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  بنية احلوكمة يف الويبو
يةمن إعداد نة الربانمج واملزيا يق و نة ا ن رييس  جل سـ لتنجل  ئ

 مقدمة أوال

ند  .1 رشة اليت انعقدت يف تاذلي طلب العنزوال  سادسة  ية يف دورهتا ا نة الربامج واملزيا عقدمت به  ل ن ناير 13 و12جل ي 
بو2011 ية احلومكة يف الو بو وفهيا حتديث لويقة سابقة عن  ية احلومكة يف الو ي، أعدت األمانة ويقة عن  ث ي نث بن ب مت1ّ ت يف لشـ وا

ثيغة أحدث للملحق األول من الويقة  "1": عىلمرفقاهتا  تلمة من ادلول األعضاء يف " 2"؛ WO/GA/38/2ص ملسـواآلراء ا
بو؛  بو عن احلومكة يف الو يالو ية ادلوية" 3"ي نظامت احلكو تحدة وسائر ا بىن احلومكة يف األمم ا يغة أحدث  لو مل مل ل وأرفقت . مص

تلمة من ادلول األعضاء يف توي عىل اآلراء ا ها اذلي  بو ومر ية احلومكة يف الو سـيه الويقة عن  حي ي ث ملط فق هل بن بو، يك  يس الو ي
 .الاطالع علهيا

رشة اليت انعقدت من  .2 سابعة  نة ا عويف دورة ا ل نة عىل ما ييل2011ل يويو 1ن يويو إىل 27للج  :للج، اتفقت ا

بات  "1""  يقات ادلول األعضاء وبني  تضمن  ية ورقة هلام  نة الربانمج واملزيا يق و نة ا سا  طليعد ر ت تعل ت ن جل سـ جل لتني ئ ِ
ية؛  فاملعلومات اإلضا

متربيف دورهتا لجنة لائيرفع الريس تقريرا إىل أعضاء  "2" نعقدة يف  سبا  ".مل
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يا تلمة من ادلول األعضاء ناث ملسـالردود ا
 

سب تريب  .3 بو وأتت،  تلمت األمانة ردودا من ادلول األعضاء تعرب فهيا عن آراهئا حول احلومكة يف الو تا ح ي سـ
يااب تحدة وا تالهما، من موانكو والصني واململكة ا لا مل ية سـ بدلان األفر ية ومجموعة ا يا ومجموعة جدول أعامل ا يقن وأسرتا ل من لتل

يا وفرسا هورية كوراي وأملا ية و تحدة األمر نوالوالايت ا ن مجمل ها. يك يص  لوترد الردود يف مرفق هذه الويقة وفامي ييل  تلخ  .ث

يق  .4 تد نة ا ية  قوناولت الردود أوال تو ل جل ص تقةل للرقابة(ت شارية ا نة الا سـسلف ا ت ملللج ث من الويقة 74الواردة يف الفقرة ) س
WO/GA/38/2 ية إىل متع "م الرا ية  ية جديدة وأكرث  ئة رئا بو  شئ داخل الو نظر ادلول األعضاء يف أن  جتأن  معل سـ ي ي ن هت ت

ية، بأعضاء ميكن أن يرتاوح عددمه بني  نة الربانمج واملزيا نأكرث من  ياهتا وغريها "  عضوا16 و12جل تعراض تو صمن أجل ا سـ
س شأن . ائل املطروحةملمن ا ها فضال عن اقرتاحات  بو و ية احلومكة يف الو بارات أمع حول  توت الردود عىل ا بوا ي معلت ن بح ّ ع

يهنا نة  بل ا سا لتحملمك  .لسـ

بو تضم ادلول األعضاء بعضوية  .5 يذية للو ئة  شاء  ية إىل إ ّورأت بعض ادلول األعضاء حاجة  ي ي ن تنفجل هل حمدودةه يس يك 
ها ولكن ابلعلهيا  معليذ  يةتنف تلف األقالمي اجلغرا نصف  يل ا فعدد الاكيف اذلي يضمن ا خمل مل تربت تكل ادلول األعضاء أن .لمتث ع وا

ية يه بارات ر يل انبعة من ثالثة ا ئة من هذا ا سـاحلاجة إىل  ت ب يي ع ئه ية، واحلاجة إىل : لق ية احلا ئات الرئا ية ا لعدم فعا سـ ي لهل
ب ية ا ية وقا شفا يدها لضامن ا بو وتر يد الو نتو لتف بل ل شـ ي بوط سني رقابة احلكومات يف الو يؤ واحلاجة إىل   .حت

تعراض تقارير  .6 ثابرة ادلول األعضاء عىل ا بو و ية احلومكة يف الو سني  سـوأقرت دول أعضاء أخرى ابحلاجة إىل  ي محت بن ّ
ية احلا تقةل للرقابة، لكهنا يف الوقت ذاته أيدت احملافظة عىل ا شارية ا نة الا ثل ا لئات الرقابة،  سـ ت للج ني لبم ّ مل ية مع الرتكزي سه

ئات القامئة واليت قد بدأت إىل حد ما سني ا ّعىل  ي تني تؤداين . لهحت تني ا ية ا نة الربانمج واملزيا يق و نة ا تربت  للوا ن جل سـ جل هيئع لت َ نَ ل
بغي أن ت ثان قضااي الرقابة و يذية و نوظائف  ينف تبح نةت نات ا بعض ا هام، ربام  ملمكواصل  ي لتحسمعل ب تحداث .ّ سـ ومل ترغب يف ا

يدطبقة إدا يدا بعد  ية احلومكة  ية ألهنا سزتيد  تعقرية إضا تعق ن  .بف

تني أو .7 ية احلا نة الربانمج واملزيا يق و نة ا يار ممكن هو إعادة تصممي  ها عىل  يمجعت ادلول األعضاء  ن جل سـ لجل لتن خ لك
نقص  تدراك أوجه ا يةل ال يهتام، كو سني فعا لو سـ سـ ل ية حت ية دون اللجوء إىل تعديل اتفا ية احلومكة احلا قيف  لن بوب بعض . يالو ترب ا لوا ع

تاج إىل تعديل جذري، وا هام  تني ووظا حتأن والييت ا ئفن بقرتح آخرون إجراءات جد ملموسة للج يا من ضعّ يذه حا لها جيري  تنف
تني تني ا ية ا ملعنيأجل تعزيز فعا ن ية وزايدة عدد اجامتعاهتا . للجل نة الربانمج واملزيا نومن بني تكل اإلجراءات متديد فرتة انعقاد  جل

يدا شديد عىل احرتام املوا بحهثا، وا تاح للوفود الوقت الاكيف  بكري يف تقدمي واثئق العمل حىت  عنوية وا ت ل ي ت لسـ ل يت وهو ل تو ق وا ل
ية سني الفعا هةل  يةل  ثريا ما ذكر كو لأمر  تح سـ لك  .س

ية مهنا رضورة  .8 نات إضا فواقرتحت يف العديد من الردود  حتسي يار أعضاء مُ يات واحضة ال توضع معايري وآ اكتب خل
بو  يتلف اللجان والاجامتعات يف الو ها بطري(خم يةقضعويه معايري جيري و واحلاجة إىل أن توافق ادلول األعضاء ) مسة غري ر

ياانت  بو، وحرص ا ناء اجامتعات الو ية للوقت أ تخداما أكرث فعا تاهحا، مما يكفل ا بل ا بعىل جداول أعامل الاجامتعات  ي ث ل سـ لت ف ق
تكل اليت تديل  ية  تا لالا حت يص ف يض ختصهبا اجملموعات و ية هبدف  بو احلا باين الو يد  تحدثني وتر ختفأوقات حمددة  لم ي شـ للم ّ

 .عددها

ية  .9 يات احلكو تعلقة ابحلومكة يف إطار اآل سائل ا موطرحت احلاجة إىل مواصةل حبث لك تكل القضااي وسائر ا ل مل مل
 .لادلوية
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ثا ية لاث لية احلومكة احلا نة الربانمج و: نب يق و جلنة ا سـ يةلتنجل ناملزيا
 

يق سـنة ا  لتنجل

يذي أيضا .10 هاز  شارية و ئة ا شاهئا أن تعمل  يق إابن إ نة ا هدف من  نفاكن ا كج تل تس ي ن سـ هجل كن ّت ئة . ل هدف مهنا  كهيواكن ا ل
شارية أن  ية "تقدم ستا شؤون اإلدارية واملا يع ا ية العامة واملؤمتر واملدير العام حول  شورة ألهجزة الاحتادات وا لا ل مج مجلع مل

نني أو أكرث من الاحتادات وإما لواحد أو أكرث من الاحتادات وحول أية شؤو شرتكة سواء ال ية  ثن أخرى ذات أ م مه
شرتكة بني الاحتادات نفقات ا ية ا نظمة، وبوجه خاص حول مزيا ملوا ل ن بو" 1)"3(8املادة  (2"مل ية الو يمن اتفا  ).ق

ية العامة واملؤمتر"يف أداء دور و .11 يذي  هاز ا للجمعا نف نة 3"لتجل يقجل، فإن   :لتنسـا

ية العامة "1" رشوع جدول أعامل ا مجلعتعد  ية اخلاص بهو م رشوع الربانمج واملزيا نرشوع جدول أعامل املؤمتر و م  م
بو" 3"و" 2)"3(8املادة ( ية الو يمن اتفا  ؛)ق

نصب املدير العامو "2" ية العامة يف  نه ا متقرتح امس مرحش  مجلع بو" 5)"3(8املادة  (لتعي ية الو يمن اتفا  ؛)ق

يني نواب املدير العام و "3" بو) 7(9املادة (تعتوافق عىل  ية الو يمن اتفا  ؛)ق

ساعدي املدير العام  "4" يني  شأن  شورة إىل املدير العام  موسدي ا تع ب مل بو 8.4القاعدة (ت ي من نظام موظفي الو
 ؛)الحئة موظفهياو

بو) 7(9املادة (ّوتقر الحئة املوظفني  "5" ية الو يمن اتفا  ؛)ق

ية ادلوية ووتوافق عىل "6" نظامت احلكو نظمة وا بات املربمة بني ا ل الاتفاقات والرت مل ممل لنظامت ادلوية غري ملاتي
ية  بو13املادة (ماحلكو ية الو ي من اتفا  ).ق

تألف من أعضاء يقل عددمه عن العدد اإلجاميل ألعضاء احتاد  .12 يق أن  نة ا هدف من  يذي، اكن ا هاز  تو سـ لتنجل ل نف تكج
بو) أ)(1(8انظر املادة (نظمة ملابريس أو احتاد برن أو ا ية الو يمن اتفا متع أكرث ) ق نواي(جتوأن  نظمة ) سـأي  يات ا ملمن  مجع

تني متع يف دورات عادية مرة لك  تلف الاحتادات اليت  سـنو جت تني الحتادي ابريس . خم يذ تني ا يومبا أن لك واحدة من ا لتنفن للج
سط معني من عدد أعضاء تألف من  ّوبرن  ق نهيت يق يرتفع ابرتفاع يع الاحتاد اذلي  نة ا سـا، فإن العدد اإلجاميل ألعضاء  لتنجل

يا . عدد أعضاء احتادي ابريس وبرن يق تضم حا نة ا لوذلكل، فإن  سـ  . عضوا83لتنجل

نة )4(8تونص املادة  .13 يق مرة لك  نة ا متع  بو عىل أن  ية الو سـ من اتفا سـ جل لتني جت يف دورة عادية بدعوة من املدير العام ق
متع يف دورة غري ع ية(ادية جتو نا ئا ها أو ربع أعضاهئابدعوة من املدير العام ) سـتث ناء عىل طلب ر نه أو  بادرة خاصة  سإما  ئيم ب  .مب

يق  .14 نة ا متعت  بو، ا ية الو سـووفقا للحمك املعين من اتفا جل لتني ج ق  مرة يف دورات 23 مرة يف دورات عادية و41ً
نة  ية خالل الفرتة من  نا سـا ئ نة 1970سـتث  .2011سـ و

                                                 

سة " 2 ية اخلا نة الر متقرير عن معل ا سـ ية الفكرية(ئيللج ية  نظمة العا للملكا مل ية الفكرية )مل هومل  تو للملك، حمارض مؤمتر ا ك ثاين، )1967(سـ  .1233ل، اجملدل ا
 .فسهناملرجع  3
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يةجلنة الربانمج   نواملزيا

نة  .15 ية يف  نة الربانمج واملزيا ئت  سـأ ن جل يجة 1998نش ية الندماجنت،  نة املزيا ن  باين مع جل ملنة ا تعلقة بغية جل سائل ا ملناول ا مل ت
ية شؤون املا باين وا ية وا لابلربانمج واملزيا ل مل ية اكآليتّويعر. ن نة الربانمج واملزيا ته  بو وال نظام املايل للو نف ا جل حئ ي نة اليت :"ل للجا

ية شؤون املا باين وا رشية وا ية واملوارد ا تعلقة ابلربانمج واملزيا سائل ا ناول ا ية العامة  لشلكهتا ا ل مل ن مل مل ت لبمجلع ثانظر الويقة املرفقة " (ل
 )..WO/PBC/17/2 Revطيه 

ية  .16 لوناء عىل آ ية املربانمج والثويقة تعزيز إرشاك ادلول األعضاء يف إعداد ًب متدهتا ادلول لنزيا تابعهتا، اليت ا عنظمة و م لم
نة  نة تقدم فهيا 2006سـاألعضاء يف  توقف عىل ما إذا اكنت ا نواي، وهذا  ية مرة أو مرتني  نة الربانمج واملزيا متع  سـ،  ي سـ ن لجل ً جت

ية أم ال يا). A/42/14 ث من الويقة187والفقرة .WO/PBC/10/5ثانظر املرفق الرابع من الويقة . (نمزيا ًوتضم حا نة ل جل 
ية   ً. عضوا53نالربانمج واملزيا

توري ًرابعا تعلقة ابإلصالح ادل سـاملعلومات ا  مل

تعلقة  .17 تدابري ا بقا يف عدد من ا شار إىل أن ادلول األعضاء نظرت  بو،  نة اإلدارية للو ياق العام  مليف إطار ا ل سـ ُ ي ي ًسـ م للبيل
بو وتر نة اإلدارية للو يط ا ية إىل  توري والرا شـابإلصالح ادل ي سـ يسـ لبم والواقع أن ادلول األعضاء خلصت آنذاك إىل . يدهاتب

ية  يجة إلبرام معاهدات إضا نظمة،  هدته ا تارخيي اذلي  تطور ا تورية نظرا  ية ادل نا نظمة معقدة من ا بو  بار الو فا ت ش ح نم مل ل لل سـ ل ي ًت ع
ته اخلاصة به نفصل لدلول هل  شأ مبوجب لك معاهدة احتاد  يث اكن ُ يجديدة عىل مر الزمن، مجعن م إجراء تكل ووقت . يح

ناك  شات، اكنت  نا ها ق بو، مما أدى 21مل بو ومن الاحتادات اليت تديرها الو ئات أخرى من ادلول األعضاء يف الو ية و ي  ي ي همجع
نظمة يف جوانب عدة  يد إدارة ا ملإىل   ).1998ل يويو 24، املؤرخة A/33/3 ثانظر الويقة(تعق

نة  .18 ية العامة يف  ية من ا سـوناء عىل تو مجلع ص شأ1999ًب توري ن، أ يا ابإلصالح ادل سـ املدير العام فريقا عامال  ًن معً انظر (ً
مترب A/34/16ث من الويقة 159الفقرة   ).1999سب الصادرة يف 

بو .19 ية اإلدارية للو يط ا يل حنو  يارين  يونظر الفريق العامل يف  نسـ ب بخ لس ئات . تبك يط ا ثل يف  يار األول  يواكن ا سـ مت هخل لب ت ي
بالغ عددها  ئة عن طريق إلغ21لا ئت أصال من أجهل، هي  ئات اليت اكنت يف الواقع ال تعمل وفقا للغرض اذلي أ ًاء تكل ا نش ً لهي

ية والتنظر يف ال حيث أهنا  نود األعامل املوضو عأي من  شأهناب تخذ قرارات  ب  نظمي . ت ثاين فاكن يريم إىل إعادة  يار ا تأما ا ل خل
نع القرا شلك جذري عن طريق نقل سلطة  ئات اإلدارية  صية ا ب لهي ية بن ئة واحدة ويه ا بة لاكفة املعاهدات إىل  مجلعر اب ي هسـ لن

ئت مبوجب  يدة األخرى لدلول األعضاء اليت أ ئة الو بارها ا يق اب بو  نة الو تفاظ  بو مع الا شالعامة للو ح نح ي ت سـ ي بلج هي ع لن للت
 .معاهدة

شت إماكية إلغاء ا .20 يار األول، نو للجويف إطار ا ن ق تنيخل يذ يتني ا شة رن،  الحتاد ابريس واحتاد بلتنفن نا قمما أفىض إىل  م
متد من عضوية  نة  ها، طاملا أن عضوية ا ها ووظا يق و نة ا تسـوجود  للج سـ ئفجل تشكيل تنيلتن يذ تني ا يا لتنفن وأقر الفريق العامل . للج

تنيجبدوى إلغاء  يذ تني ا يا لتنفن تطلب  للج نه أقر أيضا بأن ذكل  نظمة،  ية اإلدارية  ية يف ا ييق مزيد من الفعا لك ن ستحق ًب للم لل ل
يقمهن بو  نة الو شأن تكوين  سـجا جديدا يف اختاذ القرار  ي جل للتنب ً شأن . ً شات اليت أجراها الفريق العامل  نا بوبدورها أدت ا ق مل

ها  ثايل ووظا ها ا يق يف حد ذاهتا و نة ا نظر يف احلاجة إىل  يق إىل ا نة ا يل  تعلقة  نة ا يارات ا ئفا جحم شك ململمك سـ جل ل سـ جل مل نخل تن لت ل بت
مترارها أ ترب ا سـيف حال ا يهع فمرا مرغواب  ً  ).2001 فرباير 12، املؤرخة WO/GA/WG-CR/3/4ثانظر الويقة . (ً

تلفة من مضهنا  .21 يارات  خموحبث الفريق العامل  يار اإللغاء يار خلاخ تربه بعض الوفود خاألكرث جذرية، أال وهو  عاذلي ا
ية موحدة  شاء  ية إل بة ا مجعالعا ن لطبيع ية واحدة ). يف حال تقرر ذكل(ق خمووجود  بو مجع بة إىل لك معاهدات الو يتصة اب لنسـ

تلف الاحتادات ألن لك احتاد من هذه  يقي بني  شاري أو  يق لالضطالع بدور ا نة ا خمسزييل احلاجة إىل  سـ ت سـ نجل تن ست ل
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ية ذاهتا ئة الرئا شاطر ا سـالاحتادات  ي لهي ناد . س شأن إماكية إ يذية، قدم اقرتاح  ئة  يق  نة ا سـوفامي خيص دور  ن ب ي سـ تنفجل ه كن لت
ية لوظائف ا شـهئا ا شاهبة  ية أو إىل عدة جلان  نة الربانمج واملزيا ثل  ية خمصصة  نة غري نظا مجلعنة هبذه الصفة إىل  ن م ن جل جل تلج م م
 .املوحدة

يجة القرتاح  .22 ها  تعديل  يق  نة ا يه هو اإلبقاء عىل  ثاين اذلي نظر  يار ا توا يل نف تشك ب سـ جل ل تني لتنخل يذ تني ا يإلغاء ا لتنفن للج
 .الحتادي ابريس وبرن

ش .23 يق مضن ويقة قدمت إىل الفريق العامل سـتكوا نة ا يل  تاحة  تلفة ا ثفت الاحامتالت ا سـ جل مل لتنخمل ثالويقة (لتشك
WO/GA/WG-CR/2/4 .(ية من تكل الويقة ثوترد فامي ييل الفقرات ا  :ملعن

نظمة وحتديد  نة من ادلول األعضاء يف ا يق يف ضامن تكون ا نة ا يل  معثل الاحامتل األول  مل للج سـ جل ّمت لتن لتشك يار ي
ثل  يط  مرمقي أو مكي  نظمة% 25 دوةل أو 30بسـ نة . ملمن مجموع األعضاء يف ا يل  يب هذا األسلوب  جلو لتشكتج يسـ

سائل ذات  تعلق اب شارية فامي  ئة ا يفهتا  يب لو يذية إال أنه ال  ئة  نة  يفة تكل ا يق لو ملا ي ت ي ظ تج ي للج ظ سسـ هت سـ ه كن ك يت نف ل
نظمة والاحتادات ا بة إىل ا شرتكة اب ملاملصلحة ا سـ يا يف لنمل سد ر بو ألن هذه الاحتادات لن  ًليت تديرها الو مس تج تي

نة نة . للجعضوية ا هومل  تو بني من حمارض مؤمتر ا سـو لسـ ك ية 1967يت شارية وا يق الا نة ا يفة  سـيق أن و نس لتت ت سـ جل نظ ل
ية يفة أسا ترب و سـاكنت  ظ  .تع

يق هو  نة ا يل  بديل  يار ا سـوا جل ل لتنخل ثل أعضاءاحلرص عىل أن تضم لتشك تلف الاحتادات اليت تديرها متادلول اليت  خم 
نظمة وغري األعضاء يف أي من تكل الاحتادات بو وادلول األعضاء يف ا ملالو يه وهذا ما . ي سعى إ لاكن   8واضعو املادة ي

تني الحتاد ابريس  يذ تني ا تكون من األعضاء يف ا يق  نة  يل  نص عىل  بو اليت  ية الو يمن اتفا ن ت سـ جل ت نفي شك تق لت للجت ن
بو وغري األعضاء يف أي من )) أ)(1(8 املادة(واحتاد برن  متني إىل تكل ادلول األعضاء يف الو تني  يوأعضاء مؤ من ق
 )).ج)(1(8املادة (الاحتادات 

نة  هومل ادلبلومايس يف  تو نذ انعقاد مؤمتر ا سـوقد أبرمت بعض املعاهدات  كسـ شاركة 1967م تح ابب ا بو  مل برعاية الو بفي
بو بدال منةفهيا ألي ً دوةل عضو يف الو ية برن ي ية ابريس أو يف اتفا ق قرص ذكل عىل ادلول األطراف يف اتفا مثل (ق

يل الصويت ومعاهدة قانون الرباءات شأن األداء وا بو  شأن حق املؤلف ومعاهدة الو بو  سجمعاهدة الو ب ي ب وجتدر ). لتي
سة  ية اخلا نة الر ماإلشارة إىل تقرير ا سـ ية الفكرية(ئيللج ية  نظمة العا للملكا مل هومل اذلي قدم ) مل تو كخالل مؤمتر ا سـ

نة  يامث يكون مالمئا يف 1967سـادلبلومايس املعقود يف  يق أنه من الرضوري  نة ا يل  يه خبصوص  ً وذكر  ح شك سـف لتنجل ت
نص  تصةل ابحتادي ابريس وبرن أن خيصص حمك  نظمة يف وقت الحق عىل إدارة اتفاقات دوية غري  يحال موافقة ا ل ممل

بدلان األطراف يف هذه  يل ا لعىل  يقمتث نة ا سـالاتفاقات يف   .لتنجل

يه  ناء  بو  ية العامة للو بدأ عام حتدد ا سابقة، ميكن أن يوضع  شار إلهيا يف الفقرة ا نظر ا يدا لوهجة ا علو ب ي مجلع ل مل ل مسـ ً جت
نظمة يع الاحتادات اليت تديرها ا نظمة و شلك يعكس بإنصاف عضوية ا يق  نة ا ملعضوية  مج مل ب سـ ويف الوقت . لتنجل

يذيةذاته، ميكن فرض عدد حم ئة  نة  يفة ا يد و بة حمدودة من األعضاء هبدف  تنفدود أو  ي للج ظ سـ هسـ جت  .كن
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ثالث  .24 يات ا تو شأن الاقرتاحات املذكورة أعاله، مل يدرج أي مهنا يف ا توصل إىل أي اتفاق  لونظرا إىل عدم ا ص ل ب ل ً
ية اليت توصل أعضاء توريئالهنا شأهنا وعرسـ الفريق العامل املعين ابإلصالح ادل يات ادلول األعضاء ب إىل اتفاق  مجعضت عىل 

نة  يلك الراهن. 20024سـيف  تفظ اب يق، ا نة ا تني و يذ تني ا هوفامي خيص ا سـ جل ي لن حت ننف تللج  .لل

ية مدعوة إىل  .25 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
ثاإلحاطة علام ابملعلومات الواردة يف هذه الويقة  ً

نظر يف اإلجراءات اليت قد ترغب يف اختاذها  لوا
 .إن وجدت

 

 ]انكل املرفقيل ذي[

 

 

 

 

 

                                                 

تابعة لالحتادات مبا ييلةسـتوريادلصالحات اتصلت تدابري اإل 4 ية األخرى ا يات ا بو وا ية العامة للو متدهتا ا ل اليت ا ن مجلع ي ملعمجلع بو؛ " 1: "ع يإلغاء مؤمتر الو
تنيو "2" يات الاحتادات األخرى، من الاجامتع لك  بو و ية العامة للو سـنيري دورية الاجامتعات العادية  مجع ي للجمع نة؛ تغ إضفاء الطابع و "3"سـ إىل الاجامتع لك 

ئات الاشرتااكت يريات يف  نظام أحادي الاشرتااكت وا تعلق اب فالرمسي يف املعاهدات عىل ما ميارس فعال فامي  تغ ل لي ً يذ حىت . َ تعديالت حزي ا لتنفومل تدخل هذه ا ل
بول تالم العدد الالزم من إخطارات ا لقاآلن نظرا إىل عدم ا سـ ً. 



 

WO/PBC/17/2 REV. 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 مايو 20: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  )غري رمسية ( عشرةالسابعة الدورة

 2011 ليويو 1 إىل ن يويو27جنيف، من 

  بنية احلوكمة يف الويبو
 األمانة من إعداد

 مقدمة

رش .1 سادس  ها ا ية يف اجامت نة الربانمج واملزيا عبت  ل ن جل ناير 13 و12نعقد يف مل اعطل من األمانة إعداد  2011ي 
شمل تويقة   :ث

ثا، عىل أساس ) أ"( ًحتد تحدة احلومكةبشأن بىن ، WO/GA38/2ثامللحق األول من الويقة ي مل يف األمم ا
ية ادلوية األخرى؛ نظامت احلكو لوا  ممل

شأن  بمن ادلول األعضاءمساهامت ) ب( بواحلومكةبآراءها   ؛ي يف الو

تعراضا) ج( ًا بوسـ شأن احلومكة يف الو سابقة  ي للواثئق ا ب  ".ل

 )."5"359، الفقرة .WO/PBC/16/6/Provثانظر الويقة (

 

A 



WO/PBC/17/2 Rev. 

2  

ثا لويقة سابقة  .2 ثتقدم هذه الويقة حتد ي بوأعدهتا األمانة عن ًث يية احلومكة يف الو ثوشمل الويقة،   .1بن  "1"، مكالحقت
WO/GA/38/2 ثللويقة امللحق األولنسخة حمدثة من 

شأن  اآل"2"؛ 2 بو  براء اليت وردت من ادلول األعضاء يف الو ي
بو نظامت ادلوية3ياحلومكة يف الو تحدة وسائر ا ية احلومكة يف األمم ا يغة حمدثة  ل؛ و مل مل لبنص َّ. 

بو يية احلومكة يف الو 4بن

 

بو حنو  .3 ية6 معاهدة، مبا فهيا 24يتدير الو يف4، و5مل معاهدات تؤسس أنظمة امحلاية العا   .6للتصن معاهدات 
شئ  ها ")الاحتادات("ل معاهدة من هذه املعاهدات احتادات دوية 13تنو يذية أيضامجعية ل  نة  ًوها يف بعض احلاالت  نف تل .  جل

تنيلك احتاد يضم وميكن أن  لهيئتا ا يات لك تني، اك مجلع الر يذية، وكذكل ئيسـي واألفرقة العامةل، واللجان، األفرقة لتنفواللجان ا
هدف حمدد يذ معاهداهتملعنوا لاخملصصة  يع .ا والاتفاقات ذات الصةلبتنفية  بنية احلومكة يف جتم  وميكن يف الوقت الراهن 

بو  سري يف يالو يل ا لتيعىل  توايت سب سملسـا يةةمخلا تا ل ا ئاتل  :للهي 

ئات  )أ( يةلهيا  ئيسـالر

ثالث .4 ية ا ئات الر لا سـ يي ئه شأهتا ل ية العامة للون لدلول األعضاء اليت أ بو يه ا ية الو مجلعاتفا ي بو،7يبوق ، 8ي ومؤمتر الو
نة  بو جلو للالو  .9تنسـيقي

                                                           

 ).1998 فرباير A/32/INF/2) 20ثر الويقة  انظ 1
سابقة  2 سودة ا تغريات اليت أدخلت عىل ا سق يوحض ا يح الواثئق  للقد مت  مل ل بن  .نقت
نحو اذلي وردت به من ادلول األعضاء 3 تحرير، عىل ا تعلق اب يريات  شلك، بدون أية  ل تعرض اآلراء يف نفس ا ل ت تغ ل ُ. 
يه مصطلح  4 ية،"بأنه " governanceاحلومكة "ج يعرف مكزن رو يا بة الوحدة ا سـنظام يمت من خالهل مرا لسـ سلطة عىل وحدة "أو " ق مترة  للاملامرسة ا ملسـ

ية سـيا بارة ." سـ تخدمت  عويف هذه الويقة، ا سـ بو من خالهل " بنية احلومكة"ث نظام اذلي متارس ادلول األعضاء يف الو بو لإلشارة إىل ا تعلق ابلو يفامي  ل ي ي
سلطة بة وتؤدي ال/لا نظمةقاملرا سلطة داخل ا توزيع ا ملوظائف وفقا  ل ل ناء عىل . ً شلكة  ئات ا يع األهجزة وا شمل  بو  ية احلومكة يف الو بوذلكل فإن  مل ي مج ت ي لهب ن

ئات شـهئا تكل األهجزة وا ية اليت  ئات الفر يع ا بو، وكذكل  يمعاهدة تديرها الو ن ع ي مج هي له  .تل
نات ا  5 شأن الاعرتاف ادلويل بإيداع الاك ست  ئمعاهدة بودا ب يقة ألغراض اإلجراءات اخلاصة ابلرباءاتب يل ادلويل للرسوم قدل شأن ا سج؛ واتفاق الهاي  لتب

يل ادلويل للعالمات؛ وبروتوكول  شأن ا يد ادلويل؛ واتفاق مدريد  ها عىل ا شأ و يات ا شأن حامية  بونة  ية؛ واتفاق  نا سجوالامنذج ا ب لصع ن سم ب شـ ع تلص ت لل سجيلت مل
يل ادلويل للع شأن ا سجاتفاق مدريد  شأن الرباءاتلتب تعاون  بالمات؛ ومعاهدة ا  .ل

ية  6 نا يف دويل للرسوم والامنذج ا به  شئ مبو عاتفاق لواكرنو اذلي أ لص ن تصن سلع واخلدماتو ؛ج يف ادلويل  شأن ا يس  للاتفاق  ن لتصب يل ن تسج ألغراض 
يف ادلويل للرباءات؛سرتاسربغالعالمات؛ واتفاق  شأن ا ن  به لتصب شئ مبو نا اذلي أ تص واتفاق  جي ن ي تصويرية للعالماتف نارص ا ليف دويل  للع  .ن

ية برن 7 ية ابريس أو اتفا بو واليت يه أطراف أيضا يف اتفا ية الو ية العامة من ادلول األطراف يف اتفا تكون ا ق  ق ًق ي مجلع ية العامة يف الوقت احلايل . ت مجلعوتضم ا
ية العامة يه. ً عضوا177 ية  هام الر للجمعوا ئيسـ  :مل

يق؛تعني املدير العام  "1"  نة ا يح  سـناء عىل تر جل شـ  لتنب
توجهيات الالزمة؛ "2"  يع ا متدها، وتزوده  نظمة و لنظر يف تقارير املدير العام اخلاصة اب جبم مل  تعت
توجهيات؛ "3"  متدها، وتزودها اب يق و نة ا شطة  لنظر يف تقارير وأ سـ جل ن تعت  لتن
شرتكة بني الاحتاد "4"  نفقات ا تني اخلاصة اب ية فرتة ا ملتقر مزيا ل  ات؛لسـنن
شار إلهيا يف املادة  "5"  ملمتد اإلجراءات اليت يقرتهحا املدير العام خبصوص إدارة الاتفاقات ادلوية ا ل  ؛"3"4تع
نظمة؛ "6"  ية  للمتقر الالحئة املا  ل
تحدة؛ "7"  بع يف األمم ا بار ما هو  سكراترية آخذة يف الا ملحتدد لغات معل ا ت ت مل  ع
شار إلهيا يف املا "8"  ية؛" 2)"2(5دة ملتدعو ادلول ا قتكون طرفا يف هذه الاتفا ً  ل
ية؛ "9"  ية وغري احلكو نظامت ادلوية احلكو نظمة ومن ا بني من ادلول غري األعضاء يف ا سمح هلم حبضور اجامتعاهتا مكرا محتدد من  م لق مل مل  ي
ية "10"  بة تدخل يف نطاق هذه الاتفا نا قبارش أية همام أخرى  سـم  .ت

ية ا) 2(6انظر املادة  بوقمن اتفا  .يلو
بالغ عددها  8 بو وا ية الو تكون املؤمتر من لك ادلول األطراف يف اتفا ل  ي ية برن أو مل تكن184قي ية ابريس أو اتفا ق دوةل، سواء اكنت أطرافا أيضا يف اتفا ق ً ً  .

بو يه  :يوهمام مؤمتر الو
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يةويف املامرسة .5 نفصل لعمل ا شلك  متع املؤمتر أبدا  م، ال  ب ً ية العامةجي ناء نفس الفرتة ويف نفس .  مجلععن ا متع أ ثهو  جي ف
ية العامة متع فهيا ا مجلعالقاعة اليت  يد الظاهر يف جت سؤول اذلي يرأس الوقائعح، والفارق الو تالف ا مل هو ا   كام أن .الاجامتعخ

نظر يف أي ياملؤمتر، يف الواقع العميل أيضا، ال ياكد  نفصةل لألعامل ةً منود  يفي املفرتض  .ب سـمي الو يقة، فإن ا ظويف ا لتق حلق
ية العامة واملؤمتر مل حيدث قط مجلعأصال يف العمل بني ا ً. 

ثالثوابإلضافة إىل  .6 ية ا ئات الر لا سـ يي ئه شلك، ل يات يف لك احتاد  تتوجد  بويمجع ناء عىل معاهدة تديرها الو ي  ، 10ب
يذية الحتاد برنكجمعية احتاد ابريس نة ا يذية الحتاد ابريس وا نة ا نف وا تنف لت للجل  .للج

شلك حىت اآلن  .7 ية الهيئات لبعض اتتومل  ها ُاليت وسـرئا ومن .  عند اعامتد املعاهدات ذات الصةللضع تصور 
يذية الحتاد مثةل األ نة ا لتنفعىل ذكل ا شأن الرباءاتمعاهدة للج تعاون  با نحو الوارد يف املادتني ل  من 54 و53ل، عىل ا

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا بل املؤمتر ادلبلومايس  .ل بة للمعاهدات اليت أبرمت ألول مرة  قواب يف اذلي عقد لنسـ

                                                           

تخـذ تو "1"  ية الفكريـة، وهل أن  ية العامة يف جمال ا يناقش املوضوعات ذات األ مه تـصاص مللكي تكل املوضـوعات مـع مراعـاة ا تعلـق  خيات  بـ ت صـ
ها اذلايت؛ تقال لالاحتادات وا  سـ

تني اخلاصة ابملؤمتر؛ "2"  ية فرتة ا لسـنيقر مزيا  ن
ية اخلاصة ابملؤمتر؛ "3"  ية يف حدود املزيا ساعدة القانوية ا تني  نيضع برانمج فرتة ا ن ن لفللم نسـ  ل
ية وفقا لإلجر "4"  تعديالت عىل هذه الاتفا قيقر ا نة يف املادة ل  ؛17ملبياءات ا
ية؛ "5"  ية وغري احلكو نظامت ادلوية احلكو نظمة ومن ا بني من ادلول غري األعضاء يف ا سمح هلم حبضور اجامتعاته مكرا محيدد من  م لق مل مل  ي
ية "6"  بة تدخل يف نطاق هذه الاتفا نا قبارش أية همام أخرى  سـم  .ي

بو) 2(7انظر املادة  ية الو يمن اتفا  .ق
يق83 الوقت احلايل  يوجد يف 9 نة ا سـ دوةل عضوا يف  لتنجل ية ابريس و.  ً نضم فهيا دول جديدة إىل اتفا قويزداد العدد بطريقة تصاعدية يف لك مرة  أو /ت

ية برن يق يه. قاتفا نة ا سـوهمام   :لتنجل
شؤون اإل "1"  يع ا ية العامة واملؤمتر واملدير العام حول  شورة ألهجزة الاحتادات وا لتقدم ا مج مجلع ية وحـول أيـة شـؤون أخـرى ذات مل لدارية واملا

نفقـات  يـة ا نظمـة، وبوجـه خـاص حـول مزيا نني أو أكرث من الاحتادات وإما لواحـد أو أكـرث مـن الاحتـادات وا شرتكة سواء ال ية  لأ ن مل ث م مه
شرتكة بني الاحتادات؛  ملا

ية العامة؛ "2"  رشوع جدول أعامل ا مجلعتعد   م
رشوع جدول أعامل املؤمتر "3"  ية اخلاص به؛متعد  رشوع الربانمج واملزيا ن و  م
 ]حتذف[ "4" 
نصب قد أوشكت عىل الانقضاء أو يف حـاةل خلـو  "5"  ندما تكون مدة هذا ا نصب املدير العام  ية العامة يف  نه ا ملتقرتح امس مرحش  ع مجلع مي لتع

نة يق تقوم ا نة ا ية العامة مرحش  يفة املدير العام، وإذا مل تعني ا للجيف و سـ جل مجلع ت ابقرتاح مـرحش آخـر، وتكـرر هـذه اإلجـراءات حـىت لتنظ
ية العامة املرحش األخري؛  مجلعتعني ا

ية العامة؛ "6"  نصب املدير العام بني دورتني  به، وذكل إذا شغر  تويل املدير العام اجلديد  سابقة  يابة للمدة ا للجمعتعني مديرا عاما اب نص ل ل من م  ل
هد إلهيا يف نطا "7"  تعبارش أية همام أخرى  يةت  .قق هذه الاتفا

بو) 3(8انظر املادة  ية الو يمن اتفا  .ق
يل ادلويل للعالمات، قررت 1991 يف عام  10 سجية احتاد ا تجاريةاحتاد  (لتمجع يل العالمات ا لمعاهدة  تجارية " جتميد) "تسج يل العالمات ا لمعاهدة  تسج

يل العالمات ا ية احتاد معاهدة  يق ادلورات العادية الالحقة  لو سج مجلع ث، والويقة 4 و3، الفقرتني TRT/A/VII/1ثانظر الويقة (تجارية تتعل
TRT/A/VII/2 برصية ). 6، الفقرة ية ا يل ادلويل لألعامل ا ية احتاد ا لكام قامت  سمع سج لمجع يل األفالم(لت يق 1993، يف عام )تسجاحتاد معاهدة  بتعل، 

يل األفالم  ية احتاد معاهدة  سجادلورات العادية  ولاكفة األغراض ). 19، الفقرة FRT/A/III/3ث، والويقة 22، الفقرة FRT/A/III/2ثانظر الويقة (تمجلع
بو ية احلومكة يف الو تني جزءا من  بار هاتني ا ية، مل يعد من املمكن ا يا ب ي ت نلعمل ً مجلع  .ع
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هومل عام  تو كا هوملحيث توجد دول أطراف يف  ،1967سـ تو كويقة سابقة عىل ويقة ا سـ ث بح ث ًفا اطرأحىت اآلن تص، ولكهنا مل 
ثلني هومل، فإنه تعقد مؤمترات  تو للمميف ويقة ا سـ سابقةكث ل مبوجب الويقة ا  .11ث

تعلق  .8 ئات يوفامي  يلهياب ناك ما مجموعه ئيسـالر بو، فإن  هة للو ئات12 20ي متع عادة يف لهي من هذه ا دورات جت، ويه 
تني؛ عادية أو غري عادية  نة أو لك  سـنلك  يات ادلول األعضاءيوشار إىل هذا عادة ابالجامتسـ نوي  مجلعع ا  .13لسـ

شأة مبوجب رشوط املعاهدات )ب(  ملناللجان ا

سمى  .9 شاء جلان  شلكة مبوجب املعاهدة، يمت إ ية الاحتاد ا تعلق بأربع معاهدات، ابإلضافة إىل  تفامي  ن مل مجع جلان "ي
بارشة مبوجب املعاهدة"اخلرباء شئ أنيه تكل املعاهدات األربع وهذه  .م بطريقة  يف ادلويةتناليت  لظمة ا ، أي اتفاق لتصن

نة  يل العالمات  سلع واخلدمات ألغراض  يف ادلويل  شأن ا سـيس  سج لل ن تب لتص شئ اذلي ، واتفاق لواكرنو 1957ن به نأ جمبو
ية نا عيف دويل للرسوم والامنذج ا لص نة تصن نة غ، واتفاق سرتاسرب1968سـ  يف ادلويل للرباءات  شأن ا سـ  ن ، 1971لتصب

نا اذلي  شئفييواتفاق  تصويرية للعالمات نأ نارص ا يف دويل  به  لمبو للع تصن نة ج  ومبوجب لك من هذه .1973سـ 
يفاتجلنة من اخلرباء بغرض تتشلك املعاهدات،  يحات اليت تدخل عىل ا لتصناعامتد ا شأة لتنق  . مبوجب املعاهداتملنا

شلكة يف واحد )ج( ئات  أو أكرث من ةملاللجان ا يةلهيا  ئيسـالر

بري من اللجان .10 نوعة يف واحدكيوجد عدد  ت اليت شلكت ألغراض  ئات  أو أكرث من ةمت شأة لهيا ية ا نالر ملسـ ئي
بو أ ية الو يمبوجب اتفا بوق ئات .يو املعاهدات اليت تديرها الو سفي إىل حد ما، إىل ثالث  شلك  ها،  فوميكن  تعمي ب  :تقسـ

ية، اليت  "1" ننة الربانمج واملزيا بو أعضاءنتخب تجل ية العامة للو يا  ؛14نية عامها ملدمجلع

 :أربع جلان دامئة، ويه "2"

نة ادلامئة  - ية حبللجا تصةل بهق املؤلف ملعنا  ؛ملواحلقوق ا

ية بقانون الرباءات؛ - نة ادلامئة ا نا  ملعللج

تجارية  - ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لا ن ية والرسوم والامنذج ملعللج نا عا ياانتلص ية؛لبوا  ف اجلغرا

بو - ية مبعايري الو نة ا يا ن  .ملعللج

                                                           

ثيل احتاد ابريس، اذلي اكنت  11 ثةل عىل ذكل مؤمتر  مم من األ يةم هورية ادلو يكا ثيل احتاد برن، اذلي ن ويجرياي هام العضوين امينمجل يه، ومؤمتر  يدين  مملو ف ح
يه يدة  ندا يه األعضاء الو شقر ويوز نان ومد فاكنت  ح يل ن غ يس، واحتاد الهاي آلخر مرة يف عام . لب ثيل احتاد ابريس، واحتاد برن، واحتاد  متع مؤمتر  نوقد ا مم ج

بونة2000 سلطا. لشـ، مع جملس احتاد  يقة أن ا ية، ويف ضوء  ية ا نا لومن ا لعمل حقل ها اكنت حمدودة ح ثلني مبوجب واثئق تأ سيست املفوضة ملؤمترات ا ملم
بار هذه  يا فقط، فإنه مل يعد من املمكن ا ها اكن يف العادة اجامتعا  نود األعامل اجلوهرية، وأن اجامت ند من  نظر أبدا يف أي  ئات مل  تللغاية، وأن ا شلك ب ب ت عي ًه ً ع ً ل

بو ية احلومكة يف الو ئات جزءا من  يا ب ني ً  .له
يذية  ا 12 نة ا ية احتاد برن، وا يذية الحتاد ابريس، و نة ا ية احتاد ابريس، وا يق، و بو  نة الو بو، و بو، ومؤمتر الو نفية العامة للو تنف لت ل للجت مجع للج مجع سـ ي جل ي ي نمجلع لل

يس،  ية احتاد  ية احتاد الهاي، و ية احتاد مدريد، و نالحتاد برن، و مجع مجع ية احتاد لواكرمجع بونة، و ية احتاد  مجعو شـ يف ادلويل نو، لمجع ية احتاد ا نو لتصمجع
ية  شأن حق املؤلف، و بو  ية معاهدة الو نا، و ية احتاد  ست، و ية احتاد بودا شأن الرباءات، و تعاون  ية احتاد معاهدة ا مجعللرباءات، و ب ي مجع ي مجع ب مجع ب ل فيمجع

يل الصويت،  شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب شأن قانون العالماتلتي نغافورة  ية معاهدة  بو سـ ية معاهدة قانون الرباءات،مجع  .مجع و
تني 13 تني، واجامتعا غري عادي مرة لك  ن القاعدة العامة يه أهنا تعقد اجامتعا عاداي مرة لك  سـن ًسـ نة، يف دورات عادية وغري عادية . ًً متع لك  سـوالواقع أهنا  جت

ية باد لبصورة  ي. ت تني ا يق وا نة ا ناءات للقاعدة العامة،  نفوتوجد ا لتث نت سـ لكج للجت ن نةلسـ باريس وبرن اليت تعقد اجامتعا عاداي لك  تني  سـذ ل ًي ً. 
ية يف عام  14 نة الربانمج واملزيا ئت  ن أ جل باين 1998نش نة ا ية و نة املزيا ية دمج بني  يجة  مل،  جل ن جل معل يةللتعامل معتن باين واملا ية وا ل الربانمج واملزيا مل وقام دمج . ن

تعلقة سائل ا تني عىل أساس العدد املزتايد  ملا للم بار أن ادلول األعضاء للجن نظر فهيا ادلول األعضاء، وا ية واليت  ها آاثر عىل املزيا ت ابلربانمج اليت يكون  ت عن ل
يف  تاك ية ا بو بطريقة تعزز الكفاءة وفعا ية احلومكة يف الو يق  تني، واحلاجة إىل  بو ميكهنا حضور اجامتعات ا ليف الو ل ل ي ب سـ ن ني ن تني (تللج ثيقانظر الو

WO/GA/23/4) 24 1998ل يويو(و ،WO/GA/23/7) 15 مترب ية يف الوقت )). 1998سب  نة الربانمج واملزيا بلغ عدد ادلول األعضاء يف  نو جل ي
 . دوةل53احلارض 

ية يف  نة الربانمج واملزيا ثل والية  نويف حني  جل تعامل معتمت ية تعرف يف  الربانمجلا نة الربانمج واملزيا ية، يذكر أن  باين واملا ية وا ُ واملزيا ن جل ل مل بو املايل ُن ينظام الو
ته بأهنا  ية "حئوال تعامل مع الربانمج واملزيا ية العامة  نة اليت شلكهتا ا نا لل مجلع رشية وارد املوللج يةلبا باين واملا لوا يد ابحلروف املائةل من وضع الاكتب." (مل تأ كا  ).ل
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ية ابإلنفاذا "3" شارية ا ننة الا ت ملعللج  ؛15س

يدية والفوللكور "4" ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع  ؛16م

ية الفكرية "5" ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  .17ملع

  العامةلةفرقاأل )د(

بو من .11 ئات املوجودة داخل الو ئة رابعة من ا يتألف  ي لهت نة خرباء، أو األفرقة  ف نة، أو  شـهئا  جلالعامةل اليت  جل تن
ئات  ىحدإ يةلهيا نظام ادلاخيل العام نص ي و.ئيسـالر بو، اذللا بوحيي يللو متعة حتت رعاية الو ئات ا يع ا يمك اجامتعات  ي جملمج  له

تخذ أي ئات ةتإىل احلد اذلي حيول دون أن  ئة من هذه ا ي  هي يا خاصا له ًنظاما دا ً نظام ادلاخيل من ) 1(1ة انظر القاعد(خلً لا
بو شاء هذه ،)يالعام للو ثل،  ).القواعدتكل  من 12انظر القاعدة (العامةل ألغراض خاصة األفرقة ن عىل إ بعض تشري ملواب

نةتوضعاليت اصة اخلقواعد ال ئة  ي  معي ثل هذه إ له يل  مىل أنه ميكن   ةفرقأن األبب وشلك عام، ميكن القول .العامةلاألفرقة تشك
سري  العامةل يشلك ألداء همام حمدودة خالل مدة بقاهئا احملدودة و تت نةلت سائل  شة وتقرير  ينا م معق يعهتا م بب  طب يفضل،  بس

ها يف  تعامل  ها داخل فريق صغري بدال من ا تعامل  رسية، أن يمت ا ية أو ا معا لمع ل ل ًن نة دامئة أكرب جحاملتق ًنة خرباء أو  جل  .18جل

 أخرى )ه(

ية  .12 بنأخريا، فإن  شمل  يفومكة احلً بو  تالو تقةل للرقابة ي شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل سابقة(س يق ا تد نة ا لأو  ل ) قجل
ساابت مراجع كذكل و تصاصات .اخلاريجحلا خ وشمل ا تقةل للرقابةت شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل جلنة راجعهتا ، واليت س

ناير  ية يف  يالربانمج واملزيا ية العامة العامتدها يفو 2011ن مجلعتعرض عىل ا مترب سـ يةتعزيز "، 2011سب  بة ادلا خلاملرا ؛ "ق
يق اإلرشاف عىل"؛ و"الرقابةتركزي موارد "و تد قأداء ا سائل يه  و."ل شأن ا يات  ية تو نة الربانمج واملزيا ملتقدم إىل  ب ص ن جل

ها تصا صاليت تدخل يف ا ًبقا ملا تراه مالمئا خ ً  .19ط

ساابت يعترب  .13 ية العامة، تعينه اذلي اخلاريج، حلمراجع ا ساابت مجلعا يق ا حلسؤوال عن تد قم بدي "ً يوجيوز هل أن 
ية، وشلك عام ية ادلا نظام احملاسـيب، والضوابط املا ية، وا تعلق بكفاءة اإلجراءات املا بمالحظات فامي  خل ل ل ل نظمة ،ي مل إدارة ا

ها يري أعام لو  .20"تسـ

                                                           

توبر  15 ية ابإلنفاذ يف أ شارية ا نة الا ئت ا ك أ ن ت ملعللج س ترصت والية ا.  2002شن للجوا ساعدة "نة يف جمال اإلنفاذ، ق بعد وضع املعايري، عىل ا ملواذلي  تس ي
يق، ية وا سـا تنن لل ية" تق تا ثلت هماهما يف الرتكزي عىل األهداف ا لو ل نة؛ : "مت نظامت ومع القطاع اخلاص ملاكحفة الزتيف وأعامل القر يق مع بعض ا صا ي مل لتنسـ

يق هبدف الاضطالع بربام ساعدة؛ وا ية العامة؛ وا تو سـوا مل ع سائل لتنل يني وبادل املعلومات حول ا يع أحصاب املصلحة ا ية  ية وإ ية و ملج تدر ت ن مجل مي ن ملعي قلط ب
تدى إلكرتوين شاء  تعلقة ابإلنفاذ من خالل إ نا ن  ".ممل

توبر 1 (120 – 82، الفقرات WO/GA/28/7ثانظر الويقة   ).2002ك أ
توبر  16 ية ادلوية يف أ نة احلكو ئت ا ك أ ل مللج شا2000نش نا ق بغرض إجراء  يدية والفوللكورم ية واملعارف ا تقلت حول املوارد الورا تني .  لث ثيقانظر الو

WO/GA/26/6) 25 سطس توبر 3 (WO/GA/26/10و) 2000غ أ  ).2000ك أ
توبر  17 ية الفكرية يف أ ية وا ية اب نة ا ئت ا ك أ من ن مللكللج لتش ملع متدة ) أ:  "( هبدف2007ن يات ا تو يذ ا ملعإعداد برانمج معل  ص ل تعل[لتنف ق جبدول أعامل يفامي 

ية شأن ا بو  منالو ب بو  رصد) ب(؛ ]لتي ئات الو يق مع  هذا الغرض تقوم اب يقا  يذها، و شـهتا واإلبالغ عن  نا ها و متدة و يات ا تو ييع ا ي سـ ق ص ل همج لتن ل حتق نف م ًمي ت تقي ملع
ية؛  ن) ج(ملعنا يه ا نحو اذلي توافق  ية عىل ا تصةل اب سائل ا ية الفكرية وا سائل ا شة  للجنا عل ل من مل مل م لتق مللك ية العامةم سائل اليت تقررها ا مجلعة، وكذكل ا  ".مل

 ).2007 نومفرب 12 (334، الفقرة A/43/16ثانظر الويقة 
بو، 18 شأة مبوجب معاهدات تديرها الو ية، مبا فهيا تكل ا يةل املا نوات ا شمل بعض األفرقة العامةل يف ا ي  ن ض لقل سـ ملت الفريق العامل املعين مبراجعة القاعدة  ل
شأن قانون العالماتمن ) 6(إىل ) 4(3 نغافورة  يذية ملعاهدة  بالالحئة ا سـ شأن الرباءات، والفريق العامل لتنف تعاون  تابع ملعاهدة ا ب، والفريق العامل ا ل ل

يق، والفريق العامل  تد نة ا تعلقة  سائل ا يل ادلويل للعالمات، والفريق العامل املعين اب نظام مدريد  تطوير القانوين  قاملعين اب ل بلج مل مل سج ل  بتطويراملعين للتل
بونة  .لشـنظام 

تني  19 مترب WO/GA/34/15) 18ثيق انظر الو  ).2007 نومفرب 12 (WO/GA/34/16و) 2007سب 
بو والقاعدة ) 10(11 انظر املادة  20 ية الو يمن اتفا ته5-8ق بو املايل وال حئ من نظام الو  .ي



WO/PBC/17/2 Rev. 

6  

 خامتة

بو، يذكر أن ادلول األعضاء  .14 ية احلومكة يف الو ياق العام  ييف ا لبنسـ متدتل  ات تدابري إصالح2003عام  يف عا
توري  بوسـد ية احلومكة يف الو يط  يهتدف إىل  بنسـ يدها تب يةو.  شـوتر تدابري اإلصال حهذه ا ية العامة ل متدهتا ا مجلع، واليت ا ع

تابعة لالحتادات ية األخرى ا يات ا بو وا لللو ن مجلع مترب ملعي بو؛ "1": مبا ييلتتصل  ،2003سب يف  تغيري ) 2(ي إلغاء مؤمتر الو
يات الاحتادات األخرى، من دورية الا بو و ية العامة للو مجعجامتعات العادية  ي تني إىل الاجامتع لك جامتالاللجمع سـنع لك 

يريات يف  يف املعاهدات إضفاء الطابع الرمسي) 3(سـنة؛  نظام أحادي الاشرتااكت وا تعلق اب تغعىل ما ميارس فعال فامي  ل لي ً َ
 .21فئات الاشرتااكت

يت ادلول األعضاء يف ا .15 تعديالت عد بو إىل املوافقة عىل ا للو يات املدخةل ي ية وفقا  للعملعىل املعاهدات ا ًن ملع
تورية نفاذ بعد .  لك مهنااخلاصة ب سـادل تعديالت املذكورة حزي ا لوتدخل ا مكتوبة ابملوافقة إخطارات تلقي شهر واحد من ل

بو  .22يعلهيا من ثالثة أرابع ادلول األعضاء يف الو

 ]ت ذكل املرفقايلت[

 

                                                           

توري اليت قام بدراسـهت 21 تعلقة ابإلصالح ادل سـ مشلت أيضا املقرتحات ا مل ية العامة يف ً ته ا توري، اذلي  مجلعا الفريق العامل املعين ابإلصالح ادل شلك سـ
مترب  ها يف  سباجامت شأن الرباءات، وذكل بإلغاء اللجان " 1: "1999ع تعاون  ية برن، ومعاهدة ا ية ابريس، واتفا بو، واتفا ية الو بإدخال تعديل عىل اتفا ل قي ق ق

تع يذية الحتادات ابريس، وبرن، ومعاهدة ا لا شأن الرباءات لتنف يات ذات الصةل والواثئق األخرى " 2"؛ )ناذلي ال يزال حتت اإلشاء(باون  قتعديل الاتفا
ثلني  شار إلهيا أعاله(ملمإليقاف مؤمترات ا ية " 3"؛ )ملا بح  بو  ية يف الو ئات الرئا يص عدد ا يات ذات الصةل بغرض  مجعتعديل املعاهدات والاتفا تص ي سـ ي لتقل له ق

توري إىل اتفاق َومل تدرج . واحدة فقط ثالث األخرية اليت توصل أعضاء الفريق العامل املعين ابإلصالح ادل يات ا تو سـلك هذه الاقرتاحات األخرى يف ا ل ص ل
مترب  ية العامة يف  ها عىل ا سبشأن عر مجلع  .2002ضب

تع 22 ند اعامتد هذا ا بو  بو، بلغ العدد اإلجاميل لدلول األعضاء يف الو ية الو تعلق ابتفا ل فامي  ع ي ي بلغ العدد اإلجاميل لإلخطارات ابملوافقة .  دوةل180ديل قي يو
نفاذ  يدخل حزي ا لاملطلوب من ادلول األعضاء   .ً إخطارا من هذه اإلشعارات13، تلقى املدير العام ما مجموعه 2011 أبريل 15وحىت .  دوةل135ل
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بوبشأن رأي ادلول األعضاء   ياحلومكة يف و

سب ورودها( يد تريهبا  حبأ  )تع

 

 موانكو 

يةمرتمج[        ]نسـ عن الفر

 

تحدة  نظومة األمم ا شأن بىن احلومكة داخل  بو يف إعداد ويقة حمدثة  ساعدة أمانة الو مليقات من إمارة موانكو  ب ث ي مل متعل
بو  .يوالو

 

ثند قراءة الويقة  -1 نة  اليتWO/GA/38/2ع يات  توي عىل تو جل  ص بوحت يقيالو تد ق  ، مبا فهيـا جـدول املقارنـة بـني لل
نظ يــة  والــربامج امتملــبــىن احلومكــة يف ا تــضح أنــه يف حــاةل وجــود جلــان خار تحــدة،  نظومــة األمم ا تابعــة  ناديق ا جوا ي مل مل ل لــص

تقةل يق مسـو تد سؤوةل عن همام ا ق  ل هـا، والرقابةم تعـني علهيـا إبال ئـة الـيت  بـارشة إىل ا ياهتا  غ، فإن هذه اللجان ترفع تو يم ي لهص
تصاصات الواردة يف والايهتا  .خوفقا لال

نة ،ويف معظم احلاالت يات  ئة اليت تضطلع بفحص تقارير وتو جل تكون ا ص سؤوةل عـن /الرقابةلهي يـة  ئـة فر يق إما  تد مـا ع ي هل ق
نظمة وم سائل ذات الصةل بربانمج ا ملا يهتازيمل ًثال(  وإدارهتانا يـة و، م ننة الـربانمج واملزيا شؤون جل تابعـة للمجلـس يـاإلدارلـا لة ا

نة ال ية، و نظمة الصحة العا يذي  جلا مل مل يـة واإلداريـةامج وربلتنف شؤون املا لا تابعـة  لـ ئـة عامـة )ةلالعمـل ادلويـملنظمـة لا هي، أو 
ياسات  ًثال(لسـلرمس ا تحـدةم يـة العامـة لـألمم ا مل، ا يذيـة)مجلع ئـة  تنف، أو  ًثال( هي تحـدة مـ نظمـة األمم ا يـذي  مل، اجمللـس ا مل لتنف

ثقافة لللرتية والعمل وا تعلق  ).ب ناديق والربامجي وفامي  ندوق األمم ا،لصاب تحـدة اإلمنـايئ، ملتحدة للطفـوةل كص  ملأو بـرانمج األمم ا
يق  تد ئات ا قتقدم تقارير  ل بري اإلداريني والرقابة هي يذي(كإىل  يات ةوعىل أي ). لتنفاملدير ا ئة اليت تفحص تو ص حال، فإن ا لهي

يق  تد نة ا قوتقارير  ل ًنفذ أيضاوالرقابة جل تعلقة ابلربانمج واملزيات سائل ا مل همام أخرى، كفحص ا يةمل سائل املا لية وا مل    .ن

بدوةوذلكل، ومع مراعاة أي ها األمانة عىل ويقهتا، فإنه  ثات قد تد ي حتد ث نظمةة توجد دلى أيأنه ال خلي نحـرص م  ئة  ت دوية  ي هل
يهتا يف لسؤو نة م يق /الرقابةجل دراسة تقارير  تد قا ياهتل ئة اليت شلك  اصوتو بل ا ها من  تبل  لهي ق حفص ئهورها الرييسق  .مج

بوسـتوى آخر للحومكة يف امإضافة إن  ئة،يلو شاء  ي بإ توايت اهن ل، يف ا ية، ملسـ نة الربانمج واملزيا نيا من  جل تنحرص عل
يهتا يف ا لسؤو تقةل لالتفاعل مع م شارية ا سـنة الا ت مللج تحدةُميكن أن حيدث  ،للرقابةس نظومة األمم ا بوقة يف  ملحاةل غري  مسـ  .م

نة  -2 تطاعت اجلمن خالل  يق، ا سـتد بو قل ييك للحومكةالالزتيالو منوذج الالك سـام اب نحو الوارد يف الفقرة ل ، 1ل عىل ا
ياهتا  نة وتو صعىل أساس أن تقارير هذه ا سائل اكنت للج سؤوةل عن ا ية  ئة فر ية، ويه  نة الربانمج واملزيا ملتقدم إىل  م ع ي ن هجل

ية تاملربطة ابلربانمج  ية واإلدارة نواملزيا شؤون املا لوا ناظر (ل تـي  ية وجلنة الربانمج وافه شؤون نملزيا تابعة للمجلس ياإلدارلا لة ا
ية،  نظمة الصحة العا يذي  ملا مل ية واإلدارية وألتنف شؤون املا لنة الربامج وا ل تابعة  جل تعلق و.  )ةلالعمل ادلويملنظمة لا يفامي 

تصاصات خرشوع ا تقةل لا مب شارية ا سـنة الا ت مللج ية العامة، للرقابةس بل ا مجلع، ومع مراعاة اعامتدها من  وف يمت إدخال سفق
يث  حبتريب مماثل،  ية ت نة الربانمج واملزيا نتلقى  جل تقةل لاتقارير ت شارية ا سـنة الا ت مللج   وابإلضافة إىل ذكل، سوف .للرقابةس

نص أيضا يوجب  ًهذا ا ية بني ل تقةل لامعقد اجامتعات إعال شارية ا سـنة الا ت مللج وادلول األعضاء بعد لك اجامتع  للرقابةس
 .لجنةلهذه ال

نحرص ويف -3 يطة جديدة، أاي اكن تكويهنا،  ئة و شاء  سابقة، ترى إمارة موانكو أن إ ت ضوء املعلومات ا سـ ي ن ًل ه
تفاعل مع  يهتا يف ا لسؤو ل تقةل لام شارية ا سـنة الا ت مللج ية تعارض مع املامرسات يسوف ، للرقابةس تحدة لاحلا ملنظومة األمم ا مل

ية احلومكة وإجيو يد يف  نؤدي فقط إىل مزيد من ا بتعق بوراءاهتا ل بقة يف الوقت الراهن يف الو يا يا اليت و( ملط ًيه معقدة  نسب
 .)ابلفعل
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نة الربانمج بعض الغري أن إمارة موانكو تدرك اخملاوف اليت عربت عهنا  -4 تعلق ابلصعوابت اليت تواهجا  جلوفود فامي  ي
يات  ية يف إيالء تو صواملزيا تقةل لان شارية ا سـنة الا ت مللج ناية الالللرقابة س ية، وذكل الزدحام لعا ناء عام املزيا نزمة، وخباصة أ ث

ها بل لك يشء، .  لجدول أعام سأةل، ترى موانكو أنه، و قوحلل هذه ا بعة، حىت مل سني إدارة الوقت واإلجراءات ا تيلزم  ملحت
تعديالت الالزمة نان إذا أشارت األمانةوذلكل،   .لإذا اكن ذكل يعين إدخال ا شعر ابال تفإن إمارة موانكو  مت ث، يف ويقهتا، س

ي ية، ريلتغإىل ا نة الربانمج واملزيا سري معل  متةل اليت هتدف إىل  نات ا جل تي ية واملادية املرتبة عىل هذه حمل تواآلاثر ا لعمل
ي  .اتريلتغا
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 الصني

 

ية هورية الصني ا تابع حلكومة  ية الفكرية ا بتب ا لشعل مج مللك  مك

6 Xituchenglu, Haidian District, Beijing 100088, P. R. China 
P.O.Box 8020. Tel: 008610-6208 3275/3268, Fax: 008610-6201 9615 

 

 2011 مارس 4

 

ية الفكرية: عناية تب العاملي  للملكأمانة ا  ملك

 

يد يدة/لسـا  ،لسـا

 

تايل والقرار  ... C.N.3206... بناء عىل اإلخطار  يةاذلي صدر يف لا نة الربانمج واملزيا ناجامتع  رش جل سادس  عا قدم ي، ل
تابع حلكومة  ية الفكرية ا لتب ا مللك ية، مك يابة عن احلكومة ا ية، اب نهورية الصني ا لصيمج ن لب بو هآراءلشع شأن احلومكة يف الو ي  ب

تايل نحو ا لعىل ا  :ل

بو  -1 يين متاما اإلجنازات اليت حققهتا الو ييقدر اجلانب ا تطوير  من خالل سـنوات يف جمال احلومكةعىل مدى ًلص لا
مت سني ا ملسـوا سم ابلكفاءةرلتح ية معل وحومكة  ت آل  .تل

متر يف  -2 ملسـونظرا إىل الزتايد ا تعاملً ية اليت  بو ذات األ تقضااي الو مه ية، ي نة الربانمج واملزيا ها  ن  جل فإن مثة حاجة مع
سني بولتحإىل املزيد من ا ية احلومكة ذات الصةل يف الو ي لكفاءة وفا يين اقرتاحا برضوروهكذا، .  عل ًيعرض اجلانب ا ة لص
ية القامئة  تخدام اآل لا سم ابلكفاية يف اسـ بوتتبطريقة  سائل الو يتعامل مع  م ئات جديدة ل نب وجود  هود  ي، مع بذل ا هتج ل جل

تداخةل يين أنه .  مو سائل لصويرى اجلانب ا شة  نا ية  نة الربانمج واملزيا مإلاتحة الوقت الاكيف  ق مل ن همةللج بو ا ملالو جيب  ي
نظر يف زايدة عدد  ية ومدة جلنة الربدورات لا ثال من مرة لك عام إىل مرتني أو ثالث مرات لك لك دورةنانمج واملزيا  ،ً م
 . أايم5 أايم إىل 3من ادلورة عام، مع متديد وقت 

 

ية الفكرية مللكتب ا  مك

تابع حلكومة  يةلا لشعبهورية الصني ا  مج
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تحدة  ملاململكة ا

 

تحدة  بوبشأن ملآراء وفد اململكة ا  ياحلومكة يف الو

 

ية يف طلبت" نة الربانمج واملزيا ن  سادسدورهتا جل رشةلا ناير 13 و12 (ةع  شأن احلومكة )2011ي  ب من األمانة إعداد ويقة  ث
بو  ته أبريل (ييف الو ية يف مساهامت تتضمن ، )2011ييف موعد غا نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  نادلول األعضاء،  جل دورهتا لت

تعقد  ند لجلنة اقرار  (2011نيف يويو سـاليت  شأن ا ية  بربانمج واملزيا ب ).  PBC/WO/5/16 ث، الويقة"5"، الفقرة 5لن
شمل الويقة القرارمن هذا ) ب(5ًووفقا للفقرة  ث، جيب أن  احلومكة يف بشأن آراءها توحض من ادلول األعضاء مساهامت "ت

بو  ."يالو

شت ادلول األعضاء، يف  سادسادلورة قان رشةلا ية، جةع  نة الربانمج واملزيا ن  تلفة للحومكة اليت ريئ للج تاج خموانب  حتأهنا 
ها أقل حتديدا يل، واكنت بعض هذه اجلوانب حمددة، و تح ًإىل مزيد من ا بعض ل ية يتعلق أحد اجلوانب احملددة واكن .  ل صتو ب

ئة  شاء  يق بإ تد ينة ا ن ل هجل ية ق بوأصغر سـرئا يجحام يف الو تشمل   الوفودأاثرهتااليت ًقل حتديدا األخرى األسائل ملااكنت بيامن .  ً
بو بنية احلومكة " ها، اليت جتاوز... ييف الو ها تمعلوطريقة  ية  نة الربانمج واملزيا نفس  ن ، يف رأهياموجودة  ثغرات ةوأي... جل

ها ثغرات و ية معاجلة هذه ا يحوالاقرتاحات اخلاصة  تصحيف ل  ".بك

ش يق  تد نة ا ية  نفحص أوال تو نا هبذا الرتيب،  بونود أن نعرب عن آرا ل جل ص قئ ف ية أصغر جحام، مث ًت ئة رئا شاء  ًأن إ سـ ي هن
تاج إىل معاجلة نة اليت نرى أهنا  توى ا نظمة وعىل  توى ا سائل األخرى عىل  حتنفحص ا للج سـ مل سـ ممل  .م

يق) 1 تد نة ا ية  قتو ل جل  ص

يق عىل ا تد نة ا ية قدمهتا  تو نايهتا  ية، أولت ادلول األعضاء  نة الربانمج واملزيا رشة  سادسة  ليف ادلورة ا ل جل ص ل ع ن للج ع نحو قل
تايل  :لا

ثتطف من الويقة   WO/GA/38/2مق

ياهتا،  يق و تد بو  نة الو معليمي لعمل  لل ي قجل سطس 18تق  2009غ أ

شارية تعىن ابلرقابة لدلول األعضاء" ية ا يق يه آ تد بو  نة الو تو ل لل ي سجل يق وادلول األعضاء . ق تد نة ا تفاعل بني  قواكن ا ل جل ل
نة الربانمج واملزيا ناسقا مع  جلتفرقا ومل يكن  مت نةم متع مرة واحدة يف ا سـية اليت  لن ية عىل . جت ئة رئا ها  نظامت األخرى  سـوا ي همل ل

ناء عىل تقاريرها ئات الرقابة واختاذ إجراءات  تفاعل أكرث مع  ية مما ميكهنا من ا بتوى أصغر وأكرث  ي ل معل هسـ  .م

ية جديدة وأكرث . 74 ئة رئا بو  شئ داخل الو نظر ادلول األعضاء يف أن  معلويوىص بأن  سـ ي ي ن هت نة ت متع أكرث من  جلية  جت
ية، ب  ." عضوا16 و12 بني أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمهنالربانمج واملزيا

تاح لألعضاء الاطالع الواسع  ئات الرقابة، وأن  ناء عىل تقارير  بري عىل أن تعمل ادلول األعضاء  يوحنن نوافق إىل حد  ي ب هك
تقارير ية عىل هذه ا لابدلرجة الاك سأ.  ف شأ  مونرى أنه قد  بو إذا قام بفحص هذه تن يل الاكيف ألعضاء الو تعلق اب يةل  ث لمتت
تقارير عدد صغري من األعضاء ية القامئة يف .  لا تخدام ا توصل إىل حل اب سعدان أن نرى أن مثة إماكية  لبنوذلكل، فإنه  سـ لل ن ي

ثغرة يف احلومكة، وذكل  يح هذه ا لحماوةل  نة الربانمج واملزيالتصح نة  للجمتديد ادلورات الرا ه يص وقت نيةب لتخص هذا العام 
ئات الرقابة  .هيلفحص تقارير 
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ها  شاركهتا يف ممارسة حقو توى  ها أشارت إىل احلاجة إىل أن تزيد ادلول األعضاء من  يق  تد نة ا يث أن  قو س ق مح سـ ل مجل نف
ية بصورة  بقة حومكة إضا شاء  شعر ابلقلق من أن إ نا  ياهتا، فإ تابعة تو يق و تد نة ا بة معل  فيف مرا م ق طق ن ن ن ص ل ية لن حيل جل مسر

ناية هذه لعشلكة عدم ا  . هو من مصمي معل الوفود ابلفعلمفامرسة احلق يف الرقابة.  م

سائل  بقة حومكة جديدة ميكن أن حتل أاي من ا ية إلشاء  تعرف عىل األسس ا ملوال يزال هذا الوفد حباجة إىل أن  ط ن ًي ملنطق
تاج إىل معاجلة نة اليت نرى أهنا  حتالرا بدأ،.  ه يث ا ملومن  ية يف ح نا نعارض أي تريب ميكن أن يؤدي إىل ازدوا ج فإ ت ن

سني  بس، بل نفضل  نه أي  شأ  يات القامئة، وميكن أن  سؤو بات وا حتالرت ع ن ل لمل يي ناك بنية احلومكة القامئةت ه، ومن املؤكد أن 
نظمة يد تصممي ا ها أن نفعل ذكل دون أن  نا من خال ملوسائل  نع لن بل.  ميك بغي، أوال، وكام ذكر من  قو ًن ، أن ميارس أعضاء ي

سائل  يذي ألحصاب املصلحة، خاصة يف ا بو بصورة أوحض، مكجلس  هم يف الرقابة يف الو ية  ملنة الربانمج واملزيا ي ن نفجل تحق
همة ية ا ملاملا يات .  ل يا يضات عىل رسوم اخلدمات هبدف احلد من ترامك الا بو يف إجراء  ثال أن تفكر الو طميكن  ت حي ختف ًم ف

متر  .ملسـا

تان ا للوا نة الربانمج لهيئ تعلقة ابلرقابة من خالهلام هام  سائل ا جلتان تضطلع ادلول األعضاء يف الوقت الراهن بفحص ا مل مل
يق نة ا ية و سـواملزيا جل نص عىل أن8ونذكر أن املادة .  لتنن بو  ية الو ت من اتفا ي  :ق

يق مبا ييل )3( نة ا سـتقوم   :لتنجل

ية العامة  "1" شورة ألهجزة الاحتادات وا مجلعتقدم ا ية وحول أية واملؤمتر واملدير العام مل شؤون اإلدارية واملا يع ا لحول  ل مج
نني أو أكرث من الاحتادات شرتكة سواء ال ية  ثشؤون أخرى ذات أ م نظمة، مه مل وإما لواحد أو أكرث من الاحتادات وا

شرتكة بني الاحتادات؛ نفقات ا ية ا ملوبوجه خاص حول مزيا ل  ن

ية ا "2" رشوع جدول أعامل ا مجلعتعد   لعامة؛م

يةتبارش  "7" هد إلهيا يف نطاق هذه الاتفا قأية همام أخرى   .تع

تطلب  يق، فإن ذكل  نة ا ية عىل عاتق  ية إضا سؤو بت ادلول األعضاء يف إلقاء  يونعرف من ذكل أنه إذا ر سـ جل ل م لتنغ ف
ية يةغري أنه ما دامت ادلول األعضاء توافق عىل .  قتعديل الاتفا سؤو لسـمي ا مل شلك واحض بني اتق ل  نا نرى أنه ال ب نتني، فإ هيئ

ية ألن  شرتكة"قحاجة إىل تعديل الاتفا ية ا شؤون ذات األ ملا مه تعني عىل " ل يع أعامل احلومكة اليت  شمل  يبغي أن  مج ت ين
شاركة فهيا ية.  ملادلول األعضاء ا نحو هو، يف رأي وفدان، أولوية ر شلك واحض عىل هذا ا ية  سؤو سـمي ا سـوإن  ل ب ل مل .  ئيتق

نا يبغي، يف رأ يةفين نة الربانمج واملزيا تصاص  ثال، من ا رشية،  تعلقة ابملوارد ا سائل ا نظر يف ا ن، أن يكون ا جل ب مل مل خل ًم  .ل

نا ( هونذكر أيضا  نود الحقة إىل "1)"3(ً ياان يف إضافة  سا أ ناك  بدو أن  ب، عىل أساس أنه  ب ه ًي ح ً ية ل مجلعجدول أعامل ا
ية ال.  العامة رشوع جدول أعامل ا مجلعوواحض أن إعداد  تعلق م يق، وذلكل فإن أي اقرتاح  نة ا يعامة هو دور  سـ لتنجل

يه بت  يق  نة ا ية العامة جيب أن يوجه فقط إىل  فجبدول أعامل ا لل سـ جل لتنمجلع َّ(. 

تعلق بفائدة  نا عىل نقطة أاثرها عدد من الوفود  نا عىل موا تمن املالمئ أيضا أن نلقي الضوء  ت فقه ية ً شاورات غري الر مسا مل
سائل .   العام مع ادلول األعضاءاليت جيرهيا املدير شمل  شاورات يف مجموعة واسعة من القضااي،  نا هبذه ا موقد ر ت مل حب

ية ياسات املاكتب اخلار يجي و ية وبرانمج اإلصالح الاسرتا جاملزيا سـ ت شاركة ادلول األعضاء، .  ن توى  ملونرحب هبذا ا ملسـ
ية نصفة و تواصل بطريقة  يلونود أن  متثي  .م

ها فامي ييلمومثة قضااي أخرى عىل  يدة علهيا، ونا يريات  نظمة نرى أنه ميكن إدخال  شتوى ا قمف ن تغ مل  .سـ

نظمة) 2 توى ا ملقضااي أخرى عىل   مسـ

يق تد قا  ل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا تقةل للرقابة مع  شارية ا نة الا تظمة اليت تعقدها ا قتعزز الاجامتعات ا ل شع سـ ت للج ملن سمل
ساابت اخلاريج ادلمع  ساعد عىل احلد من أي سوء حلومراجع ا بادل اخلربات واآلراء، وهو ما  بادلني من خالل  ثقة ا يوا ت ت ملل
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متل تقةل للرقابة، خاصة ألن هذه .  حمتفامه  شارية ا نة الا ياراي يف جدول أعامل ا ندا  بح ذكل  بغي أن  سـو ت للج مع ب مليص س ً ً ين
بة اخلار تعاون بني املرا نة ميكهنا، يف حاةل وجود ثغرات يف ا جا ق ل يط هممللج ية، أن تقوم بدور و بة ادلا سـية واملرا خل  .ق

 :كام نود بصفة خاصة أن نويص مبا ييل

ية  • ند بدء  يق  تد يط  تقةل للرقابة ا شارية ا نة الا يون وا ساابت اخلار ناقش مراجعو ا معلأن  ع لل تخط سـ ت للج حل قي لج مل س
نوية ساابت ا بل اعامتد ا يق  تد تعراض مالحظات ا يق، ويقوموا اب تد سـا حل ل سـ لل ق ق  .ق

ية اإلبالغ اخلاريج لإلدارة • ية وتوازن  تقةل للرقابة موضو شارية ا نة الا معلأن تقمي ا ع سـ ت ملللج س ِّ. 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  • تد بة ا يات  يذ تو تقةل للرقابة عىل عمل  شارية ا نة الا قأن تظل ا لنف شع ص سـ ت بتللج مل س
يني ساابت اخلار جومراجعي ا  .حل

شارية ا • نة الا سـأن تظل ا ت ملللج تحدةس ساابت األمم ا يني  ملتقةل للرقابة عىل عمل مبداوالت فريق املراجعني اخلار حل  .ج

ناير  ـي يف  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية احلايل  تد بة ا يونالحظ أن مدة معل مدير  ل نهتشع ية هذا .  2012تق مهونظرا إىل أ ً
بدأ هم بغي أن  نصب  شخص اجلديد اذلي يعني يف هذا ا يادلور، فإن ا مل ينل توافق الاكيف 2011امه يف عام َّ ل يف وقت يكفل ا

ية الرقابة معلوالاتقال املالمئ بني املدير الراحل واملدير القادم، ويقلل من احامتل حدوث أية ثغرات مادية يف   .ن

ية بة ادلا خليان املرا  قب

ها يق أهدا نظامت يف  ية اجلودة ا ية العا بة ادلا فساعد أنظمة املرا حتق ملق ل خل نفع العظمي عىل نوذلكل، فإ.  ت لنا نرى أنه مما يعود اب
يا  يه  نظمة ويوقع  ية يف ا بة ادلا ية املرا بني فعا ساءةل عامة  بة، وهو ويقة  نواي للمرا ياان  بىن  بو أن  ًالو خشص عل مل خل ل ت م ث سـ ب قي ق ًت ً ت

سؤول احملاسـيب يل املامرسة ا.  ملا نظامهتا يف هذا اجملال، حيدد ادل يق عىل إفادة  تد ساعدة جلان ا لو ل ممل جليدة يف حومكة ق
ية بة ادلا يان املرا شف عن لك ذكل يف  ية وكذكل ا بة ادلا نظامت وإدارة اخملاطر واملرا خلا ب لك خل قمل  .ق

 جسل اخملاطر

نجاح اذلي  نظمة، اعامتدا عىل ا توى ا تخذ جسال للمخاطر عىل  بو أن  نفع العظمي عىل الو لنرى أيضا أنه مما يعود اب مل سـ ت ي ًل م ً ً
يق ذكل عىل  ند  بحتقق  بىن اجلديدتطع تحديد .  ملا تخدم جسالت اخملاطر عىل نطاق واسع يف إطار إدارة اخملاطر  لو تسـ

ها وإدارهتا يكون هل، حال .  حتليلاخملاطر و رشوع يه يف األساس حدث غري مؤكد  سـويف هذا الصدد، فإن خماطرة ا مل
رشوع  يا(ملوقوعه، أثر عىل ا يا أو  ًوقد يكون هذا األثر إجيا بً نف لوتحديد ).  سلب يف من وطأهتا،  همة وا َّاخملاطر ا تص تخف لمل

شلك واحض يني ابخملاطر ذات األولوية الكربى  يع ا با مع تعريف  باخملاطر غا ن مج ملعل ً. 

يواي يجي أمرا  توى الاسرتا بو عىل ا ها الو هم اخملاطر اليت توا ترب  ًو ح هج ًف ت سـ ي ترب عدم وجود نظام إلدارة خماطر .  مليع يعكام 
سة خطرا ألن امل ًاملؤ ها س ية اليت توا يجة ذلكل، من تقدير اخملاطر الاسرتا نون،  هجوظفني وادلول األعضاء قد ال  ت تيجمتك ن ي

شلك اكمل نظمة  با توي جسل اخملاطر عادة عىل.  مل شأ إذا وقع هذا احلدث :  حيو ينوصف للخطر؛ واألثر اذلي ميكن أن 
ها إذا وقع ذكل  تجابة اخملطط  لفعال؛ واحامتل حدوثه؛ وملخص لال سـ يف وطأة احلدث ً أي (لتخفاحلدث؛ وملخص 

يل احامتالت و بقا  تخذ  تقلاإلجراءات اليت  سـ لت  ).أو أثر وقوع احلدث/ًم

يجي تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

نا نود أن  با حارا، فإ نا تر نرص لقي  بو، وهو  نرص رييس لإلصالح يف الو يجي  تقومي الاسرتا ننظرا إىل أن برانمج ا ي ع ي ع ت ًل ًً ح م ئ
يق، ومن نتأكد من كون ا تد نة ا نود جدول أعامل اجامتعات  تا من  ندا اث يجي  تقومي الاسرتا يذ برانمج ا قتقدم يف  لنف جل ب ب ب ت ل ًل ً ت

ية املالمئة عىل ادلول األعضاء تقارير املر حلعرض ا  .ل

يق أن  تد نة ا قوقد أبرزت  ل تصل "جل يجي  تقومي الاسرتا نجاح يف إكامل برانمج ا ية اليت تواجه ا مباخملاطر الر ت ت ل ل شاركة ئيسـ
يذه تنفودمع املوظفني معوما ويف توفر املوارد املاهرة إلدارة الربانمج و ً") WO/IOAC/19/2 REV( نا نود ن، وذلكل فإ

يف حدة هذه اخملاوف تأكد من  ختفأن   .ن
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نة أيضا،  ًكام أوصت ا يات الواردة يف للج تو يذ ا تعلق  صفامي  ل ثغر"بتنفي يمي ا ية و بة ادلا تعراض املرا تعراض ا لا خل سـ تقسـ ات يف ق
بو تارخي IA/01/2010" (يالو تقومي برانمج إدارة ملكتب ينبغي"، بأنه )2010ن يويو 20ب،  يجي لا  يسـتخدم أن تالاسرتا

تظام تقرير يف الواردة األداة ناب ثغرات لا ليمي ا بة يف لتق ية قاملرا ها خلادلا بو، لزتويد يف الوحدات مسـتوى عىل حتليلو  فريق يالو

يا  اإلدارة يا اإلدارة فريق من سؤولونملا وخاصة(لعلا تقدم لرصد بأداة) لعلا تغلب جمال يف احملرز لا من  ُحدد ما عىل لا
بة يف ثغرات ية قاملرا يذها."خلادلا ية مت  تو تأكد من أن هذه ا نا نود أن  تنف  ومرة أخرى، فإ ص ل ن  .ن

يقات  لتحقا

ناك  يق، فإن  تد نة ا هوفقا ملا ذكرته  ل قجل تحقق واملقابةل يف "ً معنقصا يف ا ل ساءةل احملققني وممارسة مدير ً تعلقة  يق ا مبية ا مل لتحقل
ته يف هذا اجملال يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد سلطبة ا ل لشع يق .  ق تد بة ا يفة مدير  تقالل و قومع احملافظة عىل ا ل شع ظ سـ

ساءةل واحملققني ته و ساء تعلقة  رشوط ا نة أنه جيب حتديد ا مادلاخيل والرقابة اإلدارية، رأت ا ل مب مل ل يقات للج لتحق يف سري ا
ياهتم تقةل  ئة رقابة  تعراض  ية ا لعملو سـ ي سـ ممعل  )WO/IAOC/19/2."  (ه

رشوط اآلن  .لونود أن نعرف إذا اكن قد مت حتديد هذه ا

 رسوم اخلدمات

توفر اخلصومات املالمئة عىل رسوم اخلدمات  تبغي أن  شأن الرباءات(ين تعاون  ية ا بثال، اتفا ل ق للمسـتخدمني يف ادلول ) ًم
نا سداد، .  ميةلا هذه اخلصومات عىل أساس القدرة عىل ا بدلان املؤهةل  ساب ا تخدمة يف  بغي أن حتدد املعايري ا لو ل ح لسـ ملن َّ ي

بار ية يف الا منو الو توايت ا تمع وضع  ن عسـ ط أكرب لألنظمة، حىت " ملكية"ًوهذا أيضا حيفز ادلول األعضاء، اليت دلهيا .  لم
يق املزيد من كفاءة اخلدما  .تحتقجتهتد يف 

توى اللجان) 3  مسـقضااي عىل 

 جداول أعامل اجامتعات اللجان

بل دورات اللجان سعى العامتد جداول األعامل، بقدر اإلماكن،  بو وادلول األعضاء أن  تعني عىل الو قنرى أنه  ت ي فعندما .  ي
سات العامة العامتد هذه اجلداول ته من وقت ا بري هل  يع جزء  جللال حيدث ذكل،  مي ك  .قيض

 لأايم العم

توسط، حوايل  ساء% 20 – 10ملتفقد الوفود، يف ا باح وا سات العامة يف ا تأخر يف بدء ا بب ا ملمن يوم العمل  لص جلل ل .  بس
ساء، ما مل تكن  ثة  ثا ساعة ا باحا ومتام ا ساعة العارشة  ند متام ا سات اللجان  بدأ الريس  نا نفضل أن  ًذلكل فإ م ل ل ل ص ل ع جل ي ًن ئ

نصاب القانوين لناك رضورة الكامتل ا  .ه

 عرض واثئق العمل

بو جيب أن تعرض عىل األمانة يف اإلطار  نظر فهيا يف اجامتعات الو يالاقرتاحات أو الواثئق املقدمة من ادلول األعضاء  لل
نحو املالمئ نظر فهيا ادلول األعضاء عىل ا لالزمين احملدد إلاتحة الفرصة للرتمجة و متكن .  لت تاج الوفود إىل وقت حىت  تو حت

يل الواثئق ابلقدر الاكيف عوامص دوهلم م ناء –حتلن  رس ذكل إذا قدمت ادلول األعضاء واثئق جديدة أ ث وال  يتي
شأهنا  .بالاجامتعات وتوقعت اختاذ قرارات 

ية تا ياانت الا حا ت فب  ل

ية عىل  تا ياانت الا ترص إلقاء ا تخدام الوقت إذا ا سات العامة ميكن أن تكون أكرث كفاءة يف ا حنرى أن ا تق ب سـ فجلل ل
يةاجملموع ية الر مسات اإل ياانت .  قلمي بغي تقدمي هذه ا ية بصورة فردية،  تا ياانت ا بت دول أعضاء يف إلقاء  بوإذا ر ت ب لغ ن يح ف

ناءها نود جدول األعامل وأ شة  نا ند  ية  نقاط األسا بطة الاجامتع، وميكن بعد ذكل طرح ا ها  ثتابة  ب ق ع سـ ل مبض مك .  لتسجيل
ية تا ياانت الا سـهتكل ا حويف الوقت احلايل،  ت ب فت ند ل ية  نقاط األسا تكرر ا سات العامة، مث  بريا من وقت ا ع قدرا  سـ ل ت جلل ًك ً
ية يف جدول األعامل نود األسا سـالوصول إىل ا  .لب
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تدخالت  لا

ها ساعدة ادلول األعضاء يف إحراز تقدم يف  ناءة يف  سات العامة غري  شات يف ا نا معلثريا ما اكنت ا م ب جلل ق مل ونود أن نذكر .  ًك
تعني عىل الرؤساء  بارمه اللجوء إىل القاعدة يأنه  بو ادلاخيل العام) 3(13عتأن يضعوا يف ا  :يمن نظام الو

بة، وإهناء قامئة " نا تحدث، وحتديد عدد مرات حتدث لك وفد يف أية  تاح للك  سـهل أن يقرتح حتديد الوقت ا ممل م
شة نا تحدثني، وإهناء ا قا مل  ."مل

سات  تحدثني يف  ساحات من الوقت  جلونقرتح أن ختصص  للم م تحدة األخرى، مما َّ ئات األمم ا ملاللجان، كام هو احلال يف  هي
سم ابلكفاءة بة للمحافظة عىل الوقت بطريقة  تاجئ  تحيقق  ي تن  .ط

شار القانوين  ملستا

سات اللجان، نود  ثري من العمل اذلي تقوم به الوفود يف  يط  متةل اليت  سائل القانوية ا بات وا نظر إىل ا جلاب حت ن مل شع بكل حمل لت
تأكد اب ند احلاجةنأن  شارته يف هذه األوقات  شار قانوين دامئا ال عمترار من توفر  ت ست ًس م  .سـ
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ياابن  لا

 

يق والواردة يف الفقرة C.N.3206ًردا عىل اإلخطار  تد نة ا ية الصادرة عن  تو ياابن رأيه يف ا ق، يقدم وفد ا ل جل ص ل  من 74ل
شئ داخل الو" بأن WO/GA/38/2ثالويقة  ننظر ادلول األعضاء يف أن  متع تت ية  ية جديدة وأكرث  ئة رئا جتبو  معل سـ ي هي

ية، ب نة الربانمج واملزيا نأكرث من  تايل" عضوا16 و12 بني أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمهجل نحو ا لعىل ا  :ل

ية بقدر اإلماكن بدال  ئات القامئة بطريقة أكرث فعا تخدام ا بحث يف إماكيات ا تعني عىل األعضاء ا ًيرى هذا الوفد أنه  ل ي سـ ن ل لهي
يةمن الا تا باب ا ئة جديدة وذكل لأل شاء  لندفاع إىل إ ل سـ ي  .هن

ناجت عن رسوم األنظمة ادلوية  ها من ادلخل ا تكون يف  بو  ية الو بار أن مزيا لمن الرضوري أن نضع يف الا ل ت ي ن معظمت ع
شأن الرباءات( تعاون  ية ا بوخاصة اتفا ل سني مالءم) ق بو يف  ية الو ئوية أكرب من مزيا بة  تخدام  بغي ا حتو ي ن سـ مسـ نن ة هذه ي

تخدمني تصةل هبا لصاحل ا سـاألنظمة ادلوية واخلدمات القامئة ا مل يف .  ملل تطلب تاك ئة جديدة  شاء  لوشلك عام، فإن إ ي ي ن هب
ية رشية إضا فوموارد  يف .  ب نب أية تاك بغي  تعلق ابدلخل،  بان، فامي  شار إلهيا سلفا يف ا لومع وضع احلاةل ا جت ي سـ ينمل حل ً

ية من  ية بغري املربرات الاك فإضا تخدمني من األنظمة ادلويةف تفاع ا هام يف ا نظر، مبا فهيا اإل لتلف وهجات ا سـ ن ل ملخم ويف .  س
ية جديدة ئة رئا ية ملموسة إلشاء  باب  سـهذا الصدد، ال يرى هذا الوفد حىت اآلن أنه مت تقدمي أ ي ن هسـ وعىل الرمغ .  منطق

ئات رق ية و ئة رئا تفاعل بني  تفق مع الرأي القائل بأن ا نا  يمن أ سـ ي ل ن هن ية يف دراسة املدخالت اليت تقدهما ه ية هل أ مها ب
ئات القامئة تخدام ا بحث عن احلل املالمئ اب بغي ا يئات الرقابة دراسة فعاةل ومالمئة، فإنه  سـ ل هي له  .ين

ية بح عائقا أمام أداء العمل بكفاءة وفعا نظمة ميكن أن  ية ا يد غري املربر يف  نا نرى أن ا لوابإلضافة إىل ذكل، فإ يص مل ًن ن بتعق   .ل
برية،  ية  يجي، اذلي يويه هذا الوفد أ تقومي الاسرتا بو  ية يف برانمج الو كومن القمي األسا مه ل ت لل ي نحن –العمل كواحد "سـ ف 

يه نفق  ية مقابل ما  تاجئ مر نه، وحيقق  يب وكفء، يالمئ الغرض  تاكمل و يان  فنعمل  م م يُكك ض ن بغي أيضا ."  مسـتج ًو ين
بحث عن الطريقة امل ند ا لاحرتام هذه الروح  يقع تد نة ا ية  تو تجابة  قالمئة لال ل جل ص ل نظمة غري املربر ال يالمئ .  سـ مليد ا فتعق

يد هذه الروح شمول أمر جوهري  ناسب بني الكفاءة وا توازن ا سـهذه الروح، كام أن ا ل مل وذلكل، فإن هذا الوفد .  لتجل
نطقي عىل يل ملموس و يد بغري د ية جديدة قد تؤدي إىل  ئة رئا شاء  نع بإ مغري  لتعق سـ ي ن هت ئات القامئة ال ميكن مق لهي أن ا

يهنا من أجل ذكل الغرض تفادة مهنا أكرث من ذكل و حتسالا  .سـ

يق نة ا ية و نة الربانمج واملزيا تان، هام  تان رئا بو فعال  سـوتوجد يف الو جل ن جل لتني ي سئ هي شلك أكرب من .  ً تفادة  بوميكن الا سـ
تصةل ابحلومكة، مع وض سائل ا سب ا يهنام  تني و ملهاتني ا مل حب س حتئ بانلهي ويؤمن هذا الوفد بقوة .  حلسـع والية لك مهنام يف ا

يق يف  تد نة ا يات الصادرة عن  تو تعامل مع ا ية ا شة  نا بغي أن تركز عىل  ية القادمة  نة الربانمج واملزيا قبأن  يف م لن جل ص ل ل ق ن كجل ي
ية جديدة ئة رئا شاء  تني عىل أساس عدم إ سـهاتني ا ي هن نا مانع من متديد مدة معل هات.  لهيئ يويس دل تني أو زايدة ل لهيئني ا

نة  يات الصادرة عن  تو سائل الرضورية اك شة ا نا سأةل  سب لك  تظم، بل  يس عىل أساس  جلعدد دوراهتام،  ص ل مل ق مل م حب من ل
يق تد قا ية.  ل نا اعامتده بصفة جتر متال  يارا  بوميكن أن يكون هذا  يخ ميكن ً حم تعراض احلاةل مع .  ً نة، ميكن ا سـوبعد مدة  معي

تحديد الواحض ألية  ما رس ذلكلل تني ولكن الوقت مل  شـهتا يف هاتني ا نا بغي  ية، إن وجدت، اكن  يسائل  تق ي يت ئه م ن لبق ي .  م
ية املالمئة بعد ذكل  نظر يف ا ند ا شـهتا ميكن أن يلعب دورا مؤثرا  نا ية الواجب  سائل ا تحديد الفعيل  نوهذا ا م لببق ل ع ق للم ًل ً ملت

 ً.أيضا
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يا  لأسرتا

 

ناول آراءها  يا  بسامهة من أسرتا ل بوتتم  يشأن احلومكة يف الو

 مقدمة

نظر فهيا يف  بو  شأن احلومكة يف الو رشة، من األمانة إعداد ويقة  سادسة  ية، يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا تبت  ي ب ث ع ل ن جل لطل
تعقد يف يويو  ندورهتا اليت  ناء عىل الطلب .  2011سـ بو  شأن احلومكة يف الو يا بأن تقدم آراءها لألمانة  رشف أسرتا بو ي ب ل تت

ند ا شأن ا ية  نة الربانمج واملزيا بلوارد يف قرار  ب ن بوناء عىل الفقرة .  WO/PBC/16/5ث، من الويقة "5"، الفقرة 5لجل
بو) ب(5 شأن احلومكة يف الو سامههتا اليت تعرض فهيا آراءها  يا  يمن القرار، تقدم أسرتا ب م  .ل

 ياحلومكة يف الوبو

نصب  تقال هممة، و بو مبرحةل ا يمتر الو ن سـهتدف تعزيز مركزها يف ي تجل اهامتهما يف الوقت الراهن عىل إصالحات كربى 
ية الفكرية للملكوسط احملافل ادلوية  سن .  ل سم ابملالءمة و ها  نظمة  يلكة  همة بإعادة  حوقد بدأت هذه ا ت للم ته سنف مل

يت تو قا  .ل

يجي تقومي الاسرتا يق برانمج ا يا ابخلطوات اليت اختذت  توترحب أسرتا ل بو فسو.  لتحقل يف جيعل هذا الربانمج من الو
تغرية يف مع الظروف ا ية ويف وضع أفضل ميكهنا من ا ملنظمة أكرث مرونة و تكن لم يذ .  هم يا إىل مواصةل  تنفوتطلع أسرتا ل ت

سني تقدمي اخلدمة  نظمة  همة يف ا تغريات ا يؤدي إىل مجموعة واسعة من ا يجي، ألن ذكل  تقومي الاسرتا تحبرانمج ا مل ل سـ ت لل مل
ساءةل رشية، مبا يف ذكل تعزيز .  ملوا سني إدارة املوارد ا ية إىل  بادرات الرا شلك خاص، اب يا،  بوترحب أسرتا حت مل ب لل م

بو وإطالق نظم إدارة األداء وإعداد املوظفني ية يف الو يالاتصاالت ادلا  .خل

ية املزتايدة لل شاركة ا بو األخرية، مبا فهيا ا بادرات الو يا عن رسورها  شخصوتعرب أسرتا مل ي مب ية لل شفا فمدير العام، لزايدة ا ل
شاور مع ادلول األعضاء ناء .  لتوا ناءة، وتلعب دورا حاسام يف  شاركة  شلك ملموس يف إجياد  بادرات  هم هذه ا بو ب م ب ًمل ً تس

تب ادلويل واألعضاء وفامي بني ادلول األعضاء  .ملكالعالقات بني ا

 بنية احلومكة

ب ية يف الو ية احلومكة احلا يا أن  يترى أسرتا ل ية ومالمئةبنل بو، .  فو اك توى حومكة جديد رمسي داخل الو شاء  يوبدال من إ سـ من ً
يذية"مثل  تنفئة  ئات القامئة، " هي نات عىل ا يا ادلول األعضاء إىل الرتكزي عىل إدخال ا ها، تدعو أسرتا يأو ما شا لهل ي لتحسهب

نات اليت بدئ فهيا ابلفعل تجابة.  لتحسيويه ا نات يف ا شلك خاص اب سـوترحب  يةلتحسيب نة الربانمج واملزيا ن  .  جل
توايت تظم مع ادلول األعضاء عىل لك ا شاور املطرد وا يا اب سـوابإلضافة إىل ذكل، ترحب أسرتا ن ت ملل مل ونرى يف ذكل .  ل

بات احلومكة سني تر تيأسلواب انفعا للرتكزي عىل  حت ً ً. 

بل  شات حول  نا يا عن سعادهتا ابالشرتاك يف مزيد من ا سـويف حني تعرب أسرتا ق مل بو، فإن أية ل يسني احلومكة داخل الو حت
تفاضة وتعمق نظر فهيا اب توى حومكة رمسي جديد جيب أن  شاء  سـاقرتاحات بإ ي سـ ُن بقا عددا .  م يا  ًوقد حددت أسرتا ً سـ مل

تلكفة اليت  تأكد من مشول لك ادلول األعضاء، وا ية ا يل، مبا فهيا  نظر فهيا اب شـهتا وا نا تعني  سائل اليت  لمن ا ل تفص ل ق ي يفمل كم ل
يق وفريق إدارة تت نة ا ية جديدة، ووضوح أدوار  ية ر ئة رئا يار األعضاء يف أية  ية ا نظمة، و سـها ا جل مس سـ ي ت معل نمل لته خ حمل

ها ئة  بو وا نفسالو ي  .لهي

بو ية الو تطلب تعديالت عىل اتفا توى الرمسي للحومكة  ناية ملا إذا اكن هذا ا بغي إيالء ا يابإلضافة إىل ذكل،  سـ قلع ي سن .  ملي
يحا للموقف ًوتو توى رمسي من ض تعلق  بو، ولكن أية اقرتاحات  ية الو يا ال تدعو إىل أية تعديالت يف اتفا سـ، فإن أسرتا ت ي مبل ق

يل ئة من هذا ا سب دور أية  بار إدخال تعديالت  بغي أن تضع يف الا بئات احلومكة  ي حب ت لقي ه ع  .ينه
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بات احلا سأةل، ولكهنا ترى أن الرت شة هذه ا نا يا يف مواصةل  يوترغب أسرتا تم مل ق بغي أن ل بعث عىل الرضا وأن الرتكزي  ينية  ت ل
نظمة ياري  للمنصب عىل إحراز تقدم يف العمل ا ملع  .ي

متةل نات ا حملا  لتحسي

بىن القامئة يهنا يف إطار ا بو اليت ميكن  تعلق مبجاالت احلومكة يف الو يا أن تقدم اقرتاحات  لتود أسرتا ي ت  .حتسل

يا يار الريس، تؤيد أسرتا يات ا تعلق بآ لففامي  ت ل ئي متزي ابلوضوح والاساقخ ية  بو من خالل  يار رؤساء جلان الو ت ا معل ي تت .  خ
يارمه ية واحضة ال تأكد من مزااي وخربات لك من الرؤساء ووجود  تيث يضمن ذكل ا معل خل  .ح

ها نة ونظرها يف جدول أعام متديد وقت اجامتع ا تحقق الكفاءة  ية، ميكن أن  نة الربانمج واملزيا تعلق بعمل  لوفامي  للج ت ن جل  بي
ها ساعدهتا يف إكامل هماهما.  معلو ية  نة الربانمج واملزيا تظاما  ملوابإلضافة إىل ذكل، ميكن جدوةل اجامتعات أكرث ا ن للج .  ًن

همة حمددة،  ية، كفريق خمصص  نة الربانمج واملزيا بع  شاء فريق عامل صغري  يه، إ ملوميكن، بدال من ذكل أو ابإلضافة إ نت جل ن يل ً
ئات الر ينظر يف تقارير  يةهلل نة الربانمج واملزيا يات  نقابة وإصدار تو للج نظر فهيا .  ص تعني ا بع فإن هذه الاقرتاحات  لواب ي لط
ية  .نيف ضوء آاثرها عىل املزيا

بل اجامتع  يامث أمكن ذكل،  بغي الاتفاق عىل جداول األعامل،  يا أنه  ييل للجان، ترى أسرتا توى ا قوعىل ا ح ين ل شغ تسـ لمل
نة شات وميكن أن يؤدي ذكل إىل.  للجا نا ها بدال من ادلخول يف  نة تركز عىل  ق مزيد من الكفاءة عىل حنو جيعل ا مللج ًمعل

ية لالتفاق عىل جدول األعامل شلك أفضل.  ئإجرا نة  بغي الالزتام بأوقات اجامتع ا بو للج يا الاتقال يف .  ين نوتؤيد أسرتا ل
سات اللجان يف الوقت احملدد بدأ فهيا الريس  جلاحلاالت اليت  تقدمي ادلول األعضاء واثئق كام مي.  ئي يق الكفاءة  بكن  حتق

نا ومالمئا يث يكون ذكل  تابة  ية  تا ياانت ا بل الاجامتعات، وتقدمي أية  ناسب  ًالاجامتعات يف الوقت ا ً ممك ح ح كق ت ب  .فمل

ب ية داخل ا نظمة إلعداد نظم أكرث مرونة وكفاءة وفعا تعاون مع ادلول األعضاء وا تعدادها  يا ا لوبدي أسرتا ل مل لل سـ ل .  ىن القامئةت
بو شأن احلومكة يف الو نا  تقدمي آرا نا الفرصة  يونقدر  ب ئ ل  .منح
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ية  لتمنمجموعة جدول أعامل ا

 

شأن احلومكة يف الوبو ية  يآراء مجموعة جدول أعامل ا ب  لتمن

 

ية  نة الربانمج واملزيا رشة  سادسة  نيف ادلورة ا للج ع ناير 13 و12(ل تابعة خا") 2011ي  ست من األمانة، يف  ما رطة لمت
ية الواردة يف الفقرة WO/GA/39/13ثالطريق املرسومة يف الويقة  تو ص وا ّ، أن تعد WO/GA/38/2ث من الويقة 74ل

هام من ادلول األعضاء حبلول أبريل  سويقة بإ ية يف يويو 2011ث نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  ن، يك  ن جل ، عىل أن 2011ت
ثشمل الويقة ما ييل يات ) أ:  (ت لتجدات حول آ ية مسـ نظامت احلكو تحدة وسائر ا سن اإلدارة يف األمم ا مضامن  مل مل ح

ناد إىل امللحق األول من الويقة  ثادلوية، ابال هامات ادلول األعضاء، مع حبث وهجات ) ب(؛ WO/GA/38/2ستل سوإ
بو؛  سن اإلدارة يف الو ينظرها حول  بو) ج(ح سن اإلدارة يف الو تعراض واثئق سابقة حول  يوا ح لتقدمي   ويأيت هذا ا."سـ

بو"ًردا عىل دعوة األمانة تقدمي  سن اإلدارة يف الو هامات ادلول األعضاء، مع حبث وهجات نظرها حول  يإ ح ، عىل "س
شار إلهيا أعاله ية ا نة الربانمج واملزيا رشة  سادسة  نحو اذلي حددته ادلورة ا ملا ن للج ع ل  .ل

شاء  شأن إ ية  تقدمي آراء مجموعة جدول أعامل ا تضمن هذا ا نو ب من ل نة ه"لتي متع أكرث من  ية  ية جديدة وأكرث  جلئة رئا معل سـ جتي
ية، ب يق " عضوا16 و12 بني أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمهنالربانمج واملزيا تد نة ا ق، اذلي أوصت به  ل جل

)WO/GA/38/2( تحق بو  تعلق جبوانب أخرى من احلومكة يف الو بارات واقرتاحات  شمل أيضا ا نه  سـ، و ي ت ت تي ع ً لك
ناية  .لعا

يةَّوتقدم الا بو عىل حنو أكرث فعا يق أهداف الو هام يف  ية هبدف اإل تا لقرتاحات ا ي ل حتقل ية .  س لتمنوترى مجموعة جدول أعامل ا
ية  ية وادلميقرا شفا يات اختاذ القرار اب يه إجراءات العمل و سم  بو القامئ عىل األعضاء، اذلي  طأن معل الو ل معل ت في ف ت

ثقة بني ادلول األعضاء و شمول، سوف يزيد من ا لوا  .من جودة اخلدمات اليت تقدهما األمانةل

يذي) أ( يذية/لتنفاجمللس ا نة ا لتنفا  للج

ية  نة الربانمج واملزيا متع أكرث من  ية  ية أكرث  ئة رئا بدو أن مثة حاجة إىل  يق،  تد نة ا نكام لوحظ يف تقرير  جل معل سـ ي ي ل جتجل ه ق
شا.  عىل أن يكون عدد أعضاهئا أقل يح ذكل، يف مجةل أمور أخرى،  موسوف  ركة أكرب من جانب ادلول األعضاء يف يت

بو؛ ) 1( ية الو شاريع برانمج ومزيا يإعداد  ن تامثرها؛ ) 2(م ها وا سيص املوارد وإنفا ق ممارسة ) 4(تعيني املوظفني؛ ) 3(ختص
نظمة ية والفعاةل عىل إدارة ا ملالرقابة ا  .حلقيق

يذية تضم ادلول األعضاء ئة  شاء  بغي إ نفوملعاجلة ذكل،  تن ي هن بغي .  ي ئة صغريا مبا يكفي ينو ًأن يكون عدد أعضاء هذه ا لهي
تلفة ية ا نصف لألقالمي اجلغرا يل ا يق ا خملسري األداء الفعال للعمل وبريا مبا يكفي  مل ث ك في لمتتحق ل ًت شمل والية .  ل بغي أن  تو ين

يذي ية واملوارد ا/لتنفاجمللس ا تعلقة ابلربانمج واملزيا سائل ا يذية الرقابة عىل ا نة ا لا نت مل مل نفللج يات ل سري ا لعملرشية، و ي تب
بوةل ية ا تو بادئ ا تلفة وأعضاء ماكتهبا، عىل أساس ا يني رؤساء اللجان ا ية  ملقاملؤ جهي ل مل خمل تع كسـ نح .  س ميومن شأن ذكل أن 

بو ساءةل األمانة أيضا أمام أعضاء الو ياهتا، مع كفاةل  نظمة و ية أكرب لدلول األعضاء يف أمه قرارات ا يشاركة و م معل مل ًم  .ملك

يق) 1-أ( نة ا سـإصالح   لتنجل

نة  بو إعادة تصممي  ية احلومكة يف الو بو أو  ية الو ئة دون مراجعة جوهرية التفا جلمن الوسائل اليت ميكن هبا إقامة هذه ا ي ي ني بق له
ية، بإدخال  تصور يف األصل يف الاتفا نحو ا يذية، عىل ا نهتا ا ناسب ألداء وظائف  شلك  يق القامئة  قا نف ملم ل جل ب لتسـ نت ل

ت يريات ا لا يةلتغ  :لا
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ساعد األمانة" 1" يذية  ئة  ها  ها بأداء وظا سمح  يا، ال  بري حا يق، وهو عدد  نة ا تعدد أعضاء  ي ي ل ك سـ نفجل ئف تل ه كن ًت ومن .  ل
ية يل العادل للك األقالمي اجلغرا يل عدد أعضاهئا احلايل، مع كفاةل ا يارات املطروحة  فا ث تقل  .لمتخل

شمل ا" 2" يث  يق  نة ا ملتعني مراجعة والية  ت حب سـ جل سائل لتني ية والرقابة، ابإلضافة إىل ا تعلقة ابلربانمج واملزيا ملسائل ا ن مل
يني املوظفني تعلقة  تعا  .بمل

ناسب" 3" شلك ا يح دورية الاجامتعات اب ملبغي أيضا  ل نق تن ً  .ي

نة يف واليهتا، ويه اعامتد الربان همة ا ية أداء ا نة الربانمج واملزيا منوذج املقرتح، تواصل  تضمومبوجب هذا ا ن ملجل مل ية ل نمج واملزيا
تكويهنا احلايل تفاظ  تني والا بلفرتة ا ح  .لسـن

تخاب املدير العام ية ا يق إىل مراجعة  نة ا يص عضوية  متل أن يؤدي  نو معل سـ جل لتنتقل ويف الوقت الراهن، ال ميكل احلق .  حي
يار املدير العام إال  ية 83ختيف ا يارها إىل ا يق، يرفع ا نة ا مجلع دوةل عضوا من أعضاء  ت سـ خجل ُ لتن يع ً يه  يصدق  مجالعامة  عل ل

باب اليت تدعو إىل القلق .  ادلول األعضاء توفر دلى ادلول األعضاء األ يق،  نة ا يص عدد أعضاء  سـويف حاةل  سـ جل ستتقل لتن
يار ية ممارسة هذه اجملموعة الصغرية من ادلول للحق يف ا تشأن رش ع تخاب املدير العام/خب نة أن .  نا ملمكومن احللول ا

ية العا مجلعتخب ا يع ادلول .  مة املدير العامتن شاركة  ثل يف  هدف العام ا تجابة  ثابة ا يكون ذكل أيضا  مجو م مت سـ مب ملسـ لل ً
ية ية وادلميقرا شفا شمول وا سم اب نظمة بطريقة  ية  طاألعضاء يف اختاذ القرارات الر ل ل ت للم فسـ ت  .ئي

ئة جديدة) 2-أ( شاء  يإ  هن

ها والية واسعة وع ئة جديدة  شاء  يارات األخرى إ لومن ا ي ن يذية هخل نة ا لتنفدد أعضاهئا أقل لالضطالع بوظائف ا للج
ية نة الربانمج واملزيا يق و نة ا بىن القامئة  نواحلفاظ عىل ا للج سـ للج بو أو .  لتنل ية الو يح التفا يغري أنه قد يرتتب عىل هذا  ق تنق

بو يية احلومكة يف الو  .بن

تعلق ابحلومكة) ب( تسائل أخرى   م

بل، ترى مجموعة جدول أع قكام ذكر من  ناية ادلول األعضاءُ تحق  بو  ية أن مثة جوانب أخرى للحومكة يف الو عامل ا سـ ي تمن .  لت
نة  شاء فريق عامل حكويم دويل يف إطار  تعلقة ابحلومكة، ميكن إ سائل األخرى ا شة هذه ا نا جلوإلاتحة الوقت الاكيف  ن مل مل ق مل

شة وتقدمي الاقرتاحات خالل مو نا ته يف  ثل وال ية  قالربانمج واملزيا ي مت من سائل .  ًعد هنايئ حيدد سلفات ملوميكن أن تدخل ا
ية، مع أمور أخرى، يف جدول أعامل هذا الفريق العامل تا لا  :ل

نظمة ) 1 تصةل اب سائل ا سؤوال عن ا بو وأفرقهتا، يكون  نة وفريق عامل من جلان الو تب للك  شاء  ملإ مل مل م ي جل ًن مك
تب األقالمي  تعاقب عىل رئاسة هذا ا ملكواإلجراءات، عىل أن  تلفةت ية ا خملاجلغرا  .ف

تحديد ) 2 سن ا بو  ئات الو ية اخلاصة بلك  نظم ادلا سب احلاجة، مبا يكفل  بو ادلاخيل،  لمراجعة نظام الو ح ي ي خل لل ح هي
توافق يف اآلراء توصل إىل ا ية وا شفا بؤ وا سري القدرة عىل ا لوالاساق والوضوح، وذكل  ل ل ي فت لتن  .لت

تعز) 3 ية  نة الربانمج واملزيا لمتديد دورات  ن بو، مع جل ية الو ية وجدوى رقابة ادلول األعضاء عىل برانمج ومزيا ييز فعا ن ل
نظمة،  توسط والطويل آاثر عىل ا ها يف األجلني ا يكون  همة العديدة اليت  سائل ا نظر يف ا سامح ابلوقت الاكيف  ملا مل سـ مل لل لل مل

ها  .ليف جدول أعام

نح ال) 4 بؤ و سري القدرة عىل ا ممراجعة تقومي الاجامتعات  لتن  .وفود الوقت الاكيف لإلعداد بني الاجامتعاتلتي

يل ما إذا اكنت اللجان واألفرقة العامةل القامئة تعاجل ) 5 ية الجامتعاهتا هبدف  بو واجلداول الز ئات الو تعراض  حتلا ن ي ي مسـ ه
يث الوقت واملوارد ثىل، من  بو ابلطريقة ا همة ادلاخةل يف والية الو حيع اجملاالت ا ململ ي  .مج

تعراض نظام) 6 تقةل للرقابة إىل سـا شارية ا نة الا يحة اليت قدمهتا ا ناء عىل ا بو،  ثاليث للرقابة يف الو يمي ا سـ ا ت للج نص ب ي ملل سل تقل
مترب  ثالثني اليت عقدت يف  تاسعة وا ية العامة ا سبا ل ل  .2010مجلع
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يف ) 7 تو يني وا يات ا ناية أكرب  بو، مع إيالء  تعلقة ابألفراد يف الو سائل ا تعراض ا ظا ل تع لعمل ع ي مل مل وجماالت تفاعل ادلول لسـ
تفامق ها بأن  سامح  ناسب، دون ا شالكت يف الوقت ا تاألعضاء مع جملس املوظفني، وذكل ملعاجلة وحل ا ل مل ًوميكن أيضا .  لمل

يا  نظر يف إماكية حتديد فرتة د نا ن تقاط األنفاس"ل يف واملوظفني القادمني من " لال ثات مقرها  متون إىل  نلألفراد اذلين  جبع ين
 .عوامص ادلول
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ية بدلان األفر يقمجموعة ا  ل

 

شأن احلومكة يف الوبو ية  بدلان األفر يآراء مجموعة ا ب  يقل
 2011 مارس 21

يذي-ًأوال   1لتنف اجمللس ا

يذي) 1 نطقي للمجلس ا لتنفاألساس ا  مل

يذية عامةل كام هو احلال يف معظم الو ئة  بو  بغي أن توجد يف الو ية أنه  بدلان األفر نفترى مجموعة ا ن تيق ي ي هل تخصصة ي ملاكالت ا
تحدة تابعة لألمم ا ملا شت يف املايض.  ل يث نو بو؛  ست ابجلديدة عىل الو سأةل احلومكة  قكام أن  ي ي حم بة جملموعة .  ل لنسـواب

يذية جديدة تقوم أساسا عىل ثالثة جوانب عامة يه ئة  ية، فإن احلاجة إىل  بدلان األفر ًا نف تيق ي ئات ) 1:  هل لهيعدم كفاءة ا
ية؛  ية احلا لالرئا بؤ؛ ) 2سـ ية والقدرة عىل ا شفا بو ومعايرهتا لكفاةل ا نسني الو لتف ل ي ية ) 3حت سني الرقابة احلكو ماحلاجة إىل  حت

بو  .ييف الو

ية ية احلا ئات الرئا لعدم كفاءة ا سـ  لهي

تعامل مع احلومكة ية اليت  بىن احلا يمي ا بري، عىل  ئة جديدة، إىل حد  تمتد احلاجة إىل  ل ل ك تقي ه يق ب.  تع نة ا متع  سـو لتنجل طريقة جت
تظمة  نة .  بوناء عىل دعوة املدير العام) مبتوسط اجامتع واحد يف العام(منغري  شاري  ية ادلور الا للجونظرا إىل أ ت سمه ً

ند وضع اجلدول  شارة ادلول األعضاء  ئة مرة واحدة يف العام، مع رضورة ا متع هذه ا يق، فإنه ال يكفي أن  عا ت ي سسـ ه لن جتت ل
ثل، فإن .  الزمين لالجامتع جلواب نة وملدة ثالثة أايم فقطمل متع مرة واحدة يف ا ية  سـنة الربانمج واملزيا لن ومع ذكل، فقد .  جت

ها  سائل املدرجة يف جدول أعام يع ا يث تغطي  ية  نة الربانمج واملزيا متديد مدة  لجرت حماوالت عديدة غري موفقة  مل مج حب ن جل ل
متي، .  بطريقة فعاةل شلك  تني تدعو،  حإن عدم كفاية هاتني ا ب بولهيئ ية عاجةل داخل الو يإىل تعديالت   .هيلك

بؤ ية والقدرة عىل ا شفا بو ومعايرهتا لكفاةل ا نسني الو لتف ل ي  حت

ثقة ومتكني ادلول األعضاء من الاضطالع بدور مركزي يف إدارة شؤون  يذي إىل تعزيز ا شاء جملس  لميكن أن يؤدي إ تنفن
بو يذي عىل تعزيز دور ا.  يالو بغي أن يعمل اجمللس ا نفو لتن سائل اجلوهرية، بل ي يس فقط يف ا بو،  ملدلول األعضاء يف الو لي

نظمة شامةل  للمأيضا يف احلومكة ا ل يهتا .  ً سؤو يا  يذي ادلول األعضاء من الاضطالع  لكام ميكن أن ميكن اجمللس ا مب ًمعل لتنف ِّ
يا تادة يف جمال الرقابة عىل املدير العام وفريق اإلدارة ا نظرية ا لعلا ملع  .ل

ناقش اجمل تحدة األخرىيوسوف  متده كام هو احلال يف حمافل األمم ا بو ولقاءاته و يذي تقومي اجامتعات الو مللس ا يعي ويف .  لتنف
شاور مع ادلول األعضاء سودة تقومي اللقاءات بدون أن  ية إعداد  سؤو تالوقت الراهن، تضطلع األمانة  م ل وال يعي .  تمب

ها ادلول األعضاء تحدايت اليت توا نظام احلايل ا هجا ل بول ية للو شاركة يف الاجامتعات الر تعلق اب ي فامي  سـ مل سم .  ئيي تثال، ال  يمف ً
توازن2011تقومي اجامتعات عام  يث يوجد .  ل اب ناظر؛  شلك خيلو من ا حوتضح ذكل يف توزيع الاجامتعات عىل العام  ت ب لي

ث نصف ا بري يف ا يامن يوجد عدد  نصف األول من العام عدد صغري من الاجامتعات،  ليف ا ل ك ويؤدي هذا اجلدول .  اينبل
بة للوفود الصغرية يط واإلعداد لالجامتعات، خاصة اب سـالزمين إىل صعوبة ا نتخط  .لل

بو ية يف الو سني الرقابة احلكو ياحلاجة إىل   محت

تقةل للرقابة شارية ا بو الا نة الو ناقش تقارير  يدة اليت  ئة الو ية يه ا سـنة الربانمج واملزيا ت ي جل ت ي ن ملجل سه ح ا ويه، عىل هذ.  ل
نظمة تعلقة ابلعمل العام  تاجئ ا شة ا نا ية  نحو، غري اك للما مل ن ق مل لل شة .  ف نا يذية شامةل  ئة  ناك  نطقي أن تكون  قومن ا مل ي ه تنفمل ه

تحدة تابعة لألمم ا شرتكة ا يش ا ئات الرقابة، مبا فهيا وحدة ا يع  يات الصادرة عن  تو يذ ا تابعة  ملو ل مل ي مج ص تل نف لتفم ه  .ت
                                                           

يذية 1 ئة ا بديل  يذي  هوم اجمللس ا تخدم  نف ا نف تمف لت لل يل ك  .هسـ
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تعلقة ابمل سائل ا ملوناقش ا مل يةَت ياق آاثرها عىل املزيا ية يف  نة الربانمج واملزيا نوظفني يف الوقت الراهن يف  سـ ن ومل جتر .  جل
تصديق عىل  تني  متع مرة لك  يق  نة ا تعمق فامي وراء ذكل، ألن  شلك  تعلقة ابملوظفني  سائل ا شة ا للنا سـ جل ب مل مل نق م سـم جت لتن

ية نة الربانمج واملزيا نقرارات  نة الربانمج وامل.  جل جلوناقش  ست ماكان ت ـي بذكل  ية،  سائل املا سائل الربانمج وا ية  ًزيا ي ل مل م لن فه
تعلقة ابملوظفني سائل األخرى ا شة ا ملنا مل ق ئة .  مل ها ا تلقاها ونا ميكن أن  ية  سائل األفراد غري املا تعلقة  تقارير ا يأما ا ت ت ل مب مل لهل قش ف

يذية اجلديدة تظم واملؤسيس .  لتنفا تفاعل ا يح ذكل مزيدا من ا نوسوف  ملل ً  .بني ادلول األعضاء وجملس املوظفنييت

يذي) 2 شاء اجمللس ا نفيارات إ لتخ  ن

بو سني احلومكة يف الو يارات  يميكن عرض ثالثة  لتح  :خ

يار األول يق:  خلا نة ا ية، و نة الربانمج واملزيا يا، و سـمراجعة والية بىن احلومكة القامئة حا جل ن جل لتنل ً. 

ثاين يار ا لا نا:  خل يذي جديد  شاء جملس  قإ مل ها يف قضااي تنفن يفي اليت اكنت ادلول األعضاء توا هجشة مظاهر اخللل الو ظ
ية.  احلومكة ومعاجلهتا نة الربانمج واملزيا يق و نة ا هذا اجمللس اجلديد أن جيمع بني وظائف  بغي  نو جل سـ لتنجل ل  .ين

ثالث يار ا لا نة الربانمج وامل:  خل يذية وحرص دور  يام بوظائف  ية ا يق صال نة ا جلنح  سـ نفجل لق ح تم تعلقة لتن ية يف القضااي ا ملزيا ن
ية فقط يق.  نابلربانمج واملزيا نة ا بع هذا عقد اجامتعات أكرث  يعة احلال  سـو للج نب لتبط  .سيسـتت

بو سني احلومكة يف الو تعزيز دور ادلول األعضاء و ثل  هدف ا يارات إىل نفس ا يوميكن أن تؤدي لك ا حت ب مت ملخل  .ل

يذية عىل قدر من األ ئة ا نطوي تريب ا لتنفو يل ك يل، مع هي ية ا يذية اجلديدة عا ئة ا يث جيب أن تكون ا ثية،  ل ي متمه له نف لتح ل
بار يل اجلغرايف يف الا تأخذ ا عث شاء اجمللس .  لمت ية عىل وجه اخلصوص أيضا مبجرد الاتفاق عىل إ شة هذه ا نا نوميكن  لقض ًق م

يذي  .لتنفا

ثل عدد الا يذية،  ئة ا تعلقة بعمل ا يل أخرى  شة تفا نا تجري  مكام  نف م لتم يل ص ق ياهتا الاكمةل هسـ حجامتعات ومدهتا وصال
يذي شاء اجمللس ا شأن إ توصل التفاق  ها، مبجرد ا نفووظا لتئف ن ب  .ل

يا  ًاث بو بصفة عامة–ن  ي احلومكة يف الو

بو بصفة عامة هو ية يف احلومكة يف الو بدلان األفر يرأي مجموعة ا  :يقل

تخاب املدير العام) 1  نا

تخابه يح املدير العام وا نجيب أن يكون تر ية العامة، واليت تضم لك ادلول األعضاءشـ وتكون مدة شغل .  مجلع بواسطة ا
نوات  نصب حمدودة بأربع أو مخس  سـا تحدة(مل بع يف معظم واكالت األمم ا ملكام هو  كام .  ، وميكن جتديدها مرة واحدة)مت

يفة املدير العام عىل أساس جغرايف كام هو احلال يف األ تعاقب عىل و بدأ ا يق  ظبغي  ل مب تطن تحدة وبعض واكالهتاي  .ملمم ا

توازن للموظفني) 2 يل اجلغرايف ا ملا  لمتث

يات اليت قدمهتا األمانة، فإن  ئبقا لإلحصا بدل من بدلان اجملموعة ابء% 50ًط متون  لمن موظفي األمانة  يوشلك هذا .  ين
نة  ته بلك الطرق ا بغي معا توازن مصدر قلق ابلغ، و ملمكالوضع غري ا جلن يزي اإل(يمل لمتثل ا بدلان م نوية  للجيايب واحلصص ا لسـ

ية نا ما يل اجلغرايف).  ل بدأ ا بق فهيا  يف بوضوح وأن  تو ية ا ثوجيب أن تمت  يط ظ ل لمتمعل  .م

بو) 3 شاركني يف اجامتعات الو سؤولني ا ييني ا مل مل  تع

يف و بو يف  شاركوا يف اجامتعات الو سؤولني اذلين جيب أن  يني ا ية  نتع ادلول األعضاء بصال ي ي مل تع جمت ح يف، أو خ/ت جنارج 
يني تدخل يف ذكل ا تعوجيب أن تكون األمانة حمايدة وأال  يح رؤساء جلان.  لت تدخل األمانة يف تر شـكام جيب أال  هيئات /ت

بو  .يالو
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 تقومي الاجامتعات) 4

ها  تحدايت اليت توا نظام احلايل ال يعي ا بو ألن ا سودة تقومي اجامتعات الو شأن وضع  شارة ادلول األعضاء  هججيب ا ل ل ي م ب ست
ية بو الر شاركة يف اجامتعات الو تعلق اب سـادلول األعضاء فامي  ي مل سم جدول اجامتعات عام .  ئيي تثال، ال  يمف توازن2011ً .  ل اب

نصف األول من العام عدد صغري  يث يوجد يف ا ناظر؛  شلك خيلو من ا لوتضح ذكل يف توزيع الاجامتعات عىل العام  ت ب حي ل
بري يف يامن يوجد عدد  كمن الاجامتعات،  ثاينب نصف ا ل ا يط واإلعداد .  ل لتخطويؤدي هذا اجلدول الزمين إىل صعوبة ا

بة للوفود الصغرية  .لنسـلالجامتعات، خاصة اب

بو) 5  يإخطارات الو

ثات ية، أي عرب ا ناة ادلبلوما بو إىل ادلول األعضاء عرب ا بعجيب نقل إخطارات الو سـ لي يا إرسال .  لق تأخر حا ًو ل ي
تاح للرد حمدودااإلخطارات، وهو ما جيعل الوقت ً ا ها .  مل تطلب احلصول عىل رد جيب إرسا لذلكل، فإن اإلخطارات اليت  ت

تقدمي الرد هر اكمل عىل األقل  ها  توفر  يث  ثات  لإىل ا ي حب شبع ل  .ل

 نرش واثئق العمل) 6

بل الاجامت ها وأن يمت رشها عىل املوقع اإللكرتوين  ست  تاحة ابللغات ا بو  قجيب أن تكون واثئق معل الو لك نم ل ع بوقت ي
نظام ادلاخيل العام(ٍاكف  يه يف ا نصوص  هرين من الاجامتع، كام هو  لبل  عل م ش  ).ق

ية) 7 بو الر مسلغات الو  ي

ساواة ية عىل قدم ا بو الر تعامل مع لك لغات الو ملجيب ا مس ي  .ل

بو القامئة) 8 ئات الو يد  يتر ي  هشـ

بو ال تعمل هبا ح تابعة للو ئات ا بري جدا من ا يا عدد  ييوجد حا ل ي ك لهل ً ية ادلول األعضاءً يمي .  لبىت غا تقوذلكل، يلزم إجراء 
يهتا ها وأ مهلوظا ئات.  ئف ية هذه ا يمي أ ية دوية ملراجعة و ية حكو شاء آ يومثة اقرتاح يقول برضورة إ مه ل ل لهن تق بغي .  م نيث  يح

يض عددها ئات و يد بعض هذه ا ختفتر ي  .لهشـ
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ية تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

 

شأن تحدة  بآراء الوالايت ا بومل  ي احلومكة يف الو

تىض اإلخطار  بو،  تحدة فامي ييل آراءه يف قضااي احلومكة يف الو مبقيقدم وفد الوالايت ا ي شأن C.N.3206مل ية ب،  تو صا ل
يق والواردة يف الفقرة  تد نة ا قالصادرة عن  ل شئ " بأن WO/GA/38/2ث من الويقة 74جل ننظر ادلول األعضاء يف أن  تت

ية جدي ئة رئا بو  سـداخل الو ي ية، بهي نة الربانمج واملزيا متع أكرث من  ية  ندة وأكرث  جل  بني أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمهجتمعل
 " عضوا16 و12

يق يف الويقة  تد نة ا تحدة الفكرة اليت طرحهتا  ثوتؤيد الوالايت ا ل جل نة  (WO/GA/38/2قمل بحت اآلن ا للجواليت أ ص
تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت لشأن حاجة ادلول األعضاء ) س توايت تقاريرها ب يق وملراجعة  تد نة ا ها مع  حمسني تفا ل جل قتح عل

ية  .لفصلا

يا تع هبا لك ادلول األعضاء حا نفاذ اليت  ية أصغر ميكن أن حيد من القدرة عىل ا ئة رئا شاء  ًلكن إ ل مت ل سـ ي تن ويعرب هذا .  ه
ئة يرتاوح عدد أعضاهئا بني  شأن قدرة  يالوفد عن قلقه  لت عضوا عىل الرؤية وا16 و12هب نظمةً ميذ يف  تعمتد يف ) أ:  (نف

بالغ عددها  لها عىل لك دوها األعضاء ا ل سؤوةل عن ) ب(؛ 184معل ية ا ية الرقابة اخلار ملخربهتا قصرية وحمدودة يف آ جل
بو ية يف الو يري األعامل واإلدارة واملا تعلقة  يمراجعة اجلوانب ا ل سـ سري .  بتمل نا  ية صغرية ميكن أن  ئة رئا شاء  نإن إ جيعل سـ ي هن

يق /جتاه اخلاطئ ملعاجلة القضااييف الا تد نفاذ ادلول األعضاء إىل واحد من أمه أمعدة إجراءات الرقابة وا تعلقة  قاخملاوف ا ل ب مل
بو  .ييف الو

يضمن تفاعال  برية،  ية  ية وما ها والية اختاذ قرارات يف قضااي رقا شاء مجموعة حمدودة،  تحدة أن إ ًوال ترى الوالايت ا سـ ك ل ب ن لمل
يقأقوى أو أكرب أو تد نة ا ق أفضل مع  ل تقدم .  جل يامي  تضمن أيضا  بو  يل الو للوابإلضافة إىل ذكل، ميكن القول بأن  ي ي ًشغ تقً ت

نوات طويةل، ال تؤيد .  احملرز يف جمال العمل العادي ية عىل مدى  هدهتا اللجان الر يةل جدا اليت  سـومع احلركة ا سـ يئ ئلض ش ً
تة ية اث ئة رئا تخدام  تحدة فكرة ا بالوالايت ا سـ ي سـ شأهنا بني همل توصل إىل إجامع  شأن قضااي مل يمت ا تفاوض  ب وصغرية  ل ب لل

 .ادلول األعضاء

تخفاف به بغي الا بوق وال  بو، وهو أمر غري  ية الو ية جديدة تعديال يف اتفا ئة رئا شاء  تطلب إ سـقد  سـ ي سـ ي ن ني يق م وقد .  ًه
ية احلومكة بقة أخرى يف  باب واحضة ومعقوةل إلشاء  بنتكون مثة حاجة إىل أ ط ن تعديل . سـ نظر إىل هذا ا ل وقد يلزم ا ل

بو ملعاجلة ثغرات احلومكة ية من جانب الو باره خطوة  ياب مت حت ثل احلال، فادلول .  ع تحدة أن ذكل  ميوال ترى الوالايت ا مل
يات العامة يق وا نة ا ية و نة الربانمج واملزيا مجلعاألعضاء تضطلع بال شك بدورها يف احلومكة، من خالل  سـ جل ن ًوبدال .  لتنجل

شاركة م ية، وا ية احلا ئات الرئا سني ا بغي لدلول األعضاء الرتكزي عىل  بقة جديدة من اإلدارة، فإنه  شاء  ملن إ ل سـ ي حت ط لهن ين
تعلقة ابحلومكة سائل ا ية أكرب يف ا ملبفعا مل يايس بني ادلول .  ل ناخ ا نا خنىش من أن يؤثر ا سـوابإلضافة إىل ذكل، فإ مل لن

تعلق  بل فامي  ياألعضاء، كام ذكر من  ق تعديلُ ية ا ياري، يف  لابلعمل ا معل تقد أنه .  ملع ية، ال  يود املزيا نظر إىل  با نعوأخريا،  ن قل ف ً
ئة رقابة جديدة شاء  تفاوض حول إ نفق املوارد عىل ا يبغي أن  ن ل هت  .ين

يمي تقارير  تعراض و ية يف ا شاركة بفعا شدة عىل ا تحدة حتث ادلول األعضاء  بل، فإن الوالايت ا تقوكام ذكر من  سـق ل مل ب مل جلنة ُ
تعلق ابلقضااي املطروحة تقةل للرقابة فامي  شارية ا نة الا تفاعل بوترية أكرب مع أعضاء ا يق، وا تد يا سـ ت للج ل ملل س وميكن أن .  ق

يلك القامئ هوةل من خالل ا هتحقق هذا  لي نة حتديدا عىل ما ييل.  سب تصاصات ا ًونص ا للج يق ادلول ":  خت تد نة ا قتطلع  ل جل ُ
تظام ها اب ناألعضاء عىل  ية تقرير . معل نة بعد انعقاد لك واحد من اجامتعاهتا الر مسوعىل وجه اخلصوص تعد ا  توزعه عىل ًاللج

ية ننة الربانمج واملزيا نة .  "جل تقارير ا باها أكرب  يلك احلايل وكذكل لضامن إيالء ادلول األعضاء ا سني ا للجو ل ه ًتح نت ل ل
تد لك من الاجامتعني القادمني تقةل للرقابة،  شارية ا ميالا سـ سـت مل ية يف يويو س نة الربانمج واملزيا تعقدهام  ن الذلين  ن جل سـ
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مترب  ية2011سبو ئات الرقا يني لفحص تقارير ا يومني إضا ب  ي لهل بغي أن .  ف تقارير،  ينوهبدف زايدة اهامتم ادلول األعضاء اب ل
بار ية يف الا تا ية اإلجراءات ا نة الربانمج واملزيا تتضع  ل ل ن  :عجل

ية  • ناء جزء من لفصلجيب أن تضم الاجامتعات ا متة أ يني ووفودا  تقةل للرقابة رؤساء إ شارية ا ثنة الا مي سـ ت همللج ً قل مل س
 .لك اجامتع

يقات • تقةل للرقابة أيضا  شارية ا نة الا ية  تقارير ا تضمن ا تعلجيب أن  سـ ت للج لفصل ل ًت مل يني /س قلميتدخالت الرؤساء اإل
 .والوفود األخرى

ية عىل نطاق  • نة الربانمج لفصلجيب توزيع تقارير الاجامتعات ا يهنا يف واثئق  جلواسع بعد الاجامتعات، و تضم
ية، عىل أن يكون ذكل عىل اإلنرتنت أيضا ًواملزيا  .ن

تضمن  • ية لك عام،  نة الربانمج واملزيا تاج تقرير موجز  تقةل للرقابة إ شارية ا نة الا يجيب أن تواصل ا ن للج ن سـ ت ملللج س
ية وادلول األعضاء يف القضااي ثارةقلميآراء اجملموعة اإل  .مل ا
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 مجهورية كوراي

 

شأن احلومكة يف الوبو هورية كوراي  يآراء وفد  ب  مج

يق  تد نة ا ية املقدمة من  تا ية ا تو ية، نظرت ادلول األعضاء يف ا نة الربانمج واملزيا رشة  سادسة  قيف ادلورة ا ل جل ل ل ص ل ن للج ع ل
)WO/GA/38/2 : ،ياهتا يق و تد بو  نة الو معليمي معل  لل ي قجل سطس 18تق  ):2009غ أ

شارية تعىن ابلرقابة لدلول األعضاء -73 ية ا يق يه آ تد بو  نة الو تو ل لل ي سجل يق .  ق تد نة ا تفاعل بني  قواكن ا ل جل ل
نة متع مرة واحدة يف ا ية اليت  نة الربانمج واملزيا ناسقا مع  تفرقا ومل يكن  سـوادلول األعضاء  ن جل لت جت م نظامت .  م ملوا

ية توى أصغر وأكرث  ية عىل  ئة رئا ها  معلاألخرى  سـ سـ مي ه ئات الرقابة واختاذ ل تفاعل أكرث مع  ي مما ميكهنا من ا هل
ناء عىل تقاريرها  .بإجراءات 

متع أكرث  -74 ية  ية جديدة وأكرث  ئة رئا بو  شئ داخل الو نظر ادلول األعضاء يف أن  جتويوىص بأن  معل سـ ي ي ن هت ت
ية، ب نة الربانمج واملزيا نمن   . عضوا16 و12 بني أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمهجل

هورية ك هائل من مجو يا ال تكفي ملعاجلة المك ا ية بعددها ومدهتا حا نة الربانمج واملزيا نعة متاما بأن اجامتعات  لوراي  ً لً ن جل مقت
ية نة الربانمج واملزيا نالقضااي املعلقة دلى  شارية .  جل ئة الا تفاعل بني ا ناسقا  ية أكرث  ناك حاجة آل توحنن نؤمن بأن  ي لل ت ل سه له ً

 .وادلول األعضاء

نظر  ثل للكن اب ئة  يود عىل عضوية ا ية وفرض  ية إضا ئة رئا شاء  نا شك يف أن إ باب الواردة أدانه، فإ ميلأل ي سـ ي ن ن ن هسـ له ق ف
شلك أفضل شالك  تعامل مع هذه ا بة  نا بطريقة  مل لل سـ  .م

نة ا -1 ية و نة الربانمج واملزيا ية لعمل  ية اجلديدة أو واليهتا إىل ازدوا ئة الرئا متل أن تؤدي هممة ا لمن ا جل ن جل سـ جي له  .تنسـيقحمل

ياع قدر هائل من املوارد  -2 ية ميكن أن حيدث خالفا ويؤدي إىل  ئات الرئا بقة جديدة من ا شاء  ضكام أن إ سـ ي ط ًن ُ له
ئة .  اإلدارية شأن والية ا توصل إىل إجامع  يد هممة ا ها إىل  تالف مصاحل ادلول األعضاء وموا يوقد يؤدي ا ب لهل تعق قف خ

شاركة فهيا ية ومعايري ا ملالرئا  .سـ

تحدة األخرى رمغ أ -3 نظامت األمم ا يلك احلومكة يف  شأن  يق  تد بو  نة الو ملن حبث  ه ب لل ي مجل ) WO/GA/38/2(ق
ثرية دلهيا جلان صغرية  نظامت  كشف عن أن  ية واإلدارة والربامج ) ً عضوا16 إىل 12من (ميك لتعامل مع قضااي املا ت

نظمة ال بحرية ادلوية و نظمة ا ثل ا نظامت  نوعة، فإن بعض ا ما لم ل مل مل نوعملت يس دلهيا جلان من هذا ا ية  لصحة العا .  لمل
ية، تضم  تعامل مع قضااي اإلدارة واملزيا نظامت، واليت  بعض ا تابعة  ية ا ئات الفر نوابإلضافة إىل هذا، فإن بعض ا ت مل ل ل ع لهي

ية  نة الربانمج واملزيا نأعضاء أكرث من  نظمة).  ً عضوا54(جل بعض اآلخر للك ادلول األعضاء يف ا ملبل وسمح ا ل  ي
نة  ية و بة املزيا نة مرا نظمة العمل ادلوية؛ و تابعة  شؤون اإلدارية ا ية وا نة الربانمج واملزيا ثل  شاركة،  جلاب ن جل ل مل ل ل ن جل قمل م

ية /اإلدارة نظمة العا تابعة  ية ا شؤون املا شارية  نة الا تني لالحتاد ادلويل لالتصاالت؛ وا تا مليري األعامل ا للم ل ل لل ت للج بع ل سسـ ت
ست توشري.  لألرصاد اجلوية ية  ناقش قضااي اإلدارة واملزيا ي هذه احلاالت إىل أن العضوية احملدودة للمجموعات اليت  ن لت

تحدة نظومة األمم ا ملممارسة عامة بداخل  ية .  م ترب هذه املامرسة آ نظامت األخرى ال  لوابإلضافة إىل هذا، فإن بعض ا تع مل
 .فعاةل

ية هورية كوراي بأن احلل األكرث فعا تاما، تؤمن  لو مج نة ًخ متديد ادلورات القامئة  ثل  شالك املذكورة أعاله قد  للج وكفاءة  مت بللم ي
ية شاركة يف .  نالربانمج واملزيا نظر يف الفكرة وا هورية كوراي اب مللكن مع ذكل، إذا اقرتح وفد آخر بديال أفضل سرتحب  ل مج ً

شأن شات أخرى يف هذا ا لنا ق  .م
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يا  نأملا

 

شأن احلومكة يف  يا  بسامهة من أملا ن بوم  يالو

ية هممة بو  يا احلومكة يف الو قضترب أملا ي ن نظمة .  تع بو  يد يف تعزيز دور الو هود واإلصالحات اليت  يا لك ا مكوحنن ندمع  ي تفلك جل ً
ية الفكرية للملكدوية مركزية  شاور مع ادلول األعضاء.  ل ية وا شفا بو لزايدة ا هود الو ياق، نرحب  تويف هذا ا ل ي لسـ ف جب  .ل

 بنية احلومكة

بغينتؤمن أملا تعمل كام  نظمة  يه أية  تاج إ ية مالمئة وتوفر األساس اذلي  بو احلا ية الو نيا بأن  م ين لب ل حت ل بغي أن حتدث .  ي ينوال 
بو ئات احلومكة يف الو يزايدة أكرب يف عدد  ثل .  هي ئات جديدة،  شاء  موميكن أن يؤدي إ ي يذية"هن تنفنة  بح "جل تص، إىل أن 

يس اب يدا ولكن  ية القامئة أكرث  لا تعق ًن ئات جديدة لن يقيض .  لرضورة أكرث كفاءةلب شاء  يوابإلضافة إىل ذكل، فإن إ هن
ها ئات القامئة لوظا متةل يف أداء ا ية عىل أوجه القصور ا ئفبطريقة تلقا ي لهئ بدو أن من األفضل معاجلة أوجه القصور .  حمل يبل 

ها ئات القامئة لوظا بىن وا سني أداء ا متةل  ئفا ي ل هتح لب  .حمل

نات داخل ا لا سيتح  بنية القامئةل

ية تا يا، نود أن نربز القضااي ا لبد ل ًئ  :م

يق-1 تد ية ا ق  لن  ب

يدة نارص احلومكة ا نرص رييس من  يق الفعاةل  تد ية ا جلإن  ع ع ئل ق يدين من .  بن ية إعالم ا همة يف هذه ا تفومن اجلوانب ا ن ملسـمل لب
تظمة وفورية يق بصفة  تد شطة ا نأ ل من يا ما ييل.  ق يق ذكل، تقرتح أملا نو  :لتحق

تفاعل بني املدققني وادلول األعضاء؛حتس •  لني ا

يس فقط بعد اختاذ القرارات، بل  • ية العامة،  ياانته يف ا تقةل للرقابة  شارية ا نة الا لأن يلقي ريس ا مجلعئ ب سـ ت ملللج س
شة لك نقطة من نقاط جدول األعامل نا قيف موعد أقصاه بدء   .م

يار الريس-2 ية فعاةل ال ئ آ ت  خل

تعلق بعمل اللجان،  يار الريسيفامي  يطة ولكهنا فعاةل ال ية  شاء آ ئنؤيد إ ت سـ ل خن  .ب

  جداول أعامل اللجان-3

بل اجامتع اللجان بغي الاتفاق عىل جداول األعامل  بح معل اللجان أكرث كفاءة،  قحىت  ين  .يص

ية وتدفق املعلومات-4 شفا ف ا  ل

ية وتدفق املعلومات اخلار شفا سن يف جمال ا فنود أيضا أن نرى مزيدا من ا ل لتح ً توفر الواثئق يف الوقت .  جيةً بغي أن  تو ين
شأهنا شاور  ها وا تح بل الاجامتع إلاتحة الفرصة للوفود  باملالمئ  ت لل يلل  .ق
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 نفرسا

ية[  ]نسـمرتمج عن الفر

 

بو شأن احلومكة يف الو شاور  يا ب  لت

بو شأن بىن احلومكة يف الو بو يف إعداد ويقة حمدثة  ساعدة أمانة الو ييقات من فرسا  ب ث ي مل ن  .تعل

رش ط سادس  ها ا ية، يف اجامت نة الربانمج واملزيا عبت  ل ن جل ناير 13 و12(عل ث، من األمانة إعداد ويقة حمدثة عن )2011ي 
بو همة.  ياحلومكة يف الو تعلق هبذه ا مترة فامي  شاورات مع ادلول األعضاء  ملوال تزال ا ي  .مسـمل

بو هبدف حتديث أدوات احل يترحب فرسا ابإلصالحات املضطلع هبا يف الو تقومي ن نظمة، وخباصة برانمج ا لومكة يف ا مل
رشية يجي وإصالح إدارة املوارد ا بالاسرتا يث اإلدارة وتدفق .  لت يدة من  هم يف اإلبقاء عىل املامرسة ا بادرات  حهذه ا س جلف تمل

 .املعلومات

بو شأن احلومكة يف الو شة واسعة اجملال  نا بل إجراء  يذلكل فإن فرسا  ب ق من ً فإهنا تطلب إيضاحا وعىل الرمغ من ذكل،.  تتق
يطة والوسائل الالزمة ذلكل يذية وو يعة  ئة جديدة ذات  شاء  تصواب إ سـشأن ا ب ي ن سـ تنفب ط  .ه

ئات بو من عدة  ية للو ية املؤ يوتكون ا ي سـ هت س يات الاحتادات اخلاصة، واللجان :  لبن يق، و نة ا ية العامة، و مجعا سـ جل لتنمجلع
يذية تداخل اجلزيئ.  لتنفا ئات وا لوقد أدى تعدد ا ية يف لهي نة للمزيا تصة  ئات اإلدارية ا شأت ا ن بني والايهتا إىل أن أ جل خمل ي لهن
ية1998ويف .  1976 نة الربانمج واملزيا يجة ذلكل  سع جمال واليهتا، وشأت  باين وا نة ا نة  ن، أدجمت هذه ا جل ن ت مل بلج نتللج ُ  .

سا تعامل مع لك ا يات يف اجمللس  ية اآلن صال نة الربانمج واملزيا ملومتكل  لل ن يةحجل بدو أن دور لك من .  لئل اإلدارية واملا يو
بعث عىل الرضا يات  ية العامة وا شارية  ئة ا ية مكرحشة و نة الربانمج واملزيا يق و ينة ا مجلع للجمع ت ي ن جل سـ سجل ه ِّن  .لت

نه،  تخيل  يذية مث جرى ا نة  يق إىل  نة ا تحويل  ية اجلديدة، جرت دراسة اقرتاح مماثل  سـهتل األ عويف  ل جل سـ جل ل نفم تلف لتن
تضاهابصفة بو  ئت الو هومل اليت أ تو ية ا بب احلاجة إىل تعديل اتفا مبق خاصة  ش ك ق يس نسـ  .ب

تحدة، فإن أاي من  نظومة األمم ا تابعة  نظامت ا يذية يف العديد من ا ًابإلضافة إىل ذكل، وعىل الرمغ من وجود جمالس  مل مل ل مل تنف
نة الربانمج وامل يق و نة ا ئة جتمع بني  نظامت ال متكل  جلهذه ا سـ جل ي نمل يةلته بو .  نزيا يطة يف الو ئة و شاء  يوذلكل، فإن إ سـ ي هن

ًبدو تكرارا ال داعي هل  .ي

ها، وهو ما بدأ فعال بإعداد جدول  ية لوظا نة الربانمج واملزيا سني أداء  ية  بو عىل مواصةل العمل  ًوحتث فرسا الو ئف ن جل حت بغ ي ن
يق، ومتديد ادلورات تد نة ا نظمي  قزمين، وإعادة  ل جل بغي أن تعقد .  ت ُو ية، املزمع عقدها " بورة الريعد"ين ننة الربانمج واملزيا للج

يريات يف  شاورات وعرض ا يح بذكل الوقت إلجراء ا بكر من العام،  هر يويو، يف وقت  تغمن اآلن فصاعدا يف  مل لن ت م ليش ً
مترب هر  تايل يف  سبالاجامتع ا ش  .ل

 

ثالثاملرفق ييل ذكل [  ]لا




