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ية ع .1 بو للربانمج واملزيا نة الو رشة  سادسة  نقدت ادلورة ا ي للج ع نظمة الرييف ل ئمقر ا ناير 13 و12 يف يسمل  .2011ي 

تايل ذكرها .2 نة من ادلول األعضاء ا لوتألف ا للج بوأنغوال ونغالديش وبرابدوس ويالروساجلزائر : ت  والربازيل ب
يا الاكمريون ووبلغاراي و بندا والصني وكولو يا وكومك ية اب توكروا هورية ا يكوا بويت لتشـمجل يا جيو نومرص وفرسا وأملا ن

يوانن وغواتاميال  ند وإيران لوا نغاراي وا هو ية–مجهورية (له ياابن إو) م اإلسال يا وا ليطا تان ل خسـواألردن واكزا
يك ويجرياي  نوا تان وعامن ملكسـ هورية كوراي لوبريو وبونداكسـواب هورية مودلوفا مج و يا والاحتاد الرويسمجو  نوروما

نغال  نغافورة لسـوا يا سـو با يا وإ نوب أفر نو سـ يق سويدج تان ) حبمك املوقع(ي وسورسا لوا ند جيكسـوطا وتونس يلوات
ية كوتريا  تحدة األمر تحدة والوالايت ا يا واململكة ا يكوأوكرا مل مل بويفارية–مجهورية  (وفزنويالوأوروغواي ن ل ا ) ل

يا  نة ). 53(مبوزا ية األعضاء يف ا تا للجواكنت ادلول ا ل باجلزائر وأنغوال ونغالديش : ممثةل يف هذه ادلورةل
يا بويالروس  يامبوبلغاراي والصني وكولو ية توكروا هورية ا يكوا يا   ومرصلتشـمجل نوفرسا وأملا ند ن نغاراي وا هو وإيران له

ية–مجهورية ( ياابن ) م اإلسال يا والاحتاد الرويس لوعامن وبوندا نويجرياي لوا هورية كوراي وروما نو نغال مج لسـوا
يا  نوب أفر يقو بج يا سـوإ ند ) حبمك املوقع(يوسورسا نا ية كوتريا ويلوات تحدة األمر تحدة والوالايت ا يكاململكة ا مل مل

يا  نة ). 32(مبوأوروغواي وزا بو وغري األعضاء يف ا ية األعضاء يف الو تا للجوابإلضافة إىل ذكل، اكنت ادلول ا ي ل ل
ييل وجزر القمر وكوت ديفوار و: ممثةل بصفة مراقب بحرين و يا وا شـأسرتا ل سلفادور ول يل إكوادور وإلا ئرسا

يداد وتوابغو  ية وتر يا وامجلاهريية العرية ا يا وسلو شقر ومالزياي وموانكو والربتغال ورص نومد يب للي ب ن ب وترد ). 16(فيغ
شاركني يف مرفق هذه الويقةال ثقامئة بأسامء ا   .مل

ند  تاح ادلورة :1لبا  فتا

رشة رحب  .3 سادسة  للالريس ابلوفود وذكر بأن ادلورة ا ع ل الفريق العامل  من تقرير 8لفقرة لًا طبقجنة عقدت ئ
يق  تد نة ا تعلقة  سائل ا قاملعين اب ل بلج مل متدته ادلول ) WO/GA/39/13ثالويقة ) (الفريق العامل(مل عاذلي ا

ية العامة  نة عقودةاملمجلعاألعضاء خالل ا نة الربانمج : "ا ييلمل، أي 2010سـ  ية  نا للجمن املقرر عقد دورة ا ئ سـتث
ي ناير نواملزيا ناير كام ورد يف اجلدول الزمين أسفهل13 و12ومن املفضل أن تعقد يف  (2011ية يف  إلقرار ) ي 

نة الواردة يف الويقة  يات ا يذ تو شة  نا يق اجلديدة و تد نة ا ثيل  للج ص ق ل نفجل م ق تشك  ".WO/GA/38/2ت

ندوبني وأرسمهيتحدثًوأوحض قائال إنه ابلوفود ورحب املدير العام  .4 يع ا متىن  مل  مجل يق وافر  لي تو سعادة وا فا ل يف ل
سودًمعراب عن أمهل أن 2011سـنة  نظمةتوافق اآلراء والاتفاق  ي  نةملا   .لسـ خالل ا

ند   اعامتد جدول األعامل :2لبا
يةأن ئالريس أعلن  .5 فويقة إضا تعلقة ابلرقابة اإلدارية "اعنواهن ث يات ا تو ملإحصاءات ا ص  هارمزو "ل

WO/PBC/16/4 ند  أعدت خبصوص عامتد جدول األعامل الوارد يف اب فادوأ . األعامل من جدول5لبا
تعديلذكلبً أخذا  WO/PBC/16/1 Prov.2ثالويقة    .ل ا

ند  يار  :3لبا تقةل للرقابةختا شارية ا بو الا نة الو سـأعضاء  ت ي ملجل  س

شات إىل الويقة  .6 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/16/2ست

يقتقرير الفريق العامل  (WO/GA/39/13 ثالويقةأن ئوذكر الريس ب .7 تد نة ا تعلقة  سائل ا قاملعين اب ل بلج مل اليت ) مل
ية ا متدهتا ادلول األعضاء خالل دورة ا مجلعا نة ع  واجلدول الزمين عمليةلاحتدد  2010سـلعامة األخرية املعقودة 

بو ال نة الو ييار األعضاء اجلدد يف  جل يقاجلديدة خت قتد تحكمي ًوأضاف قائال إن . لل ئة ا لريس  هي يد أندريس (ئ لسـا
ياان ييلغغو تحكمي سـيقدم ) شـ من  ئة ا لتقرير  تاز هيئة عىل لا وشكر ).WO/PBC/16/2ثالويقة (هي ملمالعمل ا
نجز بار يف أداء هممهتا  ملا يح يف الا يار وأخذ لك اسـامترات الرت ية الا يع ادلول األعضاء يف  يل  تو شـ ت معل مج عث خمت
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يدإوعىل حنو واف  يمي شديد ا تعقعداد جدول  يل عىل ئة هيلامعل ومىض يقول إن . لتق كيفية متكن ادلول لد
تقدم  تعاون لاألعضاء من إحراز ا بايقلعرب ا مثر والا ستا  .مل

تحكمي قدم و .8 ئة ا لريس  هي ئة  WO/PBC/16/2ثالويقةئ ية ا تضمن تو ي اليت  ص يارلهت بو ختال نة الو ي أعضاء  جل
تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت ئة . س ميوأكد أن تقرير ا يع أعضاثللهي بعة ن وقال إ. هئامج رأي  تألف من  ئة  سـا ت لهي

بو  بع لدلول األعضاء يف الو ثل لك واحد مهنم مجموعة من اجملموعات ا يأعضاء  سـ ممثةل مما يعين أن لك اجملموعات لمي
ئةمن جانب عضو حسب األصول  ثلني للصني .لهينظايم يف ا بني للعضوين ا ناك ان ملم وأضاف قائال إن  ئ ه ً
ئة يا يف ا يورو ئة جيه ادلول األعضاء لتووسلط األضواء عىل . لهسـ ئة . برمهتالهيلك أعامل ا لهيومىض يقول إن ا

ًيدت متاما  متده أعضا(دلاخيل ابنظاهما تق توافق اآلراءؤهاعاذلي ا بعة  ب ا يع ) لسـ ثلت  مجلوا يار مت ختمراحل الا
ًشريا إىل  WO/GA/39/13ثاملوصوفة يف الويقة  ست" إعالانت يف جمةلنرش م يفة " منذي إكو  "لوموند"حصو

بو اإللكرتوين   قرتحأن ت ا مهناذلي طلباملدير العام من جانب يع ادلول األعضاء مج إخطارويوعىل موقع الو
سقي مجموعات  املرحشني تب املدير العام إىل  يه رساةل من  منوتو مك بوادلول األعضاء ج طلب فهيا مهنم  ييف الو

تالم ًقائال إنواسرتسل .  إىل اقرتاح املرحشنيموعاتاجملدعوة أعضاء  بق ذكره هبدف ا سـه اضطلع بلك ما  أكرب سـ
يحعدد ممكن من اسـامترات  بو لك من شـالرت ًوأحاط علام يف حدود األجل األخري ي مجموعات ادلول األعضاء يف الو

ها اجملموعاتسـتالم مائة اسـامترة من مواطيناب تعاون . مكل بأ ية واب ئة أعدت مبوازاة تكل ا لوأردف قائال إن ا لعمل لهي ً
تقةل للرقابةجلنةمع  شارية ا بو الا سـ الو ت ملي يمي  س للتقجدوال  اخلصائص والكفاءات املطلوبة من  للك درجات حيددً

هاملرحشني  تقيميية  يا مبغ يل ادل تأ بة إىل معايري ا ن اب ه ل أن وقررت ) WO/GA/39/13ثضمون الويقة ملً وفقا(لنسـ
يللك تأ بون ملعايري ا بالغ عددمه مائة مرحش  ه املرحشني ا ل ي تطرد قائال إن .يسـتجل ًوا يح أرسلتاسـامترات سـ  شـ الرت
شاريةإىل  بو الا تنة الو ي يفحسب تقيمي جراء إل سجل يمي  عىلالقامئ لتصنا ضطلع بذكل إذ اوحررت لتق جدول ا

سـهتدف  ياهتميعىل حنو   اسـامترة من أصل 44قررت أن املذكورة لجنة لان أفاد بأو .جنسـحمو أسامء املرحشني و
رشوط اسـامترة 100 يلبتفي  تأ ه ا يمي صنيفتوتقيمي مفصل جراء إل ل لتقناء عىل جدول ا يل لا أنوشدد عىل  .ب لتح

ً مرحشا مؤهال لل44 ت عىل أساسهحددولجنة لأجرته ااذلي  ند إىل ًاليفصتأكرث قيمي لتخضوع ً  املعلومات ستا
يه ودون اليت  تفق  يهنم يف حدود األجل األخري ا علأاتهحا املرحشون  مل نة عىلابع  أو  أي مرحشمسا للجطالع ا

يل لجنة لاوعالوة عىل ذكل، ذكر أن . جنسيته تح تحقق من دقة ا يا  تعراضا إضا لأجرت ا ل لل ًسـ ثت ذلكل فً حبو
تارين مما يؤكد األربعة واألربعني  املرحشني اسـامترات املرحشني اذلين مل يدرجوا يف صفوفالغرض بعض  حصة خملا

يار األربعة بقة ال تاإلجراءات واملعايري ا ئة ًوأوحض قائال إن . ً واألربعني مرحشاخملط ّربت املرحشني األلهيا ربعة ت
يل  تأ سب درجة ا هواألربعني  ل تايلح نحو ا لعىل ا متي مضنتوالرتيب تالرتيب العام : ل ية اليت  ية ا ين اجملموعة اإل ن ملعمي قل

ئة الإلهيا املرحش  سب  فو ئة .  اخلاصةكفاءاتح يانه قائال إن ا يوأمكل  لهب قامئة ت ذكل الرتيب أعدت عىل أساسً
يالكرث األتصفية تضم املرحشني  ًتأ بو و ه هارات لك إيمن لك مجموعة من مجموعات الو بة  ناية الوا ملنه أويت ا ج لع ل

هارات واخلربات ومرحش  تع مبزجي مالمئ من ا تارون مجموعة  مليث شلك املرحشون ا مت خمل يل اجلغرايف فرصتحب لمتث ا
يح توازنلصحا سنيبني ل وا بور إىل وأشا. جلن ا ييل لك مجموعات ادلول األعضاء يف الو ية  مضنمتث ئ القامئة الهنا
ناء املذكورة  يقسـتثاب يل تكل اجملموعة قائال إن  لبلطمجموعة بدلان أورواب الوسطى وا ًوعلل عدم  اسـامترة متث

تلمة من اجملموعة  يدة ا يح الو سـالرت ملشـ باتح توف  تطلمل  مسـ يلت تأ ه ا يا ل ين ادل لتقناء عىل جدول ا  ضممي ومل تب
تايل  شار إلهيا آنفااملرحشني األربعة واألربعني اسـامترات  مجموعة إىللاب ًا يانه قائال و. مل ًواصل  ئة ب قررت لهيإن ا

يالاألكرث مض املرحش ابإلجامع  ًتأ ًوبعا موعة تكل اجمل متي إىلنملا عن املرحش ًاتعويض ه  ثلإلرشادات الواردة يف الويقةت
WO/GA/39/13هارات واخلربات بني المئ املتاكفؤ لاابحلفاظ عىل فة إىل ذكل  مما مسح إضا  ثيللمتافرص وملا

سنياجلغرايف توازن بني ا ن وا بعة ًوأحاط علام بأنه . جلل تحقق من مؤهالت املرحشني ا سـمت ا يالاألكرثلل ً تأ  بعد ه
يارمه و تأكد من أختا تار  ية مع لك مرحش  ئة أجرت أخريا مقابالت ها للن ا خم تفي ً تواه مدى اله سـتعداده للعمل و مسـ

تقالهل هين ودرجة الزتامه وا سـا نادا إىل . مل نظر إىل إجراء تكل املقابالت ا ًولفت ا ست ساعدة ل ئة  ئةل أعدهتا ا مبأ ي لهسـ
شارية بو الا تنة الو ي هم املقابالت سجل يع املرحشني اذلين أجريت  معوطرحت عىل  أعضاء إن ًوأضاف قائال . مج

ئة  بعة أعدوا قامئة بأسامء امللهيا ثلون يف رأهيم لسـرحشني ا ن إوالاكمةل لجنة لالعضوية أفضل املرحشني مياذلين 
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ئة  تارت لهيا ختقد أهنا ا يل جغرايف ممكن جتسد من املرحشني مجموعة تع ناد إىلمتثأفضل  يح ستابال شـ اسـامترات الرت
تلمة يف حدود األجل األخري و هين تتحىل بملسـا يل ا تأ ملأعىل درجات ا ه توازن ل سنيلوتضمن ا مث . جلناملالمئ بني ا

نانه  ية متأعرب عن ا نة الربانمج واملزيا يع أعضاء  نابمسه وامس  جل ئة مج بو لهيملا قدمه أعضاء ا نة الو يو جل
شارية  ً اورد. دؤوبةوبذلوه من هجود من دمع  لهيئةاأمني وفريق األمانة اذلي يرأسه ) هائيسوال سـامي ر(ستالا

تصةلالوفود بعض طلبات عىل  تارين إماكب ملا خملية الاطالع عىل سري املرحشني ا ية قال إنهن تكل   أن تقررتاذلا
ية ميكن الاطالع علهيا سري اذلا تا هر يف ماكتب األمانة يف ل  .لظفرتة بعد ا

يا ابمس  .9 يقفينوحتدث وفد سلو ئة  لبلطمجموعة بدلان أورواب الوسطى وا ها عىل هيوشكر  تحكمي ور ئيسا  تقريرلال
نجز فكثملل اوالعم املقدم ية . ملا شارية  حسن كفاءةمهوسمل بأ بو الا نة الو تأعضاء  ي شدة و وسع خربهتموسجل

هم يدة اليت امميكهنمما  سحام سابقجل من مواصةل األعامل ا يق ا تد نة ا لضطلعت هبا  ل ة إال أنه أعرب عن بعض قجل
تصةل مواطن قلقه  بغي . لجنة اجلديدة املقرتحلابتشكيل ملا لوقال إنه  تألف لجنة ين ثلتأن  بعة أعضاء  ميمن   لك سـ
بع من األقالميًإقلاميواحد مهنم  ية ا لسـ اجلغرا بو ةف متي إلهيا ادلول األعضاء يف الو ي اليت  إقلمي  تعذر عىل إال إذاتن

نة ًمرحش مؤهل وفقا للقرار الصادمعني اقرتاح أي  ية العامة يف  سـر عن ا تطرد قائال إو. 2010مجلع ًا ن ذكل سـ
رشط  بة معايري اجلدارة عىل فهوم األسايسملا ويحيلا مييغل اذلي مفاده  يل اإل قلا أيدت اجملموعة بأن  دأفاو. لمتث

ية وذ نذ بداية تكل ا بدأ  لعملكل ا ياء  هنغري أ يدهؤ تسـتظلممل نة إذ اجملموعةستأبدى ا يل ا للج الحظت أن  تشك
شملاجلديدة املقرتح  يع األقالمي  أي مرحش مهنايال  يالمجيف حني أن  ثلت  ً األخرى  متث يا م ًاك ذ وضع يف إو. ف

ناك مرحشا مؤهال  باره أن  ًا ً ه تهعت هم يف الوقت شـيح مرحش قدمت اسـامترات تر100 اجملموعة من مضن حاقرت
ناسب، أعرب عن قلقه نة ممثل من اجملموعة  حلرمان إقلمي ملا لهل يف ا بابعض للج يةسـاأل ، عند ذكلو. لتقنب ا

يانه تخا ًيابمت  نة اجلديدة ممتن مثرا موفًمعالللج  ًقا و م ً. 

نانه  .10 توأعرب وفد فرسا عن ا نجاهحمن تحكمي  ئة ا لألعضاء  ل يقاجلدوليف حدود هممهتم أداء  يف مهي . لض الزمين ا
بان فهميوقال إنه  بعة أعدت أخذا يف ا ية بأسامء املرحشني ا سـ أن القامئة الهنا سـ حلئ هارات أوجه ًل ملاجلدارة الفردية وا

شلك فريق  يث  تاكمةل  يا حب تومل ية والاساق مما يكفل اازن ممؤهل و تلفعا شارية اجلدمضنل بو الا نة الو ت  ي . ةديسجل
يات الواردة يف الفقرتني و تو باها شديدا إىل ا به ا صا ل ً ً ت نت يه14 و13ن تعداده للموافقة  ئة وأبدى ا عل من تقرير ا سـ  .لهي

ند ابمس مجموعة  .11 رشف لهوحتدث وفد ا يا وقال إن بدله  تبدلان آ يق اجملموعة ويسـ سـتويل   انل احلظوة أنه ىريتنب
ته يف عرب عنوأ. لمتثيل ادلول األعضاء فهيا ناء مع سائر مجموعات اإلبالغ ابغب ر بلزتام اجملموعة ابلعمل الويق وا لث
بو  رشيكة األخرى يادلول األعضاء يف الو هات ا لواألمانة وا توى امجلاعي يف لك جل تقدم عىل ا سـإلحراز ا ملل

بو  بياجامتعات الو هر ا ملقخالل األ شديد وأبدى رسوره . ةلش نة تعاقبلالحظة امللا سلس املقرتح يف عضوية  جل ا ل
شارية و بو الا تالو باطه سي لا تفامهإجياد متكن ادلول األعضاء من غت ية  للأر سأةل  ض مشأن ما بدا  نعصيبب ذ مة 

هر مما  تعداد عام إلجيحلها ال ميكن ة شلكميدل عىل عدم وجود أي شبضعة أ هات ا يع ا سـإن اكن دلى  اد جلمج
تحةلصاحل لك األطراف حلول  بعة اجلدد رحشني املختيارابورحب . منفبروح  بو لعضويةلسـ ا نة الو ي  جل

تحكمي يف تقريرها ئة ا ته  شارية وفقا ملا اقرت لالا ي هت ح ً تقاد. س توازن لا يضمن أن الفريق املقرتح هعوأعرب عن ا
ية سلميلا هارات املؤ نصف وا هين ا يل ا سـ بني اجلدارة وا مل سث ملمت مل تاكمةلل يار اتوالحظ مع الارياح . ملا ملرحشني ختا

يال ًاألكرث تأ ية لموعات اجملمن  ه بو ملعنا سني وزايدة يدلول األعضاء يف الو توازن بني ا نا يل جلل بضم لجنة لاتشكيف 
تنيامرأتني  ياخاالحظة وعرب عن رسوره مل. حشمر نطقة آ يل  ند  سـيار مرحش من ا ث ه مت لمت تحكمي وشكر . ل لئة ا هي

ثايل جديد لعضوية هجوعىل  بذوةل القرتاح فريق  ية ا مدها ادلؤوبة واآل مل ئلريس  تقديره خالصلجنة وأعرب عن لان
يق اليت انهتت واليهتا تد قنة ا ل يةجل ية ا نا ساعدة من ا ئة من دمع و ن وأعضاهئا ملا قدموه إىل ا ل م لتقي حل ياروأيد . ه  ختا

بعة  ئة وتطلع إىل لسـاملرحشني ا لهيوفقا القرتاح ا نة اجلدد من يقدأً هاماتللج أعضاء ا مثرةسإ نظر بوجه . م  لولفت ا
ية الواردة يف الفقرة لاخاص إىل  ئة  من تقرير 14صتو ية إىل ما ييللهيا ية : "عوادلا تقال لالرتكزي عىل الا سـ

يني  تقدم ابقرتاح ا ند ا بو،  نة الو ية يف همام عضو  سامت األسا نني من ا تعداد للعمل اك تعوالا ل ع ي جل سـ ل ث لسـ
نة ". ملذكورة أسامؤمه أعالهللمرحشني ا همني وخص ابذلكر الزتام أعضاء ا بني ا برية عىل هذين اجلا ية  للجوعلق أ ن ك ملمه
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تقةل أداء هماهمماجلدد ب نفصةل عن مسـ بصورة  هم وسلطاهتم مو يا وأرابب  بون إلهيا  ئات اليت  معلا ً خشص سـ تي نه يل
ية يد . طنالو ملفوضامان ذلكل، رأى أنه من ا من املرحشني  الصدد ذكليف شفهـي أو خطي احلصول عىل الزتام ً

تارين  يهنمخملا ته يف . تعيدلى  تذكري بأن غبوعالوة عىل ذكل، أبدى ر ساعدة ادلول لالا ئت  شارية أ ملنة الا ت نشلج س
يةتعزيز عىل األعضاء  تايل عن أمهل . بة واإلدارةاقيف جمايل الرهاهما مل  أداهئالفعا أن تفيض هذه ادلورة لوأعرب اب
ية للجنة ال ية امل تعمليالاليات وتبسـيط اآلإىل نربانمج واملزيا نة سسـؤ تقارير ا بة  ناية الوا للجلضامن إيالء ا ل جلع

شارية  ناسبستالا بو واختاذ اإلجراءات الالزمة يف الوقت ا ياهتا من جانب ادلول األعضاء يف الو ملوتو ي . ص
تفادة ادلول األعًوأضاف قائال إن  يات مالمئة تكفل ا سـعدم تطوير آ تاجئ ل شارية من  نة الا نضاء مما حتصهل ا ت سللج

ية تونجزه من أعامل جيعل  ثا يق جديدة  نة تد شاء  ها لك األعضاء حىت ذكل احلني إل بارة اليت بذ هود ا لا جل ن مجل ق ل جل
ناسبلصددا ذكلًقدم اقرتاحا يف يسـ هوأفاد بأن. عدمية اجلدوى ند جدول األعامل ا مل يف ظل  وأعرب عن . ب

ية العامة عقد ادلوتطلعه إىل  متدته ا شارية وفقا ملا ا نة الا ية مع األعضاء اجلدد يف ا مجلعرة اإلعال ت عللج ً س يف الفقرة م
نة وادلول األعضاءWO/GA/39/13ث من الويقة 10 تفاعل بني ا للج هبدف تعزيز ا سري وطلب . ل لتعممي ا

بعة اجلدد  ية لألعضاء ا سـاذلا يع ادلول األعضاء لإلعالم خالل الاجامتعلت نة  ادلول ليك تألفمجعىل  للج لعضوية ا
 .اجلديدة

يا  .12 نوب أفر يقوحتدث وفد  يةابمس ج بدلان األفر يقمجموعة ا نة الربانمج ئللريس وأكد  ل جلدمع اجملموعة ألعامل 
ية نانه . نواملزيا نظر متوأعرب عن ا يني ليك  بعة الهنا يار املرحشني ا نجز يف ا تحكمي للعمل ا ئة ا تألعضاء  ئ سـ ت مل ل لي خه

ية يف ذكلجلنة الربان ته يف أبدى و.نمج واملزيا ية غب ر يود ا تعلق اب ية وجهية  سأةل إجرا نإاثرة  ت ئ لتقم املفروضة عىل لق
شور عىل اإلنرتنت تحكمي ا ئة ا نفاذ إىل تقرير  نا ل ي ملل تقاده أن . ه بلغ هبعوأعرب عن ا ذه تلك ادلول األعضاء مل 

ية  يود ا لتقنا رس(لق تايل ابلصعوبة اليت ووأفاد ) للكمة ا . ث الويقةىلعالطالع لادلول األعضاء يف اجملموعة  اهجهتالاب
ثل  نب  توقع  موقال إنه  جت بل ذكل ي يود ملسـتقالعائق يف ا تكل ا يع ادلول األعضاء  لقبإعالم  ب نص [مج لكام يف ا

رسحتتوي عىل رساةل وهجت  ،األصيل يع ادلول األعضاء يف الطالع عل للكمة ا مجىل الويقة إىل  سمرب 17ث ي د
تارين وال]. 2010 تضمن أسامء املرحشني ا تقرير  خملحظ أن ا ي توي عىل معلومات مفصةل عن فقط ل حيغري أنه ال 

بعة . وكفاءاهتممؤهالهتم  يار املرحشني ا تحكمي ال ئة ا ية الصارمة اليت أجرهتا  همه وتقديره  سـوإذ أبدى  ت ل ي لللعمل خه ف
يد  يني، رأى أنه من ا ملفالهنا ية اذلل عىل سري أوئك املرحشني احلصولئ ية تا نة الربانمج واملزيا نحىت تألف  جل

تارين  حسـامبلويس لألمانة فقط حممتلني لدلول األعضاء آخرين قامئة بأسامء مرحشني إاتحة وطلب . خملللمرحشني ا
شديد . WO/PBC/16/2ث من الويقة 15يرد اقرتاحه يف الفقرة  تارين وأعرب عن رسوره ا لوأيد املرحشني ا خمل

سب بل من اءإىل أعضلضم امرأتني  يل اجلغرايف  يث ا يل العادل من  شارية مما ال يعين ا نة الا حف ا ث ث ت متللج لمت حل س
سني أيضا توازن بني ا ًيث ا ن جلل تاز خالل واليهتم. ح هم ا نة اخلارجني عىل  تاما، شكر أعضاء ا ملمو معلللج  .ًخ

نظر إىل و .13 للفت الريس ا تذر عىل ذكلاألمانة  إحاطةئ يغ وا ععلام بصعوبة ا لتبل ية وأ. ً تعلن أن سري املرحشني اذلا
تاحة بح  مسوف   .تص

ئة  .14 ية وشكر أيضا ريس  بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر يان اذلي أدىل به وفد  يوأيد وفد اجلزائر ا ل هب ئل يق يق ًج
يانه تحكمي وأشاد بوضوح  با ئة وفريقه عىل . ل ساعدة الهيكام شكر أمني ا ملا ئة  املقدمة تواصةلمل لهيخالل اجامتعات ا

شارية تاضطلع اجلزائروقال إن . لعديدةا بو الا نة الو يار األعضاء القادمني يف  ية ا ت بدور فعال يف  ي جل ت سمعل خ
هاًعضوا يف  اهصفبو با لر ئة وان ئيسا ً ئ ئة . لهي ياق كفلوالهيومىض يقول إن أعضاء ا ثل لسـ يف ذكل ا مالوفاء مبعايري 

ت سني وا ساواة بني ا ية واخلربة وا لاملؤهالت ا ن مل جلن ياروازن اجلغرايف مله نةختيف إطار ا وأعرب عن . للج أعضاء ا
تصاص املرحشني املقرتحني بأن ثقته  تلف جماالت ا ئة بني  نا تاكمل ا تآزر وا خأوجه ا خم شـ ل ل  للحصول عىل موافقةل

ية  ننة الربانمج واملزيا ية ابلرقابة تجل ئة فعاةل  شاء  نسمح بإ ي ن معت ه سامهة يف عززس ية واإلداب الارتقاءمل ا فشفا ارة يف ل
يذ الربامج و سن  بو وال سـامي يف  تنفالو ح يد للسـتخدام الاي يةموارد شـالر رشية واملا لا بق ذكره، . لب سـويف ضوء ما 

تحكمي  ئة ا ية  تو تام  يده ا لأعرب عن تأ ي ص ل ل نة أثىن عىل ًوأخريا، .  من تقريرها13الواردة يف الفقرة هي للجأعضاء ا



WO/PBC/16/6 
6  

شكر إلهيم اخلارجني  يه ا ته يف تو لوأبدى ر جب نجز عىلمتملعىل العمل اغ نوات األخرية وخص ملزي ا لسـ مدى ا
شكر ئةلاب  .لهي ما قدموه من دمع قمي إىل أعضاء ا

ية عن تقديره  .15 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوالايت ا ههود مل بذوةل الجل تحكمي ا ملئة ا ل هم املرحشني سـتعراضي . تصنيفو
يمي ادل ئة عىل ا لتقوشكر زمالئه يف ا يهتا قال إنه واثقو. ني جملموعة املرحشقيقلهي سؤو ئة اضطلعت  ل بأن ا مب لهي

يار أبأقىص درجة من اجلدية  يال  املرحشني كرثختوأوصت اب ًتأ سمت . فقطه ية ا ئة عىل إجراء  نأ ا تو معل ي لهه
ية شفا فابدلقة وا يوم ًأضاف قائالو. ل ية يف وقت الحق خالل ا بعة اذلا تخذ إلاتحة سري املرحشني ا ل إن القرار ا ت سـ لمل

ية شفافة يفي متا بات إجراء  معلما  مبتطل يني أوئك وطمأنة ً ية خبصوص  نة الربانمج واملزيا لادلول األعضاء يف  تع ن جل
 .األفراد

تحكمي  .16 ئة ا شكر إىل أعضاء  يه ا ته يف تو لوأبدى وفد أنغوال ر ي ل هب شارية جغ نة الا ية بأعضاء ا تو تعىل ا للج ص سل
بذوةل  بوجه خاص عىلمهاجلديدة وشكر هود ا ملا ية والوقت جل هر األربعة املا ضاملكرس خالل األ يان وساند . ش لبا

بدلا ية ن الاملدىل به ابمس مجموعة ا ئة الواردة يف الفقرتني وأيد يقألفر ية ا يتو وأعرب عن .  من تقريرها14 و13لهص
يني وأكد هلم تعاونه  يات للمرحشني حدييث ا تعأحر ا لن يةودمعه معهم لمت هام ا ملسـتقبلهلم يف إطار ا  وطلب أن. مل

ية بدلان األفر يان املدىل به ابمس مجموعة ا سـامب ورد يف ا بعة اجلدد  ية للمرحشني ا سري اذلا يقتاح ا ل ب ح سـ ت ل لت ورحب . ل
يا إىل  بعةاملرحشني يقبضم مرحش من أفر تارينلسـا  .خمل ا

ية و .17 تحضري ادلورة احلا لوشكر وفد الصني األمانة عىل األعامل اليت اضطلعت هبا  يع ال سـامي عىل ل واثئق مجتوزيع 
بو عىل  ها الو ية اليت  بني األ بل انعقاد الاجامتع مما  ست  ية ا يالاجامتع عىل ادلول األعضاء ابللغات الر مه ي ل تعلقمس ق

شاركة لك ادلول األعضاء عىل حنو فعال يف  رس  مسأةل اللغة و ي نود . تسـيري أعامل الاجامتعيم بوالحظ أن 
شاريةسـئيجدول األعامل الر نة الا تعلق اب تية  للج شاء ورحب . ست شاري نبإ هاز الا ستذكل ا املعين ابلرقابة جل

ئة فامي بعد وأعرب عن أمهل أن ً الكياجلديد  نا شارية ا نة الا شـسن ا ل ت للج ية الاضطالع سحت ياهتا ا بلسؤو ل ملسـتقمب
شمل  يمي تاليت  تعراض وا يات الا ية عن طريق  لتقتعزيز الرقابة ادلا سـ معل يذ ادلول األعضاء دلورها خل تنفلطرق 

هاهما اإلدارية اإلرشا سني أداهئا  مليف و بة إىل حت تغالللنسـاب يع األسـا بوموالمج  ته يف عرب عنوأ. ي يف الو هتنئة غب ر
بعة  ية وعن أمهل أن لسـاملرحشني ا شارية يسهموا يف ئالواردة أسامؤمه يف القامئة الهنا نة الا تمعل ا بفضل سللج

متزية وخربهتمؤهال شارية اخلارجني عىل وشكر يف الوقت ذات. هتم الوافرةاملم ا نة الا تحكمي وأعضاء ا ئة ا ته  للج ل سي ه
نجزة شاركة الفعاةل يف وشدد عىل . ملجودة األعامل ا بو املذكورملاعزتامه مواصةل ا نة الو يأعامل  وإيالء اهامتم ة جل

ية مكثف سـهتدف تعزيز الفعا بو اإلدارية  ها وعرب عن أمهل أن تظل أعامل الو ل  ت ي سامهة يف تطويل ر نظام ملوزايدة ا
بل  ية الفكرية يف ا تقا شاركة ملسـمللك شطة ا ملعرب أ شامةل ن شة املعمقة بني ادلول األعضاءلا نا قوا  .مل

ناء مع ادلول األعضاء األخرى  .18 يواصل بذل قصارى هجوده للعمل ا هورية كوراي للريس أنه  بوأكد وفد  لسـ ئ مج
نة يان املدىل به ابمس . لسـواألمانة خالل ا بعة اجلدد  ياسـمجموعة بدلان آلبوأيد ا يار املرحشني ا سـورحب اب لت خ

يار  ية ا شارية عقب  نة الا تلعضوية ا معل ت خللج سق اجملموعة . ةمضنيوطويةل س تقاده ًعرابممنوأيد قول  أن ع عن ا
تألف من أعضاء مؤهلني الفريق ية يمتتعون يتسمون جبدارهتم وي املقرتح  مهارات مؤ يل مةل اكتسسـمب لمتثوأن ا

ته يف . افيمتزي ابإلنصاجلغرايف  بري عن قلقه غبوأبدى ر متةلاملصاحلتضارب حاالت لبعض لتعا أن ب خطرأ إذ حمل ا
يةيعملون يف الوقت احلايل العديد من املرحشني  ساب حكوماهتم ا نأو معلوا فامي مىض  تقالل وقال إن . ملعحل سـالا

بان  بغي أخذها يف ا حلسـهو من مضن املعايري اليت  يمي اين يحتقدلى  بغي ألورأى أن. شـسـامترات الرت عضاء ينه 
شارية  نة الا تا ية أو سللج هم ا نظر عن مصا تقةل برصف ا هاهمم بصورة  شخصالاضطالع  ل لسـ حلم مصاحل بدلاهنم مب

ية ًوضامان ذلكل، أضاف قائال إ. طنالو هم ً تارين ملنه من ا تدابري الالزمة للحصول عىل الزتام املرحشني ا خملاختاذ ا يف ل
بل من خالل إعالن خط  الصددذكل يد قي  ية عىل كتأ نة الربانمج واملزيا بل  يا خالل الاجامتع ا نيهنم  للج ملقه ًي شف تع

ثال مليل ا تعرفحيق للك ادلول األعضاء  هأى أنتراًوأخريا، . سب شارية اجلدد وأ عىل لا نة الا تأعضاء ا يد سللج
تايل  يا لاب ية املفصةل  مميادلاعي إىل تعسـطلب مجموعة بدلان آ سري اذلا تا بعة عىل اخلاصة ابل لسـألعضاء اجلدد ا

 .مجيع ادلول األعضاء
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تني إىل ئالريس  شاروأ .19 هممتني  تقاده نقط سب ا تني  عمطرو ح سأةلح ية اليت مت موذكر  ت إاتحة سري املرحشني اذلا
تقالل املرحشني ية ا سـناوها وأ مه نقطة األخرية، و. لت بة إىل ا لاب شدة ىرتلك ادلول األعضاء ًأضاف قائال إن لنسـ ب 

يارأن تجزأ من هو سـتقالل الا مع   .العقديجزء ال 

يان املدىل به .20 يجرياي ا بوأيد وفد  يةلن بدلان األفر يق ابمس مجموعة ا ية تلاو. ل بذوةل يف إطار  هود ا معلفت إىل ا مل جل
تحكمي ئة ا نأ  يار و لالا ي ه هت ية . خ تو يده  صوأعرب عن تأ ل سني يف هيئة لاي توازن بني ا نوالحظ بوجه خاص ا جلل

شارية امل نة الا تا تطلع إىل . قرتحةسللج يةيوقال إنه  تالم سري املرحشني اذلا تا شديد . سـ لوأفصح عن ارياحه ا ت
يانه معراب . إلدراج مرحش أفريقي يف قامئة املرحشني تمت  ًوا ب نة اليت انهتت واليهتاخ  ألداء للجعن تقديره ألعضاء ا

باهتم  .جوا

يمينيقراءة ئواقرتح الريس  .21 ذكل األمر قد ًوأضاف قائال إن للجنة اجلدد  أعضاء اطلب أداؤه منسـ الوالء اذلي 
تايلميني الوالء وقرأ نص . يسكن العديد من شواغل الوفود نحو ا لعىل ا سم ": ل ًسام عظاميقأ ً هد أو أعلن ( ق تعأو أ

يا ًأو أعد ر يه عيل أمارسبأن ) مس تعقل والالزتام مبا  َّـى اإلخالص وا ميل ل هام املولكة إيل بصفيت مبنهت َّ مضريي ا ً عضوامل
تقةل للرقابةيف  شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل هام وأال أترصف إال لصاحلس لمتس ن أن أود هئا أدامل وأن أضطلع هبذه ا
بل  أو ساعدة تعلاميت أي قأ بايتفامي خيص أداء مأو  نظمة  حكومة أو من أيجوا  ملأي سلطة أخرى خارجة عن ا

ية الفكرية ية  للملكالعا تاراملرحش أن يوقع قباملرتًوأوحض قائال إنه من ". مل ميني وخمل ا ئودعا ريس . يؤرخهل عىل ا
ية واليهتا  نة ا نهتا يق(ملللج تد قنة ا ل يه وإىل زمالئه عىل ) جل شكر إ يه ا ناول اللكمة وانضم إىل الوفود يف تو لإىل  ل جت

تاحة متازة ملادمات اخل  .عالم ادلول األعضاء وإرشادهاإلاملضطلع به رائع العمل الوملا

شارية ئوحتدث ريس  .22 نة الا تا يق(سللج تد قنة ا ل ته يف شكر األعضاء عىل العالقات ) جل غبابمس زمالئه وأبدى ر
ية يةل املا نوات ا يت عىل مدى ا تازة اليت أر ضا لقل سـ لملم شكر فريق اإلدار. س لوشكر أيضا األمانة وخص اب  اجلديد ةً

شأ ناير يف ملنا هر  ي  نة ش يلسـمن ا شارية ةضاملا نة الا ت وقال إن ا هام تتعاونسللج ب ويقا وناء ملصلحة ًتعاوانمع  ًث
نظمة ها كام . ملا نة  تحكمي اليت معلت ا ئة ا شكر إىل  بارات ا معتوجه  للج ل ي ل ًوأضاف قائال إن . مكثفعىل حنو هبع

تاح  ية واليهتا  نة ا تقرير األخري  سيا نهت للج تايل ) ابللغة اإلنلكزيية فقط(ملل يوم ا يوم اجلاري أو ا لخالل ا ل نة وإنل للج ا
تقرير ما حاولت  بميثل يف لأن تلخص مضن ا نة ترحب وذكر أن .  الرساةل املوهجة إىل أعضاهئا القادمنيارهاعتا للجا

نة الرقابة اجلديدة  شاء  جلبإ تظرا وإن اومىض يقول إنن شاءها أمر طاملا اكن  ل إ ن ًن يقةتعاقبم يا يف ا ترب إلزا حلق  ًم . يع
ية ا تواصل ا لعملوأعرب عن أمهل أن  بة بعد ثالثة ملتبعت نوات اب سـ  تعني لنسـ ثالثة اذلين  يإىل األعضاء ا ل

تعاضة عهنم بب وعرب عن أسف . سـالا يح  تالم عدد أكرب من اسـامترات الرت شارية لعدم ا نة الا بسا شـس سـ ت للج
ية العامة ناء عىل قرار ا ية املفروضة  هةل الز مجلعا ب من نة ًواسرتسل قائال إن  .مل يعترى أنللجا  املرحشني املوىص هبم مج 

ناك ثالث مجموعات ال (املرحشني من لك اجملموعات عدد  زايدة من األفضلن إال أنه ممتازو هعلام بأن   ينمتي إىلً
يار ًوأخريا، ). لك واحدة مهنا سوى مرحش واحد ثري اهامتم األمانة دلى ا تأفاد بأن عددا من املرحشني قد  خي ً

نة تدعو األمانة إىل حبث اسـامترات ال دققم باه املرحشني إن للجداخيل جديد وأن ا تلمة واسرتعاء ا يح ا نترت سـ ملشـ
بل نصب يف ا ملسـتقأمكن األمر إىل شغور ذكل ا تارين . مل تقاده أن بعض املرحشني غري ا خملوأعرب عن ا قد ع

ناد. بشغل همام أخرىينضمون إىل األمانة  ية، ذكر ا سري اذلا تصل ابالطالع عىل ا ستوفامي  ت ل ب إىل جترته يف األمم ًاي
تحدة بأن  رش دوما ملا ية ألعضاء اللجان  سري اذلا ًا ن ت ناصب يتضمن  أنواقرتح .  الواثئق العامةيفتل ملإعالن ا

شاغرة يف املرة القادمة  ية أنرشإشارة إىل احامتل لا تارين اذلا ت سري املرحشني ا ها عىل ادلول األعضاء عمميت يخمل
نظامت أخرى بعة يف  مسب املامرسة ا ت تطرد قائال إنه . ملح ًوا ًيا ن مع زمالئه تعاوسيسـ ما يف لك إىل بذل سع

نة  نة اجلديدة خالل  سري الاتقال إىل ا هم  سـو للج ن لتي  .2012سع

بع لألعضاءإاتحة ئوأعلن الريس  .23 ية ا سري اذلا سـسخ عن ا ت ل ية اتفقت . لن نة الربانمج واملزيا هم أن  نوقال إنه  جل يف
تحكمي  ئة ا ية  لعىل اعامتد تو ي يارهص شختال بو الا نة الو ت أعضاء  ي تقةل للرقابة سجل ًوفقا ملا يرد يف الفقرتني ملسـارية ا

يقات أخرى14 و13 ئة نظرا إىل عدم وجود أي  تعل من تقرير ا ًي  .له
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متدو .24 تحكمي عا ئة ا ية  ية تو نة الربانمج واملزيا لت  ي ص ن يارهجل تقةل للرقابة ختال شارية ا بو الا نة الو سـ أعضاء  ت ي ملجل س
   ).WO/PBC/16/2ثالويقة (لهيئة  من تقرير ا14 و13ًوفقا ملا يرد يف الفقرتني 

ند  تعراض  :4لبا تصاصاتسـا تقةل للرقابةخا شارية ا بو الا نة الو سـ  ت ي ملجل  س
شات  .25 نا ندت ا قا مل تني إىل ست  .WO/PBC/16/3/Rev وWO/PBC/16/3ثيقالو

ته ئوأوحض الريس  .26 بو املايل وال نظام الو متدت معال  ية العامة ا حئقائال إن ا ي ب ًمجلع تصاصاتعً بوخا نة الو ي  يق جل تد ق  لل
ية وبناء عىل  نة الربانمج واملزيا ية  نتو جل تايل إص  ث فقرة القرار الواردة يف الويقةتنقيحلنه من املزمع اب

WO/PBC/16/3 تعديالت ية العامة ابملوافقة عىل ا ية ا ية إىل تو نة الربانمج واملزيا ل دلعوة  مجلع ص ن املدخةل جل
تقةل للعىل شارية ا بو الا نة الو تصاصات  سـ ا ت ي ملجل س شارية . رقابةخ نة الا يد روز، ريس ا تمث دعا ا للج سسـ ئ ل

ية، إىل تقدمي الويقة ثاحلا  .ل

شارية  .27 نة الا توأوحض ريس ا سللج يق(ئ تد قنة ا ل نة ترى أن) جل للجقائال إن ا يدً بغي  جتسـه  تعديالت اليت أدخلهتا ين ل ا
ية العامة عىل ية وا مجلعنة الربانمج واملزيا ن تعاقبجل ية ا ل آ يار أعضا ل ية ا تو شارية يف خمعل نة الا تء ا سللج

تعاقب ية ا ياهتم وال سـامي بآ سؤو هاهمم و نة حىت يمل األعضاء اجلدد إملاما اتما  تصاصات ا لا ل ل م مبللج ًخ سـامب جرى ً ح 
سقي  نثه مع  نة األخريمحب تعديالت املدخةل ًوأردف قائال إن . للجاجملموعات خالل اجامتع ا تقترص عىل لا

ية ا متدهتا ا تعديالت اليت ا مجلعا نة ًلعامة سابقا من خالل املوافقة عىل عل تعلقة  سائل ا بلجالفريق العامل املعين اب مل مل
يق  تد قا تخدام أسلوب ث يف الويقة شري إلهياوأ) WO/GA/39/13ثالويقة (ل سطريسـاب شطب وا تا وأضاف . لل

ُقائال إنه مل ي نة أو دورها واليأن يغري من املمكن وهر مما يعين أي تعديل عىل اجلدخال أي تعديلقرتح إً . للجة ا
نظر إىل  ية تأن لولفت ا ننة الربانمج واملزيا تعديالت املقرتحة إنهمهتا مب فيجل بغيل وافقت عىل ا تعراض ينإذ  سـ ا

نوات تصاصات لك ثالث  سـالا نة أوصت خالل اجامتعالوفود بأن ًأيضا وذكر . خ ية  للجا ننة الربانمج واملزيا جل
ية العامةاألخري  تع  األخريةمجلعوا تصاصات مسـاب شارية وا نة الا تصاصات ا خراض ا تخ ساابت سللج حلراجع ا

ت ثاق ا لاخلاريج و نة يقدمي سه خالل  سـق ادلاخيل يف الوقت  تام بني 2012نف يق ا ل لضامن ا الرقابة  هيئاتلتنسـ
ثالث يدلا نظمة وادلول األعضاء يف مما  نة ا مل يف رأي ا يح همام تكل من خالل للج ئاتضتو ببمث . لهيا  سرشح 
ية تو صا نة ل بارا من 2012بسـ  ساابت خاريج جديد ومدقق داخيل جديد ا ناك مراجع  يكون  ً قائال إنه  ت ح ه عسـ ً

ناير  تعديالت املقرتحة يف الويقةاألعضاء إىل ودعا . 2012ياألول من  يد ا ثتأ ل  .ي

ند  .28 يالهوحتدث وفد ا تعديالت املقرتحة أور. WO/PBC/16/3ث ورحب ابلويقة سـابمس مجموعة بدلان آ لى أن ا
بارورية رض تتؤخذ يف الا ثالثني يف ا عل تاسعة وا بو خالل دورهتا ا ية العامة للو لتعديالت اليت وافقت علهيا ا ل ي مجلع ل

تصل 2010سبمترب  يارمهي فامي  ية ا ية تعاقب أعضاهئا و ها وآ نة و تية ا معل ل للج خسم تشكيل ًورحب أيضا . بت
نصاب ملااملقابةل تعديالت لاب يار األخرى ومدة الاجامتعات ومعايلتعلقة اب تصل  غري أنه الحظختري الا يفامي 

تعديل املقرتح عىل الفقرة  ثمن الويقة " 2"3لفقرة خمالفة لاملذكورة الفقرة ث من الويقة أن 12لاب
WO/GA/39/13) متدهتا ية العامةعاليت ا تفق فهيا عىل ) مجلع ا يق وادلول "ملا تد نة ا تفاعل بني  قسني ا ل جل ل حت

يق يف هناية األعضاء وإضفاء الطابع امل تد نة ا ية اليت جتمع بني ادلول األعضاء و سات اإلعال قؤسيس عىل ا لم جل جلل
نة تعديل املقرتح يف الفقرة ومىض يقول إنه . "للجلك اجامتع تعقده ا أن  12لمن املمكن دلى إجراء مقارنة اب

يني12يالحظ أن الفقرة  سقني اإل شاركة ادلول األعضاء عىل ا مي تقرص  ن قلم ي. مل برية عىل إاتحة فرصة مهوعلق أ كة 
شارية  نة الا يع ادلول األعضاء وا تظم وادلوري بني  تفاعل ا تتعزيز ا للج مج ن ل سل ية مل لية ضامن زايدة فعا من رقابة البغ

شاريةقبل  نة الا تادلول األعضاء وا تح ابب وهكذا. سللج شاركة يف عالقات ف، طلب  تفاعل ملا يع مجلاملذكورة لا
يةذكلًادلول األعضاء بدال من حرص  سقي اجملموعات اإل مي عىل  قلن تايل . م تعديل امجلةل األخرية من لواقرتح اب

تايل12الفقرة  نحو ا ل عىل ا تظام: "ل ها اب تقةل للرقابة ادلول األعضاء عىل  شارية ا نة الا نتطلع ا سـ ت معلللج مل وعىل . س
ية تقريرا توزع نة بعد انعقاد لك واحد من اجامتعاهتا الر ًوجه اخلصوص تعد ا مس ية للج نة الربانمج واملزيا نه عىل  جل

ًونظم اجامتعا مع  بوت ييع ادلول األعضاء يف الو تعاضة عن ". مج نطوي عىل الا تعديل املقرتح  سـوأوحض قائال إن ا ي ل ً
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بارة  بو"لعا يسقي مجموعات الو بارة " من بو"لعاب ييع ادلول األعضاء يف الو ته يف ". مج يانه معراب عن ر ـى  بوأ غب ً هن
شكر إىل ر يه ا ئتو نةلج تصاصات ا تحديث ا ساعدة املقدمة  ية واليهتا وفريقه عىل ا نة ا للجيس ا ل مل نهت خللج  .مل

ية  .29 بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر يقوحتدث وفد  يق شارية لج نة الا تعديالت اليت أدخلهتا ا توأحاط علام اب للج سل ً
تصاصاهتا متىش مع  قال إنو. خعىل ا تعديالت  تا نة يف تقرير ت غيريالتال ثالويقة (الفريق العامل ملبيا

WO/GA/39/13 .(يريات اجلديدة عىل إدخال  يف اقرتاح تهغبوعىل الرمغ من ذكل، أبدى ر لتغبعض ا
تعديالت املقرتحة بارة وأشار إىل رضورة . لا ثاين من الفقرة " قدر اإلماكن"لعحذف ا سطر ا لالواردة يف ا  ليك 3ل

نص عىل ما ييلا WO/GA/39/13ث من الويقة 14تتسق مع نص الفقرة  يق من : "تليت  تد نة ا قتألف  لت جل س
بو بعة لدلول األعضاء يف الو ية ا يبعة أعضاء من لك إقلمي من األقالمي اجلغرا سـ لسـ واقرتح إدراج اللكمة . "ف

تني بني " نزاههتم" يهتم"للكما تقال يهتم وا لو سـ غبوأعرب أيضا عن ر. 6يف الفقرة " همن يحتهً   اإلشارة إىلض يف تو
سطر" (...لغيت معل" بغي أن حتذفومىض يقول إن).  من الفقرة ذاهتاين األخريينليف ا لغيت "اإلشارة إىل  ينه 

ناك ست " معل ية علام بأن  ية يف تكل الفقرة دون اإلشارة إىل أي لغة ر هوأن تذكر اللغة اإلنلكزيية أو الفر مس ًسـ ن
ياسة اللغ شأن  بو ونظرا إىل املفاوضات اجلارية  ية يف الو سـلغات ر ب ي احلمك رغب يف  ال يهًواسرتسل قائال إن. اتًمس

ياسة اللغات املذكورة و تاجئ  بق عىل  سـا ن تاجئ مكرى أن اإلشارة إىل لغات العمل تعين احليملسـ بق عىل  ن ا ملسـ
ياسة اللغات شأن  سـاملفاوضات  تايلوفضل حذف اإلشارة إىل لغيت العمل . ب نحو ا ياغة امجلةل عىل ا لو ل : ص

يةإتوا يثبوجيب عىل املرحشني أن " يحطلب ، )و(7وخبصوص الفقرة ". نسـتقاهنم ومعرفهتم ابإلنلكزيية أو الفر  ضتو
بارة ية ادلوية واخلربة يف معل اللجان/لواخلربة ادلوية و "لعا لأو احلكو تثري  رأى أهنا ألنهاملقرتح إدراهجا " م

شري  بدو أهنا  نص إذ  يف أي معىن إىل ا باس وال  تالا ي ل تض يني ابألحرى إىل املعايري لت سـاملطلوبة من ادلبلوما
يل يف حال اوتعين عدم وفاء خشص  تأ همبعايري ا ية ادلويةهرافتقل ل إىل اخلربة ادلوية أو احلكو تصل ابلفقرة . مل يوفامي 

يا 12 تعاضة عن اإلشارة إىل ادلاعي إىل سـ، أيد اقرتاح مجموعة بدلان آ بو"سـالا يسقي مجموعات الو عبارة لاب" من
يف دمع ".مجيع ادلول األعضاء" تخداهما  يف ميكن ا تاك يق وفورات يف ا ث وسلط األضواء عىل إماكية  سـ ل ل لتكن حتق

نة  متل توفريه عرب أمانة للجا نة خمصصةحياذلي  يض عدد أعضاء ا للج يف حال  يه(ختف حسـامب ) علكام هو احلال 
يق يف الويقة  تد نة ا يه  ثأشارت إ ل جل توأوىص أيضا بأن . WO/GA/38/2قل تصاصات اتضمنً للج ا نة خ

نقحة  شارية ا ملالا سب بل تقدم إلهيا أيضا خمصصةإشارة إىل أمانة ست بري  شارية بدمع  نة الا ً ال متد ا حف ك ت سللج
ية واإلدارية ساعدة اللو جستا  .مل

تايلئوخلص الريس  .30 نحو ا تعديالت املقرتحة حىت اآلن عىل ا لا ل بارة : ل سطر " قدر اإلماكن"لعحذف ا لالواردة يف ا
ثاين من الفقرة  يهتم"بعد اللكمة " نزاههتم"ضافة اللكمة إ و3لا سطر يف " همنو بل األخري من لا ثاين ما  قا  6الفقرة ل

ياغة امجلةل األخرية من تكل الفقرة  توا : "آليتاك لتقرأصو رفهتم ابإلنلكزيية أو تقاهنم ومعإيثبوجيب عىل املرحشني أن 
ية بارة حذفو" نسـالفر  ).و(7الفقرة يف " واخلربة يف معل اللجان"لع ا

ناها ألن اجملموعة ال تدرك بعد  .31 نظر يف  بارة األخرية املذكورة ريامث  يهل حلذف ا يا  نوب أفر معوأكد وفد  ي لع تفض يق ج
نص يفه إىل ا بارة أو  يه تكل ا شري إ لاملعىن اذلي  تض لع ل  .ت

يا  .32 يان املدىل به ابمس مجموعة بدلان آ نغالديش ا سـأيد وفد  ب نقاط اليت أاثرلب بدلان اهتلوا يةلا مجموعة ا ويف . يقألفر
يح ذكل ض الصدد، طلب أيضا تو بارة ) و(7الفقرة ً ولفت ". واخلربة يف معل اللجان"... لعواملعىن املقصود من ا

نظر إىل  يار هو  ذكل أنلا تحكمي املعايري اليت من مضنملعا ئة ا تخدمهتا  لمتل أن تكون ا ي هسـ تعديل واقرتح . حي
ي. 14-الفقرة واو تصاصات احلا لوأفاد بأن الا تدرك قائال إن خ ساعدة وا بو ا نص عىل أن تقدم أمانة الو ًة  سـ مل ي ت

يه الظروف اكن يذكل ادلمع  متلقدم حىت اآلن وفقا ملا  شاكوى اليت رفعت خبصوص ادلمع ً ناك بعض ا لوإن  ه
نة تفاعل مع ا تضح من ا سـامب  نة وال سـامي يف إطار أداء هماهما اخلاصة  يه ا للجاذلي حصلت  ل ي ح للج واقرتح . عل

يات اليت تكلنص تدعمي  تو ندرج يف ا ص الفقرة مما  ل ثقتي نة نبا ية واليهتا للج عن ا شارية ا نهتالا ملت ثوفقا للويقة (س ً
WO/GA/38/2 (ت ند ا لويف القضااي املزمع حبهثا يف ظل ا رأى أنه من  ومع ذكل،. يل من جدول األعاملالب

يد  شارية لملفا نة الا تالاسـامتع إىل ريس ا سللج ها يطلع احلضور عىليك ئ با نة يف ا عالطريقة اليت ترغب ا ت  للج
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نص علام بأن األعضاء  ًتدعمي ذكل ا ل تصاصاتيعكفون عىلل سه، و. خ حبث الا نوال  نفعىل ا قال إن اجملموعة مل
تعداد  ية ادلاعي إىلسـعىل ا بدلان األفر يقنظر يف اقرتاح مجموعة ا ل شاريةأمانة خمتفسري فكرة  لل نة الا تصصة   .سللج

نة نوحتدث وفد فرسا اب .33 نقحةللجمس اجملموعة ابء وشكر ا تصاصات ا شارية واألمانة عىل الا ملالا خت ورأى أن . س
تعديالت املقرتحة تعكس  يغة اليت  WO/GA/39/13ث الاقرتاحات الواردة يف الويقةبوفاءلا سب ا لص  ح

ية العامة األخرية متدهتا ا مجلعا بة إىل الفقرة . ع ته يف 12لنسـواب سقي  اإلشارة أن يالحظغب، أبدى ر منإىل 
ية و متة عىل إىل قلمياجملموعات اإل تعداد عقال إنه عليه، و. سواءحد ملهادلول األعضاء ا ملساندة اقرتاح سـىل ا

ية ادلاعي  بدلان األفر يا ومجموعة ا يقمجموعة بدلان آ ل نص مع الفقرتني سـ يف ذكل ا لإىل   من تقرير الفريق 10 و3تكي
تدرك قا). WO/GA/39/13ثالويقة (العامل  ية " يشري إىلهاتني الفقرتني نص ًئال إن سـوا سات اإلعال ما جلل

يق تد نة ا قاليت جتمع بني ادلول األعضاء و ل يع ادلول األعضاء يشري إىلوال " جل نص وإمج  تايل أن  بغي اب تنه  ل ين
بو "...  ما ييل عىل12الفقرة  يونظم اجامتعا مع ادلول األعضاء يف الو نصني" ًت لضامان الساق ا ت ول ادلوذكر أن . ً

تعديالت املقرتحة األخرىة الفرديآراهئاعرب عن تسـاجملموعة يف عضاء األ شأن ا ل   .ب

تايلئوخلص الريس  .34 نحو ا تعديل املقرتح عىل ا لا ل بق ذكره اكآليت12تقرأ الفقرة : ل سـ لالساق مع ما  تونظم : "ت
بو ياجامتعا مع ادلول األعضاء يف الو ً." 

ية .35 تا تعديالت ا لواقرتح وفد أنغوال ا ل بارة إض: ل بارا "لعافة ا ًا أربعة أعضاء يف "إىل امجلةل " 2011من فرباير عت
تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـا ت ملللج سق امجلةل مع مضمون الفقرة " 2"4الواردة يف الفقرة " ... اجلديدةس تتليك 

شرية إىل فرباير . WO/GA/39/13ثمن الويقة " 2"28 بارة ا بغي إضافة ا ملوقال إنه  لع ض  إذ يفرت2011ين
بارة  بغي حذف ا نة يف األول من فرباير و شاء ا لعإ للج نصوص علهيا يف الفقرة "ينن " ...أعاله" 3"4ملفامي عدا احلاةل ا

نص أيضا مع الفقرة " 5"4الواردة يف الفقرة  سق ا ًحىت  ل تعلق . WO/GA/39/13ثمن الويقة " 5"28يت يوفامي 
ية ، رأى أن "6"4ابلفقرة  ثا نامجلةل ا ثل آخروإذا اكن العضو"ل ها  متي إىل مجموعة  مم اخلارج  ل  الواردة يف " (...)ين

سأةل يه دلى حبث ا ثل متاما ما مت الاتفاق  ثاين ال  سطر ا ملا عل مت ل تايل . ًل نص لواقرتح اب يف ا لحذف تكل امجلةل  لتكي
يه آنذاك الرتايضمع اتفاق توصل إ ل اذلي مت ا بارة . ل لعواقرتح أيضا حذف ا نصوص "ً علهيا يف ملفامي عدا احلاةل ا

ساقا اتما مع نص الفقرة " 7"4الواردة يف الفقرة " ...أدانه" 8"4الفقرة  نص ا سق ا ًحىت  ً ت ل ثمن الويقة " 6"28يت
WO/GA/39/13.  بارة مث تحكمي ..."لعاقرتح تعديل ا ئة ا ل  هم ... هي الواردة يف " ...حشاألشخاص اذلين تر

ياغهتا اكآليت6لفقرة ا بح  ص  تحكمي : "... لتص لئة ا نة ... هي تخهبم  تارمه أو تويص هبم ليك  جلاألشخاص اذلين  تنخت
ية  باه إىل (...)". نالربانمج واملزيا تع نتولفت الا تحكمي متعدم  لئة ا سلطة القانوية هي ناب يح األشخاصل تصار  شـلرت قوا

ياتهتا عىلسلط تو ص تقدمي ا يةً وفقا القرتاح مجموعة6يف الفقرة " نزاههتم"اللكمةإدراج ًأيضا وأيد . ل بدلان األفر يق ا . ل
تصل ابلفقرة  يد، )واو(7يوفامي  ية خبصوص معايري ل هيأعرب عن تأ بدلان األفر يقيان املدىل به ابمس مجموعة ا ل لب

تعني ابخلربة ادلوية و لاملرحشني ا ي/ملمت توحض  6ًوأضاف قائال إن الفقرة . لة ادلوية واخلربة يف معل اللجانمأو احلكو
يا إ يحا اك سأةل تو ًا فً ض يار ". يتحلون ابملؤهالت واخلربة املطلوبة... أن األشخاص ... "تنص عىل ذ مل معورأى أن 

يس رضوراي  ياق ادلويل أو احلكويم ادلويل  ية يف ا ًاخلربة ا ل سـ لن يار أفضل املرحشنيمله هم هو ا ختوأن ا أيد كام . مل
ية  بدلان األفر يقوهجة نظر مجموعة ا بارة  واقرتح 12بشأن الفقرة ل متة "(...) لعا ملهسقي اجملموعات وادلول ا من

نة الربانمج وا يةجلاألعضاء يف   .حل وسطإن اكن ال بد من إجياد " نملزيا

يا ولفت  .36 نظر نوفد أملا سل لا بغي  اللكمةعن ت وساءل 12يف الفقرة " جامتعا"و" تقرير"لكميت تسلإىل  يناليت 
تقرير ًعلام بأنإدراهجا يف املقام األول  تقرير . العادة عىل اًيجرالاجامتع  ييلل ا لويف نص الفقرة احلايل، قال إن ا

به الاجامتع يعقيأيت أوال و تقرير إن أىت الاجامتع أوالوأشار . ً تاجئ الاجامتع يف ا يد  ًإىل إماكية  ل ن سـ وطلب . جتن
ناك أي  تني ترد أوال إال إذا مل تكن  تحديد أي ا سل لكميت اجامتع وتقرير  يح  هتو للكم ب سل ًض يهنامت  .بصةل 

نقح مع الريس واقرتحت ذكر الاجامتع أوال مث ) مساعد املدير العام(ت األمانة وقال .37 نص ا تعمل عىل ا ًإهنا  ئ مل ل سـ
تقرير  .لا
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تصاصاهتا  .38 تعراض ا بذوةل ال شارية ا نة الا هود ا ية عن تقديره  تحدة األمر خوأعرب وفد الوالايت ا جل سـيك مل ت للج سمل
ية العامة يفتمتىش ليك نة مجلع مع القرار اذلي اختذته ا وساند اقرتاح مجموعة بدلان . 2010سـ دورهتا املعقودة 

يا  شارية . 12ادلاعي إىل تعديل الفقرة سـآ نة الا يار أعضاء ا ية ا سم  توقال إنه من احلامس أن  للج ت معل ست خ ت
سابق من جدول األعامل ند ا يه خالل حبث ا ية اتمة وفقا ملا أشار إ لشفا ب ل لب ً تايل . ف أن تضاف يف هناية لوطلب اب

ية6رة الفق تا تصاصات امجلةل ا ل من الا ل ية : "خ نة الربانمج واملزيا ياهتا إىل  ندما تقدم تو تحكمي  ئة ا نيح  جل ص ع ل هي تت
يارمه لعضوية يع املرحشني املوىص اب ية  سري اذلا تا مجل ت تقةل للرقابةلا خل شارية ا سـنة الا ت مللج ًوأردف قائال إن ". س

تصدى ملو ية الاتتكل اإلضافة  تصل  خطن قلقه ا بعمل تصاصات إن مل تعداد للموافقة عىل الا خيار وإنه عىل ا سـ ت
تعديل ية . لأدخل علهيا ذكل ا بدلان األفر يقومل يؤيد اقرتاح مجموعة ا بارة ل من " قدر اإلماكن"لعادلاعي إىل حذف ا

ثةل وذكر الوفود بأن . 3الفقرة  مناك أ ياره ية إىل مرحةل الا يد من مجموعة إ تعىل عدم ارتقاء املرحش الو خمي قل  ح
ية يار احلا ية الا لالالحقة عىل غرار ما لوحظ خالل  ت  .خمعل

نة  .39 يا  جلوشكر وفد سلو يد روز عىل فين شكر ا ية واليهتا وخص اب يق ا تد سـا ل نهت لل مل شأن ق تعديالت املقرتحة  با ل
تصاصات مضن الويقة  ثالا ترب يف الواقع رضورية . WO/PBC/16/3خ تعديالت  تعوأضاف قائال إن تكل ا ل ً

ية. راهنلتجسـيد الوضع ال تا يقات ا لوقدم ا ل سـامب ذكره  (12وفامي خيص الفقرة . لتعل ، رأى )منسقون آخرونحو
بت  ية فائقة وحامسة وأنه أ تيس أ يق وادلول األعضاء أمر  تد نة ا تفاعل بني  ثأن ا يك مهق ل جل برية يف ل لكفائدته ا

تايل فكرة . املايض نة لوأيد اب ية مع ا سات اإلعال شاركة يف ا للجتح ابب ا جلل ممل شارية لف  من عدد أكربستالا
سقي اجملموعاتقاألعضاء وعدم  نصني املقرتحني . منرصها عىل  بول أحد ا تطرد قائال إن بإماكنه  لوا قسـ من (ً

يا واجملموعة ابء بة إىل الفقرة ). سـجانب مجموعة بدلان آ بارة ، 3لنسـواب  قدر "...لعسلط األضواء عىل حذف ا
متد توتناقض ت ةصيغيؤدي إىل من شأنه أن اذلي " اإلماكن شارية اجلديد ا نة الا يل ا ملعتعارض مع  ت سللج شكت
ثا  ًحد ثل للك مجموعات ي بو ملموغري ا بعيالو  .لسـا

سق اجملموعة ابء خبساندو .40 يا ما أدىل به  با ن وفد إ ن يا ادلاعي إىل  صوصمسـ سـدمع اجملموعة القرتاح مجموعة بدلان آ
شاركة يف اجامت متة اب يع ادلول األعضاء ا ملمشل  نظمة قدر اإلماكنملهمج ية ا شارية وتعزيز شفا نة الا ملع مع ا ت فللج . س

تحدة  الصددذكليف و ية مل، أيد اقرتاح وفد الوالايت ا تارينيكاألمر ية للمرحشني ا سري اذلا خملادلاعي إىل رش ا ت ل . ن
نظمةوقال إن ذكل  ية يف ا ية الالزمة اليت رأى أهنا ما زالت غري اك شفا ملالاقرتاح يعزز ا فل ، 6ت يربط ابلفقرة وفامي. ف

ية  بدلان األفر يقأيد اقرتاح مجموعة ا تصةل مىض يقول بشأن اللغات ول شارك يف مفاوضات  مإن ادلول األعضاء  ت
شري الفقرة  تايل أن  بغي اب تياسة اللغات وإنه  ل ينسـ ية6ب بو الر مس إىل لغات الو باه إىل ترمجة . ي لكمة النتولفت الا

ية إىل اللك" competencies"اإلنلكزيية  با نمة اإل مية وطلب " competencias"سـ تربها غري  سلاليت ا ع
تعاضة عهنا تصحيحها   ).7الفقرة " (requicitos"بلكمة سـوالا

تني جوهرتني .41 ته يف إاثرة  باء فامي أدلت به وأعرب عن ر تحدة مع اجملموعة ا يواتفق وفد اململكة ا نقط ب ل .  أخرينيغمل
تصل ابقرتاح حذف ا نقطة األوىل  توقال إن ا نص  واقرتح 3يف الفقرة " قدر اإلماكن"لعبارة ل إىل قرار لأن يرجع ا

ية العامة األصيل وطلب من األمانة  تايل بني قوسني يف هناية .  القرارتوحضأن مجلعا نص ا لورأى أنه ميكن إدراج ا ل
بارة املذكورة يح أي خشص مؤهل من إال إذا: "لعتكل امجلةل يف حال حذف ا تعلق و". إقلمي معنيشـ تعذر تر يفامي 

ية ادلوية"اليت ختص ) واو(ارتأى أن إدراج الفقرة ، 7ابلفقرة  لاخلربة ادلوية واحلكو ية " مل تيس يف الواقع أ مهأمر  يك
بارة سن احلفاظ عىل تكل ا لعبرية وأنه  تح نص عىل ما ييل7ًوأوحض قائال إن الفقرة . يسـك نة : "ت  جلبغي أن تكون  ين

يق جامعة  تد قا نص عىل (...)" ل نة جامعة و" وجوب"توال  ذلكل ) واو(حتفاظ ابلفقرة الافضل للجأن تكون ا
بب  .لسا

ند اب .42 يان اذلي أدىل به وفد اململكةبدله مسلهوحتدث وفد ا شأن الفقرة لب وأيد ا تحدة  ب ا ورأى أنه قد يكون . 3مل
يد  تالبملفمن ا ساطة ما تقرر جا ية العامة  بخالل ا تحدة. بمجلع  اذلي يدعو يف حال ملوذكر ابقرتاح وفد اململكة ا

بع كام هو احلال  يار خشص آخر من إقلمي آخر اب لطعدم وجود أي خشص مؤهل من إقلمي معني إىل وجوب ا خت
سد ذكل يف الفقرة . عليه يف الوقت احلارض يغة مالمئة  ته يف إجياد  جتوأبدى ر ص سطر. 3غب   الرابعلوفامي خيص ا
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نص اإلنلكزيي،"6"4من الفقرة  ساءل ل من ا نص اكآليت" and"دة اللكمة عن فائت   If the: "لإذ يقرأ ا

departing member belongs to a Group that already has another representative, 

and to the extent possible, he or she will be replaced by a member originating 

from the Group(s) not represented in the Committee ."قرتح حذف تكل اللكمة وا
تعاضة عهنا ابللكمة اإلنلكزيية  تىض احلالإذا " then"سـوالا تصل ابلفقرة . قا تعديل ، 6يوفامي  تايل اذلي لأيد ا لا

تحكمي ... : "اقرتحه وفد أنغوال لئة ا تايل من (...)". األشخاص اذلين تويص هبم ... هي لوطلب تعديل اجلزء ا
تايل نحو ا يقرأ عىل ا لامجلةل  ل تحكمي "... : "ل لئة ا نة الربانمج ... هي يهنم  جلاألشخاص اذلين تويص هبم ليك  تع

ية  يا يه وقال إن (...)". نواملزيا تخدمة حا ًاللكمة ا ل تعلق " تنتخهبم"ملسـ ية إال أن األمر ال  ينة الربانمج واملزيا ن جل
نة يني من جانب ا يار أو  ية ا ية بل  تخا للجية ا تع ت بعمل ب ن ًنه من الرضوري أيضا تعديل مىض يقول إعليه، و. خبعمل

تعاضة عهنا بلكمة " تنتخهبم"اللكمة  يةمجلنة الربان" تعيهنم"أو " ختتارمه"سـوالا أعرب ، 12ويف الفقرة . نج واملزيا
تعداده دلمع اقرتاح اجملموعة ابء ادلاعي إىل حذف اللكمة  " مجيع ادلول األعضاء"(...) من امجلةل " مجيع"سـعن ا

متىش مع تقرحىت يقير الفريق العامل ت تظل  تد نة ا تعلقة  سائل ا قاملعين اب ل بلج مل يا . مل نواتفق أيضا مع وفد أملا بشأن ً
سل مضن تكل الفقرة تصاصات يف الفكرة وقال إن . لتسلرضورة عكس ا نة وراء تعديل الا خالاك  الصدد ذكلم

ية العامة عىل  بادل اآلراء مع ادلول األعضاء يف الومجلعيه موافقة ا سة  تعقد  يبو عقب لك اجامتع تعقده لجل
شارية  نة الا تا يد ذكل سللج سـمعراب عن ارياحه إلماكية  ن جتت ًوساند أيضا اقرتاح وفد الوالايت . يف نص الفقرةً

شأن الفقرة  ية  تحدة األمر با ية وتعممي س6يكمل ية ا هم يف رأيه يف شفا ية مما  لعملري املرحشني اذلا فت وطلب من . يس
سق مع ما إذا اكن األمانة أن توحض  بو وما إذا اكن لا احلعملياتلايتذكل األمر  انهتاك  يف ذكل احامتليية يف الو

رسية اليت  يح لا ها اسـامترات الرت شـأرسلت يف  يارظل  .ختألغراض الا

بغي .43 بات اللغوية اليت  شأن ا يا  با يا وإ نوب أفر يقات وفدي  نوساند وفد الصني  يق يج تطل ب ن سـ  أن يفي هبا أعضاء ملتعل
ش نة الا تا تايلواقرتح تعديل امجل). 6الفقرة (ة اريسللج نحو ا لةل األخرية عىل ا نوا : "ل يتقوجيب عىل املرحشني أن 

بو يةيواحدة من لغات الو توا معرفهتم هبا  مس الر يةيثبأو  سـيل اإلنلكزيية أو الفر نتفض  ".ب

ند خبصوص الفقرة وأيد وفد اجلزائر  .44 يانني الذلين أدىل هبام وفد أنغوال ووفد ا ها لب سجم ى ورأ. 4ل ينرضورة أن 
تصاصات مع مضمون تقرير الفريق العامل  : أي ما ييل" 6"4امجلةل األخرية من الفقرة واقرتح حذف خنص الا

ثل آخر" ها  متي إىل مجموعة  مموإذا اكن العضو اخلارج  ل  ."...ين

شأن الفقرة  .45 ند  يده القرتاحات وفد أنغوال ووفد ا يا عن تأ بوأعرب وفد كولو ه ي لب ناك ذ وضع يفإو. 6م باره أن  ه ا عت
ية العامة  ية ال توافق بل تويص ا نة الربانمج واملزيا مجلعخطأ يف نص القرار مما يعين أن  ن تخابجل تدرك ، نابال سـا

بغي أخذ ًقائال إن بانينه  تايل. حلسـذكل األمر يف ا نحو ا ياغة الفقرة عىل ا تايل  تعني اب لومىض يقول إنه قد  ل ص ل : ي
تارمه ليك... " ية العامة هبمختاألشخاص اذلين  ية ا نة الربانمج واملزيا مجلع تويص  ن  ...".جل

شارية  .46 نة الا توأعرب ريس ا سللج يق(ئ تد قنة ا ل ته يف ) جل يق عىل غبعن ر باراتب اقرتاح بعض اسـبألتعلا . لعا
بارة  تصل بإدراج ا لعوفامي  يل لك سـبق أن توقع احامتل  الفريق العامل ً قائال إن، أوحض"قدر اإلماكن"ي متثعدم 

توقع ذكل الاحامتل لاكن إنه  وموعاتاجمل تصاصات والواقعهناك يلو مل  خناقض بني الا ًواسرتسل قائال إن . ت
بارة  ثال " قدر اإلماكن"لعحذف ا يل ا ملعىل  يةاحامتليعىن سب تحكمي احلا ئة ا ية  ل عدم املوافقة عىل تو ل ي . هص

بة إىل الفقرة  ناقض مع نص الفقرة حاةل ، أشار إىل "5"4لنسـواب بارة " 3"4لتا فامي عدا احلاةل "لعيف حال حذف ا
نصوص علهيا بارة أدرجت  ...". ملا نص تقرير الفريق العاملهبدف الالعوذكر أن تكل ا لثال  نظر إىل . مت لولفت ا

بارة  شلكة مماثةل يف حال حذف ا لعهور  م ها ". 6"4من الفقرة " قدر اإلماكن"ظ ية  سوقال إن اجملموعة اجلغرا نفف
ثةليف حال عدم وجود أي مرحشني من  من هجة أخرى حيصلاءل عام تمفروضة من هجة وس . ملماجملموعات غري ا

نة توقع احامتل عدم وجود أي مرحش من مجموعة  بارة أدرجت  يوأردف قائال إن ا ل معلع ناك . ً هوذكر األعضاء بأن 
ية وأنه  نة احلا لثالث مجموعات مل ترحش سوى خشص واحد خالل ا متل أال ترحش بعلسـ ض اجملموعات أي حملمن ا

نة عىل خشص عىل اإلطالق  سابقة2006سـغرار ما حصل  يق ا تد نة ا ئت  ندما أ ل  ل جل قع تعلق ابلفقرة . نش يوفامي 
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يد "تنتخهبم" ولكمة 6 شأن ملف، رأى أنه من ا يةباحلصول عىل رأي األمانة  يه ا نطوي  لعملما  عل  هًوأوحض قائال إن. ت
تفظ  با تصاصتكل اللكمة ح يهل ألي . ات األصيلخكام وردت يف نص الا لكمة قد يويص تفضوأعرب عن عدم 

تخداهماواقرتح . هبا األعضاء شار القانوين أفضل لكمة ال ساعدة ا سـأن جتد األمانة  ت باه األعضاء إىل . ملسمب نتولفت ا
ـي 7 الفقرة تقةل للرقابة جامعة للكفاءات يف اجمل: "اكآليتتنهت اليت  شارية ا نة الا بغي أن تكون ا سـو ت ملللج س االت ين
ية تا لا تع ابلكفاءات الوارد ذكرهاًوأضاف قائال إن". ل بغي للك األعضاء ا لمت ذكل ال يعين أنه  تدرك قائال إن . ين ًوا سـ

سابقة  يق ا تد نة ا تحكمي و لئة ا ل جل ل قي تحىل ه ناك عضو واحد عىل األقل أو أكرث  هم أن يكون  يتربان أنه من ا ه ملتع
نظومة ا تعلقة بعامل  مابخلربة واملعارف ا تحدةمل تطرد قائال إن زمالءه . ملألمم ا ًوا سابقة سـ يق ا تد نة ا ليف  ل أعربوا قجل

ًمرارا وتكرارا عن تقديرمه  نةلوجود عضوينً رس ذكل اللج يف ا تحدة إذ  تصةل ابألمم ا تعان خبربة  ي  مل ممت وإن  لعملي
ته مما يربر إدراج تكل اخلربة يف عداد الكفاءات تحدة عامل هل خا ياألمم ا  اخلربة يف معل اللجانل إن ومىض يقو. صمل

ية  عن اللزومزائدةبدو ت نة الربانمج واملزيا ن يف نظر أعضاء  العديد من املرحشني وذكر بأن . ليست زائدةإال أهنا جل
تع شارية يمتال  نة الا ت بأي خربة يف معل اللجان وأن معل ا تعاون األعضاءسللج سم  بهو معل جامعي  وأوحض . يت

بل ًقائال إنه من الواجب اإل تفاعل والعمل مع الزمالء اآلخرين من أجل العمل عىل ذكل بسـملام  ياغة وا لا لص
نحو ساعدة املقدم. لا تني وأن ملوخبصوص ا نذ  ثت  سأةل  شارية، أحاط علام بأن تكل ا نة الا نة إىل ا سـم حبس مل ت ًللج

يةادلول األعضاء مل تؤيد  يف وأفاد بأنو. فإاتحة موارد إضا تاك تعلق اب ل األمر اكن  ل سابقة مل ن أي يق ا تد لنة ا ل قجل
بري  وبرصاحةحتتج  تاج كيف الواقع إىل دمع  شارية  نة الا يث خدمات األمانة يف حني أن ا حتواكمل من  ت سللج ح

ثل ذكل ادلمع يد . مإىل  يد من خدمات دمع إداري  شارية  نة الا جوقال إن ا سـتف تس ت تا ابلعمل للج ًتصل  حب ت
سـىن إعداد  سـيت وإنه  تاإلداري واللو تقالك ج بقى من أعامل بفضل لك رير وإجراء لا بحوث والاضطالع مبا  تا ل

نة معال جاهدين تقاعدين يف ا للجعضوين  يق ذكل م تحاةل  نظر إىل ا تا ا بحوث ال تقارير وإجراء ا توفري ا حتق  سـف ل ل ل ًل
توى ادلمع احلايل نة  ذكل تدمع إضايف وبحثتقدمي  ادلول األعضاء توقعتواقرتح أن . مسـابالعامتد عىل  للجمع ا

شارية اجلديدة تفرغني إ ًأردف قائالو. ستالا يا مما يعين أهنم لن يكونوا  شطني  نة اجلدد ما زالوا  من أعضاء ا ً ن ن همللج
سابقني ته يف . لبقدر تفرغ األعضاء ا يح غبوأبدى ر شارية إىل األمانة إذ ضتو نة الا تاكء ا تسأةل عدم ا للج شـ سم

يةاضطلعت األمانة مبا قررته ادلول األعضاء يف جمال ا نساعدة ا ناك .لتقمل بلغا قدرههوذكر بأن   ً  فرنك 20000 م
شارية وأن ذكل ايسورسي  شارية لألعامل الا نة الا ية ا ملتوقعا يف مزيا ت ت للج سن س ً نة مل م تخدم ألن ا للجبلغ مل  يسـ

تدرك قائال إنه ال بد من توفري بعض خدمات ادلمع امللح. تقنية معمقةاإلملام مبعارف تشعر ابحلاجة إىل  ًوا وظ سـ
نة اجلديد قد  للجوإن ريس ا بغي معهل وطرق العمل مع األمانةيكون أقدر ئ  .ينعىل حبث ما 

شارية عىل  .47 نة الا تووجه الريس شكره إىل ريس ا سللج ئ سائلئ يع تكل ا ملطرح  سأةل املربطة . مج بة إىل ا تواب مل لنسـ
بارة  ية، رأى أن " قدر اإلماكن"لعاب ند قدم عىل قلمييف اجملموعات اإل  اقرتحاألرحج أفضل اقرتاح إذ لهوفد ا

يه لك  نص األصيل اذلي اتفق  علالرجوع إىل ا سمح بل بغي أن  ياألعضاء مما  شلكة ين ترب  شلكة اليت  مطرح ا تع مل
ثل من لك مجموعة يف الوقت احلايل ممية نظرا إىل عدم وجود  ً تكرر عىل ًوأضاف قائال إن . حقيق يذكل الوضع قد 

سـامب أشا شاريةحغرار ما حصل يف املايض  نة الا يه ريس ا تر إ للج سل بغي لألعضاء . ً أيضائ تايل أنه  ينوارتأى اب ل
سعي إىل تكل الفقرة إجياد لا توصل . لنص  متكن من ا بغي ا سأةل املعرفة اللغوية املطلوبة، قال إنه  تعلق  لوفامي  مب لي ين

يغة  شأن  صإىل اتفاق  نص ب يع الاقرتاحات املقدمة حًنظرا إىلالاسرتاحة يف فرتة لا  .ىت اآلنمج 

تعديالت املقرتحمس بدلهنوحتدث وفد فرسا اب .48 ها عىلل وأشار إىل بعض ا قال  و6 امجلةل األخرية من الفقرة ل إدخا
يغة تكل امجلةل أي مبا ييلالا إنه يفضل بصتفاظ  توا إتقاهنم ومعرفهتم بواحدة من : "ح يثبوجيب عىل املرحشني أن 

ية بو اإلنلكزيية أو الفر سـلغيت معل الو شأن تكل ًئالقااسرتسل و". ني هم متاما جحج الوفود اليت حتدثت  ب إنه  ً يف
سأةل  يا(ملا با يا ووفد إ نوب أفر نوال سـامي وفد  سـ يق يه، مىض يقول إنه ). ج تعداد إلبداءعلو  بعض املرونة سـعىل ا

ب تني اقرتهحام الوفدان املذكورانوقو تني ا للل إحدى ا بل . لصيغ يقومن جانب آخر، رأى أنه من الصعب أن 
يغة اليت اقرتهحا وفد الصني ألهن يغة حت. ًغري الوضع متاماقد ت الصا لصوأوحض قائال إن تكل ا شلك ً بد يف الواقع 

شرتكة ملحوظ من فرص  نة اجلدد بني أعضاءماعامتد لغة معل  نة اجلديدة نيمتككتسـيه يشدد عىل ما وللج ا للج ا
برية ية  هوةل من أ تواصل  كمن ا مه  .بسل
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نغالديش عوأعرب  .49 يد روز يف حمرض الاجامتع بوفد  يد تقديره  ته يف  سـن ر ي للب تقدير لردتقغ   عىلهلوخصه اب
تصل ابلفقرة  رشح املقدم وال سـامي فامي  تاط علام اب نغالديش وأضاف قائال إنه ا تني أاثرهتام  تني ا سأ يا ل ب لل ل ًمل ح ً

ية ). واو(7 تصاصات احلا لورأى أن الا نقطة خ لناول تكل ا متتت يده ا حلإال أنه أكد تأ مية مضافة ي قي يف حال إضفاء 
ية ادلوية ية إىل اخلربة احلكو لعىل ذكل عرب إدراج إشارة إضا م تحدة ذكلويف . ف ياق، شكر وفد اململكة ا مل ا لسـ

يح  سأةلضعىل تو تعلق ابلفقرة . ملا بارة ، 3يوفامي  نقاش واب تاط علام اب لعا ل ً ته يف " قدر اإلماكن"ح غبوأبدى ر
سأةل يف سائل  عداد ملاإلشارة إىل كون تكل ا شأن خارطة الطريقاليت طرحتملأحرج ا . ب خالل املفاوضات 

يه  توصل إ يا مع احلل الوسط اذلي مت ا لو ل ًشـ تذاك، مت بارة اقرتح قو ثايل هو حذف ا لعأن احلل ا " قدر اإلماكن"مل
يغة امجلةل كام وردت يف الفقرة  تفاظ  بصوالا   من تكل15ً من خارطة الطريق فضال عن إضافة الفقرة 14ح

تعاد . اخلارطة يال يه احامتل ا ندما حتدث األعضاء عن املرحش األكرث تأ هر  شلكة اليت قد  بورأى أن ا ه ع ًمل تظ
يار املرحشة األكرث .  احلايلمن الوضع تبينهالوضع عن الواقع كام ميكن  تحكمي قررت ا ئة ا توأوحض قائال إن  ل خي ه ً

يال يف الوضع احلايل ًتأ تايل وأشار . ه يديملرونة اللغوية قد  بعض اأنإىل لاب سامح بوضع من ذكل مفكون  للا  ً
يل يةل حامسة من حصائل  WO/GA/39/13ث من الويقة 15 و14الفقرتني ًعلام بأن و. لقبا حصتربان  معلية تع

تفاوض تفاظ  اقرتح ،لا بعض األوضاع علهيام طفيفة غوية لتعديالت  حيمتل إدخالعىل أن ام هبحالا لنا  ًي متك
 .األخرى

نقحة ائوشكر الري .50 سودة الويقة ا ملس األمانة عىل توزيع  ث تجىل فهيام تعديالت املدخةل تليت  شات ذكل ل ا نا قخالل  م
يوم  .لا

شأن الفقرة  .51 نغالديش  يده لالقرتاحات اليت قدهما وفد  يا عن تأ نوب أفر بوأعرب وفد  ب ي يق ته يف 3ج غب وعن ر
شارية نة الا يب عىل رد ريس ا تا سللج ئل با. تعق الواردة يف " واخلربة يف معل اللجان"رة لعواقرتح رضورة حذف ا

بارة إو) واو(7آخر الفقرة  ية ادلوية... اخلربة و"لعهناء امجلةل بعد ا لاحلكو بارة " م هم ما املقصود من ا لعألنه ال  يف
نص الفقرة  ".معل اللجان" تصل  بوفامي  نص ب عرتف، قال إنه ال ي"6"4ي تعلق ى أورلذكل ا تابالساق يأن األمر 

بق  نص  WO/GA/39/13ثاعامتده يف الويقة سـمع ما  تداء مما ييلاحملددلوطلب حذف ا وإذا : "ب ابلاكمل ا
ثل آخر ها  متي إىل مجموعة  مماكن العضو اخلارج  ل نه قدر اإلماكن بعضو ين عتعاض   (...)". فسيسـ

نقحة اجلديدة ودعا  .52 سودة الويقة ا نظر يف  يا إىل ا نوب أفر ملالريس وفد  ث م ل يق ج  يزال يرغب يف وحبث ما إذا اكن الئ
هعبارةلحذف ا نص يف الفقرتني  امل باك يح ا لإذ جرى  بق اعامتده يف الويقة " 6"4 و3تنق ثيد ما  سـ لتجسـ

WO/PBC/39/13. 

بارة  .53 بارة . 3يف الفقرة " قدر اإلماكن"لعوأيد وفد أنغوال اقرتاح حذف ا بارا "لعوطلب إدراج ا ًا من فرباير عت
شا" 2"4 يف الفقرة "2011 ننظرا إىل إ تداء من األول من فرباير ً نة اجلديدة ا بء ا بارة . 2011للج بل حذف ا لعو ق

نصوص علهيا " بارة ". 5"4يف الفقرة (...)" ملفامي عدا احلاةل ا متي إىل "لعوطلب حذف ا ينوإذا اكن العضو اخلارج 
بغي حذف ". 6"4يف الفقرة (...)"  ينورأى أيضا أنه  بدأ" 7"4امجلةل األوىل من الفقرة ً فامي عدا ":  اكآليتتاليت 

نصوص علهيا يف الفقرة  ساند اقرتاح اإلضافة اذلي قدمه وفد ، 6وخبصوص الفقرة ". أدانه" 8"4ملاحلاةل ا
ية  تحدة األمر يكالوالايت ا ية(مل سري اذلا تشأن تعممي ا ل تعديل املقرتح إدخاهل عىل الفقرة ) ب . 12لووافق عىل ا

تعداد للمو يانه قائال إنه عىل ا تمت  سـوا ًب تعديالت املذكورةخ لافقة عىل الويقة إن أدخلت ا  .ث

نقح فقرة فقرة ئواقرتح الريس  .54 ملتصفح نص الويقة ا تالفث ختحديد أوجه الا وأعرب عن قلقه القرتاح حذف . ل
بارة املذكورة غري موجودة  اإلنصاف ألغراض" 6"4الفقرة  تعاض عن لك عضو من لعكام لو أن ا سـيث  يحب

شارية  نة الا تأعضاء ا يهرحش من اإلقلميمبسللج متي إ سه اذلي  ل اجلغرايف  شغل ابهل هو . يننف أال يكون يوقال إن ما 
يقجمل شارية يف حال إدراج لبلطموعة بدلان أورواب الوسطى وا نة الا ثل يف ا ت أبدا  للج سمم نص دون أي ً لذكل ا

ية لبارة أخرى ات أي يف وضع احلايل  اجملموعة تكل وضع يف اقرتاح حذف امجلةل كيفية تأثريحبث ودعا الوفود إىل . ع
يه مجموعة ثل  فمتل أال  مت شأن الفقرتني . حي يقات  بمث دعا إىل تقدمي ا يقات. 2 و1لتعل تعلوأحاط علام بعدم وجود أي  ً .

بارة  نظر إىل حذف ا لعولفت ا يه" قدر اإلماكن"ل تفق  نص ا علوإدراج ا مل  .3 يف الفقرة ل
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شواغل اليت عربت عهنا وفود عدة 3يف الفقرة  من امجلةل ذكل اجلزءحذف ورأى وفد اجلزائر أن  .55 يب  لل  يسـتج
ية بدلان األفر سق مجموعة ا يقوال سـامي  ل تدرك قائال إنه ما زال. من ًوا تخدام  تسـ شأن ا تحفظات  سـدليه بعض ا ب ل

تعاضة عهن" qualified " اإلنلكزييةلكمةال تايل" eligible" بلكمة اسـوإنه يفضل الا نحو ا بارة عىل ا لتقرأ ا ل لع : ل
"However, if no eligible candidate (...)" ألن لكمة "qualified " ية وال هلتدل عىل أحد معايري األ

تلف املعايري األخرى خمشمل   .ت

تحدة ردا عىل ما  .56 ًوقال وفد اململكة ا سابقمل يان ا لأىت يف ا نص لب شلكة ألن ا بب هل  ل إن ذكل الاقرتاح  م يس
ية العامة مجلعاملذكور مأخوذ من ويقة ا سري ما . ث يد  نص يعين أن ادلول األعضاء  تطرد قائال إن تعديل ا تفوا تع ل ًسـ

تقد أن بإماكن ادلول األعضاء أن تفعل ذكل ية العامة وإنه ال  ته ا يعقا مجلع نص . ل يغة ا تفاظ  لواقرتح الا بص ح
ية العامة  ية مجلعملراعاة ما قررته ا نا حمن ا توريةل  .سـادل

نص اذل .57 بق لوقال وفد اجلزائر إنه عىل عمل اب ناء عىل جترته يف ًاعامتده وأضاف قائال إسـي  بنه قدم ذكل الاقرتاح  ب
يق املعايري ئة  ندما حاولت ا سأةل  تحكمي وعىل طريقة حل تكل ا بئة ا ي ع مل ل تطي ه نا دون . له هومىض يقول إنه حياول 

سعى إىل إعادة  يه من أجل إعداد فقرة جديدة وإنه ال  تفق  نص ا تخدام ا يشك ا عل مل ل مجلعية العامة صياغة قرار اسـ
يح  سريهضبل إىل تو تصاصات و يق تكل الا تعني علهيا  نة اليت  يمعل ا ب ي تللج خ تحمت عىل كام . تط سيأوحض قائال إنه  ً

سري ما املقصود بلكمة  يح و شارية عاجال أو آجال أن حتاول تو نة الا تفا ض ت ًللج ً وإن ادلول " qualified"س
شلكة أخرى تواجه يف تكل احلاةل  ماألعضاء  تخدام اللكمة وأعر. سـ يهل ا سـب جمددا عن  تفض ً"eligible " ًبدال

شأن ذكل القرارًوأردف قائال إنه " qualified"من اللكمة  تحدة  بهم موقف اململكة ا مل  .يف

يا الريس  .58 ئوشكر وفد سلو رشح املقدمفين تخدمة يف الواثئق اليت . لعىل ا يغة ا نص وا يده  سـوأعرب عن تأ لص لل ملي
ية العامة أ متدهتا ا مجلعا شات . و وافقت علهياع نا بوطلب مواصةل ا ق تايل بعد انعقاد شأن مل يوم ا نقطة يف ا لتكل ا ل ل

يقاجامتع  بحثلبلطمجموعة بدلان أورواب الوسطى وا سأةلل   .مل ا

تحدة  .59 يح ما قصدهملوشكر وفد اململكة ا تحكميًعلام بأن و.  يف قوهلضوفد اجلزائر عىل تو لئة ا  مل تواجه عىل ما هي
شلكة اب مبدو أي  ية لنسـبة إىل ي يغة احلا لا يار األعضاء اجلدد") qualified("لص ، أشار إىل أنه ال ختيف إطار ا

ها  لبغي  تايل ين شلكة لاب بلمأن تواجه أي  يغة يف ا بة إىل تكل ا ملسـتقاب لصل وأعرب عن أمهل أن . ً أيضانسـ
تحكمي ل ذكل األمر يسـتجيب ئة ا هوم مبعىن أن  لملا أبداه وفد اجلزائر من قلق  هي بة مف شلكة اب سـن تواجه أي  لنم

ية العامة متدهتا ا يغة اليت ا مجلعإىل ا  .علص

ند أن  .60 بع لهوالحظ وفد ا ية اليت  ية ا ية العامة غري أنه ال يوحض، يف رأيه، ما نص مأخوذ من قرار ا سـتتا لعمل ه مجلع ل
نص ياغة ا لبب أسلوب  ص بارا"أن تدرج بعد امجلةل األوىل واقرتح . بس تكون(...) من عتا ن سـ،   ةللجا

شارية تقةل ستالا بعة األقالمي إىل ينمتون سـبعة أعضاء من للرقابة مؤلفة ملسـا ية ا لسـاجلغرا  يف األعضاء لدلول ف
بو توىل"امجلةل " يالو ية الربانمج جلنة ستو بعة األعضاء تعيني نواملزيا يار عقب لسـا تية ا  حتكمي هيئة جترهيا خمعل

نة تنشـهئا بوا جلنة ذكل يف توساعدها الغرض لهذا للجا ية يلو تقةل لاحلا شارية ا سـالا ملت ية" للرقابة س تا لمث امجلةل ا : ل
يميجديد، فإن املرحش األع إقلمي مؤهل من مرحش إذا مل يكن من ولكن،" سب  تقىل ربة  حب نة ت شارية للجا  ستالا

تقةل نصبللرقابة ملسـا يحصل عىل ا مل هو اذلي  مييسـ يهل اإل نظر عن  قل بغض ا ث  ."متل

ند ع .61 لهوشكر الريس وفد ا تاز وأضاف قائال إن ذكل الاقرتاح ئ ًىل اقرتاحه ا ادلاعي إىل (واقرتاح وفد اجلزائر ملم
تخدام اللكمة  بة) "qualified"ًعوضا عن اللكمة " eligible"سـا ناية الوا جيويان ا لع ل سة رفعو. سـ  ذلكل جللا

يوم  .لا

سة  .62 ناف ا جللوذكر الريس دلى ا ئ تصل ابلفقرة حبثه الاقرتاح اجلاريبأن سـتئ ية 3مل وا ثا ياغة امجلةل ا ن يدعو إىل  ل ص
تايل نحو ا لعىل ا توىل: "ل ية الربانمج جلنة ستو بعة األعضاء تعيني نواملزيا يار عقب لسـا تية ا  حتكمي هيئة جترهيا خمعل

نة تنشـهئا بو جلنة ذكل يف توساعدها الغرض لهذا للجا ية يالو تقةل لاحلا شارية ا سـالا ملت ياغة امجلةل " للرقابة س صو
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ثة  ثا لا هابأخذل يغة امجلةل الرابعة  تفاظ  ية العامة والا متدته ا نص اجلديد اذلي ا س ا نفح بص مجلع شريا . عل يانه  ـى  ًوأ م ب هن
 ".eligible"أو اللكمة " qualified"سـتخدام اللكمة اب توتعلق مطروحة تزال ال اليت سأةلملإىل ا

تحدة  .63 شاورات ملواقرتح وفد اململكة ا تعلقة ابلعضوية 3 تقرأ الفقرة مع وفد اجلزائر أناليت أجريت ملبعد ا مل ا
ساطة بارا من فرباير : " كام ييلببواملؤهالت  ًا تكون2011عت نة سـ،  شارية للجا تقةل ستالا  من للرقابة مؤلفة ملسـا

يهنم سـبعة أعضاء ية الربانمج جلنةتع  تايل تكل الفقرةمنامجلةل األخرية هناية وتصاغ  "نواملزيا نحو ا ل عىل ا : ل
بريين " خلتفظ اب تعانة خبدماهتمسـيح ية من أجل الا شارية احلا نة الا يني  سـاخلار ل ت سللج نمع إماكية إضافة إشارة  "ج

ية العامة  مجلعإىل ويقة ا بني يف الويقة : "اكآليتث ثكام هو   ".WO/GA/39/13م

تحدة  .64 تحدكد عىل اقرتاحه وأملوشكر وفد اجلزائر وفد اململكة ا نه وبني وفد اململكة ا نظر  ملبادل وهجات ا ل . ةبيت
يغة املقرتحة يف ًوأوحض قائال إن للصه أبدى عدم ارياحه  سن  األصلت نصيف الواقع حتإذ رأى أهنا ال  . لجودة ا

بب،  تخداهما يف تكل الفقرة يه "qualified " أن اللكمةارتأىلسوذلكل ا سب ا سـ  ثري لكمة ح تمضلةل 
تحكمي اليت شارك بدله يف  ئة ا سد ما حصل فعال يف  باس وال  لالا ي جت هت هاًل ندرج يف . لأعام توقال إن الكفاءة 

بان دلى  ئة أيضا يف ا ناك عدة معايري أخرى أخذهتا ا تحكمي وإن  ئة ا ية اليت حددهتا  سـمعايري األ ي ه ل ي حلهل ه ًه ل
ية  ثال أن مرحش . ت يف حد ذاهتاابلكفاءاتوال تربط هلحتديد األ يل ا ملوذكر عىل  مجموعة بدلان أورواب الوسطى سب

يق بب آخر يستبعد مل  لبلطوا أال وهو عدم كفاية املعلومات الواردة يف سرية ذكل املرحش لسألنه غري مؤهل بل 
يار يق معايري الا ميه أو  ئة من  متكني ا ية  تاذلا ب ي خت تط يه تقل باه إىل الفقرة . ل نص 9نتولفت الا ئة اليت  ت من تقرير ا لهي

تحكمي إضافة املر(...) : "عىل ما ييل ئة ا لقررت  يالحشهي ًة األكرث تأ ياب مرحش ه يل العام يف  تأ غ يف درجة ا ه ل
يق تحل حمل مرحش ومىض يقول إن ". لبلطمن مجموعة بدلان أورواب الوسطى ودول ا مجموعة لاملرحشة املقرتحة 

يق يث الرتيب العام بل أفضل امرأة  لبلطبدلان أورواب الوسطى ودول ا تمل تكن أفضل مرحشة من  ن إو مرحشةح
ثت ئة  حبا ساواة بلهي سأةل ا مل  ثاال آخر عىل م ترب  سني اليت  معني ا تع ًن م بق يجل لوتكل . ال صةل هل ابلكفاءةمطار 

باب، رأى أن  شات اليت دارت وال تعال ) "qualified" ("املؤهل"اإلشارة إىل املرحش سـاأل نا قسد متاما ا مل  دًجت
تخداهما يغة مالمئة ال تايل  سـاب ص تلف وجديوأردف . ل شاركون يف معل  خمقائال إن األعضاء  ي  خالل ادلورة دً

ية سواء أأدرج ترب نقاشا ذدرج م مل ي ألاحلا ية العامة مما  متدته ا ًكل يف قرار ا يع مجلع تح اببه جمددا يف ع بغي  ًال  ف ين
ناقش ويقة جديدة وأوحض و. الوقت احلايل ية  نة الربانمج واملزيا ثقائال إن  ت ن جل ية أً متدها ا مجلععرب عن أمهل أن  تع

مترب هر  سبالعامة يف   .ش

نص عىل 7ئر الريس إىل أن الفقرة وأشا .65 قعتومن الكفاءات اليت كثري ت  تايل . ها ادلول األعضاءت لوساءل اب عام إذا ت
سأةل كفاءات األعضاء يف الفقرببساطهتا اكن من األفضل احلفاظ عىل تكل الفقرة  شديدة وقرص الرتكزي عىل  ما  ةل

نظر إىل الفقرة . 7 سأةل ذاهتا " 6"4لولفت ا ثري ا ملاليت  تنيو. ًمتامات قال إن ادلول األعضاء حتاول  ،ليف الك احلا
ميي  يل اإل قلإرساء فكرة ا يار بني اللكمةلمتث ها "qualified" واللكمة "eligible "خلوإن ا با ه يرصف، يف رأيه، ا نت

سعى ادلول األعضاء يف الواقع إىل  مييضامن جتسـيده يف الك الفقرتني هو تيف حني أن ما  يل اإل قلا رتح أن واق. لمتث
ميي يل اإل تني وتركز ابألحرى اهامتهما عىل فكرة ا قلنحى ادلول األعضاء عن الرتكزي عىل هاتني ا ث لمتللكم  .تت

ته يف  .66 ية وأعرب عن ر بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر بوحتدث وفد  غل يق يق .  أدىل به وفد اجلزائرترديد ماج
تخدام املصطلحات املال ية مباكن ا سـورأى أنه من األ ندوب اجلزائر هو عضو يف . مئة يف ذكل احلالمه موذكر بأن 

تحكمي ورأى لئة ا برية بعد أنهي ية  تيس أ ندوب من رشح أمر  يار لكمة تلخص ما قدمه ا ك أن ا مه مل يكت  أنصت خ
يني بعة الهنا يار املرحشني ا ية ا ئناية ملا قاهل خبصوص  سـ ت معل لبع يانه . خ ـى  بوأ  يه eligibilityًقائال إن اللكمة هن

ناسب يف ذكل احلالامل  .ملصطلح ا

ئة  .67 لهيوذكر الريس بأن ا يمي هالجدوأعدت ئ شأن للتق    يريسورأى أن ذكلتقيمي املرحشني كيفية بوكونت أفاكرها 
يار زمالء يقوم علالفكرة اليت  ئةمنختهيا ا يل ادلول األعضاء يف ا ية  نة الربانمج واملزيا ي  ث ن هجل لمت بغي . ل ينوقال إنه ال 

ئة من خالل طريقة حبهثم لألمور ابلرضورة عىل لألعضاء الرتكزي لهيغل أايدي أعضاء ا ًوأضاف قائال إنه من . ّ
سني مل تكن يف عداد املؤرشات و ساواة بني ا سأةل ا ناجليل أن  مل ئة إجلم بة اكنت لهين ا ية برضورة يف ئصا تو صا ل
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بغي رمبا . إدراهجا يث ال يركز الاهامتم عىل قلبينومىض يقول إنه  سأةلحب امجلةل  واقرتح العمل عىل ذكل . ملتكل ا
نص مع األمانة  .لا

يغة وأعرب وفد اجلزائر بعد  .68 ته يف اقرتاح ا سق اجملموعة ابء عن ر تلف الزمالء وال سـامي مع  لصشاوره مع  ب ن خم غت م
ية تا لا نص  "qualified"حبذف اللكمة  "مرحش إذا مل يكن من: "ل نحو اآليتوإكامهللمن ا يسـتويف : "ل عىل ا
ية العامة املعايري تحكمي وفقا لقرار ا ئة ا ها  مجلع اليت  ل ًي ه مث إدراج اإلشارة إىل القرار اخلاص الصادر عن (...)" تضع

ية العامة وإىل الويقة  ثا  .هنافيه  WO/GA/39/13مجلع

ند قالو .69 ية أو غري إنه خيىش أالله وفد ا يار األ هليكون من اجليل ما إذا حتدد    من املعايري العامة يف حال ذكلمع
تايل نحو ا نص عىل ا لقراءة ا ل يار: "(...) ل تويف معايري الا تمرحش ال  خسـ نص واقرتح ". ي تخدام ذكل ا ليف حال ا سـ

يحة  لأن حتدد أرقام الفقرات ا ية ويس إىل املعايري العامة الواردة يف لتأكد منلصح يار األ ل اإلشارة إىل  هل مع
 .ثالويقة

نص ئواقرتح الريس  .70 تايللا ئة : "لا ية مبرحش لهيإذا جعزت ا تو صعن ا هول(...)" بناء عىل قرار ل يغة ا تخدام  جملاب ص  .سـ

تخدام اللكمة  .71 يط األمور وا ند إنه يفضل  سـوقال وفد ا سـ تبه  ألهنا "qualified" ًبدال من اللكمة "eligible"ل
نطوق  تخدمة يف  ماللكمة ا يمي املفصليشرياذلي الفقرة ملسـ بت تكل اللكمة . للتق إىل مرحش مؤهل  سـبوإذا 

بعض الوفود، مشلك تدرك قائال إنه لة  ًا شرية إىل ذكرينبغي عىل األقل سـ مل الفقرة الواردة يف تكل الويقة وا ر يامع"ث
يل األ تأ ها يمي املفصلي حي اذلدىنل ية مرحش  للتقدد أ تعرض خبالف ". هل ية  نة الربانمج واملزيا توأضاف قائال إن  ن جل ً
تضمهنا تكلخلط ذكل خلطر  تلفة اليت  تاملعايري ا  .ث الويقةخمل

يه اللكمة "eligible"أن يدرج خط مائل بعد اللكمة ًأيضا واقرتح . وأيد وفد أنغوال موقف وفد اجلزائر .72 تل و
"qualified"تايل نحو ا ل عىل ا ية ا" eligible/qualified: "ل ملمن أجل  من لك خشص رين ومتكني عياتغط

يب هلتفسري اللكمة  بغي أيضا إ. يطكام  ًوأردف قائال إنه  ين ها يف الفقرة ً بارة  نفسدراج ا  ".6"4لع

متل  .73 بديل آخر  ته األمانة  نص اذلي اقرت حموقرأ الريس ا ك حل نة وعدد األعضاء ًقائال إن الفقرة ئ يل ا للجبعد  يه تشك
ية تا لا يار: "ل ية الا بعة عقب  ية األعضاء ا نة الربانمج واملزيا تتعني  معل سـ ن خجل ئة عن "مث " ل لهيولكن، إذا جعزت ا

ية مبرحش تو صا يعني ل بارة(...)" فسـ من أي إقلمي،  يلعحبذف ا (...)". إذا مل يكن من مرحش مؤهل (...) : "ةت اآل
بارة " (2"4يف جزهئا اذلي اقرتح وفد أنغوال تعديهل أي اجلزء  4الفقرة  حبثواقرتح  ") 2011فرباير "لعبإضافة ا

بول عام بدو  بقوقال إن تكل اإلضافة حتظى عىل ما   .ي

متةلاآلاثر عن توساءل وفد أنغوال .74 ئة حمل ا يار من جانب ا تخدام معايري الا يار وا ية الا بة إىل  ي اب ت سـ ت معل هسـ لن خل خ
ته األمانة أي ما ييل نص اذلي اقرت حيف حال إدراج ا ية مبرحش: "ل تو ئة عن ا صإذا جعزت ا ل مما قد يؤدي، يف " لهي

ئة فهيا رأيه، إىل  ية بأي تهنا جعزألهيحاةل تقرر ا تو ص عن ا تار خشص ل تخدام معايري ختو سـبعد ذكل مرحشا دون ا ً
يار  .ختالا

ًوطمأن الريس الوفد قائال إن  .75 يري ابيق الفقرة وعلام بأن ئ هر نظرا إىل عدم  ًاحلاةل املوصوفة أعاله ال ميكن أن  تغ ً تظ
تقةل للرقابة  شارية ا نة الا يمي ا يال يف  يني املرحش األعىل تأ تحديد إىل  شري اب نص  سـا ت للج ه تع ل ي ملل س تق يئة للهوأن ً

 .نظاهما ادلاخيل

ند أعرب و .76 تعاضة عن اللكمة  هليفضتن علهوفد ا تحاةل . "eligible" ابللكمة "qualified"سـالا سـويف حال ا
ته األمانةيذكل، قال إنه  نص اذلي اقرت حبل ا  من تقرير الفريق 22 و21ًواقرتح أيضا اإلشارة إىل الفقرتني . لق

يار(العامل  نص ا) ختخبصوص معايري الا  .ذلي اقرتحه وفد اجلزائرليف ا

تايلووعلق  .77 وقال إن الاقرتاح يعين (...)" إذا مل يكن من مرحش من أي إقلمي : "لفد اجلزائر عىل اقرتاح األمانة ا
تحكميأن  لئة ا ية،هي شخص يف حني ،قلمي يف حال اقرتاح مرحش واحد فقط من مجموعة إ يا ذكل ا تخب تلقا ل  ًئ سـتن

بقة  يفاء ال تفرتض املطأن املعايري ا ناك سوى مرحش واحد من مجموعة بل ا يا إن مل يكن  ستيار املرحش تلقا ه ئ ًت خ
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ية  تخدام ال. وليف املقام األهلمعايري األ يهل ا ند و يده ملوقف وفد ا سـوشدد عىل تأ تفض ه  أو "eligible"صفة لي
تحال   . العامل من تقرير الفريق22 و21 إىل الاقرتاح األصيل الوارد يف الفقرتني األمرسـالرجوع إن ا

بغي فصل  .78 يا عام إذا اكن  ينوساءل وفد أسرتا ل هومني عدد األعضاء مفهومت هوم املعايري بدال من إدراج ا ملفعن   يف ًمف
ها شري الفقرة . نفسالفقرة  تحكمي عىل 3تواقرتح أال  ئة ا ية  نة وأن تدرج أي إشارة إىل  ل إال إىل جحم ا ي معل هللج
نص الوارد بني األرحج يف  سب 8 و7الفقرتني لا يوأضاف قائال إنه . المئاملتسلسل لاح  ته عترب ً نص اذلي اقرت حا ل

بوالاألمانة  ً  .مق

يا مع اقرتاح اجلزائر .79 ند سلامي جدا و ترب اقرتاح وفد ا ًوقال وفد أنغوال إنه  شـً ه ممتيع ً بغي مض الاقرتاحني . ل ينورأى أنه 
يغة مالمئة شاور الوفدان إلجياد  صواقرتح أن   .يت

شلك اآليتوقرأ وفد اجلزائر ا .80 ند يف ا تفق علهيا مع وفد ا يغة ا سب ا لنص املقرتح  ه مل لص ح ولكن، إذا مل يكن : "لل
تويف  ية العامةيسـمن مرحش  تحكمي وفقا لقرار ا ئة ا ها  مجلعاملعايري اليت  ل ًي ه بغي لألمانة توفريه (تضع كام يرد ) ينمرجع 

 ."WO/GA/39/13ث من الويقة 22 و21يف الفقرتني 

بول غري أنورأى وفد اململكة ا .81 مقتحدة أن الاقرتاح  ته يف همل نص غب أبدى ر  14إشارة إىل الفقرات لأن تدرج يف ا
ها 16 و15و نفس من الويقة  شري يف تكل الفقرات إىل املرحشني ث تألن الويقة   )"qualified"(" املؤهلني"ث

ميي يل اإل تطلب ا قلواحلاالت اليت ال  ث يا ادلاعي القرتاح األماًأيضا تأعرب عن ارياحه و. لمتت لنة واقرتاح وفد أسرتا
يار ية الا تعلق  نص ا نة عن ا تصل حبجم ا نص ا تإىل فصل ا بعمل مل ل للج مل  .خل

ند بإضافة اإلشارة إىل الفقرات  .82 تحدة16 و15 و14لهورحب وفد ا مل وفقا ملا اقرتحه وفد اململكة ا يس . ً لوقال إنه 
ًتأكدا من أن الفقرة  شري إىل16م سأةل ألهنا  تكل ا ت تربط  مل ب بعة أعضاءت تصار عىل  سـ الا  .ق

تحدة حمددا  .83 ًوقال وفد اململكة ا  .26نه يقصد الفقرة إمل

 .26 و22 و21 و15 و14ئوأكد الريس اإلشارة إىل الفقرات  .84

توصل إىل حل ووافق عىل إدراج اإلشارة إىل الفقرة  .85 سامح اب ند األعضاء عىل ا لوشكر وفد ا ل  .26له

تعديالت املقرتح إ .86 لواقرتح الريس حبث ا ها عىل الفقرتني ئ  .6 و5لدخا

يا ابمس  .87 يقفينوحتدث وفد سلو إذا نصت عىل " 6"4أن الفقرة  وأشار إىل لبلطمجموعة بدلان أورواب الوسطى وا
يه فإهنا  متي إ سه اذلي  شارية مبرحش من اإلقلمي اجلغرايف  نة الا تعاضة عن لك عضو من أعضاء ا لالا نف ت للج ينسـ س

يقبدلان أوروسـتقطع بوضوح بأن مجموعة  ها أبدا عضو  لبلطاب الوسطى وا ها لن يكون  يس دلهيا مرحش  ًاليت  ل ثل ميل
سـامب وردت يف نص . خلف كذكل يغة الفقرة  تفاظ  تايل إنه يفضل الا حوقال اب بص غري (األصيل ثالويقة حل

نقح  ).ملا

شاورات إن .88 ية وقال عقب ا بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر ملوحتدث وفد  يقل يق يف " 6"4قرة قبل نص الفيسـ هج
بارة   ".قدر اإلماكن"لعحال حذف ا

نص املعدل اكآليت .89 لوقرأ الريس ا ثل آخر، : "ئ ها  متي إىل مجموعة  مموإذا اكن العضو اخلارج  ل نه ين عتعاض  فسيسـ
نةبعضو ثةل يف ا للج من اجملموعة أو اجملموعات غري ا تعاضة عن ". ملم ها ابال ية الفقرة تظل عىل حا سـوقال إن  ل بق

 ."eligible" ابللكمة "qualified"اللكمة 

تحدة  .90 ث من الويقة 26 و22 و21 و15 و14اإلشارة إىل الفقرات أن تكرر ملواقرتح وفد اململكة ا
WO/GA/39/13يف ذكل اجلزء . 

شاورات اليت ي ملوفد أنغوال أنه وأكد  .91 شأن تكل الفقرة عقب ا ملعد يرص عىل اقرتاحات احلذف اليت قدهما سابقا  ب ً
ية أجريت مضن مجموع بدلان األفر يقة ا تصل ابلفقرتني . وبدافع الرتايضل نقل امجلةل ، اقرتح "6"4و" 5"4يوفامي 

ية  تا حالا نصوص علهيا يف، ("فت  .ام إىل هنايهتتنيمن بداية الفقر...") ملفامي عدا احلاةل ا
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تعديالت املقرتحة حىت  .92 لوخلص الريس ا تفق علهيا اكآليتئ بة إىل الفقرة: ملذكل احلني وا ، يعاد أخذ "6"4 لنسـاب
بارة  ية حبذف ا ثا لعامجلةل ا ن ثة " قدر اإلماكن"ل ثا تعاض عن امجلةل ا لو ل يه يسـ نص احملدد اذلي متت املوافقة  علاب ل

بارة ( تداء من ا لعا تويف "ب . بإدراج اإلشارة إىل الفقرات املذكورة (...)) املعايرييسـولكن، إذا مل يكن من مرحش 
نص اذلي ح وفد أنغوال ، اقرت"7"4و" 5"4وخبصوص الفقرتني  تفاظ اب لالا نقهل إىل هناية بً سابقا حذفه طلبح
ية تا بارة  مامجلةل  خ نظر يف الفقرة . كع لواقرتح الريس ا تىض " 8"4ئ نص إذا ا شري إىل قامئة اخلرباء وتعديل ا قاليت  ل ت

 .األمر ذكل

هورية كوراي إىل الفقرة  .93 ية اطالع " 8"4مجوأشار وفد  سأةل  يح  كيفوطلب تو م يار ول ادلض ختاألعضاء عىل ا
تقاةل  يال من قامئة اخلرباء يف حال ا سـاملرحش األكرث تأ  . من أي إقلمي وعدم وجود أي مرحش مؤهلأحد األعضاءًه

يد  .94 يا تأ كوطلب وفد أملا همه للفقرة ن تايل " 6"4فحصة  ناك عضوين من اجملموعة ابء وأنه ميكن اب هم أن  لوقال إنه  ه يف
تعاضة عن أحدهام بعضو آ تعني ومىض يقول إن. خر من تكل اجملموعةسـالا تايل يه  تعاض لاب متي العضو ا ملسـأن  ين

يكون دلى مجموعة أخرى عضوانمما يعين ون آخرون ثالث مهنا مرحشى  دلليسبه إىل مجموعات أخرى   سـأنه 
ثالث  يقأي مجموعة (لوأن اجملموعات ا تني لبلطبدلان أورواب الوسطى وا تني قدع واجملمو ماألخريني ا ً مرحشا اتلل

يكون دلهيا دوما أكرث من مرحش يف وأضاف قا. مشموةلليست ) ًواحدا بدو هل أن بعض اجملموعات  ًئال إنه  سـ ي ً
يه يف الوقت احلارض  .علحني أن مجموعات أخرى لن يكون دلهيا أي مرحش كام هو احلال 

سأةل .95 موتطرق الريس إىل  يار جديدة تؤدي إىل إعداد معإنه من املزمع إجراء ً قامئة اخلرباء وأوحض قائال ئ تية ا خل
تعاضة عن األعضاء بعد انهتاء والية الفريق األول  تعلق ابال سـقامئة جديدة فامي  شارية(ي نة الا تألعضاء ا ). سللج

شلكة اليت  ملواسرتسل قائال إن ا هورية كوراي يه عدم ً ثل جملموعة إدراج مجحددها وفد  بدلان أورواب ممأي 
يق ية مما يعرض ادلول األعضاء خلطر  القامئيف لبلطالوسطى وا  .العائق املزدوجلة احلا

يا ابمس مجموعة  .96 يقفينوحتدث وفد سلو بدلان أورواب الوسطى مجموعة  وقال إن لبلطبدلان أورواب الوسطى وا
يق يار لبلطوا ية ا تحمت إجراء  يس دلهيا مرحش يف الوقت احلايل وإنه  يدة اليت  ت يه اجملموعة الو معل خي ل أخرى ح

يحات جديدةوادلعو نصبشـة إىل تقدمي تر بق أيضا . م يف حال شغور  سه  ًوأردف قائال إن ذكل اإلجراء  نط ينف ً
هور حاةل مماثةلعىل مجموعات أخرى  وفامي خيص اجملموعات اليت دلهيا عدة مرحشني . ظدلهيا مرحش واحد يف حال 

يار جمدمدرجة أسامؤمه يف القامئة،  ية الا تعني إجراء  ترأى أنه ال  معل يد اعامتد خي ملفدا وأنه من ا رشط أمان من ً
يل  .لقبذكل ا

شواغل يف  .97 ناقش تكل ا يا أن  هورية كوراي ووفد سلو شواغل اليت عرب عهنا وفد  لواقرتح الريس ردا عىل ا ت ن فيل مج ًئ
ن. فرتة الاسرتاحة يه ا ند إ نطقي اذلي  يل ا تح شارية إىل رشح ا نة الا لودعا ريس ا ل مل ل ل ت تللج يسئ ساعدة س ملص 

سأةلالوفود ع ها  سني  للمىل   .فهمحت

شا .98 نة الا توأوحض ريس ا سللج ياغة الفقرة ئ صرية قائال إنه حاول دلى  سد مضمون الفقرة " 8"4ً  من 27جيأن 
ية. WO/GA/39/13ثالويقة  تا بارة ا تخدام ا لومىض يقول إنه تعمد ا ل لع تعانة بقامئة اخلرباء احملددة :"سـ سـجيوز الا

يار يف حاةل ا ية الا تأسامؤمه يف  شارية أو وفاتهخمعل نة الا تتقاةل أحد أعضاء ا للج ئة  ".سسـ تطرد قائال إن  يوا هسـ ً
ية  نة الربانمج واملزيا ية إىل  تعني علهيا أن تقدم تو تقاةل أحد األعضاء إذ  نعقد جمددا يف حال ا تحكمي  نا جل ص ي سـ ت ًل

ها فقطتسـتطيع  اوإهن يح أو  بعضأن تقرر حبث لك اسـامترات الرت تخدا. شـ سـوأردف قائال إن ا بارة ً جيوز "لعم ا
تعانة توحا للك الاحامتالت دون " سـالا باب  ًيرتك ا مف يل املرحشني ل أو ) "qualified"" (األكفاء"صالولوج يف تفا

ية) "eligible"" (املؤهلني" شأن ا تفاوض  ئة ا تحمت عىل ا لعملوإنه  ب ل ي  .لهي

ته يف توفري املزيد من املعلومات عن  .99 يا عن ر بوأعرب وفد أسرتا يه الفقرة ملاألساس اغل علنطقي اذلي تقوم 
نظمة وذكر بأن  WO/GA/39/13ثمن الويقة " 8"28 نع ا ملالغرض األسايس من تكل الفقرة هو  من إجراء م

يار جديدة ابلاكمل يف تية ا تقاةل أحد األعضاء أو جعز خشصخمعل نةسـ حال ا شاركة يف ا للج عن ا وقال إن . مل
نوات ية إىل وأفاد بأ. سـالقامئة ال جتدد إال لك ثالث  ته وبعد توصل لك اجملموعات اإل يا نص مصم دلى  مين ا غ ص قلل
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ية هبدف ضامن عدم  نة املا ضحل وسط خالل ا ية جديدة ابلاكمل لسـ بعملوجوب اضطالع ادلول األعضاء 
يار   .خشص مما برر إعداد قامئة اخلرباءختال

رس الريس  .100 ئوا يع الوفودسـتف رشوح املقدمة حتظى ابرياح  مجعام إذا اكنت ا ت نص يف . ل لوأحاط علام ابملوافقة عىل ا ً
يد ابلعكسغياب يق عىل نص الفقرة . تف أي ردود   . املعدل اذلي وزع عىل الوفود6لتعلودعا إىل ا

نص مع عدد من الوفود و .101 يا إنه حبث ا با لوقال وفد إ ن شرتاكًا اقرتاحقدمسـ  ً شأن الفقرة م . 6ب بني بدله والصني 
حلوأضاف قائال إن الاقرتاح يأخذ يف ا بو يف الوقت احلايل وال ً تصل بلغات معل الو يبان الوضع الفعيل فامي  ي سـ

بل متةل يف ا باب أمام أي تعديالت  سه ا ملسـتقيصد يف الوقت  حم ل نص املقرتح يقرأ اكآليت. نف لواسرتسل قائال إن ا ً :
توا " ية مبا فهيا اإلنلكيثبوجيب عىل املرحشني أن  بو الر مسإتقاهنم ومعرفهتم بلغات معل الو يةي مما " نسـزيية أو الفر

بوةل ية تكون  مقيعين أن أي لغة من اللغات األربع غري اإلنلكزيية والفر يار كام . نسـ ملعأوحض قائال إن ذكل ا  الً
ية  تني اإلنلكزيية والفر تايل عىل ا سـترص اب للغ نل ية األخرىيق بو الر تخدام لغات الو نص جيزي يف الواقع ا مسوإن ا ي سـ  .ل

يا عام .102 لوساءل وفد أسرتا ية وعام إذا اكن جيب توفري خدمات الرتمجة الفورية ت يا والصني من آاثر ما با ل القرتاح إ ن سـ
شارية نة الا تخالل اجامتعات ا  .سللج

يا .103 با يان اذلي أدىل به وفد إ نوأيد وفد الصني ا سـ تعني عىل ادلول . لب ية، رأى أنه  بة إىل آاثر الاقرتاح املا يواب ل لنسـ
بار  يع يف اعتاألعضاء أن تأخذ يف الا ساوي حقوق  مجملقام األول  ية ت بو الر مسلغات الو تخداهما ي بغي ا سـاليت  يف ين

شاريةانل جلعامأ نة الا ثل ا ت هممة  سللج سـهبا األمانة . م ية ميكن أن  ناك آاثر ما حتوأضاف قائال إنه قد تكون  ل ه ً
تقاده أن أمه . يف وقت الحق ية عوأعرب عن ا بو الر يع لغات الو مسأمر هو إدراج  ي شاركة هبدف ضمج ملامن ا

بدلان تلف األقالمي وا شارية القادمني من  نة الا تامة للك أعضاء ا لا خم ت للج  .سل

يقات وفد الصني .104 يده  يا عن تأ با تعلوأعرب وفد إ ي ن يحافظ عىل اإلنلكزيية أو سـهمام حصل ًقائال إنه وأضاف . لسـ
ية و ية ن إنسـالفر نا ية ا ماآلاثر املا ت ساطة يف وذ. سـتكون يف أدىن حدها عىل اإلطالقملل ببكر أن الاقرتاح يأخذ 

تخدام لغات أخرى بان إماكية ا سـا ن  .حلسـ

تايلاألمانة إوقالت  .105 نحو ا نص عىل ا هم ا لهنا  ل ل ية إضافة إىل أي جيب عىل : تف نسـاملرحشني إتقان اإلنلكزيية أو الفر
ية أخرى تحدث أح. مسلغة ر تعلق ابلرتمجة الفورية، أفادت بأن أسوء حاةل قد تكون أن  يوفامي  نة ي للجد أعضاء ا

ية  با تني اإل ية واإلنلكزيية وعضو آخر اب تني ا شارية اب نالا سـ للغ للغ لصينت ية س اإلنلكزيية  مث ذكرت أننسـوالفر
تان  ية هام ا للغوالفر تاحاننسـ تان  ستا ناء عىل طلب حمددلل وأضافت قائةل إن . ب كحد أدىن إضافة إىل لغة أخرى 

يا خدمات الرتمجة الفورية  ًتقدم حا تنيل ية للغاب تاح يف نسـ اإلنلكزيية والفر ية اكنت  توإن الرتمجة الفورية ا لصين
 .املايض

نة  .106 ية ألن ا تاح ابإلنلكزيية أو الفر نة ادلاخيل  شارية قائال إن واثئق معل ا نة الا للجوأضاف ريس ا سـ ت للج ت نللج ً س ئ
هم أن ادلول األعضاء وافقت خالتوفامي يربط ابللغات، . تعمل عىل ذكل األساس نة يفقال إنه   2005سـل 

يق( تد نة ا ئت  قندما أ لش جل ية ) نع ية وا لصينعىل اعامتد اللغات اإلنلكزيية والفر بب يفرسوإن ذكل األمر نسـ س 
نة  ناء اجامتعات ا تكل اللغات أ للجتوفري خدمات الرتمجة الفورية  ث يينب نة ا لصمما ساعد عضو ا  .للج

يد عدم إ .107 ته يف تأ يا عن ر با كوأعرب وفد إ ب ن يةيف أي تعديل دراجغسـ نظر ا لعمل الاقرتاح من وهجة ا  ًالئقاأوحض و. ل
بل فقط ال غريًايتيح فرصالاقرتاح إن   .للمسـتق 

هم  .108 يفوقال وفد فرسا إنه ال  يةاذليغرض الاقرتاح ن تلف متاما عن غرض امجلةل األ صل  وأعرب عن عدم . ًخي
شرتكة ع سـهتدف ضامن إاتحة لغة  ية اكنت  مارياحه هل وذكر بأن الفكرة األسا ت سـ نة ت للجىل األقل ألعضاء ا

شارية بارة . ستالا تعاضة عن ا تايل الا لعوطلب اب سـ بارة " مبا فهيا"ل نحو " عىل األقل"لعاب نص عىل ا لليك يقرأ ا ل
تايل ية: "(...) لا  ".نسـعىل األقل اإلنلكزيية أو الفر
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ئة معل  .109 نص األصيل و شرتكة مضن ا ناك لغة معل  تقاده أنه مل تكن  يوأعرب الريس عن ا ل م ه هع يق ئ تد قنة ا ل جل
تني تخدام إحدى ا للغشريا إىل ا سـ نقاش أي . ًم يق عىل الاقرتاحني املطروحني  للودعا الوفد إىل ا : ما ييلعىل لتعل

يةمبا فهيا اإلنلكزيية أو " ية"أو " نسـالفر  ".نسـعىل األقل اإلنلكزيية أو الفر

نطاق بدرجة أكرب من الا .110 يا أن اقرتاح وفد فرسا حمدود ا با لورأى وفد إ ن ن يا والصني سـ با شرتك بني إ نقرتاح ا سـ مل
بارة  بعاد يعين " عىل األقل"لعألن إدراج ا ية ستا شرتك نسـاإلنلكزيية أو الفر ينص عىل مليف حني أن الاقرتاح ا

ست رضورة  ية يف لك األحوالوعىل لاللغات ا بري آخر، قال إن . نسـاإلنلكزيية أو الفر تغري بتعو تاألمور لن 
بة إىل الوضع الراهن  نص لنسـاب شأن يتيح لإال أن ا شات  نا بل يف ضوء ا بفرصا  ق مل للمسـتق سـياسة اللغات املزمع ً

تايل يوم ا لإجراؤها يف ا نطاق بدرجة أكرب إال أنه أبدى و. ل لأضاف قائال إنه يرى أن اقرتاح وفد فرسا حمدود ا ن ً
تعداد بوهلسـا  .لقه 

نقاش اكآليت .111 للوقرأ الريس الاقرتاح املطروح  توا وجيب عىل املرحشني": ئ بو يثب أن  يإتقاهنم ومعرفهتم بلغات معل الو
ية ية عىل األقل اإلنلكزيية أو الفر سـالر يقات أخرى من ". نمس تعلوأعلن املوافقة عىل امجلةل نظرا إىل عدم تقدمي أي  ً

 .الوفود

يا إىل امجلةل األخرية من الفقرة  .112 سري اذلاإاتحة (6لوأشار وفد أسرتا ت ا يواقرتح حامية املعلومات ) يةل ة لشخصا
تعلقة ابملرحشني  ن(ملا توازن بني ) ن واملعلومات عن األرسة وغري ذكليوالعاترخي الوالدة واملرتب وا يق ا لهبدف  حتق
ية املرحشني و ية يف فشفا ية وطلب تعديل امجلةل ا نياهتم ا ملعشخص ل  .كلذلً اديجتسـالفقرة تكل ح

نص ليك يقرأ اكآليت .113 لواقرتح الريس تعديل ا يةا(...) سـتتيح : "ئ ية ا نسري اذلا ت ياري ينطويحبيث " ملعل ملع اإلجراء ا
بعه األمانة  تحقق مع عىل تتاذلي  ية حمررلا تارين وإعداد سري ذا تاألشخاص ا ها عىل ادلول األعضاءخمل  .لتعممية 

تخداهما  .114 ية إلعداد اسـامترة موجزة ميكن ا سرية اذلا يارية  بو ا يح اسـامترة الو يا  سـواقرتح وفد أملا ت لل ملع ي معلية يف تنقن
ية دون طلب توفري املعلومات عن املرتب األول  ئةل أسا يح املامثةل بطرح أ سـالرت سـ ة خشصياحملصل أو معلومات شـ

تحكمي ئة ا ها  لأخرى غري رضورية وال صةل  هبي  .ل

تضمن إال ئوأكد الريس  .115 يث ال  ها عىل ادلول األعضاء  توز ية  سري اذلا تايل الاتفاق عىل حترير ا تأنه مت اب حب ل ت ل يعل
يةاملع يقمث خلص . ملهنلومات عن اخلربة ا ية ودعا الوفود إىل ا با ها عىل الفقرات ا تعديالت املقرتح إدخا تعلا ل لل ق  .ل

يا األعضاء بأنه أوىص  .116 نوب أفر يقوذكر وفد  شارية اجلديدة وإحثببج نة الا سأةل أمانة خمصصة  ت  للج دراج سم
  14يف الفقرة ابألحرى اإلشارة إلهيا 

شارية إىل توفريئودعا الريس األمانة ور .117 نة الا تيس ا سللج سأةلئ شأن تكل ا ية  مل معلومات إضا ب  .ف

ناك  .118 شارية يف الوقت أمانة خمصصة للخدمات العامة بدوام جزيئ هوقالت األمانة إن  نة الا ها إىل ا تتقدم د سللج مع
يث الاضطالع. احلايل توقع تقدمي دمع أكرب من  شارية  نة الا تقادها أن ريس ا حوأعربت عن ا يئ ت للج  ابألعامل سع

تقارير بحوث وإعداد ا لوإجراء ا يد . ل نة الاأن يطلب منملفومضت تقول إنه قد يكون من ا للج ريس ا ستشارية ئ
نة يف الوقت . ًاإلحاطة علام مبعلومات حمددة يانه إىل تفرغ أعضاء ا تدركت قائةل إن الريس أشار يف  للجوا ب ئسـ

تقارير نظرا إىل تقاعد العديد مهن تحرير ا ًاحلايل  ل نة   إزاءئوأردفت قائةل إن الريس أعرب عن قلقه. مل للجأعضاء ا
بري مهنم وظائف أخرى و شغل عدد  كاجلدد اذلين  غشأن مدى تفري  . ألداء هماهمملتكريس الوقت الالزمهم ب

شارية  .119 نة الا توقال ريس ا سللج يق(ئ تد قنة ا ل تفق مع األمانة ) جل ًناك أشغاالإذ يرى أن يإنه ال  ثرية ه ثرية  م  ك
تقاعد م يضطلع هبا لالهامت شخص ا ملحىت ا شأن تكل . ًبدال من أداء معل غري مأجورل نقاش  تدرك قائال إن ا بوا ل ًسـ

بداية  نذ ا سأةل جار  لا يق[ممل تد نة ا قبداية  ل سابقةجل شأن ]. ل ا شات  نا ناء ا سأةل طرحت أ بوذكر بأن ا ق مل ث  مراجعةمل
سابقة يق ا تد نة ا ليل  ل قجل شات أن عددا من ادلول األعضاء ه اتضح يف تكلًوأضاف قائال إن .تشك نا ً ا ق بد مل يمل 

ت تعداده  لا نةسـ نةو للجقدمي املزيد من ادلمع إىل ا يض عدد أعضاء ا للجأراد املوافقة عىل ذكل مقابل  وأفاد بأن . ختف
نص عىل 14الفقرة  بحث  يد ا ت من الويقة  ل سـيت أكرث من ادلمع اإلداري قث بو ادلمع اللو جرضورة أن تقدم الو ي
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يةألعامل ال يجري حبثوقال إن. لتقنجلوهرية وا يل ذكل ادلمع اإلداري سـه  شة إطارعند حد علمه يف ص تفا نا ق  م
يات املقدمة تو ندرج يف عداد ا نة إذ  ية ا صتو ل ت للج ية إلعادة طرح . ص بدلان األفر نانه جملموعة ا يقوأعرب عن ا ل مت

شواغل إال أنه رأى أن  نصولتكل ا ية أمر  مدمع األشطة اجلوهرية وا ن يه يف لتقن يقول إنه ومىض . 14الفقرة علص 
ها يتعني  نة  ية واألمانة وا نة الربانمج واملزيا نفسعىل  للج ن توزيع . الهنجوضع جل تعداد  لوأردف قائال إنه عىل ا سـ ً

نة  نظام ادلاخيل  للجتطف من ا ل ساابتمق تحدة حلمراجعة ا تابعة لألمم ا مل ا سن ل نة مما  حييصف وظائف أمانة ا للج
شاريةدلول األعضاا فهم نة الا منط األعامل اجلوهرية املطلوبة من ا تء  سللج تقاده أن إحدى همام . ل عوأعرب عن ا

يد  نظمة الر تخدام ا ثل يف ضامن ا شارية  نة الا شـا مل سـ مت ت تللج يهنا ال ملواردها وأفاد بأن س شارية  نة الا بعا ت سللج
سابقةتتطلب نة ا شات جرت يف ا نا يذية بدوام اكمل وفقا  ل أمانة  للج ق مل ً نة . تنف تدرك قائال إن ا للجوا ًسـ

شارية  هام حتتاج إىل ستالا شارة  هبا عىل أساس عقد عضطالالااليت ميكن ملخشص يعىن بعدد من ا عند "ستا
تضاء بغي إجنازه"قالا ين وفقا للعمل اذلي  نصوص علهيا يف الفقرة ر ذكو. ً مجمددا أن األحاكم الالزمة  ) ب(14ً

يجري حبهثا  يل  تفا سـوأضاف قائال إن ا ص ل يات ً تابعة تو شأن  شات  نا بةل من ا صند حد علمه يف املرحةل ا ب ق مل مع ملق
نة  .للجا

سأةل ألنه  .120 شأن ا ته  شاور مع مجمو يه ا تعني  رشح املقدم وقال إنه  يا الريس عىل ا نوب أفر ملوشكر وفد  ب ع ت عل ي لل ئ يق ج
رشح مرض هم . لال يرى أن ا ندرج يف يفومىض يقول إنه  يات املقدمة يف الويأن األمر  تو ثا ص يقة ل

WO/GA/38/2 نص الفقرة بغي أن  تقد أنه  ت إال أنه ما زال  تاج إلهيا 14ينيع ية اليت قد  ساعدة اإلضا حت عىل ا فمل
شارية اجلديدة نة الا تا  .سللج

ية يف ذكل الصدد .121 بدلان األفر سأةل إىل أن يطلع عىل رأي مجموعة ا يقوأرجأ الريس حبث تكل ا لئ  .مل

ناول الفقوطلب وفد الصني  .122 ته  و6رة تالعودة إىل  شاورغبأعرب عن ر يا هتبعد  با ن مع وفد إ تعاضة عن سـ سـيف الا
بارة  بقى عىل حاهل". بتفضيل"ابللكمة " عىل األقل"لعا  .يوقال إن اجلزء اآلخر من امجلةل 

ًورد وفد فرسا قائال إنه يرى مع األسف أن اللكمة  .123 بارة " بتفضيل"ن بة بقدر ا نا ست  لعيفة جدا و سـ ي مضع ل مبا "ً
 ".فهيا

ت .124 تايل وأعلن ئ الريسنفأسـوا يوم ا شات يف ا نا ل ا ل ق شارية األخري مل نة الا تايم عن اجامتع ا تقرير ا تأن ا للج خل سل
يا يف  ًتاح حا ل تاحة أيضا . مكتب توزيع الواثئقم نقحة  شارية ا نة الا تصاصات ا ًوقال إن ويقة ا م ملخ ت للج ثالويقة (سث

WO/PBC/16/3/Rev.( شأن نص الفقرة مث أخطر األعضاء ابالتفاق اذلي توصلت إ ية  بيه األطراف ا ن  6ملعل
بارة  تعاضة عن ا تعديل املقرتح هو الا لعمن تكل الويقة وأفاد بأن ا سـ ل  ابللكمة" بتفضيل"أو اللكمة " فهيامبا "ث

تايل. "وخاصة" يه، أضاف قائال إن امجلةل تقرأ اك لو توا : "ًعل إتقاهنم ومعرفهتم بلغات يثبوجيب عىل املرحشني أن 
بو الر مسالو يةي شأن ". نسـية، وخاصة اإلنلكزيية أو الفر ية من الوفود  يقات إضا بوأشار إىل عدم تقدمي أي  فتعل

يه تفق  نص ا علا مل  .ل

شأن نص الفقرة  .125 يا أن دليه اقرتاحا  نوب أفر بوأعلن وفد  ً يق ية. 14ج تا بارة ا لواقرتح إدراج مجةل جديدة بعد ا ل : لع
بوتقدم أمانة " شايالو نة الا ساعدة إىل ا ت ا للج تقةل للرقابة،سمل ساعدة من خارج  ملسـرية ا بغي أن تأيت هذه ا ملو ين

يق ادلاخيل والرقابة وفقا تد بو  ًبة الو ق لل ي ية شع شفا ساءةل وا فبديئ ا ل مل : وقال إن امجلةل اجلديدة تقرأ اكأليت". مل
تفر" ساعدة شلك خدمة  تخذ هذه ا مو ملت ية س ئة ا تقةل يف ا نغة و هسـ ملم ها لف ميبغي تقد وقت عىل أساس نصف الين

تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـكأمانة  ت ملللج  ".س

ناك موظف .126 هم أن  ند إنه  هوقال وفد ا يفه شارية ًال نة الا ساعدته إىل ا ئة اخلدمة العامة يقدم  ت من  للج سم بدوام ف
يا جزيئ وأنه من املطلوب  ًحا تعانة خبل يةسـالا ئة ا ملهندمات موظف من ا  .لف

يا أنه من املطلوب توف .127 نوب أفر يقوأكد وفد  ئة ج ساعدة موظف من  ية إضافة إىل  ساعدة ا فري خدمات ا م ن ملهمل
 .اخلدمة العامة
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يق .128 تد نة ا ساعدة العامة املقدمة بدوام جزيئ مل تكف ألداء أعامل  هم أن خدمات ا ند إنه  قوقال وفد ا ليف جل مل . له
تصاصات احلا" إضافة"إن اكن من املمكن اإلشارة بوضوح إىل وطلب  ية ألن الا ساعدة ا لا ن خمل نص مله تية ال 

ئة اخلدمة العامة بدوام جزيئ فإطالقا عىل خدمات موظف من  ً. 

نص املقرتح .129 ياغة ا ساعد عىل إعادة  لوطلب الريس من األمانة أن  ص ت  .ئ

نقطة  .130 شأن تكل ا شات  نا تحدة األضواء عىل أن ا لوسلط وفد اململكة ا ب ق مل ند سـتجرىمل لب أيضا يف ظل ا  عن 5ً
نة ا يات الصادرة عن  تو ليذ ا جل ص ل يقتنف يا ألن ديورأى أنه من غري اجمل. قتد نص حا تعديل ا ً تكريس الوقت  ل ل ل

ند لك  يه يف ظل ا تفق  بما  عل سار  5لي ملبق وحيدد ا  ً.للميض قدماسينط

تصاصات ئوذكر الريس بإجياز أن الاقرتاح املعارض يدعو إىل  .131 شأن الا شات  نا سأةل من ا بعاد تكل ا خا بت ق مل مل س
يات الصإطاروطرهحا يف  تو ص حبث ا تعني ابلرضورة ل يق ألنه ال  تد نة ا يادرة عن  ل تصاصاتقجل  .خإدراهجا يف الا

تقاده الراخس أنه جيب  .132 ية وأعرب عن ا بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر عوحتدث وفد  يقل يق نص إدراج ج لذكل ا
يه فهيا تفق  نص ا تصاصات وإدراج ا تصاصات وأضاف قائال إنه يرغب يف العودة إىل الا عليف الا مل ل خ  حىت ًخ

ند  سأةل يف إطار ا ثت تكل ا بوإن  مل  .5لحب

ندئواقرتح الريس  .133 بار شواغل وفد ا تايل ليك يأخذ يف الا نص ا ها ت ل لل ساعدة شلك خدمة : "ع تخذ هذه ا ملو ست
ية  ئة ا تقةل يف ا نتفرغة و هسـ ملم لف تقةل مقدمة والعامةم شارية ا نة الا سـ عىل أساس نصف الوقت كأمانة  ت ملللج س

 ".للرقابة

نص املقرتحووافق وفد ا .134 لند عىل ا  .له

ية  .135 ساعدة اإلضا ية متويل ا يا عن  رس وفد أملا فوا مليف ن كتف ساعدة تعين احامتل تكل وعام إذا اكنت سـ تقصري مدة ملا
 .الاجامتعات

ها ب .136 يحتقيقوردت األمانة قائةل إن الوفورات اليت ميكن  يف الرتمجة الفورية ختففضل  نة (لض تاك للجالجامتعات ا
شارية يةمتويللتكفي ) ستالا ساعدة اإلضا ف تكل ا  .مل

شارية الوفود ابئوذكر ر .137 نة الا تيس ا شارية لوفورات اليت حتققتسللج نة الا يض عدد أعضاء ا ت بفضل  سللج ختف
يف تاك ساعد عىل تعويض ا بعة أعضاء مما  سعة إىل  لمن  ل ي سـ تني هو أن وأضاف . ت نذ  همه  نقائال إن ما  م سـف ً

رشط املطلوب للم ليض عدد األعضاء اكن ا ية يف ذكل الصددختف تو صوافقة عىل ا  .ل

تحدة إنه عىل .138 بول الاقرتاح ما دامملوقال وفد اململكة ا تعداد  لق ا يف اندراج  سـ تاك لتكل ا يحدود يف ل ية احلا لاملزيا  ةن
 ً.اؤكدًأمرا م

 .ئوأكد الريس حصة ذكل .139

ية  اباوصلهت" 6"4وقال وفد الصني إنه ال يرى ما املعىن املقصود ابلفقرة  .140 عام إذا اكن من  تساءلو. "8"علفقرة الفر
شارية أو وفاته ويف حال عدم وجود أي مرحش من اجملموعة اليت  املمكن، نة الا تقاةل عضو يف ا تيف حال ا للج سسـ

سابقة  يار ا ية الا لمتي إلهيا أويص به يف  ت خمعل تعاضة عن لك عضو ًونظرا إىل) مل يدرج يف قامئة اخلرباء(ين سـ الا
شارية نة الا تمن أعضاء ا سه سللج يةًمعال ابلفقرة(نف مبرحش من اإلقلمي اجلغرايف  جملموعة ، أن تقرتح ا)"6 "ع الفر

سابق  تعاضة به عن العضو ا ية مرحشا آخر لال لا سـ ًن تويف(ملع رسو. )ملا يحا أو سـتفا همه  ً عام إذا اكن  حص عام إذا ف
 . للمجموعة عىل اإلطالق تقدمي مرحش جديداكن ال ميكن

ًوأوحض الريس قائال إن ال .141 ية يه ئ تحكمي" جيوز"سـلكمة األسا ئة ا ثه وإن  بق  لكام  ي حب  ، أي ادلول األعضاء،هسـ
ًنعقد جمددا  تدعو مجموعة جديدةت ثه يف احلاةل احملددة . لوميكن أن ترجع بعد ذكل إىل القامئة  بق  حبوأشار إىل ما  سـ

يقجملموعة  يؤدي إىل أي مرحش من تكل اجملموإدراج  وقال إن عدم لبلطبدلان أورواب الوسطى وا سـعة يف القامئة 
ية جديدة  .معلإجراء 
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بارة " 8"4الفقرة وأضافت األمانة قائةل إن  .142 لعتخدم ا تعانة بقامئة "تسـ بارة " (...)سـجيوز الا نص عىل ا لعوال  ت
يار " يسـتعان" تعانة ابلقامئة  خمما يعين أن الا سسـ باتليو ً ابلرضورة وا  .ج

رس عام إذا اكن من املقصود أنه حيق  .143 لوا ته عضو وفاة جملموعة يف حال اتكل سـتف تقا لأو ا أن تويص مبرحش جديد سـ
 .يحل حمهلل

تصل ابلفقرة  .144 تخدمة 17يواقرتح وفد مرص فامي  بارة ا سـ وا بارة مللع تعديل األخري أن تعدل ا لعيف ا نة"ل بغي  للجو " ين
بارة  تعاض عهنا اب لعو نة"يسـ يكون  للجو سابقة" سـ ياانت ا متىش مع ا لحىت  لب  .ت

ًوأوحض الريس قائال .145 تعني اآلن عىل ئ تحكمي اختاذ ي إنه  لئة ا ند . قرارهي شأن ا شات  نا بكام أعلن انهتاء ا ب ق  من 4لمل
 .WO/PBC/16/3 Revثالواردة يف الويقة جدول األعامل وقرأ فقرة القرار 

يةتويص  .146 ننة الربانمج واملزيا نة  جل تصاصات ا شأن ا تعديالت املقرتحة  ية العامة ابملوافقة عىل ا للجا ب ل خمجلع
تقةل للرقابة كام يه واردة يف مرفق الويقةالا ثشارية ا سـ ملت  .WO/PBC/16/3 Rev س

ند  يق :5لبا تد نة ا يات الصادرة عن  تو قيذ ا لنف جل ص ل  ت
تني .147 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .WO/PBC/16/4 و WO/GA/38/2س

ًوأوحض الريس قائال إن  .148 تجري يف ظل تقرير الفريق العامل تكل ئ شات  نا سـا ق ) WO/GA/39/13ثالويقة (مل
يه ناء  ية  علاذلي عقدت ادلورة احلا ب ها ترد يف الفقرات . ل تعرا بغي ا يات اليت  تو ضوأفاد بأن ا سـن ص  76 و74 و72يل

سادس من الويقة 81 و80و ث مضن اجلزء ا ند احلايل من جدول . WO/GA/38/2ل لبودعا األمانة إىل تقدمي ا
 .األعامل

ية وسلطت األمانة األضواء عىل  .149 تو صيذ ا ل يات الواردة يف الفقرات 72تنف تو ص من بني ا  80 و76 و74 و72ل
نة WO/GA/38/2ث من الويقة 81و للجيري امس ا ية . بتغ تو صوقالت إن ا نظر ادلول األعضاء  تقرتح 74ل تأن 

متع أ ية  ية جديدة وأكرث  ئة رئا بو  شئ داخل الو جتيف أن  معل سـ ي ي هن يةت نة الربانمج واملزيا نكرث من  أعضاء وتضم  جل
ية . ً عضوا16 و12رتاوح عددمه بني ميكن أن ي تو ية وا تو صوأفادت بأن تكل ا ل ص تصةل هبا ال تزالان 76ل مل ا

نظر فهيام ادلول األعضاء بغي أن  تتني و ن ية وأضافت قائةل إن . يمعلق تو صا  ادلول األعضاء نيأن تع تقرتح 76ل
ية نة الربانمج واملزيا ية  ئة فر شارية بصفهتا  نة الا نا للج ع ي ت هللج ية/س ية املصغرة املقرتحةالعامة مجلعا ئة الرئا سـ أو ا . لهي

يذ وأشارت  ية تنفإىل  تو صا نة  80ل شارية وعدد أعضاهئا عرب القرار اذلي اختذته  نة الا تعلقة حبجم ا جلا ت للج سمل
ية ية الواردة يف الفقرة ومضت تقول إن . نالربانمج واملزيا تو صا تضمن عددا من 81ل  ً اخلالصات احملددة وتظل ت

نظر  ،)هـ (81 خيص الفقرة فاميو. معلقة لتت ا تصل ابإىل لف يق  من لفقرةيما  تد يات انمجة عن ا قتو ل أعد املدقق ص
شأهنا  بادلاخيل ويقة  يقدم) WO/PBC/16/4ثالويقة (ث تضمن سـوقالت إن املدقق ادلاخيل  ت تكل الويقة اليت  ث

يا عن ًتقريرا  ًمر توحل صعدد ا نفذةل يق ادلاخيلمليات اجلارية وا تد شأن ا ق  ل ية والرقابة ب ساابت اخلار ج ومراجعة ا حل
 .اإلدارية

شارية  .150 نة الا توأضاف ريس ا سللج يق(ئ تد قنة ا ل توقع  إن 74ًقائال خبصوص الفقرة ) جل يق مل  تد تنة ا ل دلى تقدمي قجل
ية أن حتدث  تو صتكل ا ثل ذكل الوقعل ية  تو ما ص ية الواردة يف الفقرة كام . ل تو بحث ا صأحاط علام  ل ب  خالل 76ً

ناير املايضالاجامتع األ هر  يول للفريق العامل اذلي عقد يف  باه األعضاء إىل . ش نة نتولفت ا للجعدم وجود ا
نظمة يف الوقت احلايل يلك ا شارية يف الواقع يف  ملالا ه شاءويف ذكل املضامر، ذكر ب. ست فريق عامل رمسي اتبع  نإ

تعلقة  سائل ا بحث ا ية  ملنة الربانمج واملزيا مل ل ن يقللج تد قنة ا ل ت بلج ها مل تكن ن ًدرك قائال إسـوا يق  تد سنة ا نفق ل جل
ية ئة ر مسجزءا من أي  هي تقاده . ً تايل عن ا عوأعرب اب بحث ما تقرتحه أن ل يالوضع انطوى عىل فريق عامل رمسي 

ية مسنة غري ر ية قرارا يف ذكل الصدد ورأى  .جل نة الربانمج واملزيا تخذ  هم أن  ًأنه من ا ن جل ت تلزم األمر مل سـحىت ولو ا
متد ا شأ عن ذكل أيضا تعأن  ناك نفقات  ًية العامة ذكل القرار ألن  ن ه يف خدمات الرتمجة الفورية (تمجلع لتاك

نة تاحة  تحريرية ا للجوا مل ية عىل ). ل مهوعلق أيضا أ تعون صفةحتديد ً شارية علام بأهنم ال  نة الا مت أعضاء ا ت يللج ً س
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يا  ًحا يبصفةل سأةلةمس ر يح ا مل وأشار إىل رضورة تو يدية  قال إنه ويف ذكل الصدد،. ض بعض األعامل ا هاضطلع  لمتب
تاجات  يه من ا تحدة وبعض موظفي األمانة وأحال ما خلص إ تعاون مع األمم ا سـتناب ل مل شار القانوين ل ملستإىل ا

تاجات . واإلدارة سـتنوأردف قائال إن تكل الا نح ً مشري إىل رضورة أو إماكية  ن شارية ت نة الا تأعضاء ا صفة سللج
نص علهيا " همةمبالقامئني اخلرباء " ية  بارة عن صفة ر تاليت يه  مس تخصصة وحصاانهتاع يازات الواكالت ا ية ا ملاتفا مت  ق

يا  ية د نح األعضاء  نوإن تكل الصفة  تغط توفامي يربط ابلفقرة . لألعامل اليت يضطلعون هبا ابمس ادلول األعضاءمت
سطس 81 غ، ذكر أوال بأن الويقة صدرت يف أ ث يا اجلديد ًمث أضاف قائال إن فر. 2009ً تشلك يف لعليق اإلدارة ا

ت2010يناير  سن ا تصل  سن ملحوظ يف الوضع وال سـامي فامي  ل مما أدى إىل  تح ي يق بحت تد نة ا قفاعل بني  ل جل
نوا أيضا  يقول إنمىض  و.واألمانة يق  تد نة ا ًأعضاء  سـ ل حجل ية كإدراق ملتحدايت االفكرية وامللكهم ملفاهمي ا  هبا تصةلل

شأن برانمج تدرييب . ربانمج تدرييب خمصصوب) ب(81ابلفقرة تربط يمما  تطرد قائال إنه يعمل عىل اقرتاح  بوا ًسـ
شارية اجلديدة و تنة الا بغي أن يأى أنهتراسللج تدريب واإلعالم ين  نة األول أساسا  للكرس اجامتع ا من جانب ًللج

ية واليهتا يق ا تد نة ا نهتاألمانة وادلول األعضاء و ل ملجل بة إىل ). ب(و) أ(81 تنيقرتناول الف مما يفيض إىل ق لنسـواب
بغي ، )ج(81الفقرة  تجىلينرأى أنه  شارية  يف اضموهن ميأن  نة الا تصاصات ا بةل ال تاملراجعة ا سللج خ والحظ ملق

نقطة يه يف عدادأن  تصاصات يف العديدة اليت نقاط لا لتكل ا تضمهنا الا خال  نة ت سأةل للجنظر ا موشمل  ت
تقال لالا تضارب املصاحل ما زالت غري واردة ًواسرتسل قائال إن . ليومذكل ا اليت أشري إلهيا يةسـ تعلقة  نقطة ا با مل ل

تصاصات اليت  ناوها يف إطار مراجعة الا بغي  خو ل تن نة تقرتحاي نة إجراءها  سـ ا مراجعة ابلزتامن مع  (2012للج
يق ادلاخيل  تد قثاق ا ل ساابت اخلاريجمي تصاصات مراجع ا حلوا تعلق الفقرة ). خ نة ذكر، )د(81يوفامي  للج أن ا

ية  تقال شديد عىل ا لأوصت مرارا برضورة ا سـ لت يق ادلاخيل والرقابةً تد قبة ا ل سأةل تعزيزها وترى أن  وشع ملتكل ا
ها شأن الرقابة . حلجيري  يات  تو يذ ا تابعة  بوأحاط علام بأن األمانة أرست نظاما  ص ل تنفمل ً نظر إىلاإلدارية ً  لولفت ا

نة الربإذكل الصدد تقرير يف تقدمي  ية جلىل  ناء عىل الفقرة ). WO/PBC/16/4ثالويقة (نانمج واملزيا  1بوأفاد 
ناك  تقرير بأن  همن ذكل ا سؤولون عن الربامج عىل أهنا 95ل يدها ا ية  مل تو تقرير ". جارية"قص لوأردف قائال إن ا ً

سابق لصدور الويقة و بري مقارنة ابلوضع ا سن  ثيمن عن  ل ك نة إحت تدبري املدير العام وقطاع اتدرك أن للجن ا لإلدارة وا
سأةل تقدم . ملعكفا عىل تكل ا بغي إحراز املزيد من ا تقدم احملرز إال أنه رأى أنه  لوأشار إىل ا مما ميكن أن تضطلع ينل

تلفةبه  خملئات الرقابة ا ساابت اخلاريج هي بغي ملراجع ا حل وأوحض قائال إنه  ين تحقق مما إذا اكان ً لواملدقق ادلاخيل ا
يه ا مليؤيدان ما خلص إ تعني عىل ل شارية يسؤولون عن الربامج وإنه  نة الا تا والحظ أن . و حذوهامأن حتذسللج
سابقة  يق ا تد لنة ا ل ها قجل تعرا شارية اجلديدة ا نة الا يات اليت جيب عىل ا تو بريا من ا ضقدمت عددا  سـ ت للج ص ل سك ً ً

ية يات اليت ترى أهنا اسرتا تو تار ا يجيث  ص ل خت تصل ابلفقرة . تحب موافقة عىل أن للجنة اقال إن ، )و(81يوفامي 
شارية يف  نة الا تا تخصصنيبحاجة إىل تعزيز دمع األمانة سللج يانهو. ملزتويدها خبربات ا تمت  با ً قائال إن خ

تصاصات  نة خا يذي  للجاألمني ا ساابتلتنف تحدة وزعت حلمراجعة ا تابعة لألمم ا مل ا  هئاإلعطاعىل ادلول األعضاء ل
شاريةجلمنط األعامل املطلوبة لضامن فكرة عن  يقه إما عرب خدمة خمصصة وإما عرب  فعاةلستنة ا حتق مما ميكن 

تفرغ دون   .دوام اكملب ابلرضورة العملمخشص 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وقدم مدير  .151 تد قبة ا ل تضمن WO/PBC/16/4ثالويقة ) املدقق ادلاخيل(شع ت اليت 
شأن الرقابة اإلدارية اليت قدم يات  تو يذ ا بمعلومات عن  ص ل ئات الرقابة تنف يع  يهتا  يق ادلاخيل من أجل همج تد قا ل

يمي  يق لتقوا تد نة ا قو ل يني جل ساابت اخلار جومراجعي ا شرتكة حل يش ا ملووحدة ا صة ااخلتقارير لاًفضال عن لتفت
ية اخل سجالت أن ًوأحاط علام ب. متابعهتاطلبت ادلول األعضاء رصدها واليت خرى األجار يات لالقوامئ وا تو صاب ل

يذها حفظت واإلجراءات ا يات و تو تابعة ا ية إىل  نفإلدارية الرا م تم ص نواتل ية ن أو سـخالل عدة  بعيهنا لعملا
يا هو وقال . مع مرور الزمنتطورت وترخست  بع حا ًإن اإلجراء ا ل ً املدقق ادلاخيل تقريرا عن تطور قدمأن يملت

يذ إىل املدير العام  لتنفية ا هر وإن معل تة أ شلك  تقرير يرفع أيضا إىلسـ ًذكل ا يقل تد نة ا ق  ل نظر  جل يع ا ليث  تط تسـحب
ياانت يف املعلومات املفصةل الواردة يف  ياانت الواسعة املعدة يف شلك جدول  بقاعدة ا ذلكل الغرض واحملدثة لب

رس الوضع الراهنمجموعة من  يفو بارة اليت بذلت  .تفاإلحصاءات والرسوم واجلداول اليت  هود ا جلوأشار إىل ا جل
تخدام تكل امل سـسني ا يات علومات وتوفري معلومات إدارية أفضل عن لتح تو يذ ا صتطور  ل تعزيز هبدف ضامن تنف
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يث ال ياتحبرقابة  تو صال تفقد أو تغفل ا سري . ل تخدام نظام إشارات ا نظر إىل ا لولفت ا سـ ياانت مضن ل بقاعدة 
ياانت  ية لبجدول ا ترب شديدة األ ية  مهإلبراز تو تع سمحص يذها ب يمما  هوةل و نفتحديدها  تس  .ع وقت ممكنأرسيف ب

تطرد قائال إن ًوا بني بوضوح  سـ نة تنفيذ لازايدة رسعة تاإلحصاءات  نذ  سـبصفة عامة  بة إىل 2007م لنسـ اب
ثقة عن لك املصادر  يات ا تو ملنبا ص تدرك قائال إن ل ًوا يات الصادسـ تو تظام من ا يا و نا صناك أيضا عددا  ل ن ت ًه م ًم مً رة ً

تلفة و يإخملعن لك مصادر الرقابة ا تو صن مصادر ا شمل بوجه خاص ل ية  تات الر يق ئيسـ تد قنة ا ل منذ أوائل (جل
يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةو) 2006سـنة  تد قبة ا ل نة  شع تصف  نذ  يق ادلاخيل  تد سام  سـاليت تضم  ن لل مق م ق ً
يمي 2007 سام  للتق و ً تقطعبيعمل ق نة مشلك  تصف  نذ  سـ  من سري . 2008م تويخ احلذر يف  تفوأوىص  ب

نظمة  توى تنتقل ملاإلحصاءات ألن ا توى مسـمن  يا إىل  نخفض  مسـرقابة  ً ب يد بدرجة أكربنسم مفشجع و . م
سؤولني عن الربامج أن والحظ  يه ملاملدير العام أمد ا يذ يف  راخسنيجبدمع وتو شطة ا لتنفلالضطالع بأ ن

نوات األخرية  تكامل بعض لسـا نوات تكل األسـإال أن ا تغرق بعض ا سـشطة  سـ لن تطلب ي مكو سـهتان هبية ي  ايال 
ثال أنه . من املوارد يل ا ملوذكر عىل  ته   وشائعمعروفأمر سب توسطتطلبما  ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا من  تيج

يذ وقت وهجود  ية  تخداما مالمئا  تخدم تكل اخلطة ا نظمة من وقت وهجود ليك  يه ا تنفوما  بغتق سـ سـ مل ًتض ً ت سـ
ية يذ95هناك ًواسرتسل قائال بإجياز إن . تيجاألهداف الاسرتا نفذ  ية مل  تنف تو ت ًا اتما يف الوقت احلايل ص وإن ً

متكن من  ية لألعامل اليت ما زال زايدةلاألمانة تعمل من أجل ا ئوية ا بة ا سني ذكل ابإلشارة إىل ا لفعل  مل سـ لنحت
يات مضن لالاضطالع هبا ينبغي  تو صيذ تكل ا ل ياانت تنف شأن الرقابةبقاعدة  يات  تو تصل اب ياانت ا بجدول ا ص ل مل . لب

يات نفذ بعض تكل ًوأضاف قائال إن  تو صا به اكملل شـيذا  ً ناك دوما بعض . تنف تكون  ًوأحاط علام بأنه  ه سـ ً
يات اليت  تو صا يات جديدة ل ية 100 تفوقبنسـبة صجيري العمل علهيا يف أي وقت من األوقات إذ تضاف تو ص تو

نة من لك املصادر ياسة األمانة يه . لسـيف ا سـوأردف قائال إن  بوةل يف ً يات ا تو ملقيذ ا صنف ل  ممكنأرسع وقت ت
يق قدمت  تد نة ا بني أن  سجالت  قوإن ا ل جل ت نذ أن بدأت 225ل ية  م تو نة عامأص سـها  ومىض يقول إن . 2006ل

ية فقط من 26 يات ص تو تو صا بوةل ل نفذة عىل وجه اتم ملقا يا مما زالت غري  ًحا تاحة من جانبًوفقا للمعلومات ل  ملا
سؤول نةوأفاد بأن املدير العام .  عن الربامجنيملا ياسة جلاتفق مع  يق عىل  تد سـ ا ًيدة وواحضة جدا تدعى قل ج

ثال أو ا"سـياسة  لالا ية" تفسريمت يذ تو صيف حال عدم  سؤولني عن الربامج . تنف تعني عىل ا ملوأوحض قائال إنه  ي ً
يا أو جزيا  واف رشح تقدمي نة  ية  يذ تو هم عن  نا باب ا ًأل ئً لك ي ص ت معسـ نف تع سجل يف جدول م توإن رشوهحم 

ياانت بمث . لبا ية أن يضطلعوا بذكل يف ينقال إنه  يذ تو سؤولني عن الربامج يف حال موافقهتم عىل  صغي  تنفللم
تكل القرارات واألشطةأرسع وقت ممكن  يقا  تعني عىل املدقق ادلاخيل أن حيفظ جسال د نوإنه  ب ًي ق تطرد . ً سـوا

ثل يف  ية  ياته ا سؤو متقائال إن إحدى  ن ل تم مله ياته ً صبع تو ية تت يق عند إجوإنه من املمكن لشخصا ية تد قراء  معل
يق سابقة مماثةلالاطالع عىل  يات تد يات املقدمة يف  تو قما حصل  معل ص شلك إىلوأشار . لل ث الوارد يف الويقة 2ل ا

تعلق  يات اجلارية ملوا تو صيمي ا ل نة عدد أكرب بتق نذ  سـوالحظ أنه جسل  يد م يات اجلارية اليت بعإىل حد  تو صمن ا ل
نة  نظر إ2002سـترىق إىل  هود اليت بذلت ل إال أنه لفت ا تأخري أي لك جلىل ا ية للحد من ا نة املا لخالل ا ض لسـ

يذا اتما  نفذ  يات اليت مل  تو ًا ً تنف ت ص نوات ل شلك سـخالل أكرث من ثالث  نحىن األكرث احندارا يف ا رس ا لمما  مل . 2ًيف
بل وأعرب عن أمهل  ـى يف ا يات أو  تو نفذ ا تقأن  ملسـتهن ص ل نتقدمي رشح معقول لألشطة يف فرتة مرتاوحت ة بني ب

هرا  رش  هر وإثين  ًتة أ ش عش بنيسـ بار بصورة جديةيمما  سائل يف الا ت اعزتام املدير العام أخذ تكل ا ورأى . ً جداعمل
يات املعقوةلأن أمه أمر هو أ تو بل اإلدارة إال ا صال  ل يذها أن من شأهنا  اليت تق بة تنفيف حال  سـسن األمور اب لنحت

بريا  ثل حافزا  بو مما  ًإىل الو كً مي نفذ  لمنظمةلي يات تليك  تو صا يةل لرسعة وفعا شلك . ب باه إىل ا لولفت الا  الوارد يف 3نت
بني  يالويقة اذلي  يذا اتماث نفذ  يات اليت مل  تو ًتوزيع ا ً تنف ت ص ته والحظ أن . ل يات جارية يف  بناك مخس تو ص شعه

يق من جانب مقدم لكها  تد قنة ا ل ياتمتصل معظمها وجل تو ناك عددا من ا صشؤون املوظفني وأن  ل ه  ميدان يف ًب
ية شؤون اإلدارة املا بع وعىل ادلوام اهامتما خاصا  يون اب ساابت اخلار بدى مراجعو ا ية إذ  شؤون املا لا ب لط حل ي ل ًل ً . ج

بارة عن ًوأضاف قائال إن  شلك األخري الوارد يف الويقة هو  عا ث ياين دائري جمزأل يل ي برمس  تفا صبني ا اخلاصة ل
نفذة ا يات اجلارية وغري ا تو ملمبصادر ا مل ص هود اخلاصة ًوأحاط علام . تبقيةل سـهتدفجلاب يات تاليت  تو ص ا القدمية ل

سة إيرست أند يونغ شرتكة ومؤ يش ا نالصادرة عن وحدة ا س مل يات . لتفت تو صوخبالف ذكل، الحظ أن توزيع ا ل
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يعي إىل حد ما بسب املصدر  تدرك قائال . طح ًوا متل أن يسـ يات رتفعحملإنه من ا تو ص عدد ا تعلقةل  لتقيمي يفاب ملا
بل نظرا إىل  ًا ياتزايدة ملسـتق تو ساطة مما يؤدي إىل تقدمي املزيد من ا يمي  شطة ا صأ ل ب بن  .تقل

بة  .152 يا عن  رس وفد أملا سـوا ن نتف يات سـ تو بوةل وا يات ا تو يات املقدمة إىل ا تو صا ل ص ل ص رسة"ملقل ها أو ا ثل  ملفا لت " ملم
يات وعام  تو سحب ا صإذا اكنت  ل سريهات هم أيضا عام. تفمن القامئة بعد  ًوا سؤول عن سـتف مل حيصل إن يرى ا

ية غري معقوةل وساءل عام إذا اكنت الربانمج أن  تو تا ص ية جترىل يق معل  تد نة ا قالختاذ القرارات وعام إذا اكنت  ل جل
ية عن . تشارك فهيا نة ثالث فكام طلب معلومات إضا هدها إىل  يات يرىق  سـتو  .2005عص

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية مدير ورد  .153 تد قبة ا ل شأن لك ً علام بأن مجموع ًاطيحم )دقق ادلاخيلامل(شع يات  تو با ص ل
نة  بارا من  سجالت أي ا نذ حفظ ا سـالرقابة اإلدارية املقدمة  ت ًل ع ناهز 2002م ية692ي  وخبصوص . ص تو

يات  تو صا رسة"ل ها أو ا ثل  ملفا لت سؤولني "ملم ثال ا يذ وعن ا يل ا يع املعلومات عن تفا مل، أوحض قائال إن  ت ص ممج نفت ل ً
يات أو عن الربام تو تج  ص سجللل ها  تسريمه  ياانت لف ياانت جدول ا ب يف قاعدة  مما يعد الطريقة  هاحفظبغرض لب

ياانت لالطالع عىل  يق ادلاخيل أي الرجوع إىل جدول ا تد تابعة شؤون ا ية  باألسا ل مل لسـ سؤولون سابقا ق ًما قاهل ا مل
بة سـنا تمب يق ا تد ية ا ل  ل ياانت يقدم إىل املوقال إن  .ليةاقمعل هرلبجدول ا تة أ يق لك  تد نة ا شدير العام و سـق ل كام . جل

سؤولني  تمل املعلومات احملدثة دوراي من ا ندما  يات يف نظره  تو تحقق أيضا من أمه ا ملأوحض قائال إنه  سـ ع ص ل ًي ي ً عن ً
ياانت يل بأنوأفاد . لبالربامج وحتدث جداول ا ية حتقق من ذكل ا ب  يل بدأت لقمعل قلنذ  بة إىل مجموعة م لنسـاب

يات  تو صا ناير وأن 7 اترخي ادرة يفالصل ية وفامي )16/10تعممي رمق (ًاملدير العام أصدر تعمامي ي  لعمل ألغراض تكل ا
ساءةل ملتعلق اب يع أن يرجع إىل الوراء ويطلب من مىض يقول إن بوناء عىل ذكل، . ي يسـتطاملدقق ادلاخيل 

سؤولني عن الربامج  ياانتتوفري معلومات تدمع ما أاتحوه من معلومات مضن جدملا يانه قائال. لبول ا تمت  ًوا ب  إنه خ
ية دون يُ سؤول عن الربانمج إذا حاول إهناء تو صتصل اب تفكري امليل فهيا مل سم بأكرب أو لا يتإن مل يقدم رشحا  ً

سؤولني عن الربامج  توقع من ا نة من الوضوح ملا مت الاضطالع به وإنه  ملدرجة  ي نوا من دمع ما جسلوه ممك يمتكأن 
 .تفظون هبا يف قطاعاهتمحياليت ابلواثئق 

ياتبدىوأ .154 تو يا  تعراض اجلاري حا ند ارياحه لال ص وفد ا ل ل سـ ت ًه تقةل للرقابة  ل شارية ا نة الا سـا ت ملللج بالغ عددها س لا
ية 225 ية غري أنه مل يرغب 50حوايل والحظ أن ص تو تة املا هر ا يات حبث خالل األ تو ض يف املائة من ا سـ ص لل ش

نظر يف تكل ا باب عدم ا ليف تقيص أ يات سابقاسـ ًتو ص ناعه بوأعرب . ل بالغ عددها قتعن ا يات اجلارية ا تو لأن ا ص ل
رسعة 95 ـى  ية  ب تو مترار الاجتاه احلايلحسـامب هو مرام ستهنص تاط أيضا علام مب. سـيف حال ا ًوا ً الحظة مدير ح

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قبة ا ل يات عىل وشك اإلجن شع تو نظر إىل أن بعض تكل ا صاذلي لفت ا ل از مث ل
تطلع إىل  يأضاف قائال إنه  ية املزمع لحتديث  احلصول عىلً نة الربانمج واملزيا بةل  سأةل خالل ادلورة ا نتكل ا للج ملقمل

هر يوي نعقدها يف  يات من وأعرب عن أمهل أن . وش تو تعراض تكل ا صحتصل ادلول األعضاء أيضا عىل ا ل سـ ً
شارية اجلديدة يف  نة الا تجانب ا سأةل ن وذكر بأ. غضون ذكلسللج سائل اليت مت الاتفاق عداد  يف يهملتكل ا ملا

ية العامة  شارية مجلععلهيا مضن قرار ا نة الا تأي أن تقمي ا يات وبدي رأهيا فهيااجلديدة سللج تو تا ص تايل . ل لوأعرب اب
ية عن أمهل أن  نة الربانمج واملزيا بةل  ناء ادلورة ا نمتكن ادلول األعضاء رمبا أ للج ملقث شعبة ما حترزه حبث من ت

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قا شأن ل شارية اجلديدة  نة الا نظر يف آراء ا ب من تقدم ابلزتامن مع ا ت للج سل
ها نح األولوية  همة اليت ال بد من  يات ا تو لا م مل ص يت ئاقرتاح قدمه روشدد عىل . ل شأن  شارية  نة الا تثبيس ا ب ت سللج

شأن  سؤولون عن الربامج  تقارير اليت يعدها ا تنفا ب مل ياتل تو صيذ ا يد ألن ادلول . ل مفورأى أن ذكل الاقرتاح 
سعى إىل  بو الرئايس واإلداري تبسـيط تاألعضاء  ييلك الو تحقق يه جزء من ذكل وأن ه يت وا ليات ا لتثبمعل

سار ية أن تطلب من وأضاف . ملا نة الربانمج واملزيا بغي  نقائال إنه  للج ين يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةً تد قبة ا ل  شع
تقارير عهنا أن تضطل يات وترفع ا تكل ا لع  لعمل نة القادمةب بة تضطلع بأعامل ال . للجيف دورة ا لشعوالحظ أن ا

شأن الرقابة ا يسـهتان هبا يات  تو تعلق اب بفامي  ص ل شجعا جدا إلي ترب يف رأيه مؤرشا  ًدارية مما  ًً م تحول يع لسار ا مل
يا يف الو يا إىل . يبولعلاإلجيايب اذلي يقوده املدير العام وفريق اإلدارة ا ًو تابعة ذكلسع ً وحفاظا عىل الوترية متعزيز 

بة  رشية الالزمة لشعذاهتا، ارتأى أنه ال بد من تزويد ا رس يف ذكل الصدد عن لبابملوارد ا ناصب سـتفوا ملوضع ا
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شاغرة اليت  ناتساءل فرتض ملؤها ويلا رشية الالزمة  تع يف الوقت احلارض ابملوارد ا بة  تعام إذا اكنت ا ب مت لشع لل ول ت
ناسب يات يف الوقت ا تو ملتكل ا ص  .ل

هر يويو وعىل ًأحاط علام إنه ئوقال الريس  .155 نابلطلب املوجه للحصول عىل حتديث يف ادلورة املزمع عقدها يف  ش
شارية اجلديدة نة الا ترأي ا  .سللج

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية مدير وقدم  .156 تد قبة ا ل يفً تقريرا عن )املدقق ادلاخيل(شع تو ظا بة وأفاد لشعايف  ل
ئيت حتكمي  شاء  هيبإ سم ا(ن يار ريس  قال ئت يميخ سم ا يس  يق ادلاخيل ور تقتد ئ لق ق ية العامة ) ل مجلعنذ انعقاد ا م

ية حبثتا يئتني لهوقال إن ا. األخرية يار أخرىلتصفقوامئ ا ية ا تجري قربا  تو معل ي خسـ ومىض يقول إن املدير العام . ً
سم تعلاميت واحضة وجه رشق إىل  يف املذكورة يف أرسع وقت ممكن يةلبإدارة املوارد ا تو شطة ا تكامل أ ظال ل ن  سـ
يق وإن  لتحقسم ا ية سيسـتفيد من ق خلية نقل دا هر معل تة أ شملدة  هر يويو(سـ لحىت  عىل أمل كتدبري مؤقت ) ش
بة تزودأن  سام يف ا شع لك األ نة اجلايفبرؤساء دامئني لق ًواسرتسل قائال إن . ريةلسـ أرسع وقت ممكن خالل ا

مت بة  تعا تني لشع قد أيضا اعامتدا شديدا عىل عدد من املوظفني املؤ ً ً يق ادلاخيل ً تد سم ا شملون موظفا يف  قاذلين  ل ق ًي
يا بلك خدمات ادلمع  يق وموظفا  سم ا ًوموظفا يف  ً نً معق يف لتحق تو سائل ا ثل  سائل  ظوإن تكل ا ل م مت اليت القادمة مل

شلك معيل ناوها  بة إىل  بسعى ا ت شع لت ل ناك. س هوأضاف قائال إن  ًنا أن نباء سارة أخرى ختص املوظفني أ ً معل
ية  مية الر ئيسـا ًتعود قربا من ملق ي يمي إىل حد ما  األمومةةإجازسـ سم ا شطة  تأنف أ لتقيث  ق ن سـ ته و. تحب ثقأعرب عن 

نة بأ يحرز تقدم ملحوظ طوال  سـنه  يف القدمية وشكر ادلول األعضاء عىل 2011سـ تو سائل ا ظ من أجل حل  ل م
سائل تكل ا ملاهامتهما  يات وف. ب تو تصل بأقدم ا صامي  ل يااليت أاثرهسأةل ملا(ي يات )نا وفد أملا تو ص، قال إن تكل ا ل
تقرير  بتربط أساسا  شرتكة ًت يش ا ملوحدة ا بوثغرات عن لتفت نة  الصادريالرقابة يف الو  .2005سـ يف 

شارية  .157 نة الا توأوحض ريس ا سللج يق(ئ تد قنة ا ل يق قدمت ما بني ًقائال إن ) جل تد قنة ا ل نذ  226 و225جل ية  متو ص
سطس  يات اليت قدمهتا 2009غأ تو ص وإن مجموع ا ال بد من اإلشارة ًوأضاف قائال إنه . لجنة يفوق ذكل العددلال

ية واحدة إىل  يان إىل صأن حبث تو يات أخرىحيفيض يف أغلب األ األمانة بذلت   وإنصحبث مخس أو ست تو
بارة  جهجودا  تايلحلايل  الوضع اميكن وصفومىض يقول إنه . ًادمللميض قً نحو ا لعىل ا ه: "ل  وأ فارغ انصفكأس 

تلئانصفه ه". مم  ية تطورت انصفورأى أن الكأس  تلئ ألن ا لعمل  ندارام بفضلمم يد  سـ ما أبداه املدير العام وا لسـ
ها فارغ ًوأردف قائال إنه ميكن وصف الكأس . بذكلمن اهامتم والزتام  تمكل بعد نصفعىل أن  ية مل  سـألن ا تلعمل

تقدم امللحوظ احملرزعىل الرمغ من  تدرك قائال إن. لا ًوا يت اليت ال سـ سأةل ا سائل ما زالت مطروحة  ناك  لتثب  مك م ه
سأةل  يهنا و تبد من  م رشوح وبنيحتس تحقق من ا سؤول عن ا شخص ا ل ا ل مل ثال حتديد ما إذا اكن ل متهوم الا مف

بولفووصامل بوال أو غري  مق  ئة. ًمق بار الكأس  تطرد قائال إنه ميكن ا تلوا ت ممسـ ع تحدد ما ً ندما  ها  ثالثة أراب ي  ع عب
هر يويو مما يعد اخلطوة القادمة نبق ذكره حبلول  سأةل . شسـ سائل اليت يعزتم ملوأكد لألعضاء أن تكل ا ملندرج يف ا ت
شارية اجلديدة  نة الا تفاضة يف حبهثا مع ا تالا للج ية نقل املعارف اليت يف إطارسسـ سـهتامعل  كام .  ادلول األعضاءلمتا

نةأكد  تلمت جدوالللجأن ا ً ا نة  .بياانتلل سـ تدرك قائال إن ا للجوا باهًسـ تتت الا كل الواثئق اليت أن ت إىل نلف
بوعنيتسـتمل  صفحة 150ل طوها يناهز بل انعقاد اجامتعاهتا بأ ياان  سـأ ق ساطة . ًح متكن  نة مل  بواعرتف بأن ا بللج من ت
تقاريرحبث ية  خاللل تكل ا ثالثة املا ض الاجامتعات ا هال نه يسـتغرق  تصفحألن جمرد  بوعا اكمال و لكأ ً ً أشار إىل سـ

تقدم امللحوظ احملرز تقرير وا لتوفر ا يانه و. ل ـى  بأ ياانت عند حد علمه ً أيضا طوري إن قطاع اإلدارة ًئالقاهن لبقاعدة ا
نوات وقيداليت اكنت  رس ًعرابمسـ اإلعداد خالل عدة  شارية تكل التي عن أمهل أن  نة الا تقاعدة معل ا سللج

يذاجلديدة يف جم  .لتنفال رصد ا

تداء من الفقرة  .158 سل الزمين أي ا سب ا يات  تو بواقرتح الريس حبث ا سل ح ص لتل ية الواردة إذ و. 72ئ تو صذكر بأن ا ل
يق(يف تكل الفقرة قد نفذت  تد نة ا قيري امس  ل جل ناول الفقرة ) بتغ بدأ  شات  نا تقال إن ا بت س ق تضمن 74مل ت اليت 

ية تا ية ا تو لا ل ص نظر ادلول األعضاء يف أ: ل متع أكرث تأن  ية  ية جديدة وأكرث  ئة رئا بو  شئ داخل الو جتن  معل سـ ي ي هن ت
ية  نة الربانمج واملزيا نمن  ية ما وأفاد بأن ً. عضوا16 و12أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمه بني وتضم جل تو ص تكل ا ل

تصةل هبا والواردة يف الفقرة  ية ا تو ملزالت معلقة عىل غرار ا ص  .76ل
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ياتنوحتدث وفد فرسا ابمس اجملموعة  .159 تو يع ا تصل  يان  صابء وأدىل  ل جبم ي ية إىل أن ورأى . بب ناك حاجة  فعلأن  ه
سابقة  يق ا تد نة ا يات العديدة الصادرة عن  تو شارية ا نة الا لحتدث ا ل جل ص ل ت قللج هاوس نظر فهيا كام جعترا يد ا ل أو  تع

شاورات بني  WO/GA/39/13ث من الويقة 7يرد يف الفقرة  نطوي يف مجةل أمور عىل إجراء  ممما  نة ي للجا
شارية واألمانة يق . ستالا تد نة ا يقات ريس  نظر إىل  قولفت ا لئ جل تعل ية العامة املقدمة ل نة املعقودةمجلعخالل ا سـ 

بديل اذلي  2010 يات تأشار إىل  تو صبعض ا يات ل تو تفاظ اب تعراضا لضامن الا تجري ا نة  صوقال إن ا ل سـ سـ حللج ً
ية الواردة يف ال. األكرث وجاهة فقط تو تعلق اب صوفامي  ل هم أن ،  WO/GA/38/2ث من الويقة74فقرة ي يفقال إنه 

سابقة وادلول األعضاء أرىس  يق ا تد نة ا تفاعل بني  لانعدام ا ل جل نطقي القرتاهحايف األغلبقل وأردف . مل األساس ا
يل إىل  ميقائال إنه  ية ً تو نظر يف تكل ا شارية ا نة الا يد ا تفكري يف أنه قد يكون من الرضوري أن  صا ل ل ت للج تع سل

سابقة نظرا إىل الصادرة عن  اخلاصة نة ا ًا ل نة يتوقع يف الوقت احلايلأنه للج تظمة بني ا للج عقد اجامتعات  من
شارية وادلول األعضاء شأن ذكل الاقرتاح ادلاعي إىل . ستالا بادل اآلراء  تحا  تدرك قائال إنه يظل  بوا ت لسـ ً منف أن ً

متع أكرث  تنشئ ية  ية جديدة وأكرث  ئة رئا بو  جتداخل الو معل سـ ي ية هي نة الربانمج واملزيا نمن  أعضاء ميكن أن وتضم جل
هم ً. عضوا16 و12يرتاوح عددمه بني  مية مضافةبف وأبدى اهامتمه اخلاص  ئة من  يه تكل ا قما  لهي وقال إنه ال . تضف

ية جديدة  ئة رئا شاء  سـتقد أن إ ي ن يل تكل . حيسن العمليف حد ذاهتا أمر من شأنه أن هيع بة إىل  تشكواب لنسـ
ئة،  نظر ذكرلهيا ثل ذكل العدد احملدود جدا من األعضاء دلى ا نادر مالحظة  ل أنه من ا ًل ثةل إىل م نظامت مأ ميف 

ية عادة  ئات الرئا سـأخرى إذ تضم ا بو37يناهز أي ما  األعضاء  عددمخسلهي ي عضوا يف حال الو ًوأعرب أيضا . ً
ته يف  نة الربانمج وغبعن ر يق اليت تؤدي مع  نة ا جلالعودة إىل دور  سـ ها اليت تضطلع هبا لتنجل هام  ية ا ساملزيا نفمل ن
ية سـئة رئا شاء . هي نظر إىل أن إ نوأخريا ويس آخرا، لفت ا ل ً شاء لً ية إ بو يعين تعديل اتفا نئة جديدة مضن الو ي قي ه

ية طويةل  بو اليت اكنت  معلالو ية الواردة يف الفقرة . ومرهقةي تو صوخبصوص ا نة ، 76ل ترب ا للجقال إنه  يع
ي ئة فر شارية  عالا ي هت يةس نة الربانمج واملزيا تظمة إىل  ية ألهنا تقدم تقارير  نة الربانمج واملزيا نة اتبعة  جل ن ن إذا و. مللج

ية عىل ذكل،  بغة الر تضت احلاجة إضفاء ا مسا لص نظر يف أبدى ق تعداده  للا متةل لسـ بل ا حملا . الضطالع بذكللسـ
تصل ابلفقرة  برأى، WO/GA/39/13ث من الويقة 13يوفامي  سب طريقة  ل أن أ نة بعد ن يات ا للجحث تو ص

ية2011سبمترب  نة الربانمج واملزيا ثل يف مواصةل ذكل يف إطار  ن  جل ًوعلام بأنه أشري إىل عدم كفاية مدة دورة . تمت
تعداده  يق ذكل، أعرب عن ا ية  سـنة الربانمج واملزيا ن سأةل لتحقجل مبحث  نة متديد ل ة وجزيفرتة لللجاجامتعات ا

لضامان  شاريةتكريس ما يكفي من الوقتً نة الا يات ا شة تو نا ت  للج ص ق أعضاء  أخرى ًدوالًوأضاف قائال إن . سمل
سـامب ديلتسـ اجملموعة ابء يف بحث  يد ا يات  تو شأن بعض ا ية وأكرث دقة  ياانت  ح  ل ص ل ب قيل تمكب باارتب نا ًه  سـ  .م

يا ورأى أن .160 ند ابمس مجموعة بدلان آ سـوحتدث وفد ا بحثه من اجملدي له ية  تأن  تو صا سـباب  لألًيقاقدًثا حب 74ل
ية تا لا ية . ل نة الربانمج واملزيا نوذكر يف املقام األول أن  سائل املربطة ابلربانمج جل تطرق إىل طائفة من ا تاليت  مل ت

يق  تد نة ا يات  ية واإلدارة مبا فهيا تو قواملزيا ل جل ص ية إال ن . ملدة ثالثة أايم فقط ةسـنلمرة يف امسال تعقد اجامتعاهتا الر
ثاين قالو تا طويال إلضافة إىل املداوالت اجلوهرياب إنهل يف املقام ا تطلب و ية اليت  شأن ويقة الربانمج واملزيا ًة  ً ق ت ن ث ب

سائل  مناك  شـهتا يف الوقت احلايل مما لجنة لاجدول أعامل يف  مدرجةة أخرى جوهريه نا توفر الوقت الاكيف  قال  مل ي
سمت ابأدى  نة ا تإىل عقد بعض دورات  توتر ةصعوبلللج ثالث ًوأردف قائال يف . لوا شاء إن لاملقام ا طبقة نإ

نظر يف عدلأخرى وصغرى  ية ميكهنا أن  تئة رئا سـ سائل ةهي ية ختص م  ننة الربانمج واملزيا عىل وجه ادلقة أمر جل
رس ةيضمن من وهج نة مما  بل انعقاد دورات ا ناسب  ها يف الوقت ا ية و سائل الر ي نظره حبث ا للج مل سـ يمل ق حل عقد ئي

نة اب نة وسمح  سة  للجدورات  ي للج يةلرتكزي عىل سل تصةل ابلربانمج واملزيا سائل ا نجمال اهامتهما الرييس أي ا مل مل . ئ
نظر يف ًأساساورأى  بل ا سأةل  شأن تكل ا يق توافق اآلراء العام بني ادلول األعضاء  ل أنه من الرضوري  مل قب حتق

ية يااقرتح و. مسالاقرتاحات الر بان و بق ذكره يف ا تني أخذا ما  تا تني ا ًاملر سع سـ سـ ي ل حلحل  إىل تطوير اقرتاح يف ًل
يقا ثا د بحث  بطه و تقن  ًذكل الصدد  قً حب ي ض ثل يف . ي ة ثيقود اعدتويل األمانة إتمتومىض يقول إن املرحةل األوىل 

ية  يق وسـمعلومات أسا تد نة ا تند إىل الويقة اليت أعدهتا  ل جل قث يل والوالية وغريبنيتست سائل ا لتشك بإجياز    ذكلم
ئات مم تعلقة  سائل ا يمن ا مل نظامت اثةل هبمل مشأة يف سائر  نظامت ادلويةمن تحدة وا لاألمم ا مل ينبغي ًقائال إنه وأوحض . مل

ً حتدد الويقة أيضا عالقة أن ية يف ث نة الربانمج واملزيا ثل  نظمة  ية أخرى مضن ا ئات رئا ئات  نتكل ا جل مل سـ ي مي هب له
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ية املقرر عقدها  نة الربانمج واملزيا بو وتعرض عىل ادلورة القادمة  نالو للج نا ل2011نيف يويو ي قشيك  ها ادلول ت
ية . األعضاء ثا نوأضاف قائال إن املرحةل ا ل ية أو انئب تنطوي عىل رضورة ً نة الربانمج واملزيا نظم ريس  نأن  جل ئي
ها  ية ئيسر مسشاورات غري ر تحقق من وهجات بني ادلول األعضاء م ية ا نة  بل انعقاد دورة ا ليف مرحةل ما  بغ للج ق

تنظر ادلول األعضاء  نطاق آلراء لوصل إىل توافق لوا بواسع ا سأةلل إىل  الاسـامتعوأعرب عن تطلعه إىل . ملشأن ا
 .آراء الوفود األخرى يف ذكل املضامر

ية  .161 بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر يقوحتدث وفد  يق يات الواردة يف الفقرات من آرائوعرب عن لج تو شأن ا صه  ل ب
تووأبدى. 81 إىل 72 يذ بعض ا ص رسوره  ل بح ذكر يات ولتنف يق  تد نة ا يري امس  ثال  يل ا يصعىل  ل جل تغ لمل ق سب

نة  تقةل للرقابةللجا شارية ا سـالا ملت نة س يل ا للجو يات أخرى . تشك صوأعرب بوجه خاص عن تطلعه إىل حبث تو
نة وال سـامي  يةللجصادرة عن ا تو صا شاء ل نة الربانمج ن بإ متع أكرث من  ية  ية جديدة وأكرث  جلئة رئا معل سـ جتي ه

ية ية اخلاصة . ً عضوا16 و12أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمه بني وتضم  نواملزيا تو صوقال إن تكل ا تنشأ عن ل
ثغرات  تصةل ابلا يةشالكململا نةسـ الرئا بو اليت حددهتا ا للج مضن الو بغي ورأى . ي شاء أن حتللينأنه  ية بإ تو ن ا ص ل

ية جديدة  سـئة رئا ًيال مفصالهي ً ئة وواليهتا يف املقام  هو حتديد أهجانبن أمه ومىض يقول إ. حتل لهيداف تكل ا
بل  يل قاألول  حتليلية مقارنة خبصوص أن تعد األمانة واثئق واقرتح . عدد اجامتعاهتاتشكيلها وصادلخول يف تفا

يق  نة ا سـهمام  ية ولتنجل نة الربانمج واملزيا نو تخصصة مما خرى األتنفيذية لاسـياسات لاجل تحدة ا مللواكالت األمم ا مل
شاهئايسمح مبقارنة تكل سعى ادلول األعضاء إىل إ ئة اليت  يذية اب ئات ا ن ا ت ي هي له ل ية . تنفل تو تصل اب صوفامي  ل  نيبأن تعي

ية نة الربانمج واملزيا ية  ئة فر تقةل للرقابة بصفهتا  شارية ا نة الا نادلول األعضاء ا للج ع ي سـ ت هللج مل ية أو س   العامةمجلعا
ية مقرتحة ئة رئا سـأو  ية ، )WO/GA/38/2ث من الويقة 45الفقرة  (هي تو ية تربط اب تو صرأى أن تكل ا ل ت ص ل

ية جديدة ئة رئا شاء  سـبإ ي تدرك . هن بو أن سـوا ية جديدة يف الو ئة رئا ياب  تقائال إنه يقرتح يف  ي سـ ي هغ نة صبحً للج ا
سـامب  ية العامة  ية أو  نة الربانمج واملزيا ية اتبعة  ئة فر شارية  حالا للجمع ن للج ع ي هت نةتوصأس وقال إنه . للج به ا

يةأن تعنييفضل  نة الربانمج واملزيا ية اتبعة  ئة فر شارية بصفهتا  نة الا ن ا للج ع ي ت هللج بغي ًوارتأى أيضا . س ينأنه 
ية واليهتا  نة ا يات الصادرة عن ا تو ناقش وتابع ا شارية اجلديدة أن  نهتنة الا للج ص ل ت ت ت ملللج تضمن ترير اوترفع تقس

بةل ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا ملقوهجات نظرها إىل  ن تفق علهيا . جل ية ا تو ملوفامي خيص ا ص  13 يف الفقرة الواردةل
نص عىل أن  WO/GA/39/13ثمن الويقة  ية يف تاليت  نة الربانمج واملزيا ناء دورة  ننظر ادلول األعضاء أ جل ث ت

يةن يف إماكية املوافقة عىل 2011يناير  ية حكو مآ مترب لدوية  ل يق بعد  تد نة ا يات  شة تو نا سبتظمة  ق ل جل ص ق مل من
نح األولوية اقرتح ، 2011 يات متأن  تو شأن ا شة  صنا ل ب ق ية للم نة الربانمج واملزيا يات مضن  تو نوبحث ا جل ص ل ت

سة أايم تغرق  نة  مخرشيطة أن متدد فرتة انعقاد اجامتع ا سـ يني تالرتيب احلايل وأيد . لتللج فاذلي يكرس يومني إضا
شة  قنا شاريةمل نة الا يات ا تتو للج شأن ًأشار جمددا إوعالوة عىل ذكل، . سص دورة متديد فرتة انعقاد بىل موقفه 

سة أايم وشأن رفع عدد  تغرق  ية  بنة الربانمج واملزيا مخ سـ ن نة عىل األقلا دوراهتلتجل  .لسـإىل أربع دورات يف ا

تضح من ئوقال الريس  .162 ثالث يإنه  لياانت اجملموعات ا ية ب تو صأن تكل ا ية جديدة(ل ئة رئا شاء  سـشأن إ ي ن ) هب
بحث لتطلب املزيد من ا ية وأ. ت بدلان األفر يقضاف قائال إن اجملموعة ابء ومجموعة ا ل بدي رضورة  إىل راتشاأً تأن 

شارية  نة الا تا ية اجلديدة سللج بدلان األفر يا ومجموعة ا يقاهتا وإن مجموعة بدلان آ سأةل وتقدم  يقرأهيا يف تكل ا ل سـ تعل مل
تا بأن تعد األمانة ويقة  ثأو نظامت أخص ئات يف  مبني طريقة معل تكل ا ي سب طريقة . رىلهت نوساءل عن أ ت

ها من أجل  با عال شاريةت نة الا سامهة ا شمل  يل للميض قدما  ترمس  للج م سي ً إعداد األمانة ثالويقة من  و اجلديدةسب
ية  شاورات غري ر يا ادلاعي إىل إجراء  مسواقرتاح مجموعة بدلان آ م ية مضن سـ ننة الربانمج واملزيا للحصول عىل جل

 .وهجات نظر ادلول األعضاء

يون آخرون وعىل قدهمبعض الاقرتاحات اليت ورد عىل نث وفد فرسا ابمس اجملموعة ابء وحتد .163 سقون إ ميا  قلن م
تاجات واملعلومات اليت   بني قارنتثورأى أن الاقرتاح ادلاعي إىل أن تعد األمانة ويقة . ئ الريسأمد هباسـتنالا

بو و بعة يف الو ياملامرسة ا تحدةأخرى اتبعة لمنظامت يف ملت ثري لالهامتمملألمم ا تدرك . م هو اقرتاح  ًقائال إنه ال سـوا
ترص مضمون تكل الويقة عىل إجراء تكل املقارنة ثيرغب يف أن  توقع من تكل الويقة أن  يق ثبل  بان ي حلسـتأخذ يف ا
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شاء  تعلق يإ سائل اليت أاثرهتا ادلول األعضاء فامي  نا ي سائل اليت أاثرهتا اجملموعة ابءمل ئة وال سـامي ا ملتكل ا  ورأى .لهي
يد  تايل أنه من ا ملفاب بدهيا دلول األعضاء يتسـىن لأن ل يقات قد  تتزويد األمانة بأي  يةليس تعل  لخالل ادلورة احلا

يقاتواقرتح . ً بعدها أيضاحفسب بل ثل تكل ا تقدمي  تعلحتديد األجل األخري  لل وعالوة عىل ذكل، رد عىل . م
شاورات يا ادلاعي إىل إجراء  ماقرتاح مجموعة بدلان آ بةل قائال إنسـ بل انعقاد ادلورة ا ية  ً غري ر ملق ق ه لن يؤيد مس

باب بغي . سـذكل الاقرتاح لعدة أ ية العامة حتدد بوضوح أنه  متدهتا ا ينوذكر أوال أن خارطة الطريق اليت ا مجلع ع ً
شة  نا قإجراء  مترب م هر يويو مث يف  ية ويف  سبعىل ثالث مراحل أي خالل ادلورة احلا ن تطرد قائال. 2011شل ًوا  سـ

نة  بوناء . ها عىل الفورعداداليت ال ميكن إلحصول عىل دراسة األمانة ل يف نظره متنحهإن األولوية يف املرحةل الرا
هر يويو عىل األرحج عىل ذكل، قال إنه يفضل  بل انعقاد اجامتع  ناحلصول عىل تكل ادلراسة يف املقام األول  ش ق

تحضري ذلكل الاجامت لية متكني ادلول األعضاء من ا  .مالمئع عىل حنو بغ

بارة  .164 يح املعىن املقصود  يا تو با بعوطلب وفد إ ض ن تلفة" تنفيذيةلاهيئة لا"سـ سريها بطرق  متل  خمإذ  تف ًوأوحض قائال . حي
ئة ذات طابع حمدد جلنة تشري إىل ه ميكن أن يفرتض أن ادلول األعضاء إن بو أو إىل  يناول لك ما هل صةل ابلو هي تت

نة  تعلقة  سائل ا بلجتعىن اب مل يةمل شـهئا توساءل . نالربانمج واملزيا ية  ئة فر بارة عن  ئة  نعام إذا اكنت تكل ا ع ي ع تي ه له
بحث  ئة عامة  ية أو  تنة الربانمج واملزيا ي ن نظمةهجل تصةل اب سائل ا مللك ا مل  .مل

ية مدهتا ثالثة أايم  .165 نة الربانمج واملزيا نوية  نة ترى بأن عقد دورة  يق أن ا تد نة ا نورشح ريس  للج سـ للج ل قجل ئ
ناو ها جحام هائال من الواثئق أمر غري اكيفتتو ية يف . لل خال نة الربانمج واملزيا سأةل عدم نظر  نوأضاف أن  جل م

نة أن إدارة ادلول  سأةل أكرب ويه ما األمور اليت ترى ا يط من  يق ما هو إال جزء  تد نة ا يات  للجتو م سـ ل جل بص ق
ية ها اك فاألعضاء  بس وجعل. ل نة أن ذكل ما بعث عىل بعض ا للوبدا  تني للج توترة خالل ا شات  نا ن ا لسـم ق مل

ية العامة ية ويف ا نة الربانمج واملزيا تني يف لك من  مجلعاملا ن جل ئة . ضي شاء  ية بإ تو نة يف ا يوال ترغب ا ن ص ل هللج
نة الرقابة يات  تو جلخاصة تعىن  ص ب سطس . ُ تقرير يف أ نذ صدور ا يق حدوث تغري  تد نة ا غوأبرز ريس  ل ل مجل ق ئ

تفاعل بني ا2009 للج، إذ أخذ ا يال بةل. سسـنة وادلول األعضاء طابعا مؤ سؤال اكن عن اخلطوة ا ملقوا وقد دارت : ل
يات شات وصدرت تو صنا ق تعانة خبربة . م نة، دون الا يات، تولت ا تو بل إصدار ا نة أنه  سـوذكرت ا للج ص ل قللج

نظامت األخرى تعراض وجزي للمامرسات يف ا ية، إجراء ا ملخار سـ به ما اقرتحت األمانة اآلن . ج يشـوهذا 
يق. ضطالع بهالا تد نة ا نة عىل  ترص رأي ا قومل  ليق جل نة آنذاك أهنا قدمت عىل مدى أربع . للج للجوقد اكن رأي ا

ية أبدا نة الربانمج واملزيا تفت إلهيا  ننوات اقرتاحات مل  جل تل نة . سـ بحت ا متر، أل للجولو اكن هذا الوضع قد ا ص سـ
ية ئة  شلكيف هناية املطاف  مية مضافةتقارير حترر وأموال ترصف لكن: هي ته قائال . ق دون أية  تمت الريس  لكموا ئ خ

ها شورة  ساعدة ادلول األعضاء وتقدمي ا نة قامئة  لإن ا مل مل  .للج

يقات اليت أبديت عىل اقرتاحه وعىل   .166 ته يف الرد عىل ا ية وأعرب عن ر ته الو ند  تعلوحتدث وفد ا ب ن له غ ط بصف ل
ية الواردة يف الفقرة  تو تعلقة اب صالاقرتاحات األخرى ا ل ية مصغرة وأكرث . 74مل ئة إضا شاء  ية بإ تو فورأى أن ا ي ن ص هل

سد العجز  يق، بل إهنا صدرت  تد نة ا يات  ئة فقط يف تو نظر هذه ا متع بوترية أكرب مل تصدر  لية  ل جل ص ي ت قمعل ه لل جت
بو يلك اإلدارة الراهن يف الو ييف  ية، فقد اكنت ادلورات . ه نة الربانمج واملزيا نوكام يعمل لك من حرض دورات  جل

ث ية لا سائل املوضو ثري من ا ثري وا تخمة دون مربر نظرا ألن جدول األعامل تضمن ا ثفة و ية  عالث املا مل لكض لك م مك
ثب تفاوض علهيا ودراسـهتا عن  بت من ادلول األعضاء ا كاليت  ل سائل . تطل ملوأضاف الوفد أن العديد من ا

تظاما، عوضا عن أن جت نتطلب اهامتما من ادلول األعضاء عىل فرتات أكرث ا نوية واحدة ت ها يف دورة  سـمع  لك
نة . تدوم ثالثة أايم فقط بل دورات  ناسب  سائل إذا القت اهامتما وحلت يف الوقت ا جلورأى أن هذه ا مل قمل

ية يرحب الوفد  ثري، وعىل هذه ا ية  تا يكون أسلس وأكرث إ نة  ية، فإن معل ا خللفالربانمج واملزيا بك ج ن سـ للج ن
توى إد شاء  يق بإ تد نة ا يات  سـتو ن ل جل ص مب يةق نصة . معلاري مصغر وأكرث  يق اجملموعة ابء بأن  مورأى الوفد أن  تعل

ترص عىل  سأةل، بل إنه  يق وادلول األعضاء ال عالقة هل هبذه ا تد نة ا تفاعل بني  سني ا ئت  يققد أ ق ملش ل جل ل لتح ن
نفصةل يف حد ذاهتا ية  يق وادلول األعضاء، ويه تو تد نة ا تفاعل بني  مسأةل ا صق ل جل ل ة ورحب بزايدة وتري. م

نة عقب اجامتعاهتا، وال يقلل  يه ا توصل إ يق ليك تطلع ادلول عىل ما  تد نة ا تفاعل بني ادلول األعضاء و للجا ل ت ل جل قل
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نة، وال يقلل من  يات اليت تصدرها ا تو يا ا يه ر نظر  تدى حكويم دويل  شاء  ية إ للجذكل من أ ص ل مس ت ن ن فمه ُ م
تد نة ا يات  نظر يف تو توى إداري إضايف  شاء  قرضورة إ ل جل ص ي سـ لن ثقل جدول م سائل أخرى  تيق، بل وأيضا يف  م

ية نة الربانمج واملزيا نأعامل  شأن . جل ية  شاورات غري ر يس من املمكن ادلخول يف  بومىض الوفد يقول إنه  مس م ل
ثوأضاف أن إعداد هذه الويقة أمر . ثهذا املوضوع يف الوقت الراهن ألن األمانة مل تعد الويقة اخلاصة به بعد

يال تازة يفوقد أعد. قلمضلل  يق ابلفعل ويقة  تد نة ا ممت  ث ل يلك اإلدارة يف 20قجل شأن  ه صفحة  نظمة من 15ب م 
نظامت ادلوية  تحدة وا لنظامت األمم ا مل مل توي هذه الويقة عىل ). WO/GA/38/2ثانظر مرفق الويقة (م ثو حت

سؤ يالك ا ئات ودورها و ئاهتا وأعضاء هذه ا نظمة ونوع اإلدارة فهيا و ملمعلومات عن ا ه ي ي همل ها له ية فهيا ووظا ئفو ل
ها تد ها أمانة مكرسة  شطهتا وعدد ادلورات اليت تعقد فهيا يف لك عام وما إذا اكنت  معوأ لل ترب الوفد هذه . ن عوا

شة بني ادلول األعضاء نا يدا  يا  قالويقة املفصةل أساسا موضو للم ع شات . جث نا يا ألن تكون  قوراح يقول إنه  مسع
ية اليت  نة الربانمج واملزيا سـدورة  ن هم األعضاء ما مل جل بادل اآلراء ليك  يد  هر يويو فعاةل، من ا يفتعقد يف  ملف تش ن

تقي . يكن واحضا أماهمم شدة عىل أن  يوية، فإنه حيث  بدلان اآل سق مجموعة ا باره  يلوأضاف الوفد أنه اب ب سـ ل ن مت ع
سأةل شة هذه ا نا هم ألنه ال توجد طريقة أخرى  تحدثوا مع  ملاألعضاء و ق مل ته. بعضي شديد غبوأعرب عن ر لت يف ا

ية من سائر الوفود  .بجمددا عىل اقرتاحه وعن تطلعه للحصول عىل ردود أكرث إجيا

سة إنه يعزتم يف الواقع الرتكزي عىل الفقرة  .167 جللوقال ريس ا بدلان . 74ئ يان مجموعة ا ند أن يقرأ  متس من وفد ا لوا ب له ل
يوية  .سـاآل

يابة عن مجم .168 يديل هبا اب ياانت  ند إن دليه  نوقال وفد ا سـ ب له يات ل تو شأن ثالث من ا يوية  بدلان اآل صوعة ا ل ب سـ ل
ية تفت إىل الفقرة . ملتبقا تقةل للرقابة (81لوا شارية ا نة الا بو إىل ا ساعدة املقدمة من أمانة الو سـا ت للج ي ململ ، وقال )س

متكن من  نة ليك  بو ادلمع الرضوري إىل هذه ا شدة أن تقدم أمانة الو يوية تؤيد  بدلان اآل تإن مجموعة ا للج ي ب سـ ل
نة، . الاضطالع بواليهتا وهماهما ساعدة إىل ا بو ا نة بوضوح عىل أن تقدم أمانة الو تصاصات الرا للجونص الا مل ي ه خت

تقارير؛ )  أ "(مبا يف ذكل  رشوعات ا يق وإلعداد  تد نة ا سـيت وإداري حلضور اجامتع  لتقدمي دمع لو م ل جل قج
تد )ب( نة ا تحضري الجامتعات  يام بعمل جوهري وتقين يف ا لوا جل ل توي لق بحث وإعداد واثئق  حتيق، وشمل ا ل ي ق

يق تد نة ا سب طلب  سائل أخرى،  ية و قعىل معلومات أسا ل جل ح م بدلان ". سـ لومىض الوفد يقول إن مجموعة ا
تقةل للرقابة شارية ا نة الا ها إىل ا توىل تقد ساعدة اليت  يوية حتث األمانة عىل زايدة هذه ا سـاآل ت للج ت مل ملسـ س . مي

متس مهنا أن توحض الطريقة  نة اجلديدتلو سعى هبا إىل تعزيز ادلمع اذلي تقدمه إىل فريق ا للجاليت  وحتدث الوفد . ت
بو  يلك الو تقةل للرقابة داخل  شارية ا نة الا يعن وضع أعضاء ا ه سـ ت ملللج ، ورصح بأن اجملموعة تؤيد )76الفقرة (س

تاب تقةل للرقابة ا شارية ا نة الا ية، أي أن تعني ادلول األعضاء ا تو لهذه ا سـ ت للج ص ملل يا س ياان فر بارها  بو اب ععة للو ك ت عي
ئة اإلدارية اجلديدة املقرتحة ية العامة أو ا ية أو ا نة الربانمج واملزيا ياتبعا  مجلع ن شارية . لهللج نة الا تونظرا ألن ا سللج

تصاصات  بو، ولكفهتا بوالية حمددة وا ئة يف الو ية العامة ويه أعىل  شأهتا ا سة أ تقةل للرقابة مؤ خا ي ي مجلع ن س هسـ مل
يهنا واحضة،  نة وضعا قانويا عن طريق  نح هذه ا نطقي أن  يوية ترى من ا بدلان اآل تعيفإن مجموعة ا ن للج مت مل سـ ل

بو ية يف الو ئة ر سؤوةل أمام  ية  ئة فر بارها  ياب سـ ي م ع ي يت ه ه تقةل للرقابة يه . ئع شارية ا نة الا سـونظرا ألن ا ت ملللج س
سدي اإلرشادات لدلول األعضاء، فإن ا تقةل  ية و تئة رقابة خار سـ مي يني هذه جه ناسب  تقد أن من ا تعجملموعة  مل تع

بو عىل أعىل  سؤوال أمام ادلول األعضاء يف الو بو و ية العامة للو يا اتبعا  بارها هجازا فر نة اب يا م ي للجمع ع ت عللج
يذها . مسـتوى ية وإىل  تو شأن هذه ا توصل إىل توافق يف اآلراء  تطلع إىل ا تنفوأضاف الوفد أن اجملموعة  ص ل ب ل ت

ندما برسعة ليك يكون لأل نظمة  تقةل للرقابة وضع قانوين واحض يف ا شارية ا نة الا ععضاء اجلدد يف ا مل سـ ت ملللج س
ها  ية اليت يوا ها، األمر اذلي من شأنه أن يذلل كذكل بعضا من املصاعب ا يام  نة يف ا هجرشع ا بعمل لعمللق للج ت

نة  باهتم كأعضاء يف هذه ا يق، وأن ميكهنم من الاضطالع بوا تد نة ا للجأعضاء  ل ججل همةق سأةل . ملا تفت إىل  موا ل
مترب  يق بعد  تد نة ا يات  شة تو نا ية دوية  ية حكو شاء آ سبإ ق لم جل ص ق مل ل ل ّ، وقال إن اجملموعة تذكر بأن الفقرة 2011ن

ناء : "تنص عىل ما ييل) WO/GA/39/13ثالويقة ( من تقرير الفريق العامل 13 ثنظر ادلول األعضاء أ ست
نة الربانمج وامل ية  نا للجادلورة الا ئ ناير سـتث ية يف  يزيا يةن يف إماكية املوافقة عىل 2011ن ية حكو مآ منتظمة لدوية  ل

مترب  يق بعد  تد نة ا يات  شة تو سبنا ق ل جل ص ق سأةل، وترى أن من مهوتعلق اجملموعة أ". 2011مل ملية كربى عىل هذه ا
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نة  شلك واف يف تقارير ا يه ادلول األعضاء  نظر  ناسب  تدى حكويم دويل  هم بل ومن امللح إقامة  للجا ب ت فن م ممل
ياهتا تقةل للرقابة ويف تو شارية ا صالا سـ ملت يق يف الفقرة . س تد نة ا قوكام أوصت  ل بو : " من تقريرها73جل ينة الو جل

ية ا يق يه آ تتد ل سلل تفرقا . شارية تعىن ابلرقابة لدلول األعضاءق يق وادلول األعضاء  تد نة ا تفاعل بني  مواكن ا ق ل جل ل
نة متع مرة واحدة يف ا ية اليت  نة الربانمج واملزيا ناسقا مع  سـومل يكن  ن جل لت جت نظامت األخرى . م ئات ملوا هيدلهيا 

تفاعل أكرث مع إدارية ية مما ميكهنا من ا توى أصغر وأكرث  ه عىل  لم معل ناء عىل سـ بئات الرقابة واختاذ إجراءات  ي
متع بوترية أكرب يف "تقاريرها ئة إدارية مصغرة  نظر  ثايل أن  يوية ترى أن من ا بدلان اآل جت، فإن مجموعة ا ي ت مل سـ هل

يق تد نة ا نحو اذلي تويص به  ياهتا، عىل ا تقةل للرقابة ويف تو شارية ا نة الا قتقارير ا ل جل ل ص سـ ت ملللج ومع ذكل . س
بدلان ونظرا ألن هذه  ئة اإلدارية اجلديدة، فإن مجموعة ا شأ هذه ا يعة ملحة، وريامث  سأةل هممة وذات  لا ي ن ب همل لط ت

نة  يات  نظر يف تو ية  نة الربانمج واملزيا شأ فريق عامل من ادلول األعضاء يف إطار  يوية تقرتح أن  جلاآل ص ي ن جل ن لسـ ي
يه نظر  ية  نة الربانمج واملزيا يق ويقدم رأيه فهيا إىل  تد فا تق ن جل وميكن أن يؤلف هذا الفريق العامل عىل غرار . لل

بو عىل تقريره وأيدته يف  ية العامة للو يق ادلاخيل اذلي وافقت ا تد تعلقة اب سائل ا يالفريق العامل املعين اب مجلع ل مل قمل
نحو . 2010سبمترب  شلك ملموس، عىل ا نظر يف تقرير الفريق العامل  سري ا يا  نفصل، وتو لوعىل حنو  ب ل لتي خ م

ية اذلي قرر  نة الربانمج واملزيا تد دورات  بغي أن  بو،  ية العامة للو ثالثني  تاسعة وا نيف ادلورة ا جل مت ن ي للجمع ل فيل
تقةل للرقابة شارية ا نة الا يات ا شة تو نا سـسة أايم، وأن خيصص فهيا وقت  ت للج ص ق مل ملمخل بدلان . س لوتطلع مجموعة ا ت

سأةل يف هذه ا شأن هذه ا يوية إىل اختاذ قرار إجيايب  ملاآل ب ناء يف سـ شلك  شاركة  تعدة  ّدلورة، ويه  ب ب للم مسـ
شة نا قا  .مل

شأن إعداد ورقة اإلدارة .169 شرتك  ئا من الاتفاق والفكر ا يا إىل أن مثة  بوأشار وفد أملا مل تني . شين يقوقال إن مثة طر
ثةل من يف رأيه للميض قدما يف إعداد هذه الورقة، إحداهام يه نظر يف أ يق، اب تد نة ا م كام فعلت  لق ل نظم15جل ة م 

سأةل، تعلق هبذه ا ها فامي  ملواحلصول عىل معلومات عن طريقة  ي بو أن تنظمي ية يه ما ميكن للو ثا ي واخلطوة ا ن ل
يلك اإلدارة . تسـتفيده من هذه املعلومات بو، ودراسة  ياجات الو ـي أوال حتديد ا ية  ثا هأما الطريقة ا ي ت ن حل فه

يه؛ ومن مث الرتكزي ومعرفة أفضل  نظامت األخرى، وطرق حل فالراهن، وحتديد أية ثغرات  ملاملامرسات دلى ا
شالك يه. ملا نظامت األخرى ونظر  ناول تكوين ا تفي بإعداد ويقة  فوالطريقة األخرى يه األفضل ألهنا ال  ت تتك مل . تث

يلك اإلدارة ثغرات يف  تقالل األمانة يف حتديد ا سأةل ا هوبعد ذكل تطرح  ل سـ ته قائال إن . م تمت الوفد  لكموا خ
ية  ثا نالطريقة ا بل احلصول عىل املزيد من املعلومات ل ية  شاورات غري ر بعت، فال داعي إلجراء  قإذا ا مس م ت

شة األعضاء يف الاجامتعات ال غري نا قاملفصةل، ألن ذكل األمر من شأنه أن يضاعف   .م

سأةل .170 نظر يف هذه ا تني  يا بأن مثة طر با ملوذكر وفد أ لل ن يقسـ ناو. ّ يق ال  تد نة ا توقال إنه يرى أن تقرير  يق ل ل بعض جل
شؤون يان اذلي أ. لا متع إىل ا لبوقال إنه قد ا ند واذلي اكن واحضا ومسح لدلول األعضاء بأن سـ لهدىل به وفد ا

شلكة" يات أخذت مبا ". ملتلمس ا تو يام ابلرقابة الصارمة، وأنه ال يظن أن ا تفق متاما مع فكرة ا صوأضاف أنه  ل لقي
بار، وأشار إىل أن ما حيدث مرارا و تدابري وال يعرف األعضاء عىل وجه عتيكفي بعني الا متد ا لتكرارا هو أن  تع

ية نة الربانمج واملزيا يه يف  تحديد ما يوافقون  نا جل عل نظام وأن . ل سني ا لومىض يقول إنه يرى أن من الرضوري  حت
يدا ب. جأي يشء يريم إىل تعزيز الرقابة يعد تطورا  ئة اجلديدة اب تقوم به ا سأةل ما  تفت الوفد إىل  لضوا ي سـ م ط، لهل

نة الربانمج . وقال إن نقطة الانطالق يه أن حيرتم األعضاء القواعد اخلاصة هبم جلفإذا عرض أي شأن عىل 
ية  ية العامة(نواملزيا ته إلهيا ا مجلعأي أحا نة وال يدخل يف )ل تصاصات ا للج، فإنه يدخل بوضوح يف ا خ

نظمة تصاصات العامة  للمالا ية ال. خ نة الربانمج واملزيا نومع ذكل فإن  يع شؤون جل تعامل مع  تص يف ا مج  ل خت
بو نة الربانمج . يالو تصاصات  ية تدخل يف ا ئة فر شاء  ناسب إ يه يرى الوفد أنه قد يكون من ا جلو ع ي ن مل خعل ه

ية تخذ قرارا يؤثر يف اللجان األخرى، ألن ال ميكهنا . نواملزيا ها أن  ية  نة الربانمج واملزيا تومع ذكل ال ميكن  ن نفسللج
تعامل إال مع ا لأن  تصاصاهتات نة الربانمج . خشؤون اليت تدخل يف ا تصاصات  جلومىض يقول إنه يرى أن دائرة ا خ

تصاصاهتا يق ألهنا تدخل يف ا نة ا ها  تعامل  بغي أن  شؤون األمع  ية حمددة بوضوح، وأن ا خواملزيا مع سـن جل ت ل لتنن . ي
نظمة تعلق ابإلدارة العامة  تخذ قرارا  بت ادلول األعضاء أن  تايل إذا ر للمواب ي ت غ تخذ هذا القرار يف ل بغي أن  ت،  فين

يق نة ا سـإطار  يانه. لتنجل ند وأيد  بوحتدث الوفد عن موقف وفد ا يق مل تؤخذ . له تد نة ا ية  قووافق عىل أن تو ل جل ص
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بغي ذكل بان، وإن اكن  ينابلقدر الاكيف يف ا ئات . حلسـ نظام ال حيقق جناحا يف الواقع يف إطار ا يوأضاف أن ا لهل
شؤوناملوجودة يف الوقت الراه يع ا تعامل مع  يس دلهيا ما يكفي من الوقت  ئات  لن، ألن هذه ا مج ت لي له ومع . ل

بطئ من سري األمور أكرث  نه أن  يدا، بل  ئة جديدة لن يكون  شاء  شعر بأن إ يذكل قال الوفد إنه  ي ن ميكي مف ه
يح هذا الرأي، رشح الوفد أن األعضاء إذا مل حيرتموا القواعد القامئة، فال داعي. وأكرث ضوتو  العامتد قواعد ل

ثال للقواعد القامئة ابلفعل. جديدة يام به هو ضامن الا تعني عىل األعضاء ا توما  مي وراح يقول إن من الصعب . لق
شلك املالمئ إذا اكنت الاجامتعات قصرية وإذا توفرت  ية اب متدوا املزيا لضامن أن يدرس األعضاء الواثئق و ن يع

تح سوى أ تأخر، وإذا مل  يالواثئق يف وقت  نظر يف قضااي معقدة جدام يةل  للايم  وهذا األمر ال يعدو يكون . قل
ها بغي  سري كام  لثاال عىل الوضع الراهن، فاألمور ال  ن يم شلك املالمئ . ت ية أن تعمل اب نة الربانمج واملزيا بغي  لو ن للج ين

ها أن تعقد املزيد من الاجامتعات بغي  بداية، و ها يف ا لووفقا للقواعد كام اكن مزمعا  ن يل سحب عىل . ل ينواألمر ذاته 
يق سـنة ا ئات . لتنجل نه يدعو إىل ضامن أن تعمل ا ئات جديدة،  با إلشاء  يوأوحض الوفد أنه ال يرى  ي هن له لك سب

ها بغي  لالقامئة كام  بو. ين تام شدد الوفد عىل أنه يؤيد تعزيز الرقابة يف الو يويف ا يس . خل نظمة  لوقال إنه يرى أن ا مل
يلك إداري واحض وذلكل هاهدلهيا  بغي  سري األمور كام  ل ال  ين وطالب األعضاء بضامن أن حيرتموا القواعد اخلاصة . ت

هذه القواعد كلك ثال  سمح ابال يات  ئوا آ لهبم، وأن  ت ت ل مشـ ية ال . ين لومن مث إذا أدركت ادلول األعضاء أن أية آ
ية جديدة شاء آ ية ويس إ بغي إصالح هذه اآل لتعمل،  ن ل لن ئة ورصح الوفد بأنه ال يرى أي. في شاء  مية يف إ ية  هن ق

ية فق نة الربانمج واملزيا نتعامل مع قضااي  جل بغي لدلول األعضاء . طت شاءها، لكن  ينوأضاف أنه ال يعارض إ ن
تفكري بوحض جدا فامي يعين ذكل ئة، وتواتر اجامتعاهتا، وعضويهتا، وماذا : لا تصاصات هذه ا تكون ا يمفاذا  لهسـ خ

تابع ستيحدث يف قراراهتا ويف  ك سري مفن األ. سـ تفضل لدلول األعضاء أن تفكر يف الطريقة اليت جتعل هبا األمور 
يلك الراهن ها يف إطار ا بغي  لهكام  ل  .ين

نة ال تويص بإجراء املزيد من  .171 تقةل للرقابة تاليف اخللط وأوحض أن ا شارية ا نة الا للجومتىن ريس ا سـ ت ملللج س ئ
يلك الراهن للرقابة مالمئ تقد أن ا هالرقابة، نظرا ألهنا  ناسب فذكل . لتع شلك  يلك ال يعمل  موإن اكن هذا ا ب له

ثالث يف  ئات الرقابة ا تصاصات  نة مبراجعة ا ئات الرقابة، وذلكل أوصت ا يق بني  للعدم كفاية ا ي للج ي هسـ ه خن لت
يات موجودة، لكن . 2012سـنة  تو شلكة يف اإلدارة مبعىن أن الرقابة وا نة ترى  صوأضاف الريس أن ا ل م للج ئ

يف تعمل ا سأةل يه  كا ئات الرقابة من معلمل نظمة عن طريق الاتفاع مبا تضطلع به  سني كفاءة ا يإلدارة  ن مل هتح  .ل

بديئ هو أن  .172 يق، فإن رد فعهل ا سة إذا اكنت تمكن يف ا شلكة الر تحدة قائال إن ا ملوعلق وفد اململكة ا سـ ي مل لتنمل ئ
شلكة نظام من شأنه أن يفامق بلك وضوح هذه ا ية يف إطار ا ئات إضا شاء  ملإ ل ي فن تفق و. ه يمع ذكل فإن الوفد 

يق ثغرات يف ا يال  تعني عىل ادلول األعضاء أن جتري  يا يف أنه  سـاتفاقا اتما مع رأي وفد أملا لل حتل ي تفق . لتنن يوهو 
سري كام اكن يفرتض هل، وأن ذكل هو ما  تعني أن  يلك الراهن هو اذلي  يا بأن ا با يكذكل مع ما قاهل وفد إ ي ه ن لسـ

نظر  تبغي لدلول األعضاء أن  شلكة اإلدارة، . فيهين ئة جديدة من شأنه أن حيل  شاء  تفت إىل ادلفع بأن إ موا ي ن هل
تفعل ذكل74 و73وقال إن الفقرتني  ئة اجلديدة  سـ مل تذكرا أن ا تفاعل بني . لهي ناوالن حتديدا ا لهااتن الفقراتن  ت تف

يق وادلول األعضاء يف اختاذ إجراءات إزاء تقريرها تد قنة ا ل ية . جل شلكة ر سـوهذه  حمددة حياول اقرتاح اجملموعة ئيم
ها ية إجياد حل  نة الربانمج واملزيا متديد دورات  لابء  ن جل يام األمانة بإجراء املزيد من . ب قوقال الوفد إنه يرى أن 

ية تا سائل يه ا ية، وقد تكون هذه ا بد سائل ا تعني حل بعض ا يدا، لكن  يل ميكن أن يكون  تح لا ل مل ئ مل مل ي ل كيف : مفل
يلك الراه سمح ا هال  سأةل؛ ويف لي يلك اجلديد هذه ا يحل ا يه ادلول األعضاء، ويف  يام مبا ترغب  كن اب مل ه سـ لك ف لق

بع سار ا ئة جديدة األخطاء يف ا شاء  تيصحح إ مل ي ن ملسـ ئة اجلديدة إذا تألفت من نفس . ه لهيومىض الوفد يقول إن ا
شلكة املطروحة يف أي جمال آخر يحل ذكل ا يف  ملاألعضاء،  سـ ئةل األ. فك خرى املطروحة سـوأضاف أن األ

ية : تتضمن ما ييل نة الربانمج واملزيا تعني عىل  بو ادلول األعضاء يف تقرير أية قضااي  تور الو نيف يرشد د جل ي ي سـ ك
ئت  ية إذا أ نة الربانمج واملزيا ية يف والية  ها، ويف يمت تاليف الازدوا تصدى  ئة أخرى أن  شويس أية  ج ل نل ن جل ك ت هي

نظامت األمم ا مئة جديدة، ويف حتدد  ك ئات هي يتحدة األخرى عضوية هذه ا بداية(لهمل نذ ا ناوها  تعني  لاليت  ت مي ) ل
ية أو  نة الربانمج واملزيا ناوها  تحدة أن  يذية األخرى يف األمم ا ناوها اللجان ا سائل اليت  نوهل ميكن  جل مل لللم ت نف ل تت لتت
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يق إذا مددت دوراهتام سـنة ا سا. لتنجل تعني عىل ادلول األعضاء حل ا ملوقال الوفد إنه  ئل املذكورة أعاله ي
يام بذكل يع ا هران ليك  ها  تاح  ها، وطلب أن  لقو ش ل تطيل تسـي  .حتل

تعامل مع  .173 ئة جديدة  شاء  شأن إ نه من شواغل  يدا اتما فامي أعربت  يك اجملموعة ابء تأ توأيد وفد ا ي ن ب ع ي هسـ ملك
تعامل مع ا تعرث يف ا نة قد  ها من توجس من أن ا شؤون العامة، كام أيدها فامي خيا لا ت للج ية وال جلل ميشؤون ا لتنظل

نظمة يقي يف ا شلك  ملتكون فعاةل  بدلان . حقب لوانضم الوفد يف الوقت ذاته إىل الطلب اذلي تقدمت به مجموعة ا
نظمة سن إدارة ا نة  به  شاء ما  ية بإ بدلان األفر يوية ومجموعة ا ملاآل تح جل شـ ن ل لسـ ي نة . يق جلوأضاف أنه قد اتضح هل أن 

تعامل مع نوع ميكهنا أن  تمن هذا ا سفراء والوفود واملدير العام يف حماوةل حلل ل ها ا بذ ية اليت  هود غري الر ل ا ي لمس جل
شالك نظر يف إجياد . ملا تعني أن متيض قدما يف هذا الصدد، وعىل ادلول األعضاء أن  شة  نا توقال إنه يرى أن ا ي ق مل

تقوم بذكل شاء مجموعة صغرية  يد إ بغي بلورهتا، وأضاف أن من ا تلفة  لحلول  ن ملفخم  .ين

ية .174 بدلان األفر يان اذلي أدلت به مجموعة ا يقوانضم وفد مرص انضامما اتما إىل ا ل يا . لب نوقال إنه يرى مداخةل وفد أملا
يل للميض قدما تعني . لسبوجهية جدا كذكل ألهنا حتاول أن ترمس ا شديد عىل أنه  بغي ا يومىض يقول إنه  لت ين

بل امليض قدما دون تأخري تني . سـحتديد  يوحدد الوفد  تقدم فهيام ادلول األعضاءقضي وأضاف أنه يرى . تتعني أن 
ساعد األعضاء عىل امليض قدما  تأن فكرة إعداد ويقة  بدلان (ث ية ومجموعة ا بدلان األفر لكام اقرتحت مجموعة ا يقل

يوية بارة عن . يه فكرة هممة) سـاآل تألف من ثالثة أجزاء، يكون اجلزء األول  بغي أن  عوقال إن هذه الويقة  ت ينث
ثاين كام قال وفد فرسا من آراء ادلول دراس تألف اجلزء ا يق ابلفعل؛ و تد نة ا بين عىل ما أجنزته  نة مقارنة  ل ي ل قجل ت

ية /األعضاء و تو تلفة الواردة يف ا نارص ا هم  صأو اجملموعات و ل خمل للع وقد أوحض الوفد أن الوفود ( ورأهيم فهيا 74فهم
تلفة تحدث عن مفاهمي  خمميكن أن تكون  تفاعل وقال الوفد). ت ناول ا ئة اجلديدة  ل إن بعض الوفود ترى أن ا سـتتي له

سأةل  تقةل للرقابة، أهنا  شارية ا هم ريس اللجة الا يق فقط، يف حني ترى وفود أخرى، و تد نة ا ممع  سـ ت ل ملجل س ئ مع ق
نظمة، وقد أيد الوفد هذا الرأي تعامل مع إدارة ا ملأمع  ش. ت بغي أن  ثالث من الويقة املقرتحة  يأما اجلزء ا ن ث مل فيل

بل وتوجد  سأةل اإلدارة قد طرحت من  بو، نظرا ألن  شأن اإلدارة يف الو شات  نا يات ا تعراض أد قا م ي ب ق مل ب سـ
نات نذ فرتة ا شأهنا  يواثئق  لتسعب ئات جديدة يف . م ها اآلن اكنت  ئات املفروغ من  يوذكر الوفد بأن بعض ا هي معله ل

ئت فقط يف فرتة ا ية أ نة الربانمج واملزيا يالواقع،  ن لتسعفلج بغي . ناتنش ينوأضاف الوفد أن هذا اجلزء من الويقة  ث
شـهتا بو أو ان سأةل إدارة الو ناولت  يع الواثئق اليت  تضمن كذكل قامئة  قأن  ي م ت جبم شاورات . ي سأةل ا تفت إىل  ملوا م ل

سأةل  سار مواز وأن  شاء  بغي إ يدة، وإن رأت بعض الوفود أنه ال  ية وقال إنه يراها طريقة  مغري الر م ن نمس يج
يةاإلدارة  نة الربانمج واملزيا ناقش يف إطار  نبغي أن  جل ت سفراء . ين ناير(لوذكر بأن املدير العام أخذ يطالب ا ) ييف 

سائل اإلدارة، وأعدت األمانة يف الواقع ويقة مقارنة يف هذا الصدد،  تحدثوا عن  يهنم  شات فامي  نا ثبإجراء  م ي لق ب م
شة سواء اكن األعضاء يريدوهنا  نا قذلا فقد دارت هذه ا شة غري . أم المل نا يد جدا إجراء  قورأى الوفد أن من ا م ملف

تعقد يف يويو ية اليت  نة الربانمج واملزيا بل دورة  ية  نر سـ ن جل ية، . قمس شة غري الر نا يه أيد طلب إجراء هذه ا مسو ق مل عل
يده يف ذكل تأ يوانشد سائر ادلول األعضاء  ية مي. ب شة غري الر نا تاجئ هذه ا تام رأى الوفد أن  مسويف ا ق مل ن كن أن خل

ية نة الربانمج واملزيا تعرض عىل  نشلك اجلزء الرابع من الويقة اليت  جل سـ ث  .ت

ية وأعرب عن موقفه من الفقرة  .175 ته الو يا  نوب أفر طنوحتدث وفد  بصف يق ئة إدارة 74ج شاء  ية بإ ي ويه تو ن هص
بلور أكرث. جديدة تحق أن  ية ورأى أهنا  تو توقال إنه يؤيد هذه ا سـ ص تايل اقرتحت مجموعة. تل ية لواب بدلان األفر يق ا ل

شود وتوجد ثغرة عىل . ثإعداد ويقة مقارنة نحو ا بو ال تعمل عىل ا ئات اإلدارية يف الو نومىض الوفد يقول إن ا ل ي ملي له
تعني سدها بدو  يما  يح . ي شأن، مبا  ية يف هذا ا شاورات غري ر يوية بإجراء  بدلان اآل يتوأيد اقرتاح مجموعة ا ل مس م سـ ل

نظر عن فرصة أمام ادلول األعضاء مل ئة اجلديدة، بغض ا توىخ أن تقوم به ا شة ما  نا شاف و لواصةل ا ي ي ق هتك لسـ م
تقةل للرقابة شارية ا نة الا ية ا سـتو ت للج ملص نة . س بل دورة  ية  شاورات غري ر بغي إجراء  جلورأى الوفد أنه  مس قم ين

يع ادل توحة أمام  شاورات  تعقد يف يويو، وأن تكون هذه ا ية اليت  مجالربانمج واملزيا مل ن سـ ول األعضاء وأال مفن
ها من تكل  يح الفرصة أمام هذه ادلول األعضاء لإلعراب عن موا ية، ليك  نة الربانمج واملزيا قفترص عىل  ت تتق ن جل

سأةل  .ملا
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يوية،  .176 بدلان اآل سقا جملموعة ا ته  هم واسع ملا قاهل سابقا  يح ما بدا وكأنه سوء  ند يف تو سـورغب وفد ا ل ن ض مه بصفل ف
بل أن  توصل إىل توافق قورصح بأنه قد قال من  تعني ا ية، كام قال إنه  تو لمن الرضوري اإلمعان يف هذه ا ي ص ل

ية بل تقدمي اقرتاحات ر نطاق يف اآلراء بني ادلول األعضاء  مسواسع ا بغي لدلول األعضاء أن . قل ينوذلكل قال إنه 
بدلان اآل سقا جملموعة ا ته  يهنا، ومل يقصد الوفد،  ية فامي  شاورات غري ر سـجتري  ل ن مس مم بصف ند، ب للهيوية ووفدا 

نظر فهيا بإمعان تحق أن  ية  تو يع العلل، بل قصد أن هذه ا يذية تكون عالجا حسراي  ئة  شاء  يإ سـ ص ل مجل ي تن . تنفه
نان  يام األمانة بإعداد أ شات بني ادلول األعضاء ال من خالل  نا سـىن ذكل سوى من خالل إجراء  طوال  ق قت م ي

بو اإلداري، إن وجد، يعود يف هناية املطاف فأي قرار. من الواثئق تقدهما إىل ادلول األعضاء يلك الو شأن  ي  ه ب
يص . إىل ادلول األعضاء ية يه  يا عىل أن نقطة الانطالق يف هذه ا نا اتفق الوفد مع وفد أملا شخو لعمل ن ته

يام بذكل أفضل من  يلك اإلداري وطريقة معاجلهتا، وال توجد طريقة للميض قدما يف ا ثغرات يف ا لقا ه لل
شاورات بني يب عن .  ادلول األعضاءملا جتومىض يقول إنه يف حني قد يطلب من األمانة أن تعد واثئق و

تعني  سأةل، لكن ادلول األعضاء يه اليت  هذه ا تعني علهيا أن جتد حال  ست األمانة يه اليت  سارات،  يا مل ي ي لتف فل سـ
نة الربانمج وا. علهيا ذكل تاح يف  سأةل عدم كفاية الوقت ا تفت الوفد إىل  جلوا مل م يع الوفود ل ية، وقال إن  مجملزيا ن

يام بيشء ما يف هذا الصدد تفقة عىل أن من الرضوري ا لقبدوا  م نة . ت ية و نة الربانمج واملزيا جلومىض يقول إن  ن جل
نظر يف تواتر اجامتعاهتام ومدهتا تعني علهيام إعادة ا يق عىل حد سواء  تد لا ي يه شدد الوفد جمددا عىل اقرتاحه . قل علو

شات  نا قبإجراء  سار مدفوعا م ية، ألنه يرغب يف أن يكون هذا ا نة الربانمج واملزيا ية يديرها ريس  ملغري ر ن جل ئمس
يا تع األمانة مبا . نمن ادلول األعضاء، كام قال وفد أملا نا من أن  يس  يا  متورصح الوفد بأنه عىل غرار وفد أملا تن يق متل

تعني ها، ذلا  يام بذكل  ياد يف ا تقالل وا ييكفي من الا حل سسـ .  أن تكون ادلول األعضاء يه اليت تقوم بذكلبنفلق
بدلان  بت ذكل مجموعة ا يع ادلول األعضاء كام  توحة أمام  ية أن تكون  شاورات غري الر لوميكن  طل مج مس مفللم

ية شاء . يقاألفر يك قائال إنه من املمكن إ تاحه أمام الاقرتاحات اليت تقدم هبا وفد ا نوأعرب الوفد عن ا ملكسـ نف
نظر يف تنة مصغرة  ساس ابحللول املطروحةجل سائل اإلدارة دون ا مل  نظر هذه . م تورمبا يكون من املمكن أن 

ها ويف مدة اجامتعاهتا وتواترها ويف  سني  يام به  ية وفامي ميكن ا نة الربانمج واملزيا نة يف طريقة معل  معلا تحلق ن جل لللج
ها  نة(لجداول أعام ية و نة الربانمج واملزيا ميه بني  جلأي ما ميكن  ن جل يقتقسـ تد ق ا ، وفامي إذا اكن من الرضوري أن )ل

يق وأن تعقد دوراهتا بوترية أكرب تد نة ا قتوحض والية  ل ئات . جل يع  تصاصات  تعراض ا يوأضاف الوفد أن ا مج هسـ خ
نة  نظر اإلداري 2012سـالرقابة يف  شلك جزءا من ا تقةل للرقابة،  شارية ا نة الا مل، كام اقرتحه ريس ا ي سـ ت ملللج س ئ

بو سائل وأن خترج بأفاكر ميكن أن شلك ومىض يقو. ييف الو يع تكل ا نظر يف  نة ميكهنا أن  تل إن هذه ا مل مج ت للج
شة نا قنقطة انطالق  ند، عىل أنه مل . للم يوية ووفدا  بدلان اآل سقا جملموعة ا ته  شديد،  هوأعاد الوفد ا سـ ل ن للت م بصفل

تعني عىل ا يذية جديدة عىل الفور، بل قال إنه  ئة  شاء  تعني إ ييقل إنه  ي ن تنفي شة ه نا بدأ  قدلول األعضاء أن  مب ت
بدوا يع بوجودها عىل ما  ثغرات الواحضة اليت يقر ا يطريقة سد ا مجل  .ل

ية وأيد ما قاهل وفد مرص .177 بدلان األفر يان اذلي أدلت به مجموعة ا يده  يقوأعرب وفد اجلزائر عن تأ ل ب وقال إنه . للي
ية، ومع شاورات غري ر يه خصوصا إجراء  مسيرى أن من الرضوري والو م شلك اذلي ج ل ذكل فإنه ال يؤيد ا

شاورات تادة اليت جترى هبا هذه ا ته األمانة أي الطريقة ا ملاقرت ملع تقى املدير العام . ح ندما ا لوكام قال وفد مرص  ع
سأةل شأن هذه ا تلفة قد عرضت  سفراء إن نقاطا  ملبعدد من ا ب خم شات . ل نا قورصح الوفد بأنه ال يعرتض عىل ا مل

بغي أن بني املدير العام وبعض ا سأةل هممة اكإلدارة،  شأن  تعلق األمر ابختاذ قرار  ندما  نسفراء، ولكن  م ب ي ع فيل
توحة وشامةل وشفافة شاورات  مفتكون هذه ا ية . مل تو صوأشار إىل أن ا شدد يف 44ل ية  ت من جدول أعامل ا لتمن

 .الواقع عىل هذا األمر

شات مع املدير العام .178 نا هم أن ا سة قائال إنه  قوعلق ريس ا مل يفجلل بغي .  نظمت بطلب من دوةل عضوئ ينورأى أنه 
هم شؤون اليت  با وأن يركزوا يف ا يهنا جا سأةل  ختصلألعضاء أن يرتكوا هذه ا ل ن بع  .مل

بقى عىل  .179 ها أن  بغي  تحدة  تخصصة من واكالت األمم ا بارها واكةل  بو اب نغالديش إن الو توقال وفد  مل ت ي لب ن يم ع
شمول يف هماهما اإلدارية ية وا شفا لا ئة وقال إن. فل ياب  ية و ياب الفعا شأ يف  نظمة  ي مثة فراغا إداراي يف ا غ ل غ ن همل



WO/PBC/16/6 
37  

ية توال ميكن سد هذا الفراغ أو تعديهل، كام قالت بعض الوفود، من خالل أي تريب غري رمسي ال . متثيلإدارية 
بو نوعة ألعضاء الو ية وا يعة ا يف من األعضاء معوما وال يعكس ا يتخذ  ت يل ب تلك ملي ث لط ل إن مثة ومىض الوفد يقو. لمتب

نظامت األمم  ئات و ياق  تاحة يف  ية ا يات اإلدارية الفعاةل وا يث اآل معددا من أفضل املامرسات من  يح سـ مل لفعل هل
تحدة األخرى بو من . ملا نة للو ياجات ا يد جدا مع الا شلك  يورأى أن هذه املامرسات ميكن أن تطوع  ي ت ملعب ح ج

شاورات بني األعضاء يدا اتما بأن تعد األمانة ويقة وراح يقول إنه يؤيد رأي . ملخالل ا ته تأ ثسق مجمو ي ع من
شات نا هذه ا يدة دون شك وتكون نقطة انطالق  ية تكون  ية و قإعال مل ليل مف سأةل . حتلم تفت الوفد إىل  موا ل

شات اليت  نا يوية، وقال إهنا ال تريم إىل تعويض ا بدلان اآل ية اليت اقرتحهتا مجموعة ا شاورات غري الر قا مل سـ ل مس مل
سريها وامليض هبا قدمايتعني أن جترى ية، بل تريم إىل  نة الربانمج واملزيا ي يف إطار  ن ورصح بأن هذه . تجل

نة كذكل بع أيضا يف هذه احلاةل ا ها األعضاء يف حاالت أخرى، ورأى أهنا جديرة بأن  ملعياملامرسة  ت تبع  .يت

بدو أ .180 يابة عن اجملموعة ابء وقال إن عىل األعضاء عىل ما  يوحتدث وفد فرسا اب ن نظروا فامي حققوه ما مل لن ين 
شأن ورقة األمانة شاركون إىل اتفاق  بتوصل ا مل يقات الوجهية . ي لتعلورصح بأن عددا من الوفود قدم بعض ا

بني الطريقة اليت ترى هبا هذه الوفود تكل الورقة ية . يللغاية، مبا  شاورات غري الر سأةل ا تفت الوفد إىل  مسوا مل م ل
يةحتديدا، وقال إن اجملموعة ابء  تو باعا بأهنا ال ترغب يف احلديث عن هذه ا صال تود أن تعطي ا ل ففي الواقع . نط

ية، ومع ذكل فإهنا ترى أن األعضاء جيرون  تو شة هذه ا نا تحة  بديئ فإهنا  ياهنا ا صوكام قالت اجملموعة يف  ل ق مل مل منفب
يوم يدة جدا ا شة  لنا جق عضاء خارطة طريق واحضة ومىض يقول إن اجملموعة ترى أن املدير العام قدم إىل األ. م

بارزة ية احملددة وا تو يات، وخاصة هذه ا تو يع ا شة  نا يص عدد من األايم  لجدا تكفل  ص ل ص ل مج ق مل وأحالت . ختص
سأةل إجراء WO/GA/39/13ث من الويقة 12 و11اجملموعة األعضاء إىل الفقرتني  تني ذكرات بوضوح جدا  م، ا لل

نة الربانمج وامل شة ملدة يومني يف دورة  جلنا ق ية ملدة يومني م شة إضا نا تعقد يف الريع وإجراء  ية اليت  فزيا قم ب سـ ن
مترب ثفة قد أجريت . سبآخرين يف  شات  نا يضة، وأن  شات  نا مكوأضاف الوفد أن اجملموعة ترى هذه ا م قتف ق مسـمل

سأةل يدة. ملابلفعل حول هذه ا شات اليت جتري يف الوقت الراهن  نا شدد عىل أهنا ترى ا مفوقال إن اجملموعة  ق مل  ت
نة الربانمج  شة ميكن أن جترى يف إطار  نا شدد عىل آراء اجملموعة ابء يف أن هذه ا نه رغب يف أن  جلجدا،  ق مل ي لك

توىخ يف خارطة الطريق نحو ا ية عىل ا ملواملزيا ل  .ن

مترب .181 يفا إىل لك دورة من دوريت يويو و سة إن األمانة أكدت أن يومني آخرين قد أ سبوقال ريس ا ن ض جلل . ئ
يع ا تعني عىل ادلول األعضاء أن مجوأضاف أن  يث  ثغرات،  يص ا سأةل  بدو عىل  تفق عىل ما  يلوفود  حب ل شخ م ي تت

ية، أما  نة الربانمج واملزيا تجاوز  يهنا اجملاالت اليت قد توجد فهيا ثغرات، وأضاف أن هذا األمر  نحتدد فامي  جل ي ب
ـي طريقة امليض قدما شأن. فهنقطة اخلالف  شات قد أجريت  نا بورصح بأن بعض ا ق ثالويقة اليت من ( الورقة مل

تطلع إىل ). املقرتح أن تعدها األمانة يق لكن الوفود  تد نة ا توقال إن أساس هذه الويقة موجود يف ويقة  ل جل ث قث
ية يف مالحظات ادلول األعضاء فامي يرون أنه قد يكون انقصا نقطة األسا سـاملزيد، وتمكن ا  .ل

يان اذلي  .182 سار ابال يا بدأ ا سـتبواقرتح وفد أملا مل ها الفرصة لإلعراب ن يح  ليعمم عىل ادلول األعضاء واذلي  سـيت سـ
ية ها اجملاالت اليت توجد فهيا . مسعن رأهيا دون عقد دورات غري ر تحدد  بنفسوهبذه الطريقة لن ترتك األمانة  ل

شالك سامهة األمانة سرتد من خالل الورقة. ملا بغي . ادلراسة املقرتحة/موقال إن  لورصح بأن ادلول األعضاء  ها ين
ية يف هذه املرحةل  .مسأن تعرب عن رأهيا أوال دون عقد دورات غري ر

سة ملخصا وقال إن الفكرة تمكن يف إصدار ا .183 بوحتدث ريس ا سـتئ ساهامت ادلول األعضاء فامي يجلل يلكة  مان  له
 .يتعلق ابجملاالت اليت ترى فهيا هذه ادلول ثغرات إدارية

تقد أن مثة تفاوات بني .184 ند إنه  يعوقال وفد ا بة بعض الوفود له ثغرات وعدم ر يص ا غ الاتفاق العام عىل رضورة  ل تشخ
يا تقدمي آراهئا  تعدة  شلك غري رمسي، يف حني أهنا  شلكة  شة طريقة حل ا نا خطيف  ل سـ ب مل مق ورأى الوفد أن من . م

نة الربانمج  نة مصغرة يف إطار  شاء فريق عامل مصغر أو  يك بإ جلاملمكن اللجوء إىل مقاربة وفد ا جل ن ملكسـ
سأةل اإلدارةوامل نظر يف  ية  مزيا ت تحديد . لن ية  شة غري ر نا ياان بعد أن جتري  نة أن ترسل ا هذه ا لوميكن  مس ق مللج ب سـتل

سائل املطروحة معوما تواه وعن طريقة . ملا تطلب أخذ فكرة عن  يان  ياغة هذا الا حموأشار الوفد إىل أن  ت سـتبص
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يه بة  نا ئةل ا فطرح األ سـ مل بة. سـ نا ئةل ا سـومىض يقول إن األ مل تحدث الوفود فامي سـ ندما  ت ال ميكن أن تطرح إال  ع
بة نا ئةل اليت تراها  ها عن األ سـيهنا وخترب  مسـ بعض شدد جمددا عىل الطلب اذلي تقدم به بإجراء . ب يه فإنه  يو عل

شاء فريق عامل  نظر يف إ ناشد الوفود اب نجاح فإنه  شاورات اب ية، وإذا مل تلكل هذه ا نشاورات غري ر ل ي ل مل مس م
نة  تقةل للرقابة وقد اكنت جلمصغر أو  شارية ا نة الا يف ا تازة، كام يف حاةل تأ ية  بارها آ سـمصغرة اب ت للج ل مم ل ملت سع

ثري يدا وثقال  بكسأةل أكرث  تعق  .م

ياان وتصدره .185 ومع ذكل فإنه يرى أن يف حاةل اإلدارة . سـتبوقال وفد مرص إنه ال يرى أي رضر يف أن تعد األمانة ا
تصدي ميكن لدلول األعضاء أن تواصل تطوي شأن اجملاالت اليت توجد فهيا ثغرات يف اإلدارة وطريقة ا لر آراهئا  ب

ثغرات لهذه ا ثريا، ألن هذا . ل يان  ساعدها الا نظمة، لن  كوأضاف الوفد أن أية دوةل عضو ال تعرف وهجة ا ي سـتبمل
بعث عىل القلق سائل اليت ترى األمانة أهنا  يان يعكس يف هناية املطاف ا تالا مل بغي ومىض يقول . سـتب ينإن الرتكزي 

بة ادلول األعضاء ابإلعراب عن آراهئا نصب عىل مطا لأن  ويف هذا الصدد اقرتح الوفد أن تعرب ادلول . ي
يمي وهجهتا شلك غري رمسي  يه هذه اآلراء  ناقش  تدى  يح  تقاألعضاء عن آراهئا وأن  ف لت بم ت ن شة . ت نا قوأضاف أن ا مل

يل، وأن من املؤسف عد تفا نة ال تدخل يف ا صالرا ل يةه شة غري ر نا مسم إجراء  ق  .م

تحفظات اليت أبداها وفد  .186 يا، ومع ا ية مع الاقرتاح املقدم من وفد أملا تحدة األمر لواتفق وفد الوالايت ا ن يكمل
ية نة الربانمج واملزيا توى أية ورقة تعد ألغراض  يث  يا، من  با نأ جل حم ن شات غري . حسـ نا قوأشار إىل أنه ألغراض ا مل

نة الربان ية يف إطار  جلالر ية، ذلا فإن مس شاورات يه أهنا غري ر همة يف هذه ا نقطة ا ية، فإن ا مسمج واملزيا مل ل ملن
شة، فإنه يرغب أيضا يف مواصلهتا نا بة الوفود األخرى يف مواصةل ا قالوفد وقد رأى ر مل وقال مع ذكل إنه ال . غ

ية شاورات غري ر تعلق بكون هذه ا بارشة فامي  مسيرى رضورة الختاذ قرار  مل ي بل امليض وأشار كذ. م سـكل إىل أن 
يا با يا وأ سق اجملموعة ابء وكام ذكر وفدا أملا نقدما واحضة كام قال  سـ ن نوا عىل ما . من يبواقرتح أن حياول األعضاء أن 

بل امليض قدما شأن  نارص توافق يف اآلراء  سـبدوا وكأنه  ب ع  .ي

شأن الا .187 تحدة اتفاقا اتما عىل أال رضورة الختاذ قرار  بووافق وفد اململكة ا ية مل مجلعجامتعات األخرى، نظرا ألن ا
سق  يه  نحو اذلي أشار إ ية عىل ا نة الربانمج واملزيا شة يف  نا نالعامة اختذت قرارا ابلفعل بأن جتري ا ل ل ن جل ق ممل

يع . اجملموعة ابء ته يف أن جترى  شات، أعرب الوفد عن ر نا ية ا تامة وإىل أ ية ا شفا نظر إىل ا مجواب ب ق مل مه ل ل غل ف
شات اخلاصة ابإل نا قا تقريرمل تدون يف ا ية، ألهنا  نة الربانمج واملزيا بو يف  لدارة يف الو سـ ن جل شات . ي نا قورأى أن ا مل

تقرير، وهو ما  تدون يف ا ية وأهنا  نة الربانمج واملزيا ناءة للغاية، وأعرب عن سعادته ألهنا جتري يف  نة  لالرا سـ ن جل ب ّه
يانه سكه  نقاش، كام أعرب عن  متر حىت هناية ا ببمتىن أن  مت ل  .يسـ

تحدةوات .188 يان اذلي أدىل به وفد الوالايت ا يا مع ا با ملفق وفد أ ب ن ناك شك يف . لسـ هوقال إن من اجليل أال يكون 
بو شأن اإلدارة يف الو شة عامة  نا يرضورة إجراء  ب ق بغي هلم أن يكرسوا لك . م ينوأضاف مع ذكل أن األعضاء ال 

ية فقط، بل من الرضوري أ نة الربانمج واملزيا سأةل  نوقهتم إىل  جل شة أوسع نطاقام نا قن جيروا  وذكر الوفد ابملادة . م
يق8 نة ا شري إىل  بو اليت  ية الو سـ من اتفا جل ت لتني ية العامة "فأوال . ق شورة ألهجزة ا يق ا نة ا مجلعتقدم  مل سـ لتنجل

شرتكة ية  ية وحول أية شؤون أخرى ذات أ شؤون اإلدارية واملا يع ا مواملدير العام حول  مه ل ل والوفد إذ يأخذ ". مج
شأن ذكل بع بل لك يشء  تخذ قرارا أوال و بغي هل أن  بار، فقد قال إن الفريق غري الرمسي املقرتح  بني الا ي قت ين ع

يق نة ا ية أو يف  نة الربانمج واملزيا سـمالءمة امليض قدما بذكل األمر يف  جل ن شأن . لتنجل لورأى الوفد أن هذا ا
تعامل مع  تص يف ا يق ألهنا  نة ا تعامل معه  مجبغي أن  ل خت سـ جل لتنت بوين تعلقة بإدارة الو شؤون ا ييع ا مل  .ل

بديئ املقدم  .189 يده لالقرتاح ا نة املصغرة وشدد عىل تأ تعلق اب يا ورد عىل الاقرتاح ا نوب أفر ملوحتدث وفد  ي للج مل يق ج
ية شاورات غري ر يوية، أي إجراء  بدلان اآل مسمن مجموعة ا م سـ شاورات ألنه يرغب يف . ل ملوقال إنه يفضل هذه ا

سار  تقدم هبذا ا ملأن  نة ي ية  يذية أم ال، كام جاء يف تو ئة  شاء  هم ما إذا اكن من الرضوري إ جلحنو  ص ي نفن تف ه
يق تد قا يه اقرتح الوف. ل تاح الورقة يف أبريل علو ية 2011تد أن  شاورات غري الر شة يف ا نا رس ا مس ليك  مل ق مل تي

نة ال بل دورة  يه  يوية، وليك توفر مصدرا يرجع إ بدلان اآل جلاملقرتحة من مجموعة ا ل سـ ية يف يويوقل نربانمج واملزيا . ن
يان يف الوقت . ورأى الوفد أن هذه املقاربة تغطي شواغل بعض الوفود سـتبوشدد عىل أنه ال يؤيد تعممي الا
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تا ليك يعد تغرق و قالراهن ألنه قد  ناك تفاعل . يسـ يكون  ية، فعىل األقل  شاورات غري ر هلكن إذا عقدت  سـ مس م
سار  .ملحيفز هذا ا

ند إنه  .190 هم لهوقال وفد ا ند إىل  بغي أن  يان  تحدة، وإنه يرى أن الا فأنصت إىل اقرتاح الوالايت ا ت ن سب ي يت سـ مل
شرتكة ثغرات ويه الفكرة ا يص ا ملشرتك  ل شخ نة الربانمج . لتم جلورصح بأنه يرى، كام قال أحد الوفود، أن 

شلك سطحي، وأن هذه يه املرة األوىل اليت ي نة  ية ا تو ناولت فقط هذه ا ية  بواملزيا ي ص ل ت تعامل فهيا مع ملعن لمت ا
تعمق ية بيشء من ا تو لهذه ا ص ياق ويف هذه املرحةل، من شأنه . ل يان، يف هذا ا لسـوقال إنه يرى أن إعداد ا سـتب

يده تأ سمح هل  تايل فإنه لن يكون يف وضع  ثري من القضااي يف حد ذاته، واب يأن يطرح ا ب ي ل تفت الوفد إىل . لك لوا
شة تعليق اجملموعة ابء بأنه وفقا خلارطة ال نا ية، وقال إن ا نة الربانمج واملزيا سأةل يف  ناقش هذه ا قطريق  مل ن جل مل ست

ثري ية  نة الربانمج واملزيا تجاوز  سأةل  شف أن ا نة  بكالرا ن جل ت مل تك شوا يف الوقت . ه نا قومىض يقول إن األعضاء ال  ي
ية نة الربانمج واملزيا تجاوز  بو، وهو أمر  يلك إدارة الو ثغرات يف  نالراهن حتديد ا جل ي ي ه  ذاهتا، كام أشار إىل ذكل ل

يا با نوفد أ نظر ويه. سـ يق، وطريقة تفاعل الرقابة مع : للورصح بأن العديد من القضااي ختضع  نة ا سـنظام  لتنجل
شلك فعال معا تأكد من أن هذه األمور سري  بات ادلول األعضاء اإلدارية، وأفضل طريقة  بوا ت لل توساءل . ج

بغي  شة  نا ينالوفد عام إذا اكنت هذه ا ق بالغ عددمه مل ية ا نة الربانمج واملزيا ترص عىل أعضاء  لأن  ن جل .  عضوا53تق
بدلان  ية، كام أشارت إىل ذكل مجموعة ا نة الربانمج واملزيا شـهتا يف  نا لوراح يقول إن خارطة الطريق يلزم  ن جل ق م

يع ادلول األعضاء يف الو توحة أمام  بغي أن تكون  شة  نا ية، ومع ذكل فإن هذه ا ياألفر مج ق مفمل ن بو ألن إدارة ييق
يه بري عن رأهيم  يع حق يف ا يه و يع مصلحة  بو يشء  فالو تعف للجم للجم وذكر الوفد أنه يفضل إضفاء شلك رمسي . لي

تحدة ياانت، شأنه يف ذكل شأن وفد اململكة ا يل ا شات عن طريق  نا ملعىل ا ب سج ق لمل وأضاف أن هذا اكن . ت
يد يف أنه اقرتح إجراء بب الو حاقرتاحه يف األصل وأن ا ية عوضا عن ذكل هو أنه يرى أن لس شات غري ر نا مس  ق م

شلك الرمسي تحدة ألن . لالعديد من الوفود لن تكون مراتحة يف ا ته وفد اململكة ا تعد  ملوراح يقول إنه  بصفسـ م
ية سة ر ياانت يف  سجل هذه ا ياانته وإنه يرغب يف أن  مسسك  جل ب ت لمت بب نة ما . ي شاء  تفت إىل موضوع إ جلوا ن ل

نةوأعرب يف الواقع ع شات اليت جترى يف هذه ا نا سجل ا ته يف أن  للجن ر ق مل ت ته قائال إنه . غب تمت الوفد  لكموا خ
ترص هذه  يان، وإنه يفضل أال  بل الوصول إىل مرحةل الا ها  ية و شات ر نا تقيفضل إجراء  ب ق يل سـتم تسج مس ق

بالغ عددها  ية ا نة الربانمج واملزيا شات عىل ادلول األعضاء يف  نا لا ن جل ق  . دوةل53مل

تف .191 يكون طريقة شفافة لوا يان  يان وقال إنه يرى أن هذا الا تحدة إىل موضوع الا سـت وفد اململكة ا بمل تب سـت سـ
شرتكة تربها األعضاء  نظمة واليت  ها ا شالك اليت توا متحديد ا يع مل مل يل . هجل تاح هلم عىل  بوقال إن األعضاء  سي س

تجمع لك أجزاء الصور ئلهتم وآراهئم ليك  يع أ تقدمي  هران  ثال  تا سـ مج ل يان شمل تاجئ هذا الا تخدم  سـتبة، مث  ن تسـ
ثغرات يص ا شة و نا لكأساس ملواصةل ا شخ ق  .تمل

تلفة بأن تعد األمانة  .192 تلفة مقدمة من وفود  شرتاك يف أشاكل  سة إنه يظن أن مثة اقرتاحا  خموقال ريس ا خم م جلل ئ
نظامت ا بعة يف ا ناد إىل املامرسات ا تلفة ابال يارات ا يالك وا ملتقريرا يعرض ا ت خمل خل مله ست تضمن آراء ل يألخرى، و

ها(ادلول األعضاء  تقد تاح لدلول األعضاء همةل  مياليت  ل وأضاف أن مثة اقرتاحا آخر وهو إعداد ملخص ملا ). ي
يام به أو ملا اقرتح يف املايض بو ا لقحاولت الو شات يف . ي نا قواقرتح الريس أن تعد ورقة ليك تكون أساسا  للم ئ

تضمن. نيويو يالك ستومىض يقول إن هذه الورقة  تعراض  توي اجلزء األول مهنا عىل ا ه ثالثة أجزاء،  سـ للحي
تضمن ملخصا  ثالث  يح؛ أما اجلزء ا سامهة من ادلول األعضاء تعرض دون  ثاين عىل  ياألخرى؛ واجلزء ا ل م فل نقت

هةل املقرتحة إلعداد الورقة يه أبريل . للهيلك يكون من الرضوري كذكل حتديد 2011ملورصح الوفد بأن ا سـ، و
تويق همةل ل تة  يع ا بغي مراعاة رشط األسا سامههتا يف هذا الصدد، و ثيك تقدم ادلول األعضاء  لل سـ ب لم الرتمجة إىل (ين

بل ادلورة يع  تة أسا ست يف  قاللغات ا ب سـ توفر يف ) ل تألن هذه الويقة يه واحدة من الواثئق اليت يرغب يف أن  ُث
سائل اإلدار يع يف  نظر ا ها، ليك  ية  ست الر ماللغات ا مجل ي مس همةلكل تايل، قال الريس إنه يرى أن همةل . ملة ا ئواب ل

 .أبريل قصرية
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تعدها  .193 تعلق ابلورقة اليت  سة ا يابة عن اجملموعة ابء واتفق متاما مع اقرتاح ريس ا سـوحتدث وفد فرسا اب مل جلل ن ئن ل
توى هذه الورقة وقال إن اجملموعة ترى أنه نظرا لعدم اإلجابة عىل العديد من. األمانة تفت إىل  حموا ئةل فإن ل سـ األ

نظامت،  بعة يف ا ثةل عىل املامرسات ا يال للوضع ادلاخيل ويس فقط أ تضمن هذه الويقة  يد أن  ملمن ا ت حتل ث ملت م ل ملف
نظامت األخرى ثغرات ويس جمرد الرتكزي عىل جانب املقارنة اب يل ادلاخيل حتديد ا تح ملوتقصد اجملموعة اب ل ل . لل

تكون وأضاف أن تقارير ادلول األعضاء سرتد رمبا يف تلفة وأن العديد من ردود أعضاء اجملموعة ابء  سـ أشاكل  خم
ئةل اليت طرحت يف وقت  به األ ياجاهتا و تعلق بأهداف اإلدارة وا ئةل  سـعىل أغلب الظن يف شلك أ شـ ت ت تسـ ح

باح لصبكر هذا ا  .م

ثغرات يف اإلدارة ألن هذه يه هممة ادلو .194 سة أن األمانة لن يطلب مهنا أن حتدد ا لوأوحض ريس ا جلل . ل األعضاءئ
ثغرات ومعاجلهتا ييل يف حماوةل حتديد تكل ا ية ميكن أن تضطلع بدور  لورأى كذكل أن اجملموعات اإل حتل  .قلمي

ية العامة اختذت قرارا بأن تعرض  .195 ست والرتمجة، وذكر الوفود بأن ا يع ا مجلعوحتدث وفد مرص عن دور األسا ل ّب
ناء يف اللغة اليت تعرض هبا أص ًالواثئق الضخمة ا ها ابللغات امخلس األخرى، أو بلغة بدل سـتث لال وأن يعد ملخص 

بدل أن  تهتوفرلمعني إذا طلب هذا ا بلغ تكل الويقة  شغال . ث هر أبريل هو ا بب اقرتاحه  نوقال الوفد إن  ش س
تاح الوقت لدلول األعضاء  بغي أن توفر يف أرسع وقت ممكن ليك  هر فرباير وأن الواثئق  يالوقت بعد هناية  ن يش

ها ستدر يح . ل نارص يف الويقة وهام املقارنة اليت أ نرصين من أصل ثالثة  تعد  هم أن األمانة  توقال إنه  ث ع ع سـ يتف
ته عن اإلدارة تا بق  ها ابلفعل، واجلزء اذلي يعرض ما  بأسا ك سـ يعة . س تني هل  بورأى الوفد أن الك ا طهم جامعة "مل

تا" للمعلومات يكون  ثري من الوقت و تغرق ا مذلا فإن العمل لن  سـلك تفت . حا يف بعض اللغات األخرىيسـ لوا
بغي أن تكون  هةل  ثالث من الويقة وهو تقارير ادلول األعضاء وقال إنه يرى أن ا نرص ا نإىل ا يمل ث ل  15 أو 1لع

تاح ما يكفي من الوقت لدلول . 2011مارس  تريت  ليوأشار إىل أن همةل أبريل مل خترت ابملصادفة، لكهنا ا خ
توعب املعلومات  ية يف يويوتسـاألعضاء ليك  نة الربانمج واملزيا ها دلورة  نوتعد لك واحده مهنا مو ن جل  .قف

يوية بأن تفصل هذه الويقة كذكل  .196 بدلان اآل ند عن ويقة األمانة وشدد عىل طلب مجموعة ا ثوحتدث وفد ا سـ ل ث ّه ل
نظمة ذاهتا  ئات يف ا نة مع سائر ا نظمة  ئة إدارية مصغرة يف  ملطريقة تفاعل أية  ي ي هي مع له نة (م جلثل  الربانمج م

بو تابعة للو ية ا يواملزيا ل نظامت ). ن يق أن العديد من ا تد نة ا ملوقال إنه تقدم هبذا الطلب ألنه اتضح من ويقة  ل جل قث
ية نة الربانمج واملزيا ثل  ئة إدارية أكرب  ئة إدارية مصغرة و ندليه  جل ي مي ه ته يف معرفة . ه غبوأعرب الوفد عن ر

ئات مع ا يالطريقة اليت تربط هبا هذه ا ية اتبعة لهت ئات فر ئات يه  سؤوةل عهنا وما إذا اكنت هذه ا عهة ا ي ي همل له جل
ية نة الربانمج واملزيا نئات مماثةل  للج نا إذا أمكن إدراج هذا اجلانب يف ورقة األمانة. لهي يكون  توقال الوفد إنه  . ممسـ

ئة، واآلراء يف قانو شاء هذه ا نامجة عن إ يات القانوية ا تدا يوطلب كذكل إضافة ا ن ل ن ع شاهئا، نظرا ألن لهل نية إ ن
بو يف هذه احلاةل ية الو يري اتفا متةل  يبعض الوفود أشارت إىل الرضورة ا قتغ ل سة . حمل جللوأيد الوفد كذكل رأي ريس ا ئ

بو يل داخيل إلدارة الو بة إلجراء  نا هة ا ست ا ييف أن األمانة  حتل سـ مل جلي يق اجملموعة ابء بأن . ل تفت إىل  تعلوا ل
ئةل هو يرى سـردودها قد ترد يف شلك أ شة دون شك، ومع ذكل  نا تطلب ا ئةل  ف، وعلق قائال إن هذه األ قت مل سسـ

شلك أكرب يف الورقة املذكورة سامه  به األمانة  يل اذلي  تح شابه  يل  بأن إجراء  ي تطل ل لل م ومىض يقول إن من . سحتل
بو اإلداري الراهن وسريه، يلك الو ثايل أن تقدم ادلول األعضاء وهجات نظرها وآراهئا يف  يا ه  ويف أية ثغرات مل

ها ثغرات و هذه ا تصدي  شأن طريقة ا يحتراها موجودة، وأن تقدم اقرتاحات  تصحل ل ل  .ب

يلك  .197 سني ا يا، وأكد أن نقطة الانطالق يه طريقة  با ند وأ يا عن اقرتاحات وفدي ا هوحتدث وفد أملا حت ن سـ ه لن ل
يس حال. اإلداري الراهن ئة جديدة  شاء  لوقال إن األعضاء أدركوا أن احامتل إ ي يارات هن يار من ا نه  خل حسراي  خ لك

تاحة يل ذكل األمر، . ملا يلك القامئ، ومن الرضوري  سني ا تاحة  يارات األخرى ا حتلومىض يقول إن من ا ه حت مل لخل
يل تح يقوم هبذا ا سؤال املطروح هو من  للكن ا ل سـ ثالثة، . ل يلك الويقة املقرتحة وأجزاهئا ا لوحتدث الوفد عن  ث ه

يلكة  يل املواد الواردة فهياهورأى أن من رضوري كذكل  سري  حتلردود ادلول األعضاء  ته . لتي غبوأعرب عن ر
شلك جزيئ مث  سأةل ما يف الفقرة األوىل  ناول فهيا رد من ردود ادلول األعضاء  بيف تاليف حدوث حاةل  م يت
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سأةل يف فقرة ما يف وسط الويقة ثتمكل هذه ا مل شلك. تسـ شالك أو احللول  يل ا بوشدد عىل أنه لن يمت  مل  حتل
يلكة الردود الواردة هناسب من دون   .م

يلك القامئ ويف طريقة  .198 نظر واآلراء يف ا تحدة قائال إن ابإلضافة إىل تقدمي وهجات ا هوعلق وفد اململكة ا ل لمل
ئةل سامح لدلول األعضاء كذكل بطرح أ بغي ا سـنه،  ل ن يي  .حتس

يع ادلول  .199 تاح  بغي أن  يان  يا إن الردود عىل الا با مجلوقال وفد أ ت ن نسـ يب بغي سـت يناألعضاء يف اللغة اليت قدمت هبا، و
ية هذه الردود ابإلنلكزيية والفر نسـلألمانة أن تعد كذكل ملخصا  ئة . ل يات القانوية إلشاء  تدا تفت إىل ا يوا ن ن ع ل هل

بو ية الو يري اتفا يجديدة وقال إنه يرى أال رضورة  قتغ وأضاف مع ذكل أن من املمكن أن يطلب من األمانة أن . ل
نق ئة 12وقال إن املادة . طةلتوحض هذه ا نة أو أية  شئ  ئة أن  بو جتزي ألية  نظام ادلاخيل العام للو ي من ا جل ن ي ي هل ته

سؤوةل أماهما ية أخرى تكون  مفر يا اتبعا . ع ياان فر بارها  شاؤها اب ميكن إ ئة جديدة،  ئت أية  يه إذا أ عو ك ت ن ي ععل فه نش
يق، وذكل ما تفضهل  نة ا ية أو  سـنة الربانمج واملزيا للج ن  .الوفودلتنللج

يه  .200 تكون  نه األعضاء وما  تحدث  ية ما  شلك أكرث  يا تدقق  با سة إن مداخةل وفد أ علوقال ريس ا سـ ع ي معل ب ن سـ جلل ئ
يات تدا عا هذا ما يريدونه. ل يعاهبا، ومع ذكل  ثري من املعلومات ال فوأشار إىل أن األعضاء قد حيصلوا عىل ا ت . سلك

بارزة هو ما إذا اكن األعضا ئةل ا لوأضاف أن أحد األ سامههتم أو سـ يلكة  شلك  بون يف حماوةل اخلروج  مء ير ه ب لغ
شلك يار هذا ا سامح برتك احلرية يف ا لإذا اكنوا مراتحني  ت  .خلل

بريا .201 سامهة ادلول األعضاء تعزيزا  يعزز  يلك  يا أن أي شلك  كورأى وفد أسرتا م سـ هم يس من الرضوري . ل لوقال إنه 
يوم بع ا شلك ا شأن ا لاختاذ قرار يف هذه املرحةل  ت ل ناقش هذا األمر مع األمانة يف هناية ملب يق قد  نة ا ت، وإن  سـ لتنجل

هر يه. لشا يان إىل ادلول األعضاء مع حتديد همةل للرد  علومن مث يرسل الا  .سـتب

بو، وهو ما  .202 شأن إدارة الو ية، قد أجريت  ية، وإن اكنت أاكد يا عام إذا اكنت أية دراسة خار يوساءل وفد أملا ب مي ن جت
يدا ألغر  .اض املقارنةمفتراه الوفود 

ية للرد  .203 باع شالك أكرث  سائل وا ناول هذه ا ية يف  باع مقاربة  هم رضورة ا نغالديش إنه  يلكوقال وفد  ت مل ت مهنج ت هب يتف
يان ياانت. سـتبعىل الا ية مع الا يس دليه أية جتارب إجيا بوأضاف مع ذكل أن  سـتل تلقى أي . ب يوأوحض أنه حني 

يه أن ي يان من األمانة، عادة ما يكون  علا شات، سـتب نا ية هذه ا ته وبأ قرسهل إىل العامصة اليت ال تقر دامئا بأ مل مه مهي
ناسب باعات يف الوقت ا تايل عادة ما ال تصل الا ملواب نط تاح . ل شة مغلقة وأن  نا توقال الوفد إنه يفضل إجراء  ق م

سأةل ئةل عن هذه ا ملاحلرية يف طرح أ ثري اليت ميكن. سـ سائل األمع  تايل ميكن حتديد بعض ا بكواب مل  أن يطلب من ل
يلك اإلدارة، إذا  برية يف  ثل ما إذا اكنت ادلول األعضاء ترى أن مثة ثغرة  يق علهيا،  هادلول األعضاء ا ك متعل ل

ثغرات هذه ا تصدي  لوجدت، ويف ترى الطريقة اليت ميكن هبا ا ل ومىض يقول إن بعض الوفود قد تقرتح اختاذ . لك
ثغرات، وقد ترى وفو هذه ا تصدي  لتدابري صارمة  د أخرى أن الوضع الراهن أفضل وأن من الاكيف إدخال للل

ها يه، وهذه يه اآلراء اليت ميكن تقد يفة  تعديالت ا ميبعض ا عللطف وراح يقول إنه ميكن لألمانة يف هذه الغضون . ل
نرصين اآلخرين وهام بو: لعأن تركز عىل ا نظامت األخرى وما جرى حىت اآلن يف الو يما جيري يف ا ندما . مل عو

يارات تتلقى األ ية عىل أساس ا يات القانوية واملا تدا ميكهنا دراسة ا بقا،  يلكة  خلمانة آراء األعضاء ا ل ن ع ل سـ فه م مل
تلفة اليت تقرتح بذا لو اكن ذكل . خملا تعرض عىل األعضاء ويقة موحدة، و حوعىل أساس لك ما ذكر أعاله  ث سـ

شة  نا قمبوعد أقصاه هناية أبريل يف أي إطار زمين واقعي واكف إلجراء  نة م بل دورة  جلواحدة عىل األقل  ق
ية يف يويو نالربانمج واملزيا نومىض يقول إن األعضاء إذا شعروا بعد دورة يويو أن من الرضوري إعداد . ن

بار ميكن أخذ ذكل يف الا نة  نارص ا شلك أكرب للرتكزي عىل بعض ا يلك  يان  تا ي لع ب عهم فملع وأضاف الوفد أن . سـتب
يد إجرا ملفالريس إذا شعر أن من ا ميكن أخذ ذكل أيضا يف ئ مترب،  ية بني دوريت يويو و شاورات غري ر فء  سب ن مس م

بان نري جدا . حلسـا شأن إجراء حوار  مترب  بغي أن تكون ادلول األعضاء اختذت موقفا مبوعد أقصاه  تو مسـن ب سب ي
سأةل تعلق هبذه ا ملفامي   .ي

يد جدا .204 يلك املقرتح للردود  سة أن ا مفورأى ريس ا هئ  .لجلل
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نغالديشيورأى وفد سورسا  .205 يلكة ردود ادلول األعضاء اليت اقرتهحا وفد  باع طريقة  بأن من املمكن ا ه ومع . ت
بعث عىل الرضا يع . يذكل فقد أشار إىل أن بعض األعضاء قد يرون أن الوضع الراهن  بقى  بغي أن  تايل  مجواب ت ينل

ثغرات، إذ ميكن أال توجد أية ثغ توحة وأال جترب الوفود عىل حتديد ا يارات  لا ورأى الوفد أن همةل من . راتمفخل
ية إلرسال الردود تكون اك فهرين  يد لدلول األعضاء أن جتري نقاشا بعد ذكل فامي . سـش ملفوقال إنه قد يكون من ا

يارات  يارات املقرتحة وحتدد ا تعرض ا يل الردود ليك  تح يام األمانة  ية ويه  ثا بل بدء املرحةل ا خليهنا  خل سـ ل ب ن تل ق ق ب
بغي أن تركز علهي نظامت األخرى، ولكن يف وقت . ايناليت  يد إعداد ويقة عن الوضع يف ا ملوأضاف أن من ا ث ملف

ية يف هذه املرحةل. الحق يات ما بكر أن يطلب من األمانة حتديد أية تدا لورأى الوفد كذكل أن من ا ع واقرتح . مل
ن ية يف يويو إلجراء  نة الربانمج واملزيا يني يف دورة  يومني اإلضا ماللجوء إىل ا نف ن جل تاجئ ل شة أوىل عن  نا ق

سار تابعة هذا ا شأن  تقصاء والختاذ قرار  ملالا ب  .مسـ

نة للميض قدما، وقال إن  .206 يل يف املرحةل الرا نغالديش هو أفضل  ترب اقرتاح وفد  هوحتدث وفد مرص وا ب سبع
ئةل املطروحة يان ألن نوع األ ئةل اليت قد ترد يف الا نوع األ هم  سـاألعضاء ال يريدون أن يلزموا أ سـ بب سـتس  حيدد نف

يدة. اخلطاب يف هناية املطاف نغالديش  ئةل العامة جدا اليت حددها وفد  يه فإن األ مفو ب سـ وحث الوفد . عل
سـىن  هر مارس ليك  بدي ادلول األعضاء آراءها مبوعد أقصاه  هةل، أي أن  سأةل ا نظر يف  تاألعضاء عىل ا ت م يل ش مل

يح ما يك هر أبريل، األمر اذلي  تإعداد الويقة مبوعد أقصاه  يش شـهتاث نا قفي من الوقت أمام األعضاء   .مل

شلك مفصل من  .207 يان  نغالديش، وأضاف أن إعداد أي ا شلك اذلي اقرتحه وفد  ند ا بوأيد وفد ا ب ل سـتبه ل
يا سقي اجملموعات كام قال وفد أسرتا شاور بني  لالرضوري أن يمت اب ن مت شاورة، سواء اكنت يف شلك . ل ملوهذه ا

سقي اجملموعات أو يف شلك  منترص عىل  يانيق بتوح كام طلب ذكل يف وقت سابق، رضورية إلعداد الا . سـتمف
نغالديش،  بوسواء قررت ادلول األعضاء امليض قدما هبذه الطريقة أم وفقا للخطوط العريضة املقرتحة من وفد 
يح تقدمي طائفة أعرض من  يدا ألنه ميكن أن  يكون  يق، فإن ذكل  تأم برتك احلرية لدلول األعضاء يف ا يمف سـ لتعل

شةاآل نا توحة نظرا ألن هذه يه املرحةل األوية من ا قراء ويرتك سائر األمور  مل ل واتفق الوفد كذكل مع وفد . مف
يارات يف  يع ا ية  تصادية واملا يات الا تدا يل اكمل  خلسورسا عىل أنه قد ال يكون من الرضوري إجراء  مجل ل ع لل حتل قي

ية(ورصح بأنه طلب يف وقت سابق . هذه املرحةل طنته الو يات القانوية ا) بصف تدا نحلصول عىل معلومات عن ا ع ل
بو  ية الو ييح اتفا ق ئة جديدة(لتنق شاء  ييف حاةل إ  .إذا اكن ذكل رضوراي) هن

بارة  .208 تحدة إن األمر الرضوري هو أن ترسل األمانة مذكرة إىل ادلول األعضاء ترد فهيا ا لعوقال وفد اململكة ا مل
ية تا لا نة الربانمج ندعو ادلول األعضاء إىل تقدمي آراهئ: "ل شت يف دورة  بو كام نو سائل إدارة الو جلا يف  ق ي م

نعقدة يف  ية ا ملواملزيا ناير 13 و12ن تقارير"2011ي  تالم ا ل، وأن حتدد يف هذه املذكرة همةل ا  .سـ

ية حمضة .209 شة شؤون إجرا نا تغرق يف  بريا قد ا تا  ية ورأى أن و ته الو ئوحتدث وفد فرسا  ق سـ ك ن من ق ووافق . طبصف
يلكة ردود ادلول األعضاء، وإنه عىل املقاربة العا تقد أن من الرضوري  همة املقرتحة إلعداد الويقة، وقال إنه ال  يع ث

ثق ثقة اتمة يف قدرة األمانة عىل  سقي اجملموعات ألنه  شاورات بني  تعلق اب يا ا يال يؤيد اقرتاح وفد أسرتا ن مل مل مل
ناسب مليلكة الويقة عىل الوجه ا ث توصل . ه يان، فإن هذه لوأضاف أنه نظرا لعدم ا شأن شلك الا سـتبإىل اتفاق  ب

سأةل حملوةل  .ملا

يدا اتما .210 نغالديش تأ ية وأيد اقرتاحات وفد  ته الو يا  نوب أفر يوحتدث وفد  ب طن بصف يق  .ج

رشوع فقرة القرار،  .211 تكون جزءا من  سة اخلالصة املقرتحة اليت  ساء قرأ ريس ا سة ا مويف اسـهتالل  سـ جلل مل ئجل
شات  نا تضمن ما جاء يف  قواليت  باح، ويهمت ثمتس من األمانة، وفقا خلارطة الطريق الواردة يف الويقة : "لصا تل

WO/GA/39/13 ية يف دورهتا نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  هام من ادلول األعضاء يك  ن، أن تعد ويقة بإ جل ت سث
تعقد يف يويو  ناليت  شمل الويقة 2011سـ ث، عىل أن  ن)  أ (ت يالك اإلدارية يف ا ملتجدات حول ا ه لسـ ظامت م

ية ادلوية األخرى،  لاحلكو يلك اإلدارة يف ) ب(م ناول وهجات نظرها يف  هامات ادلول األعضاء اليت  هوإ ت تس
بو،  بو )ج(يالو سابقة حول اإلدارة يف الو تعراضا للواثئق ا يوا ل ية تطلب من ". سـ شفهويعقب ذكل إرسال مذكرة 
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ساهامهتا مبوعد أقصاه  يع إلعداد ، وهو2011 مارس 4مادلول األعضاء إرسال  سة أسا يح للوفود  ب ما  مخ يت
تب لألمانة اليت . ردودها يس علهيا سوى أن  هةل،  شالك يف الوفاء هبذه ا تكوإذا واهجت أية بدلان أية  فل مل م

تحيل ابملرونة يف هذا الصدد من دون شك لتكون قادرة عىل ا  .سـ

نص ألهنا .212 هم اإلشارة إىل خارطة الطريق يف هذا ا لوقال وفد مرص إنه ال  . ث ال تطلب إعداد الويقة املذكورةيف
ية تا بارة ا تضمن ا رشوع اخلالصة  لوأشار كذكل إىل أن  ل لع ي ية يف دورهتا اليت : "م نة الربانمج واملزيا ننظر فهيا  جل لت

نتعقد يف يويو ثل أبريل . ثومع ذكل مل حيدد موعد إاتحة هذه الويقة، "سـ بغي حتديد موعد  مورأى الوفد أنه  ين
تالم ردود ادلول األعضاء4ن همةل ألسـامي  ، وال2011 نقطة . سـ مارس قد حددت ال تفت إىل ا لوا اليت  ) أ (ل

بارة  يالك اإلدارية"عترد فهيا  هتجدات ا لسـ تجدات عىل ما "م سـ، وساءل عام إذا اكن املقصود هبا ما طرأ من  مت
يح هذا األمر يق، وإذا اكن ذكل هو املقصود مفن الرضوري تو تد نة ا ضأعدته  ل يقول إنه إذا اكن من ومىض . قجل

تحدة  نظامت األمم ا بدء  ية ادلوية األخرى، فقد يكون من األفضل ا نظامت احلكو هاد اب يد الا ملا مب ل ل مل مجل ستش
ية ادلوية نظامت احلكو لوغريها من ا  .ممل

يات جلة  .213 تابعة تو ية  شري إىل آ نص إىل خارطة الطريق ألهنا  رشوع ا ندت يف  صوردت األمانة قائةل إهنا ا ل ت ل مم ست
ئة اجلديدةا تعلق اب يق، وإحداها  يتد ت لهل ية يف يويو، . ق نة الربانمج واملزيا نظر فهيا يف دورة  نوهذه طريقة تربر ا ن جل ل

يات تو شأن ا بارزة  شات ا نا شة إحدى ا نا صوكون هذه ا ل ب ل ق مل ق  .مل

بارة  .214 سة إنه نظرا ألن  عوقال ريس ا جلل ية، كام أوحض وفد مرص، " وفقا لـ"ئ صلمل ترد يف الويقة األ فإنه يقرتح ث
بارة  عيريها إىل  تابعة لـ"تغ ها" ميف  تحدة. فأو حذ نظامت األمم ا سق ذاته ميكن إضافة إشارة إىل  ملوعىل ا من  .ل

يق ال  .215 تد نة ا نظامت األخرى، نظرا ألن تقرير  تجدات األوضاع يف ا تضمن الويقة  يا أن  قورأى وفد أملا ل جل مل سـ ث ت من
ناسب ملشلك لكه األساس ا نة . ي يق اكن أن تربهن لدلول األعضاء أن جلوقال إن قصد  تد قا نظمة دلهيا 37ل م 

نظامت  بط ا تارت اب يق ا تد نة ا شاهبة ألن  ئات  يع هذه ا يذية، ومع ذكل فإن  ئة ا ملهذه ا لض ل جل ت ي مج خي ق منف هت له ل ل
نظامت . اليت تؤيد ما تدفع به تضمن معلومات عن أنواع ا بغي أن  ملومىض الوفد يقول إن الويقة املذكورة  ت ينث

يلك األخر ها ا رش املعروضة ابلفعل واليت دلهيا  سة  ثةل ا يلك اإلداري عن األ تلف فهيا ا هى اليت  ع مخل ه لخي مج يعل م
 .نفسه

يق  .216 تد نة ا بعة، وأضاف أن  ية ا تقةل للرقابة قائال إن هذه مل تكن ا شارية ا نة الا قورد ريس ا لئ جل ت ملهنج سـ ت ملللج مل س
يق  نة تد نظامت اليت دلهيا  تارت ا بو ا تيف الو ق جلخ مل نظمة، وأهنا نظرت يف 15شـهبها، وال يوجد مهنا سوى ي م 
يالك اإلدارية األخرى املوجودة يف هذه احلاالت  .لها

ثري مهنا ال يعدو أن يكون  .217 يفي ابلغرض، ألن ذكر ا نظمة واحدة مهنا اكن  يار  يا قائال إن ا لكورد وفد أملا سـم ت خن
مية لدلول األعضاء، ومن ا شلك  تاجئ وهو أمر ال  قتكرارا  ي  .ألفضل توفري نظرة أمع يف هذا الصددللن

نظامت قد يكون غري  .218 تواصل حتديهثا، ألن بعض ا يق أساسا وأن  تد نة ا تخذ ويقة  ند أن  ملوطلب وفد ا ي ل جل ث ت قه ل
نة  نذ  ئات  يريات قد طرأت عىل بعض هذه ا سـمذكور يف اجلدول ومن املمكن أن تكون  ي متغ وأضاف . 2008له

يا فإن تقصاء مل يكن دلهيا القالب ذاته، 15 نأن خالفا ملا قاهل وفد أملا نظامت اليت ردت عىل الا نظمة من ا سـ  مل م
تألف من  ئة إدارية مصغرة  نظامت مهنا دليه  توإن ست  هي يات 16م نظامت أخرى دلهيا آ ل عضوا، لكن  م

ية و نة مزيا تحدة دلهيا  ئة أخرى اتبعة لألمم ا تان مصغراتن؛ و ثل الفاو اليت دلهيا  جلنوعة،  ن جل مل ي ن هت جل م نة برانمج؛ م
تلف يلك  ية اليت دلهيا  نظمة الصحة العا خمو ه مل سار، ذلكل فلكام اكنت . م ملورأى الوفد أن هذه يه بداية ا

بو عىل خري وجه ياق الو بق عىل  هل إجياد أفضل املامرسات اليت  ياملعلومات أمشل، اكن من األ سـ تنط يه . س علو
 .شلك أفضلبفإن إعداد جدول شامل من شأنه أن خيدم ادلول األعضاء 

بغي أن  .219 تخصصة  تحدة، يف حني توجد واكالت  نظومة األمم ا شري فقط إىل  سة أن الويقة  نوأوحض ريس ا م م يئ مل ت ث جلل
توايت ورقة . ترد معلومات عهنا ند الويقة اجلديدة إىل  حموساءل عام إذا اكنت لك الوفود توافق عىل أن  ث تستت

يق تد قنة ا ل  .جل
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هورية كوراي عام إذا  .220 مجوساءل وفد  ية ت نة الربانمج واملزيا شؤون  تعلقة  ناكن احلديث عن اإلدارة يعين اإلدارة ا جل ب مل
بو يع شؤون اإلدارة يف الو سحب عىل  يأم أهنا  مج بو، فإن . تن يع شؤون اإلدارة يف الو سحب عىل  يفإذا اكنت  مج تن

ثل ما أوحض وفدا ية  نة الربانمج واملزيا تصاص  سأةل خترج عن ا مالوفد يرى أن هذه ا نخ جل يا مل با يا وأ ن أملا سـ ن
بط ية. لضاب نة الربانمج واملزيا يق ويس  نة ا تصاص  سأةل اإلدارة تدخل يف ا نوقال إنه يرى أن  جل سـ جل لم  .لتنخ

سة بأن الفقرة  .221 جللوذكر ريس ا نظر 13ئ ناير  ية يف  نا ناء ادلورة الا ي من تقرير الفريق العامل أوردت أنه أ سث يت ئ سـث
ية حكو شاء آ لاألعضاء يف الاتفاق عىل إ هر ن يق بعد  تد نة ا يات  ناقش تو نة  تظمة و شية دوية  ق لم جل ص ت ي ن لل مع م

وأضاف أن ادلول األعضاء . وأشار إىل أن ادلول األعضاء قد ختطط ذكل يف الوقت الراهن. 2011سبمترب 
يام به تار ا سامهة مبا  بع ا لقبإماكهنا اب خت مل شات ب. لط نا ترص ا ية تويص بأن  نة الربانمج واملزيا قوقال إن  مل ن وضوح تقجل

ها. عىل واليهتا متكن الوفود من  ية املذكورة ليك  تعلق معوما ابآل بت  فهمورصح بأن املعلومات اليت  ت ل ت ومىض . طل
نة الربانمج  تصاص  تجاوز ا سابقون، هو ما إذا اكن األمر  تحدثون ا هم، كام أوحض ا جليقول إن القرار ا ي ل خمل مل

ية أم ال يدوقال إن اتفاقا من املمكن أن يكو. نواملزيا يه عىل أن الوضع  توصل إ جن قد مت ا ل وإذا اكن األعضاء . ل
يريها ميكن  يغت هبا اخلالصة املقرتحة  تغغري مراتحني للطريقة اليت   .فص

بو  .222 ئات األخرى يف الو ناوب الرؤساء يف ا شأن  شة  نا هورية كوراي أن ا يورأى وفد  ي ت ب ق لهمل املقرتح يف العام (مج
ن) املايض توازي مع  مميكن أن جتري اب يقل نة ا ثل  ناسب،  تدى ا سأةل اإلدارة وأن جتري يف ا شة  سـا جل مل ن م نق لتمل  .م

سار إىل  .223 سـمي ا هورية كوراي، فاقرتح  شواغل اليت أعرب عهنا وفد  يا وأراد أن هيدئ من ا با ملوحتدث وفد أ تق ل ن مجسـ
نظر يف . جزأين ية أن  نة الربانمج واملزيا بغي  توقال إن اخلالصة يه يف الوقت الراهن أنه  ن للج تاجئين وإىل هذه . لنا

ها  ها وميكن أن  تصا تجاوز ا سأةل  ية بأن ا نة الربانمج واملزيا تاجئ احملققة، قد ترصح  يلاملرحةل، ووفقا  ص حتخ ت مل ن جل للن
يق نة ا ية العامة أو إىل  سـإىل ا جل ومىض يقول إن األمر يعين فضال عن ذكل أن األعضاء لن يعارضوا . لتنمجلع

نة ال سلطات  سري القانوين  جلا ل يةلتف  .نربانمج واملزيا

ية العامة بأن جيري ريس  .224 تذكري بقرار ا سأةل عن طريق ا يح هذه ا تحدة يف تو ئوساعد وفد اململكة ا مجلع ل مل ض مل
ناوب الرؤساء شأن  شاورات  ية العامة  تا ب م بو ولكن هذا . مجلع ناوب هو جزء من إدارة الو يوأضاف أن هذا ا لت

ته ية وحذر الوفد من أن ادلو. ياألمر يدخل يف وال نة الربانمج واملزيا تكون حازمة إذا نظرت  نل األعضاء  جل سـ
سأةل  .ملجفأة يف هذه ا

نة الربانمج  .225 تصاص  سأةل اإلدارة العامة خترج عن ا هورية كوراي يف أن  يا و با ند مع وفدي أ جلواتفق وفد ا م ن سـ خه مج ل
يق نة ا سأةل يف  ناقش هذه ا ثايل أن  ية وأن من ا سـواملزيا جل مل ت مل ب. لتنن سوساءل عن  يل املداخالت اليت ت تسجب 

ناقش جمددا يف دورة يويو سأةل  تقد أن هذه ا تو نظرا ألنه ال  نأجريت  مل يع ندما . ستلل عوأضاف أن ويقة األمانة  ث
تصدر  ية يف يويو  نة الربانمج واملزيا ية، األمر اذلي يعين أن دورة  تا سأةل املرحةل ا تطرح  سـناقش  ن ن جل ل ل م سـ ت

ية العامة بأنه  ية إىل ا ينتو مجلع يقص نة ا شة يف إطار  نا سـبغي مواصةل ا جل ق يام بذكل . لتنمل للقوقال إن إحدى الطرق 
ية نة الربانمج واملزيا ية يف تكل ادلورة  تو نرمبا يكون عن طريق إصدار هذه ا للج ص  .ل

ية  .226 تو شواغل اليت أعرب عهنا بإضافة إشارة إىل ا يف بعض ا يا عام إذا اكن من املمكن  صوساءل وفد أسرتا ل ل ل ختفت
يق  اليت74 تد نة ا يلك اإلداري، كام وردت يف تقرير  سأةل ا ناول  ق  لت جل ه لم ، األمر )WO/GA/38/2ثالويقة (ت

سائل املطروحة  .ملاذلي من شأنه أن يوحض ا

ند، ورأى أن  .227 يان وفد ا باره  هورية كوراي، آخذا يف ا سأةل اليت طرهحا وفد  هوحتدث وفد سورسا عن ا ب ت مل لي ع مج
با يام به هو ا تعني ا تلك ما  نظام ادلاخيل احلايل، وال يلزم ادلول األعضاء أن حتدد أي يشء إضايف يف لقي لع ا

نا . هذه املرحةل يا، ر مييض لك يشء قدما تلقا سأةل يف يويو مث  تدرس ا ية  نة الربانمج واملزيا هوأوحض أن  ئ ن مل سـ ن سـجل
يات وقرارها تصدر وتطرق إىل ا ية اليت  تو مجلعاب ت سـ ص  .ل
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نص .228 رشوع ا سة إن  لوقال ريس ا م جلل يل لك مرحةل ئ تضمن تفا ص ميكن أن  ية (ي نة الربانمج واملزيا ندورة  جل
ية العامة ية العامة، وقرار ا يهتا إىل ا نعقدة يف يويو، وتو مجلعا مجلع ص ن بدو معقدا جدا) مل ينه ميكن أن  وابقرتاح . لك

بارة  يا قرر الريس إضافة  عمن أسرتا نحو املوىص به يف الفقرة "ئل ت74لعىل ا نة ا ل من تقرير  يقجل  ".قد

يا، ورأى أن اإلشارة إىل الفقرة  .229 لوأيد وفد فرسا اقرتاح وفد أسرتا بار كذكل 74ن عت من شأهنا أن تأخذ بعني الا
ها نة بأ بارة الرا ياغة ا شواغل اليت أعرب عهنا وفد كوراي دون إلزام األعضاء بإعادة  مكلا ه لع ص وأشار الوفد إىل أنه . ل

ت تحيل مبزيد من ادلقة، أي ا لاكن يفضل ا ئات اإلدارية أو عن أي يشء يامتىش ل تحديد عن ا يحدث مبزيد من ا لهل
شامةل للغاية تخدام مصطلحات اإلدارة ا ية، عوضا عن ا تو لشلك أفضل مع ا سـ ص ل لكنه أضاف أن جمرد اإلشارة . ب

ية يف حد ذاهتا يكفي تو صإىل ا  .ل

نقطة  .230 سة الاقرتاح اخلاص اب لوقرأ ريس ا جلل نحو املوىص به يف : "وهومسامهة من ادلول األعضاء، ) ب(ئ لعىل ا
ية الواردة يف الفقرة ". WO/GA/38/2ث من الويقة 74الفقرة  تو تقل إىل ا صوا ل توصل إىل 76ن ل وقال إنه مل يمت ا

يقات علهيا بري يف اآلراء ودعا إىل مواصةل تقدمي ا تعلتوافق   .لك

ند  .231 لهوذكر وفد ا يوية(ّ بدلان اآل يابة عن مجموعة ا سـاب ل ن) لن تعلق ستبأنه ابال ياانت اجملموعات والوفود فامي  ياد إىل  ب
ية الواردة يف الفقرة  تو صاب تقةل للرقابة يلزهما 76ل شارية ا نة الا بريا عىل أن ا تفق اتفاقا  بدو أن اآلراء  سـ،  ت للج ك ت ملي س

ية حبمك األمر الواقع يفهتا احلا تع بوضع قانوين يامتىش مع و لأن  ظ ياانت ذكرت كذكل. تمت  لبومىض يقول إن بعض ا
سؤوةل ابلفعل أماهما ية نظرا ألهنا  نة الربانمج واملزيا ية اتبعة  ئة فر نة أن تكون  هذه ا بغي  مأنه  ن للج ع ي هللج ل وقال . ين

ية العامة  ية اتبعة  ئة فر تقةل للرقابة  شارية ا نة الا يوية تفضل أن تكون ا بدلان اآل للجمعإن مجموعة ا ع ي سـ ت للج سـ هل مل س
تق ية  شارية خار ئة ا سـنظرا ألهنا  ت مي جه سؤوةل س بغي أن تكون  يه  شورة إىل ادلول األعضاء، و سدي ا مةل  عل مل ينت

ية العامة توى، أي ا مجلعأمام ادلول األعضاء عىل أعىل  نة الربانمج . مسـ هم جدا  للجوقال الوفد إنه يرى أن من ا مل
نة اجلديدة الا بار أن ا يا، وال سـامي اب ئة وضعا قانويا ر نح هذه ا ية أن تقرر  للجواملزيا ت مس ن ي عن له تقةل م سـشارية ا ملت س

ها قربا جدا بدأ الاضطالع  يللرقابة  بعمل نة . ست يا إماكية جعل ا ية ر نة الربانمج واملزيا ناقش  للجوطلب أن  ن مس ن جل ت
شلك رمسي ية العامة  ية أو ا نة الربانمج واملزيا ية  ئة فر تقةل للرقابة  شارية ا بالا مجلع ن للج ع ي سـ هت مل وأضاف أن . س

ها  تفقة عىل  بدو  هاآلراء  جعل م يوية عازمة عىل العمل ت بدلان اآل ية، وأن مجموعة ا نة الربانمج واملزيا ية  سـئة فر ل ن للج ع ي
 .حول هذه الفكرة

تقةل للرقابة  .232 شارية ا نة الا سـوأوحض ريس ا ت ملللج س يق(ئ تد قنة ا ل شة مع ) جل نا سأةل خضعت  قأن هذه ا للم مل
نة  تابع  ناء الاجامتع األول للفريق العامل ا شار القانوين أ للجا ل ث يةملست شار . نالربانمج واملزيا ملستورصح بأن هذا ا

تعون بأي وضع يف  بو، ذلا فإن أعضاءها ال  ية من جلان الو نة ر ترب  يق ال  تد نة ا متالقانوين أكد أن  ي مس جل تع ل يجل ق
بو تخدام اللغات اليت مل . يإطار الو توايت الويقة اخلاصة اب تقةل للرقابة  شارية ا نة الا سـوذكر ريس ا ث مبح سـ ت ملللج س ئ ّ

يةتذك نة ر يق عىل أهنا  تد نة ا مسر فهيا  جل ل سريات قد قدمت إىل . قجل يحات األمانة بأن  تو تفوذكر كذكل  ض ب ّ
ية يه اليت قررت ذكل نة الربانمج واملزيا نة توحض أن  ناجامتعات ا جل  .للج

شة الفقرتني  .233 نا سة  قواقرتح ريس ا مجلل شار القانوين81 و80ئ  .ملست ريامث يصل ا

شا .234 نة الا توأوحض ريس ا سللج تقةل للرقابة ئ يق(ملسـرية ا تد قنة ا ل نذ عامني) جل نظر أعد  يد ا تقرير  مأن ا لق تايل . ل لواب
ية  تو صفإن ا ساطة بأن )  أ  (81ل ية ميكهنا أن تويص بلك  نة الربانمج واملزيا سأةل قامئة، ورأى أن  بيه  ن جل م

نة اجلديدة  تعني عىل ا بار، وأضاف أنه  ية بعني الا تو توايت هذه ا للجتؤخذ  ت ص ل سيحم تقةل ع شارية ا سـالا ملت س
ية تو ناول هذه ا صللرقابة أن  ل نقطة . تت نة إىل ا تفت ريس ا لوا للج يق )ب (81ئل تد نة ا ق، الواردة يف تقرير  ل جل

رش( تاسع  عا ية ) ل نظمي دورة تدر تحضري  نة تعكف ابلفعل عىل ا باح، وقال إن ا رش هذا ا يباذلي  ت ل للج لص لن
نة الربانمج واملزي. لألعضاء اجلدد ية، مث جلوأضاف أن  تو نقطة من ا يط علام هبذه ا تايل أن  ية ميكهنا اب صا ل ل حت ل ن

نقطة  نفاذ من ) ج (81لحتدث عن ا ها ا يح  ئات الرقابة دامئا ما أ ية يعود إىل أن  تو لوقال إن أصل هذه ا ت ي ص لل ه
سمح للموظفني ابحلضور واإلجاب سجالت واملوظفني، ومع ذكل رفض أحد املديرين أن  يع ا بدأ إىل  ييث ا ل مج مل ة ح
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ية تو يق، وذكل هو مصدر هذه ا تد نة ا ئةل  صعىل أ ل ل جل ية قد ترغب يف . قسـ نة الربانمج واملزيا نوراح يقول إن  جل
ية . أن تؤكد أن هذا ما حدث تو يف هذه امجلةل من هذه ا تقةل للرقابة بأن  شارية ا نة الا صوأوىص ا ل تض سـ ت ملللج س

نة  ها يف  تعر ندما  تصاصات  سـإىل الا سـ ضع لوحتدث ريس ا. 2012تخ نقطة ئ لنة عن ا وقال إن هذه ) د (81لج
تقةل للرقابة  شارية ا نة الا بو بأن سري ا تصور القامئ يف الو سأةل قد أبلغ عهنا العام املايض، ألن ا سـا ت للج ي ل ململ س

نفذين هومني أو  سا  ها  تقال موا مف يل نة الربانمج . لسـ نظر فهيا  سأةل تركت  نة إن هذه ا جلوقال ريس ا ت مل لللج ئ
ية ية اكنت موضوع ويقة طويةل قدمهتا وأضاف ق. نواملزيا تقال سأةل الا ثائال، إلعالم األعضاء، إن  ل سـ نة م للجا

تقةل للمراجعة شارية ا سـالا ملت بت يف س تحدة ليك  ية العامة لألمم ا تحدة يف العام املايض إىل ا تابعة لألمم ا ت ا مل مجلع مل ل
يق والرقابة تد تقالل ا قا ل تحدة أ. سـ ية العامة لألمم ا تخذ ا ملومل  مجلع سأةلت نة . ملي قرار يف هذه ا ترب ريس ا للجوا ئع

يق فهيا سأةل هممة ومن الرضوري مواصةل ا لتحقهذه ا يات الرقابة قد . مل يذ تو بديئ  نظام ا صورصح بأن ا مل لتنفل
تابعة . وضع يقي  شاء نظام  تعني إ تقةل للرقابة ال تزال ترى أنه  شارية ا نة الا ملومع ذكل فإن ا ن ي سـ ت حقللج مل س

بت ياانت وا لتثا نقطة .  مهنالب تحداث عن ا ته  تمت  لوا ملكم تصاصات) (و (81خ وقال إن القرار قد ) خمراجعة الا
باح شأهنا هذا ا لصاختذ   .ب

نة  .235 بب حمدد لالتظار حىت  ناك  يا عام إذا اكن  سـوساءل وفد أملا ن ه ن ية 2012ست تو ناول ا ص  ل نفاذ ) (ج (81لت
سجالت تقةل للرقابة إىل ا شارية ا نة الا لا سـ ت ملللج تصاصات ، يف حني)س ناوها اآلن وإدراهجا يف الا خ ميكن  ل ت

 .املعدةل

تصاصات  .236 ية لال ية يف املراجعة احلا تو تقةل للرقابة أنه مل يدرج هذه ا شارية ا نة الا خوأوحض ريس ا لئ ص ل سـ ت ملللج س
ياط يا لال حتتو نة . خ سابقة  ناول قرارات ادلورة ا يق اقرتحت فقط املراجعات اليت  تد نة ا للجوقال إن  ل ل تجل تق

ية العامةالربان ية وا مجلعمج واملزيا  .ن

نقطة  .237 يا اقرتاح إدراج ا با لوأيد وفد أ ن نة ) ج (81سـ تصاصات املعدةل دون الاتظار حىت  سـيف الا ن ومع . 2012خ
يق أو  تد نة ا سائل مع  شة أية  نا نع فهيا املوظفون من  ساءل عام إذا اكنت ال تزال حتدث حاالت  قذكل  لم جل م ق مي ت

نة إىل احمل  .فوظاتللجيرفض فهيا نفاذ ا

رسية وأن أحدا من أعضاء  .238 بدأ ا يق حترتم  تد نة ا تقةل للرقابة أن  شارية ا نة الا لوأوحض ريس ا ل جل سـ ت مللج ق ملئ س
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أو ملفاهتا تد بة ا نظر يف حمفوظات  نة مل يطلب ا قا ل شع ل نة . للج ست  جلومع ذكل ا لمت

نني سأةل خطرية حدثت، من موظفني ا بب  يق،  تد ثا م سل نظر بق شأن تقرير اكنت  سريات إلهيا  ت احلضور وتقدمي  ب تف
بارش عىل هذين املوظفني رفض ذكل. فيه رشف ا مللكن ا نة . ُوقد أبلغ املدير العام هبذه الواقعة. مل جلومل تطلب 

يق من هذين املوظفني احلضور جمددا لعدم رضورة ذكل تد قا نة . ل بل  سـإال أن مديرا قد اختذ قرارا مؤخرا  ق
نفاذ إىل هذين املوظفني برف2009  .لض ا

نقطة  .239 يا يف اقرتاح إضافة ا با يا وأ ند وفدي أملا لوأيد وفد ا ن سـ ن متد يف هذه ) ج (81له تصاصات اليت  سـتعإىل الا خ
ند . ادلورة تفت إىل ا بوا تقةل للرقابة –) د (81لل شارية ا نة الا سارات ا ية  تقال سـ ا ت للج م ل ملسـ  وقال إن –س

بول ومعرتف ب بدأ  ية  تقال مقالا م ل متد مؤخراسـ يق ادلاخيل اذلي ا تد ثاق ا عه ومذكور يف  ق ل تايل فإن ادلول . مي لواب
ية  تقال بدأ ا شدد اإلدارة عىل  ية ميكهنا أن تويص بأن  نة الربانمج واملزيا بارها أعضاء يف  لاألعضاء اب سـ ت ن جل مت ع

تقةل للرقابة وتعممه شارية ا نة الا سـسارات ا ت للج ملم بان ومىض يقول إن هذا األمر من شأنه أ. س حلسـن يأخذ يف ا
ية أن تفعهل يف هذا الصدد نة الربانمج واملزيا يفعل ما ميكن  ية و تو نهذه ا للج سـ ص نظر فامي . ل لوقال إنه قد ميكن ا

نة  تصاصات اليت يؤمر أن جتري يف  ثالية لال ناء املراجعة ا سـبقى أ ث ل ث نقطة . 2012خت تفت الوفد إىل ا لوا  81ل
يات –) ه( يذ تو تابعة  ص وضع نظام  شئ –جلنة الرقابة تنفمل تعني عىل األمانة أن تقر بأن نظاما قد أ ن وقال إنه  ي

يا. يف هذا الصدد شجعا وإجيا بورصح بأن هذا يعد تطورا  نظام . م يط علام هبذا ا لومىض يقول إن الوفد  حي
بادرة ملوشكر األمانة عىل هذه ا تحقق والفحص . ي ية  شئ آ بة وطلب من األمانة أن  نا للوانهتز هذه ا ل ن سـ ليك تمل

نطقي نحو ا بةل عىل ا سار إىل املرحةل ا ملمييض ا ل ية بذكل. ملقمل ية أن تصدر تو نة الربانمج واملزيا صوميكن  ن . للج
ثت األمانة عىل متديد  يوية اليت  بدلان اآل يني املوظفني وذكر مبوقف مجموعة ا سأةل  حوحتدث الوفد عن  سـ ل تع ّم



WO/PBC/16/6 
47  

تقةل شارية ا نة الا ساعدة إىل ا سـوالية تقدمي ا ت للج ململ سـيت واإلداري عىل حد س يث ادلمع اللو ج للرقابة، من  ح
تقين يث ادلمع املوضوعي وا لسواء ومن  نوي هبا دمع . ح تطلع إىل أن يعرف من األمانة الطريقة اليت  توقال إنه  ي

ها تقةل للرقابة يف وظا شارية ا نة اجلديدة الا ئفا سـ ت ملللج  .س

يا وأيده .240 نوذكر وفد مرص ابالقرتاح اذلي قدمه وفد أملا ند، واقرتح أن تضاف مجةل هبذا املعىن ّ يا وا با ه وفدا أ ن لسـ
تصاصات17إىل الفقرة  نقطة . خ من الا ية) ه (81لوحتدث عن ا بدلان األفر يقوأيد اقرتاح مجموعة ا وقال إن . ل

تقةل للرقابة شارية ا نة الا شأن ا ية  نة الربانمج واملزيا تقدم به  سـهذا ميكن أن يكون معوما أول طلب  ت للج ب ن جل ملت  .س

سة عىل أن الفقرة  .241 جللووافق ريس ا بة متاما 17ئ نا بدو  ناول رشوط اإلعالم  تصاصات اليت  سـ من الا مت ت تخ
تقةل للرقابة إىل امللفات شارية ا نة الا نفاذ ا تعلقة  سـإلضافة امجلةل ا ت للج ب ململ ية يف ذكل . س تو صوميكن تكرار نص ا ل

شارية وأضاف الوفد أنه إذا مت الاتفاق عىل ذكل، فإن هذا. املاكن نة الا تع ا يضمن أن  ت الاتفاق  للج مت سسـ ت
نظمة وجسالهتا يع موظفي ا يود إىل  نفاذ دون  تقةل للرقابة  ملا مج ب قسـ  .مل

نقطة  .242 يذ ا يل  لوأيد وفد إرسا نحو املقرتح دون تأخري) ج (81تنفئ  .لعىل ا

يفت مجةل إىل الفقرة  .243 يع قد أ سة إنه ابتفاق ا ضوقال ريس ا مجل جلل تعلق 17ئ تصاصات  ت من الا نة خ للجنفاذ ا ب
رشوط تقةل للرقابة غري ا شارية ا ملالا سـ ملت ية . س تو نة يف ضوء ا رشح وضع ا شار القانوين إىل أن  صودعا ا ل للج ي ملست

ية  76الواردة يف الفقرة  ئة فر بو بصفهتا  تقةل للرقابة يف الو شارية ا نة الا عبأن تعني ادلول األعضاء ا ي ي سـ ت هللج مل س ّ
ية ننة الربانمج واملزيا  .للج

بارشة أمام وقال ا .244 سؤوةل  ئة قامئة و تقةل للرقابة يه  شارية ا نة الا هم أن ا مشار القانوين إنه  ميف ي سـ ت للج هت مل س ملس
ية ننة الربانمج واملزيا ية. جل نة الربانمج واملزيا ية  ئة فر تايل فإهنا  نواب للج ع ي  .هل

شواغل اليت أعر .245 يل يغطي ا لوأعرب وفد مرص عن سعادته مبا مسع وساءل عام إذا اكن ما  نة قت للجب عهنا ريس ا ئ
تعوا  يف من دون أن  نة يدعون إىل احلضور إىل  تقةل للرقابة اذلي قال إن أعضاء ا شارية ا متالا ن للج سـ يت ج ملس

تقةل . بأي وضع قانوين شارية ا نة الا شأن الوضع القانوين ألعضاء ا يد  سـوطلب الوفد احلصول عىل تأ ت للج ب ملك س
يف ناء وجودمه يف  نللرقابة أ  .جث

شا .246 شلك أكرب عىل العالقة ملستوقال ا توقف  تقةل للرقابة  شارية ا نة الا بر القانوين إنه يرى أن وضع ا ي سـ ت ملللج س
سورسي يدرايل ا نظمة واجمللس ا يبني ا ل يح حكومة سورسا . لفمل نص حتديدا عىل أن  يفقد وقعت اتفاقات مقار  تتت

نا لألشخاص القادمني ل نح وضعا  يادلخول إىل سورسا واخلروج مهنا وأن  مت ية يف معي مسالضطالع بأعامل ر
بو تقةل للرقابة بوضع قانوين إذا حرضت إىل أي اجامتع يف . يالو شارية ا نة الا تع ا سـومن املفرتض أن  ت للج ملمت س ت

يني األعضاء اجلدد يف . جنيف تقرتح يف الواقع ليك تدرج يف خطاب  يغة  شار أن هذه ا تعوأضاف ا سـ لص ملست
نة ية العامة ورصح بأن ال عالقة ذلكل مبا إذا. للجا ية أم ا نة الربانمج واملزيا سؤوةل أمام  نة  مجلع اكنت ا ن جل م للج

تلفة برمهتا سأةل  خمويه   .م

تصاصات  .247 توي ا سأةل  هذه ا تقةل للرقابة بأنه حال  شارية ا نة الا خوذكر ريس ا ل حتئ مل سـ ت ملللج س شارية ّ نة الا تا سللج
تقةل للمراجعة تحدة حتديدا عىل مجةل تقول إملسـا تابعة لألمم ا مل ا تعون بوضع اخلرباء ل نة  متن أعضاء هذه ا يللج

تخصصة  شارين يف الواكالت ا شاريني وغريمه من ا نح للخرباء الا ثات، وهو وضع معني  ملاملوفدين يف ا ت ت مي سبع ملس ل
يازات واحلصاانت شأن الا ية  تحدة يف إطار الاتفا تابعة لألمم ا تا ب مل مل نة . ق للجورصح الريس بأن موقف ا ئ

تقةل  شارية ا سـالا ملت سفر س هادات ا نة هذا الوضع ليك حيصلوا عىل  نح أعضاء ا بغي أن  لللرقابة هو أنه  للج شمي ين
نة عىل تأشريات يف أي بدل  هل حصول أعضاء ا ثات، األمر اذلي  للجاليت تصدر للخرباء املوفدين يف ا يسبع ل

يف بارشة إىل  سافر من بدله  نتوقف، نظرا ألن العديد مهنم ال  جي رس ذكل األمر إ. م صدار تأشريات ييوقد 
نذ العام املايض جترب الزمالء عىل اذلهاب إىل عوامص بدلان أخرى  سأةل خطرية  بحت  منغن اليت أ م ص شـ

نح أعضاء . للحصول عىل تأشرياهتم بدو أنه ميكن  نة يوحض عىل ما  بحث اذلي أجرته ا مورصح الريس بأن ا يئ للج ل
ثات نة الوضع الرمسي للخرباء املوفدين يف  بعا  .للج
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يني األعضاء اجلددتوساءل ر .248 ية اإلشارة إىل أي وضع رمسي يف خطاابت  سة عن  تعيس ا يفجلل  .كئ

ندما حيرضون  .249 تضمن إشارات إىل الوضع الرمسي لألعضاء  يني  شار القانوين أن خطاابت ا عوأكد ا تع ستت ل ملس
بو ييام بوظائف يف الو نة. للق تخصصة اليت حتدث عهنا ريس ا ية الواكالت ا تفت إىل اتفا للجوا مل ئل شارية ق ست الا

سابعة  ية ا ية، ويه الاتفا تحدة طرفا يف هذه الاتفا تأكدا من كون الوالايت ا يس  تقةل للرقابة، وقال إنه  لا مل قسـ ق م ل مل
تحدة معوما سادسة واألربعون ابألمم ا ية ا تعلق الاتفا ملواألربعون، يف حني  ل وأضاف أنه يف أي حدث تعىن به . قت

نا هبذه الواكالت  بو فإن عال حتالو ت بو وحكومة سورساقي يها اتفاقات املقار بني الو ي  .مك

نة  .250 تحدد الوضع القانوين  يني  يحات عام إذا اكنت خطاابت ا ند احلصول عىل تو للجوطلب وفد ا سـ تع ض له ل
ية نة الربانمج واملزيا ية  ئة فر بارها  بو اب ميي للو يلك ا تقةل للرقابة يف إطار ا شارية ا نالا للج ع ي ت ي ه سـ هت ع لتنظمل ل  .س

شار ا .251 يدرج يف خطاابت ملستورد ا سـلقانوين قائال إنه إذا قدم طلب رمسي يف هذا الصدد، فإن هذا األمر 
ية نة الربانمج واملزيا ية  ئة فر تقةل للرقابة يه ابلفعل  شارية ا نة الا يني، وأضاف أن ا نا للج ع ي سـ ت للج هتع مل  .سل

نح .252 هم معارضة األمانة  تقةل للرقابة إنه ال  شارية ا نة الا ملوقال ريس ا سـ ت يفللج ملئ نة وضع اخلرباء س للج أعضاء ا
شار القانوين  شت ووردت يف الواثئق اليت قدمت إىل ا سأةل قد نو ثات، ألن هذه ا تاملوفدين يف  ق مل ملسبع

ناء العام املايض ساعد املدير العام أ ثو  .م

شلكة تمكن يف جمرد ف .253 ثات فإن ا شار القانوين أنه ابإلشارة إىل وضع اخلرباء املوفدين يف  ملوأوحض ا بع فمل . قرةملست
بو وحكومة سورسا يترد هذه اإلشارة يف اتفاق املقار بني الو هوم يف الاتفاق بني حكومة . ي ملفورمبا يرد هذا ا

تحدة تحدة واألمم ا ملالوالايت ا نح وضع اخلرباء املوفدين يف . مل نوع من الاتفاقات ذلا ال  بو هذا ا متوال تربم الو ل ي
 .بعثات

سة عام إذا اكنت .254 جللوساءل ريس ا شارية ئت نة الا تع أعضاء ا ت شواغل ادلول األعضاء تمكن يف أن  للج سمت ي
بو ية للو ئة فر ية يف  بني أهنم يضطلعون بأعامل ر تقةل للرقابة ابلوضع الالزم يف سورسا مبا  يا ع ي مس ي ي هسـ  .مل

ت .255 شارية ا نة الا ية وقرر أعضاء ا بو ماكتب خار تحت الو يحدث إذا  يا عام اكن  سـوساءل وفد أملا ت للج ي سـ ن ملت س ج قةل ف
هم شأن وضع . معلللرقابة زايرة أحد هذه املاكتب يف إطار  بورأى الوفد أنه قد يكون من األفضل وضع نظام عام 

يف بدل ا سأةل بإبرام عقد يف هذا الصدد مع ا تب خاريج أن حيل هذه ا تعني عىل لك  ملضاألعضاء ليك ال  ل مل  .مكي

ية، أي أن .256 نا شار القانوين أن لك الاتفاقات  ئوأوحض ا ث بق يف سورساملست ي الاتفاق مع حكومة سورسا  يط وإذا . ي
بو  تب طويو فإن هذا األمر حتمكه عالقات الو تقةل للرقابة اذلهاب إىل  شارية ا نة الا يقرر أعضاء ا ك سـ ت مكللج مل س

ياابن  .لمع حكومة ا

ية ا .257 سأةل ألهنا قرأت عن الصعوابت ا يوية طرحت هذه ا بدلان اآل ند إن مجموعة ا لعملوقال وفد ا مل سـ ل ها له هجليت توا
يف سافر إىل  ندما  تأمني الطيب وما إىل ذكل  تأشريات وخدمات ا يق يف احلصول عىل ا تد ننة ا ت ع ل ل ل ججل وحىت . ق

بعة أعضاء يقومون ابلوظائف  تقةل للرقابة من أصل  شارية ا نة اجلديدة الا تة أعضاء يف ا سـلو اكن  سـ ت للج ملسـ س
ية للحضور إىل بذلوا هجودا  نالعادية، فإن علهيم أن  نةمضي شاركة يف أعامل ا يف  للج  للم وأعرب الوفد عن . جن

ثات  شاريني أو اخلرباء املوفدين يف  سري سفر اخلرباء الا بو  نفذها الو تد أية تدابري  بعأمهل يف أن  ت ي ي ت سمت لت
يف سفرمه إىل  سريا  تقةل للرقابة  شارية ا نة الا نسحب عىل أعضاء ا ل ي سـ ت للج جن ت س ملت شغهل هو أنه . ل يوقال إن ما 

تدامة يف إذا ظلت شاركة فعاةل و نة  شاركة أعضاء ا يق  نة قامئة فإهنا قد  ية الرا سـ الصعوابت ا م للج م تع مه لتكتيك
يف نة عىل . جنالاجامتعات يف  ية لضامن أن يعامل أعضاء ا رس اجلوانب ا متس الوفد من األمانة أن  للجوا لعمل تي ل

سافرون شاريني وسائر اخلرباء اذلين  ساواة مع اخلرباء الا يقدم ا ت بوسمل يف لالضطالع بأعامل يف الو ي إىل   .جن

شار القانوين عن املامرسات  .258 شة مع ا نا تقةل للرقابة األعضاء بأنه عقب  شارية ا نة الا توأخرب ريس ا ق سـ ت سللج ملس م ملئ
شار القانوين ال يرى أية صعوبة يف إصدار  شاريني العاديني، فإن ا تعلق ابخلرباء الا بو فامي  نة يف الو تالرا ت ي ي سه ملس

نةشهادات  سأةل. للجسفر إىل أعضاء ا نايئ حل ا شاور ا تايل فإن هذا ا ملواب ث ت لل  .ل
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تعلق ابلفقرة  .259 رشوع القرار املقرتح ا سة  ملوقرأ ريس ا م جلل ية علام بأن : " وهو81ئ نة الربانمج واملزيا نأحاطت  جل
يات الواردة يف الفقرات  تو صا   قد متWO/GA/38/2ثمن الويقة ) و (81و) ه (81و) ج (81 و80 و72ل

بت من تقارير مديري الربامج ية حتقق  تحداث آ ثناوها، وحتث األمانة عىل ا للتل ل سـ ية ". ت نقطة ا تفت إىل ا ملتبقوا ل ل
رشوع القرار وهو81من الفقرة  تقةل : "م وقرأ  شارية ا بو الا نة الو ية من  نة الربانمج واملزيا سـمتس  ت ي جل ن ملجل س تل

ية من الفقرة  نود ا تعرض ا ملتبقللرقابة أن  ب لسـ ياهتا WO/GA/38/2ثن الويقة  م81ت ص هبدف تقدمي آراهئا وتو
مترب  ية يف  نة الربانمج واملزيا نود إىل  سبشأن هذه ا ن جل ب  ".2011لب

مترب  .260 ية يف  نة الربانمج واملزيا يار دورة  بب ا سبوساءل وفد مرص عن  ن جل ت خت . ن عوضا عن دورة يويو2011س
نقطة  يه أن ا رشوع القرار ورد  لوأشار كذكل إىل أن  نة ) ه (81فم هم أن ا ناوها يف حني أن الوفد  للجمت  يفت ل

نظر فهيا تقةل للرقابة  شارية ا ستاجلديدة الا سـ ملت  .س

ئت عىل  .261 تابعة قد أ ية  سابق أشارت إىل أن آ يوم ا سة أن مداخةل املدقق ادلاخيل يف ا شوأوحض ريس ا م نئ ل ل ل جلل
تحقق بغي إاتحة الوقت . لالرمغ من تواصل تطور ا لوقال إنه يرى أنه  تقةل للرقابة ين شارية ا سـنة اجلديدة الا ت مللج س

مترب  يام بذكل 2011سبحىت  يع ا نة قد ال  يه وتعده، وأضاف أن ا لق ليك تفحص تقريرها وتطوره ونظر  تطف للج تسـت
بل دورة يويو ناسب  نيف الوقت ا  .قمل

بل دور .262 تقةل للرقابة عىل أن عقد اجامتعني عىل األكرث  شارية ا نة الا قواتفق ريس ا سـئ ت ملللج ّة يويو قد ال ميكن س ن
يام ابملراجعة وإعداد تقرير عهنا تقةل للرقابة من ا شارية ا نة الا لقا سـ ت ملللج  .س

نقطة  .263 ند عن ا لوساءل وفد ا ه شارية ) ب (81لت نة الا يف اذلي ذكره ريس ا تدريب ا توبرانمج ا للج سل ئ ملك
تقةل للرقابة يع . ملسـا هوةل نظرا ألن  ناوها  ية ميكن  تو مجوقال إن هذه ا ت ص سل األعضاء يقرون برضورة أن يكون بل

يلك اإلداري وواليهتم بو وا نظمة الو ية الفكرية و نة حملة عن ا هدلى ا ي لللج م ية . مللك نة الربانمج واملزيا نولن تواجه  جل
نقطة  نود الواردة يف ا تضمن بعض ا يف  ية بوضع برانمج تدريب  تو لأية صعوبة يف ا ب ي ص لل ، مبا "2) " أ  (81مك

يا نة  هم ا سـسن  للج لحي ية الفكرية وحتدايتهف ند الفرعي . مللكق ا تفت الوفد إىل ا بوا بل ) د(لل قوقال كام اقرتح من 
تقةل  شارية ا نة الا تقالل ا بادئ ا شديد عىل  ية ميكهنا أن تويص اإلدارة اب نة الربانمج واملزيا سـإن  ت للج سـ ت ن ملجل س مل

يق يف تقريرها، وذكل خاصة أل تد نة ا ها كام أوصت بذكل  قللرقابة و لمي جل ثاق تعم بق إدراجه يف  هوم  ين هذا ا مسـ ملف
يق ادلاخيل تد قا نقطة . ل ناوها أيضا) د (81لوبذكل تكون ا لقد مت   .ت

همه قد ذكرت يف  .264 تحقق اليت عىل حد  ية ا شأن وضع آ يحات  تحدة احلصول عىل تو متس وفد اململكة ا فوا ل ل ب ض مل ل
تاحة اب. تقارير أداء الربانمج العام املايض ية  يه فإن هذه اآل مو ل ته يف . لفعل أمام مديري الربامجعل غبوأعرب عن ر

نه األعضاء يف الوقت الراهن بحث  تضمن ابلفعل ما  ها احلايل نظرا ألهنا قد  يل عن و عمعرفة تفا ي ت  .ضعص

يات  .265 ية وا نة الربانمج واملزيا شت وفصلت يف دورة  تعراض األداء قد نو سأةل ا مجلعوذكرت األمانة بأن  ن جل ق سـ م ّ
يمي  ية، وبأن ا لتقاملا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ض تد بة ا بت قامت هبا  ية  تمكل كذكل  قاذلايت قد ا لث شع بعمل تسـ

نات يامي . لتحسيوخرجت مهنا بعدد من ا تجري هبا  نات  نفذ هذه ا سار أخذت األمانة  تقومع تطور هذا ا لي ت لتحسمل
شابه . أفضل وأمنت سار  باع  للتثورأت األمانة أن بإماكن مديري الربامج كذكل ا م م  .بتت

ية .266 تا بارة ا سة قول ا نظر للرد الوارد أعاله اقرتح ريس ا لواب ل لع جلل تحقق دلهيا : "ئل ية ا لتطور آ نظرا ألن هذه [...]" ل
سن ية موجودة ابلفعل ويه آخذة يف ا تحاآل  .لل

تح .267 نص إىل تقارير أداء الربانمج لضامن أن هملواقرتح وفد اململكة ا شري ا لدة يف هذه احلاةل أن من املمكن أن  ذا ي
نص لن يمن عن تكرار ما قد أجنز ابلفعل  .لا

تلفني .268 بني  تقةل للرقابة أن مثة جا شارية ا نة الا خموأوحض ريس ا ن سـ ت ملللج س ند إىل الربانمج . ئ تتقرير أداء الربانمج  يسف
يذ الربانمج توسط، أي إنه يعىن فعال  ية لألجل ا ية واخلطة الاسرتا بتنفواملزيا مل يج ناقش حىت اآلن هو . تن يوما 

بان ابلرضورة أي جانب برانجميتن نة الرقابة اليت ال تأخذ يف ا يات  سـيذ تو جل حلص يات صدرت . ف تو صهذه ا ل ف
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ية عىل األغلب سائل إدارية وإجرا ئشأن  م نة إنه لن يقرتح الربط بني هذين املوضوعني. ب يه قال ريس ا للجو . ئعل
ي تو يذ ا يات ابألداء، فإن عامل  تو صوإذا رغب األعضاء يف ربط ا ل ص بح جزءا من نظام تنفل يصات هذا ميكن أن 

سب بل . تقيمي أداء املديرين بل عىل أداء الربانمج و حوقال إنه يويص ابألحرى بأال يقمي املديرون يف ا ملسـتق
ثريا نظرا ألن املدير اذلي ييسء إدارة  ميوا عىل أداهئم يف إدارة شؤون املوظفني، األمر اذلي يلكف  كوأيضا أن  يق

نظمةشؤون املوظفني هيدر بون . مل موارد ا سأةل واألداء، فقد ير غوشدد عىل أن األعضاء إذا واءموا بني هذه ا مل
يمي أداء املوظفني واملديرين فرادى يذ احلايل  يذ كذكل يف ا ية بأن يدرج ا تو تقيف ا نف لنف ت لت ل ص ئوأكد الريس جمددا . ل

تني وهام تني  سأ خمتلفأن مثة  ل سأ: م بت من تقرير أداء الربانمج وا ملا شةلتث نا قةل اخلاضعة   .للم

سأةل بفكر جديد، فقد يكون  .269 نظر يف هذه ا تقةل للرقابة  شارية ا نة الا ملوقال وفد مرص إنه نظرا ألن ا سـ ت ستللج مل س
يدة يذ ألهنا قد تقرتح إضافات  تابعة ا ية يف نظام  نة الربانمج واملزيا بدي آراءها  نة أن  يد  مفمن ا نف م لتملف ن للج ت . للج

سائل املطروحة عىل شار إلهياملوأحد ا يات ا تو تحديد ا ثال هو أن األعضاء ال يعرفون عىل وجه ا يل ا مل  ص ل ل مل . سب
ها يات لكهنم ال يعرفون أية . ميورمبا تكون هذه إضافة ميكن تقد تو صوقال إن األعضاء حصلوا عىل أعداد من ا ل

نفذ يات نفذت وأهيا مل  يتو بدي . ص تقةل للرقابة أن  شارية ا نة الا توبذكل ميكن  سـ ت ملللج رأهيا يف طريقة مواصةل س
نظام لسني ا  .حت

سأةل  .270 تقةل للرقابة، لكهنا تود أن توحض  شارية ا نة الا يقات ريس ا موقالت األمانة إهنا أحاطت علام  سـ ت للج ملتعل سب ئ
يمي اذلايت ملديري الربامج، مث إعداد  تحقق مهنا اليت جتري أوال عن طريق ا لتقتقارير أداء الربانمج وطريقة ا ل

ية ا لتعرض آ يه تقرير حتقق يعرض عىل ادلول األعضاء من خالل تسـ يمي اذلايت وتصدر  يق ادلاخيل هذا ا فتد تق لق ل
تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـا ت ملللج شاهبا للغاية قد قدم . س نة (موأوحضت األمانة أن اقرتاحا  يات  جلخبصوص تو ص

يق تد قا سابق). ل يوم ا ية تلقت يف ا نة الربانمج واملزيا لومضت تقول إن  ل ن يق ادلاخيل جل تد بة ا ق تقريرا من  ل شع
يق تد نة ا يات  يمي اذلايت اذلي أجراه مديرو الربامج عن تو قوالرقابة اإلدارية عن ا لتق جل ص بع . ل توأضافت أنه إذا ا

تقةل  شارية ا نة الا ية عن طريق ا نة الربانمج واملزيا تقرير إىل  يعي أن حيال ا سار ذاته مفن ا سـا ت للج ن جل ل ب ململ سلط
يمي اذلايت للرقابة، ألغراض بت من هذا ا تحقق أو ا تق ا لث لت ند (ل يقات اليت قدمهتا  ثل ا يقات  عمع  تعل لتعل م

تعراض أداء الربانمج يق بل وأيضا الطريقة اليت )سـا تد نة ا يات  سني قوالب تو نظمة من  متكن ا ق، ليك  ل جل ص حت مل ت
يات تو ناول هذه ا صيمت هبا  ل ته من مداخةل وفد امل. ت تحدة، وقالت إن فهمورصحت األمانة بأن هذا ما  ململكة ا

نه تحقق  يمي اذلايت دون ا سار عىل ا ترص ا ممن شأن هذا األمر أن يضمن أال  تق ليق سار عن . لمل مثر هذا ا ملو سي
يذها جزيا وما إىل ذكل ية أو اإلبقاء علهيا معلقة أو  باب إغالق تو ئمجع معلومات عن أ ص  .تنفسـ

شا .271 نة الا تقرير األخري  يا إن ا توقال وفد أملا للج ل نقل لضامن سن تقةل للرقابة تضمن ابلفعل بروتوكوال  للرية ا ّ ملسـ
نظر يف  بغي أن  تقةل للرقابة  شارية ا نة اجلديدة الا نة، وورد يف هذا الربوتوكول أن ا مترار معل ا تا سـ ت للج ينللج مل س سـ

يات الرقابة يذ تو ساءةل املديرين عىل  صيذ نظام  نفم تنف تايل فإن الصةل موجودة ابلفعل وال رضور. ت ناوها لواب لة  لت
نقل بارها جزءا من بروتوكول ا لمرة أخرى ألهنا واردة ابلفعل يف جدول األعامل اب  .عت

ية جديدة  .272 تفق متاما مع رأيه، وأضاف أن األعضاء إذا أدرجوا آ تحدة أن رأي األمانة  لوأكد وفد اململكة ا ي مل
هم يكررون بذكل ما هو موجود ابلفعل فتحقق  تلف الوفد مع ريس ا. لل للجوا ئ تقةل للرقابة خ شارية ا سـنة الا ملت س

شأن  شؤون املوظفني حىت يف تقاريرها األخرية  تعلق يف الواقع  يات  يق القدمية أصدرت تو تد نة ا بوقال إن  ب ت ص ل قجل
يجي تقومي الاسرتا تخطة ا بغي أن يغطهيا تقرير . ل يقة بقضااي  متت يف ا يق ا تد نة ا يات  نورصح بأن تو حلق يق ه ل جل ص

توافقانأداء الربانمج، ذلا فإن  نجز . ياألمرين  بط ما  تكرر اب ية حتقق جديدة فإهنا  ئت آ يوقال إنه إذا أ لض سـ ل نش
 .ابلفعل

يحات األمانة .273 همه من تو يد ملا  ند احلصول عىل تأ ضوطلب وفد ا ك فه يذ الراهن . ل تابعة ا هم أن نظام  نفوقال إنه  م تتف لي
ية ا تقارير الواردة من مديري الربامج عن  بارة عن مجع ا تهو  ل مع تحقق هو يفك يات، واملقرتح يف نظام ا تو لثاهلم  ص لل

تقارير يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية من بعض هذه ا تد بة ا تحقق  لأن  ل شع توساءل الوفد عام إذا اكن هذا ما . قت
تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـهمه كذكل ريس ا ت ملللج س ئ  .يف
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تقةل للرقابة  .274 شارية ا نة الا سـورد ريس ا ت ملللج س يق(ئ تد قنة ا ل هوم مع وفد ق) جل يث ا تلف من  ملفائال إنه ال  ح خي
تحدة شارية . ملاململكة ا نة الا نة حتدد أن إحدى همام ا تصاصات ا سأةل املطروحة يه أن ا توقال إن ا للج للج سمل خ

يات  تو تعلق  بة الواردة من املديرين فامي  نا ية وا تقةل للرقابة يه رصد الردود املوقوتة وا صا ب ي سـ مل لفعل جلنة ملسـ
يق تد قا شلكة يف إدراج وراح. ل تحقق من تقرير أداء الربانمج جيري لك عامني، وإنه ال يرى أية  م يقول إن ا ل

نه يظن أنه ال ميكن الاتظار  تعرض األعضاء تقرير أداء الربانمج لك عامني،  ندما  يات الرقابة  نيذ تو سـ ع لكص ينف ت
ية عاجةل قد نفذت ناك . صملدة عامني ملعرفة ما إذا اكنت أية تو شأن نظام يعرض هورصح بأن  باتفاقا يف الواقع 

يق لك عامني تد نة ا يق عىل  تد نة ا يات  يذ تو قيه تقرير  ق نف لف جل ل جل ص يت . ت تو شلكة ا تايل تطرح  قواب ل م ل
تالفات اجلوهرية يام بذكل. خوالا ميكن ا تقرير لك عامني  نظر يف ا بت يف ا لقوقال إن ادلول األعضاء إذا ر ف ل ل  .غ

ية ال ) مانئب املدير العا(وأضافت األمانة  .275 نواي عن أداء الربانمج، ذلا فإن هذه ا يا يعد  لعملأن تقريرا مر سـ حل
 .جتري لك عامني

تقةل للرقابة أن تقدم  .276 شارية ا نة الا سـواقرتح وفد مرص، إلزاةل اخللط، أن من املمكن أن يطلب من ا ت ملللج س
ية  تو يذ ا ية أو شفوية، أو تقريرا عن  تا هر يويو ويقة،  صمبوعد أقصاه  ل ب ك ث نفن وقال الوفد إنه يرى ذكل ). ه (81تش

سأةل بدو قد قدمت يف هذه ا نة عىل ما  با يا ألن العديد من اآلراء ا ملنرصا ر ي ي ت سـ ملع  .ئي

سأةل،  .277 يق عىل هذه ا تقةل للرقابة ا شارية ا نة الا سة عىل اقرتاح أن يطلب من ا ملووافق ريس ا تعل سـ ت للج لجلل مل س ئ
ية  تو بغي نقل ا تايل  صواب ل ناقشإىل قامئة ا) ه (81ينل تسائل اليت مل   .مل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  .278 تد بة ا يا إن ادلول األعضاء آخذة يف إضافة عبء من العمل عىل  قوقال وفد أملا ل شع ن
بة هبذا العبء وعام هو  شعاليت ال يعمل هبا ما يكفي من املوظفني، وساءل عام إذا اكن املمكن أن تضطلع ا لت

 .متوقع مهنا

سة ع .279 جللوأعلن ريس ا شتئ سائل اليت نو رشوع قرار عن ا قن أنه جيري توزيع  مل  .م

ته .280 يا رشوع القرار املقرتح وأجروا عدة تعديالت عىل  غوتدارست الوفود نص  ص  .م

ند  .281 يوية(لهوأعرب وفد ا بدلان اآل يابة عن مجموعة ا سـاب ل يان عن الفقرة ) لن ته يف اإلدالء  ببعن ر ث من الويقة 13غب
WO/GA/39/13ب يةلع اليت وردت فهيا ا تا لارة ا نة : "ل ية  نا ناء ادلورة الا للجنظر ادلول األعضاء أ ئ ثث تت سـس

ناير  ية يف  يالربانمج واملزيا يةن يف إماكية املوافقة عىل 2011ن ية حكو مآ نة لدوية  ل يات  شة تو نا جلتظمة  ص ق مل من
مترب  يق بعد  تد سبا ق سأةل وترى أن من ا". 2011ل ية كربى عىل هذه ا ملوقال إن اجملموعة تعلق أ مل هم والعاجل مه

تقةل  شارية ا نة الا نظر يف تقارير ا بة ميكن فهيا لدلول األعضاء أن  نا ية دوية  ية حكو سـتطوير آ ت للج ت سـ ل ملل س م م
نحو الواجب ياهتا عىل ا لللرقابة وتو يق يف الفقرة . ص تد نة ا قوأوصت  ل بو 73جل نة الو تقرير بأن تكون  ي من هذا ا جل ل

شارية للرقابة لدلول األع ية ا يق آ تتد ل سلل يق وادلول األعضاء . ضاءق تد نة ا تفاعل بني  قومىض الوفد يقول إن ا ل جل ل
ية اليت تعقد مرة لك عام نة الربانمج واملزيا شا وغري مزتامن مع اجامتعات  ناكن  جل بدلان . ه لورصح بأن مجموعة ا

تقي بوترية أكرب ية  ئات مصغرة وأكرث  تحدة فهيا  نظامت األمم ا يوية تقول إن سائر  تلاآل معل ي مل هسـ تفاعل مع م لل 
تئات الرقابة وترصف بطلب مهنا نة . هي ثل أن تعرض تقارير ا يوية أن من األ بدلان اآل للجوترى مجموعة ا سـ مل

يق تد نة ا متع بوترية أكرب كام أوصت بذكل  ئة إدارية مصغرة  ياهتا عىل  تقةل للرقابة وتو شارية ا قالا ل جل ي ص سـ جتت ه مل . س
سأةل هممة وعاجةل تقرت شاء فريق عامل مكون من ادلول ملولكن نظرا ألن هذه ا يوية إ بدلان اآل نح مجموعة ا سـ ل

ية  نة الربانمج واملزيا بلغ آراءه فهيا إىل  يق و تد نة ا يات  نظر يف تو ية  نة الربانمج واملزيا بع  ناألعضاء و جل ي ل جل ص ي ن قجل لت ي
ئة اإلدارية اجلديدة شأ هذه ا ينظر فهيا، ريامث  ن هت لل شاء هذا الفري. ت ق العامل ابلفريق العامل نوميكن الاسرتشاد يف إ

مترب  بو تقريره وأيدته يف  ية العامة للو متدت ا يق ادلاخيل اذلي ا تد تعلقة اب سائل ا ناحج املعين اب با سع ي مجلع ل مل مل قل
شلك ملموس كام قررت . 2010 تعلقة به  سائل ا نظر يف تقرير الفريق العامل وا سريا  تلف، و ياق  بويف  مل مل لل ي خم تسـ

نة ية العامة يف  سـذكل ا سة أايم وأن حيدد فهيا 2010 مجلع ية  نة الربانمج واملزيا بغي أن متدد دورات  مخل،  ن جل ين
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تقةل للرقابة شارية ا نة الا يات ا شة تو نا سـوقت  ت للج ص ق ململ تطلع إىل . س يوية  بدلان اآل توقال الوفد إن مجموعة ا سـ ل
ناء  شلك  شاركة  تعدة  باختاذ قرار إجيايب يف هذا الصدد يف هذه ادلورة، ويه  ب للم شةمسـ نا قوامليض قدما اب  .مل

يابة عن اجملموعة ابء(نوحتدث وفد فرسا  .282 سب 13ّوذكر الوفود مبوقف اجملموعة إزاء الفقرة ) لناب ن، ورأى أن أ
مترب  تقةل للرقابة بعد  شارية ا نة الا يات ا شة تو نا سبطريقة  سـ ت للج ص ق ململ شـهتا يف إطار 2011س نا ق يه مواصةل  م

ية ننة الربانمج واملزيا يح ما يكفي وقال الو. جل ية ال  نة الربانمج واملزيا تج بأن قرص دورات  يتفد إن مثة من  ن جل حي
يام بذكل ية لفرتة . للقمن الوقت  نة الربانمج واملزيا شة متديد اجامتعات  نا نورصح بأن اجملموعة توافق عىل  جل ق م

تقةل لل شارية ا نة الا يات ا شة تو نا يص ما يكفي من الوقت  سـقصرية ضامان  ت للج ص ق مل ملتخص وأضاف أن . رقابةسل
تربهام اجملموعة زائدين عن احلاجة ند قدم اقرتاحني  هم أن وفد ا تعاجملموعة  له ية متديد . تف حفقد اقرتح الوفد من ان

يات شة تو نا توفري الوقت  سة أايم  ية ملدة  نة الربانمج واملزيا صاجامتعات  ق مل ل مخ ن نةجل يق، واقرتح يف الوقت جل  تد ق ا ل
شاء فريق عامل اتبع  ياتنذاته إ تو ية حيرض دلراسة ا صنة الربانمج واملزيا ل ن وقال الوفد إن اجملموعة ترى ذكل . للج

ها يف ادلورات املمددة تعراض  ية يه اليت تقوم هبذا الا نة الربانمج واملزيا بذ لو تظل  يال و ساإلجراء  بنفثق سـ ن جل  .حت

يا  .283 نوب أفر يقوحتدث وفد  ية(ج بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يقاب ل يان اذلي أدىل به يف وشدد جمد) لن لبدا عىل ا
ية نة الربانمج واملزيا يق يف  تد نة ا يات  ناقش تو يه أن  باح واقرتح  نا جل ل جل ص ت قلص واقرتح كذكل أن متدد فرتة . ف

تني عىل األقل لك  بارة عن دورتني ر سة أايم وأن يكون تواتر الاجامتعات  ية  نة الربانمج واملزيا ياجامتع  ع مخل ن مسجل
 .عام

ية عدم عقد اجامتعات زائدة عن واتفق وفد املم .284 يان اجملموعة ابء وشدد كذكل عىل رأهيا يف أ تحدة مع  مهلكة ا ب مل
ية ذاهتا شة ا نا لقضاحلاجة وعدم تكرار الاجامتعات  ق تعلقة . مل سائل ا ملوذكر الوفود بأن الفريق العامل املعين اب مل ّ

يق ادلاخيل معل لفرتة حمددة، لكن الفريق العامل املقرتح ل تد قاب يات ل تو صن تكون هل فرتة معل حمددة، ألن ا ل
مترار سـتصدر اب ية. سـ نة الربانمج واملزيا نوأكد الوفد أنه يوافق عىل متديد فرتة انعقاد دورة   .جل

ية .285 تا باب ا يه تكرار وذكل لأل ند مع وصف اقرتاحه ابلزائد عن احلاجة و تلف وفد ا لوا ل سـ فه بريا : لخ كأن مثة توافقا 
نة ال يح هذا األمر بطريقة ما ألن جليف اآلراء عىل أن  تعني  ها به وأنه  تحمل ما ال طاقة  ية  تصحربانمج واملزيا ي ت لن

ها سائل اجلوهرية العديدة املطروحة عىل جدول أعام تعامل مع ا ية غري قادرة عىل ا لنة الربانمج واملزيا مل ل ن وإذا . جل
نة  تعني متديد فرتة انعقاد دورة  يح هذا األمر  جلرغب األعضاء يف  ي يةفتصح لويس الغرض من . نالربانمج واملزيا

نود جدول  يع  تعامل بطريقة أفضل وأجنع مع  يق، بل ا تد نة ا يات  متديد هو جمرد تدارس تو بهذا ا مج ل ل جل قص ل
تلفة شت . خملاألعامل اجلوهرية وا ية اليت نو ئة إدارية مصغرة وأكرث  شاء  سأةل إ ناك اتفاق أمع عىل  قواكن  معل ي ن م هه

باح متديد فرتة انعقاد وأعرب الوفد. لصيف ا بديل  شاء فريق عامل مل يكن  يح أن اقرتاحه بإ ته يف تو ل عن ر ك ن ض غب
ية أو تواترها نة الربانمج واملزيا ندورات  ند إىل الفقرة . جل ث من الويقة 13يستوقال إن هذا الاقرتاح 

WO/GA/39/13ية نة الربانمج واملزيا ن اليت ورد فهيا أن  ننظر يف إماكية املوافقة : "جل ية ست ية حكو معىل آ ل
تظمة ندوية  نظرا لعدد ". مل سة أايم،  ية إذا مددت  نة الربانمج واملزيا فوأضاف الوفد قائال إن دورات  مخل ن جل

ئة مصغرة أخرى شأ  يات ريامث  تو تداول حول ا نة إىل الوقت ليك  تقر ا سائل املطروحة  يا ن ص ل ت للج همل ت بلغ . تفسـ يو
يوم  يات املعلقة حىت ا تو لعدد ا ص ية95ل نة و. ص تو به  نة يف أي ماكن  جلعلق الوفد قائال إنه ال يعمل بوجود  شـ تجل

بالغ عددها  يات ا تو شأن لك ا شات فعاةل  نا يع أن جتري  ية  لالربانمج واملزيا ص ل ب ق تط من ية وأن تصدر 95تسـ ص تو
يات تو شأن لك واحدة من تكل ا يات اخلاصة هبا  تو صا ل ب ص باب . ل ئة أصغر أل همة  با ما ترتك هذه ا سـوغا ي لهل مل

سائل . ةمعلي شأت ادلول األعضاء الفريق العامل املعين اب تحديد أ بب عىل وجه ا هذا ا ملوقال الوفد إن  ن ل س لل
يق ادلاخيل تد تعلقة اب قا ل ية . مل نة الربانمج واملزيا شاء فريق عامل اتبع  باب اقرتح الوفد إ نويف ضوء هذه األ للج ن سـ

نة الربانمج واملزيا بلغ  يق و تد نة ا يات  نتدارس تو جل ي ل جل ص قي تخذ هذه الفريق العامل . ية هبال يوال يعين اإلبالغ أن 
شأنه أو يصدرون . أية قرارات تخذون قرارات  ية تقريره و نة الربانمج واملزيا يع أعضاء  بيدرس  ن جل مج سيسـ ف

ية العامة شأنه إىل ا يات  مجلعتو ب  .ص
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ية دوية، وق .286 ية حكو يات عن معىن آ شة اليت دارت يف ا نا لوذكر وفد سورسا اب ل مجلع ق مل مي ية ّ لال إن هذه اآل
ياهتا ناقش تو متع ابلفعل  ئة  صموجودة ابلفعل وإن مثة  ت لي تفق مع . جته سق اجملموعة ابء، فإن الوفد  يوكام قال  من

ية نة الربانمج واملزيا نمتديد فرتة انعقاد دورات  نظام يف الاجامتعات، . جل لوأضاف قائال إن األعضاء إذا احرتموا ا
ثري، يق ما هو أكرث  بكميكن  حتق سابقة اليت أجنزت امك هائال من ف ية ا نة الربانمج واملزيا تت ذكل دورة  ّ كام أ ل ن جل ثب

سع من الوقت دلراسة . العمل يف ثالثة أايم ال غري تاح  يومني  تورأى الوفد أن ادلورات إذا ما مددت  مل فسي
تقةل للرقابة شارية ا نة الا يات ا يات، مبا فهيا تو تو سـيع ا ت للج ص ص ل ملمج تاح الفرصة لدلول ونظرا ألنه قد . س تتقرر أن 

با  تقةل للرقابة بعد لك اجامتع من اجامتعاهتا، فإن الوفد ال يرى  شارية ا نة الا سباألعضاء لالجامتع اب سـ ت ملللج س
 .نإلشاء فريق عامل

نة  .287 سأةل، اخلطوة األوىل يه متديد فرتة انعقاد دورات  باع مقاربة من خطوتني حلل هذه ا يا ا جلواقرتح وفد أملا مل ت ن
يةالرب شة حلول أخرى. نانمج واملزيا نا ميكن لدلول األعضاء  يا بعد مرور بعض الوقت  قوإذا مل يكن ذكل اك م  . فف

بغي لألعضاء  .288 ية،  نة الربانمج واملزيا ناء متديد دورات  يا وقال إنه أ يا عىل اقرتاح وفد أملا ينوأضاف وفد أسرتا ن جل ث ن ل
شارية ا نة الا يات ا شة تو نا تيص وقت معني  للج ص ق مل ملسـتقةل للرقابة، ألن األمانة أدرجت كذكل عددا من سختص

يات تو يذ هذه ا تابعة  تدابري اجلديدة  صا ل مل يح، . تنفل سري يف الاجتاه ا شة  نا لصحورصح الوفد بأنه يرى أن ا ت ق مل
نظر  مترب، وأن  نعقد يف  سأةل يف دورهتا اليت  تعرض هذه ا ية أن  نة الربانمج واملزيا يع  تورمبا  مل سـ ن جل سبتط ست ت تسـ

تدابريفامي   .لإذا اكن من الرضوري اختاذ املزيد من ا

ية ال ميكهنا  .289 نة الربانمج واملزيا نطق العام أوحض أن  يوية بأن ا بدلان اآل يان مجموعة ا نغالديش  نوأيد وفد  جل مل سـ ل ب ب
سائل املعروضة علهيا  يع ا نظر يف  ملا مج شاء ). وإن مددت دوراهتا(ل يوية إ بدلان اآل نذلكل اقرتحت مجموعة ا سـ ل

يةفريق  نة الربانمج واملزيا نعامل ليك ال يعرقل العمل العادي اذلي تضطلع به  جل ُ. 

ية  .290 نة الربانمج واملزيا متديد دورات  باع مقاربة معقوةل  يا اب يا وأسرتا تحدة اقرتاح وفدي أملا نوأيد وفد اململكة ا جل ت ل ن بمل
وقال الوفد إنه ال . دابري أخرىودراسة الوضع بعد انقضاء بعض الوقت ملعرفة ما إذا اكن من الرضوري اختاذ ت

تايل فإن اخلطوة األوىل  بل، واب با، يف هذه املرحةل، لإلرساع يف حتديد ما قد يكون الزما يف ا ليرى  تق ملسـب س
ية نة الربانمج واملزيا نبغي أن تكون متديد فرتة اجامتعات  جل  .ين

ية العمل اذلي .291 يل من أ سري حنو ا مهورأى وفد مرص أن الاجتاه العام  تقل ية لي نة الربانمج واملزيا تضطلع به  ن  جل سـ
نظر فهيا تعني ا ية اليت  لهذا العام، وال سـامي ادلورة الاكمةل للمزيا نة . سين نظر ا يا ليك  للجوقد ال يكون الوقت اك ت ف

سة أايم تدت فرتة دورهتا  ناسب إال إذا ا نحو ا ية عىل ا مخليف املزيا مل ل ي. من نة الربانمج واملزيا نوذكر الوفود بدورة  جل ة ّ
نة  نعقدة يف  سـا ية برمهتا يف ثالثة أايم عقدت فهيا ادلورة 2009مل شة املزيا نا ندما حاول األعضاء ضغط  ن  ق مع

تاجئ غري محمودة ية، ما أسفر عن  نوثالثة أايم عقدت فهيا اجامتعات غري ر يه قال الوفد إنه يرى أن اقرتاح . مس علو
تربه زائدا يام وإنه ال  يوية  بدلان اآل يعمجموعة ا سـ ّل يا .  عن احلاجةق نومع ذكل فإنه يرى الاقرتاح اذلي قدمه وفد أملا

يدة للميض قدما نة الربانمج . جيف الوقت ذاته ومرة أخرى طريقة  بدأ  نص فقرة القرار عىل أن  جلواقرتح أن  ت ت
شة مل  نا نعقد يف يويو، وإذا رأى األعضاء أن ا يات يف هناية دورهتا اليت  تو شة ا نا ية  قواملزيا مل ن ص ل ق تن تشمل ما سم

تايل بوع ا يومني بدأ من األ متدد هذه ادلورة  يع،  ليكفي من املوا سـ ل ثوتدوم ادلورة من يوم الانني إىل يوم . فض
متدد ادلورة إىل )ل يويو1ن يويو إىل 27من (امجلعة  يا،  يس اك ف؛ وإذا رأى األعضاء يف يوم امجلعة أن الوقت  ف ل

تايل بوع ا ثالاثء من األ ليويم الانني وا سـ ل  .ث

نة اجلديدة وأع .292 ية تطلب من ا نة الربانمج واملزيا يح ما إذا اكنت  ته يف تو يا عن ر للجرب وفد أسرتا ن جل ض ب غل
مترب  يق القدمية مبوعد أقصاه  تد نة ا يات املقدمة من  تو تقةل للرقابة حفص ا شارية ا سبالا ق ل جل ص ل سـ ملت وقال . 2011س

يق ادلاخيل والرقابة اإلدا تد بة ا قإن اإلحصاءات املقدمة من  ل يق قدمت شع تد نة ا بني أن  قرية  ل جل ية 63ت ص تو
يمي116معلقة ابإلضافة إىل أكرث من  يق ادلاخيل وا تد ية صادرة عن ا تق تو لق ل توساءل الوفد عام إذا اكنت تكل . ص



WO/PBC/16/6 
54  

بالغ عددها  يات ا تو لا ص نظر 63ل تقةل للرقابة  شارية ا نة اجلديدة الا ية ال تزال معلقة وإذا اكنت ا ست تو سـ ت للج ملص س
هر يويووإذا . فهيا نظر فهيا يف دورة  يص وقت  بكر  نحدث ذكل فإن الوفد يرى أنه من ا لل ختص  .شمل

يات املعلقة بلغ  .293 تو سة أن عدد ا صوأوحض ريس ا ل جلل ية يف 63ئ ية يف 26 و2010ل يويو 1ص تو ناير 7ص تو ي 
2011. 

هم مد .294 تلفة، وأضاف أنه ال  يا بطريقة  رس اقرتاح وفد أملا يفورد وفد فرسا قائال إنه  خم ن ف هان . مكلاخةل وفد مرص بأ
شة  نا مترب  هم أن األعضاء قرروا ابلفعل إضافة يومني عىل لك دورة من دوريت يويو و قورصح بأنه  مل سبن يف

تا، عىل الرمغ من أنه ورد يف خارطة الطريق يات، ومسى هذا الرتيب تدبريا مؤ تو قا ت ص بدو هل . ل يوقال الوفد إن ما 
بل، وأن هذا الاقرتاح قدم مقرتحا إىل اآلن هو أن متدد فرتات انع ية يف ا نة الربانمج واملزيا ملسـتققاد دورات  ن جل

بةل تني ا ية فرتة ا تعلق مبزيا ملقنظرا إىل عبء العمل ا لسـن ن ية ابلفعل . مل نة الربانمج واملزيا نومع ذكل فقد توقعت  جل
يات وا تو شة ا نا بةل وذكل حتديدا إلاتحة الوقت  صمتديد فرتات انعقاد دوراهتا ا ل ق مل يةملق ورصح الوفد بأن ما . نملزيا

نة  بغي متديد دورة  ية عىل أنه  نة الربانمج واملزيا يوم يف  توافق ا يا هو أن اآلراء  جلهمه من اقرتاح وفد أملا ن جل ل ت نن ييف
ند نظر يف اقرتاح وفد ا ميكن لألعضاء ا يا،  ية ملدة يومني يف هذا العام، وإن مل يكن ذكل اك هالربانمج واملزيا ل لن ف  .ف

ندما 13مانة أن الفقرة وأكدت األ .295 يا أصاب  يق وأن وفد أسرتا تد نة ا يات  تحديد إىل تو شري عىل وجه ا ع  ل ل جل ص ل قت
ية معلقة يف 63قال إن  ناير 7 اكنت ال تزال معلقة يف 2010ل يويو 26ص تو ند فإن . 2011ي  لهوكام اقرتح وفد ا

ش نة اجلديدة الا سب فقرة القرار من خالل ا نفذ  تحقق  تسار ا للج حب ل سم نة الربانمج سي تقةل للرقابة و جلارية ا ملسـ
مترب هر  بل  ية  سبواملزيا ش ق مترب قد مددت . ن هري يويو و ية  نة الربانمج واملزيا سبوكام ذكر ابلفعل فإن دوريت  ن ن لشجل

يومني نظر إىل . للك مهنام  نظر فهيا يف يويو أم ال اب يات  تو سأةل املطروحة يه معرفة ما إذا اكنت ا لوا ن ص ل سيمل
ن للجويقة ا تعرض بعد ذكلث تقةل للرقابة اليت  شارية ا سـة اجلديدة الا سـ ملت نة . س ناك ما يؤكد أن ا للجويس  ه ل

ها األول ها، ولن يعرف ذكل سوى عقب انعقاد اجامت عتمكل  معل  .ستسـ

ته  .296 نا شاء فريق عامل أمر ميكن  يد، وأن إ ية حل  نة الربانمج واملزيا شـورأى وفد تريا أن متديد اجامتعات  ن ن جل قك م ج
 .الحقا

بقون عىل الرتيب الراهن و .297 يا إن األعضاء  نوب أفر تقال وفد  ي يق سة أايم(سج وبعد ذكل ميكن متديد ) مخدورة من 
ية وزايدة تواتر دوراهتا إىل أربع دورات يف العام نة الربانمج واملزيا ندورات   .جل

شة .298 نا تحدة بأن األعضاء جيرون  يق املقدم من وفد اململكة ا يل اب قوذكر وفد إرسا مل تعل مئ ل مثرة للغاية وأنه ّ يدة و م  ج
ية نة الربانمج واملزيا شات يف إطار  نا نتطلع إىل إجراء املزيد من هذه ا جل ق مل نظر يف . ي ته يف أن  يوأعرب عن ر غب

بو نظرة أمع يف إطار اإلدارة يف الو يات  تو يا ب ص تابعة لألمم . ل سة ا نة اخلا ياق أن ا لوأضاف يف هذا ا م للج لسـ
نة اإلدارة وامل تحدة، ويه  جلا تعرض معل لك من جملس مراجعي مل ئة اليت  تحدة، يه ا تابعة لألمم ا ية ا سـزيا ي مل ل تن له

ية تب خدمات الرقابة ادلا ساابت و خلا  .مكحل

يا .299 يا، ويرى أن اقرتاح وفد مرص يعرب عن روح اقرتاح وفد أملا نوقال وفد الربتغال إنه يؤيد ما قاهل وفد أملا . ن
يا لروح املرونة، فإن الوفد تايل، و تبنواب سة أايم، ل ية  نة الربانمج واملزيا تعد ألن يؤيد متديد دورة  مخل  ن جل مسـ

سب احلاجة يوم أو يومني آخرين  حومتديدها   .ل

توجه .300 متر هذا ا شة، وأعرب عن أمهل يف أن  نا بريا قد أحرز يف ا ند عىل أن تقدما  لووافق وفد ا ق مل ك يسـه ّوذكر . ل
بريين للوصول إ هودا  تا و كاألعضاء بأن األمر تطلب و جم يدة مل ميكن . ىل هذه املرحةلق ست اب بعففي اجامتعات  لي ل

يات تو شة هذه ا نا تطاعة األعضاء حىت الوصول إىل مرحةل  صاب ل ق يه سابقا . مسـ علوقال الوفد إن القرار اذلي اتفق 
يق: "نص عىل ما ييل تد نة ا يات  شة تو نا ية ملواصةل  نة الربانمج واملزيا ناء دورات  قخيصص يومان أ لم جل ص ق ن جل ، "ث

سائل األخرى وهذ يع ا ناول  يكون أماهما يف الواقع ثالثة أايم فقط  ية  نة الربانمج واملزيا ملا يعين أن  مج ت سـ ن لجل
تني. الواردة يف جدول األعامل نة بأي يشء من متديد دورتهيا ا يد ا تايل لن  بلواب للج ملقل تفسـ وأشار الوفد كذكل . ت

بالغ  يات املعلقة ا تو نظروا يف ا لإىل أن األعضاء مل  ص ل يل، وال يعلمون إىل أي حد ميكن 63عددها ي ية اب تفص تو لص
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ناوها لأن يكون جرى  نظر يف هذه . ت يدا  مترب حمفال  يضافان إىل دوريت يويو و يومان الذلان  يكون ا للو ن سـ ل جسـ سب
يات  تو تقةل للرقابة من عدد ا شارية ا نة الا نظر عام إذا قللت ا يات مبزيد من اإلمعان، بغض ا تو صا ل سـ ت للج ل ص ملل س

بة . ذا الوقتقبل ه نا ها ا تح  يات اليت مل  تو تعراضا من جانب ادلول األعضاء  يكون ذكل ا سـو مل ت ص لل سـ لسـ
شـهتا قنا نة. مل مترب لألعامل العادية  ية من دوريت يويو و ثالثة ا تخصص األايم ا للجو ن ل سبسـ ورأى الوفد أن . ملتبق

يح ذكل األمر ي. تصحاقرتاح وفد مرص حياول  تفت إىل مداخليت وفدي أملا نوا يا، وقال إن من املمكن ل لا وأسرتا
يارات يع ا نظر يف  خلا مج توصل إىل . ل نة " اتفاق"لوأضاف أن عىل األعضاء ا للجإبداعي يضمن ما يكفي من وقت 

يق تد نة ا يات  ها وتو نود جدول أعام ناقش  ية ليك  قالربانمج واملزيا لل جل ص ب ت بدلان . ن لورصح بأن اقرتاح مجموعة ا
يوية حياول الربط بني هذ شات ملدة يومني، فإن أي فريق عامل . ين األمرينسـاآل نا قوقال إنه عوضا عن إجراء  م

بالغ عددها  يات ا تو يل يف ا نظر اب ية من شأنه أن  نة الربانمج واملزيا لاتبع  ص ل تفص ي ن ية وأن يصدر تقريرا 63لللج ص تو
ية نة الربانمج واملزيا نشأهنا إىل  جل شة يف نصف يوم. ب نا تكامل ا تايل ميكن ا قواب مل سـ بقي ل يص الوقت ا ت، و ملختص

ية نة الربانمج واملزيا ية الواردة يف جدول أعامل  نود املوضو نناول ا جل ع ب لت نطق وراء . ل ملورصح أن هذا هو ا
نحو الواجب يه عىل ا نظروا  لالاقرتاح وطلب من األعضاء أن   .في

يا .301 تحدة إنه يفضل مقاربة وفد أملا نوقال وفد اململكة ا يق بأن . مل جلوردا عىل ا نظر قط لتعل ية مل  تنة الربانمج واملزيا ن
يق  تد نة ا باه األعضاء إىل مجموعة تقارير  يات، لفت الوفد ا تو قيف ا لت جل ص رش إىل (نل عالاجامتعات من اخلامس 

رش سابع  عا ها) ل تعرا نة إىل ا ية ودعت ا نة الربانمج واملزيا سابقة  ضاليت عرضت عىل ادلورة ا سـ للج ن للج تايل . ل لواب
يق فإن القول بأن ادلول  تد نة ا نظر قط يف تقارير  قاألعضاء ملن  ل جل يات(ت تو صا يح) ل  .حصأمر غري 

يار  .302 شأن أي  توصل إىل أي توافق يف اآلراء إىل هذه املرحةل  سة الوضع قائال إنه مل يمت ا خوخلص ريس ا بئ ل جلل
 .مقرتح حىت اآلن

نا .303 ناء اجامتعه أن من املفضل  يا بأن الفريق العامل أوحض أ قوذكر وفد أسرتا ث مل يق ملدة ّ تد نة ا يات  قشة تو ل جل ص
سة أايم يف الواقع ية  نة الربانمج واملزيا ية، وهو ما ميدد دورة  نة الربانمج واملزيا بل اجامتع  مخليومني  ن جل ن جل ومل . ق

ناك أي اقرتاح آخر معروض يف ذاك الوقت بغي . هيكن  متدة  بوةل و نوأضاف الوفد أن مثة خطة طريق  يمق مع
يال ها؛ وقال إن مثة  با با سع ناقشت يات  تو ست للميض قدما وأن ا ص  .ل

تخذة .304 بل أي يشء احرتام القرارات ا ملوقال وفد موانكو إن عىل األعضاء أوال و شلكة نقص . ق مورصح بأن 
ها  نة الربانمج (لالوقت حددت يف خارطة الطريق وورد فهيا حل  تني  للجمتديد لك دورة من ادلورتني ا ملقبل

ية ملدة يومني يفي وأضاف أن ا). نواملزيا يكون وما إذا اكن  يف  سـألعضاء ال يعرفون مدى جناح هذا األمر أو  سـ ك
توقعات أم ال يا وإنه . لاب يس اك بقة عىل الوضع بقوهلم إن احلل املقرتح  فورأى أن األعضاء يصدرون أحاكما  ل مسـ

يام بيشء آخر لقتعني ا بل القول بأن احلل. ي يه ابلفعل، ذلا  شلك قد اتفق  قوذكر الوفود بأن ا عل ل  املقرتح ال يكفي ّ
نجح نحه الفرصة ليك  يبغي  م يمي ما أجنز ملعرفة . ين يه ومن مث  تفق  تجربة احلل ا يا  تقوأيد الوفد اقرتاح وفد أملا عل مل ب ن
بعة يري الطريق ا تما إذا لزم   .ملتغ

سة أاي. وأيد وفد الربتغال اقرتاح وفد مرص .305 بلون ابلفعل متديد ادلورات  مخلوقال إن األعضاء إذا اكنوا  م ومل يكن يق
يومني آخرين يا يف الهناية، فال رضر من إماكية متديد ادلورات  لذكل اك ن أي : واقرتح جتربة املعادةل اجلديدة. ف

يومني ميكن متديدها  ية،  سة أايم، وإذا اكنت غري اك لدورة من  فمخ  .ف

تابعة الفقرة  .306 سة إن من املمكن أن ترد يف فقرة القرار أنه يف  موقال ريس ا ثلويقة  من ا13جللئ
WO/GA/39/19 شارية نة الا يات املعلقة الصادرة عن ا تو شة ا نا ية  نة الربانمج واملزيا بدأ  ت  للج ص ل ق ن سجل م ست

تقةل للرقابة يف دورة يويو  نا ية2011ملسـ تعرض يف هناية هذه ادلورة طرائق العمل بفا عل و  .تسـ

ند عام إذا اكنت اجملموعة ابء توافق يه وسائر الوفود عىل .307 هوساءل وفد ا ية لت نة الربانمج واملزيا ن متديد دورات  جل
بدء بذكل مث . مخلسة أايم مع عقد دورتني يف لك عام يا اب تفق مع اقرتاح وفد أسرتا لوإذا اكنت توافق فإن الوفد  ل ي

تعراضه نظر . سـا يات وأن  تو تعراض ا ند يف جدول األعامل ال يوطلب الوفد ابإلضافة إىل ذكل أن خيصص  ص ل سـ ب
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ند يف بداي نظر يف هذا الاقرتاح. ة لك دورةلبيف هذا ا يع عىل . لوإذا جرى ذكل فإنه يعزتم ا تفق ا مجلوأخريا وكام  ي
يمي ما إذا اكنت هذه املعادةل انحجة أم ال ية  تعراض  يلزم إجراء ا بدو،  تقما  بغ سـ سـ  .في

شأن خارطة الطريق، وقال إنه اكن من اجليل متاما أن  .308 ية العامة  موعلق وفد سورسا عىل قرار ا ب مجلع ية ي كيفسأةل 
مترب  يق حملوةل حىت  تد نة ا يات  تعامل مع تو سبا ق ل جل ص سة أايم . 2011ل سأةل متديد ادلورات  مخلوقال إن  م

سق اجملموعة ابء وفقا ملوقف اجملموعة منناوها  ل مية . سـيت شك يف  تفت الوفد إىل تواتر الاجامتعات وقال إنه  قوا ي ل
يني يف لك عام، أي اجامتع واحد اب يةمسعقد اجامتعني ر سار وضع املزيا بع  شلك اذلي  نإلضافة إىل ا م فإذا اكن . يتل

ثرية جدا بدو  سة أايم  يق فإن  تد نة ا يات  شة تو نا كذكل  ت مخ ل جل ص ق تايل فإن الوفد دليه حتفظات عىل هذا . قمل لواب
ند األول من جدول األعامل، . الاقرتاح يف هذه املرحةل يق يف ا تد نة ا يات  سأةل وضع تو بوحتدث عن  ل جل ص لم ق

نود جدول األعاملوق نظمي تدرج  ية  بت يف  سة يف أن  بال إنه يرغب يف ترك احلرية لريس ا ت ّجلل يف ي وأضاف أن . كئ
يات يف بداية ادلورة تو شة ا نا صدليه حتفظات كذكل عىل اختاذ قرار  ل ق  .مب

ية عىل اإلط .309 بدلان األفر يقوأوحض وفد فرسا موقف اجملموعة ابء وقال إهنا مل تؤيد اقرتاح مجموعة ا ل وأضاف . القن
ية، وهذا هو موقف اجملموعة ابء  نة الربانمج واملزيا شة متديد دورات  نا بل إن من املمكن  نأهنا قد قالت من  جل ق م ق

تحديد تو عن خارطة . لعىل وجه ا بان ما قاهل وفد سورسا  للوأضاف أن عىل األعضاء أن يأخذوا يف ا ي حلسـ
نة  نود اخلاصة  سـالطريق، أي أن ا بب ه2011ل بق و ضع قد  يدرج مضن سـ ناقش اآلن  فلا، وإذا اكن مثة يشء  لي

نة  ناقش يف  سائل اليت  سـا ية وقال إن . 2012ستمل نة الربانمج واملزيا سأةل تواتر اجامتعات  تفت الوفد إىل  نوا جل م ل
متع يف الواقع مرتني أو ثالث مرات يف العام، وسواء  يا يف لك عام فإهنا  نة إذا اكنت تعقد اجامتعا واحدا ر جتا مس جل

ئااك ية فإن هذا ال يغري من األمر  ية أو غري ر شينت هذه الاجامتعات ر مس رس الفقرة . مس  13يفوأوحض الوفد أنه ال 
ند رسها هبا وفد ا ها اليت  هابلطريقة  ليف ياغة هذه الويقة . سنف شة اليت أسفرت عن  نا شارك يف ا ثوقال إنه مل  ص ق مل ي

نة الربان تدى  جلومع ذكل فإنه ال يرى أية إشارة إىل  ية أو إىل عبء العمل الواقع علهيامن ورصح بأنه . نمج واملزيا
ناسب13يعتقد أن الفقرة  نحو ا يق عىل ا تد نة ا يات  ناول تو بدو إىل  شري فقط عىل ما  مل  ل ل جل ص ت ي واقرتح، كام . قت

ند ومل ترد يف الفقرة سائل األخرى اليت طرهحا وفد ا سأةل فضال عن ا نظر يف هذه ا بل، أن  هاقرتح من  مل مل لي ق ُ 13 
تعلقة ابإلدارة،  سائل ا بة لطرح بعض ا نا ساهامت ادلول األعضاء، ويه طريقة ميكن أن تكون  ياق  مليف  مل سـ م مسـ

ية نة الربانمج واملزيا تعلق بدور  نوخاصة فامي  جل  .ي

ية العامة لإلدارة، كام رأى أن  .310 بارها جزءا من الاسرتا سأةل اب شة هذه ا نا بغي  يل أنه  يجورأى وفد إرسا ت مل ق تئ ع م ين
شة، ومن شأن طول ادلورات عقد نا يد  سة أايم أساس  ق دورتني يف لك عام تدوم لك واحدة مهنام  للم جمخ

يق عىل حد سواء تد نة ا يات  ية وتو شة املزيا نا قوتواترها أن يوفرا ما يكفي من الوقت  ل جل ص ن ق  .مل

يل .311 ند رأي وفد إرسا ئوأيد وفد ا به الفقرة . له  تطلب رصاحة من  من األعضاء واحض جدا، إذ13تطلورأى أن ما 
ناير  ية يف  نة الربانمج واملزيا ية  نا ناء ادلورة الا يادلول األعضاء أن توافق أ ن للج ئ ية عىل 2011سـتثث ية حكو مآ  ل

مترب لدوية  يق بعد  تد نة ا يات  شة تو نا سبتظمة  ق ل جل ص ق مل نة . 2011من جلوذلكل اقرتح الوفد أن متدد دورات 
ه سة أايم وأن يكون  ية  لالربانمج واملزيا مخل ورصح بأنه مل يلمح عىل اإلطالق بأن اجملموعة . ا جدول أعامل حمددن

ية بدلان األفر يقابء توافق عىل اقرتاح مجموعة ا يا مرتني أو ثالث مرات . ل متع  ية  نة الربانمج واملزيا فعلونظرا ألن  ن جتجل
ت يابة عن اجملموعة ابء، فإن الوفد ال يرى صعوبة يف حتويل ا يل اب نيف لك عام، كام  ثق ني من هذه الاجامتعات لن

تني تني عاد يإىل دورتني ر ية أن . مسي نة الربانمج واملزيا نوقال إن من شأن عقد اجامتعني أو ثالثة اجامتعات  للج
نظر  سائل األخرى اليت  تقةل للرقابة وا شارية ا نة الا نة وادلول األعضاء وا يط معل ا تسامه يف  مل سـ ت للج للج سـ ملي سب ت

ية نة الربانمج واملزيا نفهيا   .جل

شة اليت  .312 نا يط األعضاء علام اب هم أن  سأةل مفن ا سة إنه نظرا لعدم الاتفاق عىل هذه ا قوقال ريس ا مل حي مل ملجلل ئ
شة نا تواصل هذه ا قدارت، وإن من الرضوري أن  مل تابعة للفقرة . ت نص اذلي يذكر أنه يف  مواقرتح اعامتد ا  من 13ل

ية WO/GA/39/13ثالويقة  نة الربانمج واملزيا بدأ  م  نت جل يق س تد نة ا يات املعلقة الصادرة عن  تو شة ا قنا ل جل ص ل ق
تقدم احملرز2011نيف دورة يويو  تعرض يف هناية هذه ادلورة ا ل و  .تسـ
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ية وأن املقرتح اآلن  .313 نة الربانمج واملزيا ئا من الاتفاق عىل متديد فرتة دورات  ند إنه يظن أن مثة  نوقال وفد ا جل شيه ل
مثرة ست  شات ألهنا  نا مهو إهناء ا ي ق سأل سائر الوفود و. لمل شة واقرتح أن  نا ته يف إهناء ا تأعرب عن ر ق مل غب

يا عىل  ية، وإذا اعرتضت وفود ر نة الربانمج واملزيا شلكة يف متديد فرتة انعقاد دورة  مساحلارضة إن اكنت ترى  ن جل م
شة يف يويو نا متر ا متديد،  نا ق مل سـ  .فلتل

ناك من أبدى حتفظه وفضل الاتظار ح .314 سة بأن  نوذكر ريس ا ه جلل ئ نظام ّ ية ا نة الربانمج واملزيا لىت جترب  ن جل
شلك دامئ بل أن تقرر متديد ادلورات  باجلديد   .ق

سأةل .315 ند من هذه ا يا موقف وفد ا نوب أفر ملوأيد وفد  له يق بعدين عن . ج سوا  بوقال إنه يرى كذكل أن األعضاء  لي
ند من جدول األعامل شأن هذا ا توصل إىل اتفاق  با ب  .لل

هم أن  .316 تعلق يفوقال وفد مرص إنه  تالف  ية، وأن الا نة الربانمج واملزيا يلك الوفود توافق عىل متديد دورات  ن خجل
شاء فريق عامل كذكل إىل جانب متديد ادلورات شأن . نبإ شة األوىل  نا هم ملاذا يعود األعضاء  بوهو ال  ق للم يف

متديد  .لا

ية–مجهورية (وقال وفد إيران  .317 يات ) م اإلسال تعراض تو تعلق اب صإنه مرن فامي  سـ متديد ي يق، أي  تد بنة ا ق ل جل
نة  يات  تعراض تو ناسب ال نه يرغب يف أن يعرف األسلوب ا شاء فريق عامل،  جلادلورات أو بإ ص سـ مل لكن

نة  يق يف  تد سـا  .2011قل

سة أايم، وأن  .318 مترب من املزمع أن تعقد لك واحدة مهنام ملدة  سة األعضاء بأن دوريت يويو و مخوذكر ريس ا ن سبجلل ئّ
يومنيوفد مرص اقرتح متديدهام  .ل 

يا إىل أن الفقرة  .319 ية يف املوافقة عىل 13لوأشار وفد أسرتا ناء ادلورة احلا نظر أ نص عىل أن ادلول األعضاء  ل  ث ستت
ية  يةلآ مترب لدوية  محكو يق بعد  تد نة ا يات  شة تو نا سبتظمة  ق ل جل ص ق مل وشدد عىل أن الفقرة وردت فهيا . 2011من

يوماليت ال تعين ابلرض" ستنظر يف املوافقة"عبارة  يل . لورة أن عىل األعضاء املوافقة عىل أي يشء ا جواقرتح تأ
ية شة اك نا ية إن مل تكن ا نة الربانمج واملزيا بةل  تحديد إىل ادلورة ا ند عىل وجه ا شة هذا ا فنا ملق قم مل ن للج ل ب  .لق

يابة عن اجملموعة ابء(نوأيد وفد فرسا  .320 يا عن معىن الفقرة ) لناب ليان وفد أسرتا وعة ابء حترتم وقال إن اجملم. 13ب
يس من . نص هذه الفقرة نظمي أفضل  ية أكرب و سابق بأنه إذا أجنز العمل بفعا فلوذكر مبوقف اجملموعة ا بت ل ل ّ

تغري ية، وقال إن موقفه مل  نة الربانمج واملزيا يالرضوري متديد دورة  ن ناقش إماكية متديد . جل نوميكن للمجموعة أن  ت
ية، إذا قد نة الربانمج واملزيا ندورات  شأن متديد دورات جل تعدة الختاذ قرار  ست  بم طلب بذكل، لكهنا  سـ مي ل

نة يف هذه املرحةل يومني يف يويو. للجا شة  نا نورصح بأن اجملموعة ميكهنا أن توافق عىل مواصةل ا ل ق  .مل

نة الربانمج وامل .321 نظر يف متديد دورات  باء، وقال إنه يعزتم ا يان اجملموعة ا تحدة مع  جلواتفق وفد اململكة ا ل ل ب ية مل نزيا
شأن متديد دوراهتا  مترب، وبعد ذكل ميكن اختاذ قرار  نة يف يويو و يمي طريقة معل دوريت ا بيومني عقب  ن للج سبل تق

بل ملسـتقسة أايم يف ا سة أايم اكمةل إىل . مخل متديد  تقد يف هذه املرحةل أن أي عضو وافق عىل ا مخلوقال إنه ال  ليع
 .األبد

يومني .322 متديد  سة أن ا لوأوحض ريس ا لجلل سريه يف اقرتاح وفد مرص اذلي ئ ثل  تلف،  شلك  رسه لك وفد  تف  خم ب ميف
بعة أايم اكمةل ية  نة الربانمج واملزيا سـنطوي عىل متديد دورات  ن جل  .لي

تحدة .323 سق اجملموعة ابء ووفد اململكة ا ياين  ملوأيد وفد سورسا  ن ب سأةل متديد ادلورات وأكد أن . مي تفت إىل  موا ل
مت سبلك دورة  من دوريت يويو و تدون يق وثالثة أايم مسـرب  تد نة ا يات  تو سة أايم، خيصص يومان مهنا  ق  ل جل ص ل مخ

متديد ادلورات أكرث من ذكل ية، وقال إن ال داعي  نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  شؤون اليت  لسائر ا ن جل ت ل ورصح . ل
نة  نظر بعد  تعد ألن  سـمع ذكل بأنه  ي نة الربانمج2011مسـ متديد ادلامئ لفرتة انعقاد  جل يف ا يةل  .ن واملزيا

ند .324 شأن هذا ا شات ادلائرة  نا ثقة يف ا بب انعدام ا بة أمهل  بوأعرب وفد مرص عن  ب ق مل ل لي بس وأضاف أنه قرأ عىل . خ
ناسب ما جاء يف الفقرة  نحو ا ملا مترب 13ل بغي لألعضاء الاضطالع به بعد  سب، أي ما  وقال إن مثة . 2011ين
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شة يف الوقت الراهن، األوىل نا تني ختضعان  قسأ للم ل نة الربانمج م سأةل اقرتاح متديد فرتة انعقاد دورات  جل يه  م
نة لك عام تني  يومني وعقد دورتني ر ية  للجواملزيا ي ل تقد أن اجملموعة ابء وافقت عىل هذا . مسن يعونوه إىل أنه 
يو. الاقرتاح، لكهنا تراجعت بعد ذكل عن هذه املوافقة بدلان اآل ـي اقرتاح مجموعة ا ية  ثا سأةل ا سـأما ا ل ن ل ية اذلي فهمل

نة  ية بعد  نة الربانمج واملزيا شأ فريق عامل ابإلضافة إىل متديد دورات  سـأيدته وفود أخرى عديدة، بأن  ن جل ين
ندما ذكرت أنه مل يمت الاتفاق عىل أي يشء. 2011 ية  نة ا عورأى أن اجملموعة ابء مل تكن  ن لسـ  .ح

سمع اجملموعة ابء، عىل اإلطالق، تواف .325 سة أنه مل  يوأوحض ريس ا جلل يومنيئ ورصح بأن . لق عىل متديد ادلورات 
متديد يا قد أعرب هو وغريه من الوفود عن اهامتمه هبذا ا لوفد أملا ية يف هذه . ن نوقال إنه ال يرى أية سوء 

يومان تعلق به هذان ا شأن ما  نه يرى خلطا  شة،  نا لا ي ب ق  .لكمل

نص الوارد يف خ .326 نظر يف ا ته يف أن يرتيث و يا عن ر لوأعرب وفد أسرتا ي ب وأشار إىل أن الفقرتني . ارطة الطريقغل
نة 12 و11 يات  شة تو نا ية يف الريع عىل أن خيصص يومان  نة الربانمج واملزيا تا عن متديد دورة  جل حتد ص ق مل ب ن جل ث

ية نة الربانمج واملزيا يق، تلهيام دورة من ثالثة أايم  تد نا للج نة . قل باع الرتيب ذاته دلورة  جلوقال إن من املزمع ا تت
مترب الربامج وا نعقد يف  ية اليت  سبملزيا ست  من خارطة الطريق نصت عىل أن 13ورصح بأن الفقرة . 2011ن

ية، األمر اذلي ال يعين ابلرضورة أن علهيا أن " تنظر" شاء آ نة يف املوافقة عىل إ لادلول األعضاء يف ادلورة الرا ن ه
يا بأنه قد يكون بإماك. توافق عىل أي يشء يل اختاذ أي قرار يف هذه نوأيد الوفد اقرتاح وفد أملا جن األعضاء تأ
مترب سأةل حىت  سبا تخصص . مل ية  سـوأضاف أنه نظرا ألن أربعة أايم ر مترب(مس شة ) سبمن اآلن وحىت  قنا مل

يات تو يع هذه ا ية يف الواقع يف  نة الربانمج واملزيا نظر  يات، فقد  تو صا ل مج ن جل ت ص ته قائال إن اختاذ . ل لكموخمت الوفد 
س يس من الرضوري اختاذ أي قرار يف املرحةل ملأي قرار يف هذه ا مترب ألنه  بغي أن يؤجل إىل دورة  لأةل  سبن ي

نة  .هالرا

يا عن اندهاشه ملا مسع .327 نوب أفر يقوأعرب وفد  متديد . ج يوم  باح هذا ا ية يف  بدلان األفر بوذكر ابقرتاح مجموعة ا ل ص يقل
ي تو شة ا نا ية إلبقاء الرتكزي عىل  نة الربانمج واملزيا صدورة  ل ق ن ورأى أن مثة اتفاقا واحضا عىل . ات يف إطارهامجل

نة ناء ادلورة الرا سأةل أ هاختاذ قرار يف هذه ا ث ته بعض الوفود، . مل سري اذلي اقرت حوأضاف أنه ال يوافق عىل ا لتف
بات  ية إل نة الربانمج واملزيا يفا إىل دورة  ها بأن يومني آخرين قد أ يقات اليت  ثوأعرب عن اندهاشه  ن جل ض مسعتعل لل

ية . لنيةحسن ا شاء آ شأن املوافقة عىل إ تايل الختاذ قرار  تلف الوفد مع الوفود اليت قالت إن ال رضورة اب لوا ن ب ل خ
ياغة الفقرة . ما يف الوقت الراهن يدا13صوذكر الوفود بأنه شارك كذكل يف  ناها  ج وأنه يعرف  وقال إهنا . مع

ية ويه سـتضمن لكامت ر ي: "ئيت لنظر يف إماكية املوافقة عىل آ ن تظمةت ية  منة حكو ية"م نة الربانمج واملزيا ن، ويه  . جل
تعقد  شات اليت  نا سـوقال إن اجملموعة ال ميكهنا املوافقة عىل الفكرة اليت أعربت عهنا بعض الوفود بأن تكون ا ق مل

ية يني غري ر يومني اإلضا ناء ا مسأ ل ية. فث ومىض يقول إنه واظب . مسورصح بأنه ال يرغب يف عقد اجامتعات غري ر
ية من عىل ا نة الربانمج واملزيا يني  تح هلم ما يكفي من الوقت، وإن عقد اجامتعني ر ندلفع بأن األعضاء مل  للج مس ي

نة سائل املعروضة عىل ا يع ا ناول  سمح هلم  للجشأنه أن  مل مج يق الفقرة . بتي يح 13تطبورأى أن  يت من شأنه أن 
ية نة الربانمج واملزيا نالفرصة لألعضاء لالضطالع بأعامل  تأ يقوهل، .  خري وجه عىلجل يفورصح بأنه اقرتح ما مل 

مية هل يف هذه املرحةل ية ال  بدلان األفر سامع أن اقرتاح مجموعة ا ندهش  قوأنه  يق لم  .ل

بالغة يف رد فعل بعض الوفود .328 بة أمهل ا ند عن  لوأعرب وفد ا ي خه وذكر بأنه عضو يف الفريق العامل اذلي وضع . ل
ية، وأن ته الهنا تقرير يف  ئهذا ا يغ ند الاتفاق عىل الفقرات صل تفامه اكن واحضا جدا  ع ا يوم مل . 13 و12 و11ل لوا
بدو تفامه سائدا عىل ما  ييعد هذا ا ية . ل شأن هذه الفقرات اكنت حلظة ذ توصل إىل حل  بوأضاف أن حلظة ا ب هل

بو بدلان يف الو ثغرة اليت طاملا فصلت بني ا يعاجلت ا ل يه ا. ل لفريق لوأوحض الوفد احلل اخلاص اذلي توصل إ
مترب مت الاتفاق  نعقدتني يف يويو و ية ا نة الربانمج واملزيا سبالعامل، أي إن إضافة يومني إىل لك من دوريت  ن مل ن جل

يق من  تد نة ا يض عدد أعضاء  ياق  قيه يف  لختف جل سـ يض هذا .  أعضاء7 إىل 9عل ختفوقد اتفقت بعض الوفود عىل 
يا ناول تو صالعدد يف مقابل املوافقة عىل اقرتاهحا  يق بطريقة جادة وملموسةبت تد نة ا قت  ل وقال إن هذا هو . جل

مترب . 13املقصود من الفقرة  تا حىت  يكون مؤ سبورصح بأن هذا الرتيب  ق يري 2011سـت يجري ا تغ، وبعد ذكل  لسـ
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يق تد نة ا يات  نظر يف تو يضمن ا بو اذلي  يقي يف الو قاملؤسيس ا لحلق جل ص ل سـ تقةل للرقابة /ي شارية ا نة الا سـا ت ملللج س
نحو تحقهلعىل ا يه . تسـ اذلي  سعى إ يوم بأن الوفود األخرى جنحت فامي اكنت  شعر ا لومىض يقول إنه  ت ل  فقد –ي

تقةل للرقابة، ومع ذكل فإن  شارية ا نة اجلديدة الا تخب أعضاء ا يق وا تد نة ا سـاخنفض عدد أعضاء  ت للج ن ل ملجل س ق
بو خبالف هذا احل يري مؤسيس ملموس يف الو متة بإجراء  ست  يهذه الوفود  تغ همي وطلب الوفد أن . ل اخلاصل

يانه بسجل   .ي

ية  .329 نة الربانمج واملزيا ية واقرتاح متديد فرتة انعقاد دورات  بدلان األفر يان وفد مجموعة ا نوأيد وفد الصني  جل ل يقب
ية ية أو غري ر مسوزايدة تواترها، سواء اكنت هذه الاجامتعات ر سائل املعروضة عىل . مس ية ا نظر إىل أ ملواب مه ل

نود جدول األعامل ابلاكمل، جلنة الربانمج و ناول  ية ال تكفي  يع األطراف أدركت أن الفرتة احلا ية، فإن  باملزيا ت ل مج لن
ية نة الربانمج واملزيا نذلكل من الرضوري متديد دورات   .جل

ية .330 نة الربانمج واملزيا بغي معارضة إضافة يومني إىل دورات  نوقال وفد أنغوال إنه ال  جل ناء . ين ثوذكر الوفود بأنه أ
نة الربانمج ا توصل إىل اتفاق وهو إضافة يومني إىل دورات  جلنعقاد دورة الفريق العامل يف فرباير املايض، مت ا ل

ية ية عوضا عن عقد دورات إضا فواملزيا ئة . ن شاء  سأةل إ تطرح جمددا  بغي معارضة هذا األمر، وإال  يوال  ن م هسـ ين
تفت الوفد إىل الفقرة ). فريق عامل(جديدة  نة الربانمج ، وذكر بأ13لوا سأةل إىل  جلنه مت اختاذ قرار بإعادة هذه ا مل

تاجئ يف هذا الصدد توصل إىل  ها ونظر فامي إذا أمكهنا ا نا ية ليك  نواملزيا ل ت ت  .قشن

ية، وأعرب عن  .331 نة الربانمج واملزيا ياجات  شة ا نا سة أن أاي من الوفود مل يعرتض عىل  نورأى ريس ا جل ت ق حجلل م ئ
تفامه اذلي وقع ب سوء ا لأسفه  شـهتا يف ادلورة . ني الوفودل نا سأةل معلقة يف الوقت الراهن و قواقرتح ترك هذه ا ممل

ند شـهتا يف الهناية، كام اقرتح ذكل وفد ا نا ية عوضا عن  نة الربانمج واملزيا بةل  ها ق ن لللج م ئواقرتح الريس مواصةل . ملق
بةل سـهتل ادلورة ا يات يف  تو شة ا ملقنا مم ص ل رشوع القرار املقرت. ق تفت إىل  موا ح اذلي قرأه يف وقت سابق، ل

بارة  يري  عواقرتح  بارة " يف هناية هذه ادلورة"تغ يات املعلقة "عإىل  تو شة ا نا ية  نة الربانمج واملزيا صبدأ  ل ق ن مجل ست
تقةل للرقابة يف دورة يويو  شارية ا نة الا نالصادرة عن ا سـ ت ملللج شة الفقرة . 2011س نا تواصل كذكل  قو  ".13مسـ

تق .332 ند إنه ال  يعوقال وفد ا تعلق يف هناية له ثريا من الوضع ألن األمر  تغري  بري عن الوقت  يد أن طريقة ا ك سـ لتع
يهنا تفاعل فامي  بة الوفود يف ا باملطاف بر ل يوم وقد أحرز . غ يات األخرى ا تو شة ا نا بة  لوقد أاتحت هذه الر ص ل ق مغ

 .تقدم هائل يف ذكل

بداية .333 سة أال حيدد وقت ا لواقرتح ريس ا جلل تضع ه. ئ سـيد أن األمانة  نود جدول األعاملب ند عىل رأس  بذا ا  .لب

توصل إىل  .334 نة عىل ا هار امجلود الراهن يف نص القرار عن طريق قول إنه نظرا لعدم قدرة ا لواقرتح وفد مرص إ للج ظ
سأةل شة هذه ا نا نة مواصةل  ملتوافق يف اآلراء، فقد قررت ا ق  .مللج

تايل .335 سة الاقرتاح ا لوقرأ ريس ا جلل نة إىل تواف: "ئ توصل ا للجمل  شة هذه ت نا قق يف اآلراء ووافقت عىل مواصةل  م
سأةل تفق علهيا". ملا شاريع القرارات ا ملوأعلن عن أن نص  يا، ).WO/PBC/16/5 Provثالويقة  (م ل يوزع حا

ية تا بدي علهيا أية مالحظات  مودعا الوفود إىل أن  خ  .ت

ية يف  .336 نة الربانمج واملزيا تجرهيا  شة اليت  نا نوأشار وفد مرص إىل أن ا جل سـ ق ند إىل الفقرة 2011نيويو مل . 13تست لن 
ند إىل الفقرة املذكورة  مترب  ية يف يويو و نة الربانمج واملزيا سابقة حددت أن دوريت  ستستوقال إن الفقرات ا سب ن ن جل ل

يات تو شة ا نا بدأ من مث  نة  صوأن ا ل ق مللج يقوم به األعضاء بعد 13وأضاف أن الفقرة . ست شري فقط إىل ما  سـ  ت
 .ذكل

جلوعدل ريس ا .337 ئ بارة ّ تضمن  نص  رشوع ا عسة  ي ل م تابعة الويقة "[...] لل ثيف  عوضا عن " WO/GA/39/13م
 .13الفقرة 

يات  .338 بارة تو صوساءل وفد فرسا عن املقصود  بع ن  ".معلقة"ت
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يات دون أن  .339 تو يع ا شة  نا ية ترغب يف  نة الربانمج واملزيا ساؤل همم ألن  سة أن هذا ا صورأى ريس ا ل مج ق ن جل ت مجلل لئ
ي تو ها اب صيد  ل س تحذف لكمة . ات املعلقةنفتق تايل  سـواب  ".معلقة"ل

 ".معلقة"وأيد وفد مرص حذف لكمة  .340

نغالديش كذكل إن لكمة  .341 تعاضة عن لكمة " معلقة"بورأى وفد  بلكمة " تبدأ"سـغري رضورية، واقرتح الا
 ".تواصل"

ند هذا الاقرتاح .342  .لهوأيد وفد ا

تايل .343 نحو ا سة الفقرة املعدةل عىل ا لوقرأ ريس ا ل جلل تابعة الويقة قررت أ: "ئ ثيضا، يف  أن  ،WO/GA/39/13م
ية  نة الربانمج واملزيا نتواصل  نعقدة يف يويو جل تقةل للرقابة يف دورهتا ا شارية ا نة الا يات ا شة تو ننا مل سـ ت للج ص ملق س م

نة إىل توافق يف اآلراء حول الفقرة . 2011 توصل ا للجومل  شـهتا يف دورة يويو13ت نا تواصل  ن و ق  ".مسـ

ند أن .344 نة لهواقرتح وفد ا يات  بح تو تقةل للرقابة  شارية ا نة الا يات ا ياغة اإلشارة إىل تو جل تعاد  ص تص سـ ت للج ص لص مل س
ند  نوان ا يا مع  يق،  تد با ع شـ لل مت ية بعد أن 5ق ية ا نا نة تغري من ا ن من جدول األعامل نظرا ألن امس ا ل لتقللج ح

يات تو صصدرت عهنا ا  .ل

بارة  .345 سة  عواقرتح ريس ا جلل يق "ئ تد قنة ا ل ش(جل نة الا تا تقةل للرقابةسللج  .ليك تعرب عن الامسني)" ملسـارية ا

ية .346 تضمن أية إشارات  بغي أال  يل أن اجلزء األخري من فقرة القرار  بورأى وفد إرسا ت سلئ نة . ين جلواقرتح قول إن 
شة الفقرة  نا تواصل  ية  قالربانمج واملزيا سـ توصل إىل توافق يف اآلراء حوها يف دورة يويو عوضا عن 13من ن ليك  لت

توصل إىل توافق يف اآلراءجلقول إن  ية مل  تنة الربانمج واملزيا  .ن

نقطة  .347 يا إىل ا نوب أفر تفت وفد  لوا يقل بارة ) أ) (5(ج يح القصد، ويه  تو عواقرتح إضافة مجةل  ض ناد إىل "ل ستابال
بارةبعد"  (...)WO/GA/38/2ثامللحق األول من الويقة  ية ادلوية "ع  نظامت احلكو لا  ".ممل

توصل إىل توافق يف اآلراءوأيد وفد أنغوال اقرتا .348 ية مل  نة الربانمج واملزيا يل بعدم قول إن  تح وفد إرسا ن جل  .ئ

شلك إجيايب .349 نعكس  بغي أن  نظر  يد ا سائل  يل يف رأيه يف أن ا بوشارك وفد فرسا وفد إرسا ت ل مل ئ نن وقال إنه غري . يق
تاجئ، واقرتح  بقة عىل ا نمراتح لهناية امجلةل اليت بدت وكأهنا تصدر أحاكما  لسـ بارة م  ".نيف دورة يويو"عحذف 

تفامه هذه وحماوةل إخفاهئا  .350 يس من العدل إغفال حاالت سوء ا مثر، وذلكل  لورأى وفد مرص أن هذا الاجامتع  فل م
سابقة . يف الهناية يغة ا بذ اإلبقاء عىل ا يل وأنه  لوأعرب عن أنه ال يؤيد اقرتاح وفد إرسا لص حي ئاليت اقرتهحا ريس (ئ
سة  ).جللا

تفت وفد فر .351 بح كام ييل) 5(نسا إىل الفقرة لوا نص  يري ا رشوع القرار، واقرتح  يصمن  ل تغ ست من : "لم لمتوا
ية الواردة يف الفقرة  تو تابعة ا صاألمانة، يف  ل  WO/GA/39/13ث ووفقا خلارطة الطريق املرسومة يف الويقة 74م

."[...] 

نقطة  .352 ند عن ا لوحتدث وفد ا ية " 3"له تو رشوع القرار، وقال إن ا صمن  ل تدرييب ) ب(81م لشأن الربانمج ا ب
ناقش يف الواقع ناوها لكهنا مل  يات اليت جرى  تو تاخملصص قد وردت يف قامئة ا ت ص نة . لل للجوأضاف أن ريس ا ئ

نفذ هذا الربانمج  نقطة، لكن األمانة مل تؤكد أهنا  شأن هذه ا تقةل للرقابة قد ذكر اقرتاحه  شارية ا ستالا ل ب سـ ملت س
تدرييب ت. لا ية لومىض يقول إن هذا ا تو تكون ا يد فورما يصدر  صأ ل سـ ناوها) ب(81ك لقد جرى  تفت الوفد . ت لوا

نقطة  تقةل للرقابة –) و(81لإىل ا شارية ا نة الا سـ تعزيز دمع األمانة  ت ملللج ياق –س شت يف  سـ وقال إهنا نو ق
نة تصاصات ا للجا شارية ا. خ نة اجلديدة الا تصاصات أن ا تعلق ابال ملوميكن لألمانة أن تؤكد فامي  ت للج سي سـتقةل خ

ساعدة من موظفي يف جمال اخلدمات العامة ومن موظف همين، وهو ما يكفي لقول إن هذه  تلقى ا ملللرقابة  ست
ناوها ية قد جرى  تو لا ت ص نقطة . ل تقل الوفد إىل ا لوا شأن املقصود من ) ز(81ن يحات  متس احلصول عىل تو بوا ض ل

ته نظام املايل وال ثالث من ا شري إىل املرفق ا نص اذلي  حئا ل ل ي  .ل
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يد ضامن أن حيصل األعضاء اجلدد  .353 تأ تابع اب يه، وأهنا  تفق  ناقش و تدرييب  كوأكدت األمانة أن الربانمج ا ل عل ي تل سي س
تدريب الالزم يك يضطلعوا بواليهتم تقةل للرقابة عىل ا شارية ا نة الا ليف ا سـ ت ملللج ساعدة . س تقدم ا ملوأكدت أهنا  سـ

نة يف جماالت حمددة تطلب من وفد مرصوأوحضت أن اإلشارة إىل. للجإىل ا ته قد أدرجت  نظام املايل وال ب ا حئ . ل
نة مرة لك ثالثة أعوام تصاصات ا تعني مراجعة ا ته،  نظام املايل وال هذا ا للجوأضافت أنه وفقا  ي حئ خل والغرض من . ل

تجري بعد ثالثة أعوام يح أن املراجعة القادمة  سـإدراج هذه اإلشارة يه تو  .ض

يح اذلي قد .354 تو موشدد وفد مرص عىل ا ض ياغة املقرتحة من وفد فرسا، . ته األمانةل نواتفق مع اجلزء األول من ا لص
بارة ساوره إزاء  عوقال إن القلق ال يزال  تضمن أية إشارة إىل "وفقا خلارطة الطريق: "ي ت، ألن هذه اخلارطة ال 

 .ادلراسة

يان وفد مرص .355 يا  نوب أفر بوأيد وفد  يق  .ج

بارة  .356 سة  عواقرتح ريس ا جلل ي"ئ تو تابعة ا صيف  ل  أن تعد WO/GA/39/13ث من الويق 74ة الواردة يف الفقرة م
 ".ثويقة، إىل هناية الفقرة

يغة املقرتحة يف األصل نظرا لرضورة اإلشارة إىل خارطة الطريق .357 ند إنه يفضل ا لصوقال وفد ا بارة . له لعواقرتح ا
ية تا لا تابعة خارطة الطريق املرسومة يف الويقة : "ل ست من األمانة يف  ثا ممت ية الواردة WO/GA/39/13ل تو ص وا ل

 ".WO/GA/38/2ث من الويقة 74يف الفقرة 

نص املعدل .358 سة ا لوقرأ ريس ا جلل ند . ئ تخذ يف ا متد القرار ا يقات، ا ياب ا بوقال إنه يف  مل تعل لغ  من جدول 5عل
 .األعامل

ية .359 نة الربانمج واملزيا نإن   :جل

 ؛WO/PBC/16/4ثأحاطت علام مبضمون الويقة  "1"

ثت إدارة ا "2" ّو يق ادلاخيل والرقابة ح تد بة ا يات  ية  تقال بدأ ا شديد عىل  بو عىل ا قلو لم شع معل ل سـ ت لي
بدأ، كام هو موىص به يف الفقرة   ؛WO/GA/38/2ثمن الويقة ) د(81ملاإلدارية وتعممي هذا ا

يات املذكورة يف الفقرات  "3" تو صوأحاطت علام بأن ا ) ز(و) و(و) د(و) ج(و) ب(81 و80 و72ل
ته 13معال ابلفقرة ( نظام املايل وال ثالث  حئمن املرفق ا لل  WO/GA/38/2ثوالواردة يف الويقة ) ل

ها؛ تصدي  لقد مت ا  ل

نود املذكورة يف  "4" تعرض ا تقةل للرقابة أن  شارية ا بو اجلديدة الا نة الو ست من  بوا سـ سـ ت ي جل لمت ت مل س ل
شأن WO/GA/38/2ثمن الويقة ) ه(و) أ(81الفقرة  بري عن وهجة نظرها  ب، هبدف ا لتع

ية يف أجل ال ملا نة الربانمج واملزيا شأهنا ألغراض دورة  ياهتا  تو تقدم  نظر وا يد ا نسائل  جل ب ص ب ل ل ق
مترب  سبتعدى   ؛2011ي

تابعة خارطة الطريق املرسومة يف الويقة  "5" ست من األمانة، يف  ثوا ممت  WO/GA/39/13ل
ية الواردة يف الفقرة  تو صوا س، أن تعد ويقة بإWO/GA/38/2ث من الويقة 74ل ث هام من ادلول ّ

ية يف يويو 2011األعضاء حبلول أبريل  نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  ن، يك  ن جل ، عىل أن 2011ت
ثشمل الويقة ما ييل  :ت

ية  )أ( نظامت احلكو تحدة وسائر ا سن اإلدارة يف األمم ا يات ضامن  متجدات حول آ مل مل ح ل مسـ
ناد إىل امللحق األول من الويقة  ثادلوية، ابال  ؛WO/GA/38/2ستل

بو؛ )ب( سن اإلدارة يف الو هامات ادلول األعضاء، مع حبث وهجات نظرها حول  يوإ ح  س

بو )ج( سن اإلدارة يف الو تعراض واثئق سابقة حول  يوا ح  .سـ
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تابعة الويقة  "6" ثوقررت أيضا، يف  م ّWO/GA/39/13 ية نة الربانمج واملزيا ن، أن تواصل  جل
يق  تد نة ا يات  شة تو قنا لم جل ص شارية(ق نة الا تا تقةل للرقابةسللج نعقدة يف يويو ) ملسـ ا نيف دورهتا ا مل

ية إىل توافق لآلراء حول الفقرة . 2011 نة الربانمج واملزيا توصل  نومل  جل ث من الويقة 13ت
WO/GA/39/13 نعقدة يف يويو شـهتا يف دورهتا ا نا تواصل  ن و مل ق  .2011مسـ
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ند  تام ادلورة 6لبا  ختا

سة أن األمانة أعدت قامئة اب .360 جللأعلن ريس ا يات الصادرة يف هذه ادلورة، وأوردهتا يف ئ تو تخذة وا صلقرارات ا ل مل
رشة معال . .WO/PBC/16/5 Provثالويقة  سادسة  تقرير الاكمل عن ادلورة ا تصدر ا عوقال إهنا  ل ل سـ

يا يه إلكرتو ية للموافقة  نة الربانمج واملزيا رش عىل موقع  تقرير  رشوع ا تادة، أي إن  نابملامرسة ا عل ن جل ن ل م  .سـيملع

يات الواردة يف الويقة عوا .361 تو ية ملخص ا نة الربانمج واملزيا ثمتدت  ص ل ن  ..WO/PBC/16/5 Provجل

متت ادلورة .362  .ختوا

 ]ييل ذكل املرفق[
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
in the alphabetical order of the names in French of States) 
 
 
I.  ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 
 

AFRIQUE DU SUD/ SOUTH AFRICA 

Beulah NAIDOO, Counsellor (Humanitarian Affairs), Permanent Mission, Geneva 

Tshihumbudzo RAVHANDALALA (Ms.), First Secretary (Economic Development), Permanent Mission, Geneva 

 

ALGÉRIE/ ALGERIA 

Hayet MEHADJI (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

Boumediene MAHI, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

ALLEMAGNE/ GERMANY 

Heinjoerg HERMANN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

ANGOLA 

Kinkela Augusto MAKIESE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 
BANGLADESH 

Faiyaz Murshid KAZI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

BARBADE/ BARBADOS 

 

BÉLARUS/ BELARUS  

Andrei ANDREEV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

BRÉSIL/ BRAZIL 

 

BULGARIE/ BULGARIA 

Nadia KRASTEVA (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Vladimir YOSSIFOV, Consultant (WIPO issues), Permanent Mission, Geneva 

 

CAMEROUN/ CAMEROON 

 

CANADA 
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CHINE/ CHINA 

LIU Jian, Director, Second Division, International Cooperation Department, State Intellectual Property Office 
(SIPO), Beijing 

WANG Xiaoying, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

COLOMBIE/ COLOMBIA 

Alicia ARANGO OLMOS (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 

Clara Inés VARGAS SILVA (Sra.), Embajadora, en Comisión cargo Ministro Plenipotenciario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Juan David PlAZA OSSES, Pasante, Misión Permanente, Ginebra 

 

CROATIE/ CROATIA 

Željko TOPIĆ, Director General, State Intellectual Property Office, Zagreb 
 

CUBA 
 

DJIBOUTI 
 

ÉGYPTE/ EGYPT 
Ahmed Ihab GAMAL EL DIN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Mohamed GAD, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Bassel SALAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Mokhtar WARIDA, Permanent Mission, Geneva 

 

ESPAGNE/ SPAIN 
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ (Sra.), Jefe, Servicio de Relaciones Internacionales OMPI-OMC, 
Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y 
Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid 

 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/ UNITED STATES OF AMERICA 
Jerry Todd REVES, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/ RUSSIAN FEDERATION 
Zaurbek ALBEGONOV, Deputy Director, International Cooperation Department, ROSPATENT, Moscow 

 

FRANCE 
Delphine LIDA (Mlle), conseiller, Mission permanente, Genève  

 

GRÈCE/ GREECE 
 

GUATEMALA 
 

HONGRIE/ HUNGARY 
Csaba BATICZ, Deputy Head, Industrial Property Law Section, Intellectual Property Office, Budapest 
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INDE/ INDIA 
K. NANDINI (Mrs.), Counsellor (Economic), Permanent Mission, Geneva 

 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/ IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Ali NASIMFAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ITALIE/ ITALY  
 
JAPON/ JAPAN 
Motohiro SAKATA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Hiroshi KAMIYAMA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Satoshi FUKUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

JORDANIE/ JORDAN 
 

KAZAKHSTAN 
 

MEXIQUE/ MEXICO 
 

NIGÉRIA/ NIGERIA 

Afam EZEKUDE, Director-General, Nigerian Copyright Commission 

Charles N. ONIANWA, Charge d’affaires a.i., Permanent Mission, Geneva 

Olesegun Adeyemi ADEKUNLE, Director, Nigerian Copyright Commission 

Ositadinma ANAEDU, Minister, Permanent Mission, Geneva 

Gurama BUBA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

OMAN 

Fatima AL-GHAZALI (Mrs.), Minister, Permanent Mission, Geneva 

 

PAKISTAN 

 

PÉROU/ PERU 

POLOGNE/ POLAND 

Grazyna LACHOWICZ, (Mrs.), Head, International Cooperation Unit, Patent Office, Warsaw 

Urszula PAWLICZ (Mrs.), Expert, International Cooperation Unit, Patent Office, Warsaw 

Marcin GEDLEK, Specialist, Patent Office, Warsaw 

Eliza POGORZELSKA (Mrs.), Chief Specialist, Patent Office, Warsaw 

 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/ REPUBLIC OF KOREA 

Yong-sun KIM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/ REPUBLIC OF MOLDOVA 

Alexei IATCO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/ CZECH REPUBLIC 
Luděk CHURÁČEK, Director, Economics Department, Industrial Property Office, Prague 

 

ROUMANIE/ ROMANIA 

Simona NECHIFOR (Mrs.), Financial Director, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest 

Iulia VARODIN (Ms.), Head, Public Procurements Bureau, State Office for Inventions and Trademarks, 
Bucharest 

Iona CHIREA (Ms.), Expert, International Cooperation Bureau, State Office for Inventions and Trademarks, 
Bucharest 

 
ROYAUME-UNI/ UNITED KINGDOM 

Louis BARSON (Ms.), Policy Advisor, Intellectual Property Office, London 

Sib HAYER, Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, London 

Nathaniel WAPSHERE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SÉNÉGAL/ SENEGAL 
Ndèye Fatou LO (Mlle), deuxième conseiller, Mission permenente, Genève 

 

SINGAPOUR/ SINGAPORE 
 

SUÈDE/ SWEDEN 
 

SUISSE/ SWITZERLAND 

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de 
la propriété intellectuelle, Berne 

Adrien EVEQUOZ, conseiller, Mission permanente, Genève 

Marc BRUCHEZ, collaborateur diplomatique, Section organisations internationales et politique d’accueil, 
Division politique III, Département fédéral des affaires étrangères, Berne 

 

TADJIKISTAN/ TAJIKISTAN 

 

THAÏLANDE/THAILAND 

Sihasak PHUANGKETKEOW, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

 

TUNISIE/TUNISIA 

 

TURQUIE/TURKEY 

Günseli GÜVEN (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 

UKRAINE 

 

URUGUAY 
Laura DUPUY LASSERRE (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 

Lucia TRUCILLO (Sra.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
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VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/ VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
 

ZAMBIE/ZAMBIA 
Catherine LISHOMWA (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Macdonald MULONGOTI, First Secretary (Legal), Permanent Mission, Geneva 

 

 

II. OBSERVATEURS/ OBSERVERS 
 

AUSTRALIE/ AUSTRALIA 

Peter HIGGINS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
BAHREÏN/ BAHRAIN 

Fahad ALBAKER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

CHILI/CHILE 

Andrés GUGGIANA, Counselor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 

COMORES/ COMOROS 

Mohamed SAID ATHOUMANI, directeur de cabinet, Ministère de l’industrie, du travail, de l’emploi et de 
l’entreprenariat féminin, Moroni 

Wafakana MOHAMED, responsable administratif et financier, Ministère de l’industrie, du travail, de l’emploi et de 
l’entreprenariat féminin, Moroni 
Houlamou MOHAMED, chargé de communication, Office de la propriété intellectuelle, Moroni 

 

CÔTE D’IVOIRE 

Yohou Joel ZAGBAYOU, attache d’ambassade, Mission permanente, Genève 

 

El SALVADOR 

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 

ÉQUATEUR/ ECUADOR 
Juan Carlos SANCHEZ TROYA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

ISRAËL/ ISRAEL 

Ron ADAM, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE/ SOCIALIST PEOPLE’S LIBYAN ARAB 
JAMAHIRIYA 

Hasnia MARKUS (Ms.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
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MADAGASCAR 

Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

MALAISIE/ MALAYSIA 
Rafiza Abdul RAHMAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Tanyarat MUNGKALORUNGSI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

MONACO 

Carole LANTERI (Mlle), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 

Gilles REALINI, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

PORTUGAL 

Luis SERRADAS FAVARES, Legal Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/ DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA 
Tong Hwan KIM, Counsellor, Permanent Mission, Geneva  

 

SERBIE/ SERBIA 

Uglješa ZVEKIĆ, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Vesna FILIPOVIĆ-NIKOLIĆ (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

 

SLOVÉNIE/ SLOVENIA 

Graga KUMAER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/ TRINIDAD AND TOBAGO 

Dennis FRANCIS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

 

III. ORGANE CONSULTATIF INDEPENDANT DE SURVEILLANCE DE L’OMPI (OCIS)/  
 WIPO INDEPENDENT ADVISORY OVERSIGHT COMMITTEE (IAOC) 
 
Gian Piero ROZ  Chair 

 

 

IV. BUREAU/ OFFICERS 

 

Président/ Chairman:  Douglas GRIFFITHS (États-Unis d’Amérique/ 
 United States of America) 

Vice-présidents/ Vice-Chairmen: Mohammed GAD (Égypte/Egypt) 

 Dmitry GONCHAR (Fédération de Russie/ Russian Federation) 

Secrétaire/ Secretary: Philippe FAVATIER (OMPI/WIPO) 
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V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
 INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU  OF THE WORLD INTELLECTUAL 
 PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 

Francis GURRY, directeur général/ Director General 

Ambi SUNDARAM, sous-directeur général, Secteur administration et gestion/ Assistant Director General, 
Administration and Management Sector 

Philippe FAVATIER, directeur financier (contrôleur), Département de la gestion des finances et du budget / 
Chief Financial Officer (Controller), Department of Finance and Budget 

 

[Fin de l’Annexe et du document/ 

End of Annex and of document] 

 

 


