلع بني هذه ا ية إىل اإلمعان يف  حملاحلاجة ا لع حجلل ليس يف وضع كيف

ية مبا ييل تو صسمح ¹ بعد  ل يح ويقة اتفاق "2" موعد عقد مؤمتر دبلومايس؛ "1": ي سفر عن  ث وإن اكنت أعام¹  تنقت س
بونة أو معاهدة جديدة شـبونة، أو إبرام بروتوكول ممكل التفاق  لشـ  .ل

بوع األولسيسـتمكل  الفريق العامل وقال إن .8 ب¤، املزمع عقدها يف األ سـيف دورته ا سمرب ملق نظر يف 2012ي من د ل، ا
يعدها ا يغ املراجعة اليت  نادا إىل ا شـهتام ا نا ته و ملرشوع الصك اجلديد وال ت سـم لص س ق حئ بار م X ويل، آخذا بعنيzعتتب ا ك

سابقة ياغة املدىل هبا يف اzورة ا يقات واقرتاحات ا لا لص يغ املراجعة الرأي . لتعل بغي أن تعكس ا توى،  يث ا لصومن  ي نحمل ح
سائد zى الفريق الع يا§ت الا سه عىل ا يا، ورسي الرأي  بغي أن يكون عا بمل عىل وجه اخلصوص ومفاده أن حد امحلاية  نف ل لي ي ن

شأاجل يات ا ية و نغرا ملسم ت  .ف

شاركني  .9 تدى إلكرتوين ميكن  شاء  بة الفريق العامل وإ ند ر تب اzويل  للموأخريا رحب الريس بزنول ا ن ن غ مع ملك ئ
ساس  ياغة Xقرتاحات بني دورات الفريق العامل، وذ¥ ألغراض اإلعالم فقط ودون ا يقات و بادل ا تخدامه  ملا ص تعل ت لسـ ل

شا نا قبدور الفريق العامل و ية اليت جتري داخل الفريقمل  .مست الر

يط علام  .10 شدة بأن  ية  بونة ا تطوير نظام  تام أوىص ريس الفريق العامل املعين  حتويف ا ب مجلع شـ ب لخل ئ
 .LI/A/28/1 ثلويقة

ية–مجهورية (وأعرب وفد إيران  .11 بونة جيذب ) م اإلسال نجزه الفريق العامل من أعامل جلعل نظام  شـعن تقديره ملا  لي
بÓانعددا أكرب من يح اإلطار القانوين احلايل . ل ا نظام، ومع ذ¥ فإنه يرى أن  سار تطوير ا تنقوأشار أيضا إىل أنه يدمع  ل م

بونة وأهدافه بادئ العامة التفاق  يا مع ا Wبغي أن ي ية  يا§ت اجلغرا يل دويل محلاية ا يس نظام  شـوتأ مل شـ ي ب لسج ل نت ف ورصح . س
يل دويل  يس نظام  للالوفد بأنه يرى أن تأ سجت رشوع، س ها متلاك غري  ها و تغال يحول دون سوء ا ية  ميا§ت اجلغرا متلك ل سـف سـ ب

ية كربى ألعامل الفريق العامل تايل فإهنا تويل أ بريا، و ية اهWما  نا بÓان ا مهوهو أمر تويه ا ل ك ل ل تدى . مل تاما رحب الوفد  ملنو خ
بادل املعلومات بني دورات الف تب اzويل  شأه ا تاإللكرتوين ا*ي أ لن ية ملك شات الر نا يرثي ا مسريق العامل، نظرا ألنه  ق مل سـ

 .داخل الفريق العامل
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يذية ¹، وأعرب  .12 رشوع صك جديد والحئة  ها الفريق العامل للوصول إىل  بذ هود اليت  يا  نفورحب وفد جور ل جل تج م ي
شلك القانوين تعلق   mته ف لعن مرو ي يح التفاقن بارة عن  نص  تنق للصك اجلديد، أي إن اكن هذا ا ع بونة أو معاهدة ل لشـ 

بونة سه من . لشـجديدة أو بروتوكول ممكل التفاق  ناسب يكفل القدر  ية وضع صك دويل  نفوسلط الوفد الضوء عىل أ ممه
ية يا§ت اجلغرا يل دويل  يس نظام  شأ وتأ يات ا ية و يا§ت اجلغرا فامحلاية  س بف سج ن سم للب ت ت  .مللل

ية عن لغ ارياحه للعمل  .13 هورية ا توأعرب وفد ا يك تدى لتشـمجل ملنا*ي أجنزه الفريق العامل حىت اآلن ورحب أيضا 
تب اzويل شأه ا ملكاإللكرتوين ا*ي أ  . ن

ية وقال وفد بريو إ .14 يا§ت اجلغرا يع إضفاء الطابع العاملي عىل نظام امحلاية اzويل  فنه يؤمن برضورة تعزيز و ب للشج ت
بونة، وأعرب يف هذا ا شأ املؤسس يف إطار اتفاق  يات ا شـو ن لسم يده ألي اقرتاح يWىش مع األهداف ملت يلصدد عن تأ

ية يف الفريق العامل، . 4 إىل 1سـm يف املواد من  املكرسة يف Xتفاق، وال شاركة بفعا يواصل ا لوأشار أيضا إىل أنه  مل سـ
نونة  ترب الويقة ا ملعوأضاف أنه  ث يات ا"يع ية و يا§ت اجلغرا يل اzويل  شأن ا سمرشوع الصك اجلديد  ب سج تب لل فت ل " ملنشأم

نونة ) LI/WG/DEV/5/2 ثالويقة( ملعوالويقة ا رشوع الصك اجلديد"ث يذية مبوجب  مرشوع الالحئة ا ت نفم " ل
شاركة فهيا) LI/WG/DEV/5/3 ثالويقة( نقطع هو عن ا يدا للمفاوضات اليت لن  ملأساسا  ي  .ج

ية علام لويقة  .15 ثوأحاطت ا يا§ت اليت أديل هباLI/A/28/1مجلع ُ و  .لب
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