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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011يناير  13: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  عشرةالسادسة  الدورة

 2011يناير  13و 12جنيف، 

 اختصاصات جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابةاستعراض 

  األمانةمن إعدادثويقة 

ــب  .1 ــق اعق ــر الفري ــىل تقري ــة ع ــة العام ي ــة ا يق مجلعموافق ــد ت ــة ا ن ــة  تعلق سائل ا ــين اب ــل املع قلعام ل بلج مل ــ ــة (مل ثالويق
WO/GA/39/13( ، شارية املتعديالت لاثمرفق هذه الويقة ُتعرض يف نـة الا تصاصات ا شأن ا تـقرتحة  للج سب خ

تقةل للرقابة  تصاصاهتا (IAOC)ملسـا يق ا نة الرقابة هبدف تو خ، ويه تعديالت أعدهتا  ف جل ية العامةوّ  .مجلعقرار ا

ن .2 توي عىل أي حمك يف جلوتلفت  ية ال  يغهتا احلا نة يف  تصاصات ا ناية ادلول األعضاء إىل أن ا حتة الرقابة  ل ص للج خع
تقاةل أحد أعضاهئا أو وفاته، علـام بـأن الفقـرة  تعلقـة " 8"28سـحال ا سائل ا ملمـن تقريـر الفريـق العامـل املعـين اب ملـ

يق  تد قنة ا ل يـة و. ذكل الاحامتلتتناول ) WO/GA/39/13ثالويقة (بلج نـة الـربانمج واملزيا نذلكل، فقد ترغب  جل
سأةل يف إحدى دوراهتا شة هذه ا نا مليف  ق  .م

ية مدعوة إىل  .3 نة الربانمج واملزيا نإن  أن تـويص جل
يــة العامــة اب شأن مجلعا تعــديالت املقرتحــة  ــملوافقــة عــىل ا ب ل

تقةل للرقابـة كـام يه  شارية ا نة الا تصاصات ا سـا تـ ملـللج س خ
 .ثواردة يف مرفق هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[

 

A 
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 املرفق

نة  تصاصات  شأن ا جلتعديالت مقرتحة  بو خب يقيالو قتد تقةل للرقابة لل شارية ا سـالا ملت  س
 

نص احلايل لا
1

تعديالت املقرتحة  لا
 2

 تعليقات 

باجة ألف باجة ألف يد   يد

مترب  .1 نعقدة يف  بو ا ية العامة للو سبوافقت ا مل ي ، 2005مجلع
نة الربان تابع  للجعىل اقرتاح الفريق العامل ا شأن ل ية  بمج واملزيا ن

ثاين الوارد يف الويقة  بو وفقا للمرفق ا يق للو نة تد شاء  ثإ ل ي جل ًن ق
A/41/10. 

مترب  .1 نعقدة يف  بو ا ية العامة للو سبوافقت ا مل ي نة 2005مجلع تابع  للج، عىل اقرتاح الفريق العامل ا ل
ثاين الو بو وفقا للمرفق ا يق للو نة تد شاء  شأن إ ية  لالربانمج واملزيا ي جل ن ب ًن ويف  .A/10/41ثارد يف الويقة ق

توبر  بو عىل اقرتاحات واردة يف 2010كأ ية العامة للو ي، وافقت ا يري GA/WO/13/39مجلع شأن  تغ  ب
بح  نة  تصية ا للج لسم تقةل للرقابة"ت شارية ا نة الا سـا ت ملللج ها وتعاقب " س تشكيلوتعديل إجراءات 

 .أعضاهئا

ياغة جديدة لألخذ  تعامل  نة وا ية ا صيري  سـ للج سم تتغ
سائل اب مللقرارات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين اب

يق  تد نة ا تعلقة  قا ل بلج كام ) WO/GA/39/13ثالويقة (مل
بو  ية العامة للو متدهتا ا يا مجلع  WO/GA/39/14ثالويقة (ع

Prov..( 

يات ابء سؤو لالوظائف وا يات ابء مل سؤو لالوظائف وا   مل

تقةل إلسدا .2 ئة  يق  تد بو  سـنة الو ي لل ي مجل ه شورة ق ملء ا
بة ية للمرا قوخار ساعدة ادلول األعضاء عىل . ج موهتدف إىل 

ياهتا اإلدارية بوجه  سؤو بة والاضطالع  لأداء دورها يف املرا مب ق
بو تلف أعامل الو تعلق  يأفضل، فامي  مبخ ثل واليهتا فامي. ي  :ييل تمتو

يق  .2 تد بو  قنة الو لل ي تقةل للرقابة جل شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل تس سـئة  مي شورة ه ملقةل إلسداء ا
بة ية للمرا قوخار بة والاضطالع . ج ساعدة ادلول األعضاء عىل أداء دورها يف املرا قوهتدف إىل  م

بو تلف أعامل الو تعلق  ياهتا اإلدارية بوجه أفضل، فامي  يسؤو مبخ ي ل ثل واليهتا فامي ييل. مب  :تمتو
نة ية ا للجيري  سم  .تتغ

ية من خالل ما  )أ( بة ادلا خلالهنوض ابملرا    :ييلق

تدابري اإلدارة من أجل  "1" تظم  يمي  لإجراء  من تق
يذها؛ بة والفعاةل و نا ية ا بة ادلا يات املرا نفاحلفاظ عىل  تق سـ مل خل    معل

يص، يف  "2" يفة ا هام، من خالل و متحواإل لظ س
ية ومعاجلة  توايت اإلدارة املا لاحلفاظ عىل أعىل ما ميكن من  مسـ

 أية خمالفات؛
  

يق ا "3" تعراض  لوا ب ته؛تطسـ    لينظام املايل وفعا

                                                           

بو يف عام كام واف  1 يات ادلول األعضاء يف الو يه  يقت  مجع  ).WO/GA/34/15ثالويقة  (2007عل
يق لوفقا للقرارات الواردة يف تقرير الفريق العام  2 تد نة ا تعلقة  سائل ا ق املعين اب ل بلج مل بو )WO/GA/39/13ثالويقة (مل ية العامة للو متدهتا ا ي، كام ا مجلع ية ) WO/GA/39/14ثالويقة (ع صناء عىل تو ية ب نة الربانمج واملزيا نمن   ).WO/PBC/15/23ثالويقة (جل
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تعديالت املقرتحة  لا
 2

 تعليقات 

تصدي  "4" يمي اإلدارة ومهنج ا تعراض  لوا تقسـ
   للخطر؛

تحقق  "5" تعلقة اب بات ا تعراض الرت لوا مل ت يسـ
نع  شف املايل و نة وا يات ا ثل أخال مواملقابةل يف جماالت  ق لكم مله

ترصف؛  لالغش وسوء ا
  

   :وتركزي موارد الرقابة من خالل ما ييل )ب(

ي "1" تعراض فعا لا بو سـ يق ادلاخيل يف الو تد ية ا قل
بهتا؛    قومرا

نظر مع مراجع  "2" لوبادل املعلومات ووهجات ا ت
ساابت؛ ته ملراجعة ا ساابت اخلاريج مبا فهيا  حلا خط    حل

يق  "3" تد ييت ا يق بني  ية ا قوالهنوض بفعا ل معل سـ لتنل
ية؛ ساابت اخلار جادلاخيل ومراجعة ا    حل

تعل "4" بات ا تأكد من أن الرت ملوا ت يق يل تد ققة اب ل
نة مبا يوفر الضامانت  بة قد جرت ومتت خالل ا لسـواملرا ق

ية العامة تضهيا ا مجلعالرضورية اليت   .تق
  

يق من خالل ما ييل )ج( تد قواإلرشاف عىل أداء ا    :ل

يات املرتبة عىل  "1" تو تجابة اإلدارة  بة ا تمرا ص لل سـ ق
ناسب وبطريقة فعاةل ومالمئة؛ يق يف الوقت ا تد ملا    قل

يق؛ "2" تد يات املرتبة عىل ا تو يذ ا بة  قومرا نف لق ت ص ل    ت

توايهتا وفقا  "3" ية و ياانت املا سلمي ا بة  ًومرا حم ل ب لت ق
نظام املايل؛ لرشوط ا    ل
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 تعليقات 

متس من حني  )د( ية أن  نة الربانمج واملزيا تلوجيوز  ن للج
تعرض أو تراقب األشطة  يق أن  تد نة ا نآلخر من  سـ ل تجل ق

ثل ما ييل رشوعات  موا  :مل
ناء اجلديد،مرشوع  -  لبا
شامل، - بو ا يمي الو لو ي  تق
ية - رشوعات الر رشوع آخر من ا ئيسـوأي  مل  .م

متس من حني آلخر من  )د( ية أن  نة الربانمج واملزيا تلوجيوز  ن يق للج تد قنة ا ل شارية جل نة الا تا سللج
تقةل للرقابة  ثل ما ييلملسـا رشوعات  تعرض أو تراقب األشطة وا مأن  مل ن  :تسـ

ناء اجلدي - لبرشوع ا  د،م
شامل، - بو ا يمي الو لو ي  تق
ية - رشوعات الر رشوع آخر من ا ئيسـوأي  مل  .م

نة ية ا للجيري  سم  .تتغ

نة الربانمج  )ه( ياهتا إىل  يق تو تد نة ا جلوتوجه  ص ل قجل ِّ
يق،  تد نة ا تصاص  ندرج مضن ا شؤون اليت  ية يف ا قواملزيا لخ جل ت ل ن

با نا تربه  ًسب ما  سـ تع  .مح

يق ِّوتوجه  )ه( تد قنة ا ل نة الاجل تا تقةل للرقابة سللج ية ملسـشارية ا نة الربانمج واملزيا ياهتا إىل  نتو جل ص
تصاص  ندرج مضن ا شؤون اليت  خيف ا ت يقل تد قنة ا ل تقةل للرقابةجل شارية ا نة الا سـ ا ت ملللج سب ما س ح، 

با نا ًتربه  سـ  .متع
نة ية ا للجيري  سم  .تتغ

  العضوية واملؤهالت جمي العضوية واملؤهالت جمي

سعة .3 يق  تد نة ا تتضم  ل نة قجل تخاهبم  توىل ا جل أعضاء  ن ت
ية؛  نالربانمج واملزيا

بارا من  .3 يق سـتكون تضم ، 2011فرباير عتا تد قنة ا ل تقةل للرقابة جل شارية ا نة الا سـا ت ملللج س
ية؛أعضاء سـبعة تسعة مؤلفة من  نة الربانمج واملزيا تخاهبم  نتوىل ا جل ن ية ت متون إىل األقالمي اجلغرا ف  ين

بعة لدلول األعضاء يف الو ية . يبولسـا بعة عقب  يني األعضاء ا ية  نة الربانمج واملزيا توىل  معلو سـ تع ن جل لس ت
هذا الغرض  نة  شـهئا ا ئة حتكمي  يار جترهيا  لا للج ن ي تت بو هخ نة الو يوساعدها يف ذكل  جل شارية ت ية الا تاحلا سل

تقةل للرقابة توف أي مرحش . ملسـا ّولكن، يف حال مل  يةيسـ ها قلميمن أية مجموعة إ ئة تضعاملعايري اليت  هي 
تحكمي وفقا  ية العامة لا نة يف ) GA/WO/14/39ث من الويقة 30الوارد يف الفقرة (مجلعلقرار ا ّا ملبي

يال يف GA/WO/13/39ث من الويقة 26 و22 و12 و15 و14الفقرات  يعني املرحش األعىل تأ ه،  ّسـ ف
ميي يهل اإل تقةل للرقابة أاي اكن  شارية ا نة الا قليمي ا ث سـ ت متللج مل س بو .تق ثني يف الويقة مكام هو  ّ

13/39/GA/WO ، تعانة ية من أجل الا يق احلا تد نة ا يني  بريين اخلار سـتفظ اب ل ل للج خل قيح ج ُ سـ
تصويت. 2011خبدماهتم حىت هناية  يان بأي حق يف ا بريان اخلار تع ا لولن  خل جمت  .ي

  16 و15 و14يف الفقرات الواردة القرارات وفقا صياغة 
نة مل من تقرير الفريق العامل املعين اب26و تعلقة  بلجسائل ا مل

يق  تد قا ية ) WO/GA/39/13ثالويقة (ل متدهتا ا مجلعكام ا ع
بو   )..WO/GA/39/14 Provثالويقة (يالعامة للو

سعة بوالية أوىل مدهتا ثالث  .4 نة ا تع أعضاء ا تو للج لمت ي
يهنم بارا من اترخي  تعينوات ا ً ت ية . عسـ نة الربانمج واملزيا نوتوىل  جل ت

تخاب ثالثة أعضاء جدد نة نا بارا من  سـ ا ًت ، كجزء من 2009ع
تعاقب  لية جتديد األعضاء، عىل أن يكون ثلث العضوية اب معل

مترار العمل ومراعاة  سـنواي بعد ذكل، نظرا إىل رضورة ا ً سـ
توزيع اجلغرايف نوات. لا تجاوز مدة والية العضو ست  سـوال  . ت

يق من جديد، تد نة ا سابقني يف  يني األعضاء ا قوجيوز  ل جل ل تع

يهنم .4 بارا من اترخي  نوات ا سعة بوالية أوىل مدهتا ثالث  نة ا تع أعضاء ا تعيو ًل ت سـ ت للج عمت توتوىل . ي
نة  بارا من  تخاب ثالثة أعضاء جدد ا ية ا سـنة الربانمج واملزيا ت ن ن ًجل ية جتديد 2009ع معل، كجزء من 

مترار العمل األعضاء، عىل أن يكون ثلث ال نواي بعد ذكل، نظرا إىل رضورة ا تعاقب  سـعضوية اب ً سـ ل
توزيع اجلغرايف نوات. لومراعاة ا تجاوز مدة والية العضو ست  سـوال  سابقني . ت يني األعضاء ا لوجيوز  تع

نوات ية لوالايهتم ست  تجاوز املدة اإلجام يق من جديد، رشيطة أن ال  تد نة ا سـيف  ل ت ل ية و.قجل لنفذ آ ّس ت
تعاقب ألعض تقةل للرقابة كام ييلاء لا شارية ا نة الا سـا ت ملللج  :س

 من تقرير 28 و27صياغة وفقا القرارات الواردة يف الفقرتني 
يق  تد نة ا تعلقة  سائل ا قالفريق العامل املعين اب ل بلج مل مل

ية العا) WO/GA/39/13ثالويقة ( متدهتا ا مجلعكام ا مة ع
بو   )..WO/GA/39/14 Provثالويقة (يللو
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 تعليقات 

نواترشيطة أن  ية لوالايهتم ست  تجاوز املدة اإلجام سـال  ل نوات يف  "1" .ت تقةل للرقابة ملدة تزيد عىل ست  شارية ا نة الا سـال يعمل أي عضو يف ا سـ ت ّللج ملس
 اإلجامل؛

تقةل للرقابة يعمل أربعة أعضاء يف  "2" شارية ا نة الا سـا ت ملللج بارا من فرباير اجلديدةس عت، ا
نوات قابةل ، 2011 للملدة ثالث   تجديد ملدة واحدة أخرية؛سـ

تقةل للرقابةيعمل ثالثة أعضاء يف  "3" شارية ا نة الا سـا ت ملللج نوات غري س سـ اجلديدة ملدة ثالث 
تجديد؛  للقابةل 

شارية حتدد مدة معل األعضاء اجلدد عن طريق حسب القرعة يف أول اجامتع  "4" تنة الا سللج
تقةل للرقابة   ؛2011يف عام ملسـا

نوات بعد انقضاء فرتة "5" ثالث لسـ ا تقةل مجيع أعضاء ّيعني األوىل، لا شارية ا نة الا سـا ت ملللج س
تجديد مرة واحدة للرقابة نوات قابةل  للملدة ثالث  نصوص علهيا يف سـ مل، فامي عدا احلاةل ا
 .أعاله،" 3"4الفقرة 

"6" ُ تقةل للرقابةستبدل لك عضو من أعضاء ي شارية ا نة الا سـا ت ملللج يف  اجلغرارحش من اإلقلميمب س
يه متي إ لسه اذلي  متي إىل . يننف بدل ينوإذا اكن العضو اخلارج  ثل آخر،  ها  تمجموعة  ُسل فسيمم

نة ثةل يف ا للجبعضو من اجملموعة أو اجملموعات غري ا توف أي .َّملم يسـ ولكن، يف حال مل 
يةّمرحش  ية العامة قلميمن أية مجموعة إ تحكمي وفقا لقرار ا ئة ا ها  مجلع املعايري اليت  ل هي تضع

نة يف الفقرات ) GA/WO/14/39ث من الويقة 30الوارد يف الفقرة ( ّا  21 و15 و14ملبي
نة GA/WO/13/39ث من الويقة 26 و22و يمي ا يال يف  يعني املرحش األعىل تأ للج،  ه تقسـ ّ ف

ميي يهل اإل تقةل للرقابة أاي اكن  شارية ا قلالا ث سـ متت مل  .س

يار  "7" ية الا تبق  معل يار أعضاء اختط بعة يف ا لا ت خت ّ ناير مل بارا من  ينة اجلدد ا ت ، أيضا 2011علج
بني يف الفقرة  ّكام هو  يار أعضاء جدد ،GA/WO/13/39ث من الويقة 28م خت يف حاةل ا

تقةل للرقابة شارية ا سـنة الا ت ملللج نصوص علهيا يف الفقرة س  ؛أدانه" 8"4مل، فامي عدا احلاةل ا

تعانة بقامئة اخلرباء  "8" معاحملددة أسامؤمه يف سـجيوز الا يار ّ تية الا تقاةل أحد خل سـيف حاةل ا
تقةل للرقابةأعضاء  شارية ا نة الا سـا ت ملللج ناء مدة معهل س  .ثأو وفاته أ
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نة وانئب  .5 يق ريس ا تد نة ا تار أعضاء  للجو ل جل ئخي ق
تار أعضاء  .5 .ئالريس يق خيو تد قنة ا ل تقةل للرقابةجل شارية ا نة الا سـا ت ملللج نة وانئب الريس س ئريس ا نة .للجئ ية ا للجيري  سم  .تتغ

هم توتأكد ادلول األعضاء من أن األشخاص .6 حش اذلين تر
تحلون ابملؤهالت واخلربة  ية  نة الربانمج واملزيا تخهبم  يليك  ن جل نت

بة وإدارة اخملاطر  يق واحملا تد ثل ا يدة يف جماالت  سـا قل م ملف
ية واإلدارية؛ وسرتشد  سائل املا ية ا شؤون القانوية و توا ل مل ن بقل
توزيع اجلغرايف  ية الاتخاب، مبعايري اخلربة وا نة، يف  لا ن معل للج

تعا  .قبلوا

تحكمي ادلول األعضاء توتأكد  .6 لئة ا جلنة الربانمج تعّيهنم ليك هبم تويص اذلين املرحشني من أن هي
تحلون ابملؤهالت واخلربة  ية  يواملزيا يق املطلوبة ن تد ثل ا قيف جماالت  يمي لم بة وإدارة اخملاطر لتقوا سـواحملا

شؤون القانوية  نوا رشل يا املعلومات وإدارة املوارد ا نولو لبو ج ية واإلدارية؛ وية تك سائل املا ية ا لو مل رتشد ُسيبق
ية  يارمعليف  تعاقبختالا توزيع اجلغرايف وا ل مبعايري اخلربة وا تقدم  و.ل ند ا تحكمي،  ئة ا لتحاول  ع ل ي هسـ

ية، أن تضمن  نة الربانمج واملزيا ية إىل  يهتا الهنا نتو جل ئ ص توازن بني ب هارات واخلربات وا توافق ومزجي ا لا ملل
ساء نة معوما لنالرجال وا يل ا للجيف  تعداد وتراعي يف ذكل . تشك  مللعمل والزتاهماملرحشني سـدرجة ا

يهتم ونزاههتمهمنيو تقال ل وا توا إتقاهنم ومعرفهتم ب. هتمسـ ية، يثبوجيب عىل املرحشني أن  بو الر مسلغات الو ي
يةوخاصة  ية، .نسـاإلنلكزيية أو الفر نة الربانمج واملزيا يات إىل  تو ند تقدمي ا ن و جل ص ل تحكمي تيح سـتع لئة ا هي

ية  سري اذلا تا ية ل تقةل للرقابةيف للتعيني املرحشني األشخاص اخلاصة بلك ملعنا شارية ا نة الا سـا ت ملللج  .س

 من تقرير الفريق 25صياغة وفقا القرارات الواردة يف الفقرة 
يق  تد نة ا تعلقة  سائل ا قالعامل املعين اب ل بلج مل ثالويقة (مل

WO/GA/39/13 (متدهتا ا مجلكام ا بو ع يية العامة للو ع
يمي ) .WO/GA/39/14 Provثالويقة ( لتقومعايري ا

تحكمي ئة ا متدهتا  لاألربعة اليت ا هي  .ع

متدة يه تكل الواردة يف واثئق العمل املقدمة  ياغة ا ملعوا لص
تعاقدون أو خرباء  نة واليت أعدهتا األمانة أو أعدها  مإىل ا ّ للج

ي سلطات ا ثل املراسالت مع ا شاريون،  حمللا ل مت  .ةس

يق جامعة للكفاءات يف  .7 تد نة ا بغي أن تكون  قو لن جل ي
ية تا لاجملاالت ا  :ل

بغي أن تكون  .7 يق ينو تد قنة ا ل تقةل للرقابةجل شارية ا نة الا سـا ت ملللج جامعة للكفاءات يف  س
ية تا لاجملاالت ا نة :ل ية ا للجيري  سم  .تتغ

تعلقة بعمل  )أ( ية ا ية أو ا شؤون ا ملاإلملام اب تخصص ن لل لتق
نظمة؛    ملا

نظامت ابحلجم ذاته؛ )ب(    مواخلربة يف إدارة 

نظمة، مبا يف  )ج( هم األوضاع العامة اليت تعمل فهيا ا ملو ف
يهتا؛ ها وثقافهتا و نذكل أهدا    بف

ساءةل يف  )د( يالك ا هم دقائق الوضع اإلداري و ملو ه ِ ف
نظمة    .ملا

نظومة األمم  )ه( بة أو اإلدارة يف  ية يف املرا مواخلربة العا ق ل
تحدة    .ملا

ية ادلوية/لادلوية وواخلربة  )و(  لأو احلكو  .م
ميكن إضافة اخلربة يف معل اللجان ككفاءة فردية يف 

تحكمي تكل اخلربات .  أعاله6الفقرة  ئة ا تعملت  لوقد ا ي هسـ
يار املرحشني ية ا تيف   .خمعل
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نظمة  .8 بغي أن يكون األعضاء عىل إملام بأهداف ا ملو ني
يهتا وثقافهتا والق ها، أو يلموا هبا من خالل بنو حتمكواعد اليت 

شاور مع ادلول األعضاء  بو اب نظمه أمانة الو يدي  تبرانمج  ي ت له مت
شاركهتا  .مو

  

نصاب القانوين دال نصاب القانوين دال لالاجامتعات وا   لالاجامتعات وا

يا مرة يف لك ثالثة  .9 يق اجامتعا ر تد نة ا ًتعقد  ّ مسً ل قجل
هر تدتعقد  .9 .شأ قنة ا ل تقةل للرقابة يق جل شارية ا نة الا سـا ت ملللج هرس يا مرة يف لك ثالثة أ شاجامتعا ر ً ّ نة .مسً ية ا للجيري  سم  .تتغ

يق  .10 تد نة ا سة من أعضاء  قوال بد من حضور  ل جل مخ
نصاب القانوين متل ا لعىل األقل ليك   .يك

يق من أعضاء أربعة مخسة وال بد من حضور  .10 تد قنة ا ل تجل شارية ا نة الا سـا ت ملللج قةل للرقابة س
نصاب القانوين متل ا لعىل األقل ليك   .يك

نة ية ا للجيري  سم نة . تتغ يص عدد أعضاء ا للجوبعد  تقل
يري عدد األعضاء  تقةل للرقابة، تعني  شارية ا تغالا سـ ّت مل س

نصاب القانوين متل ا لالواجب حضورمه يف الاجامتع ليك   .يك

سؤولني يف .11 يق أن توجه دعوة إىل ا تد نة ا ملوجيوز  ل  قللج
بو أو غريمه حلضور الاجامتعات  .يأمانة الو

يق وجيوز  .11 تد قنة ا ل تقةل للرقابة للج شارية ا سـنة الا ت ملللج سؤولني يف أمانة س ملأن توجه دعوة إىل ا
بو أو غريمه حلضور الاجامتعات نة .يالو ية ا للجيري  سم  .تتغ

تعراض هاء تقارير والا سـإعداد ا تعراض هاء ل تقارير والا سـإعداد ا نةتغيري ل ية ا للج   .تسم

تظام .12 ها اب يق ادلول األعضاء عىل  تد نة ا نتطلع  ل معلجل ق ُ .
نة بعد انعقاد لك واحد من  للجوعىل وجه اخلصوص تعد ا
ية نة الربانمج واملزيا ية تقريرا توزعه عىل  ناجامتعاهتا الر جل  .ًمس

يق ُتطلع  .12 تد قنة ا ل تقةل للرقابة جل شارية ا نة الا سـا ت ملللج تظامادلول األعضاء س ها اب نعىل  وعىل . معل
ية تعمل  ،وجه اخلصوص نة بعد انعقاد لك واحد من اجامتعاهتا الر مسا تنظمي اجامتع مع ادلول عىل للج

بو وإعداد  يةتقريرياألعضاء يف الو نة الربانمج واملزيا ن توزعه عىل   .جل

نة ية ا للجيري  سم ووضع إطار رمسي لالجامتعات مع . تتغ
ية ميسقي اجملموعات اإل قلن متىش والفقرتني م  10و" 2"3ي مبا 

نة  تعلقة  سائل ا بلجمن تقرير الفريق العامل املعين اب مل مل
يق  تد قا ية ) WO/GA/39/13ثالويقة (ل متدهتا ا مجلعكام ا ع

بو   )..WO/GA/39/14 Provثالويقة (يالعامة للو

نوات،  .13 سـتعرض ادلول األعضاء مرة لك ثالث  تسـ
ها و يق وطريقة  تد نة ا معلوالية  ق ل تفظ ادلول . عضويهتاجل حتو

تعراض يف  سـاألعضاء رمغ ذكل بإماكية طلب إدراج ذكل الا ن
ية نة الربانمج واملزيا نجدول أعامل أية دورة من دورات   .جل

نوات، والية  .13 سـتعرض ادلول األعضاء مرة لك ثالث  يق تسـ تد قنة ا ل شارية جل نة الا تا سللج
تقةل للرقابة  ها وعضويهتاملسـا تعاقبختيار ت الاإجراءا ومعلوطريقة  تفظ ادلول األعضاء رمغ . لوا حتو

نة الربانمج  تعراض يف جدول أعامل أية دورة من دورات  جلذكل بإماكية طلب إدراج ذكل الا سـ ن
ية  .نواملزيا

نة ية ا للجيري  سم يار "وإضافة . تتغ ختإجراءات الا
تعاقب متىش والفقرة " لوا  من تقرير الفريق العامل 29يمبا 

سائل  يق ملاملعين اب تد نة ا تعلقة  قا ل بلج ثالويقة (مل
WO/GA/39/13 ( بو ية العامة للو متدهتا ا يكام ا مجلع ع

 )..WO/GA/39/14 Provثالويقة (
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بو واو بو واو يادلمع من أمانة الو   يادلمع من أمانة الو

يق .14 تد نة ا بو ادلمع إىل  قتقدم أمانة الو ل جل وجيب أن . ي
بو  بة الو ساعدة من خارج  يتأيت هذه ا شع يق ادلاخيل مل قتد لل

ية شفا ساءةل وا بديئ ا فوالرقابة وفقا  ل مل مل ومن وظائف هذه . ً
ية ما ييل ية وا ساعدة اللو نا س لتقمل ت سـيت ) أ: (ج جتقدمي دمع لو

نة . وإداري جلويرتتب عىل ذكل وجوب اإلعداد الجامتعات 
تقارير؛  رشوعات ا ساعدة عىل إعداد  يق وحضورها وا تد لا مل مل ق

يام بعمل جوهري) ب( نة لقوا تحضري الجامتعات  جل وتقين يف ا ل
توي عىل معلومات  بحث وإعداد واثئق  يق وشمل ا تد حتا ل ي قل

يق تد نة ا سب طلب  سائل أخرى  ية و قأسا ل جل ح م  .سـ

بو ادلمع إىل .14 يقيتقدم أمانة الو تد نة ا ق  ل تقةل للرقابةجل شارية ا نة الا سـ ا ت ملللج بغي ،س تأيت  أن ينو
بو  بة الو ساعدة من خارج  للهذه ا ي شع يةمل شفا ساءةل وا بديئ ا يق ادلاخيل والرقابة وفقا  فتد لق مل مل تخذ . ً ّو ست

ية والعامة مقدمة عىل أساس نصف الوقت  ئة ا تقةل يف ا تفرغة و ساعدة شلك خدمة  ّهذه ا ن سـ همل ملم لف ّم
تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـكأمانة  ت ملللج ية ما ييل. س ية وا ساعدة اللو نومن وظائف هذه ا س لتقمل ت : ج

سـيت وإداريتقدمي د )أ( يق ويرتتب عىل ذكل وجوب اإلعداد الجامتعات . جمع لو تد قنة ا ل نة جل للجا
تقةل للرقابة  شارية ا سـالا ملت تقارير؛ س رشوعات ا ساعدة عىل إعداد  لوحضورها وا يام بعمل  )ب(ممل لقوا

تحضري الجامتعات  يق لجوهري وتقين يف ا تد قنة ا ل تقةل للرقابة جل شارية ا نة الا سـا ت ملللج لوشمل اس بحث ي
سب طلب سائل أخرى  ية و توي عىل معلومات أسا حوإعداد واثئق  م سـ يقحت تد نة ا ق  ل نة جل للج ا

تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت  .س

نة ية ا للجيري  سم  .تتغ

ية زاي ية زاي ناملزيا   ناملزيا

تني اعامتدات خاصة  .15 يهتا لفرتة ا بو يف مزيا نتكفل الو لسـن ي
نوية ا تاكيف ا يق تغطي ا تد سـنة ا ل ل ل لللج نملربطة ابألشطة ق ت

يه  سب ما  تضاملوافق علهيا وما يرتتب علهيا من نفقات،  تقح
نة تصاصات ا للجا تحديد، عقد أربعة اجامتعات . خ لوعىل وجه ا

نة  تغرق لك واحد مهنا أربعة أايم وحضور أعضاء  ية  جلر سـ يمس
ية واجامتعات أخرى  نة الربانمج واملزيا يق اجامتعات  تد نا جل قل

ية حسب ما هو مطلوب وتقد ساعدة جوهرية و بمي  مكتم
ية شورة اخلار جوخدمات ا  .مل

تني اعامتدات خاصة  .15 يهتا لفرتة ا بو يف مزيا نتكفل الو لسـن يق ي تد قنة ا ل شارية للج تنة الا سللج
تقةل للرقابة نوية املربطة ابألشطة املوافق علهيا وما يرتتب علهيا من نفقات،  ملسـا تاكيف ا نتغطي ا ت سـ ل لل

تصاصا يه ا خسب ما  تض نةتقح تغرق لك . للجت ا ية  تحديد، عقد أربعة اجامتعات ر سـوعىل وجه ا مس يل
سة واحد مهنا أربعة  يا أايم مخإىل  ئبد يق وحضور أعضاء م تد قنة ا ل تقةل للرقابةجل شارية ا نة الا سـا ت ملللج  س

ساعدة جوهرية  سب ما هو مطلوب وتقدمي  ية واجامتعات أخرى  نة الربانمج واملزيا ماجامتعات  ح ن جل
ية وخ يةمكتبو شورة اخلار جدمات ا  .مل

نة ية ا للجيري  سم بح . تتغ يري مدة الاجامتعات  تصو أربعة "لتغ
سة أايم تني" مخإىل  تني املا نادا إىل جتارب ا يا ضس ن . لسـت

يا"وإضافة  ئبد لرتك اجملال الجامتعات تكون أقرص مدة أو " م
ثالاكن أطول، كام  شأن  ما رش  يفل ثامن  نة ا ع اجامتعي ا ل للج

تاسع )  أايم3(  ). أايم7(عرش لوا

بو  .16 نظام الو نة وفقا  بو نفقات أعضاء ا يوتحمل الو ل للج ي ًت
ته  .حئاملايل وال

بو نفقات أعضاء  .16 يوتحمل الو نة ت تقةل للرقابةللجا شارية ا نة الا سـا ت ملللج بو  س نظام الو يوفقا  ل ً
ته نة .حئاملايل وال ية ا للجيري  سم  .تتغ

  وريةاملعلومات الرض حاء املعلومات الرضورية حاء

يق ابلواثئق واملعلومات  .17 تد نة ا بو  قتزود أمانة الو ل جل ي ّ
ها وبأي معلومات أخرى ذات صةل  تعلقة جبدول أعام لا مل

بل انعقاد لك اجامتع رمسي بكر  قابملوضوع يف وقت   .م

بو  .17 يتزود أمانة الو يق ّ تد قنة ا ل تقةل للرقابةجل شارية ا نة الا سـا ت ملللج تع س لقة ملابلواثئق واملعلومات ا
بل انعقاد لك اجامتع رمسي بكر  ها وبأي معلومات أخرى ذات صةل ابملوضوع يف وقت  قجبدول أعام م  .ل

نظمة،  شاريني يف ا يع املوظفني واخلرباء الا رشوط إىل  نة نفاذ غري  يكون  ملو ت مج للج سسـ فضال عن م
سجالت نفاذ إىل ا لا  .ل

نة ية ا للجيري  سم  .تتغ

 ]ثهناية املرفق والويقة[


