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 المعنية بمعايي  الويبواللجنة 

ةالدورة   العاشر
 2022 نوفمير  25إىل  21جنيف، من 

 التنظيمية والنظام الداخلي الخاص الشؤون

 األمانة وثيقة من إعداد

 معلومات أساسية

ي سبتمبر  .1
ن فن ي دورتها الثامنة والثالثي 

، عل إنشاء اللجنة المعنية بمعايب  الويبو )لجنة 2009وافقت الجمعية العامة للويبو، فن
(. وحلت لجنة المعايب  محل الفريق  ي بالمعايب  والوثائق المعايب 

ولوجيا للجنة الدائمة المعنية بتكن التابع (SDWG)العامل المعنن
ات الالزمة .  (SCIT)المعلومات ي تطبيق أساليب عمل اللجنة الدائمة وإجراءاتها السابقة عل لجنة المعايب  مع إدخال التغيب 

وينبغن
ي السنة.  )

ن
الوثيقة  انظر)ي(واإلبقاء عل النقاط الرئيسية. ومن حيث المبدأ، من المقرر أن تجتمع لجنة المعايب  مرة واحدة ف

WO/GA/38/10  من الوثيقة  249إىل  236والفقرات من(WO/GA/38/20 . 
 

ي سبتمبر  .2
ن فن ي دورتها األربعي 

 (WO/GA/40/17الوثيقة  انظر)ي(، والية لجنة المعايب  )2011وأوضحت الجمعية العامة للويبو، فن
 :  عل النحو التاىلي

 
دت الجمعية العامة للويبو قرارها وأوضحته فيما يتعلق بإنشاء ا"
ّ
ي دورتها وواليتها )"اللجنة"( للجنة المعنية بمعايب  الويبو أك

فن
ي عام

ن فن ي الفقرة2009 الثامنة والثالثي 
دت الجمعية العامة للويبو WO/GA/38/20من الوثيقة  249 ، كما ورد نّصه فن

ّ
. وأك

ي الفقرات من
 WO/GA/38/10من الوثيقة  16 إىل 11 وأوضحت أن الوالية األساسية هي تلك الواردة فن

 
عل  ، واتفقت أيضا

أن تسغ األمانة، بناء عل طلب من الدول األعضاء، إىل إسداء المشورة وتقديم المساعدة التقنية لتكوين الكفاءات لفائدة 
وعات ب الملكية الفكرية مكات م األمانة بصورة دورية بإنجاز مشر

ّ
لتعميم المعلومات المتعلقة بمعايب  الملكية الفكرية. وستقد

ي   تقارير 
ي مجال المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات الن 

كتابية إىل اللجنة عن تفاصيل تلك األنشطة، وعن أية أنشطة أخرى فن
 
 
ن من  تنجزها فيما يتصل بواليتها، وستقدمها أيضا إىل الجمعية العامة للويبو. وسعيا اء التقنيي  إىل التشجيع عل مشاركة الخبر

ي اجتماعات اللجنة، قّررت الجمعية العامة للويبو أيضا أن توّسع البلدان النامية والبلدان األقل 
نموا وتسهيل مشاركتهم فن

انية القائم األمانة نطاق المساعدة المالية لكي تشمل مشاركة البلدان األقل نموا والبلدان النامية، ن ي حدود موارد المب 
ة. فن

 . WO/GA/40/19)من الوثيقة  190إىل  182الفقرات من  انظر)ي()
 

ي عامي  .3
ي دورتيها األوىل والثانية فن

احات تتعلق2011و 2010ونظرت لجنة المعايب  عندما اجتمعت فن ي اقب 
التنظيمية  الشؤونب ، فن

ي ذلك واليتها 
ي مرفق الوثيقةوالنظام الداخلي الخاص، بما فن

وبالنظر إىل عدم  . CWS/2/2الوثيقة و  CWS/1/2 ، كما هي واردة فن
تالنظام الداخلي الخاصالشؤون التنظيمية و  اعتماد 

ّ
( GRP) و العام للويعل أساس النظام الداخلي عملها لجنة المعايب   ، أد
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ي بالمعايب  والوثائق ات السابقة والفريق العاملاللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلوم ممارساتو 
 انظر)ي() السابق المعنن

 . CWS/2/14)من الوثيقة  15الفقرة 
 

 ويقدم  .4
ّ
ي  لرقابة الداخليةته شعبة االتقرير المتعلق بتقييم لجان الويبو الدائمة الذي أعد

ن
التوصية الثانية  ست توصيات، ويرد ف

متاحة للدول  وثائق واضحة بيد أنه ليست هناكيلة لتوضيح األدوار والعمليات". "تجميع إجراءات اللجان الدائمة بصفتها وس
ن   بشأن الشؤون التنظيمية للجنة وإجراءاتها.  األعضاء والمراقبي 

 

اح بشأن الشؤون التنظيمية والنظام الداخلي الخاص  اقير

، فإنه ال ييوفر مبادئ توجيهية  (GRP)النظام الداخلي العام للويبو أن عل الرغم من  .5 غطي اإلجراءات عامة ألعمال لجنة المعايب 
ي اللجنة وأساليب عملها. وبالنظر  المحددة للجنة فقط، مثل العضوية
ن
ي النظام  ف

ن
إىل أن إجراءات محددة غب  منصوص عليها ف

أي اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف نظامها الداخلي الخاص،  ن لجان الويبو الداخلي العام للويبو، فإن لكل لجنة دائمة م
اءات اللجنة ا( و SCCR) المجاورةوالحقوق  واللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية  (SCP)لدائمة المعنية بقانون البر

ات الجغرافية  . (SCT) والتصاميم الصناعية والمؤشر
 

ي مرفق هذه  .6
ن
اح بشأن الشؤون التنظيمية والنويرد ف ي ذلك الوالية المتعلقة بلجنة المعايب  الوثيقة اقب 

ن
ظام الداخلي الخاص، بما ف

ي وأساليب عملها، لكي تنظر فيهما 
ن
، بما ف ن األوىل والثانية للجنة المعايب  احات سابقة قدمت إىل الدورتي  اح إىل اقب  . ويستند االقب 

 الممارسات الحالية للجنة بو المبينة أعاله. ة العامة للويذلك قرارات الجمعي
 
اح أيضا  .  المعايب  منذ دورتها األوىلويعكس هذا االقب 

 
اح، بخالف االستشهاد بقرارات الجمعية العامة للويبو. والنص  .7 ي االقب 

ة فن وعل وجه الخصوص، أدرجت والية لجنة المعايب  مباشر
ح للوالية هو النص الذي اعتمدته الجمع  رات البالية إىل اللجنة الدائمةية العامة مع التعديالت الالزمة مثل حذف اإلشاالمقب 

ي صيغة المعنية بتكنولوجيا المعلومات
اح فن ي المرفق. وبما أن  السابقة. ويرد مزيد من المعلومات بشأن االقب 

ي فن
مالحظات وحواشر

ي 
اح. الجنة المعايب  تعتمد  ما أن لنشر فإنها ستحذف من ا، وردت عل سبيل العلم هذه المالحظات والحواشر  القب 

 
: إن لجنة المعايب  مدعّو  .8  ة إىل ما يلي

 
 اإلحاطة علما بمحتوى هذه الوثيقة وبمرفقها؛ .أ

 
ي الشؤون التنظيمية والنظام الداخلي  .ب

النظر فن
ي 
الخاص واعتمادهما عل النحو المشار إليه فن

ن  ي مرفق عل النحو الوارد أعاله و  6و 5الفقرتي 
فن

 الوثيقة. هذه 
 

 ]يلي ذلك المرفق[

 

 

 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/220216-evaluation-WIPO-standing-committees.pdf
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 الشؤون التنظيمية والنظام الداخلي الخاص للجنة المعنية بمعايير الويبو

ط مراعاة الشؤون التنظيمية والنظام (لجنة المعايير ) يطبق النظام الداخلي العام للويبو عل اللجنة المعنية بمعايير الويبو  .1 ، شر
. الداخلي الخاص   الواردين فيما يلي

 
.  قدمت .2 ن  اللجنة تقريرا إىل الجمعية العامة للويبو مرة واحدة عل األقل كل عامير

 
احاتها  .3 انية أو يجوز إحالة توصيات اللجنة واقير ن نامج والمير ة إىلإىل الجمعية العامة للويبو أو لجنة الير ، حسب لعامالمدير ا مباشر

 الحاجة. 
 

 تحدد اللجنة برنامج عملها وأولوياتها وأساليب عملها.  .4
 

ي تعتمدها لجنة المعايير توصيات موجهة إىل الدول األعضاء، وال سيما إىل مكاتبها الوطنية أو اإلقليمية للملكية  .5
تعتير القرارات التر

 تهتم بمسائل الملكية الفكرية.  وأية مؤسسة وطنية أو دولية أخرى والمنظمات الدولية كرية وإىل المكتب الدوىلي للويبو الف
 

يجوز للجنة أن تؤلف أفرقة عمل أو تحلها. وسوف تضطلع أفرقة العمل بمهام محددة حسب ما يطلب منها وتخضع للقواعد  .6
ي الفقرات من 

ن
 أدناه.  29إىل  23المنصوص عليها ف

 العضوية

ي الويبو. كما تتألف تتألف لجنة المعايير من جميع الدول األ  .7
ي اتحاد باريس أو اتحاد برن غير األعضاء فن

ي الويبو واألعضاء فن
عضاء فن

( ومكتب ARIPO)والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية  (OAPI) نظمة األفريقية للملكية الفكريةلجنة المعايير من الم
اءة األوروبية موالمنظBOIP) بنيلوكس للملكية الفكرية ) اءات  (EAPO)ات اآلسيوية للير واالتحاد  (EPO) والمنظمة األوروبية للير

اءات لبلدان الشماUPOVالدوىلي لحماية األصناف النباتية الجديدة ) اع لمجلس  (NPI)ل ( ومكتب الير ومكتب براءات االخير
ا (GCC) ول الخليج العربية التعاون لد ي اللجنة دون أن يكون لها واالتحاد  (VPI)ءات ومعهد فيسغراد للير

، بصفة أعضاء فن ي األوروبر
ي التصويت. 

 الحق فن
 

ي األمم المتحدة األ دول اليمتد نطاق صفة مراقب ليشمل  .8
ي عضاء فن

ي الويبو أو اتحاد باريس أو ا ليست التر
تحاد برن.  أعضاء فن

ي يسمحاوتحدد لجنة المعايير 
لها بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.  لمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التر

ي سمحت لها لجنة المعايير بالحضور إىل اجتماعاتها 
كما فة مراقب.  بص ، إىل المشاركةويدعو المدير العام للويبو هذه الهيئات التر

ي الويبو بالحضور، إذالدعوة إىل المدير العام للويبو  يوجه
ن الذين سمحت لهم جمعيات الدول األعضاء فن موضوع  ا بدا أنالمراقبير

ة ب يتسماجتماعات لجنة المعايير  . بالنسبة إىل أهمية مباشر ن  هؤالء المراقبير
 

 الوالية
ي توفير  .9

دئها الجديدة أو المنقحة اعتماد معايير الويبو وسياساتها وتوصياتها وبيانات مباغرض منتدى لستتمثل والية لجنة المعايير فن
ي  لعالمي وخدمات المعلوماتبنظام المعلومات ا صلةوالمسائل المتلملكية الفكرية ببيانات ا علقةالمت

ونشر النظام العالمي  فن
ي  ،وتوثيقها  بياناتها 

 يمكن إصدارها أو إحالتها إىل الجمعية العامة للويبو لكي تنظر فيها وتوافق عليها.  التر
 

مكاتب  تكفاءاتقديم المساعدة التقنية لتكوين  سوف تسىع األمانة، بناء عل طلب من الدول األعضاء، إىل إسداء المشورة و  .10
م األمانة لتعميم المعلومات المتعلقة بمعايير الملكية ا اري    عإنجاز مشمن خالل الملكية الفكرية 

ّ
بصفة تقارير كتابية لفكرية. وستقد

ي مجال المساعدة التقنية وتكويندورية 
ي تنجزها فيما  إىل اللجنة عن تفاصيل تلك األنشطة، وعن أية أنشطة أخرى فن

الكفاءات التر
 
 
نموا والبلدان  األقل البلدان األمانة مساعدة مالية لمشاركةإىل الجمعية العامة للويبو. وستقدم  يتصل بواليتها، وستقدمها أيضا

اء ا انية القائمة، من أجل تشجيع وتيسير مشاركة الخير ن ي حدود موارد المير
ن من البلدان النامية و النامية، فن نموا  األقل البلدانلتقنيير

 . ي اجتماعات لجنة المعايير
 فن
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ح هو النص إىل اللجنة الدائمة لبالية الذي اعتمدته الجمعية العامة مع التعديالت الالزمة مثل حذف اإلشارات ا 1]مالحظة: النص المقير
ي يشار إلعالم، ترد أدناه الوالية الالمعنية بتكنولوجيا المعلومات السابقة. ومن باب ا

ي بالمعايير والوثائق لفريق العاملها إىل افي تر
 المعتن

ي يرد ال السابق،
ي الوثيقة  تر

اح إنشاء اللجنة المعنية  . SCIT/7/14وصفها فن وتجدر اإلشارة إىل أن الجمعية العامة للويبو لم تعتمد اقير
 (. CGIة )الفكريتحتية العالمية للملكية بالبنية ال

 
ي 
ي توفير منتدى ل"تتمثل والية الفريق العامل المعتن

معايير الويبو وسياساتها وتوصياتها وبيانات غرض اعتماد بالمعايير والوثائق فن
بنظام المعلومات العالمي وخدمات  صلةببيانات الملكية الفكرية والمسائل المت علقةمبادئها الجديدة أو المنقحة المت

ي  المعلومات
ي يمكالنظام العالمي ونشر بياناتها وتوثيقها  فن

ن إصدارها بإذن من اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات ، التر
 عن طريق اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات، للموافقة عليها."[ ،لتها إىل الجمعية العامة للويبو أو إحا

 الدورات

ي المعايير جتمع لجنة ست .11
ن
 وستتلقر تقارير مرحلية سنوية من هيئاتها الفرعية.  عام المرة واحدة ف

 أعضاء المكتب

. ويجوز إعادة انتخاب أي رئيس أو نائب رئيس خارج  .12 ن ن متتاليتير يكون للجنة المعايير رئيس ونائبان للرئيس تنتخبهم اللجنة لدورتير
ة لوالية تاليةمب  . واحدة فقط اشر

 وثائق االجتماعات

. ات عل موقع الويبو تنشر وثائق االجتماع .13 ي
وبن وع جدول ويوزع خطاب الدعوة اإللكير ونية و  ومشر ااألعمال بالوسائل اإللكير  نُينشر

ي  لويبو موقع اعل 
وبن  . اإللكير

حة  استهالل المهمات المقير

د المهمات.  المعايير  لجنة .14
ّ
ي تحد

 هي التر
 

ح النظر  .15 ي ذلك طلبات يجوز ألي عضو أو مراقب أو فرقة عمل أو للمكتب الدوىلي أن يقير
ي عرض أو موضوع أو نشاط جديد، بما فن

فن
ي أن يتضمن ملخص 

ي إىل األمانة. وينبىعن وع كتابر
مراجعة معايير الويبو القائمة أو إعداد معايير جديدة، عن طريق تقديم ملخص مشر

وع وصفا واضحا للمشكلة أو ال ن للمشر ي يتعير
دة التر

ّ
ن  معالجتها حاجة المحد ي أن يتضمن ملخص . كيف تم تحديدها ، وأن يبير

وينبىعن
وع أيضا أهداف المهمة   . توقعةوخيارات الحلول والفوائد المالمشر

 
م األمانة الطلبات وملخصات المشاري    ع إىل أول دورة متاحة للجنة .16

ّ
معلومات إضافية مثل  مع النظر فيها لغرض  المعايير  تقد

. تقديرات التكاليف والموارد المطلوبة والمخاطر وعوامل النجاح وآثار المهمة عل  وتقرر اللجنة أيضا المهام الحالية للجنة المعايير
ي 
وري اساإلجراءات الالحقة المناسبة، بما فن  مهمة وتأليف فرقة عمل لتعكف عل هذه المهمة.  تحداث ذلك إذا كان من الضن

 

                                                
ن   WO/GA/38/20من الوثيقة  249جاء نص الفقرة  1 ي الفقرتير

ن
اح الوارد ف : "وافقت الجمعية العامة عل االقير ، WO/GA/38/10من الوثيقة  16و 11كما يلي

ن فيما يتعلق بإنشاء اللجن لها وفد األرجنتير
ّ
، وأّجلت مسألة إنشاء اللجنة المعنية بالبنية التحتية العالمية للملكية الفكرية إىل بواليتها ة المعنية بمعايير الويبو و كما عد
ي الدو 

ن
 ."2010 عامرة المقبلة للجمعية العامة ف

 

:   WO/GA/38/10يقة من الوث 16إىل  11الفقرات من جاء نص   كما يلي
 

ن المقبلة  . 11" ة السنتير  التاىلي ذكرهما اعتبارا من مستهل فير
ن ح االستعاضة عن اللجنة بالهيئتير اللجنة المعنية بمعايير  "1" : 2011-2010من المقير

 واللجنة المعنية بالبنية التحتية العالمية للملكية الفكرية.  "2" الويبو 
ن أن  . 12 ي للجنتير

احات وتقارير أنشطة، حسب ما يكون مناسبا، وتوينبىعن إىل الجمعية العامة أو الجمعيات المعنية  رفعها تعمال بشكل مستقل وتعدا اقير
 لتنظر فيها. 

ح أن تواصل اللجنة المعنية بمعايير الويبو العمل عل مراجعة ما يخص المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية من معايير  . 13
الويبو ومن المقير

ي بالمعايير والتوثيق، ولكن بتسمية مختلفة. 
ي الواقع بالعمل ذاته الذي كان يؤديه الفريق العامل المعتن

ن
 وتطويرها، فتضطلع ف

ح أن تبحث المسائل المتعلقة بالبنية التحتية العالمية للملكية الفكرية خارج نطاق مهمة اللجنة  . 14  األوىلوأما مهمة اللجنة الثانية فمن المقير
وعات من أجل تعزيز التعاون الدوىلي  كة والمقاربات المتسقة لمختلف المشر وتبادل وتشمل تلك المسائل استنباط الممارسات الجيدة واألدوات المشير

 البيانات والمعلومات عن الملكية الفكرية. 
ن مع ( مألوفة للدول SCIT/7/14ولّما كانت أساليب عمل اللجنة وإجراءاتها )انظر الوثيقة  . 15 ن الجديدتير ي اللجنتير

ن
ح اعتمادها ف األعضاء فمن المقير

 ما يلزم من تبديل. 
ن المقبلة  . 16 ة السنتير ورة. وبالنسبة إىل فير ي السنة ولجنة البنية التحتية عند الضن

ن
ح أن تجتمع لجنة المعايير مرة ف

، يرد 2011-2010ومن المقير
ن للجنة األوىل  ورية لعقد دورتير اح الموارد الضن امج اقير انية )الير ن نامج والمير وع الير ي مشر

ن
 "(. 15و 14و 12ودورة واحدة للجنة الثانية ف
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ي طلب يُ  ل أساس كلوع .17
عتمد باعتباره مهمة تدرج عل جدول األعمال، تحدد اللجنة الوصف المناسب لهذه المهمة واألولوية التر

ن أن تعىط لها، ويشمل ذلك قدر اإلمكان اإلجراء أو اإلجراءات حة يتعير حة ةالزمني دة أو المدد موال المقير  . المقير
 

ن  .18 ي حال عدم إسناد المهمة إىل فرقة عمل معينة، تسند اللجنة تعيرّ
ن
 عل فرقة العمل. وف

 
 مشاركا

 
فا  أو مشر

 
فا المهمة  لجنة المعايير مشر

ي حال أبلغ
ن
اف عليها. وف فون إىل مسؤول لإلشر األمانة باستقالتهم، تقدم األمانة تقريرا عن ذلك إىل أول دورة عل فرقة العمل  المشر

 متاحة للجنة. 

 أساليب العمل

ي تتيحها األمانة استخداما  .19
ونية التر ي أساليب عملها عل استخدام الوسائل اإللكير

ن
تعتمد اللجنة، وخاصة أفرقة العمل التابعة لها، ف

ي المناقشات 
ن
ن من جميع أرجاء العالم ف ن المعنيير مكثفا. وهو ما يكفل المرونة الالزمة لمشاركة أقىص عدد من األعضاء والمراقبير

ة. والن ن ة زمنية وجير
ي فير

ن
ي المسائل المطروحة ف

ن
 ظر ف

 
. ويجوز لها مع ذلك إنشاء آلية لالتفاق عة معايير قائمةتعود للجنة صالحية الموافقة عل استحداث معايير جديدة للويبو أو مراج .20

ونية، ويجوز أن تعهد بذلك إىل أفرقة العمل التابعة لها حسب االقتضاء.   عير الوسائل اإللكير
 

ي نهاية كل دورة للجنة. ملخص للرئيس عل الميوزع  .21
ن
ن ف هام فقط. وينشر الم وضعهذا الملخص قرارات اللجنة و  وسيتضمنشاركير

ي بعد اختتام الدورات للتعليق عليه. ويجوز اعتماد التقرير المفصل عير  رةتقرير مفصل لدو 
وبن اللجنة عل موقع الويبو اإللكير

ي حال تعذر 
ن
ونية. وف ي جدول الوسائل اإللكير

ن
ونية، يدرج اعتماد التقرير المذكور ف االتفاق عل التقرير المفصل عير الوسائل اإللكير

 أعمال الدورة التالية للجنة. 
 

سيتضمن التقرير المفصل استنتاجات اللجنة فقط )القرارات والتوصيات واآلراء وما إىل ذلك( ولن يتضمن، عل وجه التحديد،  .22
ي يدىلي بها أي 

ن للجنة بعد التوصلالبيانات التر رر تحفظ عل أي استنتاج معير
ُ
بدي تحفظ أو ك

ُ
 إليه.  مشارك، إال إذا أ

 أفرقة العمل

23.  
 
ي أية مسألة معينة، تؤلف فرقة عمل عل األسس التالية:  سعيا

 إىل تيسير النظر فن
 

 يجوز لعضو أو مراقب أو للمكتب الدوىلي المبادرة بطلب تأليف فرقة عمل؛ .أ
 

:  يجب أن توافق اللجنة .ب  عل والية واضحة لفرقة العمل قبل أن تجري الفرقة مناقشاتها األوىل؛ وتتضمن الوثيقة ما يلي
 

 ي ستتناولها فرقة العمل؛ امالمهمة أو المه
 التر

 ن م فتعيير  عل فرقة العمل؛ شر

 ي مناقشات فرقة العمل؛
ن فن ن المشاركير ي المندوبير

 بيان الكفاءات المهنية/التقنية الالزم توفرها فن

 فرقة العمل تقاريرها إىل اللجنة.  قدمت .ج
 

ونيا لكل فرقة عمل وتتوىل صي .24 ئ األمانة منتدى إلكير ف عل فرقة العمل لكي يضطلع بمهام  انته، وتقدم المساعدة إىلتنشر المشر
 الفرقة. 
 

ن  .25 ي أعمال فرقة العمل، وتبير
ن ممثليهم للمشاركة فن عل وجه التحديد الكفاءات تدعو األمانة أعضاء لجنة المعايير ومراقبيها إىل تعيير

ن  ي لألعضاء والمراقبير
ي فرقة العمل حتر يتم  ما أن أن يبلغوا األمانة بصفة ممثليهم المهنية/التقنية الالزمة. وينبىعن

تغيير ممثليهم فن
ي  عضويةالتكون 

ثة.  فن
ّ
 فرقة العمل محد

 
ي الخاص بفرقة العمل إىل المتعا صفة يجوز منح .26

وبن ي المنتدى اإللكير
ن لالمراقب فن إذا  فكريةدى مكاتب الملكية القدين الخارجيير

ن  عضو طلب من ال جاء ةمعير  . مباشر
 

ي  .27
ونيا عير المنتديات  عملها ألفرقة العمل أن تضطلع ب ينبىعن

ي بيئة دينامية ومرنة. ويكون اإلطار العادي لعملها هو العمل إلكير
فن

ونية،   أو عنعقد اجتماعات أن تجوز لها أيضا لكن يو اإللكير
 
ي تناقشها أفرقة  حسب الحاجة.  بعد حضوريا

وتنشر المعلومات التر
ن أعضاء األفرقة العمل الذي تضطلع به خالل العمل و  ي لتمكير

وبن ن اجتماع عل المنتدى اإللكير الذين ال يستطيعون والمراقبير
 االجتماع من التعبير عن آرائهم. إىل حضور ال
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ف عل فرقة العمليتوىل  .28 ي فرقة العمل، وإخطار اللجناستهالل المن مسؤولية المشر
ن
ها ف ة بما تتفق عليه فرقة اقشات وتسيير

احات الوجيهة  تقديمالعمل، و  تنظر فيها. وعند االقتضاء، يجوز لألمانة، بالتشاور مع كي اللجنة، عن طريق األمانة، ل إىلاالقير
ف عل فرقة العمل، أن تجري مناقشة لفرقة العمل و/أو أن تقدم تقريرا عن  أنشطة فرقة العمل إىل لجنة المعايير نيابة عن المشر

ف عل فرقة العمل.   المشر
 

ي توصيات أفرقة العمل وتراجعها وتتخذ فيها القرارات المناسبة أو تعيدها إىل أفرقة العمل لتواصل النظر  المعايير  لجنةتنظر  .29
ن
ف

 فيها. 
 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

 
 

 
 


