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بو من  .1 رشة يف مقر الو نة  ثا ية دورهتا ا نة الرب*مج واملزيا يعقدت  ل ن عجل  .2011سبمترب  16 إىل 12م

ية .2 تا نة من ا=ول األعضاء ا لتألفت ا ل باجلزائر وأنغوال ونغالديش وبردوس ويالروس والربازيل وبلغار5 : للج ب
يو*ن وغوات©ال ريوالاكم يا وا بويت ومرص وفرسا وأملا ية و هورية ا يا وكو وا يا وكروا ندا والصني وكولو لون و ن ن ي ت ب جك شـ يكم لتمجل

ند وإيران  نغار5 وا هو ية ا–مجهورية (له تان ) مإلسال يك ويجري5 وعامن و تان وا يان واألردن واكزا يا وا سـوإيطا ن سـ سـ ل كل ملك خ
يا و نوب أفر نغافورة و نغال و يا وQحتاد الرويس وا هورية مو=وفا وروما هورية كور5 و يقوبريو وبوندا و ج مج سـمج سـ ن يالل با نإ  سـ

سويد وسورسا  يوا نصب(ل ند وتونس وتريا ويجوطا) ملحبمك ا كتان و¼ يل ية كسـ تحدة األمر تحدة والوال5ت ا يا واململكة ا يكأوكرا مل مل ن
بويفارية–مجهورية (وأوروغواي وفزنويال  ل ا يا ) ل ثN يف هذه ). 53(مبوزا نة اليت اكنت  مموف© ييل ا=ول األعضاء يف ا للج

باجلزائر ونغالديش وبردوس ويالروس والربازيل وبلغار5 والاكم: ا=ورة ندا والصني وريب ية كون و هورية ا يا وا يككولو شـمجل لتم ب
يا وإيران  ند وإيطا نغار5 وا يو*ن و يا وا بويت ومرص وفرسا وأملا لو ه ه ل ن ن لي ية–مجهورية (ج يك ) م اإلسال يان وا سـوا ملكل

نوب  نغال و يا وQحتاد الرويس وا هورية مو=وفا وروما هورية كور5 و تان وبريو وبوندا و جويجري5 وعامن و مج سـمج ن ل سـ لن ك
يا يا ويقأفر با نإ ية وفزنويال سـ تحدة األمر تحدة والوال5ت ا يا واململكة ا ند وأوكرا سويد وسورسا و¼ يك وا مل مل ن يل  –مجهورية (يل

بويفارية لا يا ) ل ثN بصفة ). 42(مبوزا نة  بو وغري األعضاء يف ا ية، األعضاء يف الو تا ممعالوة عىل ذÂ، اكنت ا=ول ا للج ي ل ل
ي: مراقب تان وأندورا وأسرتا لأفغا يا نسـ توا يويا والكريس الرسويل والعراق والكويت و سلفادور وإ ييل وا بحرين و نا وا ي ب ث ل شـ لل

يا ورسي الناك وتوغو  سعودية سلو بني والربتغال واململكة العرية ا بال وهوندا وبÉ وا شقر ومالزي5 ومو*كو و نومد ل ب لفل ل ن فيغ ي
يداد وتوغو  شاركني يف مرفق هذه الو). 24(ينوتر  .ثيقةملوترد قامئة ا

ند  ند ا ند ا ند ا تاح ا=ورة    1111للللببببا تاح ا=ورةا تاح ا=ورةا تاح ا=ورةا     ففففتتتتا

هذه  .3 ية نظرا جلدول األعامل احلافل  تا Q يا*هتم متس مهنم اإلجياز يف  نة بوفود ا=ول األعضاء وا لرحب ريس ا ح تئ ب فللج ل
نة الرب*مج . ا=ورة رشة  سابعة  نجز خالل ا=ورة ا للجوأضاف أن الرتكزي يف هذه ا=ورة اكن هو QعGد عىل العمل ا ل عمل
ية واملزي ية ). 2011ل يويو 1ن يويو إىل 27من (نا نة الرب*مج واملزيا نودعا الريس الوفود إىل Qطالع عىل ملخص ريس  جل ئ ئ

ية اليت مجعهتا األمانة) WO/PBC/17/8ثالويقة ( شأن الرب*مج واملزيا ئN واألجوبة  ية لأل ثا نوعىل الويقة ا ب سـ ن ل تذر . ث عوا
تأخري يف توفري ويقة الر ثالريس عن ا ل شأن ئ نة ( ا0ي عكف عىل إعدادها مع سفري بردوس احلومكةبؤساء  جلريس  ئ

يق بوع ودعا )لتنسـا توفر إال الحقا خالل األ سني وأضاف أن الويقة لن  ية للر بب تعارض اجلداول الز سـ، لألسف  ت ث ي ئن م سب
ية تا Q حالريس املدير العام إىل تقدمي مالحظاته  .فتئ

شاورات غري  لوفود وذكر بأورحب املدير العام .4 نة من  ية عديدة قد جرت بني اجGع يويو غري الرمسي  للجر ن مس
ية ية وا=ورة احلا لالرب*مج واملزيا شاورات. ن ناء يف تقدم ا هاÞا املركز جدا وا ملوشكر ا=ول األعضاء عىل إ لب وشكر أيضا . س

شاورات وإلعداد الوyئق اجلديدة يد خالل ا هم ا ملزمالءه يف األمانة عىل  جله نوان جدول األعامل .  املطلوبةمعل عويف إشارة إىل 
يق والرقابة" تد قا يد جدا احملرز هذا العام يف هذا اáال"ل تقدم ا تحدث عن ا جل، وأعرب املدير العام عن رسوره بأن  ل . ي

تقN اجلديدة للرقابة شارية ا Q نة شاء ا سـوحتدث عن إ ت للج ملن يدة . س نة ا سة هذه ا سـورحب املدير العام بر للج لي سانز ئ
متدت مقاربة قامئة عىل اäاطر . ريدرادو اليت اكنت حارضة يف هذه ا=ورة نة اجلديدة قد ا عوأضاف املدير العام أن هذه ا للج
يدة للغاية شارية . مفوقدمت إىل األمانة إرشادات  Q نة تعاون الويق مع ا توقال املدير العام إن األمانة تعزتم مواصN ا للج ث سل

تقN للرقابة نة . ملسـا يات ا بريا من تو للجوأضاف بأن عددا  ص تقN للرقابة قد مت وأن عددك شارية ا Qسـ ملت يات العالقة س تو ص ا ل
نة. قد نقص هذه ا يار مدير جديد  ية ا للجوأعلن عن إمتام املدير العام  ت لمعل نة . خ تار عىل  يقرتح املرحش ا جلووفقا لإلجراء،  ä سـ

مترب  ها يف  Gيق يف اج سبا ع نوان وأوحض. 2011لتنسـ ياسات املقرتحة"ع املدير العام أنه حتت  نة الرب*مج " لسـا جلقدم إىل 
ية  تان نواملزيا تان مقرت حيا سـ ت�رÞمسـ Q ياسة ستان جدا، وهام  ياسة اللغات، وسـ لك و يد اإلعداد وموضوع تناهام اكتسـ قا 

شة مع ا=ول األعضاء ملدة أكرث من عام قنا تووأعرب املدير العام عن أ. م شأن هاتلمì يف ا ني بصل إىل خالصات 
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تني تني املقرت يا حا سـ تعل. لسـ يجي، يوف©  تقومي Qسرتا تق برب*مج ا تظمة ل ثات ا تحد نقال املدير العام إنه من املرتقب إجراء ا ي ملل
تصار الرب*مج يف طريقه إىل اإلمتام  تقN للرقابة،  شارية ا Q نة توى ا=ول األعضاء أو ا خسواء عىل  سـ ت للج ملسـ سم

تواصل. 2012 ةبهناي سني ا نظمة يف مرحN عادية من ا تدخل ا ملمث  تح مل ية . لسـ ئيسـورأى املدير العام أن أحد اإلجنازات الر
تلف  سامهة من جانب املوظفني يف  هم وا يجي خالل هذا العام هو احلصول عىل قدر أكرب من ا تقومي Qسرتا خملرب*مج ا مل ت لفل

يجي تقومي Qسرتا ترشوعات بر*مج ا ل نوان وف©. م تعلق  لع  ية"ي رشوعات الر تقدم احملرز يف ا سـا ئيل ، قال املدير العام إن "مل
ثالثة رشوعات ا نظمة قد سامهت يف هذه ا لا تقال حنو . ململ بىن اجلديد، فقد مت ا رشوع ا نويف إطار  مل بىن 500م مل موظف إىل ا

ية جدا عن جودة جو العمل ا0ي ساد. اجلديد نا ردود أفعال إجيا بوقد  بىن اجلديد يف . تلقي يدشن ا ملو . 2011 سبمترب 27سـ
ناء قاعة املؤمترات اجلديدة قد بدأ بعد إبرام العقد مع املقاول العام  بلني ألن  يN العامني ا يدوم  ناء  بلكن موقع ا ط سـ ملقب ل

تواصل العمل . للمرشوع بىن ا0ي  ية  باحة األما يد اإلجناز يف ا بريا من العمل اكن  يوأضاف بأن قدرا  م سق للم ل فيه ملدة عامني ك
يؤد يث يفرتض أن يكون املمر الرابط بني الهبو وقاعة ي ذÂ إىل بعض Qضطراب يف هبو سـو حبىن أرد بوكش  م

بو جتديد جزء من هذا الطريق . املؤمترات اجلديدة يث أمكلت الو ثاين هو وجود األشغال عىل طريق فرييه  يواألمر املزجع ا ن حل
يهتا سؤو لعىل  متل بع. م يفيكوما مل  نة  ية جملس مد سؤو ند هو عىل  ي ل بل هناية هذا العام. جم متل العمل  قومن املؤمل أن  . يك

رشوع رييس آخر، وه ئمث أشار املدير العام إىل  يث إم ية  يط للموارد املؤ حو ا سـ ستخط ن العمل عىل قدم وساق عىل أمور ل
رشية وت بة طوير لبأخرى، مهنا بوجه خاص حتديث أنظمة املوارد ا ند احملوري . األعاملقمرا لبوشدد املدير العام عىل أن ا

ية  ية هو الرب*مج واملزيا نة الرب*مج واملزيا نشأن جدول أعامل  ن جل ساهامت الواردة يف ا=ورة . 2013-2012ب يع ا ملورأى أن  مج
ية غري الر نة الرب*مج واملزيا نية  للج توى المس ناء واحد هو  سـيف يويو قد أدرجت يف هذا Qقرتاح مع ا ت من يةثسـ . نرب*مج واملزيا

سأ� معقدة تلفة . مورأى املدير العام أن هذه اكنت  بو، وقد اكنت  ية يف الو ية إعداد املزيا سامت اخلاصة  بب ا خمو ي ن لعمل ل بس
متويل، بل اكن  با  بو  ية الو نظامت دوية أخرى، مل يكن اقرتاح مزيا يات يف  نوع من ا يفا عن هذا ا تالفا  للا طل ي ن ل لعمل مل طف خ

با  نفقطلألحرى  بة. تإلدارة من اإلدارات يك  ندما قدرت أن ا=خل سريتفع  سـوأوحض املدير العام أن األمانة   يف 4,7بنع
يةاملائة تا يل املدرة لإليراد يف فرتة العامني ا بو  تطورات يف أنظمة الو بار ا ل اكنت تقدر ذÂ عىل ا ل سج ي ل تت وأضاف أنه مل . للع

يايت عرفت منوا حيدث أي تغري يف اشرتااكت ا=ول األعضاء ال بة.  صفر5مسا  يف 4,7 بنسـوقد توقعت األمانة منوا يف اإليراد 
بل. املائة تصاد العاملي يف ا Q هد تعلق  بب قلقا لغا ف©  يقني  بري من عدم ا ناك قدر  تقلكن  ق ش سـس مب ملي ي ل ك واكن من الصعب . ه

هذا رأت األمانة أن أفضل مقاربة يه العم يا،  يقني  يمي عدم ا لجدا  مكتق توقعات ويا*ت ل عىل أساس مال بت من منوذج ا ب  ل ث
يف الزم يا*ت إىل أن ا يف لكام أشارت ا بو وا تكالو لتك بل تة األوىل من العام ارتفاعا يف عدد من . لي هر ا لسـوقد عرفت األ ش
بة شأن الرباءات  تعاون  بات يف إطار معاهدة ا سـا ب ل مت. املائة يف 9,58 بنلطل رين يف مسـوأشار املدير العام إىل اجتاهني 

بو عن جماالت أخرى تصاد ورمبا هام ميزيان الو Qي ت�ر يف األصول غري امللموسة : ق Q بة سأحد هذين Qجتاهني هو أن  نسـ
ت�ر يف األصول امللموسة، وكذÂ اكن طوال  Q بة ساكن يزتايد بوترية أرسع من  تصادات 20-15نسـ Q ية يف ق عاما املا ض

تقدمة ت�رات يف األصول غري امللموسة أعىل من إجاميل بعض  ولفعل عرفت. ملا Q بة إجاميل من تصادات  Qس نسـق
ت�رات يف األصول امللموسة Qتعدد األقطاب. س منو  تعلق  متر  ثاين ا موQجتاه ا ب يسـ بات الواردة هذا العام . ملل لطلثال، اكنت ا م

هر األوىل(من الصني  تة أ شيف ا بات املودعة يف إطار معاهدة املائة يف 7,5 هناعىل أساس أ (املائة يف 42تبلغ ) لسـ لطل من ا
شأن الرباءات تعاون  با هورية كور5 . )ل بات الواردة من  مجوجتاوزت ا  من املائة يف 5,8  أيضا عىل أساس أهنااملائة يف 20لطل

شأن الرباءات تعاون  بات املودعة يف إطار معاهدة ا با ل مترين قدما جزء من ورأى املدير العام أن هذين Qجتاهني . لطل ًا ملسـ
ناها يف لك ماكن يف  يا*ت اليت رأ سقة لاكمل مع ا يا*ت عىل أهنا  بب ا0ي أدى إىل احGل رؤية ا يح ا يتو ب ت ب لض مل سل

توقعات  بت من منوذج ا ية املالمئة يه العمل عىل أساس ما  بب ا0ي جعل األمانة ترى أن املقاربة ا تصاد وا Qل ثن س ملهق ل
بو و يويا*ت الو يا*ت إىل ذÂب يف لكام أشارت ا تاحة  يات ا تخدام اآل با مل ل لسـ بو ا=اخيل . للتك يات فريق الو يومن هذه اآل ل

بات الواردة وإماكية  توى ا ية وQجتاهات عىل  تاجئ املا تعراض أحدث ا تظام ال متع  نإلدارة األزمة ا0ي ا لطل سـ ل ن سـ من ل ج
Âية إن دعت الرضورة إىل ذ سورسي " الرمز العام"واكن . نمراجعة الرب*مج واملزيا مية الفرنك ا يهو سعر الرصف وارتفاع  ل ق
بو إيراداهتا تلقى هبا الو ية اليت  يمقابل العمالت الر ت بة فاقت . ئيسـ سورسي  مية الفرنك ا سـفقد ارتفعت  بنل ي  يف فرتة املائة يف 25ق

يه توقع  تخيل عن دخل اكن ميكهنا أن  بو إىل ا تلققصرية جدا وأدت لو ت ل نات ورمغ أن. ي تكهه من الصعب جدا إصدار أي 
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بو لن  يشأن حركة العمالت، رأت األمانة أن الو تخيلب لمتر يف ا مية تسـ يجة ارتفاع  برية من ا=خل  بالغ  ق عن  ت نم . العمالتك
يف  ية ا بب آ تكوهذا  لس شأن الرباءاتلب تعاون  بيف معاهدة ا هر، Â0 فإن . ل تة أ سوية هذه  ية ا يذ آ تغرق  شوقد ا سـنف ت ل لسـ ت

نةQرتف يف لفرتة  ية ا نظمة تظل بال حامية آ سورسي جعل ا مية الفرنك ا رسيع جدا واحلاد يف  ياع ا ل مل معل لتك ي لكن ت� . قل
سورسي يحات اخلاصة لفرنك ا نفذ ا ندما  تأيت يف هناية هذا العام  يامحلاية  ل تصح ت ع نك . لسـ لبوذكر املدير العام أيضا بأن ا

بلغ غري سورسي قد الزتم إلنفاق  مالوطين ا ي توىل ند  سورسي  سـ حمدود محلاية الفرنك ا ع مل يورو1,2 ي باب مل . لل  سـوهذه األ ل
منوذج يري ما يعرضه ا يل إىل  لبد األمانة أي  تغ مت نظمة، قال املدير العام إن األمانة اعرتفت بأن ا=ول . ُ نفقات ا تعلق  ملوف©  ب ي

نظمة شف يف نفقات ا ملاألعضاء طاملا *دت بقدر من ا شاورات مع ا=ول األعضاء، اقرتح ويف هذا الصدد . لتق يجة  مو تن
بغي  نظمة أال ترتفعيناملدير العام أنه  سه ألن األمانة توقعت ارتفاعا يف دخل ا نفقات ملقدار  مل ا نف ، بل أال تزيد )املائة يف 4,7(ل

نفقات عن  بةاملائة يف 3لا يق اخنفاض ورأى املدير العام .  عن Qقرتاح األصيلاملائة يف 1,7 بنسـ، أي اخنفاض  حتقأنه ميكن 
ساعدة يف  سني تقدمي ا تاجئ أو عىل الزتام األمانة  يق ا ملهذا أساسا بواسطة تدابري فعا� وأضاف أن ذÂ لن يؤثر عىل  تح بن ل حتق ك

ية وتكوين الكفاءات تاما، شدد املدير العام عىل أن ال . لتمنجمال ا ْو ية شـ!خ تعاون يف جمال ا يؤثر عىل Qلزتام  من  ل لتسـ
تاجئ يف هذا الصددحتو نيق  ئت ا=ول األعضاء . ق شف الالزم ا0ي ما  سامه يف توفري تدبري ا توأضاف أن هذه اخلطوة  تق فت لس

نظمة ملسه من ا  .تلمت

ند  ند ا ند ا ند ا     اعGد جدول األعاملاعGد جدول األعاملاعGد جدول األعاملاعGد جدول األعامل    2222للللببببا

شات إىل الويقة  .5 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/18/1 Prov.2تس

6. Nتق شارية ا Q بو نة الو سة  سـوأعلن الريس أن ر ت ي جل ملي س ئ يدة سانز ريدرادو، قد تفرغت يف ت� ئ لسـ للرقابة، ا
ية نة الرب*مج واملزيا بة  يحة äا نا جل ط ند . لصب تطرق إىل ا يكون ا  Â0ب ل شارية ( من جدول األعامل 3لسـ Q نة تتقرير ا سللج

ياهتا تقN للرقابة وتو صا باره جزء) ملسـ ً باحاعت حلوأضاف الريس أن مراجع ا. لص من جدول األعامل Â0 ا سات اخلارh، ئ
يحة يوم األربعاء  يد ديديه مونوت، أكد تفرغه يف  با صسـ مترب 14ل تقدمي تقريره2011سب  ند . ل  يقدم ا  ،Â0ب لسـ ند 9ّ  8لب عىل ا

تعراض . إلعطائه معىن أوحض Q سامهة يف ية جدول األعامل قد وضعت كام يف العام املايض  سـوأوحض الريس أن  للم نب ئ
سريها يف  شات و نا يوا ق يةتمل تا توى ا يعة ا لإطار اáموعات الر ل ملسـ ية : ف تعراض أداء الرب*مج واملا يق والرقابة وا تد لا سـ قل

ية رشوعات الر ية عن ا تقارير املر يجي وا تقومي Qسرتا ية وبر*مج ا يط ووضع املزيا ياسات املقرتحة وا سـوا حل ل ت ل ن تخط يسـ ل ئل . مل
شة  نا متكن من  ندا  ندا  نود  ناول ا قواقرتح الريس  ب ب ب مت للئ شة ¼مةل نا سائل الوجهية  قا متد جدول . ممل يقات، ا ياب أي  عويف  تعل غ

ته املقدمة  .بصيغاألعامل 

 بيا*ت عامة

يا*ت العامة .7 لبتح الريس ب تقدمي ا ئ  .ف

تدرة .8 يادة الريس ا بري بفضل  مس اáموعة ء، إنه واثق من إحراز تقدم  yتحد ملقوقال وفد سورسا،  ئ ق كم وشكرت . ي
يةاáموعة ء األ يN املا هر ا شاورات اليت عقدهتا خالل األ يع الوyئق وبوجه خاص عىل ا ضمانة عىل إعداد  لقل مل واعرتفت . شمج

ية نة الرب*مج واملزيا رشة  سابعة  مثرة اليت دارت خالل ا=ورة ا شات ا نا ناáموعة ء  للج ل ق عمل بوذكر الوفد مبوقفه وتقديره . مل
ها يف أن تركز ا=ول األعضاء واáموعات عىل صقل املواقف وأعرب. لألجوبة املقدمة إىل حد اآلن ملت اáموعة ء عن أ

شات نا ناوته ا بق أن  متد عىل ما  قاملقدمة سابقا وأن  مل ل ت سـ ية. تع نة الرب*مج واملزيا نوهذه ا=ورة  ية  للج عاكنت نقطة حتول نو
بو بة إىل الو ي ية. لنسـ يهتا مضن اإلطار القامئ عىل الرب*مج واقرتاح ث اكنت ويقة  أخرى،حومن * شلك  ية أول ويقة  بناملزيا تت ث ن

بل تاحة يف ا يا*ت ا ية ا سني نو هم يف  بغي أن  تاجئ، مما  تقا س سـن ملي مل ب ع حت ي لن ية . ل تصادية العا Q ية أخرى أدت األزمة ملومن * ق ح
شأن توقعات ا=خل شك  بة ا بإىل ز5دة  ل توتوعىل غرار ذÂ، اكن. نسـ برية من  ناك خماوف  سـ  ك نفقات املزتايدةمه . لى ا

ية إىل خفض  يث الكفاءة ونفذ تدابري را بغي لألمانة أن حتدد فورا الوفورات واملاكسب من  مورأت اáموعة ء أنه  ح تن ي
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نفقات ند . لا شات ا نا ها بقدر أكرب خالل  تصقل اáموعة ء مو بو ق لسـ م واطلعت اáموعة عىل .  من جدول األعامل13قف
يدياملعلومات اليت قدÞا  يانه ا هاملدير العام يف  تقN للرقابة . لمتب شارية ا Q نة هد ا سـوأعربت اáموعة عن تقديرها  ت ملللج س جل

يات  تو صللعمل مع األمانة من أجل خفض عدد ا يات 11ل تو ية واحدة وا ية جدا إىل تو ص اخلاصة äاطر العا ل ص  اخلاصة 96ل
ية جدا إىل  ية44لäاطر العا تقN للرقابة وأكدت اáموعة. ص تو شارية ا Q نة مترار للعمل مع ا شاط و سـ الزتاÞا  ت للج ملن س سـب

سن يا إىل إدارة أ بل  يات يف ا تو يات وا تو تفاظ  Q حعىل سع ص ل ص تقل ية اليت . ملسـح سة اإلعال موأعربت عن تقديرها للج ل
تقN للرقابة  شارية ا Q نة تطلع إىل تقرير اجGع ا ثا وقالت إهنا  سـعقدت حد ت للج ت ملي وطمأنت اáموعة ء أيضا . املايضس

ية تاجئ إجيا ها ليك حتقق هذه ا=ورة  ناء ود بالريس عىل الزتاÞا ا ن معب  .لئ

شكر إىل األمانة ألهنا نظمت وأعدت وحتدث وفد س .9 تو1ا  يق  يا مس مجموعة دول أورو الوسطى وا للو بلط من ل في
نة الرب ية  للجيع الوyئق من أجل دورة يويو غري الر مس ن يةمج شات اليت دارت خالل . ن*مج واملزيا نا قورأت اáموعة أن ا مل

توى العايل اللزتام العديد من الوفود يدة للغاية بفضل ا ية اكنت  نة الرب*مج واملزيا ية  سـا=ورة غري الر ن للج ملمس ورأت . مف
بغي أال تطرح  ية  شات خالل ا=ورة غري الر نا ناولهتا ا سائل اليت  يناáموعة أن ا مس ق مل ت وأملت اáموعة يف أن . مرة أخرىمل

ية  تا توى الكفاءة واإل سني  يع اáموعات أيدت فكرة  ية األخرى هذا الرأي، وال سـ© وأن  جتقامس اáموعات اإل ن سـ حت مج مي مت قل
بو ييع اجGعات الو ية يف العمل أو تكرار للمواقف املعرب عهنا سابقا Â0، .مجل © وف. جأملت اáموعة يف تفادي أي ازدوا

ثتعلق بويق ية ي نة 2013-2012نة اقرتاح الرب*مج واملزيا ية  ته املعد� خالل ا=ورة غري الر للج، أيدت اáموعة Qقرتاح  مس بصيغ
ية نفقات. نالرب*مج واملزيا تلكفة وخفض ا يق وفورات يف ا نة  يارات  لغري أن اáموعة قالت إهنا مع فكرة حبث أي  ل تحق ممك . لخ

بغي أال يرض أ ية اليت ينلكن  بغي أال يعرقل اخلدمات األسا تاجئ و نفقات ألهداف املو1ة حنو ا متل يف ا يض  سـي  ي ن نل لختف حم
تخدمهيا بو  سـتقدÞا الو ية . ملي بغي أن تظل Þمة ا=ول األعضاء الر يث الكفاءة،  بحث عن وفورات من  سـومن خالل ا ي ئيل ن ح

نظمة سن سري ا مليه ضامن  نت اáموعة للريس أن. ح يه،  ئو مت يدها الاكملعل مثرا وأكدت تأ ي يكون معì *حجا و   .م

ب5ان األقل منوا و .10 بال مس مجموعة ا لوحتدث وفد  ناول ويقة قال إنين ثه يود  ية اقرتاح ت  2013-2012نالرب*مج واملزيا
ند احملدد من جدول األعامل وتقدمي مالحظات أمع تظار ذÂ ا ببدل ا ب5ان األقل منوا تعرب عن رسقال إنو. لن ورها برئاسة ل ا

ية نة الرب*مج واملزيا همة  هذه ا=ورة ا نالريس  للج مل ل ب5ان آمال أن تكون هذه ا=ورة *حجة ئ يد هذه ا لوأكد 7 تأ وشكرت . ي
تعزيز  ثابت  يد وأشادت ملدير العام عىل الزتامه القوي وا ب5ان األقل منوا األمانة عىل إعداد الوyئق يف املوا بمجموعة ا ل ع ل

نظمة وسريهامصاحل هذه  ب5ان وحاميهتا يف معل ا ملا ية . ل بادرات يف جماالت تطوير ا مللكوأعربت اáموعة عن رسورها  مل
ب5ان األقل منواالفكرية  ب5ان األقل منوا وأ. ليف أقالمي ا سري نفاذ ا رشوعات Þمة  ب5ان النطالق  لعرب عن ارياح هذه ا ي ل تت لم

يا وتكوين الكفاءات وأيضا نولو جإىل ا بكرلتك رشوعات يف وقت  يذ هذه ا م  ملنف ب5ان أيضا عن اريا9ا . لت توأعربت ا ل
Nب تني ا ية لفرتة ا تدرج يف الرب*مج واملزيا ية تظل أولوية وأهنا  ية بأن ا ملقللمعلومات الواردة يف ويقة الرب*مج واملزيا لسـن ن سـ من ن . لتث

ية  يف يف نفقات ا ب5ان علام الرتفاع ا منوأحاطت ا لتل وأعربت عن تقديرها لعدد ) املائة يف 21,3  إىلاملائةيف  19,4 من(لطف
ية  يهنا يف ماكتب ا ية و ية ر ية  شاء  ب5ان األقل منوا، مبا يف ذÂ إ بارشة  نفعة ا ية إىل ا مللكمن األشطة الرا س ن حتم مق ت ب ن لل مل مل حتن

شاء مراكز د ب5ان األقل منوا وتوفري بر*مج خدمات املعارف وإ نالفكرية املوجودة يف ا تاكر وماكتب نقل ل Qيا و نولو بمع ا ج لتك
ب5ان األقل منوا يا يف ا نولو لا ج ية الفكرية . لتك سة ا تعزيز نفاذ مؤ بذل 1د أكرث  ب5ان عن اريا9ا لاللزتام  مللكوأعربت ا س ل ب ت ل

تخداÞا ية الفكرية واملعارف وا سـوالعموم إىل املعلومات اخلاصة  يع بفضل ال. مللك زتام الرب*مج لتشجوقد شعرت اáموعة 
ية بوجه خاص عرب تقدمي  ية الفكرية من أجل ا تخدام ا ب5ان األقل منوا ال رشية يف ا تعزيز كفاءات املوارد ا ية  منواملزيا سـ ل ل لتن مللك لب

ية الفكرية  Nتص تلف القطاعات ا تدريب يف  مللكا مل خم ثل . ل ب5ان األقل منوا وا1ت عدة صعوت  موقالت اáموعة إن ا ل
ت منوملا=خل ا تصاد اليت تعوق ا ية لال ية ا=ا ية ا يفة وا ية ا نخفض وا لاح ا ق خلن ت ب لضع من تحمل لل باب . لت سـوهذه الصعوت يه أ

ية الفكرية ية، مبا يف ذÂ يف جمال ا ب5ان األقل منوا يف عامل ا يف  مللكوتاجئ لألداء ا من لل لضع ها يف أن . لتن ملوأعربت اáموعة عن أ
ساعدة هذه  بو يف  ميكرب دور الو يدوا ي ناس يك  تحداث فرص  تج وا يهتا وحتديد قدرة ا نا ب5ان عىل تقوية  تفا سـس يف لل سـ ن ت ملل

ية الفكرية وتعزيزها نولوh، لرتمجة . مللكعرب تطوير نظام ا تاكر ا Q Âتاج إىل دمع ملموس، مبا يف ذ لتكوقالت اáموعة إهنا  ب حت
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ية وظروف  يق صN بني ا ية إىل األقالمي و منمواردها ا لتن حتق ياق، ذكرت اáموعة إلعالن الوزاري . حياة الفقراءلغ لسـويف هذا ا
بو 2009 لعام ب5ان األقل منوا يف ويقة الو ية من أجل ا نفصل يف الرب*مج واملزيا سم  ي ا0ي *دى بأمور مهنا وجود  ث ل ن مق

تني ية لفرتة ا لسـنللرب*مج واملزيا تحدة الرابع. ن ب5ان األقل منوا يف مايوبشأ ملوذكرت اáموعة بأن مؤمتر األمم ا  قد 2011 لن ا
ت ب5ان األقل منوا للعقد ا متد بر*مج معل  ملما لل ا0ي شدد عىل العمل ) سطنبولبر*مج معل ا (2020 إىل 2011د من ع

ب5 ية ا بارها جماالت أولوية  تاكر  Qيا و نولو لوا من ت لتب ع ج يع واكالت األودعا بر*مج معل ا. ان األقل منوالتك مجبول  مم سطن
يذ بر*مج العمل املذكور عرب إدراجه يف برامج معل لك مهنا شاركة يف  نظامت ا=وية عىل ا تحدة وا تنفا مل ل مل وأكدت اáموعة . مل

ية سدا يف الرب*مج واملزيا يه وأملت أن تراه  تفق  ية اإلعالن ا نأ جم عل مل ب2013N-2012 مه وأعربت اáموعة . ملق ويف الوyئق ا
تدى يعن تقديرها =ور الو نظمي   Âب5ان األقل منوا، مبا يف ذ تحدة  تدى األمم ا تحضريية  ية ا ناء يف ا شط وا نبو ا ت لل مل ن ل لعمل ب من ملل ل

بذ جدا تاكر، وهذا أمر  Q ب5ان بواسطة ية يف هذه ا يع ا توى و يع ا حمر ب ل من شج لتسـ ت مل تدى عىل عدد من إجنازات . ف ملنواتفق ا
تاكر واإلبداع م Q يع ية إىل  بو را بالو شج تي ب5ان م ية يف ا نولو ية وا ثقا تصادية وا Qية و GجQ تحوالت لن أجل ا ل ع جل تك ف لق

بعة وشدد عىل . األقل منوا يع اإلجنازات ا شأن  ية بر*جما خاصا  بو للرب*مج واملزيا ثت اáموعة عىل تضمني ويقة الو سـو مج ب ن ي لث ح
يذا ف يذ هذا الرب*مج  نفأنه ال بد من ضامن الرصد املالمئ من أجل  تنف ب5ان . عاالت مترار ا بو  ست اáموعة أن تذكر الو لوا ي سـمت ل

بغي  يث  بت إعادة إدراج اإلجنازات  ية و ئة من ا=ول األعضاء يف معرض ويقة الرب*مج واملزيا ناألقل منوا عىل أهنا  ح يف طل ن ث
 .ذكرها

يادة .11 ية والاكرييب معر عن رسوره  مس مجموعة ب5ان أمرياك الال Éبقوحتدث وفد ب نة هذه تين للج الريس يف دورة ا ئ
نود جدول األعامل يع  ها عىل مواصN العمل عىل  بوأكد عزم اáموعة و مج  عىل إعدادها وyئق وشكرت اáموعة األمانة. تصممي

يريات اليت اقرتحهتا ا=ول األعضاء يف ويقة هذه ا=ورة وأ تعراض وإدراج ا هودها من أجل ا ثشادت  تغ لسـ الرب*مج اقرتاح جب
يةواملزي ية. نا تا همة ا سائل ا لوأشارت اáموعة إىل ا ل يطا " 1: "ململ بغي أن يكون شفافا و ية  تو5ت الرب*مج واملزيا سـتقدمي  ي ن بحم ن

Nب ية أو ا ية احلا ملقوموجزا سواء يف فرتة املزيا ل  ات يف األقالمي،رضورة مواصN تعزيز الربامج من أجل تكوين الكفاءو" 2 "،ن
يةوال سـ© كفاءات أقالمي  نا ب5ان ا ما ل ية و" 3 "،ل يص املوارد الاك شأن اللغات مع  نظمة  ياسة ا ية مواصN تعزيز  فأ ختص ب مل سـ مه

بث عرب  يد وا ية الرتمجة وإ¼حة الوyئق يف املوا لسني نو ع ع بواإلنرتنت لتح ية يف الو ييع اللغات الر مس  .جبم

ية أن .12 ب5ان األفر يا ا0ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر يقوأعلن وفد  يق يكون خاصا لويقة لج يانه  ث  سـ الرب*مج اقرتاح ب
ية ية حتضريا . نواملزيا ية غري ر سات إعال ية األمانة عىل الوyئق اليت أعدهتا وعىل عقد  ب5ان األفر مسوشكرت مجموعة ا جل مل يق

رشوع األول املقرتح لويقة الرب*مج واملزي. لهذه ا=ورة بل آراءها األوية يف ا ثوقد قدمت اáموعة من  ملل يةق تعلق . نا يوف© 
ية تظل أولوية يف  رشوع احلايل للويقة، شددت اáموعة عىل أن ا من لتث متجسد  وأشارت إىل أن هذا 2013-2012فرتة المل

ية يف  ية منليف الز5دة اإلجام بNاملائةيف  21,3  إىل2011-2010فرتة ال يف املائةيف  19,4 لتمننفقات ا تني ا ملق لفرتة ا . لسـن
áنظمة وأعربت ا منو إيراد ا ملموعة عن اريا9ا  يص هذا اإليراد املرتقبلت بN وأضافت أنه ال بد من  تني ا ختص لفرتة ا ملق لسـن

ية ها إدراج جدول أعامل ا ندرج يف  بو اليت  يات برامج الو يث الكفاءة  يق أقىص ماكسب من  منحبمكة  ي ي لتلعمل مي ح مصتحق . ل
نة الرب*مج واملزي بغي  للجورأت اáموعة أنه  ية مل يؤد إىل خفض املوارد اäصصة ني ية أن تضمن أن إدراج األشطة اإلمنا ئا ن ن

ية نا ب5ان ا مساعدة ا ل ل ية لضامن . مل يعة األشطة اإلمنا ية عن  تعني يف إطاره وجود معلومات إضا ياق ا0ي  ئوهذا هو ا ن ب ي طسـ فل
ية [املائةيف  21,3 أن ننفق عىل هذه األشطة خالف] نمن املزيا يمل اتس ية علا جرت  ندما اكنت املاكتب اإل بل  ميه العادة من  قلع ق

ية ئنجز بعض األشطة اإلمنا ن هوم .ت تعريف  تعلق أيضا  مف وهذا  ب يةي ثوأعربت اáموعة عن عدم رضاها عن أن ويقة . لتمننفقات ا
ية اقرتاح  توسطة (30 مضت الرب*مج 2013-2012نالرب*مج واملزيا رشاكت الصغرية وا ملا نون الرباءات قا (1 يف الرب*مج) ل

تاكر Qية (2والرب*مج ) بو يا*ت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والÉذج ا فالعالمات ا ب ع لص رشاكت الصغرية قالت إن  و). لل لا
ية نا ب5ان ا تصادات ا تصادات يف العامل، لكن حتديدا ال Q يع توسطة Þمة  موا ق لق ل مجل با ما اكنت القوة . مل رشاكت غا لهذه ا ل ف

ت يا ويه باحملركة لال ية الفكرية يف مليقاكر واإلبداع يف أفر سب، بل حق املؤلف وا ية  نا ية الفكرية ا ثق عهنا ا مللك  مللك حفب ع لص تن
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ثشلك املعارف ا تقل ل تع لتقل ل رشاكت الصغرية . ل شطة ا لوقالت اáموعة إن أ ن
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بب يعهتا وهذا ا تقاطع  توسطة  سوا لل ب ت شطهتا بطمل ندما تكون أ توسطة  رشاكت الصغرية وا تقل  ن أيدت وضع بر*مج  ع مل للسـ م
هو� شطة الربامج  .بسواحضة مبا يكفي وميكن رصدها  تعني عىل أ نوشددت اáموعة عىل أنه  تعاون اليت ي بات ا لتعلق برت ت يت

ية وأن تعرت تلفة  تو5ت ا يهنا أن تراعي ا ب5ان وف©  رشاكة بني ا منو ä سـ للتل مل ب ية واألقل ل نا ب5ان ا ياجات اخلاصة  مف ال ل لل حت
يق منوذج  نب تعممي  بمنوا وال بد أن  تطتج يع"ت ناسب ا مجلواحد  ب5ان األقل منوا ". ي لوذكرت اáموعة بأن أكرث من ثليث ا

شأن إقامة إ توى  يع ا تدى الر ب5ان األقل منوا يف ا بو إزاء ا بت لزتام الو يا ور بموجودة يف أفر سـ ن ل ملي فمل ح تعزيز يق لطار شامل 
تاكر واإلبداع  Q ب5ان األقل منوا بواسطة ية يف ا با ل شأن ا(لتمن تحدة الرابع  بمؤمتر األمم ا ا0ي عقد يف ) لب5ان األقل منوامل

هدف . 2011 مايو 13 إىل 9سطنبول من ا ية، وحتديدا يف ا لوأوصت اáموعة بإدراج هذه اإلجنازات يف الرب*مج واملزيا ن
يجي  ثالث، الرب*جمني تQسرتا يني9 و8لا تقدم اقرتاحات يف إطار الرب*جمني ا ن و  18وأشارت اáموعة إىل أن الرب*مج . ملعسـ

شطة  ناخ واألمن وأشارت إىل أن أ ثل الصحة العامة وتغريات ا سائل Þمة  ناول  ية  تحد5ت العا ية الفكرية وا نشأن ا مل م ت مل ل مب مللك
نقاش بني ا بوللهذا الرب*مج غري مطروحة  نرب للو ي=ول األعضاء يف  شاط هذا الرب*مج . م ناقش  نÂ0 أوصت اáموعة بأن  ي

شت يف حمافل  ية دوية وعامة نو يا سائل  تضمن  بري ألن نطاق الرب*مج  تدى ا=ويل احلكويم القامئ إىل حد  قيف ا ل سـ سـ م ي ك ملن
يق .أخرى يق 1ودها  بو  تيض من الو سـعالوة عىل ذÂ، بعض هذه األشطة  سـ ي نن تن ت تحدة تق ملا ويقا مع واكالت األمم ا ث

نظامت األخرى ية . ملوا تو سقا مع ا يكون  صوهذا العمل  ل ت ية40مسـ سؤول أن يقدم . لتمن من جدول أعامل ا سم ا ملوميكن  للق
ية الفكرية ية وا ية  نة ا ية بقانون الرباءات أو إىل ا نة ا=امئة ا ته إىل ا مللكتقارير عن أ من ن للج ن للج لتشط ملع ملع تع. ن لق يوف© 

ية (20لرب*مج  رشااكت واملاكتب اخلار ية وا جالعالقات اخلار ية يف )لج ج، أشارت اáموعة إىل أن دور املاكتب اخلار
شاورات مع ا=ول األعضاء متر من ا سار  بل موضوع  ملا مسـم بو املوارد . ملسـتق يلكن اáموعة أوصت بأن ترفع من مقدار الو

ها  ية وأال  ختفضاäصصة للماكتب اخلار يذ .  كام اقرتح مؤخرااملائة يف 3,9 بنسـبةج بو يف وضع ميكهنا من  تنفوهذا جلعل الو ي
متد ية حاملا  شأن املاكتب اخلار تعياسـهتا  ج ب شة ويقة . سـ نا ية خالل  يقات إضا تقدم  ثوقالت اáموعة إهنا  ق تعل مسـ الرب*مج اقرتاح ف

ية  .نواملزيا

ند مس مجموعة جدول .13 ية وأ أعامللهوحتدث وفد ا يادة لتمن ا قعرب عن اتفاقه مع ما شعرت به اáموعة ء، أي أن 
مثرا نح ثقة يف قدراته عىل جعل هذا QجGع *حجا و سابقة  مالريس لالجGعات ا مت ل ية  أعاملوشكرت مجموعة جدول. ئ لتمن ا

ية ا ية وغري الر ية الر سات اإلعال يضة وعىل ا ملاملدير العام واألمانة عىل الوyئق ا م مستف مس جلل يل ملسـ قبيدة للغاية اليت عقدت  ف
Nشام ئN واألجوبة ا بذول يف إعداد مجموعة األ هد ا ية وعىل ا لا=ورة احلا سـ مل تعلق . جلل ية قرتاح يوف©  نالرب*مج واملزيا

بت مجموعة جدول2013-2012 للفرتة تدبري املعرو أعاملح، ر ية  ل ا ية لتمن رشوع الرب*مج واملزيا نض يف  إلدخال الكفاءات م
بل املدير ا يذ الربامج، كام سلط الضوء علهيا من  يات داخل األمانة، فضال عن  يريات يف اإلجراءات وا قملطلوبة وا تنف لعمل لتغ

ية يفالعام تا Q ته ح  ت ية عن رسورها ألنه  أعاملوأعربت مجموعة جدول. فلكم بN من لتمن ا تني ا هد فرتة ا توقع أن  ملقا ن سـش لت مل
نظمة إىل منوعودة بةمل إيرادات ا بلغ  سـ يقدر أن  منو حبصافة لضامن كفاءة قصوى . املائة يف 4,7 ني يص هذا ا لوال بد من  ختص

ية  ية بطريقة جوهرية، مبا يف ذÂ برامج جدول أعامل ا سه إدراج جدول أعامل ا بو ويف الوقت  منلربامج الو من نف تي لت ل
رشوعاهتا ية علام من خالل املالحظاتأعامل وأحاطت مجموعة جدول . مو ية لتمنا ية للمدير العام بأن ارتفاع املزيا تا Q ن حت ف

يخفض من2013-2012 فرتةلل نفقات املائة يف 3 إىل املائةيف  4,7 سـ  ية يف ا يضات يف املزيا ل ولضامنة بعدم وجود أي  ن ختف
ية تعلقة لكفاءة املقرتحة . لتمناملو1ة حنو ا يل املاكسب ا ملوقالت اáموعة إهنا تود Qطالع عىل تفا يقاهتا علهيا ص تفظ  تعلو بحت
بت مجموعة جدول. حىت ذÂ احلني ية تظل أولوية يف  أعاملحور ية بلكمة املدير العام القائN إن ا من ا تمن لت  2013-2012 الفرتةل

سدت يف Qرتفاع اإلجاميل يف  ية منجتوقد   يف فرتة املائة يف 21,3  إىل2011-2010 الفرتة يف املائة يف 19,4 لتمننفقات ا
بNلسـا ملقتني ا يد قالت إن  و. ن يجي ورأت اáموعة أنه من ا ية توجه اسرتا لإدراج ا ت ملفمن لنظمة ول5ول األعضاء فهيا الت توصل لم

هم واحض  شلك نفقات فإىل  شرتك ملا  يو يةم بت مجموعة جدول .لتمنا  Â0شأن  أعاملطل  تو يحا  ية من األمانة تو ب ا ض مكمن لت
سأ� وتطلعت إىل العمل م يق ملصطلح ملهذه ا نطاق ا= يح ا تو قع األمانة  ل ض ية"ل نوحتديد األشطة اخلاصة " لتمننفقات ا

بة ف© خي بة سـللمحا ية يف  يف املائة اäصصة لأل21,3نسـص  ئشطة اإلمنا بNفرتةن تني ا ملق ا ية قد حددت عىل . لسـن لتمنورمغ أن ا
تني القادمة، الحظت مجم بو وأوية لفرتة ا يجي للو لسـنأهنا هدف اسرتا ل ي توافق أعامل وعة جدول ت نظمة ال  ية أن منو إيراد ا يا مل لتمن
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ية بة. للتمنمع منو املوارد اäصصة  بو  سـوف© قدر منو إيراد الو ية إال املائة يف 4,7 بني نفقات ا من، مل يقدر منو املوارد اäصصة  لتل
يةعالوة عىل ذÂ، أشارت  .املائة يف 1,9 بنسـبة ّ، بني جدول املوارد أن 8 إطار الرب*مج  أنه يفلتمنمجموعة جدول أعامل ا

بة ية اخنفض  سـيص املزيا ن يون فرنك سورسي يف 5 337من  (املائةيف  9,1 بنختص ي  يون 4 788 إىل 2011-2010مل مل 
اجلدول الوارد يف ( املوارد اäصصة للرب*مج 9وعىل غرار ذÂ، اخنفضت يف الرب*مج ). 2013-2012يفرنك سورسي يف 

بة بو) 88صفحة  بو والزتاÞا مع ا=ول : "2.9كام جاء يف الفقرة . املائة يف 4بنسـضوح  يويقع هذا الرب*مج يف صدارة تعاون الو
ناطق  تلف ا ها املرتامكة عن  نظمة معقا ويوسع أفق معار سب ا ب5ان األقل منوا، و ية وا نا ب5ان ا ملاألعضاء، وال سـ© ا خم مل يك ل ل فل م

ها ها  لو تدى أس. فهم هو  منومن مث  بوف تلف برامج الو يايس يربط بني ا=ول األعضاء املذكورة و يق ." خم لتحقورأت اáموعة أنه 
ساعدة  ية ال يؤدي إىل خفض املوارد اäصصة  ية لضامن أن إدراج األشطة اإلمنا ية اك بغي وضع آ همة،  ملهذه األهداف ا ئ ن ل في ن مل

ية نا ب5ان ا ما ل ست اáموعة من األمانة. ل ياق، ا متويف هذا ا لسـ يل عن نقل املوارد من الرب*مج ل  إىل الربامج 9ص أن تقدم تفا
هم بوضوح هم هذا اجلانب ا ملاألخرى  بو . لف بت اáموعة بعمل الو هم اخلاص بوضع القواعد واملعايري، ر تعلق áال ا يوف©  حي مل

شأن  يق توافق أكرب يف اآلراء  يد بني ا=ول األعضاء و تعاون الو سري ا صا=ؤوب  ب ط ل حتقي ية لت توازن  للملكياغة إطار دويل و م
سب، بل أيضا . الفكرية تواز*  بغي أال يكون  ية الفكرية  ياري ا=ويل  حفوشددت اáموعة بقوة عىل أن هذا اإلطار ا ي مملع ن للملك

ية لتمنتو1ا حنو ا يع هذه الق. م بغي  ياجات ا=ول األعضاء،  يع ا مجلولضامن أن القواعد واملعايري اجلديدة تليب  ي ت نمج واعد ح
ية تجزأ مهنا كام أقر ذÂ يف جدول أعامل ا نطوي عىل بعد إمنايئ يكون جزء ال  منواملعايري اجلديدة أن  ي لتت بادرات . ً موبعض 

يدية  ثل املعارف ا ية،  بالغة األ نفاذ إىل املعارف وحامية األصول ا تعلقة حبق املؤلف وا تقلوضع القواعد واملعايري اجلارية ا مه ل ل لمل م
بري بغي أن حتظى مسرار لتعوأشاكل ا ية الفكرية العاملي و ية، رمت إىل إضفاء توازن عىل نظام ا ثقايف واملوارد الورا ن ا يمللك ث ل

تقدم يف جمال وضع القواعد واملعايري يس  للهGم لغ وأن تكون مقا تقدم . ي ية،  سـوقالت اáموعة إنه حرصا عىل الوقت والفعا ل
توسطة  رشاكت ا مليقات خاصة عىل ا ية وعدة برامج حمددة أخرى يف إطار لتعل تحد5ت العا بة ا بو و ية الو ملوالصغرية وأاكد ل شع ي مي

ية تصN بذÂ من ويقة اقرتاح املزيا سام ا شة األ نا ية و ننود جدول األعامل ا ث مل ق ق ن مب ها يف أن تراعي . ملع ملوأعربت اáموعة عن أ
سائل وغريها من اäاوف ال ية هذه ا ملنة الرب*مج واملزيا ن سامع خماوف ا=ول اوأكدت اáموعة أهن. يت طرحهتاجل تعدة  ل  مسـ

مثر ناء و تطلع إىل وجود حوار  ماألعضاء األخرى وآراءها بصدر رحب وأهنا  ب  .ت

ند طلب مجموعة جدول .14 تو نزوال  يحا  عورد الريس بأن األمانة قد قدمت تو مكض ية  أعاملئ ردا عىل رسا� (لتمن ا
تىض األمريوم امجلعة املايض ومي) اáموعة قكهنا توفري سخ إن ا  .ن

تدرة للريس .15 يادة ا بة حتت ا تاجئ املر تحقق ا ئورأى وفد الصني أن ا=ورة  ملق لق تق ن تحضري . لسـ لوشكر الوفد األمانة عىل ا
ية  تلقي الوyئق للغة ا ناية ودقة وأعرب عن ارياحه  قلالجGع  ين ل ت ّن هذا يعرب عن ورأى الوفد أ. بل QجGع بفرتةلصبع

نظمةلا ياسة لغات شامN يف ا ملتقدم اإلجيايب احملرز يف تعزيز  ية. سـ نوف© خيص ويقة اقرتاح الرب*مج واملزيا ، 2013-2012 ث
يذ  رشوعاهتا و ية إدراجا أكرث مالءمة و ثل إدراج جدول أعامل ا همة،  سائل ا نفأعرب الوفد عن أمì يف أن تكون ا م تمل م من لتمل

ية، شواغ يات جدول أعامل ا منتو سري وضع لتص هام هبمة يف  ية وأن حتظى هGم أكرب وأموال أكرث لإل نا ب5ان ا برية  يل  ل لل تك ّ س م
ية الفكرية توازن  للملكنظام  شأن اللغات وأعرب عن . م بو  ياسة الو ياسة اللغات، أكد الوفد اهGمه  تعلق  بوف©  ي سـ سـ بي ب

شأن  يالت املفصN اليت قدمهتا األمانة  تح بتقديره لالقرتاحات وا ل ياسة بدمع املدير العامل هذه ا يذها  يب  سـأسا لل ل وأعرب . تنف
يع اللغات  بو وأن تعامل  ست الجGعات اللجان واألفرقة العامN يف الو ية ا مجالوفد عن أمì يف أن توفر اللغات الر ي ل مس

سامهة فعا� يع ا=ول األعضاء  سامهة  سري  مساواة، وهذا من شأنه أيضا  مج م ي ته . تمب شار كوأكد الوفد  تواصN هبمة يف م ّا مل
ية بو للرب*مج واملزيا شة ويقة الو ننا ي ث ق سريتهوأمل الو. م بو  مفد يف أن يواصل معل الو يةي بلوغ قدر عال من الفعا ل  وأشار . ٍل

تضاء Q ند نود جدول األعامل األخرى  يأخذ اللكمة للحديث عن  قالوفد إىل أنه  ع ب  .سـ

ته يف  .16 يصا ويقة اقرتاح لوشكر وفد مرص األمانة عىل 1دها ا0ي بذ ية،  نة الرب*مج واملزيا يع وyئق  ثإعداد  خص ن جل مج
شاورات أوية ية، وعىل عقد  لالرب*مج واملزيا م يان . ن يةبوأيد الوفد  يقات الحقا قال إن ولتمنمجموعة جدول أعامل ا يقدم  تعله  سـ

يةتوبىن الوفد موقف . 13عىل الرب*مج  تخدام اإليرلتمنمجموعة جدول أعامل ا شأن ا سـ  نظمة ألغراض األشطة ب ناد املرتقب  للم
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ية ية وصل إىل. ئاإلمنا بلغ اäصص لربامج ا منوأشار إىل أن ا بةاملائة يف 19,4 لتمل ية وارتفع  تني املا سـ يف فرتة ا بنض  يف 21,3 سـنل
ية وشكر املدير العام ع. املائة نظمة اإلمنا يات ا ية يه إحدى اسرتا ئوشدد الوفد عىل أن األشطة اإلمنا مل يج ئ يانه تن بىل 

ية بغي أال يؤثر يف خمصصات ا نفقات ا0ي  تو5ت ا تغري املفاجئ يف  يحي، مبا يف ذÂ ا تو منا ي ل سـ ل ض لتل ن وأشار الوفد إىل أنه . م
سارات ردودا Q سارات حمددة وأمل أن تلقى هذه تفيقدم الحقا ا تف سـسـ نح الوقت الاكيف =راسة . سـ ميوأمل أيضا أن 

يةتغريات اäصصات  ية مننظ نيف املزيا يري ارتفاع املزيا نرا  نفقات  .املائة يف 3 إىل 4,7 لتغ توى اإلجاميل  للورمغ أنه أكد أن ا ملسـ
ية نا ب5ان ا توى نفقات مالمئ  ية وجود  ية، شدد الوفد عىل أ مبغي أال يؤثر عىل اإلجنازات اإلمنا لن لل سـ مه ئ وتطلع الوفد إىل . مي

ناية و ية املعد�  بعدراسة ويقة الرب*مج واملزيا ن ية ث ياسات اجلديدة املذكورة يف الويقة إىل Qرتقاء بفعا لأمل يف أن تؤدي ا ث لسـ
نظمة  .ملا

بويفارية-مجهورية (وأعرب وفد فزنويال  .17 ل ا هذه ا=ورة وشكره عىل ما بذ7 من 1ود ) ل يادة الريس  لعن رسوره  ئ بق
ها جوهر5 لعمل ا نة اليت اكن  توصل إىل توافق يف اآلراء يف ا معللضامن ا للج يانه . ملنظمةل نانه للمدير العام  بوعرب الوفد عن ا لت م

هذه ا=ورة تاحة  نانه لألمانة عىل الوyئق ا لوا مل ية والاكرييب وأضاف أنه من . مت يان مجموعة ب5ان أمرياك الال نوبىن الوفد  يت تب
نظمة ية ا ية يف مزيا ملاألسايس إعطاء األولوية  ن يدة اليت ميكن ب. للتمن يعحوهذه يه الطريقة الو ية  تاجئ مر يق  للجمواسطهتا  ض ُن . حتق

ية ل5ول األعضاء ثقا هوية ا تعلقة  سائل ا ياسة لغات مالمئة تعاملت مع ا فواألولوية األخرى يه وجود  لل مل مل وشدد الوفد . سـ
ست يف  ست، مبا يف ذÂ ورود وyئق للغات ا ية ا ساواة بني اللغات الر بغي وجود  ياسة،  نجح ا لعىل أنه ليك  ل مس م ي سـ نت ل

يدهام تح .  الوyئق Þمة إلعداد املداخالت يف اللجانقال إنو. عوا بوع املايض، مل  توالحظ الوفد أنه يف األ سـ
شأن الرباءات (PCT/4/1 ثويقة تعاون  تقرير عن الفريق العامل الرابع ملعاهدة ا با ل ية) ل با نللغة اإل وأضاف بأن هذه . سـ

بغي يف  ية و سأ� ا نرص Þم من  يناألمور يه  من م بارها جزءاهناية امللتع سوى  ًطاف أن  ت عت نظمة، ّ سلكه ا مل من الطريق ا0ي  ت
ية حبلول  تحدة اإلمنا يق أهداف األمم ا تحدة، حنو  ئات األمم ا ئة من  ئبصفهتا  مل مل ي حتقي ه نأ الوفد املدير العام . 2015ه تاما،  هو خ

ية وأمل أن هذه املوارد لن تظل يف هذا ا توى موارد ا تفاظه  ملعىل ا منمب لتسـ  .سـتوى، بل سزتدادح

ند  ند ا ند ا ند ا ياهتا    3333للللببببا تقN للرقابة وتو شارية ا Q بو نة الو ياهتاتقرير  تقN للرقابة وتو شارية ا Q بو نة الو ياهتاتقرير  تقN للرقابة وتو شارية ا Q بو نة الو ياهتاتقرير  تقN للرقابة وتو شارية ا Q بو نة الو صتقرير  سـ ت ي صجل سـ ت ي صجل سـ ت ي صجل سـ ت ي ململململجل     سسسس

نة .18 هذه ا سة  ندوبني بصفهتا ر ها أن ختاطب ا بري  رشف  تقN للرقابة إنه  شارية ا Q نة سة ا للجقالت ر ي مل ك سـ ت للج لي ئل ل س  .ملئ
ناير  يهنا يف  ية أن  نة الرب*مج واملزيا يوأخربت  ن يفة  اكن مفاج2010تعيجل يار علهيا  Q نت أن إماكيات وقوع ضعأة ألهنا  ت ن خظ

تحدة ملبب عدم خربهتا يف األمم ا تقN للرقابة اليت أجنزت أعامل . بس شارية ا Q نة تحقت بلك حامس  سـوقالت إهنا ا ت للج ملل س
ثىل شأن املامرسات ا شورة  بة اليت تضطلع هبا ا=ول األعضاء وأسدت ا ملالرقابة دور5 =مع املرا ب مل  وإدارة اäاطر احلومكة يف ق

نظمة ية يف إطار أعامل ا بة ا=ا ملواملرا خل ياهتم جبدية. ق سؤو سه ويؤدون  شعرون محلاس  نهتا  يع أعضاء  لوأكدت أن  م نف ي جل . مج
يان بريو روز  يدين  شكر إىل ا توجه  سة إهنا تود ا ثا، قالت الر بني حد نهتا ا جومس أعضاء  سـ ل ل ي ي تخ لجل ئن ئالريس والعضو (مل

تقN للرقابةا شارية ا Q نة سـسابق يف ا ت للج ملل تقN (وجورج حداد ) س شارية ا Q نة سابق يف ا سـالريس والعضو ا ت للج ملل س ئ
يات العديدة الصادرة) للرقابة تو سابقني، وال سـ© ا يمة يف تقدمي املعلومات عن معل األعضاء ا ساعدهتام ا صعىل  ل ل ّم ومس  .لق

تقN للرقا شارية ا Q نة سـا ت ملللج يري واملراقب املايل س ساعد املدير العام يف اإلدارة وا سة املدير العام و سـبة شكرت الر م لتي ئ
سؤول املايل الرييس( ئا يأ) مل يجي هألهنم تفرغوا بصدر رحب وحامس و تقومي Qسرتا هم بر*مج ا ياق الالزم  نة ا توا  ل سـ لفللج ل

بل القريب  بو يف ا بح أساسا ألعامل الو ملسـتقا0ي رسعان ما  ي بل العاجلسـيص نة، . ملسـتقإن مل يكن يف ا للجوف© خيص معل ا
سادسة  ية ا نة الرب*مج واملزيا نذ دورة  ثالثة  نة ا سة إىل اجGعات ا عأشارت الر لئ ن جل ل للج  وقد ورد تقرير). 2011يناير (رشة مي

رشين  رشين تقرير و) 2011مارس (لعا=ورة ا وورد تقرير . WO/PBC/17/7ثيف الويقة ) 2011مايو (لعا=ورة احلادية وا
رشين  ية وا ثا لعا=ورة ا ن سطس(ل ناولهتا ملوبدل اخلوض يف لك هذه ا. WO/PBC/18/2ثيف الويقة ) سبمترب/غأ تسائل اليت 

نة  تفا نةلللج يط الضوء عىل جوانب حمددة لعمل ا سة إهنا تود  للجيل، قالت الر سل ي تص ناو� . ئ تعلق ملوضوعات ا توف©  ملي
يا ومدير ئي، بدأت الر2010 يف تقت املدير العام وفريق اإلدارة ا تقN للرقابة ا شارية ا Q نة لعلسة إلشارة إىل أن ا ل سـ ت ملللج س

تقومي  نة لرب*مج ا بادرات  سؤولني عن  سات اخلارh وا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية ومراجع ا تد لبة ا ي مل حل ل معشع م ق
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يجي ويه يط للموارد املؤ (5مبادرة : تQسرتا سـا ستخط يات (17و) األداء املايل (16و) يةل نة أيضا مع ). قاألخال تقت ا للجوا ل
تقومي  بادرات بر*مج ا سقي برامج أو  ناء اجلديدة وعدة  رشوعات ا ية واملدير امللكف  ل*ئب املدير العام  ن ب ممن م لمب للت

يجي رشين . تQسرتا تقN للرقابة عىل ) مارس(لعويف ا=ورة ا شارية ا Q نة سـاتفقت ا ت ملللج سأ� 2011 الرتكزي يفس م عىل 
بو، وال احلومكة ية الرقابة يف حتليل " 1: "سـ© من خالل ما ييلي يف الو بنالساق  بة " 2 "الويب،ت يمي إدارة اäاطر واملرا قو تق

ية يق ا=اخيل واخلارh" 3 "،خلا=ا تد شات عن سري معل ا نا قوإجراء  لم يمي " 4 "،ق نة و تقوبادل اآلراء حول املعا ي ت
ي بو"5 "،بلاألسا يات يف إطار الو شات حول األخال نا يوإجراء  قق ية األوىل ل5ول . م سة األعضاء اجلدد اإلعال موبعد  جل

ية حتديد  سابقني  نة ا يات العالقة ألعضاء ا تو نة إىل قامئة ÞاÞا الطويN أصال Þمة دراسة ا بغاألعضاء أضافت ا ل للج ص ل للج
ية للو ياáاالت اليت ميكن أن تطرح خماطر ر هوم نظرا ألن عدد . بوئيسـ نة، وهذا  يا  بحت اهGما ر همة أ مفوهذه ا للجمل سـ ئيص

يات بلغ  تو صا نة مبا ييل. 307ل يات، اضطلعت ا تو شأن وضع ا يح األمور ل5ول األعضاء  للجوتو ص ل ب ض ّيمت لك " 1: "ل ق
يفا من  نة وإعطاء لك مهنا  ية وفقا ألثرها واحGل اäاطر الاك نتو تصص  ،"ضعيف"أو " متوسط" أو "ٍعال"أو " عال جدا"م

يذها 11وقدمت " 2" شأن وضع  ية جدا إىل املدير العام من أجل رد رمسي  نفة عىل أهنا ذات خماطر عا ية  تنف تو ب ل مص ص
يذها( يذها أو ألغي  بدأ  يذ أو مل  يد ا نفنفذت متاما أو  نف نف تق ت يت تحقق " 3"؛ )ل يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا بت  لو ل شع قطل

شأن  96من وضع  تاج  توصل إىل ا تقN للرقابة من ا شارية ا Q نة متكني ا ية اäاطر  نفة عىل أهنا عا ية  بتو ت ل سـ ت للج ل مص نص سـ مل س ل
يذ نة بأن تقريرها عن ا=ورة احلاد. لتنفمدى ا سة هذه ا للجوذكرت ر ئي بني توزيعيّ رشين تضمن مصفوفة للمخاطر  ّة وا ت  307 لع
يات وف تعرض للمخاطر وصتو تظقا =رجة ا ية اäاطر و96هر ل نفة عىل أهنا عا ية  ل تو مص ية جدا11ص وأعربت  .ل ذات خماطر عا

نة عن اريا9ا ويه سة ا تر للج يةئي نة الرب*مج واملزيا ن تعلن  نة 11 أنه من أصل للج تربت ا ية جدا ا ية ذات خماطر عا للج تو ع ل ص
توحة10أن  ية واحدة  يت مبا يكفي من العمل، ومن مث مل تظل إال تو مف مهنا  ص تعلق . حظ ية  تو توهذه ا ص يق بل تد قبة ا ل شع

سة الحقا تعود إلهيا الر يا=اخيل والرقابة اإلدارية و يات. ئسـ تو تعلق  صوف©  ل ية اäاطر اليت96 ي بة، ل العا لشع حتققت مهنا ا
تربت بةعا نة وا.  مهنا قد نفذت52  أنلشع هذه ا نقاش قد دار بني ا بريا من ا نة أن قدرا  سة ا شوأضافت ر للج ل ك للج لي عبة ئ

نفذة  ية  تو ترب ا ملضامن أنه حاملا  ص ل شطب من قامئ)مغلقة(تع توحةست،  يات ا تو ملفة ا ص ساعدة ا. ل نة مبو تواصل ا للجبة  سـ لشع
يات تو صرصد ا يذ44 ل ية دور5 لضامن  با نف ا تق نة. هال يات ا للجوتفادي ترامك تو ص ية ل نة الرب*مج واملزيا نة  سة ا ن، أخربت ر جل للج ئي

يات  اتفقت مع املديجلنهتابأن  تو شأن ا يقدم ردا  صر العام عىل أنه  ل ب تقN للرقابة سـ شارية ا Q نة سـالصادرة يف اجGع ا ت ملللج س
نة الالحق شأن الزتام املدير. للجيف موعد اجGع هذه ا ية  شفا توفر ا بوهذه املقاربة  ل نة فسـ للج العام، فضال عن أهنا سزتود ا

توارخي حمددة  تقN للرقابة  شارية ا Qب سـ ملت بلهتا األمانة–ىل األقل بإطار زمين  أو ع-س يات اليت  تو يذ ا ق من أجل  صنف ل ومثة . ت
بة  بو، ويه  ئات الرقابة يف الو تلف  يل سري معل  ثريا وهو موضوع  تا  نة و شعموضوع yن خصصت 7 ا ي ي خم حتل ك هللج ق ٍ

Nتق شارية ا Q نة سات اخلارh وا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية ومراجع ا تد سـا ت للج حل ملل س ها .  للرقابةق نة عن أ ملوأعربت ا للج
ها غريها ها اليت يفرتض أن  ها الرصامة  بق عىل  بقيف أن  س يطس نف نف متدهتا  .تط نة خريطة طريق وا عوهذا الغرض، أعدت ا للج ل

تقN للرقابة  شارية ا Q نة رشين  ثاين من تقرير ا=ور احلادية وا سـنوات األربع القادمة ويه ترد يف املرفق ا ت للج ل ملسـ سلل لع
ياهتا ). WO/PBC/17/7 ثالويقة( سؤو ثالث و ئات الرقابة ا نة نصوصا حتدد أدوار  تعرضت ا لعالوة عىل ذÂ، ا م ل ي للج هسـ

ثال للمعايري ا=وية وهذا . وعالقهتا Qيق و تاج إىل مراجعة لضامن Qساق وا نة أن بعض األحاكم  لورأت ا ل ت سـ ت حت مللج لتن
نصوص و تلفة  نة مراجعات  للالغرض اقرتحت ا خم نة للج هذه ا رشين  تقرير ا=ورة احلادية وا ثالث  للجقد وردت يف املرفق ا ل لل لع

نص ). WO/PBC/17/7 ثالويقة( نة مالحظات عىل مراجعاهتا  يحي وضعت ا تو ية واجلانب ا شفا لوحرصا عىل ا للج ض ل فل
ية خلثاق الرقابة ا=ا تفيض إىل قدر أكرب من Qساق بني . مي خموجاءت املراجعات املقرتحة Þمة و ت هات الفاعN يف سـ جلتلف ا

نة. جمال الرقابة يون  للجوا يون وا=ا سات اخلار تمل مراجعو ا خلتقدر أن ا=ول األعضاء قد ترغب يف الرتيث إىل أن  حل جسـ ي
نة، لكن مع ذÂ ارتأت أنه من اáدي أيضا تقدمي مراجعاهتا املقرتحة إىل  شة املراجعات املقرتحة من ا نا بل  للجناصهبم  ق م ق م

تقومي . عضاء يف هذه املرحNا=ول األ ية وبر*مج ا بة ا=ا نة إىل موضوعات إدارة اäاطر واملرا سة ا تت ر لمث ا خل للج قي ئتف ل
يجي ساعد املدير العام  .تQسرتا بات مع  نا متعت يف عدد من ا نة ا سة ا=ول األعضاء بأن ا موأخربت الر سـ مل للج جي دارة لإلئ

نظمي سؤول املايل الرييس(املايل  وأفراد فريقه، مبن فهيم املراقب لتوا ئا يط للموارد وإدارة الربامج ) مل بة ا تخطومدير  لشع
ية. واألداء شت إدارة اäاطر ا يلونو بو وأن . لتشغق بريا يف الو نا  ترب  ية، مما  نة أنه قد وضع نظام حممك ا يورأت ا ك سـ يع ب حتللج نل
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ية مع املعايري املكرسة  Gمتدهتا األمانة جاءت م شـاملقاربة اليت ا نظمة ا=وية لأل1زة ع ية بواسطة لك من ا بة ا=ا ليف املرا مل خل ق
بة  ية العامة واحملا يا للرقابة املا سـا ل يني ) INTOSAI(لعل هد املدققني ا=ا خلو باه ). IIA(مع نة قالت إهنا تود لفت ا نتولكن ا للج

يا بعد لاكمل يس  نظام  معلا=ول األعضاء إىل أن ا ن. لل ندما اكنت ا  ،Âيجة ذ للجو ع ها للمخاطر املربطة تن تة جتري  تقيمي
شأن  ياسة حمددة بوضوح  بو ال مت�  نة العالقة، اكنت ضد فكرة أن الو يات ا بتو سـ ي للج ص ية للمخاطر" ب وأوحضت ". بلالقا

نة أن  سة ا للجر ية للمخاطر"ئي بل العمل الالزم " بلالقا بوها  تعدة  ها  نظمة  ترب ا توى اäاطر اليت  قشري إىل  ل لق سـس مل تع سـ مت نفم
توى هذه اäاطرخلف ية للمخاطر. مسـض  بو اإلدارية يه حتديد درجة القا يات الو سؤو بلوأضافت أن أول  ي ل تكون  .م سـو

ية وحتديد األهداف املربطة  يارات Qسرتا تلف ا يمي  ند  نجز  بغي أن  يال للعمل ا0ي  تياسة اäاطر أيضا د يج خل خم ع ي ي ل تسـ تق ن
تعلقة يط .  بذÂملبذÂ ووضع تدابري أكرث إلدارة اäاطر ا شأن ا نة إىل العمل اجلاري  ياق، أشارت ا تخطويف هذا ا ب للج لسـ ل

ية واملرتقب إمتامه عام  بة . 2015سسـللموارد املؤ يل املرا تح بو بأدوات  ية الو يط للموارد املؤ قوسزيود نظام ا ل ل ي سـ ستخط ل
شموية ية وا يث الفعا ية من  لا ل ل حيل ية ويف الوقت احلارض، من الصعب توفري ضامنة معقو. لتشغ بة ا=ا ية املرا شأن فعا خل�  ل قب

تخدام أنظمة املعلومات القامئة شديد عىل أنه بال نظام . سـ يس فعاال، بل ألحرى  نظام احلايل  تهذا ال يعين أن ا للل ل
ئة تحقق مهنا، اكنت معاجلة املعلومات  يد املعلومات وا تو ية  ييط للموارد املؤ ل ل سـ بطتخط س نة قادرة عىل .حلل  للجوÂ0 مل تكن ا

بو اكنت فعا� ية يف الو بة ا=ا تاج بأن أعامل املرا Qي خل قت ن بة مل تكن طرفا يف . سـ نة أن ا شععالوة عىل ذÂ، الحظت ا لللج
بة نة العرتاف  شعياسة إدارة اäاطر وÂ0 أوصت ا للج نة ا=ول  خيوف©. لسـ سة ا يات، أخربت ر للجص موضوع األخال ئي ق

متعت مع ر نة ا ئاألعضاء بأن ا ج بوللج يات الو رشوع مدونة أخال شة  نا نة  يات ا تب أخال يس  ييس املوظفني ور ق مل قه ق مك مئ . مل
بو ية العامة داخل الو بة ا=ا ئة املرا سامه يف  يذ هذه املدونة  نة أن  تربت ا يوا خل ب ي للج قع ي سنف تعلق لرقا. ت ية، يوف©  خلبة ا=ا

نة إ سة ا للجقالت ر بة يف لكئي متعت مع مدير ا نة ا شعن ا لللج سة إ. جGعاهتا من اج بة خطط ئيوقالت الر لشعن مدير ا
يمي للمخاطر الواردة يف  نادا إىل  تني ا يق ا=اخيل لفرتة ا تد ته اخلاصة  تقأ ت ن سق ل لسـشط يق"ن تد قعامل ا عامل "وأوحضت أن  ".ل

يق تد قا نظامت، وهذه مقاربة تGىش" ل نظمة من ا يق يف  تد  Nالقاب Nمت ملأشار إىل قامئة اáاالت ا ملل ق ثىلحمل . مل مع املامرسات ا
بو، أي 83تعد و يق يف الو ية تد ي  ية، يه عامل املائة يف 35قمعل ية جدا أو عا نفة عىل أهنا جماالت ذات خماطر عا ل  ل يق لامص قتد

بويف  يق  .يالو تد يات ا نة إىل أن  قوأشارت ا ل معل نجزةللج ية اäاطر وأن هذا يف حد ملا يع اáاالت العا ل إىل حد اآلن مل تغط  مج
بعض املوارد اäصصة . اته من اäاطرذ نة  تخدام املعا يفة جزيا إىل ا ية ا بة، تعزى هذه ا لووفقا ملدير ا ي سـ ئ لضع تغط لشع ل

يق قتد بة اجلديد يف بداية  .لل شاغرة 2012لشعومن شأن وصول مدير ا ناصب ا يف  تو ية ا ل أن ميكن من رسيع  للم ظ ل معل ت
يق ا=اخيل تد ية إلجناز خطة ا يص موارد اك قو لف يل الع.  لاكملختص تابع إال بقدر  بة أيضا أن فريقه مل  قلوأكد مدير ا ي مل لشع

يه هذا العمل، اكن ذÂ عىل خطط العمل يف جمال اإلدار يات العالقة وأنه يف الوقت ا0ي أجنز  تو يذ ا فة من أجل  صنف ل ت
سه يق جديد يف اáال  ندما أجري تد نفأساسا  يق وجحم عامل . قع تد قونظرا لقN موارد ا يق ل تد قا نة )83(ل للج، رأت ا

تقN للرقابة أن هذه مقاربة فهيا خماطرة شارية ا Qسـ ملت سه مرتني قد ال يكون جمد5 نظرا ألنه . س ية املوضوع  نفورأت أن  تغط
ية  تغطبغي  نا و83ني ية اäاطراملائة يف 35معي موضوعا  نفة عىل أهنا عا ل من هذه املوضوعات  يات . مص يذ تو تعلق  صوف©  ت نفي ب

نة أنه من اا يات من أللجلرقابة، رأت ا سؤو تلف ا يح  لهم تو مل خم ض نفذونمل ها املديرون ا يات الرقابة اليت  يذ تو ملجل  ق بلص . تنف
يات تو يذ ا سؤولون عن إعداد خطط العمل  نفذين  بة عىل أن املديرين ا نة مع مدير ا صوقد اتفقت ا ل م مل شع لتنفللج ومع . ل

يق ا=اخيل تد سم ا نة أن  قذÂ، رأت ا ل ق توفري ضامنة للج بغي 7 أن ميارس الرقابة عىل ت� اخلطط   ،Nتق ئة  ته  ل،  ي سـ ني مبصف ه
يا نفذ  يات  تو فعلمعقو� بأن ا ت ص يا*ت اإلدارة. ل ترص عىل  تابعة احلايل  يد اإلجناز ونظام ا يس  يا هذا العمل  بوحا مل مقل ق وهذا . ل

يا*ت املوثوقة عن األعامل ا برية ونقص ا يجنم عن وجود ثغرات  ب تصحك بة، ارتأت . حيةلل بري يف إدارة ا تغري ا شعونظرا  للل لك
تابعة ونظاÞا املعدلني مع املدير اجلديد ياسة ا نة أنه من املالمئ أن تراجع  ملا سـ نة إهنا تعزتم QجGع به حاملا . للج للجوقالت ا

به يف بداية  نصتمل Þام  مسـ ية وأملت أن 2012ي يق احلا تد يات ا نات عىل  شة ا نا ل  ل معل س ق قمل ي تكون اإلجراءات املعد� لتح
نية حبلول يويو  بو2012معل ياجات الو ي وأن تغطي متاما ا ية، . حت سات اخلار ية ومراجعة ا تعلق مبوضوع اإلدارة املا جوف©  حل ل ي

شأن ويقة اقرتاح الرب*مج  شات  نا نهتا قد أجرت  تقN للرقابة بأن  شارية ا Q نة سة ا ثأفادت ر ب ق جل سـ ت للج مي مل س ئ
ية ية2013-2012 نواملزيا سامهة لك بر*مج يف نفقات ا ية و بة وا تاجئ املر من تركزت حول ا م لفعل لتن تق نة أشارت . ل للجورمغ أن ا

يذ  ساب املؤرشات يف ظل عدم  باه ا=ول األعضاء إىل أن  نات ملموسة، قالت إهنا تود لفت ا نفإىل وجود  ت تي ح ن حتس
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تعلق ملوث ثل خماطر  ية لاكمل  يط للموارد املؤ تا مي سـ ستخط ثت املراقب املايل عىل أن يكون يقظا بوجه ل نة  ية وأن ا حو للجق
ية ا=وية. خاص يذ املعايري احملا هود األمانة يف  نة إهنا تود اإلشادة  تاما، قالت ا لو س بللج نف جب بو،  تخ يللقطاع العام يف الو

ية سمة  سات اخلارh ا سامهة مراجع ا نوخصوصا 1ود املراقب املايل و ت حل ملهم بغي ويف هذا. مل نة أنه  ياق، رأت ا ين ا للج لسـ
ية ا=وية نظمة يف جمال املعايري احملا ية داخل ا تخذ تدابري لضامن وجود معرفة وخربة اك بو أن  لللو س مل ت بي للقطاع العام تفوق ما  ف

شارين شار من ا تيقدمه  ست ملس تقدم احملرز إىل حد اآلن. م مترار ا يضمن ا لوهذا  شارية . سـسـ Q نة سة ا متت ر تو للج سي ئ خ
ئNملا تعدة للرد عىل أية أ ها وقالت إهنا  با ياهنا بأن شكرت الوفود عىل ا سـتقN للرقابة  سـ ن ب مسـ ه  .ت

يةئوشكر ريس  .19 ننة الرب*مج واملزيا ها املركز جدا جل تقN للرقابة عىل  شارية ا Q نة معل ا سـ ت ملللج متد عىل املداوالت س ملعوا
هم ا=ول األع ياهنا ا0ي أثرى جدا  نة عىل  سة ا فور ب للج سائلئي ندها . مضاء لعدة  هم، فإن ا=ول األعضاء  سب هذا ا عو لفح

بري جدا نة فريق  ثقة بأن ا خقدر عال من ا للج تا طويال و1دا . ل يار اليت كرست و Q نة قوشكر الريس أيضا أعضاء  تئ خجل
 .إلجياد فريق رقابة خارh قوي

بة اجل .20 يار مدير ا نة يف ا يا عام إذا شاركت ا شعوساءل وفد أملا ت للج ن لت ديد وعام إذا اكن من املرتقب ز5دة املوارد خ
يق  تد نظر إىل جماالت ا نظامت األخرى و قبة وعن مدى كفاية هذه املوارد مقارنة  ل ل مل  .83للشع

هم جدا .21 نجز وا سـهتا عىل العمل ا نة ور ملوشكر وفد سورسا ا مل ي ئللج  .ي

ياوشكر وفد  .22 با نإ نة اسـ يد جدا ومعل ا ها ا نة عىل عر سة ا مل ر للج جل للج ضي بلغ . متازئ يق ا=اخيل و تد مويف إشارة إىل ا ق ل
يق  تد ية تأثريها معوما يف ا تاجئ و يث ا نات من  نات، طلب الوفد معلومات أكرث عن ت� املعا نفقة يف املعا قاملوارد ا يف لح ن ي ي كمل ل

 .ا=اخيل

ها .23 تاز يه وفر ها ا تقN للرقابة عىل  شارية ا Q نة سة ا ند ر يقوشكر وفد ا ملممعل سـ ت للج ي مله س ئ نه و. ل عردا عىل ما أعرب 
نة وأن الوفد خفور ألن  سة إهنا اكنت عضوا يف هذه ا يار، قالت الر Q نة نان  ية من ا نة الرب*مج واملزيا للجريس  ي ت للج ت ن ئجل خ م ئ

تقN للرقابة شارية ا Q نة تازا  تارت فريقا  يار ا Q سـنة ت للج مم ت ملجل س يان ا0ي . خخ يع بفضل ا نة إهنا شعرت  بوقالت ا شج لللج لت
ية اليت ألقاها املدير العامأ تا Q تو واملالحظات حلقي  ت تقN للرقابة أن . فلل شارية ا Q نة سـوالحظ الوفد من تقرير ا ت ملللج س

يت األولوية يا وأ سابقة قد أدرجت حا يق ا تد نة ا يات العالقة اليت قدمهتا  تو عطالعديد من ا ل ل ل جل ص والحظ أيضا أن هذه . قل
تقN للر شارية ا Q نة سـا ت ملللج تني ذات خماطرس يات يف  تو ئقابة قد مجعت هذه ا ص ية جدا : فل ية ) 11(لذات خماطر عا لوعا

ياتوميكن القول إن ) 96(اäاطر  صرش تو تيض حقا .  قد سويت11 من أصل ع يد ا0ي  يقوملس الوفد أن اáال الو ح
يق ا=اخيل تد ية وا قاهGما عاجال وتركزيا يه الرقابة ا=ا ل يقا. خل يا مع  تعلومتا يا وشـ يانت وفدي أملا با نإ ، علق الوفد عىل سـ

تقN للرقابة شارية ا Q نة ية اليت قال عهنا تقرير ا بة ا=ا سـاملرا ت للج ملخل س ية العامة : "ق سات والفا يق ا=اخيل يف ا تد علا حل قل
يق داخ ياق عدم إجراء تد ية فهيا ال تزال مرتفعة يف  نة أن اäاطر ا ية فرتى ا بة ا=ا قللمرا بق سـق للج ناسب ومالمئ يف ملتخل ميل 

سات بة ." حلا يف يف  تو تقN للرقابة أشارت إىل رضورة رسيع ا شارية ا Q نة سة ا شعوذكر الوفد بأن ر ظ ل سـ ت للج تي س ملئ ّ
ية  بة ا=ا شمل أيضا املرا شأن إدارة اäاطر اليت  ياسة حمددة بإحاكم  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية ورضورة وجود  تد خلا ت ب سـ قل ق

ياسة جديدة للرقابةقوماكتب األخال بة اجلديد  سـيات ورضورة أن يضع مدير ا وسأل الوفد إذا اكنت املوارد الرضورية . لشع
ية  نقد خصصت يف ويقة اقرتاح الرب*مج واملزيا بة2013-2012ث نقص املوارد  تصدي  شع  ل وأضاف الوفد بأنه إذا اكن . لللل

ية غري بة ا=ا باب اليت جتعل املرا خلنقص املوارد من األ يكون قسـ بة  ية  ية اك يص موارد مزيا يا، إذا فإن  ية  سـ  شع ن ختص فعل للمعل ف ً
بغي دراسـهتا خالل ا=ورة ية  ينسأ� أسا سـ تكررة . م سأ�  بة، وهذه اكنت  يف  تو ية ا رس الوفد عن وضع  موا م شع ظ ل للمعل سـتف

شارية Q نة ية  سات اإلعال ية ويف ا يN املا ية ا نة الرب*مج واملزيا تيف دورات  للج جلل ض لقل ن سجل تقN للرقابةم  .ملسـ ا

ئN املطروحة .24 تقN للرقابة إىل الرد عىل األ شارية ا Q نة سة ا سـودعا الريس ر سـ ت للج ملي س ئ  .ئ
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بة  .25 يار مدير ا ية ا شاركة يف  نة قد طلب مهنا ا تقN للرقابة إن ا شارية ا Q نة سة ا شعوقالت ر ت معل مل للج سـ ت للج لي خمل س ئ
ية أل ية اللو نا با من ا تاجلديد لكن هذا اكن  سح ل نةجيصع متع إال أربع مرات يف ا نة مل  سـن ا لللج شارية . جت Q نة تورمغ أن ا سللج

نة يف  بل إجراء Qتخاب، مل ترغب ا ية  ية للمرحشني الواردة أسامؤمه يف قامئة ا سري ا0ا تقN للرقابة قد وردهتا ا للجا ن ت ل قسـ لتصف مل
يار ومن مث مل تطلب مقابN امل Q نة يام بدور يرجع لإلدارة و تا خللج ية . رحشنيلق شات ا=ا نا سة أنه بعد ا خلوأضافت الر ق مل ئي

يق الوقت يار  Q ية هاÞا وملراعاة  نة الرياح ملدى إ لضشعرت ا ت معل ت خللج نة اكنت ترغب يف مراجعة . س للجوالحظت أن ا
بوا بعد رش اإلعالن يت ألن األعضاء اجلدد قد ا سأ� تو بل إصداره، لكهنا اكنت  شاغر  نصب ا نإعالن ا تخ م ل نمل ق تعلق . ق يوف© 

ست  ندوبني بأن موارده  ية ا نة الرب*مج واملزيا يانه إىل  بة أن خيرب يف  سة أنه عىل مدير ا بة، رأت الر يمبوارد ا مل ن جل ب شع ي لشع لئ ل
ية تقN للرقابة. فاك شارية ا Q نة يس رأي ا سـوهذا  ت ملللج س ية وضع . ل سأ� معرفة  سأ� يه ألحرى  سة أن ا كيفورأت الر مئ مل ي

يN ملوظفي . ق عىل حنو أفضلبنية الفري هذا ال يرتك إال موارد  شمل أربعة مديرين،  بعة موظفني  قلثال، إذا اكن طامق من  ي فسـ م
يق املقررة تد نجزوا أعامل ا يق ليك  تد قا لق ي ية لكن  .ل بة اك تقN للرقابة بأن موارد ا شارية ا Q نة فوميكن أن ترى ا شع سـ ت لللج مل س

تلفا ها توزيعا  بغي توز خمرمبا  يعي يق ا=اخيل. ن تد يس ا بة ور شارا ومدير ا يق ا=اخيل  تد سم ا شمل موارد  يا  قوحا ئ لق شع ت ل ق ت لل . مس
شار  يقينجزملستوا تد ق أعامل ا ند إىل ريس ،ل هام اليت  ساءلت عن ا سة  ئ لكن الر سـمل ت ستي سم ئ وعام إذا اكن من املالمئ لقا

بة حمدود هبذا  رشفقوجود حزي من املرا شلك مع مدير  يا ندة إىل خربهتا يف .  عىل خشص واحدل مستوأضافت بأن آراءها 
بة اجلديد مقاربة . القطاع اخلاص بع مدير ا يا وأملت يف أن  تصادية من املهنج املوضوع حا Q شعلكهنا مل تر اجلدوى ي لل ت ق

ي. خمتلفة بة ال مت� موارد اك نهتا رأت أن ا تقN للرقابة مرة أخرى أن  شارية ا Q نة سة ا فوقالت ر شع جل سـ ت للج لي مل س ة كام هو ئ
ية  نحمدد يف ويقة اقرتاح الرب*مج واملزيا يف2013-2012ث تو ية ا سأ�  شديد عىل  بهتا يف ا ظ وأعربت عن ر ل ب م ت نغ تعلق . ل يوف© 

شة  نا شت هذا املوضوع  نة * سة إن ا نات، قالت الر مملعا قئ ق للج ي بة بدا غري ئويعزى ذÂ جزيا إىل أن . قتضبةمي لشعمدير ا
تقارير العامة .  مفصN يف اجGعه األول مع األعضاء اجلددراغب يف تقدمي معلومات ثاين تلقت بعض ا نة ا لوخالل اجGع ا ل للج

رسية نات الفردية عىل أساس ا تلق أي تقارير عن حاالت املعا نة، لكهنا مل  سم املعا لعن معل  ي ت ي سة أيضا بأن  .ق ئيوذكرت الر ّ
يات الرقابة العالقة قد يق ا=اخيل وتو تد صية ا ل تا لرتكزي واألولويةقمهنج شارية . حظي  Q نة ناقش ا نحو،  توعىل هذا ا للج س سل ت

يق ا=اخيل تد ية ا سني  شأن الطريقة اليت ميكن هبا  ياهتا  بة اجلديد آراءها وتو تقN للرقابة مع مدير ا قا ل مهنج حت ب ص شع لسـ ز5دة . مل
يمي يف دورهتا يف نات وا نة الرتكزي عىل املعا لتقعىل ذÂ، فقد اعزتمت ا ي يمي اليت للج بة  شارك يف ندوة ا للتق نومفرب وأهنا  شعس لت

توبر كتعقد يف بداية أ ناول . سـ نهتا قد قررت الرتكزي عىل موضوع واحد يف لك مرة بدل حماو�  نة إن  سة ا توقالت ر جل للج ئي
بة رمبا ركز اهGمه أك. مجلود مما قد هيددعدد من املوضوعات مرة واحدة،  سة أن مدير ا شعورأت الر لي نة بدل ئ يرث عىل املعا

يادية والعادية Q يق تد هام ا نة أمه مقارنة  بة رمبا رأت أن أعامل املعا يق ا=اخيل وأضافت بأن ا تد تا ل ي شع عل قل مب ورأت أيضا أنه . ًق
سم سني  نة فال جدوى إذا من وجود ر يني مدقق داخيل Þ 7ارات يف املعا بغي  للقإذا اكن  ي ي تع ئي ً ها يف أن . ن ملوأعربت عن أ

نة بطريقة واحضة جدايسـت يمي واملعا يق ا=اخيل وا تد بة اجلديد رمس احلدود بني ا ييع مدير ا ل شع تقط لق سأ� توزيع . ل موخبصوص 
نة، قال يمي واملعا يق وا تد ياملوارد  تقلل بة توفريهاتلق نة إهنا ال مت� معلومات عن ذÂ ولكن ميكن ملدير ا سة ا شع ر للج لي  .ئ

نة الرب*مج واملزيا .26 نوشكر ريس  جل تقN للرقابة عىل رصاحة ردها وأعرب عن تقديره ئ شارية ا Q نة سة ا سـية ر ت للج ملي س ئ
Â0 .يح تو ضمث أعطى اللكمة للمدير العام ملزيد من ا  .ل

يار  .27 ية ا يه  يت ا0ي جرت  تو تقN للرقابة فا شارية ا Q نة سة ا توقال املدير العام إنه كام أوحضت ر معل ل سـ ت للج خي س فئ ق مل
بة جاء يف ال نةلشعمدير ا نة . للجفرتة بني اجGعي ا ية  سارا جديدا قد نوقش وحددت معامله يف ا=ورة املا للجوأضاف بأن  ض م
 Nتق شارية ا Qسـ ملت شارة للرقابة حتديدا س بغي ا نص عىل أنه  تفى  ية ا0ي ا ثاق الرقابة ا=ا يل يف  تفا تلقN ا ي ل ك خل ي ص سل نم

تقN للرقابة شارية ا Q نة سـا ت ملللج سأ� م. س تنيموخبصوص  سأ بة، حتدث املدير العام عن احGل وجود  لوارد ا م واحدة : لشع
يف تو رسعة ا توى املوارد وأخرى  ظتعلق  ل سـ بت شري جدول املوارد للرب*مج . مب توى املوارد،  تعلق  يوف©  سـ  162صفحة  (26مبي

ية سخة اإلنلكزيية لويقة اقرتاح الرب*مج واملزيا نمن ا ث بة ) لن بةاملائة يف 37بنسـإىل ارتفاع  رشية  للشع يف املوارد ا ورأى املدير . بل
ٍالعام أن هذا مرض يف هذه  ُNشأن أي موارد ميكن أن . املرح يات  بة اجلديد الوضع ويقدم تو تعرض مدير ا بو ص شع لسـ سي
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سأ� رس. حيتاج إلهيا تعلق  توف©  مب يف، ي تو ظيع ا يمي قد عني وحتدث عن عقد ل سم ا سا جديدا  لتققال املدير العام إن ر لقئ ندوة ي
ية من  يمي يف جمال ا لتمنأوىل عن ا توبر 7 إىل 6لتق ية عني أيضا ريس جديد . 2011ك أ سعة املا تة أو ا هر ا ئويف األ ضش ت لسـ ل

يق ا=اخيل تد قسم ا ل يار اليت  .لق Q نة نة بإرشاف  سم املعا يف ريس جديد  تو يا  سابقة حا توحتدث عن إجراء  جل ي لق ظ ل ل خم ئ
مترب15يفرتض أن تقدم تقريرها يف  تاما، . 2011 سب  يني قد بلغ قال إنخو بري املدققني ا=ا نصب  يار مرحش  ية ا خل  ك مل ت خمعل

تقدمة وشارفت عىل Qنهتاء يعاد تقدير حا� املوارد مع املدير اجلديد .ممراحل  سابقة،  سـوخبصوص إمتام هذه ا   .مل

تقN للرقاب .28 شارية ا Q نة سة ا ئN أخرى، شكر الريس ر ياب أي أ سـويف  ت للج ي سـ ملغ س ئ نهتا عىل ئ نأ  جلة عىل ردودها و ه
 .العمل ا0ي أجنزته

ية علام مبضمون الويقة  .29 نة الرب*مج واملزيا ثوأحاطت  ن  .WO/PBC/18/2جل

ند  ند ا ند ا ند ا بو    4444للللببببا بواحلومكة يف الو بواحلومكة يف الو بواحلومكة يف الو     يييياحلومكة يف الو

شات إىل الويقة  .30 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/18/20تس

رشة يف يويو  .31 سابعة  نوذكر الريس بأنه يف ا=ورة ا عل ئ نة الرب*م2011ّ نة جل، اتفقت  بغي لرييس  ية عىل أنه  جلج واملزيا ي ئن ن
ية أن يعدا ويقة  نة الرب*مج واملزيا يق و ثا ن جل يةاللتنسـ بات املعلومات اإلضا يقات ا=ول األعضاء وتراعي  فريس تضم  طلئ . تعل

مترب ية يف  نة الرب*مج واملزيا سني تقدمي تقرير إىل ا=ول األعضاء يف دورة  تعني عىل الر سبو ن جل ي ئ الريس الوفود أوال، شكر. ئي
ساهامهتا و تا لطرح رؤى بديN وإماكياتا منه من الواحض أن عددقال إنمعىل  ن الوفود أخذت و ند إعداد هذه . ق عو

ها يارات  ها وا يد أهدا تا  يقاملقارت، أخذت الوفود و ف تحقق خل لسـ تأخري يف إعداد الويقة، فلألسف . لتج تذر الريس عن ا ثوا ل ئع
سهئمل يصادف أبدا وجوده هو ور يف يف الوقت  يق يف  نة ا نفيس  ن سـ ججل يف والعديد ذÂ اكن وأيضا . لتن لصخالل فصل ا

بري يف املواقف وتعني أن تدور ومل حي. لوفود مل تكن موجودة أيضامن ا تضارب ا بب ا بري يف الويقة، جزيا  لكرز تقدم  لس ئ ث بك
Nب شات حول اخلطوات ا نا ملقا ق سأ� ق. مل ملوذكر الريس الوفود بأن هذه ا ئ شارية ّ Q نة نقاش ا بل  تد طرحهتا من  للج سلل ق

ية  سابقة اليت حددت بعض مواطن الضعف يف  تقN للرقابة ا بنا ل توجهياتاحلومكةملسـ بري من ا ل دون إعطاء قدر  وقد ظلت . ك
شات قد عادت  نا بادلت الوفود و1ات نظرها، لكن بدا أن ا يث  ية  نة الرب*مج واملزيا تأرحج يف  سأ�  قهذه ا مل ت ن جل ت إىل حمل

سأ�. نقطة الصفر ية امليض قدما يف هذه ا شأن  يقات الوفود وأفاكرها  ته يف سامع  ملوأعرب الريس عن ر ب تعل يفب كئ وأشار . غ
شالك ملالريس إىل أنه ال مي� عصا حسرية وال معجزة حلل لك ا يارات اليت قال إنو. ئ خله ال بد من املزيد من العمل وأن أحد ا

تقN للرقابة اجلديدة تسـتحق ا=راسة هو أن نطلب من شارية ا Q نة سـ ا ت ملللج يدة جدا يف (س نة  جما دامت هذه ا للج
سائل العالقة وإعطاء رؤية جديدة تعراض ا ملا نظورها يه) سـ سائل من  نظر يف هذه ا مأن  مل  .ت

ياوقال وفد  .32 با نإ شأن الويقة لو أراد أن يكون حازما جدا ملا أجريت إنه سـ شات  نا ث ا ب ق ست مل إال متاحة ليما دامت 
تغاىض لكن الوفد. اإلنلكزييةللغة  ية هذه احلا�يفسي  نا ئ بصفة ا ثت  .سـ

يدة .33 تعراضه فكرة  تقN للرقابة من أجل ا شارية ا Q نة يا أن إحا� األمر إىل ا جورأى وفد أملا سـ سـ ت للج ملن ّوذكر الوفد . س
تواصل  يجة نقص ا سابقة اكنت أساسا  يق ا تد نة ا يات اليت قدمهتا  تو لبأن ا ن ل ل جل ص تل نا ذÂ عرب ق كبني ا=ول األعضاء وقد تدار

تقN للرقابة شارية ا Q نة هذا الغرض يف الوالية املعد�  ند  سـإدراج  ت للج ملب س سائل . ل نة أن تركز عىل  هذه ا يا ميكن  موحا للج لل
نظمة بح أكرث اطالعا بدواخل ا ملأخرى حاملا   .تص

تربها ال .34 سني عىل إعداد الويقة اليت ا ند الر عوشكر وفد ا ث ي ئه يل يدة ألهنا تقدم حملة ¼ر خيوفد  بو ةمف ي، أي عام حدث يف الو
تعلق  يل عن الفريق العامل املعين إلصالح حلومكة، وخصوصايف©  تفا ص ا توريل ته وجهية جدا، سـا= صي وا0ي جاءت تو

يق يف حد ذاهتا نة ا يل  تعلق  سـوال سـ© ف©  جل ني لتب هري يف اآلراء حول وبعد مداوالت طويN آنذاك، حتقق توافق جو. تشك
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بو . رضورة وجود فريق عامل يق ورضورة وضع نظام لإلدارة يف الو نة ا يد  بب رضورة تر ية Þمة  تو يوهذه ا سـ جل شـ ص لتنل بس
يذية  ئة  تعمل بطريقة أفضل بصفهتا  تنفاليت  ي نوات عديدة وما زالت ). آنذاك حدد موطن الضعف هذا(هسـ سـوقد مرت 

تدارك هذا الضعف  سابقة يف الصورةتا=ول األعضاء مل  يق ا تد نة ا ية  هرت تو نا  لو ل جل ص قه سابقة قد . ظ يق ا تد نة ا لواكنت  ل قجل
تدارك موطن الضعف هذا  يذية(بأوصت  تعلق إلدارة ا لتنفف©  يقة جدا حىت  ).ي يذية د ئة  شاء  شأن إ ية  تو قواكنت ا تنف ي ن ب ص هل

شأن األعضاء  ي).  عضوا16 و12بني (بأهنا حددت عدد  تد نة ا تف  قومل  لتك تدارك موطن الضعف ا0ي حددته ا=ول جل بق 
Â0 نذ عقد تقربا، بل إهنا اقرتحت أيضا حال بو  ياألعضاء يف الو نظر يف هذا Qقرتاح وتفق . مي تودور ا=ول األعضاء أن  ت

نظمة سن معل ا ملعىل ما من شأنه أن  سني و. حي ياق، أعرب الوفد عن ارياحه لويقة الر يÂ0 ويف هذا ا ث ت ئسـ ها ه أحقال إنل لا
تقدمة من ا=ورة. إىل عامصة ب5ه توقع أن ترده تعل©ت يف هذه املرحN ا ملوقال الوفد إنه مل  تعني . ي يواتفق مع الريس عىل أنه  ئ

سائل  ية  ها قد اعرتفت بأ سأ� ألهنا  تفكري يف هذه ا معىل الوفود ا مه مل بواحلومكةمجيعل بغي إجياد حل وإن قال إنو. ي يف الو ينه 
شأن ط تلفةباآلراء   Âتابع . خمريقة إجناز ذ تقN للرقابة أن  شارية ا Q نة توأيد الوفد اقرتاح الريس لطلب من ا سـ ت ملللج س ئ

يهتا سامههتا وتو ها وأن تقدم  ية  صتو م سار عىل ا=ول األعضاء . سلفص توقف امليض قدما يف هذا ا مللكن يف املقام األخري،  ي
ش نا تح  سات و تعني عىل الوفود عقد   Â0قو جل مي شارية  .اتف Q نة توÂ0 اتفق الوفد عىل أنه ميكن أن يطلب من ا سللج

يادة  متة  شاء فريق عامل غري رمسي ل5ول األعضاء ا سأ�، إال أنه اقرتح إ ياهتا يف ا سامههتا وتو تقN للرقابة تقدمي  بقا مله ن مل ص م ملسـ
ìنظر يف ما ميكن فع يق  نة ا ية أو ريس  نة الرب*مج واملزيا للريس  سـ جل ن لتنجل ئ شرتكةئ ية  م للميض قدما ومدى وجود أي أر . ض

شرتكة يات  سني وجود عدة أر موبني ويقة الر ض ي ث ئت يذها فورا. ّ نات اليت ميكن  نفوحتدث الوفد عن بعض ا تي وأضاف أنه . لتحس
سائل وأن فريقا عامال من شأنه أن يكون احلل شة هذه ا نا ملال بد ل5ول األعضاء من حمفل  ق يعمل. مل هذا  سـوفريق عامل   يف ك

سار(إطار زمين حمدد  ثال مارس )ملحتديد ¼رخي Â0 ا سأ�، مع مراعاة2012م،  يجرى حوار غري رمسي حول هذه ا مل و  سـ
تقN للرقابة شارية ا Q نة يات ا سـتو ت للج ملص مترب . س تاجئ احلوار إىل دورة  تقدم  سبو ن ية أو إىل 2012سـ نة الرب*مج واملزيا ن  للج

ية العامة من أجل ا=راسة  تضاءمجلعا Q ند ية،  تو قوا ع ص  .ل

نة أخرى و .35 شاء  سأليت إ مس اáموعة ء، إىل أن  yتحد جلوأشار وفد سورسا،  ن م م تا مطوال يف احلومكةي قشـ قد نو
نة جديدة. ندورة يويو شاء  ية إىل إ شات الرا نا جلوآنذاك مل تر الوفود أي رضورة ملواصN ا ن ق تربت اáموعة ء أن هذه . ممل عوا

سأ� معاجل سومةملا يه الكفاية و حمة مبا  شأن هذا . ف شات  نا بومن مث ففي هذه املرحN رأت اáموعة ء أنه ميكن إهناء ا ق مل
ية ند بأنه يف إطار الفريق العامل اعرتفت عدة وفود . لاملوضوع يف ا=ورة احلا شة مما قا7 وفد ا ند هوقالت اáموعة إهنا  له م

ثريةإىل حلاجة  سائل  تعراض  كا م ت� احلاجات أو وشدد ا. سـ بلوفد عىل أنه حرض ت� اللجان أيضا وال يذكر أنه اعرتف 
يضة يف هذا . الرضورات شات ا نا شات يف هذه ا=ورة 0ات نظرا  نا بذ إهناء ت� ا ملسـتفوقالت اáموعة ء إهنا  ق للم ق مل حت

شأن يف يويو وال داعي للخوض يف ذÂ م نا ناك ما . رة أخرىل بل فì، يتعني فعهولكن إذا اكن  تقميكن للمجموعة ء أن 
تقN للرقابة هبذا األمرب شارية ا Q نة يف ا سـفكرة  ت للج ملتلك  .س

شأن اإلصالح  .36 ية األمانة عىل إدراج معلومات  ب5ان األفر يا ا0ي حتدث مس مجموعة ا نوب أفر بوشكر وفد  يقل يق ج
سابقة توري اليت مل تكن يف الويقة ا لا= ث باح وقالت وقد درست مجموعة ). نيويو( سـ ية الويقة عىل جعل ذÂ ا ب5ان األفر لصا ث يقل

شأن امليض قدما يف دورة يويو، مل ير أنه . إهنا مل جتد الوقت الاكيف =راسـهتا بدقة تحقق أي اتفاق  نوأضافت أنه طاملا مل  ب ي
يا نقاش إىل دورة . لميكن للوفود Qتفاق عىل أي أمر حا جلورأى الوفد أن امليض قدما هو إرجاء ا ية ل ننة الرب*مج واملزيا

Nب سأ�. ملقا يا عىل أنه جيب إهناء ا ملوقالت اáموعة إهنا مرنة ف© خيص امليض قدما لكهنا أكدت ر  من 7توسلط الفقرة . مس
ية تا ساهامت ا=ول األعضاء ا شرتك يف  سني عىل وجود عامل  بويقة الر م م ي لكث ية . ئ نظر يف  نا، أي ا بنوميكن Qنطالق من  ل ه

ئة جديدةةاحلومك شاء  تعلق بإ يق ف©  تد نة ا تقN للرقابة أو  شارية ا Q نة ته ا ي القامئة بدل الرتكزي عىل ما قا ن ي ل جل سـ ت للج هل قمل . س
نوات رش  ته ملدة  نا متىن إهناء هذا األمر دون  سـوقالت اáموعة إهنا  عشـ ق م يف ميكن إهناء ذÂ يف ذÂ . ت كلكن اáموعة مل تر 

يوم  .لا
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يا  .37 شأن هذا فينوقال وفد سلو سابقة  يقة ا شات ا نا يق إنه نظرا  مس دول أورو الوسطى وا yبتحد ل لعم ق للم لبلط م
نقاش ياب أي جحج جديدة، ال داعي ملواصN ا لاملوضوع ويف  سني قال إنو. غ شأن  ية  تو حت ا ب ص نة احلومكةل ثقت عن  جل قد ا بن

سابقة ويه تعزى إىل يق ا تد لا سا) جنمت عن(قل نة ا تواصل بني ا لنقص ا للج يع الوفود اتفقت عىل أن . بقة وا=ول األعضاءل مجو
سن العام املايض نة . حتالوضع قد  شورة من ا يق متاما اقرتاح الريس بطلب ا للجÂ0 أيدت دول أورو الوسطى وا مل ئبلط ل
تقN للرقابة شارية ا Qسـ ملت يارات . س شاف ا نة من دراسة وا خلواقرتحت هذه ا=ول أيضا أنه بعد أن تفرغ ا تك لتحسني سـللج

ياراتاحلومكة شة هذه ا نا ندئذ  بو القامئة ميكن  ية الو خل يف إطار آ ق ع ي سامه يف سيوقالت ا=ول إهنا واثقة من أن هذا . مل
تجابة للمخاوف اليت أ Qنذ بضعة أعوام خلتسـ سابقة  يق ا تد نة ا مyرهتا  لق ل  .جل

ية .38 يدة جدا ألهنا تقدم معلومات أسا سني  سـورأى وفد مرص أن ويقة الر ي مفث تعلق ئ يب ف©  تلفة وأسا ي واقرتاحات  ل خم
شة11القرتاحات  نا تاج إىل  ق اليت  شـهتا. محت نا سار وال أي إطار زمين  قومع ذÂ ال وجود ألي  مل نات . م لتحسيوبعض ا

يةجاءتاملقرتحة  ً مغا نظام القامئ) هيئة جديدة( جدا ل سني ا ها اآلخر *دى  لو بتح سأ� . بعض مونقطة Qتفاق يه معاجلة 
يةالفع شاورات اليت يديرها . لا سار وإطار زمين يف لك من الفريق العامل غري الرمسي أو ا هذا األمر من  ملÂ0، ال بد  م ل

سان  .ئيالر

يان اáموعة ء .39 تغرابه من  ند عن ا بوأعرب وفد ا سـ سمت يف . له سأ� قد  يا مع فكرة أن هذه ا تفق الوفد هنا حومل  مل ئ ي
نة الرب*م رشة  سابعة  للجا=ورة ا يةعل نة . نج واملزيا ية و نة الرب*مج واملزيا جلولو اكن األمر كذÂ ملا طلب من رييس  ن جل ئ

يق إعداد هذه الويقة ثا سم ورأت ا=ول األعضاء أهنا . لتنسـ ية األخرية مل  نة الرب*مج واملزيا شات يف  نا حتوقد اكنت ا ن جل ق مل
هم موقف اáموعة. حباجة ملزيد من احلوار يذية جديدةيفوقال الوفد إنه يقر و ئة  شاء  تنف ء من فكرة إ ي وأوحض الوفد أن . هن

ئة جديدة شاء  يس إ سار احلوار هذا  هدف من  يا ن هم ل يار. ل ئة جديدة ما هو إال  شاء  خوإ ي ته . هن سا مهواقرتح الوفد يف  م
يذية ئات  به  ها أ ئات املوجودة جلعل  نفتعديل ا تمعل ي شـ هبي سـيطر علهيم فكرة أن توطلب الوفد من زمالئه يف اáموعة ء أال . له

ئة جديدة شاء  يQقرتاح ال يركز إال عىل إ سنيث من ويقة9 إىل 6وتلخص الفقرات من . هن تلف ا=ول  ائي الر خمقرتاحات 
بواألعضاء واأل ية إلصالح يف الو يفرقة ا سائل . ملعن ئة جديدة وهذه  شاء  ثرية دون إ سني أمور  مورأى الوفد أنه ميكن  ي ن ك هحت

شـهت نا قال بد من  ية وأشار إىل أنه إذا اكن . ام شاورات غري ر تغرابه ملامنعة اáموعة ء إلجراء  مسوأعرب الوفد أيضا عن ا م سـ
تقرير  ثل هذا ا نظر يف  بغي أن  سأ�،  ياهتا يف هذه ا تقN للرقابة أن تقدم تقريرها وتو شارية ا Q نة لبغي  ي ن مل ص سـ ت للج مي ين فمل س

نة الرب*مج واملزي بNجلبلك األحوال يف دورة  ية ا ملقا شاورات غري. ن ناء وعىل أموقال الوفد إنه اقرتح  ية يف ظل الزتام  ب ر مل مس
نه  تخيل  بو7 أو ا0ي ميكن ا تلف Qقرتاحات، أي األمر ا0ي ميكن  شاورات آراء ا=ول األعضاء يف  عأن توحض هذه ا ل خم قمل

بو7 ملرة توصل إىل أي اتفاق وإال فلن ميكن . قأو ا0ي ال ميكن  با ـىل سأ�تهنتا¼ و  .مل هذه ا

تحدثني من هذه اáموعة .40 يا*ت اáموعة ء وا ملوأيد وفد فرسا  ب يح ملا قصدته قال إنو. ن تو ضه يرغب يف مزيد من ا ل
تح قال إنو. اáموعة ء سه مل تكن تعزتم  شات هبذا املعىن، لكهنا يف الوقت  نا تحدث عن إهناء ا ف اáموعة مل تكن  نف ق مل ت

نقاش ا0ي ج شات . رى سلفالا نا سفر ت� ا ية يف يويو العديد من املواقف ومل  نة الرب*مج واملزيا هدت دورة  قوقد  مل ت ن ن جل ش
شديد عىل أنه رمغ تأ. عن أي اجتاه واحض بهتا يف ا يوأعربت اáموعة ء عن ر ت يع الوفود بلوغ حومكةلغ ـي مجيد  ية،  فه أكرث فعا ل

بة بإصالحات يةحومكةموعة ء، عىل غرار وفود أخرى، مع فكرة وجود واá. لمل جتد طريقة واحضة للمطا وشدد . ل أكرث فعا
بارش عىل  ية، مما 7 أثر  ية بفعا تعامل مع األمور املزيا ية هو ا نة الرب*مج واملزيا مالوفد عىل أن ا=ور األويل  ل ن ل ن  .احلومكةللج

يريات  بات  تغوأشار الوفد إىل املطا يةبل يريات يف وال5ت لبنيف ا ه و بو وتغ يئات الو ثلام قال إني ية  م الوال5ت مر ض وقال . يهُ
نةإهنا أل يات يف ظروف  سؤو سأ� الزتام من 1ة ا=ول األعضاء حلضور QجGعات وحتمل ا يحرى  ل مل ومل ير الوفد . معم

نذ ذÂ احلني. وجود أي ثغرة نظرية ياق  ها فقد تغري ا سابقة قد قدمت  يق ا تد نة ا مورمغ أن  يص سـق ل ل لجل وقال الوفد إنه . تشخ
متكن ا=ول األعضاء من تكوين رأي حديث تقN للرقابة ليك  شارية ا Q نة سأ� إىل ا تال يعارض إحا� ا سـ ت للج ململ وشدد . س

ية بأي حال من األحوال نة الرب*مج واملزيا تقاص دور  نالوفد مع ذÂ عىل أنه ال يرغب يف ا جل  .ن
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ية .41 تحدة األمر يكوأيد وفد الوال5ت ا يقات وفد فرسابيان اá مل نموعة ء و وأضاف بأنه بعد أن ¼بعت ا=ول . تعل
بعض حىت مع  ها ا بعد عن  يدة لك ا ها  سأ� ما زالت موا نوات ورمغ احلوار حول ا نذ بضع  شة  نا لاألعضاء ا ل بع مل سـ ق بعضمل قف م

ند يةوقال الوفد إنه درس اقرتاحات . لهالزتامات وفد ا تعلق ي ود أبعد ما تكون ف©وأكد أن الوف. لتمنمجموعة جدول أعامل ا
يذية جديدة ئة  شأن احGل وجود  يك عن أي نقاش  ية اللجان املوجودة، * نفبإعادة  تن ي ب ه والحظ الوفد أنه نظرا . هب

سأ� أمر جمد جدا شأن هذه ا سار جديد  بدو أن وضع  تالف اآلراء، ال  ٍال مل ب م ي ترب الوفد ويقة. خ ثوا سنيع يدة للغايةئي الر . مف 
س يا هو ما الو1ة املقصودةلورأى أن ا سأ� حا بة لعضو من األعضاء يواجه هذه ا لؤال  مل ثقة عن . لنسـ سأ�  بوألن هذه ا منمل

سأ�  شلكة من أعضاء جدد، من اáدي أن تلكف بإعادة دراسة ا تقN للرقابة  شارية ا Q نة سابقة وأن ا نة ا ملا م سـ ت للج ل ملللج س
تجدات والوقائع اجلديدة بري من ويف هذه املر. ملسـوا يكون عىل جانب  سار غري رمسي  شعر الوفد بأن وجود  كحN، مل  سـ م ي

 .الفائدة

سار  .42 ته طوال ا تحة عىل احلوار، وهذا ما أ شددا عىل أن اáموعة ء  ملوحتدث وفد سورسا مس اáموعة ء  ب م تم ثنف ي
ها. لكه سدود ومل ترغب اáموعة أن تظل تكرر  نفسوقد وصل احلوار إىل طريق  سار، قالت اáموعة وف©. م تابعة ا مل خيص  م

شأن . ء إنه ال وجود ألي اتفاق يق ألنه ال وجود ألي اتفاق هبذا ا نة ا لورأت اáموعة ء أنه ال داعي حملاو� إصالح  سـ لتنجل
نة الرب*م. يف املايض تت  جلورأت اáموعة أنه ميكن ل5ول األعضاء أن تعمل يف إطار اللجان املوجودة كام أ ية أن ثب نج واملزيا
يدة. ذÂ ممكن تاجئ  ية وأحرزت  نة الرب*مج واملزيا ية الوفود، حتققت أهداف  سن  جوبفضل  ن ن جل ن سؤال . ح عن لوردا عىل ا

بغي هبا لألعضاء امليض قدما، رأت اáموعة ء أن أفضل طريقة Â0 يه ثقة عن : ينالطريقة اليت  سأ�  بما دامت هذه ا منمل
بغي  يق،  تد ننة ا يق ل نة الرب*مج جل تقدم تقريرا يف األمر إىل دورة  تقN للرقابة اليت  شارية ا Q نة جلإحالهتا إىل ا سـ سـ ت ملللج س

Nب ية ا ملقواملزيا  .ن

سنيثوأحاط وفد الربازيل علام ملعلومات املعروضة يف ويقة .43 تلف الوفودئي الر ساهامت اليت قدمهتا  خم ورحب  وقال  .مل
يل الويقة إىل اإل ثالوفد إنه  ية يف عامصة ب5هسـيح سأ�، وميكن فعل ذÂ . ملعندارات ا شة ا نا  Nملوأيد الوفد رضورة مواص ق م
هذا الغرض تدى خمصص  ليف  نظمة. من ية اإلدارية  سني ا ية ورأى أنه ميكن  سأ�  ترب الوفد أن ا للمومل  ب حت نهت مل نيع ل ية . م كيفأما 

Nها إال عرب مواص سأ� ال ميكن  ـي  نات  حلإدخال هذه ا ه مي ف  . احلوار فهيا بني الوفودلتحس

ية و .44 ب5ان األفر يا*ت مجموعة ا يقوأكد وفد اجلزائر  ل يةب سأ� قال إنو. لتمنمجموعة جدول أعامل ا  قد أyرهتا للمرة احلومكةم 
سابقة يق ا تد نة ا لاألوىل  ل ية. قجل ناك مقاربة  بومل يرغب الوفد يف القول إنه اكن  بو من ا. سله لنه أكد أنه اكن ال بد للو ي سعي لك
ئة جديدة. إىل تقوية إجراءاهتا اإلدارية شاء  هذا الغرض، ورمبا حىت رضورة إ يات الالزمة  تعني وضع بعض اآل يو ن ل هس ل ويف . ي

يةإشارة إىل اقرتاحات  سائل لتمنمجموعة جدول أعامل ا يع ا هم وتغطي  سرية ا ية، قال الوفد إهنا  ب5ان األفر مل ومجموعة ا مج ي لفل يق
س. حلومكةتاملربطة  نات أو يف عام احلومكةأ� مو يه يف ا يوم عام اكنت  تلفة ا ي  عل ل وخماوف ا=ول األعضاء . 2000لسـبعخم

تلفة2011 يف تصاصاهتا ووال5هتا قال إنو. خم  نذ زمن طويل ويف ا ئت  نظمة اليت أ ئات ا نظر يف  خه قد آن األوان  م نش مل ي هلل
بوال بد من مو. نظمةمللضامن تطور ا شاورات حىت وإن  تاصN ا بريا، وهذا يف حد ذاته قد مل نا  با يا* مواقف الوفود  نت أ كا ي ت ح ي

يق نة ا ية و نة الرب*مج واملزيا بغي أن يكون بإدارة رييس  نقاش ا0ي  با ملواصN ا سـيكون  جل ن جل ي ل لتنس ئ ن سأ� . ب شة ا نا ملوميكن  ق م
بل  ليف QجGع ا يقلملق نة ا ية و سـنة الرب*مج واملزيا جل ن  .لتنج

ي .45 نوب أفر يقوأيد وفد  ية وج يان ا0ي قدمه مس اáموعة األفر يقا ا سأ�قال إنلب ية ا شديد عىل أ مله يرغب يف ا مه . لت
ته بعض الوفود ناقش خبالف ما قا سامهة ا=ول األعضاء مل  لوأشار إىل أن  ت ، "إبداء مواقف"مل يدر أي نقاش لكن جمرد . م

بري يةّوذكر الوفد بأن . كوهذا فرق  وشدد . نت عن دورة يويو Â0 مل يعرض اقرتا9ا آنذاك غابلتمنمجموعة جدول أعامل ا
شأ يذية جديدة  ئة  نالوفد عىل أنه مل يكن يقول إن  تي سـت نف بادل قال إنو. ه ملت لك ما فعì هو ا=فع جتاه احلوار واإلصغاء ا

تحدة قال . لفهم ما تقو7 األطراف األخرى ملوذكر الوفد بأن وفد اململكة ا  من 5ثاين، صفحة لرأي ورد يف املرفق ا(ّ
بات ): "WO/PBC/18/20 ثالويقة ية يف الرت نا نعارض أي تريب ميكن أن يؤدي إىل ازدوا بدأ، فإ يث ا يومن  ج ت تح ن مل
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يات الق سؤو لوا نا امل ناك وسائل  ية احلومكة القامئة، ومن املؤكد أن  سني  بس، بل نفضل  نه أي  شأ  نمئة، وميكن أن  ه ب حت ع ميكن ني ل
ها أن نفعل ذÂ دون نظمةلمن خال يد تصممي ا مل أن  يان ا0ي قال." نع يتعني عىل األعضاء : "(...) لوتقامس هذا الرأي وفد ا

ئة جديدة  شاء  ية بقدر اإلماكن بدال من Qندفاع إىل إ ئات القامئة بطريقة أكرث فعا تخدام ا بحث يف إماكيات ا يا ن ل ي سـ ن هل له
ساهامت(...)".  شة هذه ا نا ملورأى الوفد أنه ال بد من  ق ية0. م شاورات غري ر مسÂ، أيد الوفد إجراء  وقد ذكر اقرتاح . م

يارات ية حتديدا ثالثة  خاáموعة األفر يق : يق نة ا ية و نة الرب*مج واملزيا تعراض لوالييت  يذية جديدة وا سـئة  جل ن جل سـ ني لته تنف
يذية ها بوظائف  يق عرب  نة ا نفوتعزيز  تيف تلك سـ ناقش، ومن مث. لتنجل ثالثة مل  يارات ا توهذه ا ل شات ألن خل نا ق ال غرض من ا مل

نفذ بعد يارات مل  ستا  .تخل

نده وقت =راسـهتا .46 يوم، Â0 مل يكن  باح ذÂ ا عوقال وفد املغرب إنه مل حيصل عىل الويقة إال  ل ص ية . ث تو صلكن ا ل
يذية حمدودة العضوية ئة  شاء  سابقة اكنت بإ يق ا تد نة ا نفاألوىل  تق ي ن ل ل شاء . هللج هوقال الوفد إنه يدرك صعوت إ يئة جديدة ن

ها يف هذا الصدد سني احلومكة يف . فوشاطر بعض الوفود خماو ئة جديدة  شاء  ثريا قرار إ تغرب  تحوأشار إىل أنه  ي ن ك لسـ ه ي
بو تا طويال وأضاف أن إصالح قال إنو. يالو تغرق و سار  ق هذا ا سـ متل بعد متاما2002يمل ئة . يك مل  شاء  تغرق إ يوقد  ن هسـ ي

نوات أو 10جديدة  نة15سـ  سني احلومكةÂ0، مي. سـ  ية  شأن  شة  نا حتكن ل5ول األعضاء أن تواصل ا ب ق ثل هذه . كيفمل مو
سني احلومكة شة ميكن أن تدور يف ظل اإلطار املؤسيس احلايل وميكن دراسة تدابري لألجل القصري  نا تحا ق وميكن أيضا . لمل

بارها طريقة ملواصN امل تل5ول األعضاء أن تدرس إماكية تدابري لألجل الطويل   .فاوضاتعن

شأن احلومكة .47 تالف يف اآلراء  هورية كور5 بوجود ا بوأقر وفد  خ سه وكام أشارت الفقرة . مج ث من الويقة، 7نفويف الوقت 
شرتكة أيضا مناك عوامل  ئات القامئة. ه يل ا سني  شرتك هو الطريقة اليت متكن من  يوبدا للوفد أن العامل ا شغ حت همل لت وأشارت . ّ
شاء تضاربة إىل إ ناآلراء ا يذية جديدةمل ئة  تنف  نظمة: هي سني ا نه  شاؤها ويف  بغي إ ملإذا اكن  حت ك ن ميكي سأ� . ن موطرح الوفد 

نظور إجرايئ نقاش من  مالوالية  نذ بداية. لل مترة  ية وظلت  نة الرب*مج واملزيا شة بطلب من  نا موقد بدأت ا مسـ ن جل ق . 2011 مل
نا شة مواصN هذه ا نا يس يف مقدورها  يا  ملوا=ول األعضاء حا ق مل تني. قشةل سأ لوحتدث الوفد عن وجود  ية : م خلسائل دا م

ية سأ� خار جو ئات القامئة. م سني ا ية  سائل ا=ا يويقصد الوفد  حت خل ئات . لهمل نظمي ا تعلق بإعادة  ية  سأ� اخلار يأما ا ت ت لهمل ف ج
ئة جديدة شاء  يالقامئة ورمبا إ نة الرب*مج وامل. هن ندرج يف والييت  ية أن  سائل ا=ا جلوميكن  ت خل يقللم نة ا ية و سـزيا جل ورأى . لتنن

ية العامة فقط تعلق بوالية ا ية  سائل اخلار مجلعالوفد أن ا ت ية . جمل سائل ا=ا شة ا نا بت ا=ول األعضاء يف  خلÂ0، إذا ر مل ق مغ
ئات القامئة(بقدر أكرب  يل ا سني  يية  شغ هحت لت ئات القامئة ) كيف لهييكفي احلصول عىل الوالية Â0 من ا ية جلنة الرب*مج وامل(ف نزيا

يق نة ا سـأو  ية ). لتنجل ها من والية Â0 من ا بو، ال بد  نظمي الو تطرق إىل إعادة  بت ا=ول األعضاء يف ا مجلعوإن ر ي ت ل لغ
يق. العامة نة ا ية و نة الرب*مج واملزيا سني أعامل  ية  شة  نا  Nسـواقرتح الوفد مواص جل ن جل حت لتنق يف ية . كم مجلعلكن ال بد من والية ا

سائل أ  .خرىمالعامة ألية 

بو .48 سني احلومكة يف الو ناك اتفاق لصاحل  يك أن  يورأى وفد ا حت ه تعامل معه. ملكسـ بغي ا يف  سؤال هو  لوا ي ك ورأى . نل
يدة ست فكرة  شاء جلان بوyئق جديدة ومواقف وآراء جديدة  جالوفد أن فكرة إ ي نة . لن تلكف ا سن أن  للجورمبا  ت يسـتح

س تطرق إىل هذه ا تقN للرقابة  شارية ا Qمل ل سـ ملت تضمن عددا من . ائلس سني، رأى الوفد بأهنا  تعلق بويقة الر توف©  ي ث ئي
سني األمور متكن من اختاذ خطوات فورية  نارص اليت  تحا للع ّ شات. سـ نا قوأيد الوفد مواصN ا  .مل

نظمة من  .49 يقن من أن  ندها هدف واحد هو ا ية  نة الرب*مج واملزيا يع ا=ول األعضاء يف  مورأى وفد مرص أن  ت ع ن جل لمج
هامنظام شا سن  تحدة و تخصصة من واكالت األمم ا ية وتؤدي واليهتا بصفهتا واك�  تحدة تعمل بفعا طت األمم ا نم حت مل ل وÂ0 . مل

يهتا أمر Þم ئة رقابة وتو بب فإن وجود  نقاش وهذا ا سارا دامئا بفضل احلوار وا باره  صميكن ضامن اإلصالح  ي ل م هت سع . لل
ش نا تدى  شاء  قوحتدث الوفد عن رضورة إ مل ن نظمةمن ياق أيد الوفد اقرتاح . ملة األفاكر اجلديدة إلصالح ا مجموعة لسـويف هذا ا

ية شة احلومكةلتمنجدول أعامل ا نا ية  نة غري ر شاء  ق بإ مل مس جل هذه، فاحلل الوسط هو . ن نة  شاء  هرت صعوت يف إ كوإذا  جلظ ن
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ند دامئ يف جدول األعام تعلقة حلومكة يف إطار  سائل ا شة ا نا بغي  بأنه  مل مل ق مي يع ن يص وقت اكف Â0 يف  مجل مع  ختص
ية نة الرب*مج واملزيا ناجGعات   .جل

ية .50 تا يان ا سامهة ا يا ألنه أشار إىل  نوب أفر سني ألهنام أعدا الويقة وشكر وفد  يان الر بوشكر وفد ا ل م ث ي لكل يق ج وأيد . ئ
ية تحدة األمر يان اáموعة ء وآراء وفدي فرسا والوال5ت ا يكالوفد  مل ن نةوأضاف . ب شت ملدة  سأ� قد نو يالوفد بأن ا ق . معمل

تحقق أي اتفاق ال آنذاك وال يف الوقت احلارضقال إنو تلفة وردت يف مرفق الويقة. يه مل  ثوقد أديل بآراء  وما دامت هذه . خم
ها تقN للرقابة ليك تدر شارية ا Q نة سابقة، ميكن إحالهتا إىل ا يق ا تد نة ا ثقة عن  سأ�  سا سـق ت للج ل ل جل ب ململ سن  وحاملا يصل .م

تضاء Q ند سأ�،  نظر يف ا تقN للرقابة، ميكن ا شارية ا Q نة قجواب من ا ع مل ل سـ ت ملللج  .س

يق وحتدث .51 يا مس دول أورو الوسطى وا بلط وفد سلو لن تقد أهنا مل تلق آذا* وأعاد في سابقة ألنه  يقاته ا يعطرح  ل تعل
ية يقور. غصا بلطبت دول أورو الوسطى وا يط الضوء علغ أوال، أيدت هذه ا=ول وجود حومكة أكرث . ىل ما ييلتسل يف 

سني هذه احلومكة بو، مما يعين أهنا رأت أنه ميكن  ية يف الو حتفعا ي يق. ل يارا قابال  يس  ئة أخرى  شاء  يا، إ yب ي ن تطن لله خ ثا، . ل yل
يد تقN للرقابة اقرتاح معيل و شارية ا Q نة سأ�  مفاقرتاح الريس القايض برتك هذه ا سـئ ت للج ململ ورأت دول أورو .  جداس

يق بغي أن تفكر فهيا مرة أخرى  لبلطالوسطى وا يهتا،  سأ� عرب تو سابقة قد طرحت هذه ا يق ا تد نة ا ن أنه ما دامت  يق ص مل ل ل جل
تقN للرقابة اجلديدة( شارية ا Q نة سـأي ا ت ملللج ية) س تو نذ إصدار هذه ا نظر إىل الوقت ا0ي مىض  ص ل رابعا، وبعد أن . مل

بل، رأت أن مواصN وضعت هذه ا= شات الطويN اليت أجرهتا من  نا تضاربة جدا وا بارها آراء ا=ول األعضاء ا قول يف ا ق مل مل عت
مثرة شة لن تكون  نا مهذه ا ق  .مل

ية احلومكة وريوأيد وفد الاكم .52 شأن أ ند  ية ووفد ا ياين اáموعة األفر مهون  ب ه لب بذ أن تأخذ ا=ول األعضاء قال إنيق حيه 
 .لتوصل إىل قرار حممكلمزيدا من الوقت 

ية .53 تحدة األمر يا والوال5ت ا يان اáموعة ء ويا*ت وفود فرسا وسلو يكوأيد وفد مو*كو  مل ن ن ب ورأى الوفد أنه يف . فيب
سني احلومكة بو ميكن دامئا  ثل الو حتنظمة  ي م شرتكة . م ية  سؤو سأ� تعد  موهذه ا ل م بارها جزءامل  من عتبني ا=ول األعضاء 

يةجلنة الرب*مج  ية أعضاهئا. نواملزيا ها من فعا ية اللجان  لوفعا ئة جديدة، ميكن . نفسل شاء  نظر يف حل جذري، أي إ بل ا يو ن هل ق
يا مع األطراف القامئة ووال5هتا القامئة تعاون جام ساراهتا اخلاصة وطريقة ا سني  تفكري يف طريقة  عل5ول األعضاء أوال ا ل م حت . ل

شة إىل نا سأ� إحا� ا تعلق  قوف©  مل مب نة ي يف ألن هذه ا تقN للرقابة، رأى الوفد أن هذا اقرتاح  شارية ا Q نة للج ا حص سـ ت ملللج س
نذ  ية قد صدرت  تو مقد تغريت وا ص  .وقت طويلل

يا*ت ب5ان اáموعة ء وغريها .54 ها يف  ناقضات اليت  بب ا يه  تلط  ند إن األمر ا بوقال وفد ا ت عل مسعه س لخ ب وقال الوفد . ل
بغي أال همه هو أنه  نإن ما  بليف ئة جديدة، وهذا ما أحاطت علام به من  شأ أي  ق  ي هن  دول أورو الوسطى قال إنو. ت

سني ية وأنه ميكن ا يق أفادت بوضوح أنه ال بد من حومكة أكرث فعا تحوا ل لبلط وبدا 7 أن املقصود هو أنه من الرضوري إعادة . ل
يهنا ياهتا القامئة أو  بو وآ ئات الو حتستصممي  ل ي يل أيضا هو . هي تقN للرقابة مراجعة قوما  شارية ا Q نة بغي  سـأنه  ت للج ملي س ن

بة إىل الوفد نطقي  سابقة وإبداء آراهئا وهذا أمر  يق ا تد نة ا يات  سـتو ل ل جل لنص م ته من أن هذه . ق هشـوأعرب الوفد عن د
شة نا يا*ت القائN بعدم رضورة مزيد من ا يقات جاءت لزتامن مع ا قا مل ب لتعل يا*. ل ناقضةلبووجد الوفد أن هذه ا . متت 

يف  به  بغي مبو بب ا0ي  تقN للرقابة وساءل عن ا شارية ا Q نة تقرير ا  ìبغي فع رس الوفد عام  تلكوا ي ت سـ ت للج ب جي ن س لن س ملتف سـ
تقرير األول شة ا نا ية  ناك  نة بإعداد تقرير آخر إذا مل تكن  لهذه ا ق مب ن ه ها ف© . للج شت موا ناقض اآلخر هو أن الوفود * قفوا ق لت

ية  تو بتعلق  ص ل تا¼ ي ناقش  ها مل  نة  ية، يف حني أن هذه ا ية املا نة الرب*مج واملزيا ئة جديدة يف  شاء  بشأن إ ت للج ض ن جل ي نفسن ه
يق نة ا ثل  ئات واآليات القامئة  سني ا سـية  جل ل ي نحت ته لل م يل وبأن . كيف شت  سائل قد نو تفصÂ0 فإن القول بأن هذه ا ق لمل
يح يف الو سدودا pم غري  حصاحلوار قد وصل طريقا  سدود إن مل نكن قد بدأ* هذا الطريق. اقعم  مإذ ال ميكن بلوغ طريق 

ترب الوفد اقرتاحه. أصال يات القامئة" بداية"عوا سني ا ية  تعلقة  نسأ� ا بيف حت بك مل  ل5ول األعضاء من وقال الوفد إنه ال بد. لللم
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شأن  كاحلوار  ثليفية إدخالب يفة،  نات Þام اكنت  م ا طف يدها بدء QجGعات يف مولتحسي وأعرب الوفد عن أسفه عام بدا . عا
نظمة سني ا رشوع يف  ناع عن ا ملكأنه ا حت لت  .م

شأن احلومكة .55 نانه إلعداد الويقة  ييل عن ا بوأعرب وفد  ث ت ية قال إنو. مشـ سأ� املطروحة عىل الطاو� ذات أ مه هذه ا مل
تعا تعلق بطريقة ا تعني عىل الوفود أن تكون حذرة جدا ف©  بب  لقصوى وهذا ا ي ي س هالل يا*ت املقدمة، . معمل  نادا إىل ا بوا لس ت

سني يف اáاالت اليت ميكن  بة يف مراعاة الوضع ومعرفة مدى قدرة ا=ول األعضاء عىل ا ناك ر تحخلص الوفد إىل أن  غ له
يدة جدا للميض قدما. حتسيهنا تقN للرقابة خطوة أوية  شارية ا Q نة جورأى الوفد أن طلب رأي ا ل سـ ت ملللج ويف الوقت . س

تا1ان ية أن تقدم ا نة الرب*مج واملزيا بغي  نسه، إذا اكن  تن ن للج ي سأ�، فإن QجGع ال/سـف نة الرب*مج ملرأهيا يف هذه ا للجقادم 
ية  سب وقت Â0نواملزيا نيكون أ شاء فريق عامل . سـ تعجال بإ سأ� املطروحة، مل ير الوفد أي داع لال ية ا نورمغ أ سـ مل مه
شـهتا قنا تقدم خطوةوعىل ا=ول األعضاء. مل ً توr احلذر وا نة .  خطوةل يف ا للجوميكن أن تكون اخلطوة األوية يه  تلك ل

Nب ية ا نة الرب*مج واملزيا ناقش لاكمل يف دورة  تعراض األمر ليك  تقN للرقابة  شارية ا Qملق ن جل ي سـ سـ ملت تعلق . س يوف© 
نات، قال الوفد إنه ال رضورة إلشاء فريق  تلفة  نجلوانب ا س äي يدهاللتح  .ععامل من أجل بدء QجGعات يف موا

سأ� .56 تقN للرقابة بإلقاء نظرة جديدة عىل ا شارية ا Q نة يف ا ناك اتفاق  بدو أن  ملوأفاد الريس بأنه  سـ ت للج تلك ه ملي سب . ئ
ته ية فعلهيا درا نة الرب*مج واملزيا تقN للرقابة قد قدم إىل  شارية ا Q نة سـومبا أن تقرير ا ن جل سـ ت ملللج سه رأت ويف ال. س نفوقت 

ئات جديدة شاء  بت وفود أخرى يف إ نقاش قد مت ف© ر يبعض الوفود بأن ا ن غ ياغة . هل تعني إجياد طرق وال بد من   ،Â0ص ي
ند من جدول األعامل شأن هذا ا بفقرة قرار   .لب

توافق يف .57 نحوه ا نحى ا0ي  يدا  يصا  ييل قد قدم  لورأى وفد سورسا مس اáموعة ء أن وفد  ي للم تلخ جشـ  اآلراء، أي ي
Nب ية ا نة الرب*مج واملزيا تقN للرقابة مث طر9ا يف دورة  شارية ا Q نة سأ� إىل ا بغي إحا� ت� ا ملقأنه  نن جل سـ ت للج مل ملي  .س

سريون حنو توافق يف اآلراء .58 سلفادور أن األعضاء  يورأى وفد ا ييل. ل بغي. شـواتفق متاما مع وفد  ل5ول  ينوأضاف بأنه 
سامههتا اليت ميكن دراسـهتا يف اجGع األعضاء مواصN دراسة تقN للرقابة تقدمي  شارية ا Q نة سأ� وأنه ميكن  م ا سـ ت للج ململ س

بلجلنة الرب*مج  ية ا ملقواملزيا ند وواتفق الوفد أ. ن يةلهيضا مع وفد ا بغي إعطلتمنمجموعة جدول أعامل ا اء فرصة ين عىل أنه 
سائل وتقدلألعضاء يك تواصل الرتكزي ساهامت أكرثمل عىل هذه ا  .ممي 

سأ� .59 شأن هذه ا يا عن رسوره برؤية الوفود حترز تقدما  نوب أفر ملوأعرب وفد  ب يق وسلط الضوء مرة أخرى عىل أن . ج
 Nنارص الالزمة ملواص يع ا ية ل5ول األعضاء Þمة جدا وأن الويقة اليت تقدم آراء ا=ول األعضاء فهيا  تا ساهامت ا لعا مج ث ب لكمل

نقاش بب مي. لا سوهذا ا شاء فريق عامل مصغر ¼بع لل تقN للرقابة، إ شارية ا Q نة سأ� إىل ا نكن، إضافة إىل إحا� ا سـ ت للج ململ س
ية نة الرب*مج واملزيا يات إىل  ية عىل أساس خاص ليك يدرس الويقة ويقدم تو ننة الرب*مج واملزيا جل ص ث ن نت . للج تضموقد 

يع األ مجالويقة عدة اقرتاحات قدمهتا ا=ول األعضاء من  بوث بت فهيا إجراء إصالحات يف الو يقالمي  ترص . طل بغي أال  يقو ين
تقN للرقابة شارية ا Q نة سـالرتكزي عىل رأي ا ت ملللج ية املطلوبة . س وكام يه احلال ) ثيف الويقة(فوقد قدمت املعلومات اإلضا

بغي إعطاء الوفود فرصة =راسة هذه املعلومات بة إىل ا=ول األعضاء،  ين  .لنسـ

يةواعرتف ا .60 شة اكنت Þمة وتو نا يحلريس بأن ا ق ضمل نظر يف . ئ يع الوفود الوقت خالل Qسرتاحة  للواقرتح أن تأخذ  مج
ند من جدول األعامل شأن هذا ا متل  برشوع قرار  لب حم  .م

نظور أمع .61 بN من  سأ� يف دورهتا ا ية ا نة الرب*مج واملزيا يا بأن تدرس  نوب أفر ند اقرتاح وفد  ّوبىن وفد ا م ملق يق ج ملت ن جل  له
ساهامت ا=ول األعضاء( مشمل  ية اكنت ) ي ية األ تو تقN للرقابة ألن ا شارية ا Q نة تعراض ا صلوأال تدرس ا ص ل سـ ت للج ملسـ س

ند  شأنه أي توافق يف اآلراء(لبحمدودة جدا ومن الواحض أن ا=ول األعضاء قد قفزت عىل هذا ا تحقق  بمل  ندما تلكف ). ي عو
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تقN للرقابة ب شارية ا Q نة سـا ت ملللج ساهامت ا=ول األعضاءس ها أن تراعي  بغي  ياهتا  مدراسة تو ي لص تعني أن تكون هذه . ن يو
سابقة يق ا تد نة ا ية اليت أصدرهتا يف األصل  تو لا=راسة أوسع نطاقا من ا ل جل ص  .قل

يق  .62 تد نة ا تلفة عن ت� الصادرة عن  تقN للرقابة  شارية ا Q نة ية ا قوساءل وفد مرص إن اكنت تو ل جل خم سـ ت للج ص ملت س ْ
س نة وأعضاهئالا بب تغري والية ا للجابقة  ية وإذا اكنت *جتة عن ظروف موجودة . بس تو صوساءل أيضا ف© خيص أصل ا ل ت

ية(سابقا  نة الرب*مج واملزيا ناجGعات *درة  يلهتا للج سابقة و يق ا تد نة ا شكووالية  تق ل ل يام ). جل بغي ا لقوالحظ الوفد أنه رمبا  ين
يه تقN للرقابةفبعمل مواز يف الوقت ا0ي حتال  شارية ا Q نة سأ� إىل ا سـ ا ت للج ململ ية . س نثال ميكن لألمانة أن تعد ويقة عن  بم ث ّ

يق لوضع  نة ا ية أو  نة الرب*مج واملزيا شاورات يديرها ريس  تحدة األخرى وميكن عقد  سـاحلومكة يف واكالت األمم ا جل ن جل م لتنمل ئ
تلفة  .äاملقارت ا

ية اخلاصة، اكن وأوحضت األمانة أنه يف الوقت ا0ي .63 تو يه ا ص صدرت  ل يات العالقة ف تو للجناك عدد من ا ص ل نة ه
تابعة يق اليت مل حتظ  تد ملا توجه . قل يق ا تد نة ا تطع  تعامل مع األعداد ومل  ية قادرة عىل ا نة الرب*مج واملزيا لومل تكن  ل جل سـ ل ن قجل ت

ية[ نة الرب*مج واملزيا نإىل  تو]. جل يود، اكن من بني ا صويف ضوء هذه ا ل تاج لق سأ� الرقابة اليت  تعامل مع  حتيات إجياد طريقة  م لل
ية اخلاصة. إىل دراسة تو يه هذه ا هرت  ياق ا0ي  صوقد اكن هذا هو ا ل فسـ ظ يات . ل تلف  سأ� مقارنة  تعلق  بنوف©  خم مب ي

بل واكن جزءااحلومكة، قالت األمانة إن  ًهذا معل قد أجنز من  شأن احلومكة قدمت إىل دورق ب من ويقة سابقة  نة ث جلة 
ناير  ية يف  يالرب*مج واملزيا  .2010ن

ند  .64 شأن ا رشوع القرار  يقات عىل  هرية ودعا الريس إىل تقدمي  متت ا=ورة يف ا بوا ب لتعل م ئ لظ  .4خت

مس  .65 yتحد ند،  مواقرتح وفد ا يةله رشوع القرار ا0ي أعدته األمانةلتمنمجموعة جدول أعامل ا ية عىل  تا تعديالت ا م، ا ل ل . ل
تعلقة"ة واقرتح حذف مفرد ية " ملا ثاين من الفقرة الفر سطر ا ياغة ا بح  عيك  ل ل ص شارية : "كام ييل" 2"تص Q نة تيف ا للج ستلك

يق  تد نة ا ية  تقN للرقابة بدراسة تو قا ل جل ص تقN للرقابة(ملسـ شارية ا Q نة سـسلف ا ت ملللج بشأن احلومكة : "(...) ويف امجلN)". س
بو كام ورد يف  نص كام ييلWO/GA38/2 ث من الويقة74 الفقرة حذف اإلشارة إىل(...)" ييف الو يغة ا بح  ل ليك  ص : تص

بارة " و"حذف حرف  (...)". WO/GA38/2 ةقثكام ورد يف الوي"(...)  بدا7  بعوا سار، مبا يف "تس تابعة ا ملمع مراعاة  م
 Âشأن"وحذف مفردة (...)". ذ بارة " ليف هذا ا ثشأن احلومكة، الويقة"عوإدراج  ياغة ". WO/PBC/18/20 ب بغي  صو ني

ية  نة : " كام ييل" 2"عالفقرة الفر يق، سلف ا تد نة ا ية  تقN للرقابة =راسة تو شارية ا Q نة للجيف ا ل جل ص سـ ت للج قتلك مل س
بو، كام ورد يف الويقة شأن احلومكة يف الو تقN للرقابة،  شارية ا Qث ي ب سـ ملت سار، مبا WO/GA/38/2 س تابعة ا مل، مع مراعاة  م

ساهامت ا=ول   Âبو، الويقةميف ذ شأن حومكة الو ثاألعضاء  ي ية WO/PBC/18/20 ب يع الوyئق ا ن و بغي (...)". ملعمج ينو
ية  ها إىل : "كام ييل" 3"عأن تصاغ الفقرة الفر سأ�  شأن ا ياهتا  تقدمي تو تقN للرقابة  شارية ا Q نة نفسيف ا ملس ب ص ب سـ ت للج ملتلك
ية جديدة واقرتح الوفد إضافة ." 2012  مايو31ا=ول األعضاء حبلول  نة : "تقول" 4"عفقرة فر ية ا للجبعد تقدمي تو ص

ية  شاورات غري ر ية أن يدعو ا=ول األعضاء إىل  نة الرب*مج واملزيا تعني عىل ريس  تقN للرقابة،  شارية ا Qمس م ن جل ي سـ ئت مل س
ي نة الرب*مج واملزيا رشة  تاسعة  شأن إىل ا=ورة ا بو وتقدمي تقرير عن هذا ا نشأن حومكة الو للج ل ل ي ويغري ترقمي الفقرة ". ةعب

ية  ية ". 5"إىل " 4"عالفر بارة "5"عويف الفقرة الفر بغي حذف  ع،  ياغة امجلN كام ييل" تقرر أن"ني بح  صليك  سأ� : "تص متظل 
Nبغي إضافة ما ييل يف هناية هذه امجل ية و نة الرب*مج واملزيا رشة  تاسعة  بو عىل جدول أعامل ا=ورة ا ينحومكة الو ن للج ل : عي

ثتدرس الويقةحيث " ساهامت اليت قدمهتا ا=ول األعضاءWO/PBC/18/20 سـ تضمن ا مل اليت   ".ت

تحدث مس اáموعة ء أن اإلشارة إىل الفقرة  .66 ملورأى وفد سورسا ا ية 74ي إشارة وجهية ألن " 2"ع يف نص الفقرة الفر
سأ� احلومكة يات يه  تو يع ا نقاش من  يدة اليت ظلت مطروحة  سأ� الو ما ص ل مج لل  حذف هذه اإلشارة إىل قال إنو. حمل

شات74 الفقرة نا ق من شأنه أن يوسع نطاق ا سار ا0ي . مل ثاين من Qقرتاح، ذكر الوفد األعضاء بأن ا شق ا ملوف© خيص ا ل ّل
ناير شأن احلومكة قد حدد يف  ييح ل5ول األعضاء تقدمي آراهئا  ب يت . تي سأ� وأ شة هذه ا نا هنوقد خصص يومان يف يويو  مل ق مل ن
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شةملا سار. قنا شة ذÂ،وإن اáمو. ملورأت اáموعة ء أنه ال داعي إلعادة هذا ا نا تعدة متاما  قعة ء  مل بت يف مسـ غ لكهنا ر
ها تدخل يف بر*مج  يع الوyئق دون ا تقN للرقابة الوقت =راسة  شارية ا Q نة معلنح ا لم مج سـ ت ملللج نة . س للجويكفي القول بأن ا

تقN للرقاب شارية ا Qسـ ملت يةس نة الرب*مج واملزيا  Nب ياهتا إىل ا=ورة ا تلقى الوyئق وتقدم تو نة  للج ص ملقس وال رضورة إلجراء . ت
ية نة الرب*مج واملزيا  Nب نشاورات وإعداد تقرير للريس من أجل ا=ورة ا للج ملقم ناقص هو . ئ يد ا سار قامئ واجلزء الو لوهذا ا حمل

تقN للرق شارية ا Q نة يمي ا سـإعادة  ت ملللج س يةتق نة الرب*مج واملزيا  Nب يا ل5ورة ا بغي أن يكون اك نابة اجلديدة، وهذا  للج ملقي ف . ن
سأ� عىل جدول أعامل  تفاظ هبذه ا Q شعر أنه من الرضوري ملوقالت اáموعة ء إهنا تفضل Qقرتاح كام هو مقدم ومل  حت

ية ننة الرب*مج واملزيا شت. جل سائل قد نو قوذكرت اáموعة بأن هذه ا بغي أال مل ية يف يويو و نة الرب*مج واملزيا ين يف دورة  ن ن جل
نقاش مرة أخرى تح ا تحقق أي اتفاق إن  سائل وقد ال  شأن هذه ا تحقق أي اتفاق  ليب عن األذهان أنه مل  ي مل ب ي فيغ ورأت . ْ

ناق عىل الوفود يق ا خلاáموعة أنه ال جدوى من  سا. تضي يق ا تد نة ا لوذكرت اáموعة ء أيضا بأن  ل قجل ترب هذا من ّ تعبقة مل 
 .أوىل أولو5هتا

ند  .67 ئة جديدة قائال إنلهورد وفد ا شاء  يريات اليت اقرت9ا وهو اخلروج من مأزق إ يط  سري واحد  نده  ي  ن تغ سـ تف هع لل ب
بو نة جدا. ييف الو با سأ�  يوأقر الوفد بأن اآلراء اخلاصة هبذه ا ت ناء، رغب الوفد يف أن . ممل لبÂ0 وحرصا عىل اجلانب ا
يعيدرس، تفق علهيا ا يات ميكن أن  ئات القامئة وإجياد أر نة يف ا نات ا مجل بطريقة غري قابN للجدل، ما ا ي ض ي هس لتح ملمك ي ورأى . ل

يا نوب أفر يات كام أشار إىل ذÂ وفد  ناك عدة أر يقأن  ج ض شرتكة ف© تراه ا=ول . ه يات  موحتدث عن وجود عدة أر ض
يام بأ بو دون ا نات حلومكة الو لقاألعضاء  يي ية جذريةحتس يلكة مؤ سـي إعادة  بب اقرتح الوفد اإلشارة إىل . سه سوهذا ا لل

شة نا يدا  تكون أساسا  قساهامت ا=ول األعضاء ألهنا  للم سـ شاورات . مفم بب اقرتاحه بأن يدعو الريس إىل  موهذا أيضا  ئ س
نة نارص ميكن Qتفاق علهيا يف هذه ا ية إلجياد  نة الرب*مج واملزيا للجبل عقد دورة  ع ن جل يع ملا و. ق شعر  شجقال الوفد إنه  لتي

تعداد للحوار نه الوفود من ا سـأعربت  تضاربة للغاية. ع يذية املقرتحة  ئة ا شأن ا مواتفق الوفد عىل أن اآلراء  لتنف يل لكن مل تدر . هب
ية نة الرب*مج واملزيا يق أو  نة ا سني  ثال   ìتا¼ ملا ميكن فع شة  نا نأي  جل سـ جل تح ب نق لتل م متل يوكام أشار وفد سورسا. م حمل، من ا

شاف إماكية  يهنا عىل األقل وا تحادث ف©  بذل 1دا  تحقق أي اتفاق، لكن عىل ا=ول األعضاء أن  نجدا أال  تك لل ت سـي ب
توصل إىل اتفاق  .لا

ية، متاما اقرتاح  .68 ته الو تحدث  يا، ا نوب أفر نوبىن وفد  طمل بصف يق ج يةت نه دور  .لتمنمجموعة جدول أعامل ا عوأكد ما أسفرت 
ية يف يويوجلنة الرب* نمج واملزيا بة آنذاك. نوأشار إىل أن دورة يويو اكنت اجGعا غري رمسي. ن . ئوبعض ا=ول األعضاء اكنت غا

سائل ها يف العودة إىل هذه ا تفظ  ملويف دورة يويو، أشارت ا=ول األعضاء أيضا إىل أهنا  حت وأقر الوفد بأن بضعة أ5م قد . حبقن
شأن حو سائل أخرى  شة  نا بخصصت  م ق بومل تلفة. يمكة الو ترص األمر عىل اإلدالء مبواقف  خملكن مل يدر أي نقاش، إذ ا وما . ق

يذية جديدة ئة  نفيل أساسا يف QجGع هو أن معظم ا=ول األعضاء مل ترد  تق شأن . هي تحقق أي اتفاق  هوم أنه لن  بومن ا ي ملف
سأ� بني يف . ملهذه ا تعلقة حلومكة قد طرحت وهذا  سائل أخرى  ملكن  م سنيم يويقة الر وقال الوفد إنه يرغب يف امليض . ئث

شـهتا نا سـىن للوفود  ساهامت ا=ول األعضاء اليت مل  ققدما عىل هذا األساس، أي  ت مم تحقق اتفاق أو ال . ي يومن املمكن أن 
شة جرت وقيض األمر نا يس أن نقول بأن ا يجة  يجة وا قتحقق، إال أن ا=ول األعضاء حباجة إىل  مل ن ن لي ت ن. لت يا  عحا : د* رأ5نل

نح ا=ول األعضاء  ند وآخر يدعو إىل  تار عىل هذا ا شت يف يويو ومن مث أسدل ا سأ� نو مواحد يقول إن هذه ا ب سـ ن ق لمل ل
ية تا ساهامهتا ا سائل املعروضة يف  بفرصة عىل األقل ليك حتدد ا م ناء ومن مث . لكمل سلوك سلواك  ًوجشع الوفد الزمالء عىل ا ب ل

ئة جديدةوشدد عىل أنه ال. امليض قدما شاء  ي يرص عىل إ ياقال إنو. هن له يعمل أن هذا غري جمد حا ٍ. 

ية .69 تا لوطرح وفد مرص األمور ا شارية : ل Q نة تصاصات ا يري يف ا تأوال، عىل حد عمل الوفد ال وجود ألي  للج ستغ خ
يهتا هم تغري  تقN للرقابة، ا سما تسـ ّمل سأومن. لل نطلق، عىل األعضاء أن  ي هذا ا يمل هم عن ما هلوا أ مية املضافة إلحا� نفس لقة ا

تقN للرقابة شارية ا Q نة سأ� إىل ا سـا ت للج ململ شأن . س يضا  ثا  سابقة  يق ا تد نة ا يا وعالوة عىل ذÂ فقد أجنزت  yب حب ل ل جل تفن مسـق
نظامت األمم  بو مقارنة بغريها من  ية احلومكة يف الو ية  بحث أكد مواطن الضعف ا سأ� وأفادت بأن هذا ا مهذه ا ن يب ب س ل لمل لن

ثا، تويص الفقرة . تحدةملا yبو74ل ئة جديدة داخل الو شاء  نظر ا=ول األعضاء يف إ ي بأن  ي ن ية . هت سؤو هذه أساسا   ،Â0ل م ف
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شارية  Q نة ياهتا عرب إحالهتا إىل ا سؤو متلص من  باعا بأهنا  سأ� وأال تعطي ا ناول هذه ا تا=ول األعضاء يف أن  للج ل م نط مل ست ت ت
تقN للرقابة مية ًإذا لو تقرر. ملسـا بغي أن يكون يف هذا القرار  تقN للرقابة،  شارية ا Q نة سأ� إىل ا قت إحا� ا ين سـ ت للج ململ س

يدا ولن يكون . مضافة باعا  يعطي ا سه، مما  سار  تكرار ا تعلق األمر  بغي أال  جو نطن سـ نف مل ب ي باي سـنا يات الوفود مت سؤو ل مع  م
ثN ل5ول األعضاء سارا اق. ممبصفهتا  بب أيد الوفد  موهذا ا س ته لل يةحرت يادة ا=ول األعضاء، مما لتمنمجموعة جدول أعامل ا بق 

يل للميض قدما شة أفضل  نا بيح الفرصة  ست ق مل  .سـي

شأن اقرتاح حذف اإلشارة إىل الفقرة .70 يقات  بورد وفد سورسا عىل ا لتعل يه الوفد ألن مضمون 74 ي عل ا0ي مل يوافق 
شة برمهتا نا قهذه الفقرة هو نقطة Qنطالق  ي. للم نص حومن * ساهامت ا=ول األعضاء، رأى الوفد أن ا لة أخرى ومع مراعاة  م
يري تاج إىل  هو ال  بني ذÂ وهذا  تغالقامئ  حي في ل ية يف الفقرة. ّ تو ـي أن نقطة Qنطالق يه ا بد صومن ا ل  اليت وحضهتا اآلن 74 هيل

نة Q. تعليقات ا=ول األعضاء شأن للجوأقر الوفد بذÂ وأعرب عن أمì يف احلصول عىل رأي ا تقN للرقابة  بشارية ا سـ ملت س
ها سأ� باك ملا ها وأنه مل حيذف . مل تقN للرقابة، ذكر الوفد بأهنا تغريت من أجل تو شارية ا Q نة تعلق بوالية ا سـيعوف©  سـس ت للج ملي
تطورات الالحقة . مهنا أي يشء تقN للرقابة ا شارية ا Q نة سأ�، سرتاعي ا تعراض ا لويف إطار ا سـ ت للج مل ملسـ وقت منذ [س

ية تو صصدور ا مترب]ل تخذ يف دورة  ثال القرار ا سب،  مل ية2010 م نة الرب*مج واملزيا ن  نة  للج يات، مث عززته  متدته ا جلوا0ي ا مجلع ع
ية نة الرب*مج واملزيا متديد مدة دورات  ية خالل دورهتا يف يويو هذا العام  نالرب*مج واملزيا جل ن ّوذكر الوفد األعضاء بأن ذÂ . لن

سار اكن ط يل يف يويوملا شت  سائل قد نو نويال وأن هذه ا تفص ق بل برجمة . لمل قوقد أرسلت ا=عوة إىل ذQ ÂجGع 
Nعات األخرى مبدة طويGجQ . تقدمة واجلدول الزمين اكن مقرتحا يف يدا ويف مراحل  موقال الوفد إن هذا العمل اكن  ج

ناد ورأى الوفد أن هذا اكف جدا وأنه إذا أرادت ال. ئنص الريس Q هذا هو األساس ا0ي علهيا توفود حقا مواصN العمل  سف
Â0 يه تواصل بطريقة غري . لإ بعا ميكن للوفود أن  تو ية كام حدث يف املايضرط نة الرب*مج واملزيا بل دورة  يهنا  نية ف©  جل قمس . ب

يه الريسقال إنو شارك  سار رمسي  ئه ال رضورة لوضع  ف ي شة ت. م نا قوميكن ل5ول األعضاء  يهنا خارج إطار م سائل ف©  ب� ا مل
 .QجGعات املقررة

بغي ل5ول األعضاء أن تركز عىل الفقرة .71 يا الرأي القائل إنه  ينوأيد وفد أملا ساهامت ا=ول األعضاء 74 ن م ألن 
ثاين من الويقة املرفق( ثا سأ� وا) WO/PBC/18/20 ل ساهامهتا عىل  ب5ان ركزت  بريا من ا مأشارت إىل أن عددا  م ل حدة، ك

يذية ئة  تنفيه  ب5ان. هي لومل يقدم اقرتاحات أمع إال عدد حمدود من ا تقN للرقابة . ّ شارية ا Q نة سـوهذا يعين أن أفاكر ا ت ملللج س
سائل أخرى ملرة ها فرصة . ماكنت حمدودة ألن نصف ا=ول األعضاء اليت ردت مل تطرح  منحوهذا يعين أنه من أجل 

تح ا تعني  فسامهة مرة أخرى  ي  .ملسار من جديدللم

تحدث مس اáموعة ء .72 يان وفد سورسا ا ملوأيد وفد فرسا  ب بري . ين شارك بقدر  كوشدد الوفد عىل أن ا=ول األعضاء  ت
شأن احلومكة نقاش  بيف ا يةقال إنو. ل يع اللجان ا سأ� يف  شة ا نا تعد دامئا  نه  مج مل ق مل ملعسـ ست هدفا . م ليوذكر الوفود بأن احلومكة  ّ

هم هو ما يمكن فهيافه. يف حد ذاهتا هوم وا ملـي  ية مل تفكر يف . مف نة الرب*مج واملزيا ندما مسع بأن  نوقال الوفد إنه اندهش  جل ع
ها سني  معلية  حتيف نه[وأضاف الوفد بأنه . ك نه ] ميكال   ،Âبذ ذ نه بطريقة ملموسة جدا وهو ال  شة ما ميكن  لكنا ي حيم س حتق

يقي كام اقرتحه الريس بول حل تو ئتعد  ف لق نه وال. مسـ تقN للرقابة،  شارية ا Q نة يغري والية ا لكحظ أن هذا القرار  سـ ت للج ملسـ س
ته إىل الوالية بغي إضا فإذا اكن أولوية  بل مطوال واتفق مع . فين شة اليت سامه فهيا من  نا تعد ملواصN ا قوقال الوفد إنه  ق مل مسـ

ية نة الرب*مج واملزيا نإدراج ذÂ عىل جدول أعامل  نازالت قدÞا. جل توصل إىل اتفاقتوهذه  وقال الوفد إنه . ل الوفد من أجل ا
رشوع القرار يقي  مليرغب يف رؤية نص تو  .ف

تحقان ا=راسة .73 تعلق مبدى حاجة ا=ول األعضاء حقا إىل مواصN . يسـوحتدث وفد اجلزائر عن أمرين  ياألول 
شأن احلومكة شات  نا با ق ثاين هو. مل شة: لوا نا رشوع يف ا  ìبغي فع قما ا0ي  مل للي يع ردا عىل األمر األوو. ن مجل، رأى الوفد بأن 

ته سأ�، لك وفد عىل طر تفق عىل األقل حول رضورة مواصN دراسة ا يع  نارص موجودة وا يقا ملم مجل ورأى الوفد أن رشوع . لع
شود من هذا العمل هدف ا يقة ا ملنالوفود يف املفاوضات هو يف ا ل شة . حلق نا سعي إىل  قوهذه يه Þمة ا=ول األعضاء، ا مل
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شأهناخم يق اتفاق  سعي إىل  سائل املطروحة عىل الطاو� وا بتلف ا ل ه جيب قال إنوحتدث الوفد عن وجود اقرتاحات و. حتقمل
بري يف اآلراء تضارب ا شـهتا رمغ ا لكنا لم نقاش، . ق بب عزوف بعض الزمالء يف مواصN ا هم  نه  لوقال الوفد إنه ال  س ف ميك

سأ� قد طرحهتا ألول مرة إحدى  بنخصوصا أن ا ناك رضورة، عاجN أو غري عاجN، مل يق، وأن  تد نة ا بو، أي  هيات الو ل جل قي
شة نا ٍرشوع يف  ق م ند مس . لل رشوع القرار اليت قدÞا وفد ا تعديالت عىل  هوأيد الوفد ا لل يةم وأوحض . لتمنمجموعة جدول أعامل ا

تلف الوفود واألفرقة اليت بذلت 1ودا  وهذه Qقرتاحات مل تدرس . لتقدمي اقرتاحاتخمبأنه يف الوقت احلارض تقوم هبذا العمل 
يث املوضوع شة . حمن  نا نظمة هو املرور عىل Qقرتاحات مرور الكرام والقول إن ا قوإذا اكن املقصود ملفاوضات يف أي  مل م

شلكة هذا يعين وجود  مقد جرت،  ها احل. ف يقاهتا واقرتاحاهتا  تقدمي  لورأى الوفد أن األعضاء اليت أخذت وقهتا  تعل ق يف أن ل
تعديالت اليت اقرتحهتا . قها ت�ئا ويف أن ندرس اقرتاحاهتا ووyنسمعه تعلق  لوف©  يةي ، قال الوفد إنه لتمنمجموعة جدول أعامل ا

تعني عىل األعضا نه أكد أنه  تقN للرقابة،  شارية ا Q نة سأ� إىل ا يال يعارض إحا� ا سـ ت للج لكمل مل سعي . ء امليض قدماس نا ا لو علي
شاورات أو مفاوضات أو مإىل أ تعلق حبذف اإلشارة إىل الفقرة .  ذÂما إىلمر آخر قد يكون  ، أوحض الوفد أن 74يوف© 

بري لدرء هو من ذÂ الغرض  لكشك ا ئة جديدةيف ل شاء  سعى إىل إ يأن بعض الوفود  ن تعد حىت  .هت مسـوأضاف الوفد بأنه 
بذه يار رمغ أنه ال  حي=راسة هذا ا  .خل

تقN للرقابة أن تدرس الوضعئوأشار الريس إىل .74 شارية ا Q نة تالف يه أن األعضاء تريد من ا Q سـ أن نقطة ت للج ملئ . س
نة اجلديدة يه مجموعة  تقN للرقابة من الواحض أن هذه ا شارية ا Q نة سة ا للجوبعد QسـGع إىل ر سـ ت للج ملي س ية ئ نا ئا ثت سـ

Nت مسـتق يةسـو ثريا ألنه إذا سعت ئوقال الريس إنه ال يظن . ملعندرس الوyئق ا ـي  تو يد أن يطغى اجلانب ا كأنه من ا جهيل ملف
ية و يع الوyئق ا نظر يف  يد و هذه لن  تقN للرقابة  شارية ا Q نة يد ا سـا=ول األعضاء إىل  ن مج س سـ ت للج ملعي تمل تق تف س جد ما ا0ي تتق

ìية. ميكن فع نة الرب*مج واملزيا نوميكن  شارية ا للج Q نة ملساطة أن تطلب من ا ت للج سب ية احلومكة يف ب بنتقN للرقابة دراسة  سـ
ية نة الرب*مج واملزيا بو وتقدمي تقرير إىل  نالو جل بري هو ما . ي سؤال ا ية وا شاورات غري الر سأ� ا ناك خالف حول  لكو ل مس مل م ه

تقN للرقابة شارية ا Q نة سـبغي فعì بعد دراسة ا ت للج ملي س  .ن

سأ .75 ية  شاورات غري الر ند إىل أن ا موأشار وفد ا مس مل بب له هم جدا عدم وجود توجهيات وهذا ا ية ومن ا س� أسا ل لمل سـ
شات74طلب الوفد حذف الفقرة  نا ئة جديدة، مما جيمد ا شاء  تطرق إال إىل إ ق ألهنا مل  مل ي ن يات املربطة . هت تو توخبصوص ا ص ل
تحدث الفقرة  تقN للرقابة وا=ول األع73تحلومكة،  شارية ا Q نة تواصل بني ا سني ا سـ عن  ت للج ل ملحت  تعرض 81 ضاء والفقرةس

يق ا=اخيل والرقابة تد بة ا ييل  تقالل ا Q ثل سائل احلومكة،  ققامئة بعدد من  لم شع شغ سـ لم نة . لت جلوقد خصص وقت طويل يف 
Âسني ذ يا إلجياد طريقة  ية  تحالرب*مج واملزيا سع تقN . لن شارية ا Q نة يات ا تو ناية خاصة  سـوقد أوىل األعضاء  ت للج ص ل ملع س

شأن  حتللرقابة  يق ا=اخيلب تد قسني ا ترص . ل ية، إال أن الوفود تريد أن  سائل احلومكة األسا سأ� من  تقوتعلق األمر  سـ م مب
تقN للرقابة اجلديدة عىل الفقرة  شارية ا Q نة سـدراسة ا ت ملللج  ألهنا 74وقال الوفد إنه ال يريد أي إشارة إىل الفقرة . 74س

بارشة يف أمر لن حيدث كام ي نقاش بصفة  محترص ا يعل تعني حذف الفقرة . مجلعرف ا  ،Â0اإلشارة إىل وعدم 74ي 
تعلقة ). WO/GA/38/2( ثالويقة يات ا تو يع ا تقN للرقابة يف  شارية ا Q نة نظر ا  ،Âملز5دة عىل ذ ص ل مج سـ ت للج ملس س ت

ية. حلومكة شاورات غري الر سأ� ا شأن  ثاين يف الرأي هو  مسواخلالف ا مل م ب تعدة للحوار ورمغ أن اáموعة ء قالت . ل مسـإهنا 
سه تعدة للجلوس يف قاعة QجGع للغرض  ـي غري  نفخارج إطار QجGعات،  سـ مف هم الفرق متاما. ه  نظرا يفوقال الوفد إنه ال 

نه تقريرألن الوفد اكن يطالب حبوار سجل ولن يقدم  ع غري رمسي لن  بب هذا . ي هم الوفد  سوميكن حل هذا اإلشاكل إذا  ف
ية أو بني ثالثة أطرافالعزوف عن احلديث د نا ئاخل قاعة عن أمور ال مانع من اخلوض فهيا يف الردهات بصفة  ورأى  .ث

سني جواا بوًنب عديدة بدءاحتلوفد أنه ميكن  سN من . ي جلدول الزمين الجGعات الو ندوبني من وجود  يع ا سلوقد شاك  مل مج
بو بوع يف الو بوعا بعد أ يQجGعات أ سـ سائل أ. سـ ناك أيضا  مو شأهناه ثرية للجدل ميكن Qتفاق  بخرى غري   .م

ية وأيد  .76 تحدة األمر يكوفد الوال5ت ا نص اخلاص ألمانةمل سخة ا شار إلهيا يف  نارص ا لا ن مل نص عىل  .لع لوقد ركز ا
سأ� احلومكة74 الفقرة ية يه  سأ� الر م، واكنت ا سـ باب حذف اإلشارة إىل الفقرة. ئيمل هم أ سـورأى الوفد أنه  ، أي 74 ف

شة أ إجراءرضورة نا ق  يذيةم ئة  تنفوسع من اقرتاح  تلط . هي ند، قال الوفد إن األمر ا يقات وفد ا خلكن بعد QسـGع إىل  ه لتعل
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يات أخرى إىل هذا  شأن احGل إضافة تو يال  صيه  ب قل سار"عل نص األصيل" [ملا هام الوفد! لكام يف ا تان أضا فاملزدو ورأى ]. ج
يد رمبا لألعضاء أال  تعلق . 74تركز عىل العمل أكرث عىل الفقرة ملفالوفد أنه من ا يغ جديدة ف©  تعد  يوقال الوفد إنه  لص مسـ

سني احلومكة بصفة عامة يف إطار اللجان القامئة ية  حتبدراسة  يد بأن األعضاء . كيف يفومل يرغب الوفد يف وجود أي سوء تفامه 
شة ا نا بون يف  سأ� القدمية وأهنم ال ير تعلن يدرسوا إال هذه ا ق غ لمل سم مليقات املقدمة يف هذه ا تعلق جلدول الزمين. أ�ل  يوف© 

ية نة الرب*مج واملزيا  Nب نطقي حبث ذÂ يف ا=ورة ا نرأى الوفد أنه من ا للج تقN للرقابة قال إنو. ملقمل شارية ا Q نة سـ ا ت ملللج س
س يا ليك تفكر وترد عىل هذه ا تا اك ها و بغي إÞا  Â0 ،ملندها أمور ملحة أخرى ي فع ق ل مترب. أ�ن بب بدا أن  سبوهذا ا س  2012 لل

نطقي سار رمسي. مإطار زمين  برية يه Qجتاه حنو حوار أم حنو  سأ� ا موا بب . لكمل ئN حول ا لسوللرد عىل عدد من األ سـ
سار بل من الوقوع يف وضع  يس اخلوف من ا سار رمسي، رأى الوفد أنه  ملا0ي جيعل بعض الوفود قد ختىش ا=خول يف  لم

يحاحغري حرج  تخداما  تاح ا سار ا تخدم ا=ول األعضاء ا حصيث ال  سـ مل مل نة . تسـ للجوالعام املايض، كرست عدة اجGعات 
تطرق إىل هذا املوضوع دون الوصول إىل جوهره ية، يف ا ية، فضال عن أ5م إضا لالرب*مج واملزيا وقضت الوفود لك وقهتا . فن

سار داخل حلقة مفرغة بقاء يف هذه احللقة إىل ما ال ورأ. مليف احلديث عن اإلجراء وا سار  يد وضع  للى الوفد أنه من غري ا م ملف
سار رمسي. هناية ناك فرق بني وجود حوار و مورأى الوفد أيضا أن  سائل حول . ه ناقش هذه ا رسه أن  ملوقال الوفد إنه  ي ي

سار رمسي ير. لالطاو� ويس يف ردهة من الردهات ها يف  منه أشار إىل أن دخول الوفود أ س ئأسه الريس لن يكفل وجود نفلك
يث اجلوهر سمع لك وفد إىل اآلخر من  حفرصة ليك  بارة . ي ند  هم حقا ما قصده وفد ا بعورأى الوفد أنه  له العمل يف إطار "يف

سني احلومكة توعب بعد حقا رضورة هذا Qقرتاح،"لتحاللجان القامئة  نه رأى أن األعضاء مل  تسـ  وأضاف أنه ال يعرف . لك
بط ما معىن يدها، "تغري الوالية "لض ثال بدء QجGعات يف موا تعديل فقط عىل املامرسة،  ع، هل يقصد به إضفاء بعض ا مل

بري عن رأهيا يع ا ية حارضة ليك  ثيل اáموعات اإل يقن من أن بعض  تعمع ا تط مي مم لت سـ تل وقال الوفد إنه ال يعرف ما املقصود يف  .قل
بارة  يقة  بعا ية اللجان القامئة"حلق بنسني  بارة ". حت سعي إىل أمر آخر"عوف© خيص  هذا ما "لا تخدÞا وفد اجلزائر،  ف، اليت ا سـ

سأ� يا لإلحاطة  سار الرمسي طوال العام املايض  ملته ا=ول األعضاء يف ا سع مل متكن أبدا من احلديث حقا . فعل تلكن الوفود مل 
سأ� يكون إجراء حوار غري رمسي بقدر أك. ملعن ا بديل اآلخر  سـإذا فا ل سأ� ً يه ا=ول األعضاء لفرض هذه ا ملرب ال تضطر  ف

شة مضمون Qقرتاحات نا سار، بل رشع فعال يف  قمن خالل  مم نوع من  .ت ية هذا ا للكن لألسف، رأى الوفد أن  نب
ية[QجGعات  نة الرب*مج واملزيا نثل  جل يا] م شات حا نا ثل هذه ا ليل إىل املغاالة يف الرصامة يف  ق مل  ال وا=ول األعضاء. ممي

تحدث أم ال تحدث، بل ميكن القول إهنا ال تعرف إن اكنت  يقة مع  تتعرف يف ا ت ّ بني . حلق يقة لعل الوفود ترغب أن  ّويف ا ت حلق
ئا جديدا يف العمق سعى إىل أال تكون صارمة، ولكهنا مل تقل  نغلقة أمام أي فكرة وأهنا  ست  يأهنا  شم ت واقرتح الوفد اختاذ . لي

 .ر غري رمسيطريق جديد، أي حوار يف إطا

ئة  .77 شاء  سأ� إ سائل أمع من  شري إىل  ية ل5ول األعضاء  تا ساهامت ا يا بأن ا يوأكد الريس مالحظة وفد أملا ن م م ت ب مل هن ّ لك ئ
باع. تنفيذية أخرى نده ا نطوقال الريس إن  ع تسأ� وساءل إن اكن ميكن لفقرة القرار أن ) متشبثة(Þووسة  بأن الوفود ائ مل

ياهتا مبع ئا يف  طتقول  نة يش يات  تقN للرقابة دراسة تو شارية ا Q نة بت من ا ية  نة الرب*مج واملزيا جلىن أن  ص سـ ت للج طل ن ملجل س
ية يع الوyئق ا بو و ية حومكة الو شأن  سابقة  يق ا تد نا مج ي ب ب ل ملعل ن تجعل . ق تكون فضفاضة مبا يكفي و ياغة  سـثل هذه ا سـ لص م

تقN للرقابة تركز عىل ما علهيا الرت شارية ا Q نة سـا ت ملللج يودس يه دون وضع  قكزي  ئوقال الريس إنه يدرك أن هذا سزيجع . عل
تجري ا=ول . بعض الوفود تقN للرقابة،  شارية ا Q نة يات ا نص، ميكن القول إنه بعد تقدمي تو سـويف هناية ا سـ ت للج ص ملل س

ية شات غري ر نا مساألعضاء  ق تطلب . م بة إىل الوفود وأنه  بري  يوأشار الريس إىل أن هذا رهان  سـ لنك ثقةئ باط وا Q لمهنا  .نض

سائل  .78 تقN للرقابة دراسة ا شارية ا Q نة ية من ا نة الرب*مج واملزيا بت  ملوقال وفد الربازيل إنه إذا  سـ ت للج ن جل ملطل س
سأ� الفقرة  ية هذا الطلب يف  نة الرب*مج واملزيا يد ا=ول األعضاء إال إذا مل حترص  تعلقة حلومكة، فلن  ما ن جل  احملددة 74تسـتفمل

ها يف إطار احلومكة. يةللغا تقN للرقابة تعطي رأهيا يف عدة أمور ميكن  شارية ا Q نة مجعوأضاف الوفد بأن ا سـ ت ملللج  .س

يا إىل أنه غاب لعدة ساعات  .79 ندما عاد عن QجGع فينوأشار وفد سلو شة مل إىل القاعة عو نا قوجد أن ا يد مل قتقدم  ت
Nمثراأمن يس فعاال وال  م، وهذا  يةأوال الوفود . ل سني للفعا سامه إطالقا يف أي  لمل تكن  حت ند دخو7 إىل . ت عوما مسعه الوفد 
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يق بل مس دول أورو الوسطى وا لبلطالقاعة أكد ما قا7 من  سأ� =رجة : ق شان هذه ا تضاربة جدا  ملآراء ا=ول األعضاء  ب م
يع إال أن تدخل يف تكرار املواقف املعروفة سلفا، وهذا ال يؤدي  ياق تسـتطأهنا ال  يا أو غري (لسـألي يشء Þام اكن ا مسر

سأ� ). رمسي شة  نا تقN للرقابة  شارية ا Q نة هد  يجة يه أن  يدة اليت ميكهنا أن تفيض إىل  موالطريقة الو ق مب سـ ت للج ملن س يع ت ح
يات . احلومكة يف املقام األول نظر يف اآل سني، لكن عىل ا=ول األعضاء أوال أن  لوحتدث الوفد عن وجود طريق  ت القامئة للتح

نظمة تقN . ملأصال داخل ا شارية ا Q نة سأ� يف ا بغي أن تدرس هذه ا ية مل تفض إىل يشء،  شة احلا نا سـومبا أن ا ت للج مل ي ل ق ململ س ن
شـهتا نا نة ميكن ل5ول األعضاء أن تواصل  قللرقابة وبعد أن تفكر فهيا هذه ا  .مللج

سائل اليت طر9ا وفد الوال5ت  .80 يا أن ا نوب أفر ملوقال وفد  يق ية وجهية جداج تحدة األمر يكا ومع ذÂ شدد الوفد . مل
ية شاورات غري الر سار ا تادة عىل  مسعىل أن ا=ول األعضاء  مل م يار رؤساء : مع ية ال شاورات اجلارية لوضع آ تثال ا ل خمل م

رشوع يف " حترز تقدماعىل وشك أن "ورأى الوفد أن األعضاء اكنت . اللجان بغي أال ختاف من ا شات و نا ليف ا ين ق مل
يةم بارة . مسشاورات غري ر ية  تحدة األمر ته يف معرفة املزيد عام قصده وفد الوال5ت ا بعوأعرب الوفد عن ر مل يكب حوار غري "غ

ية وانطالقا من ويقة ". رمسي نة الرب*مج واملزيا ية بإرشاف  شاورة غري ر تعلق األمر  همه  ثوقال الوفد إنه عىل حد  ن جل مس مب ي ف
سني  .ئيالر

ند شعو .81 يالهوتقامس وفد ا نوب أفر تفاؤل اليت أشاعه وفد  يقر ا ج ياقال إنلكنه . ل يقات وفد سلو تغرب من  نه  تعل يسـ : فم
تضاربة فال داعي للحديث ثل. مإذا اكنت اآلراء  بعت هذا ا شلل إذا ما ا تصاب  ها  تحدة  ملوأشار الوفد إىل أن األمم ا ت ل سـ . لكمل

ية يظل دامئا، ولكام كربت أ تالف اآلراء  مهورأى الوفد أن ا سـ ية خ تلفت اآلراء، Â0 ال بد من ا=بلوما سأ�، ا سـ ا خمل
ية. واحلوار تحدة األمر ناء من جانب وفد الوال5ت ا ياق، قال الوفد إنه شعر الرياح لاللزتام ا يكويف هذا ا مل ب ت لسـ وشدد . ل

تح عىل فكرة إجراء حوار غري رمسي دون ريس ئالوفد عىل أنه  يعقد اجG. منف يد هو من  سؤال الو سـوا هذاحل ّوذكر أن . كعا 
ية قال إن تحدة األمر يكوفد الوال5ت ا بوا يف احلديث عن املضمون وهذا يربر الوضع الراهنمل وهذا متاما ما . غ األعضاء مل ير

يةاكنت تقو7  بو: لتمنمجموعة جدول أعامل ا ساهامت ا=ول األعضاء وعن آراهئا يف حومكة الو ياحلديث عن مضمون  واتفق . م
 .ة احلديث عن املضمون وأكد للوفود األخرى أنه سريكز عىل املضمون واملضمون فقطالوفد مع رضور

ية  .82 تحدة األمر يكوقال وفد الوال5ت ا ية احلومكة (مل شأن اقرتاح العمل يف إطار  يا  نوب أفر يق وفد  تعلق  نف©  يق بج ب تعل بي
يدا متاما من معرفة معىن ذÂ) القامئة يس أ كإنه  ناه بني أ. ل ية إىل يشء معوقد يرتاوح  تغالل الوقت بفعا لفضل املامرسات وا سـ

ثل يدا  مأكرث  بN " إشاعةتقي ية" لبلا ئات الرئا سـوزعزعة وال5ت بعض ا هم. لهي شلكة قصور ا نا تمكن  لفو م تعلق . ه يوف© 
شة املضمون، رأى الوفد أن اللك يريد احلديث عن املضمون نا يق القائل إن الوفود ال ترغب يف  ق متعل تطع والوفود . ل تسـمل 

بب أو آلخر  Âية احلومكة القامئةقال إنو. لسذ ثال العمل يف إطار  يقة عن املقصود قرتاحاهتا،  تحدث يف ا ن الوفود مل  م بحلق . ت
يقي ناها ا رشوخة وال أحد يعرف فعال  بحت كأسطوانة  حلقوظلت الوفود تكررها إىل أن أ مع يجة ذÂ، ضاعت أ5م . مص نتو

ية ف© وف© . عديدة يف QجGع شالك األسا سأ� طريقة احلوار، قال الوفد إنه يود أن يواصل الريس معì نظرا  سـتعلق  للم مب ئي
تفامه تواصل وا لخيص ا ية املوظفني لوضع ذÂ عىل أنه  .ل يون مع ريس  سقون اإل متع ا نة أن  مجعورمبا من الطرق ا مي ئن قلملمك مل جي

تقN. اخلطوة األوىل شارية ا Q نة سـمث جتري ا ت ملللج هم حقا .  للرقابة دراسـهتاس تام أشار الوفد إىل أن األعضاء مل  تفويف ا خل
ية  شة لريس  نا يادة هذه ا ها حباجة إىل اختاذ خطوة إىل الوراء وترك  ها و بعض ومل تكن تصغي إىل  مجعها ا ق مل ئل ق لعل بعض بعض

 .املوظفني

ية وشكر وفد اجلزائر وفد ال .83 تحدة األمر يكوال5ت ا تاج إىل عىل مالحظاته الرصحية مل يا*  حتجدا وأضاف إن الوفود أ ح
ìية قائ تلفا عام اكن يف  سريا  رس  بارات عامة ميكن أن  يل  بارشا ألن ما  نأن يكون Þpا  خم تف يفبع ق وقال الوفد أيضا أن . م

سأ� املطروحة وتوصلت مع ذÂ إىل تواف ثري وأكرث إyرة للجدل من هذه ا سائل أعقد  بل إىل  ملالوفود تطرقت من  بكم ق يف ق
تفامه. اآلراء تحقق ا يادة الريس ميكن أن  ها  لوإذا معل األعضاء لروح  ي ئ بق سني . نفس يوقال الوفد إنه يؤيد اختاذ ويقة الر ئث

شة نا قأساسا  شة. للم نا يد ا سعي إىل  سائل دون ا يع ا ية  قوبطريقة أو بأخرى، ميكن للوفود أن جتد طريقة للعمل  مل ي ل مل مج تقتغط . ل
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نا قوف© خيص شلك ا يع وأن يعقد الريس QجGعات مل تاد ا نظمة جدا كام ا ئشات، قال الوفد إنه يفضل إجراءها بطريقة  مجلم ع
سائل تلف ا بري عن اآلراء يف  سجN مع حرية ا شة غري  نا ملوأن جترى  خم تع م لق نانه لوفد الوال5ت . م متوأعرب الوفد عن ا

ية ألنه بعث األمل تحدة األمر يكا نة اليت يودعا وفد سورسا ا0ي حت. مل ية ا سـدث مس اáموعة ء إىل اسرتجاع روح ا حلن ل
يني  .ضسادت يف العامني املا

بذه .84 ياغة، والحظ أنه ما من وفد  يحواقرتح الريس إعداد نص قرار معاد ا سـلص بلغا . ئ موأضاف أن الوضع بلغ 
نة، ييفرض عىل الوفود، يف حلظة  بلعه وسكت "معسـ تأن  نة ئ، قال الريس إنه يأوبلك حامس". ت ساعد رصاحة ا للجمل أن  ت

شة إىل نصاهبا ورمبا طرح  نا تقN للرقابة يف إعادة ا شارية ا Qق مل سـ ملت نظر فهيا" معايري"س  .للجديدة 

تضاربة .85 ند بأن آراء الوفود  يا مع وفد ا مواتفق وفد سلو ه لن يعي جدا. في ته الوفود . طبوهذا   Âجلعلولو مل يكن األمر كذ
Âيط جداوأوحض الوفد بأنه سعى إ. كذ ها مرارا : بسـىل قول يشء  سائل  شة ا نا بل يف  يت من  سساعات عديدة  م ق نفقض مل ق

تالف آراهئا ت�. وتكرارا تغلب عىل ا تطع ا يجة أن الوفود مل  خوا لت سـ تن شورة . ل يد ا0ي ميكن فعì هو طلب ا ملواليشء الو ح
تقN للرقابة شارية ا Q نة ثل ا ية  ئة ذات مصدا سـمن  ت للج ملي سه م  .ق

تقN للرقابةوقال وفد أ .86 شارية ا Q نة تفكري يف دور ا يا إنه يود ا سـملا ت للج ل ملن تقN . س شارية ا Q نة تعد ا سـو ت للج ملسـ س
ند هذا احلد توقف  عللرقابة تقريرا لكن األمه هو أهنا لن  سري. ت توحا  تقرير  يكون ا تفو ل للسـ نة . مف تعني عىل هذه ا للجو يس

شورة. حضور QجGعات أو إدارهتا تقN للرقابة وا=ول ملوميكن إسداء ا شارية ا Q نة سـ خالل ا=ورات القامئة بني ا ت ملللج س
بغي أن يكون أكرب من جمرد إعداد تقارير. األعضاء تقN للرقابة  شارية ا Q نة ينورأى الوفد أن دور ا سـ ت ملللج  .س

87. Nئ ناك أ تكون  رش تقريرا و تقN للرقابة  شارية ا Q نة سـواتفق الريس عىل أن ا ه سـ سـ ت نللج تس سـمل نه رأى ئ لك وردود، 
سعى إىل يشء آخر  .تأن الوفود 

ند  .88 شأن ا رشوع القرار  بوقد وزع نص  لب ته الوفود4م تعر ض وا  .سـ

يةجلإن  .89  :ننة الرب*مج واملزيا

 ،WO/PBC/18/20ثأحاطت علام ملعلومات الواردة يف الويقة  "1"

سأ� حومكة  "2" تقN للرقابة أن تدرس  شارية ا Q نة بت من ا مو سـ ت للج ملطل ناء عىل الوyئق س بو  بالو ي
يل ا0كر ال احلرص،  سبوQقرتاحات الوجهية اليت قدمهتا ا=ول األعضاء، مبا يف ذÂ عىل 

ياهتا إىل ا=ول WO/GA/38/2ث والويقة WO/PBC/18/20 ثالويقة تو ية تقدمي تقرير مقرو*  ص،  ب بغ
ي. األعضاء بأرسع وقت ممكن نة الرب*مج واملزيا تعني عىل ريس  نو جل تصل فورا بعد هذه ا=ورة بريس ئي ئة أن  ي

تحديد اجلدول الزمين املالمئ تقN للرقابة  شارية ا Q نة لا سـ ت ملللج  ،س

ندوبني و "3" يني وثالثة  سقني اإل ية مع ا شاورات غري ر ية العامة أن يعقد  ست من ريس ا ما ميئ ن مس م مجلع قلمت ملل
شارية ا Q نة تقرير ا0ي تعده ا شأن ا ملمن لك إقلمي  ت للج ل ية تقدمي سب بو  شأن حومكة الو بغتقN للرقابة  ي ب سـ

ية نة الرب*مج واملزيا رشة  تاسعة  يات حمددة إىل ا=ورة ا نتو للج ل  ،عص

بو عىل جدول أعاملمقررت أن تدرج  "4" يةيسأ� حومكة الو نة الرب*مج واملزيا رشة  تاسعة  ن ا=ورة ا للج  .عل

ند  ند ا ند ا ند ا يق ا=اخيل والرقابة اإل    5555للللببببا تد بة ا يق ا=اخيل والرقابة اإلعرض ملدير  تد بة ا يق ا=اخيل والرقابة اإلعرض ملدير  تد بة ا يق ا=اخيل والرقابة اإلعرض ملدير  تد بة ا ققققعرض ملدير  ل لشع لشع لشع     ))))IAODIAODIAODIAOD((((دارية دارية دارية دارية شع

ية تقدمي عرضه .90 يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا بغأعطى الريس اللكمة ملدير  ل قشع  .ئ
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شرتط  .91 ية اكن  ثاق الرقابة ا=ا ية أن  نة الرب*مج واملزيا ية  يق ا=اخيل والرقابة ا=ا تد بة ا يوذكر مدير  خل ي ن جل خل ل مشع ق ّ
بة شطة ا شأن أ شعتقدمي عرض  ن تقارير إىل تسـتوأفاد أن أمه طريقة . لب يغ ا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا لها  بل ل لتشع ق عمل

ية العامة نوي املوجز ا0ي مت إرسا7 إىل ا تقرير ا مجلعا=ول األعضاء يه عن طريق ا سـ تقرير . لل لوذكر أنه قد مت فعال إعداد ا
يات يه عىل موقع ويب ا مجلعاملوجز وميكن Qطالع  يق ا=. عل تد بة ا قوأشار مدير  ل اخيل والرقابة اإلدارية أنه قد أعد أيضا شع

يجة، ومن خالل تقرير أداء  بو لإلدارة القامئة عىل ا بة عن طريق األطر العادية للو شطة ا شأن أ نتتقارير أخري  ي شع ن لب ل
ية. الرب*مج ثالث الر سام الرقابة ا تعلق بأ ية، ف©  نة تقو نوي للك  شاط ا سـوقال إنه يمت إعداد تقارير ا ل ق ي مي سـ سـ ين ئل يق  (ل تد قا ل

يق يمي وا تحقا=اخيل وا لتق يق ا=اخيل والرقابة ). ل تد بة ا ها  سا تقارير إىل املدير العام وأيضا ا قوقد مت تقدمي ت� ا لخ شع ن لل سـت
يق ا=اخيل  تد بة ا ية ملوقع الويب اخلاص  يحت للموظفني عىل الصفحة الر سات اخلارh، وأ قاإلدارية وملراجع ا ل شع سـ ت بحل ئي

هر إرسال تقرير للمدير العام . والرقابة اإلدارية تة أ يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أنه قد مت يف لك  تد بة ا شوأوحض مدير  سـق ل شع
يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية( تد بة ا قمع سخ  ل شع يقات) لن سم ا لتحقشأن األشطة يف  ق ن يق ا=اخيل . ب تد بة ا قوأضاف أن  ل شع

شطهتا أقىص متد يف أ نوالرقابة اإلدارية اكنت  رسيةتع سم  يع املطروحة  ية، مبا أن بعض املوا شفا ل حد من ا تت ض وقال مدير . فل
شاطاته بأكرب قدر ممكن وقد أجنز  يق ا=اخيل واصل ممارسة  تد سم مراجعة ا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أن  تد نبة ا ل ق ل قشع ق

يق Þمة يداين جا. قمؤخرا العديد من تقارير تد باه إىل أن العمل ا Q ملولفت بة تن يق، واليت ترجو  تد شعر عىل أوجه أخرى  قلل
نة بل هناية هذه ا ها  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أن  تد سـا لل ق تمكل يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أن . ق تد بة ا قوأعلن مدير  ل شع

يكون من دواعي رس به، وأنه  يق ا=اخيل الفردية، يف  تد سـا=ول األعضاء ميكهنا Qطالع عىل تقارير ا ت مكل يب ق جيوره أن 
ساور ا=ول األعضاء ئN اليت قد  تعىل األ به وشكرها عىل QهGم . سـ مكتوقال املدير إن بعض وفود ا=ول األعضاء زارته يف 

يق ا=اخيل تد قا0ي أوته لعمل ا ل ها. ل يع  تعلقة مبوا تقارير ا هتموجشع املدير ا=ول األعضاء األخرى عىل Qطالع عىل ا ض مل . ل
ثاق ا تقاريرميوبني أن  نفاذ  نص عىل إ¼حة ا ية  لللرقابة ا=ا ل ي يني . خل يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أن  تد بة ا تعوذكر مدير  ل قشع

يف مدقق، وأنه قد مت مؤخرا  تكررة، وأشار يف هذا الصدد إىل أنه جيري تو يع ا بة اكن أحد املوا ظاملوظفني يف ا مل ض لشع
تدرب ميل  سمورصح املدير أنه قد مت أيضا Qن. تشغ تداب ريس ا لقهتاء من ا يق ا=اخيل والرقابة . ئن تد بة ا قودعا مدير  ل شع

شرتكة  يش ا ملاإلدارية الوفود إىل حفص تقرير وحدة ا تتف ئات ) JIU(ل تحدة وا يق لواكالت األمم ا تد يفة ا شأن و ياجلديد  مل ل ظ لهب ق
بغي أن يني اليت  سات ا=ا يه تقدير ألعداد مراجعي ا ناألخرى، وا0ي ورد  يف خل تحدة حل نظومة األمم ا بع  نظمة  توفر يف  مل  ت مت ت م

ته يف ثالث ا0ين يرجو أن يكونوا عىل ذ ثري املوظفني ا تقديرات تفوق  بو، وذكر أن ا مثل الو بك لم ل وأشار إىل أن . 2012 ي
هرا األخرية، اليت تلقى فهيا  رش  يق خالل Qثين  بات أعامل ا ثري من  شغوال  يق اكن  شسم ا تحق لك عتحق ل طلل م ي14ق ة قض 

نه أقل من العدد ا0ي تلقاه  بقهتا، و سم يف الفرتة املامثN اليت  يال من عدد القضا5 اليت تلقاها ا لكجديدة، وهو عدد أكرب  سـ لق قل
تني بل  سم  نا سـق هرا األخرية، غلق . لق رش  باه إىل أنه أمكن، خالل Qثىن  Q شولفت عت ية، مقابل 27ن ية يف 11قض  قض 

سابق يق14آلن معاجلة مىض قائال إنه جتري ا. لا سم ا ية من طرف  لتحق  ق يق ال يزال جار5 يف ست . قض لتحقوأفاد أن ا
ثب ملعرفة ما إذا . قضا5 شاكوى عن  ثل إجراءا عاد5 لفحص ت� ا بع شاكوى ختضع للمراجعة األوية، اليت  كوذكر أن  ل مت ل سـ

ية أخرى  يق اكمل، وأن  تطلب تلكفة  قضاكنت  ها"حتقت تظار  غلقيف ا متر هام، وشدد عىل ". ن ثل عبء معل   Âمسـأن ذ مي
سابق ثلام حدث يف ا ناىم من جديد،  نجزة  لولألسف بدأ ترامك األعامل غري ا ي ممل شاطات أخرى غري . ت سم قام  نوأعلن أن ا بلق

بارش يك يكون من املمكن طمأنة  تطوير نظام خط اتصال  يل ا0كر ال احلرص، إعطاء األولوية  يهنا، عىل  مية، من  ب ب ليق س حتق
تحدةاملوظ نظامت األمم ا ية عادية يف  ثل  شاكوى، وهو أمر  ملفني عىل رسية ا معل مي والحظ املدير أن العمل جار أيضا مع . مل

نهبني إىل اäالفات، وقال إن ذÂ قارب عىل Qنهتاء ياسة محلاية ا يات عىل تطوير  ملتب األخال سـ ق بة. مك نأ مدير  شعو  ه
يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية  تد قا ياتمكتب األل سأ�قخال شأن هذه ا بري ا0ي أجنز  مل عىل العمل ا ب تطرد قائال إن . لك سـوا

بو يدة جدا حنو األمام للو ثل خطوة  ياسة  ثل ت� ا يتطوير  مت جسـ يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية قد . لم تد بة ا قوأوحض أن  ل شع
ه يال ورد Qساد و نع ا شأن  ياسة  تطوير  عتعاونت أيضا مع املراقب املايل  تم لف ب سـ . ام، واليت قاربت أيضا عىل Qنهتاءحل

بو بة للو ثابة ويقة هامة جدا وجديدة متاما   Âيكون ذ يو سـ ث مب يق ال تزال جارية، نظرا . لنسـ ياسة ا لتحقواكن العمل عىل  سـ
يق سم، وألنه قد مت إعطاء األولوية لعبء معل قضا5 ا لتحقنقص املوارد يف ا لق تعلمون دروسا من . ل يوأضاف املدير أهنم 

ست ذÂ ا=ول األعضاءن بة، كام ا يق اليت تقوم هبا ا متشاطات ا لشع ل وقال املدير إنه لكام أمكن أخذ العرب من . لتحق
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ترصف،  نع حدوث اäالفات أو سوء ا يات حول األعامل اليت ميكن أن  يون تو سابقة، أعطى املديرون ا يقات ا لا مت ص ن ملعل لتحق
تداب بة، شلك جيعل ا لأو أن تقوي نظام املرا ب بلق يق ا=اخيل . ملسـتقري تعمل بطريقة أفضل يف ا تد بة ا تفت مدير  قوا ل شع ل

ساعد مؤقت سم و ية مه ريس مؤقت  سم الرقابة ا=ا يني املوظفني، وبني أن املوظفني يف  موالرقابة اإلدارية إىل  للق خل ق . ئتع
سم اجلديد  تمل ريس ا شار، وأنه حاملا  تداب حمقق  تطرد قائال إهنم بصدد ا لقوا سـ ت ن ئسـ ي يني مس تو5ت  يمت إجناز  تعÞامه  مسـ س

تفق علهيا مع املدير العام  ثالث(ملاملوظفني ا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أن الريس ). لاملوظفني ا تد بة ا ئوذكر مدير  ق ل شع
تدرب يعمالن  تمكN معل مقمي رييس بدوام جزيئ و يمي قد سمل Þامه يف مطلع يويو  سم ا ماجلديد  ئ ّتق ل ل ت سم وعربللق  عن لقيف ا

تدئ يف شكر تحادثون معه حول توفري موظف فين  ب5 ا0ي  به  ي شلك خطوة هامة حنو . 2012ملل  Âيوأشار إىل أن ذ
بو يمي يف الو يا عىل ا ياألمام تضفي طابعا مؤ لتقسـ ب5 املذكور . س شاطات ا يمي  يمي يف قد بدأ يف  سم ا لوأفاد أن  ن تقق ). كينيا(لتق

ن يمي ب5  ثل أول   Âيوأعلن أن ذ تقمي بوسـ بو حبلول . يجز يف الو منوذh للو يمي ا يومىض قائال إنه قد متت برجمة هناية هذا ا ل لتق
نة بل هناية ا متة  تاحا لألطراف ا يكون  نة اجلارية وأنه  سمرب من ا سـد سـ سـ لي قل يدمع . ملهم يمي املذكور  باه إىل أن ا Q سـولفت تقن لت

ها Qسرتا يريات اليت اكنت ختضع  تعديالت وا ثريا ا  Âلذ تغ ل يوفر أيضا معلومات لك ية، و شاط ا شأن  سـية واملقاربة  من ن ب لتيج ت
ية بل ندوة . لتمنتدمع جدول أعامل ا هر ا يف ا بة  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أن ا تد بة ا ملقوأعلن مدير  ش لق تض شع ل سـشع ستل

يمي اليت يمت إعدادها يف جمال ا ية حول أوجه ا تقدم معلومات أوسع لألطراف ا يمي  تقحول ا لتق نل مللكية الفكرية، واليت دعي ملعل
ية ية ا ئات ا بو وا تابعة للو ية ا نظامت غري احلكو نإلهيا املوظفون وا=ول األعضاء وا ن ي ي ل ملعمل ه مله ل ثلت فرصة . م ندوة  موقال إن ا ل

ية شاطات ا ية الفكرية حول العامل، وخاصة، فرصة =مع  تطرق  يمي اليت  منيع مواد ا ن ت لتتجم للملك لتق بة . ل شعوأعرب مدير 
ت يمت إجناز تقرير لا ها وأضاف أنه  تخال ندوة دروس ميكن ا تج عن ا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية عن أمì يف أن  سد ص ن سـق ل ت

ية شاطات ا يات  بليعطي تو ن تقص بو . ملسـل يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية إىل أن املدير العام للو تد بة ا ـى مدير  يوا ل قشع وافق نهت
يمي ياسة ا يغة املعد�  لتقعىل ا سـ  .للص

بو أن  .92 بغي عىل الو سأ� أنه  ية، أي  نة الرب*مج واملزيا ية اليت تطرق إلهيا الوفد يف  يا إىل ا يوأشار وفد أملا ي م ن جل لقض نن
يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية ل5ول األعضاء  تد بة ا يل إ¼حة تقارير  قبحث عن طرائق  ل شع ه تب (لتست مكدون أن تزور الوفود 

يق ا=اخيل وا تد بة ا قمدير  ل تقاريرشع  ).للرقابة اإلدارية لالطالع عىل ت� ا

يل تعرف ا=ول األعضاء عىل  .93 يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أن مثة العديد من الطرائق  تد بة ا هورد مدير  ل لتسشع ق
ها تقارير اليت  هتما يق ا=اخيل والرقابة اإلدار. ل تد بة ا ية  ثلام هو احلال مع الصفحة الر قوأوحض املدير أنه،  لم شع لسـ تاحة ئي ملية وا

تاح ل5ول األعضاء، خاصة  يق ا=اخيل عىل موقع اإلنرتنت ا تد تقارير ا يذية  رش امللخصات ا بو، ميكن أن  ململوظفي الو ل ل قي تنف لن ت
تدرك قائال إنه  ساسة بدرجة خاصة، وا رسية أو ا يل من املعلومات ا توي إىل عىل ا يق ا=اخيل ال  تد سـمبا أن تقرير ا حل لقل حي لل ق

هل لسيكون من ا ساسةسـ ية ل5ول األعضاء، مماثN . ح طمس أي معلومات  نظمي لقاءات إعال موأضاف أنه ميكن أيضا  ت
بة يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية بعد لك اجGع من اجGعات ا تد بة ا ية اليت تعقد مع  شعلللقاءات اإلعال ل لشع ق وقال مدير . م

سه عىل يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أنه يضع  تد نفبة ا ل ناسـهبا، قشع ها، يف األوقات اليت  ية  ت ذمة الوفود لعقد لقاءات إعال مع م
تة األخرية هر ا نة األخري أو يف األ نجز يف ربع ا يق ا=اخيل ا تد سـشأن تقرير ا سـ مل ل لب شل يمي . ق رش تقارير ا بة  لتقوأضاف أن ا تن شعل

تعلقة  هور ا شف  ياسة ا بقا  يحه ل5ول األعضاء،  تقعىل اإلنرتنت و للجم لت مل لك سـ ط يمي، وأشار إىل أن لك ما جيب فعì هو لت
تقارير بحث عن ت� ا تأكد من أن الوفود تعرف أين  لرمبا ا ت بارية . ل تضمن مجموعة صفحات إ بو  خوذكر أن موقع الويب للو ي ي

شأن الرقابة اإلدارية بشلك معقول  ية الGسات ا=. ب ية رسية  نظمي  يقات وقال إنه ميكن  تف املدير إىل ا بوا معل ت لتلل ول لتحق
نة يقات  معياألعضاء، إن يه أرادت املزيد من املعلومات حول   .حتق

يق .94 تح  ند  بع  يقات، أي حول اإلجراء ا يا حول الطرف ا0ي طلب ا با رس وفد إ حتقوا ف عتحق ت ن ملسـ ل والحظ الوفد . سـتف
يقات، ورمغ أهنا لكف تطرد موحضا أن معظم ا يقات وا سار هو اللكفة الضخمة  Q بب هذا تحقأن  تحق لس سـلل ثريا، مل سـتف كت 

يقات أخرى تابعة  يام هبا، أو مل تمت  بغي ا يقات أخرى اكن  يÉ مت إلغاء  تاجئ،  حتقتؤد إىل أي  م لق ن حتق يب بغي . ن ينوقال الوفد إنه اكن 
يغ عهنا يف  يا Qتصاالت اليت مت ا نولو يل اخرتاقات أمن  ية، من  يقات إذا اكن مثة شكوك اك بلمواصN ا لتس ج تك ب ف لتحق
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تابعة األمرو. 2008 سبمترب ته يف معرفة إن متت  ية خطرية وأعرب عن ر ثل، كام هو معلوم،   Âترب الوفد أن ذ ما ب قض مي . غع
يل  شخص معني، من  يقات وما إذا اكن ميكن  بدء يف  نه أن يدعو  ية حول من  y Nرس الوفد يف مرح بوا حتق سميك ل لل ن سـتف

به متاما يق ما أو  يق  شطاملدير العام، أن يأمر  حتقتعل  .ب

تكررة وأولو5ته وأعر .95 ئN الوفد ا ثلت أحد أ يق ا=اخيل، واليت  تد ملب وفد فرسا عن قلقه من املوارد اäصصة  سـ لل من . ق
يق ا=اخيل إذا ما  تد يه حال ا سات قد فكروا ف© يكون  رس الوفد حول ما إذا اكنت األمانة العامة ومراجعو ا قوا ل عل حل سـتف

شرتكة ح يش ا يذ تعل©ت وحدة ا ملمت  تتف لنف بوت ياق الو يا، مع األخذ  ير لسـ بار ف Q رس الوفد أيضا حول املوارد . عتبعني سـتفوا
تأثريات اليت قد تكون Â0 عىل اخلدمات األخرى يكون من الرضوري إضافهتا وحول ا رشية اليت  ية وا لاملا سـ والحظ . لبل

بغي  Éي بدو كعائق  نحو ا0ي مت وصفه، اكن  يق ا=اخيل، عىل ا تد نالوفد أن ا ب يق ي ل يق ا=اخيل مدجمة ل تد ق أن تكون وظائف ا ل
ها هل  نظمة وأن  شاطات ا معلمتاما يف  تس مل  .ن

يري أية أحاكم قانوية  .96 تقرير عىل اإلنرتنت وهل هو رضوري  به إ¼حة ا يا عن اهGمه مبعرفة ما  نوعرب وفد أملا تغ ل تطل ستن
Âللقيام بذ. 

يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية عىل أ .97 تد بة ا سـوأجاب مدير  ل يا، قائال إنه ميكن للك واحد تقربا أن قشع با يئN وفد إ ن سـ
Nسج شاكوى ا تضمن معلومات خبصوص مصادر ا نوي املوجز اكن  تقرير ا يق وأن ا سم ا مليرسل شكوى إىل  ل ي سـ ل لق . لتحق

شكوى ونقص  ية ا يل مصدا يق الاكمل نظرا للعديد من العوامل، من  شاكوى مل تصل إىل حد ا لوأضاف أن بعض ا س قل ب لتحق
هوال ومل يقدم أية أد�، إىل غري ذÂاألد شكوى  تقدم  جم� وما إذا اكن ا ل ية . مل يام  بب وراء ا بعملوأوحض أن ذÂ هو ا لق لس

ثري من الوقت تغرق ا يقات ملكفة و شاكوى ألن ا يمي ا لكفرز  تحق سـتق تل ل يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية قد . ل تد بة ا قوأفاد أن  ل شع
تاجت لوقت طويل يك تقوم  تحا شخص لح ئا ميكن  ست  يقات  يود املوارد اكنت خضمة وأن ا ليقات نظرا ألن  ش يي تحق ق لق ل

نني. منفرد أن يقوم به تطلب حمققني ا يق  باه إىل أن العديد من مراحل ا Q ثولفت ت تحقن سأ� . لت ثل  يقات  موقال إن ا مت لتحق
يقا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية تفضل أال تقوم  تد بة ا تحقملكفة وأن  لق ل نا، نظرا للكفهتا ومدى جدية شع  Âممكت لو اكن ذ

بو نظمة الو ثقافة وعىل  يالقضا5، اليت تؤثر عىل ا بدء يف . مل نوي املوجز وقال إن ا تقرير ا لوأكد املدير عىل ما ورد يف ا سـ لل
نهبني إىل اäالفات وشاكوى من املوظفني  بادرة من ا يق ييل  ملا م ها بلك جدية أل(لتحق تعامل  معواليت يمت ا شاكوى ترد مع ل لن ا

سم ) أسامء املوظفني بو ودائرة أمن املعلومات و تب املدير العام ومن أفراد من خارج الو ية و شؤون األ قومن دائرة ا ي ن مكل م
رشية ـي اäالفات قدر . لباملوارد ا تحمي  بة اليت يديرها  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أن ا تد بة ا نهبوأضاف مدير  مق سـ شع ل لشع

شاكوى رسيةاإلماكن إذا  بقي ا شاكوى صادرة عهنم، وأهنا  لما اكنت ا س يق وأن . تل شاكوى ختضع لفحص د قوشدد عىل أن ا ل
تاحة نادا لألد� ا يق ا شأن إجراء  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية يقوم ختاذ القرارات  تد بة ا ملمدير  س ب ل تشع حتق تفت مدير . ق لوا

يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية إىل ا تد لبة ا ل متس إجراء قشع نه أن  بو، وقال إن هذا األخري  يلتواصل مع املدير العام للو ميك ي
Âئة وقدم أد� تدمع ذ طيق إذا ما الحظ أفعاال خا سلطة . حتق يات أو ا لوبني أن املدير العام ال مي� رمغ لك يشء الصال ح

يق سار ا لتحقتدخل يف  م يعة احلال إىل ا. لل يق يرسل  بطبومىض قائال إن تقرير ا ية يف ت� احلا� لتحق لعململدير العام لكن ا
تلفة متاما تاحة . خمتكون  تأكد من أن األد� ا رشية  سم املوارد ا شاريه ومن  نصح من  ملوأفاد أن املدير العام يطلب ا ي ق ت لل بل مس

تدمع الهتم ية  يق اك ليف تقرير ا ف تصدار الحئة اهتاموبني أن املدير العام يطلب بعد ذÂ . لتحق تربسـا  احلجج املقدمة ع إذا ما ا
نة . مقنعة يق إىل ا للجوقال إن املدير العام يرسل بعد ذÂ الحئة Qهتام والردود اليت تقدم هبا الطرف موضوع ا لتحق

ية تأد شات خبصوص اإلجراءات ا نا بل اختاذ القرارات أو إجراء ا نصح  ية وتقدمي ا شرتكة ملراجعة ا شارية ا Qب يق ل ق مل ل لقض مل . ست
نظمة العمل وأشار إىل أن املوظف، ية، مي� احلق يف الطعن فهيا أمام حممكة  تأد رشوع يف اإلجراءات ا م حاملا يمت ا يب ل ل

يق. لا=وية سم ا تع به  تفويض ا0ي  ندرج مضن ا باه إىل أن لك هذه األشطة ال  Q تحقولفت لت ق مت ل ت ن تعامل مع . ين لوأوحض أن ا
نوي تقرير ا بني يف ا بري من القضا5 يمت، كام هو  سـعدد  ل لك ية اإلدارة م يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية، عرب  تد بة ا معل املوجز  ل قشع ل

تقدمي معلومات أو  ية أنه قد دعي يف العديد من املرات  يق ا=اخيل والرقابة ا=ا تد بة ا ية للعدل، وقال مدير  لا=ا خل ل شع قخل
ية يقات خالل ت� ا لعملنصاحئ أو  يق ا=اخيل والرقابة. تعل تد بة ا قوأفاد مدير  ل هل إن اكنت مثة جوانب شع جي اإلدارية أنه 



WO/PBC/18/22 
32 
 

يق ا=اخيل  تد بة ا شعر لقلق لو أن  يا املعلومات مل يمت تدويهنا أو معاجلهتا شلك مالمئ، وقال إنه  نولو قية  ج لتك شع ي ب سلقض
نة مت. معيوالرقابة اإلدارية جتاهلت تدوين أي شاكوى  يل أكرث ليك  يا للحصول عىل تفا با تقي بوفد إ يواقرتح أن  ص ن سـ كن يل

سأ� تأكد من ا ملبه من ا ل تعلقة . مكت شاكوى ولك القضا5 ا تأكد رمغ لك يشء أنه قد مت األخذ بلك ا تدرك قائال إنه  ملوا ل مسـ
هام من  يا يف حد ذاهتا وخاصة نظرا للعدد ا نولو تعامل ت� ا ية Qدعاءات وجحم ا يا املعلومات نظرا أل لنولو ج تك ج لتك سـب مه

شاكوىاملوظفني ا0ين دفع هبم للظن عىل ت� القضا5 أو ا يون  ل وجه اخلطأ أهنم  ب يق ا=اخيل . معن تد بة ا قومىض مدير  ل شع
نايئ يف حماو� للحصول عىل أد� قد تؤكد  يق ا بلغ ا0ي قد أنفق فعال عىل أعامل ا جلوالرقابة اإلدارية يقول إن ا لتحقمل

بري بلغ  كQدعاءات املقدمة هو  نة أل1زة وأشار إىل أن أخطر Qدعاءات اليت . م تعلق بقر توصل إلهيا يف الهناية اكنت  صمت ا ت ل
ية للموظفني سأ�. خشصحاسوب  تابعة ا سمح  تعرف عىل أي أد�  يقات املذكورة مل تؤد إىل ا ملوشدد عىل أن ت� ا مب ت ل . لتحق

يا تعامل مع ت� األد� عرب ا شفت عن حدوث خمالفات أو سوء ترصف وأنه قد مت ا لعملوقال إن أد� أخرى  ل . ت العاديةك
يش  نة وحدة ا يقات اليت قدÞا وفد فرسا، وذكر أن  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية إىل ا تد بة ا تفت مدير  توا تفق جل ن تعل ل شع لل ل

يق ا=اخيل تد يفة ا شرتكة قد قامت فعال بدراسة حول و قا ل ظ تقرير قد رش عىل موقع الويب اخلاص . مل نوبني أن ذÂ ا ل
شرتكة وأضاف أنه يف الوقت . لوحدة يش ا يق وأنه قد زود وحدة ا يام بدراسة حول وظائف ا ملاحلارض يمت ا تتف تحق للق ل

بو يق للو شطة ا يمبعلومات حول أ يق ا=اخيل وقال إن . لتحقن تد يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية إىل ا تد بة ا تفت مدير  قوا لق ل شع ل
بو، تحدة ولو نادا ملعرفهتا ألمم ا شرتكة، وا يش ا يوحدة ا مل س مل تتف ت رشة ل تة إىل  بو من  ع اقرتحت أن يكون عىل ذمة الو سـ ي

سات يدا، ولكن . حمراجعي  تقديري  ترب ذÂ العدد ا يا  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية أنه  تد بة ا جوأوحض مدير  لق يع خشص ل شع
يق ا=اخيل تد يمي خماطر ا ية ألوجه  برية ومل تكن ت� املاكتب ذات أ ية  يدا بو ال مت� ماكتب  قالو تق لم مه ك ن ياجاتهي . حت وا

تحدة ا=وية األخرى، اكنت تفرض رسوما مقابل خدماهتا،  نظامت األمم ا بو من 1ة أخرى وخالفا  تدرك قائال إن الو لوا مل مل ي سـ
يق ا=اخيل تد ئا أكرب  تايل  قوأن ذÂ اكن خيلق خماطر أكرب و لل ب تة أو . عل سأ� معقوية العدد ا0ي يقرتح  سـوالحظ أن  ل م

سا رشة مراجعي  ححىت  سأ� ختضع لعدة آراءع يني . مت يه  تداب ثالثة أشخاص  هدف احلايل هو ا نوأفاد املدير بأن ا Þن ل
ية نة احلا يام بذÂ خالل ا يق ا=اخيل يف أرسع وقت ممكن وأهنم اكنوا يرجون ا تد سم ا ليف  سـ ل لق لق باه إىل أن . ق Q نتولفت

ي تد يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية äاطر ا تد بة ا قيمي  ق لتق ل يق ا=اخيل شع تد بة ا هر بأن  ياجاته اخلاصة قد أ قق ا=اخيل وا لظ شع حت
ية يق العا تد تغطي لك أعامل خماطر ا يني  تاج عىل األقل إىل أربعة موظفني  لوالرقابة اإلدارية  ل ل ن قتح Þ بة . سـ شعوبني أن 

تعمل عىل اäاطر تاج ملزيد من املوظفني إذا اكنت  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية  تد سـا تح سـل نخفضة أو ق توسطة أو ا مل ا مل
يق األداء تد قتقوم  ب بة اليت . سـ تقاده بأنه، إذا ما اكنت ا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية عن ا تد بة ا شعوأعرب مدير  ع ل لشع ق

يغطي املدير العام  يا  ثري معرفة ما إذا اكن ذÂ العدد من املوظفني اك هل  يكون من األ ليديرها تضم أربعة موظفني،  فسـ بك س ف
يةأوجه امل بة ا=ا خلرا ية سرتيض ا=ول األعضاء ق يد، وملعرفة ما إذا اكنت ت� ا تأكد مهنا شلك  تغطو ب لي تدرك قائال . جل سـوا

يق، وأضاف أنه من الواحض انطالقا من  تد سم ا شأن أعداد املوظفني  شرتكة  يش ا تظر رأي وحدة ا قإنه مازال  ت لن لق ب مل تف لي
يق  يق فصل ا شني أن  شات مع ا نا لتحقا بملف ت ق يداتطمل يكون  بو،  يق ا=اخيل كام هو احلال يف الو تد جعن ا سـق ي وقال إن . ل

تقد  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية مل تكن ترغب يف أن  تد بة ا يق ا=اخيل يه أن  تد يق وا شلكة يف امجلع بني ا يعا ل شع ل قمل ق لتحق
يق ا=اخيل، أن تد يون مضن قضا5 ا سات ا=ا تصل هبم مراجعو ا قاألشخاص ا0ين  ل خل حل يقي نوا أهنم خيضعون  للتحق  . يظ

نظمة  تكرر يف أمه جماالت ا يق ا=اخيل شلك  تد نظمة وأهنم جيرون ا يا يف ا شاطا رو ثل  يق ا=اخيل  تد ملوبني أن ا ب ل مل ي ن مي مل ق ن تق ّ
سري عىل ما يرام. وأكرثها خماطرا يق ا=اخيل هو توفري ضام*ت بأن لك يشء  تد هدف من ا يوقال إن ا قل وأفاد بأن مراجعي . ل

نحو خاطئ ألن أوجه ا سري  ياء اليت  ثري من األ يق ا تد تام ا شفوا يف  يني يف الوقت احلارض، قد ا بسات ا=ا ت شـ ل ت خل لكحل ق خ ك
يث اللكفة سن وأجنع من  شلك أ تحديث وألن تعمل  تاج  نظمة اكنت  ية يف ا بة ا=ا حاملرا حق ب لل حت مل وأعرب املدير العام عن . خل

ناء عىل ب سني بأمì يف أن تعطى األولوية،  ية وإدارة اäاطر و بة ا=ا سني نظام املرا يجي،  تقومي Qسرتا حتر*مج ا خل تح ت قل ل
هم  يري رسيع أن  تاج  نظامت اكنت  نه أشار إىل أنه ميكن ألي خشص قد معل يف  نظمة،  ساء� داخل ا يفا م تغلك حت مل لمل

يري الفوري رضور5 ندما يكون ا شأ  تغالضغوطات وأوجه اإلرهاق اليت  ع لن دير العام، يف مجمل رده عىل الGس وفد وقال امل. ت
يا  تجات األخرى(نأملا تقارير وا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا نإ¼حة  لل ل ملشع يذ العديد من )ق تقد أنه من املمكن  تنف، أنه  يع

تعرض . Qقرتاحات بصفة فورية بل،  ندما حتني الفرصة يف ا نظمة  ثاق ا سـواقرتح أن يمت تعديل  ع مل ليي سـتقمل يا م معلما ميكن 
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سن وأرسع يه دون احلاجة لالتظار، قصد إعطاء ا=ول األعضاء معلومات حول تقارير الرقابة اإلدارية، شلك أ يل  حا ب ن فتعج . ل
هو� طمس أي معلومات رسية ال جيب أن يطلع علهيا املوظفون أو أي معلومات جتارية  سوذكر املدير العام بأنه ميكن بلك 

ياء ال جيب أن تكون مضن امل� العامترسية أو أي معلومات مر تحدة . شـبطة بأ نظامت األمم ا باه إىل أن  Q ملولفت من ت
هور اعGدا عىل نفس الهنج املذكور تقارير  يح فعال ت� ا للجماألخرى اكنت  لت يق ا=اخيل والرقابة . ت تد بة ا قوأكد مدير  ل شع

ساء� بة اليت يديرها اكنت حتاول أن ختضع  للماإلدارية أن ا  وأن تكون شفافة بأكرب قدر ممكن، وقال إنه ال يرى إال لشع
تقدمي معلومات ملخصة أو عقد  تقامس املعلومات مع ا=ول األعضاء وجدد اقرتاحاته  تعلقة  شالك ا سائل أو ا يل من ا با ب مل مل مل لقل

يق ا=ا تد بة ا ها مع ملخص املعلومات اليت تقدÞا  ية ل5ول األعضاء، ميكن د قلقاءات إعال جم لم  .خيل والرقابة اإلداريةشع

يق .98 تد تقارير ا تعلق  تحديد دور املدير العام ف©  قودعى الريس األمانة  لئ ب ي  .ل

سات ا=اخيل ومراجع  .99 ية رقابة إدارية ثالية األطراف، تضم مراجع ا بو مت�  ثل األمانة أن الو حلوأوحض  ث ب ي نمم
يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا سات اخلارh و قا ل شع سام و. حل يام بدور معني وأن أ يه ا قأضاف أن لك طرف جيب  لقعل

ية، . لك دور واحضة جدا نة الرب*مج واملزيا ية  سأ� يف أحد QجGعات اإلعال ثل األمانة أنه قد متت إyرة ت� ا نوذكر  للج مل ممم ّ
سأ� . 2010بيف ريع  سات اخلارh خبصوص هذه ا لوقال إن مثة رسا� أيضا من مراجع ا مل لوأشار إىل أنه وسوء . تحديدحل

سائل، بعد QجGع األول ا0ي ربت 7  يح ت� ا توقعا قصد تو نعقد QجGع ثاليث األطراف ا0ي اكن  تاحلظ، فمل  ملم ض ي
نة . األمانة يس ا تقاده بأن الفرصة قد حانت Â0 يف الوقت احلارض، مع تأ ثل األمانة عرب عن ا للجوأشار إىل أن  ع سمم

شارية ا Qت اجلديد ستسا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية ومراجع ا تد بة ا يني مدير جديد  حلتقN للرقابة اجلديدة و ل شع تع قسـ ل مل
ية اجلديدة لضامن  ياجات ونظمي اجGع بني األطراف ا Q ية تحقق من ما يعمل مع املدير العام قصد ا بو ا0ي  نللو ت ت ه ل سـ ملعي ح

يهنا وضامن تعزيزها  بعضعدم وجود جفوات  يا. هالب با سؤال ا0ي قدمه وفد إ بارشة  نوخلص إىل عدم وجود إجابة  سـ لل  .م

ها .100 يا عن شكره للمعلومات اليت مت تقد با ميوأعرب وفد إ ن يقات اليت مل تؤد إىل . سـ تغرب من أن عدد ا لتحقغري أنه ا سـ
يق ا=اخيل والرقابة اإلد تد بة ا نه مدير  بريا، نظرا للموقف ا0ي أعلن  تاجئ مازال  قأي  ل شع ع ك شاكوىن متس . لارية خبصوص ا لوا

يقات إىل حد ذÂ الوقت تقديرية  للتحقالوفد Qطالع عىل اللكفة ا  .ل

بة  .101 تقN للرقابة أ¼حت مؤخرا  شارية ا Q نة يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية بأن ا تد بة ا شعورد مدير  سـ ت للج ل لشع مل س ق ّ
ن تعلقة  ية بعض املعلومات ا يق ا=اخيل والرقابة ا=ا تد سـا مل خل بل ية اليت ميكن 2010ة ق يف ا تاك يعد ا يل وأضاف بأنه  ل ل لتفصسـ

نجزة يقات ا شاكوى وا يل ا تفا ملمقارنهتا  ل ص ها . لتحقب يجة القضا5 اليت مت إغال نوي املوجز يقدم  تقرير ا قوذكر أن ملحق ا نت سـ لل
تقرير  ها ا لخالل الفرتة اليت  ية 76خرى مبا مجموعه وبعض املعلومات األ) 2011ن يويو 30 إىل 2010لمن مطلع يويو (يشمل قض 

يوم لسجN إىل حد ا باب اليت جعلت . م سؤال العام حول األ يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية إىل ا تد بة ا تفت مدير  سـوا ل ل شع قل
ها اآلخر قد  شاكوى وأن  توفر يف بعض ا ية مل  سن ا يقات وقال إن رشط  شاكوى ال تؤدي إىل مزيد من ا بعضا لتحق ي ن ح لل ل

ند إلشاعات ثين املوظفني عن تقدمي أي نوع من وأضاف. ستا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية مل حتاول أن  تد بة ا ت أن  ق ل شع
يد يق  يدة اليت يمت تلقهيا أن تؤدي إىل  ية ألنه ميكن للمعلومات ا سن  شاكوى  جا حتق جل ن حب باه إىل أنه ال يعرف ما . ل Q نتولفت

شاكوى مقابل ا تعلق  يدا ف©  ترب أداء  تحقا0ي  لج ل ي تعامل مع لك حا� عىل حدة من يع ليقات وأضاف أنه من الرضوري ا
ية من مضن . حيث مزا5ها سني  قضوذكر أنه قد مت إغالق أربع و سم يف 67مخ نذ مت إحداث ا  Nسج ية  لق  م . 2008مقض

ية واحدة أي أنه مل يكن مثة سوء ترصف سوية إدارية يف  تج عهنا  ها  قضومىض قائال إن القضا5 اليت مت إغال ت ن  ومت حل ق
ية أخرى مل يكن من  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية، ويف ثالثني  تد بة ا سأ� إدار5 ولكن مل يكن ذÂ من طرف  قضا ل شع قمل

بري دعاءات فردية ألحد املوظفني ذات عالقة بأمن املعلومات يل فهيا ويه قضا5 تعلقت شلك  كاملمكن إقامة ا= ب وأشار . ل
يقات اكنت م نةلتحقإىل أن ت� ا هر أي دالئل عىل وقوع قر صطو� ومعمقة ولكهنا مل  يق ا=اخيل . تظ تد بة ا قولفت مدير  ل شع

يل يف  باه إىل أنه قد متت إقامة ا= Q لوالرقابة اإلدارية ية أخرى خارج تفويض 11تن نفت  ية و با ية من القضا5 ا قض  ص ل ققض
يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية  تد قبة ا ل رشطةموضوع إجرايم ال ميس ا(شع ته  بو ومتت إحا لللو ل وأضاف أن قد مت حسب ). ي



WO/PBC/18/22 
34 
 

تني شكوى الحقا يف  يا يدة . قضل ثال للمامرسة ا Q تعلق بعدم ية ال  توصل إىل أن ا ية أخرى مت ا جلوقال إنه مت يف  ت ت لقض ل مقض
يق شلك اكمل يمي األويل يف مثاين قضا5 أخرى أنه ال ميكن ضامن ا هر ا بوأ تحق تق لظ ت. ل بة ا تطرد مدير  لوا شع يق ا=اخيل سـ قد

يقات نوية  تعرض اللكفة ا  Nيعد أرقاما مفص للتحقوالرقابة اإلدارية قائال إنه  سـ سـ لسـ وأعلن أن ت� األرقام قد قدمت ل5ول . لي
 .األعضاء

نيت  .102 يق املقرتحة  ية ا يا إن مزيا سوقال وفد أملا لتحق ل ن يون فرنك سورسي، وأن ذÂ 1,3 تصل إىل 2013-2012ن ي  مل
سجل أ25 إىل 20يعين من  ية، آخذا عدد القضا5 ا مللف فرنك سورسي للك  قض بار ي Q عتبعني. 

توسط اللكفة  .103 ساب  تقديرية وبني أنه قد قام  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية ت� اللكفة ا تد بة ا موحصح مدير  حبق ل ل ّشع
ية إىل حد اآلن يف حدود  ية للك  قضا  .ي فرنك سورسي40 000لفعل

نة ال .104 يط  جلواقرتح الريس أن  حت ية علام مبضمون ئ يق ا=اخيل والرقابة العرضنرب*مج واملزيا تد بة ا ق ا0ي قدمه مدير  ل شع
 .اإلدارية

ية .105 يق ا=اخيل والرقابة ا=ا تد بة ا ية علام لعرض ا0ي قدمه مدير  نة الرب*مج واملزيا خلأحاطت  ل شع ن  .قجل

ند  ند ا ند ا ند ا سات اخلارh    6666للللببببا سات اخلارhتقرير مراجع ا سات اخلارhتقرير مراجع ا سات اخلارhتقرير مراجع ا رشية: : : : حلحلحلحلتقرير مراجع ا رشيةاملوارد ا رشيةاملوارد ا رشيةاملوارد ا     للللبببباملوارد ا

نا .106 ندت ا قا مل  .WO/PBC/18/17ثشات للويقة تس

لويقة  .107 hت اخلارسا ثوعرف مراجع ا حل ّWO/PBC/18/17 يدية بة ا يق املرا يام بأوجه تد لتقل وذكر بدوره يف ا ق ق لق
نظمة ية  للمواملا نظمة . ل تعملت هبا ا يمي للطريقة اليت ا يق املذكورة هو مد ا=ول األعضاء  تد ملوقال إن الغرض من أوجه ا سـ تقل بق

نت علهيااألموال ال تؤ ميت ا نظمة . سـ ندت ملعايري ا سات اخلارh قد ا يق اليت أجراها مراجع ا تد ملوبني أن أوجه ا س حل تل ق ّ
يق  تد يا  سات ا قا=وية للمؤ لل لعل س رشية) INTOSAI(ل ية بل أيضا عىل املوارد ا سائل املا رس فقط عىل ا بوأهنا مل  لت ل وشدد . مل

به يف  رشية واجلانب ا0ي  تلععىل املوارد ا نظمةلب  Nشام ية ا للمQسرتا ل سات اخلارh أيضا إىل إدراج . تيج حلوأشار مراجع ا
نظام) PMSDS(نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني  يذ ذÂ ا لو يات . تنف تو باه إىل ا Q hت اخلارسا صولفت مراجع ا ل ن تحل

تقرير تني األويني مل تكن مربطة . لال�ين اليت تضمهنا ا تو توأوحض أن ا ل ي يل صل ية  رشية يف حد ذاهتا، بل تربز أ حتلملوارد ا مه لب
ية بة ا=ا خلاäاطر ونظام أوجه املرا رشية، من . ق سائل املوارد ا ية اكنت مربطة  ست ا يات ا تو تطرد قائال إن ا بوا لت مب ت ل ص ل بقسـ مل

ساعات اإل نوية وا تحقاقات اإلجازات ا ية وإدارة ا ية والال ياسة أ1زة Qتصال ا ليل  سـ سـ سـ لس سلك سلك يةلب وشدد مراجع . فضا
ية نقل املعارف من املوظفني املغادرين إىل زمالهئم سات اخلارh عىل أ مها  .حل

يات  .108 تو يل ا ية بأنه قد مت  نة الرب*مج واملزيا تقرير وأعمل  سات اخلارh عىل ا ثل األمانة مراجع ا صوشكر  ل سج ن جل ل حل تمم
سأ� تعاجل ا نظمة  ملوأن ا سـ  . مل

سات اخلارh وأخذ املالحظات نوأعرب وفد فرسا عن اتفاق .109 تو1ات العامة اليت تضمهنا تقرير مراجع ا حله عىل ا ل
ثل األمانة يف مجمل رده بار مماليت قدÞا  Q رشية واتفق مع مراجع . عتبعني ية للموارد ا تأثريات املا لبوأكد الوفد عىل ا ل ل

ية إدارة اäاطر سات اخلارh حول أ مها نقل املوظفني وأشار الوفد خاصة إىل . حل باق مغادرة املوظفني وإلدارة  تا تس
نظمة يني يف ا نوية للموظفني األسا تحقاقات اإلجازات ا ملوا سـ سـ ية أن يكون . لسـ ية يف فرسا وأكد عىل أ مهوذكر الوفد الو ن ضع

تلفة(الوفد قادرا، يف أي وقت من األوقات، عىل تزويد الربملان الفرنيس  ية ) äأو الوزارات ا تبلمحة عن و عيينات ضع
نظمة فقط . املوظفني وأن يعرض تطورها عرب الزمن رشية  نوي للموارد ا تقرير ا تضمن ا بغي أن  للمورصح الوفد أنه ال  سـ ل ي لبي ل ن

شارين بة Qتفاع من ا بة املديرين مقارنة ملوظفني و تضمن أيضا معلومات حول  نات املوظفني بل أن  تأرقام  ن سـ سـ ي ملسي ن ن . يتع
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بىن وعلق الوفد أيضا عىل العال ها بفضل ا يمت  ية  ية ما رس إن اكن مثة أي أوجه فعا بىن واملوظفني وا ملقة بني ا حتق ل ل يقمل س سـتف
بو  .ياجلديد للو

ثل األمانة .110 سات اخلارh وملالحظات اليت قدÞا  تقرير مراجع ا ية  تحدة األمر ممورحب وفد الوال5ت ا حل ب . يكمل
سات اخلارh قدم اق نظمةحلوأشار الوفد إىل أن مراجع ا تربون أكرب مزية  تعزيز املوظفني ا0ين  يدة  للمرتاحات  يع ل ولفت . مف

يذ تقارير عىل موعد هنايئ  ثل ت� ا تضمن  بل أن  بغي يف ا باه إىل أنه  Q نفالوفد م تق ن تت للسـ لمل ت ي يل اäاطر، . ن حتلوذكر الوفد 
ية يف ية إلدارة اäاطر املؤ سـوعرب يف هذا الصدد عن قلقه من انعدام اسرتا سيج بوت ترص عىلسأ� ملاوأفاد أن هذه . ي الو  تقال 

تعزيز إدارة اäاطر  شأن اخلطوات اليت جيري اختاذها  ته يف احلصول عىل معلومات من األمانة  رشية، وأبدى ر لاملوارد ا ب غب بل
ية بة ا=ا خلواملرا شأن أyر الوفدو. ق نوية املرحإنفاذب خماوف حمددة  ّ احلد األقىص لعدد أ5م اإلجازة ا تعويض لسـ ياسة ا لN و سـ

ية  .فعن ساعات العمل اإلضا

رشية .111 شأن املوارد ا نوي موحد  ية توفر تقرير  يا أيضا إىل أ لبوأشار وفد أملا ب سـ مه باه إىل انعدام . ن Q نتولفت الوفد
ية بة ا=ا ية أوجه املرا خلسارات معل حمددة وسلط الضوء عىل أ مه ياسة ساعات العم. قم ئN حول  سـوأyر الوفد أيضا أ ل سـ

ية وإدارهتا نظر . فاإلضا يق  بو  نة الو سات اخلارh أيضا إىل  بغي أن يرسل تقرير مراجع ا تواقرتح الوفد أنه  سـ ي جل حل لي للتن ن
رشية سائل املوارد ا تقرير يركز عىل  لبيه، مبا أن ا م ل  .ف

يا حول ز5دة  .112 با رس وفد إ نوا سـ نيت % 10,7سـتف تني  يف املوظفني ا سجN يف تاك سا لب ملث ل واليت متت  2011-2010مل
شأن . WO/PBC/18/17 ث من ويقة10 اإلشارة إلهيا يف الصفحة يحات  ته يف احلصول عىل تو بوأعرب الوفد عن ر ض غب

يف املوظفني  سب رأيه، أن يكون مثة اخنفاض يف تاك بغي،  ليعة هذه الز5دة، مبا أنه  ح ي نب تنيط يجة بر*مج إهناء اخلدمة ملثبا نت 
يح بأن ز5دة . ملوظفنيتالطوعي وما اربط به من مغادرة ا ته يف احلصول عىل تو ضوأعرب الوفد أيضا عن ر مل تكن % 10,7غب

 .*جتة عن ز5دات يف عدد املوظفني

يد .113 ناجعة اليت تعمل شلك  نظامت الفعا� وا هامة  ثل أحد املكو*ت ا رشية  ند بأن املوارد ا جورصح وفد ا بل ل للم مت به . لل
يات تو باه إىل أن بعض ا Q صولفت الوفد ل بì مدير تن يات اليت قدÞا  تو سات اخلارh تمكل ا ق اليت قدÞا مراجع ا ص ل ّحل

يل اäاطر تح ياسة عامة  شأن اعGد  ية  تو تقN للرقابة، وخاصة ا شارية ا Q نة لا ل سـ ب ص ل سـ ت ملللج وأعرب الوفد أيضا عن . س
سات ا شأن ما أوىص به مراجع ا حلدمعه لفكرة أن املالحظات اليت قدمهتا األمانة  بغي أن ختضع ملوعد هنايئ ب  hينخلار

نظام . للتنفيذ يمي املهنجي  ية ا نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني، وأكد عىل أ باه بصفة خاصة  Q لولفت الوفد أيضا مه ل تقن لت
ية اليت وضعهتا اإلدارة قد مت إجنازها يف  تحديد من أن األهداف Qسرتا يجإدارة األداء وتطوير املوظفني، قصد ا  .الواقعتل

بو  .114 نة الو  hت اخلارسا شأن إرسال تقرير مراجع ا يا  يورد الريس عىل Qقرتاح ا0ي تقدم به وفد أملا للج حل ب ن ئ
يه نظر  يه ومزيد ا فيق لالطالع  ل عل ية العامة. للتنسـ سأ� يعود  للجمعوبني الريس أن اختاذ القرار يف هذه ا مل ئ ّ. 

ئN اليت أyرهت .115 تت األمانة . ا الوفودسـوردت األمانة عىل عدد من األ ية خماطر اإلدارة وأكدت علهيا، و لفوأقرت بأ مه
سأ� عن  تقN للرقابة واملدير العام والفريق اإلداري الرييس يقومون بفحص ت� ا شارية ا Q نة باه إىل أن ا Qمل سـ ت للج ئن ملت س

رشوع. قرب ية كجزء من  نظر يف إدارة اäاطر املؤ نظمة  موأضافت األمانة أن ا سـ س سمل ية ت يط املوارد املؤ سـ  ). ERP(سختط
تدال تواضعا و بداية  يكون يف ا ية  معوأكدت عىل أن نطاق نظام إدارة اäاطر املؤ ل سـ مسـ وأشارت األمانة إىل أن تعممي نظام . س

رشية سائل املوارد ا شأن  تقارير  سني إعداد ا نظمة عىل  ساعد ا ية  بإدارة اäاطر املؤ لس مس ب ل حت مل ي وقدمت األمانة أيضا . سـ
باين وساعات العمل اإلضايفتو شأن ا مليحات  ب  .ض

ئN األخرى اليت أyرهتا الوفود .116 سات اخلارh إىل بعض األ سـوتطرق مراجع ا يق . حل تد بداية إىل أن ا قوأشار يف ا ل ل
يق أكرث رص تد يام  بل ا نه قال إنه  ية العادية و يق املا تد يق من نطاق أوجه ا رشية اكن أ قاملايل للموارد ا لق يق لك بق ل ل سـض امة لو لب
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بل بة يف ذÂ يف ا ملسـتقاكنت مثة ر تالك . غ يا وقال إنه رمغ ا سؤال ا0ي أyره وفد أملا سات اخلارh عىل ا مورد مراجع ا ن ل حل
يد تويق ا تقر  ية و ية فإن العديد من ت� األنظمة غري ر بة دا بو ألنظمة مرا جلالو ث لل مس خل تفي سات اخلارh . ق حلورصح مراجع ا

ت ها مقارنة ملعايري تبأن إدارة اäاطر  يدا وموثقة وختضع للفحص شلك ميكن من   Nية مفص بة دا ميطلب أنظمة مرا ج تقيق ب خل
يق ا=اخيل تد قا=وية ألوجه ا ل  .ل

ية علام بأن بر*مج  .117 نة الرب*مج واملزيا بة ا=اخيل وأحاطت  شأن نظام أوجه املرا ية  نوقدمت األمانة معلومات إضا جل قب ف
تضم يجي  تقومي Qسرتا يا ت يةل مترارية األعامل وإدارة املوارد املؤ ية مجعت بني ا بة ا=ا شأن أوجه املرا بادرة  سـن  خل سب سـ ق  .م

يا خبصوص ز5دة  .118 سؤال ا0ي أyره وفد أملا يحا حول ا نوقدمت األمانة تو ل يف املوظفني % 10,7ض سجN يف تاك لا مل
تني نة . ملثبا ن2010سـوأوحضت أنه رمغ اخنفاض عدد املوظفني يف  *مجة يف أغلهبا % 10,7 ، فإن ز5دة 2009ة بسـ مقارنة 

نني يف املوظفني، لعدد املوظفني الرا هإىل ز5دات عادية يف تاك  .ل

ية  .119 ثلت ثليث مزيا رشية  تعلقة ملوارد ا يف ا تاك باه إىل أن ا Q رشية ولفت ية املوارد ا نوأكد وفد املغرب عىل أ مل ل ل ن ممه بت لب ل
بو مترار من األمانة أن ختفض نفقات املوظفني وأشار إىل أن ذÂ اكن وبني الوفد أن ا=ول األعضاء قد. يالو ست  سـ ا لمت

باب اليت دفعت ا=ول األعضاء للموافقة عىل بر*مج إهناء اخلدمة الطوعي وأعرب الوفد يف هذا اáال عن جعزه . سـأحد األ
نخفض يف املوظفني بدل أن  يف ميكن أن تزيد تاك هم  تعن  ل ك يضات اليت طرأت عىل وذكر الوفد أيضا أنه. ف لتخف رمغ ا

يضات مل ترتمج خنفاض مقابل يف  شأن الرباءات وعىل عدد املوظفني العاملني علهيا، فإن ت� ا تعاون  يف معاهدة ا لتخفتاك ب ل ل
ية شأن الرباءات ويف عدد املوظفني العاملني، . ناملزيا تعاون  يف معاهدة ا يضات يف تاك بوساءل الوفد ملاذا مل يكن  ل ل أثر للتخفت

بو  .يعىل العدد اإلجاميل للموظفني العاملني يف الو

ية حول ز5دة  .120 يحات إضا فوقدمت األمانة تو تعدد % 10,7ض موذكرت بأن بر*مج إهناء اخلدمة الطوعي اكن  ّ
نظمة من . األهداف يÉ اكن أحد األهداف احلد من أعداد املوظفني فإن من األهداف األخرى متكني ا ملوقالت األمانة أنه  ب

جنمت عن الز5دات % 10,7وأكدت األمانة عىل أن ز5دة . جذب مواهب جديدة وتقدمي مجموعات جديدة من القدرات
يف املوظفني لالقانوية يف تاك يا . ن نولو ية بفضل  ية وفعا تا شأن الرباءات اكنت أكرث إ تعاون  جوأوحضت أنه رمغ معاهدة ا تك لج ن ب ل

بارشة اكخنفاض يه ورش األعداد الزائدة ماملعلومات، فإن ذÂ مل يرتمج  ية للموظفني مبا أنه متت إعادة تو ن يف األعداد اإلجام ج ل
 .مهنم

تو5ت الويقة .121 ية علام  نة الرب*مج واملزيا ثوأحاطت  مبح ن  .WO/PBC/18/17 جل

ند  ند ا ند ا ند ا     2010201020102010تقرير أداء الرب*مج لعام تقرير أداء الرب*مج لعام تقرير أداء الرب*مج لعام تقرير أداء الرب*مج لعام     7777للللببببا

شات للويقة .122 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/18/14 تس

ئوبني الريس أن تقرير أداء ال .123 نة الرب*مج17 قد أرسل إىل ا=ورة 2010رب*مج يف ّ نعقدة يف للج  ية ا مل واملزيا ن
تحويل . 2011 نيويو سريا  تضمني الويقة  تقرير وأحاطت علام به وأوصت  ية قد راجعت ا نة الرب*مج واملزيا لوقال إن  تف ث ب ل ن جل

تمت مراجعهتا يف ا=ورة وذكر أنه قد مت عىل ضوء هذا القرار تعد. 2010األموال للك بر*مج يف عام  ليل الويقة وأهنا سرتسل  ث
ية  .لاحلا

يدية اليت قدÞا الريس، وقالت إن  تقرير أداء الرب*مج احلايل اكن تقرير األداء  .124 ئوتوسعت األمانة يف املالحظات ا لمته
سجل يف  تطور ا ي©  تني ا0ي يقدم  تصف فرتة ا مليف  لل تقن سـن توقع2010لم تاجئ ا يق ا مل جتاه  لن ، 2011-2010ة لفرتة حتق

يهتا ية ومزيا تني احلا تعامل املوارد اليت متت املوافقة علهيا يف بر*مج فرتة ا ن لن بعا . لسـسـ تقرير،  توذكرت أنه قد مت حتديث ا ل
ية يف يويو  نة الرب*مج واملزيا ية  نل5ورة غري الر ن للج ية يف 2011مس تعلقة بأوجه نقل املزيا شمل املعلومات ا ن،  مل ، 2010لت



WO/PBC/18/22 
37 
 

تعلق هبمحسب تعلقة ملوظفني أو اليت ال  ت لك بر*مج، مبا يف ذÂ املوارد ا باه ا=ول األعضاء إىل أن . مل تت األمانة ا تو نلف
ية 2010 يف، إلضافة إىل أوجه فعا تاك توفري يف ا ية اليت أدت فعال إىل بعض أوجه ا هدت اختاذ عدد من تدابري الفعا ل  ل ل ل ل ش

ية  نهتا الصفحات مت اإلحا� Â0 يف امل(لعملا  ). من تقرير أداء الرب*مج109 و96 و89 و93تضمعلومات اليت 

يات ملوافقة عىل  .125 ية ا يقات، إىل تو ياب ا ية، يف  نة الرب*مج واملزيا مجلعودعى الريس  ص تعل غ ن لجل ئ
 .WO/PBC/18/14 ثالويقة

بو ملوافقة عىل  .126 يات ا=ول األعضاء لو ية  نة الرب*مج واملزيا يوأوصت  مجع ن  .WO/PBC/18/14 ثالويقةجل

ند  ند ا ند ا ند ا نة     8888للللببببا نوية  ية ا يا*ت املا نة ا نوية  ية ا يا*ت املا نة ا نوية  ية ا يا*ت املا نة ا نوية  ية ا يا*ت املا سـا سـ ل سـب سـ ل سـب سـ ل سـب سـ ل لب ل لل ل لل ل لل ل سديد Qشرتااكت يف 2010201020102010ل سديد Qشرتااكت يف  ووضع  سديد Qشرتااكت يف  ووضع  سديد Qشرتااكت يف  ووضع      2011201120112011نننن يويو  يويو  يويو  يويو 30303030تتتت ووضع 

شات للوyئق .127 نا ندت ا قا مل  .WO/PBC/18/4 وWO/PBC/18/18 وWO/PBC/18/3 تس

يمت توزيع حتديث للويقة .128 ثوأوحض الريس أنه  س سديد Qشرتااكت يف  (WO PBC/18/18 ئ ) 2011و ن يوي30توضع 
يات تاسعة واألربعني  بة ا=ورة ا للجمعنا ل سـ سديدها من . مب تضمن Qشرتااكت اليت مت   Âتوقال إن ذ  2011ن يويو 30يس

سديد Qشرتااكت تايل تقدمي صورة أحدث لوضع  يمت  تو ل ند من جدول األعامل وذكر . س تقدمي هذا ا بودعى الريس األمانة  لل ئ
سات يد مونوت، مراجع ا حلأن، ا بو يف لسـ ية للو يا*ت املا شأن ا يق   Âبع ذ  hي اخلار ل ب ب تعل لي ب يق 2010تسـ تد ق وتقارير ا ل

تعلقة هبا  .ملا

يا، بدءا لويقة .129 ثوقدمت األمانة الوyئق اليت ختضع للمراجعة حا تضمن . WO/PBC/18/3 ل توقالت إن  هذه الويقة  ث
نة  بو  ية للو يا*ت املا سـا ي ل لب يا*ت ما2010ل ترب أول  ب، واليت  ية ا=وية للقطاع العامتع ثل للمعايري احملا بو  لية للو س ت ي بل . مت

ية  تقارير املا يق خال من املالحظات، ومزيت بداية إعداد ا ية املذكورة اكنت موضوع تقرير تد يا*ت املا لوأشارت إىل أن ا ل ل قب ل
بو نوية للو يق ا تد نوية وأوجه ا يا سـ ل لسـ ية اكلعادة لفرتة. قل يمت إعداد املزيا نوذكرت أنه  تنيس وأوحضت األمانة أن شلك . سـن 

ية ا=وية للقطاع العام بات املعايري احملا تجاب  ية ا يا*ت املا لا س تطل سـ ل بب مل شلك ا0ي . ل شابه  تعمل  شلك ا نت أن ا للو م سـ ملل بي
نيت  ية  يا*ت املا تعمل يف ا لسا ل ب تقدمي2009-2008لسـ تاجئ . ل، قصد تعزيز اإلملام بأسلوب ا تطردت قائN إن ا نوا لسـ

شوف يه مضن املعايري لكوا تلفة جدا عام اكنت  ية ا=وية للقطاع اخلاص،  تجابة للمعايري احملا ية صارت، نظرا لال عل املا خم ل س سـ بل
تحدة نظومة األمم ا ية  ملاحملا مل تاجئ . بس بو بعرض ا ية ا=وية للقطاع العام ألزمت الو تجابة للمعايري احملا Q نوذكرت أن ي ل س لسـ ب
ية وا ية عىل أساس املزيا نا نظومة لفعل ية  توصل إلهيا اعGدا عىل املعايري احملا ية اليت مت ا تاجئ ا تاجئ وا يق بني ت� ا ملتو س ل لفعل ن ن بل لف ل

تحدة ية فائضا بلغ . ملاألمم ا بو قد حققت عىل أساس املزيا نوأفادت األمانة أن الو ييون فرنك سورسي، وبلغت  3,1ي مل
نظومة األمم ية  ملعايري احملا Nتص سو5ت ا ملا س مل بت تحدة واليت أدخلت عىل هذا الرمق تقربا ل ي ا ييون فرنك سورسي 10,9مل . مل

بلغ  يات اليت  يا ها ال شاريع اليت مت متو نفقات عىل ا سو5ت، إلضافة  تومضت األمانة قائN إن ت� ا ط ت مل لل حت مليون  5,7يلل
نة يف حدود  هذه ا بو  سـفرنك سورسي، أدت إىل جعز إجاميل للو لي ل وأشارت األمانة إىل أن . يورسيمليون فرنك س 13,6ي

هر ذÂ العجز ظشف األداء املايل أ ية ا=وية للقطاع اخلاص، اكن . ك سو5ت عىل أساس املعايري احملا لوقالت األمانة إن ا س بت ل
نظمة، خاصة يف ثالثة جماالت تاجئ، أثر عىل األصول واخلصوم  تأثري عىل ا للمها، إضافة  ن للل وأوحضت أن ت� اáاالت يه . ل

تحقات املوظفنيا تعلقة  يد اإليرادات وخمصصات اخلصوم ا باين و سـألرايض وا مل مبمل تلاكت . ق ملمومضت قائN إن األرايض وا
ند  بقا  ت�رية صارت،  Qب للط ية ا=وية للقطاع العام 16س ل من املعايري احملا ت�رية(بس Q تلاكت سا ند ) ملم  من نفس 17لبوا

هزي(املعايري  باين وا لتجتلاكت ا مل ميهتا العاد�)اتمم يد  بق،  تقديرات من . تق باه إىل أنه قد مت إعداد ت� ا Q تت األمانة لو تن لف
شار خارh معروف نرص، وترتاوح أعامر . مستطرف  ية، للك  بدال ا Q مية باين  عوأفادت بأنه مت اآلن تضمني ا س بقمل ملتت بق

نافعة بني  نة، وقد مت إعداد هذه القمي أيضا 100 و30لاملواد ا تعاقد خارhسـ  باين . ممن طرف  يد  نت األمانة أنه يمت  مو ق بي
نرص أسايس بقي للك  نافع ا بو بعمر املواد ا عالو ت ل ند . ملي بقا  هزيات أيضا، و تدركت قائN إن ا بوا ط للسـ  من املعايري 17لتج

ية ميهتا ا شف املايل  يدت يف ا ية ا=وية للقطاع العمويم، قد  بقاحملا ق ملتب بق لك ل يد وذكرت األمانة أن. س هزيات اكنت  تق نفقات ا لتج
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تحدة نظومة األمم ا ية  ناء عىل املعايري احملا سابق  مليف ا مل س ب ند. بل بقا  بو صار اآلن يمت  يد إيرادات الو بوأضافت أن  ط للي  من 9 ق
ية ا=وية للقطاع العام  لاملعايري احملا ية(بس باد لاإليرادات احملققة من املعامالت ا ند من وأوحضت األمانة أن تأثري ذÂ). لت لب ا

ثل  ية  باد بريا جدا مبا أن املعامالت ا بو اكن  تاجئ الو متاملعايري عىل  ل ت ك ي تلفة  95لن بو  نظمة، مما جيعل الو خمملائة من معامالت ا ي مل
تحدة ية واكالت األمم ا ملجدا عن  تحقاق ويس فقط عىل . بق Q يد اإليرادات عىل أساس لوأشارت إىل أنه ال ميكن اآلن  سـق

نق نظمة    ديلاألساس ا ته ا ململا  رشط قد أدى إىل إحداث إيرادات مؤجN ميكن Qطالع علهيا . تلق نت األمانة أن ذÂ ا لو يب
يان الوضع املايل بل األجل يف  تلمة  بمضن اإليرادات ا قسـ تعلق بإيرادات . مل هامة  سو5ت ا ثالث  يوقالت األمانة إن اáال ا ت لل لل

بو جيب أن ت سأ� أن خصوم الو ياملوظفني و نظمة جيب علهيا مب ناها املوظفني واليت مل تدفع فعال، مبا أن ا ملعكس احلقوق اليت  ج
ها، يف وقت ما شمل . فعأن تد تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ا0ي  تدركت األمانة قائN إن أمه ت� احلقوق هو ا يوا ل سـ

تحقات تأمني حصي بعد هناية اخلدمة توفري  بو  سـالزتامات الو ب تحقات املوظفني، رمغ لك يشء، وأضافت قائN إ. مي مسـن 
نح  نح العودة إىل الوطن، و ثل مدفوعات إهناء اخلدمة املرتبة عىل بر*مج إهناء اخلدمة الطوعي، و نودا  منت أيضا  م تم ب تضم

N12وأشارت إىل أن املالحظة . العطل املرتامكة وساعات العمل اإلضايف احملص Nيل الاكم تفا شف ا يا*ت  ص عىل ا ل تك لب
تحقات املوظفنيللمبال نظمة أي أنه قد مت إدراج . ملسـغ املرتامكة  هر اآلن نظرة موحدة  ية  يا*ت املا للموأضافت أن ا ل تظب ل

ية يا*ت املا تضمهنا ا ت�ية شلك اكمل يف األرقام اليت  Q لاألموال ب ت ب لن تدركت قائN إن املرفق. س يد 3 سـوا يا*ت  يق من ا لب
نرص من األ تعلقة بلك  عاملعلومات ا ت�يةمل Q نموال  .س

سديد Qشرتااكت يف WO/PBC/18/8 ثوأوحضت األمانة أن الويقة .130  يه أحد الوyئق 2011ن يويو 30ت، وضع 
ية شلك دوري نة الرب*مج واملزيا بالعادية اليت تعرض عىل  ن تأخرة . جل تأخرة واملدفوعات ا نت أنه رمغ ز5دة Qشرتااكت ا ملو مل بي

 Nييون فرنك سورسي إىل  9,2، من 2009 مقارنة بهناية 2010يف هناية لصندوق رؤوس األموال العام ماليني فرنك  10مل
يا ترب تطورا إجيا هدت اخنفاضا، اليشء ا0ي  تأخرة  بسورسي فإن ت� Qشرتااكت واملدفوعات ا يع شمل ّوذكرت األمانة أن . ي

تأخرة اكنت يف حدود  قيون فرنك سورسي  11,9ملQشرتااكت واملدفوعات ا ي نواتمل سة  سـبل   .مخ

تت األمانة إىل الويقة .131 ثوا سات اخلارWO/PBC/18/4) h لتف ية : حلتقرير مراجع ا يا*ت املا يق يف ا تد لا ب لل ق
سات)2010 لسـنة ية من مراجع ا يات ر نت ست تو حل، وأوحضت أن الويقة  سـ ص تضم ها، . ئيث نت األمانة أنه ف©  خيصوأ عل

يات، مبا أ تو صفقد مت Qنهتاء من إحدى ا يات أخرىل شأن أربع تو يÉ جسل تطور  ناسب،  صنه قد مت اختاذ اإلجراء ا ب . بمل
شأن  تعاون  سديد رسوم معاهدة ا ها  تعام تعلق لعمالت اليت ميكن ا سادسة  ية ا تو بوأشارت األمانة إىل أن ا ل ت سـ ت ل ص لل ل

سات اخلارh حول هذا املوضوع، يال مع رؤية مراجع ا تلف  حلالرباءات، وأن األمانة  قل يةخت بة الو تمت مرا نت أنه  ضع و ق س . بي
تحديد رسوم   Nتعم سائل املرتابطة للعمالت ا لوأضافت األمانة، أنه قد مت يف الواقع اقرتاح إحداث فريق عامل لفحص ا سـ ململ

شأن الرباءات وحفص خماطر أسعار الرصف تعاون  بمعاهدة ا  .ل

تب Qحتادي ا .132 ثل ا يد ديديي مونوت ا0ي  لورحب الريس  مي ملكسـ سات اخلارh لئ يق، ومراجع ا تد حلسورسي ا قل ي
يق تد سورسي  تب Qحتادي ا تقارير اليت أصدرها ا شأن ا يقدم عرضا  بو، ا0ي  قللو للملك ل ل ب سـ  .يي

تب Qحتادي  .133 سات ومدير ا يد كورت غرتري، مراجع ا سات اخلارh أنه قد تعذر عىل ا ملكوأوحض مراجع ا حل ي سـ لحل
سورسي، حضور يق الحتاد ا يتد ل ياته يف برملان برنقلل سؤو ل QجGع نظرا  سات اخلارh أنه قد الحظ . مل حلوذكر مراجع ا ّ

 Âية ا=وية للقطاع العام ولكن إجناز ذ تجابة للمعايري احملا Q يح حنو سري يف الطريق ا نظمة  نة أن ا لبل  س سـ لصح ت مل بسـ ق
باه إىل . سيتطلب مزيدا من العمل Q hت اخلارسا نتولفت مراجع ا بو حل ية للو يا*ت املا تذكري بأن ا يد ا يأنه من ا ل ب لل ملف

ية ا=وية للقطاع العام2010 لسـنة تجابت شلك اكمل للمعايري احملا ل ا س ب نوأشار إىل أن Qتقال إىل العمل ملعايري . بسـ
بات، مبا أنه مشل مرا بو وملراجعي احملا ية ا=وية للقطاع العام اكن حتد5 هاما للك من الو سـاحملا ي ل ناف بس صجعة العديد من أ

سات وإعادة معاجلهتا ية وأن ت� ا=وائر . حلا شالك ا تكررة حلل ا ية اكنت يف حاجة  شؤون املا نوذكر أن دوائر ا مل ل لتقل م
نة ية  يا*ت املا ية  يغة الهنا برية قصد إحداث ا ية  سـوضعت حتت ضغوطات ز ل ب ئ لص ك لن لل وأفاد بأن تقديرات مراجع . 2010 م
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سات اخلارh حل متدة حلا يه ز5دة عدد األ5م ا يال من الواقع واكن جيب  يام هبا اكنت أقل  ملعجم األعامل اليت جيب ا عل قل لق
يق من  قتد بري عن تقديره للك من زمالئه . ي يوما تقربا250 إىل 180لل ته يف ا سات اخلارh عن ر تعوأعرب مراجع ا ب لحل غ

بو يق وملوظفي الو تد ييف فريق ا ي. قل تد قوقال إن رسوم ا بلغ تقربا ل يق اكنت  بو 375 000لت ي فرنك سورسي لو أن الو ي
hيق خار تب تد تعانت خبدمات  قا مك ساعدة اليت قدموها . سـ بو  سات اخلارh عن شكره إلدارة الو للموأعرب مراجع ا ي حل

نجاح يق هذا ا شار اخلارh ا0ين مل يدخروا 1دا  ية وا شؤون املا لوخاصة مهنم فريق دوائر ا ت ل لتحقل ال مراجع وأح. ملس
ية باه إىل ثالث نقاط أسا Q تقرير ا0ي قدمه، ولفت  hت اخلارسا سـا ن لل بو . تحل تدب الو هام مباكن أن  يوذكر أنه من ا نت ل

يذ ت� املعايري وQلزتام هبا تابع  ية ا=وية للقطاع العام  يا يف املعايري احملا نفأخصا تب ي ل س ية . لئ ت� املعايري  ثال  Q معلوقال إن ل مت
Nتع . متواص يا  نظمة رسيعا أخصا هام جدا أن جتد ا ـي قربا وأنه من ا  hت اخلارسا متوبني أن عقد مراجع ا ئ مل ي ي يحل ل نهت سـ

بل انهتاء الفرتة  بو  ية للو تقارير املا سه عىل طريقة إعداد ا بري املذكور أن يعود  قلكفاءة الرضورية، يك يقدر ا ي ل ل نف ّخل
ية سات اخلو. 2011 لاملا نظمة حلأضاف مراجع ا تدريب ملارh أن عىل ا ية  شؤون املا تأكد من مواصN موظفي دوائر ا للا ل ل ل

هم يهنم من مرونة أكرب يف  ية ا=وية للقطاع العام قصد  معلعىل املعايري احملا متك لب نظمة عىل .س ته بأن ا مل وأشار إىل أن األمانة أ بلغ
يف  لية ا=ويةس جديد يف املعايري احملاأخصايئظوشك Qنهتاء من إجراءات تو شخص ما زال  ولكن هذا  للقطاع العامب لا

سابق حىت انهتاء مدة اإلشعار ملغادرة لملزما بعمì ا سات اخلارh عن أمì يف. ً بدأ حلوأعرب مراجع ا العمل مع ي أن 
ند اجل األخصايئ ية عديد  سات اخلارh أن وأفاد م، 2011 لسـنةلانهتاء الفرتة املا تاجئحلراجع ا ية لنمقارنة ا هرت ن ملزيا ظأ

بل 3,1فائضا قدره  يون فرنك سورسي  ق  ي سو5ت عىل أساسمل ية ا=ويةلتا ل املعايري احملا يق رصحو.  للقطاع العامبس تطب أن 
ية جعزا سـتلزم قد اهذه املعايري للمرة األوىل  يجة الهنا يل ا ية، وأن ذÂ أدى إىل  نود احملا ئإعادة معاجلة العديد من ا ن سج س تب لب ت ل

ييون فرنك سورسي 13,6قدره  يذ . مل نذ بداية  توقعا  تاجئ اكن  نوع من ا سات اخلارh أن هذا ا نفوبني مراجع ا م تم ن ل لحل
ية ا=وية للقطاع العام لاملعايري احملا سات أي ديون مرتبة عن . بس شمل يف ا نظمة مل  باه إىل أن ا Q تولفت حل ت مل ندوق تن لصا

تقاعدية ملوظفي األمم شرتك للمعاشات ا لا تحدةمل يؤثر شلك هام عىل ). UNJSPF (مل ا بوذكر بأن تضمني ت� ا=يون اكن  سـ
نظمة ية  يا*ت املا للما ل تحدةوأفاد بأن . لب تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ندوق ا ملا ل مل متكن لص ساب ي مل  حمن تقدمي 

تقاعدية وفقا  تعلقة ملعاشات ا للاللزتامات ا لية ا=وية سملعايري احملا من ا25للبند مل سات . للقطاع العامب حلومىض مراجع ا
بو وحدهااخلارh قائال إن  تعلق لو ية ا=وية ال  يار احملدد من املعايري احملا ييق هذا ا ي ل س ملع بب  جملس أعضاءأن  وأنه رمغ تط

تحدة سات حمراجعي  ية ا=وية معل وغريمه من أعضاء فرقة ملاألمم ا لاملعايري احملا تحدة ال للقطاع العامبس مل العامN يف األمم ا
ساب رضورييعتقدون يا حل أن هذا ا بقى حذرا خشص، فإنه  ية ييفضل أن  سأ�، نظرا لعدم توفر معلومات اك فشأن هذه ا مل ب

شأن تفسري هنإعطاء متكن من  ندبايئ  ية ا=وية25 لبا ل من املعايري احملا سات اخلارh أنو.  للقطاع العامبس ه حلأوحض مراجع ا
سأ� ال ختنرمغ أ بو وحدها صمل هذه ا باه ا=ول األعضاء إىل في الو متلنتإنه يود فقط لفت ا ورصح مراجع . حملاخلطر ا

يس  سات اخلارh بأنه  لا سأ� أو حل سات ملمن الرضوري يف الوقت احلارض إبداء حتفظ عىل ا حلذكرها مضن رأي مراجع ا
نة  يق  سـيف تد سات اخلارh وأحال. 2010ق يات الواردة يف تقرير ألحلمراجع ا تو صمه ا يل إىل أه، ول ية  حتوحض أن أول تو ص

سأ� شار خارh ملعاجلة هذه ا تداب  ته بأهنا عىل وشك ا ية وأن األمانة قد أ بة ا=ا ملنظام أوجه املرا ت ن علم مسخل وأحاط  .ق
تعاو سديد رسوم معاهدة ا يد  ته  سات اخلارh علام برد األمانة عىل تو لمراجع ا ت ي ي بتقحل شأن الرباءات ألربع معالت ص بن 

ية نظر احلجج اليت قدمهتا األمانةوأعلن بأن . ئيسـر بو� متاما خاصة  ل  ل يف مقارنة لفوائدمق لتاك سات . ل حلورأى مراجع ا
نظر فهيا ية وأنه ال يرى حاجة إلعادة ا شؤون املا تعلقة بعدد موظفي دوائر ا يات ا تو بق وذكر ا لاخلارh أنه قد  ل ل مل ص ل ـى هنوأ. سـ

يه األخريتني هلام طابع معيل حبت بأن ية اكنت بصدد معاجلهتاصيت تو شؤون املا لوأن دوائر ا  .ل

تعرف يف هذا اáال عىل  .134 ية، وعىل ا يدة للمزيا نظمة للمحافظة عىل إدارة  يعه  يان عن  لوأعرب وفد ا ن للم شج جل ت
باب اليت أوصلت إىل توقعات  باه وحذروأشار إىل أن توقعات اإليرادات . 2010سـاأل تبغي أن تمت بلك ا نن يان . ي لوعرب وفد ا

ها يق اليت خضعت  تد ية وألعامل ا يا*ت املا لعن تقديره  ق ل ل سات اخلارh، وأفاد أنه تضمن . للب تقرير مراجع ا حلوأحال الوفد  ل
تني أو  ساب اإليرادات املؤجN، لك  تخدمة يف  يف الرتمجة ا توسط تاك نإشارة إىل رضورة مراجعة  سـم ح سـ ترب . ثالثةملل عوا

يه شلك خاص وجشع األمانة عىل اعGد ذÂ اإلجراء يان أن ذQ Âقرتاح و بوفد ا  .جل
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يح هل  .135 نه تو سات اخلارh عىل العمل ا0ي قام به وسألت إن اكن  يا عن شكره ملراجع ا با ضوأعرب وفد إ حل ن ميكسـ
سجN يف  يجة ا ملأن ا تن  . فائض أو جعز2010ل

سات اخل .136 ية قد خضعت حلوأكد مراجع ا متدة وأن املزيا ية ا بو قد جسلت فائضا ملقارنة مع املزيا نارh أن الو ن ملعي
يق تد يات ا قللفحص عديد املرات عرب  ل سو5ت عىل أساس املعايري . معل سات اخلارh قائال إن ا تدرك مراجع ا توا حل لسـ

ية،  ها عىل فائض املزيا ية ا=وية للقطاع اخلاص أدت، حال إدخا ناحملا ل لس يجة جعز إجاميلب  .نتإىل 

ية ا=وية للقطاع اخلاص،  .137 سو5ت عىل أساس املعايري احملا بل إدخال ا يا أن العجز قد جسل  با لوالحظ وفد إ س ت ن بسـ لق
رشوع  ية نفقات ا يات  يا Q تعامل ملنظرا ال تغطح ط ت ييون فرنك سورسي 5,7(لسـ سو5ت تؤدي ). مل لتوأشار إىل أن ت� ا

ية، نند إضافهتا لفائض املزيا بلغ ع ية ا=وية  2,6ي إىل جعز  ثال للمعايري احملا سو5ت لال بل إدخال أي  ليون فرنك  س ت ت بمل مق
شاريع، وساءل الوفد . للقطاع العام ية نفقات العديد من ا يات  يا Q تعامل سابقة  يا للقرارات ا با توأحال وفد إ مل تغط ط ت سـ ل ن لسـ ح

نفقات وتأث بل ت� ا ية يف ا يا*ت املا تعكس ا ليف  ل ب سـ ملسـتقك ية ا=وية للقطاع العامل سو5ت عىل أساس املعايري احملا لري ا س بت . ل
بل ية لكهنا قد تؤدي إىل جعز يف ا ست مضن املزيا نود  سـتقوأفاد الوفد أن ت� ا ملل ن ي  .لب

يات  .138 يا Qية العادية و تني وهام املزيا تني ر نفقات عرب طر نظمة أن متول ا طوأوحض املراقب أنه ميكن  ت ن ل حللم يسـ ئييق
نايئتسـتعمل امل( يات شلك ا يا Q تعمل  Éي تكرر،  نفقات شلك  متويل ا ية العادية  ثزيا ب تم ب ط ت سـ ب ل سـن حت وأفاد املراقب أن ). ل

ية موضوع مراجعة يمت إصدار  شاريع، وأنه يف لك مرة اكنت املزيا بعض ا يات  يا Q تعامل نا=ول األعضاء قد قررت ا مل ل ط ت حسـ
يات يا نفقات مقارنة ال طهر ا ت حل نة وأشار املرا. يظ سو5ت عىل أساس املعايري 2010سـقب إىل أن  هدت إضافة ا لت  ش

يات يا ية ومقارنة ال نفقات مقارنة ملزيا نود ا ية ا=وية للقطاع العام  طاحملا ت ن ل ب ل حس ل سو5ت . ب لتوأفاد املراقب بأن بعض ت� ا
ياطي يف  ية لال تا Q ألرصدةتمربطة  ت حت يات أخرى خال2010حف ها اآلخر مربط  بعمل و ت نةبعض وذكر املراقب أن . لسـل ت� ا

ية ا=وية للقطاع العام سو5ت املعايري احملا تقديرية  بالغ ا ية تقارير تفصل ا نوات املا لاألمانة قد قدمت يف ا س ت ل مل ض بسـ ل وقال . ل
ية ا=وية للقطاع العام بلغت تقربا  سو5ت عىل أساس املعايري احملا ياملراقب إن تقديرات ا ل س بت ييون فرنك سورس 35ل ي مل

ياطي 21مهنا ( ية لال تا Q سوية لألرصدة تيون  ت ت حمل ية بلغت ) حف بالغ الهنا ئوأن ا سو5ت  20مل تيون فرنك سورسي  لمل ي
ياطي و ية لال تا Q تاألرصدة حت ية  11حف نة املا ليون فرنك سورسي  سـ للمل  .2010ي

ية  .139 ناء عىل املعايري احملا يحات حول ما إذا اكن مثة جعز  يا تو با سبوطلب وفد إ ب ض ن والحظ الوفد . لا=وية للقطاع العامسـ
يات من  يا Q توقعات تعلن اخنفاض طأن ا ت ييون فرنك سورسي  228حل ية ا=وية 2009يف هناية (مل نادا للمعايري احملا ل ا س بس ت

نفقات  138إىل ) للقطاع العام ية ا=وية للقطاع العام وا سو5ت عىل أساس املعايري احملا ليون فرنك سورسي بعد ا ل س ت بمل ل ي
نة  يات،  يا Q ها من سـاليت مت Qتفاق عىل متو ط لت ح نادا إىل الويقة2010يل ث، ا وعرب . 6، اجلدول WO/PBC/18/7 تس

بول ت�  تعد  ية ا=وية للقطاع العام رمغ أن الوفد  بقا للمعايري احملا باين  مية ا شأن تقدير  لقالوفد أيضا عن قلقه  سـب ل س ط مل مب ق
تقديرات تعلقة والحظ الوفد أن تقرير مراج. لا سائل  نة قد ترتتب عن  سات اخلارh أشار خلصوم  مع ا مممك لصندوق حل

تحدة تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ملا ل ثل تأثري . مل يا لكهنا  متوقال الوفد أنه مل يكن من املمكن تقدير ت� اخلصوم  مك
نظمة متال عىل صايف األصول  للميا  حمبل  .مسـتق

ناء  .140 يل فائض بلغ بوأكد املراقب أنه مت  تحدة  نظومة ا ية  سجعىل املعايري احملا مل مل تس ييون فرنك سورسي ولكن  3,1ب مل
ثلت يف جعز ية ا=وية للقطاع العام  ندت إىل املعايري احملا يجة اليت ا متا ل س س بن ت ت يجة . ل يات تقلصت  يا Q نتوقال إن ط كت ح

ية ا=وية للقطاع العام لسو5ت عىل أساس املعايري احملا س بت سأ� وقال . لل تقاعدية ماملراقب إن  شرتك للمعاشات ا ندوق ا لا مل لص
تحدة ترص عىل ململوظفي األمم ا نظامت وال  سأ� هتم لك ا باه يف تقريره، يه  Q hت اخلارسا تق اليت لفت إلهيا مراجع ا ملت م ن حل

بو ثريوا ذÂ املوضوع ولكن األمانة تع. يالو سات اآلخرين مل  يوأفاد املراقب أن مراجعي ا ناهناحل من أن مراجع  مترب عن ا
ية نظر يف اäططات ا نظمة من ا بو قد أyر هذا املوضوع، مما مكن ا سات اخلارh للو بلا ل مل ي  .ملسـتقحل
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يمي  .141 شمل إعادة  ية ا=وية للقطاع العام  سو5ت عىل أساس املعايري احملا سات اخلارh أن ا تقوأوحض مراجع ا تب ل س ت لحل
سو ياتلتاألصول واخلصوم وأن ت� ا يا Q ها تأثري عىل ط5ت  حت متي. ل تأثري  حوأشار إىل أن ذÂ ا باه إىل أن . ل Q نتولفت

ياهتا يا نفس املامرسة وأن ذÂ اكن 7 تأثري مماثل عىل ا يا  تحدة األخرى ختضع حا طنظامت األمم ا ت ل ل حمل بو قد . م يوأفاد بأن الو
نظامت األخرى  .ملتأثرت يف هذا اáال، أقل من ا

ية ا0ي بلغوسأل وفد امل .142 ييون فرنك سورسي والعجز ا0ي بلغ  3,1نغرب إن اكن الفرق بني فائض املزيا مل
ييون فرنك سورسي حيظى مبوافقة ا=ول األعضاء 13.6 تصاص . مل رس إن اكنت ا=ول األعضاء قد وافقت عىل ا موا سـتف

يات؟ يا تعانة ال طالعجز ال ت  حسـ

سـمي الفرق بني ا .143 ملوأوحض املراقب أنه ميكن  بلغ  3,1بلغ األول وهو تق ثاين ا0ي  بلغ ا ييون فرنك سورسي وا ل مل يمل
ييون فرنك سورسي إىل جزءين 13,6 تعانة . مل ها ال نفقات اليت مت متو سـوأشار إىل أن اجلزء األول يربط  ل يلت

يا املعلومات اليت حصلت عىل موافقة ا= نولو شاريع  ناء و شاريع ا نود  يل  يات، من  يا جال تك مب ب م ب س ط لت . ول األعضاءح
توقع  ية ا=وية للقطاع العام اليت حاولت األمانة أن  سو5ت عىل أساس املعايري احملا تعلق  ثاين  توأضاف أن اجلزء ا ل س ت ي بل ل

ية ا=وية للقطاع العام يذ املعايري احملا بلغه عىل طول مدة  بلغ ا0ي  لا س س بمل نف ّوبني بأن ا=ول األعضاء قد تلقت، من هذه . تت
ي ية،  نا با شف املايلحل تاجئ وعىل ا سو5ت عىل ا ثل ت� ا متل  تأثري ا لكا* معقوال  ن ت مل للل ل ية . حمل يذ املعايري احملا ـى إىل أن  بوا نف سنهت ت

 .لا=وية للقطاع العام، قرار *بع عن ا=ول األعضاء

ية ا .144 ناء عىل املعايري احملا سجل  باه إىل أن العجز ا Q ته يف لفت يا عن ر با بوعرب وفد إ ست ب مل ن ب ن ل=وية للقطاع العام قد غسـ
يجة ية، مما أدى إىل جعز يف ا ياطي مقارنة بفائض املزيا نفقات املمو� ال ية ا تهر بعد  تصف نظ ن ت لل ورصح الوفد أنه يرى أن . ح

ياطي نفقات املمو� ال تضمن ا بل ميكن أن تؤدي إىل أوجه جعز مبا أهنا ال  شف املايل يف ا نة يف ا يات ا تاملزيا ل ت لك ب حن تقسـ ملي  .مل

تايل أن  .145 ية وأنه اكن من املمكن  يجة املزيا ياطي مع  نفقات املمو� ال لوأقر املراقب بأنه اكن من املمكن دمج ا ن ن ت تل ح
ية ا=وية للقطاع ا=ويل سو5ت عىل أساس املعايري احملا بل ا ليد العجز  س بت ق يخلق صورة . ليق تدرك قائال إن ذÂ اكن  سـوا سـ

نفقات املمو� ال ئة مبا أن ا لخا يةط يات مل تكن مضن املزيا يا نتعانة ال ط ت وأفاد بأن ا=ول األعضاء قد قررت رصاحة . حسـ
ية ها مضن املزيا يات، بدل أن تد يا تعانة ال شاريع احملددة ال نمتويل بعض ا ط ت سـ خلمل تعانة . ح نفقات املمو� ال سـوقال إن ا ل

ية شفا نفصل، ألغراض ا يدت شلك  يات قد  يا فال م لق ب ط ية تطور ت� ّوبني أن . حت كيفذÂ ميكن ا=ول األعضاء من معرفة 
ها علهيا بالغ اليت مت Qتفاق عىل إنفا شاريع ف© خيص ا قا مل ية . مل سبوأضاف أن ا=ول األعضاء قد قررت Qلزتام ملعايري احملا

تقل  نظمة  سو5ت طاملا اكنت ا متي أن ترد احلاجة  تنا=وية للقطاع العام وأنه اكن من ا مل ت للل بة عىل أساس نقدي حل سـمن احملا
تحقاق Q بة عىل أساس سـإىل احملا  .سـ

بويفارية–مجهورية (واعرتف وفد فزنويال  .146 ل ا ية، ) ل يا*ت املا شأن األعداد اليت قدمهتا ا يا قلقا  با يÉ بدا وفد إ لبأنه  ب ب ن لسـ ب
يا*ت يدات خبصوص مضمون ا سات اخلارh قد قدم تأ بفإن مراجع ا ك بغي عىل ا=ول األعضاء وسأل الوفد إن اك. لحل ينن 

ية ا=وية للقطاع العام تحدة إىل املعايري احملا نظومة األمم ا ية  شأن Qتقال من املعايري احملا لأن تقلق  س مل مل س ن بب  .ب

نة  .147 ية  يا*ت املا نة عىل ا يا عىل الGس الريس بأن توافق ا با سـورد وفد إ ل ب للج ن لسـ ل ، وأعلن بأنه ال يرى الوفد 2010ئ
 .عل ذÂقادرا عىل ف

ية ا=وية  .148 شأن موضوع املعايري احملا سابق  لوعرب وفد سورسا، يف إشارة إىل املعلومات اليت قدمهتا األمانة يف ا س ب بل ي
ية العامة عGد  ية املو1ة  تو سات اخلارh، عن دمعه  يحات اليت قدÞا مراجع ا تو للجمعللقطاع العام وإىل ا ص لل حل ض ل

 .الوyئق املذكورة
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ية املذكورةوأعرب وفدا ا .149 تو هام لصاحل اعGد ا يا، أيضا عن د نوب أفر ية و تحدة األمر صلوال5ت ا ل معمل يق ج  .يك

نة  .150 ية  يا*ت املا يا ا با سـو*قش وفد إ ل ب ن لسـ سات اخلارh خالل اسرتاحة قصرية، 2010ل حل مع األمانة ومراجع ا
تؤنف بعدها QجGع  .سـا

نقاط اليت .151 ية ا سات اخلارh بأ لوأقر مراجع ا مه يا ووجاههتاحل با ن أyرها وفد إ نه أعرب من 1ة أخرى عن . سـ لكو
ند  يل ا يني تفا ته يف أن يفحص مع زمالئه ا بر ص ن لب شأن عرض املعلومات 24لتقغ ية ا=وية للقطاع العام  ب من املعايري احملا ل بس

ية تعلقة ملزيا نا  .مل

يحاته .152 سات اخلارh عىل تو يا عن شكره ملراجع ا با ضوأعرب وفد إ حل ن أفاد بأنه مل يعد =يه أي اعرتاض عىل و. سـ
بل ناية يف ا سأ�  ملسـتقالويقة وأن الوفد سرياقب ا بع مل  .ث

سجل يف  .153 بلغ اإليرادات ا بب الفرق بني  ملوسأل وفد املغرب عن  م يد يف 2010س بلغ ا0ي  ق وا مل
ييون فرنك سورسي WO/PBC/18/3) 294,9 ثالويقة نا) مل y بني يف اجلدول أوال من املرفق موا ث من ويقة الرب*مج مل

ية  ييون فرنك سورسي WO/PBC/17/4) 292,5نواملزيا  ).مل

ت�ية  .154 Q ناجتة عن األموال تعلق إليرادات ا نوأوحضت األمانة أن ذÂ الفرق  ل ييون فرنك سورسي 6,8(سي ) مل
ية ا=وية للقطاع العام  سو5ت عىل أساس املعايري احملا لو س بت ييون فرنك سورسي 4,5*قص (ل بالغ ). مل ملوقالت إن  ت� ا

ية يا*ت املا يا من ا y لنة شلك واحض يف املرفق ب ن ب لي ية ا=وية . مب تجابة للمعايري احملا Q لوبني أنه اكن من الرضوري، قصد س بسـ ّ
بو بالغ املقدمة للو ت�ية يف ا Q بالغ األموال يللقطاع العام، إدراج  مل ن س  .م

بو ووضع ا .155 سويد بني وضع الو يوقارن وفد ا ية جديدةل متد معايري حما ندما ا بتب األورويب للرباءات  سملك وأشار إىل . عع
يدا يف ظل املعايري اجلديدة تب األورويب للرباءات صار يعمل اآلن  جأن ذÂ قد أدى إىل أوجه جعز ولكن ا وأعرب . ملك

Gية اليت تدعو إىل اع تو ته يف دمع ا يحات وعرب عن ر تو صالوفد عن شكره لألمانة عىل ا ل ب ض  .ثد الويقةغل

ية أهنا قد حفصت الويقة .156 نة الرب*مج واملزيا ثوقالت  ن نة  (WO/PBC/18/3 جل ية  يا*ت املا سـا ل لب ومضمون ) 2010ل
سديد Qشرتااكت يف  (WO/PBC/18/18 ثالويقة سات اخلارh ا0ي حيمل ) 2011ن يويو 30توضع  حلوتقرير مراجع ا

نة  ية  يا*ت املا يق ا سـنوان تد ل ب لع ل بو مبا )WO/PBC/18/4 ثويقةال (2010ق يات ا=ول األعضاء لو ي، وأوصت إىل  مجع
 .ييل

نة  ية  يا*ت املا سـا ل لب  2010ل

 WO/PBC/18/3 ثالويقة

نة  .157 ية  يا*ت املا بو ملوافقة عىل ا ية العامة للو ية إىل ا نة الرب*مج واملزيا سـأوصت  ل ب ي مجلع ن لجل  الواردة يف 2010ل
 .WO/PBC/18/3 ثالويقة

Q سديد  2011ن يويو 30شرتااكت يف توضع 

 WO/PBC/18/18 ثالويقة

بو إلحاطة علام مبضمون الويقة .158 ية العامة للو ية إىل ا نة الرب*مج واملزيا ثأوصت  ي مجلع ن  .WO/PBC/18/18 جل
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hت اخلارسا نة : حلتقرير مراجع ا ية  يا*ت املا يق ا سـتد ل لب ل  2010ق

 WO/PBC/18/4 ثالويقة

نة الرب*مج واملزيا .159 نأوصت  بو إلحاطة علام مبضمون الويقة جل ية العامة للو ثية إىل ا ي مجلع
 .WO/PBC/18/4 ثالويقة

ند  ند ا ند ا ند ا ية ا=وية للقطاع العام    9999للللببببا ية ا=وية للقطاع العاميذ املعايري احملا ية ا=وية للقطاع العاميذ املعايري احملا ية ا=وية للقطاع العاميذ املعايري احملا لللليذ املعايري احملا ب بنف بنف بنف سسسسنف     قضا5 وآyرقضا5 وآyرقضا5 وآyرقضا5 وآyر: : : : تتتت

ند من جدول األعامل .160 شأن هذا ا شاشة  ها عىل ا بدعى الريس األمانة إىل مواصN عر ب لل ض  .ئ

نت األمانة أن الغرض من هذا ا .161 ية ا=وية للقطاع بيو ية للمعايري احملا بادئ األسا باه إىل ا Q للعرض هو لفت س سـ مل بن ت
يهنا، وأن العرض هيدف إىل تقدمي حملة عامة  ية  تالفات الر Q تحدة وإىل نظومة األمم ا ية  باخلاص واملعايري احملا خ سـب مل مل ئيس

ياطي يف ا ية لال تا Q ية يف معاجلة األرصدة تالفات الر بلال ت ت لسـ حي حف نة ئخ ية  سـيا*ت املا يريات 2010لل تغ ، إلضافة إىل 
نة  بو  ية للو يا*ت املا سـتاجئ ا ي ل ب لن ية ا=وية للقطاع العام2010ل يذ املعايري احملا ل اليت أدى إلهيا  بس ّوذكرت األمانة بأن املعايري . تنف

ية ا=وية للقطاع العام  لاحملا يا*(بس ها إل¼حة ا تحدة  باليت طورهتا األمم ا لمل ية =وها األعضاءبنفس لت املا صارت أكرث فأكرث، ) ل
نظامت ومل تعد فعا� متاما تايل مل تعد قابN للمقارنة بني ا تعددة وأهنا  تحدة ا نظامت األمم ا ساقا بني  ملعىل مر الزمن، أقل ا ل مل مل . مت

ية ا=وية للقطاع لوقالت األمانة إن املعايري املذكورة قد صدرت عن جملس املعايري احملا ثل يف )IPSASB( العام بس مي، وا0ي 
بني ا0ي يضم مضن أعضائه أكرث من  نة من جلان Qحتاد ا=ويل للمحا سـحد ذاته  وأفادت بأن . ب5ا 120هيئة يف  160جل

يات يف 43ا=ول األعضاء يف ا=ورة  ية ا=وية للقطاع العام 2007للجمع  ل، أعربت عن موافقهتا عىل اعGد املعايري احملا بس
تحدة يف ذÂ الوقت 2010ل حبلو نظامت األخرى لألمم ا يا مع العديد من ا مل،  مل تحدة بعد ذÂ(متشـ نظامت األمم ا ملولك  ). م

ية ا=وية للقطاع العام يف  يذ املعايري احملا يام ألعامل الرضورية  تضمن ا بارة  بو بذلت 1ودا  نت األمانة أن الو لو س ل بي نف لق ج تي لب ّ
ناسب، وأن ت� األع نظمة ملالوقت ا ية  تقارير املا ند إعداد ا ية ا=وية للقطاع العام  يذ املعايري احملا للمامل قد أدت إىل  ل ل ع ل بس تنف

يل . 2010حبلول  ية ا=وية للقطاع العام، من  ية للمعايري احملا بادئ األسا بوركزت األمانة بعد ذÂ عىل بعض ا سب ل س سـ مل
yتعرف عىل آ تحقاق اليت تضمن ا Q بة عىل أساس لاحملا سـ ند حدو�ا سـ نقود أو (عر املعامالت  تالم ا ند ا لويس  سـ ع ل

تصN هبا) تسديدها با� الفرتات ا ية  يا*ت املا ملوتدويهنا يف ا ل قب بدأ األسايس اآلخر هو . ل ية "ملومضت األمانة قائN إن ا بلالقا
مترار نظور"سـلال بل ا يواصل العمل يف ا يان  مل، وا0ي يفرتض أن ا تقسـ بدأ اكن هاما جدا ألنه ملوأضافت إن ذÂ ا. ملسـلك

شف عهنا ية عىل املدى الطويل وا لكتطلب معاجلة خاصة للخصوم ا بل بو . ملسـتقي ية للو يا*ت املا يوخلصت إىل أن إعداد ا ل لب
يد  نظمة  بة ا ية ا=وية للقطاع العام عىل أساس موحد، أي أن لك األموال اليت ختضع ملرا ناء عىل املعايري احملا تقصار يمت  ق ملب ل س ب

نظمةمضن ا ية املوحدة  للميا*ت املا ل ها يك . لب سو5ت الرضورية عىل عر ضوأضافت األمانة أهنا قد أدخلت، وفقا Â0، ا لت
نظمة ية العادية  ناء عىل املزيا تعامالت األموال،  تصN شلك خاص  للمتضمن أن األرقام اليت قدمهتا تكون  ن ب سـ ب وأفادت . م

رشاحئ اليت قدمهتا ندت  للاألمانة بأهنا ا بة عىل أساس ست متده احملا سريات لألساس ا0ي  سـ يف العرض، وأ¼حت  تعتف
ناء عىل املعايري  ية  يا*ت املا نارص ا تلف  نفقات، إلضافة إىل حملة عامة  تعرف عىل اإليرادات وا تحقاق  Qب ل ب ع ä ل لل لسـ

ية ا=وية للقطاع العام لاحملا رشاحئ يك تقدم فكرة حول الفر. بس ية لوذكرت أهنا عرضت بعض ا تا Q حوق بني األرصدة فت
ية 2010 لسـنة نوية عىل أساس املعايري احملا تاجئ ا ية ملقارنة مع ا نوية عىل أساس املزيا تاجئ ا سب، إلضافة إىل ا سـ ن ن سـ لن ل ل ل

تب توزيع . لا=وية للقطاع العام ست لغات يف  تاح  ها، مبا يف ذÂ صفحات املالحظات،  يان عر مكوالحظت األمانة أن  م بض ب
 .قالوyئ

تقدمي فكرة حول املعايري اجلديدة للمعايري  .162 بذولني  هد ا لوعرب الريس عن شكره لألمانة عىل العرض ونوه لوقت وا مل جل ّئ
ية ا=وية للقطاع العام لاحملا  .بس
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تجت عن اعGد املعايري  .163 سو5ت اليت  شأن ا ته  يا عن شكره لألمانة عىل العرض ا0ي قد با نوأعرب وفد إ ت ب ن لسـ م
ية ا= ترب أن العرض اكن واحضا جداسباحملا عوية للقطاع العام، وا والحظ الوفد، من 1ة أخرى، أن اäاوف اليت عرب عهنا . ل

ية يف يويو مازالت وجهية نة الرب*مج واملزيا نيف اجGع  ن ية . جل بني بعض اäاوف العامة واخلصو ته يف أن  صوعرب الوفد عن ر ي ّب غ
ية ا=وية للقط لشأن املعايري احملا س سو5ت املزدوجة، . اع العامبب ته  ند رؤ تغرابه  بداية إىل ا باه يف ا Q تولفت الوفد ي ع سـ ل للن ت

ناير  بقة يف مطلع  ية ا=وية للقطاع العام اكنت  باره، إىل خلط مبا أن املعايري احملا ياليت قد تقود، يف ا مط ل س بت وذكر . 2010ع
ية  نة املا يجة ا لالوفد أن  سـ لن بقا للمعايري احملا2010ت سب،  مليون فرنك  13.5لية ا=وية للقطاع العام، اكنت جعزا بلغ ط

رشاحئ. يسورسي سابقة خالل عرض ا بقا للمعايري ا تاجئ أيضا  رس ملاذا مت تقدمي ا لوا لتف ط لن تاج بعض . سـ حيوبني الوفد أنه 
يحات هبذا الصدد تو ضا تعلقة اللزتامات. ل ية اليت ملومىض الوفد قائال إنه يرغب يف احلصول عىل املعلومات ا ملسـتقبل ا

بلغ  مية ت� Qلزتامات  يس من الواحض إن اكنت  نظمة، وأشار أنه  يات ا يا تحصلت عىل املوافقة مقابل ا مل ط قت ل  أو 50ح
80  hت اخلارسا حليون فرنك سورسي، ولكن الوفد أشار أيضا إىل أنه قد قرأ بلك اهGم تقرير مراجع ا ) 48الفقرة (يمل

يه أنه مل يمت شأن ت� فوا0ي ذكر  ندوق املعاشات، وعرب الوفد عن قلقه  تعلقة  بو  ية للو ب تدوين الزتامات  بص ي مبل مسـتق
بلغ. Qلزتامات ية ذÂ ا يا*ت املا نظمة أو خصوÞا، إن مل تعكس ا نه معرفة ما يه أصول ا يف  ملوساءل الوفد  ل ب مل ك لت وأفاد . ميك

يات بلغ  يا Q توى طالوفد أن العرض ذكر أن  ت حسـ ية ا=وية 2010يسورسي يف هناية مليون  194م بقا للمعايري احملا ل،  س بط
سارة اليت بلغت . للقطاع العام تضمن تأثري ا بلغ اكن  خلوقال إن ذÂ ا ي ييون فرنك سورسي 13,5مل تدرك قائال، إن . مل سـوا

ية اليت متت  نت من 1ة أخرى أن QعGدات ا ياطي قد  Q تعامل أرصدة تعلقة  مجللالويقة ا ت سـ مل بيث املوافقة علهيا مقابل ح
بلغ  يات بلغت  يا Qم ط توفرة يف حدود  56حت يات  يا ميون فرنك سورسي، وأدت إىل ا ط ت حمل ييون فرنك سورسي 138ي . مل

ية ا=وية للقطاع العام، وأن ذÂ يعود جزيا  ناء عىل املعايري احملا بالغ تعكس أصوال أكرب  ئوأشار الوفد أيضا إىل أن ت� ا ل س ب بمل
ي هاتقإىل إعادة  ثل أموQ ميكن إنفا تدرك بأن ذÂ ال  نه ا باين، و قمي األرايض وا ميلك سـ يÉ يرحب الوفد . مل بوخلص إىل أنه 

ترب أن الوضع املايل احلايل قد  ية ا=وية للقطاع العام، فإنه  يذ املعايري احملا ثN يف  بة  ثة للمحا بادئ احلد يعبإدخال ا ل س مت سـ ي بمل تنف م
باين، والحظ أن مثة . ضيكون أقل تفاؤال مما ذكره العر يمي ا متد جزيا عىل إعادة  نظمة  ترب أن سالمة الوضع املايل  ملوا ئ للم تقع يع

بو يحة يف حال الو باين، وعرب عن أمì أال تكون ت� اäاوف  مية ت� ا بالغة يف تقدير  ثل يف ا يخطرا واحضا  حص مل مل قمت  .ي

نفقات عىل أساس  .164 تاجئ اإليرادات وا نت األمانة أن عرض  لو ن ية ا=وية اكن بي ية وعىل أساس املعايري احملا لاملزيا س بن
ية عىل نفس األساس  هات ا تقارير  تيض أن يمت تقدمي ا ية ا=وية للقطاع العام ا0ي  رشط املعايري احملا تجابة  نلال ل ل س ملعسـ للج يق ب ل

ية ية ا. ناليت وافقت هبا عىل املزيا يا*ت املا لوذكرت بأنه اكن من الرضوري أن يعرض أحد ا ل يجة لب ية بني ا تو تيات ا نيق ف ل لعمل
ية ا=وية للقطاع العام يجة عىل أساس املعايري احملا ية وا لعىل أساس املزيا س ن بن ت تت األمانة إىل . ل شرتك لتفوا ندوق ا ملا لص

تحدة تقاعدية ملوظفي األمم ا ملللمعاشات ا يد ال تحدة، ال  نظامت األخرى لألمم ا ثل ا ها  بو،  تق، وأشارت إىل أن الو م ملثل مل م خلصوم ي
 Nمت للا تحدةحمل تقاعدية ملوظفي األمم ا شرتك للمعاشات ا ملندوق ا ل مل نفقات اليت سامهت ص يد فقط ا شف املايل، بل  ل عىل ا تقلك
ندوق هبا يف  نةلصا ية  نة ما ياملذكور يف  ل  .معسـ

ية علام مبضمون العرض .165 نة الرب*مج واملزيا نوأحاطت   .جل

ند  ند ا ند ا ند ا ية    10101010للللببببا يا Q تخدام األموال يةوضع ا يا Q تخدام األموال يةوضع ا يا Q تخدام األموال يةوضع ا يا Q تخدام األموال طوضع ا ت طسـ ت طسـ ت طسـ ت     ححححسـ

شات للويقة سا .166 نا ثندت ا ق مل  .WO/PBC/18/7ت

يح حملة عامة حول  .167 توخلص الريس مضمون الويقة قائال إهنا  تئ ية ورؤوس األموال العامN " 1"ث يا Q طوضع األموال حت
)RWCF ( ية ا=وية للقطاع العام ية وعىل أساس املعايري احملا نوية عىل أساس املزيا سات ا لعقب إقفال ا س ن سـ بحل ل

ية ورؤوس األموال العامN اليت وافقت علهيا ا=ول األعضاء إىل حد " 2"ل ؛ وحو2010 يف يا Q دات األموالGطوضع اع حت
يا  نولو شاريع  يف رأس مال  تعلق قرتاح تو ج¼رخي QجGع، مبا يف ذÂ تأثري QعGد ا0ي حصل عىل املوافقة وا تك مل ظ مل



WO/PBC/18/22 
45 
 

متويل بعض ئوأشار الريس إىل أنه قد مت تقدمي ا. املعلومات  Nية ورؤوس األموال العام يا Q تخدام األموال لقرتاح ا ط ت حسـ
 Nنفص يا املعلومات وQتصاالت كويقة  نولو شطة  مأ ج ثتك يه ا=ول األعضاء)WO/PBC/18/13(ن نظر  ف، قامئة بذاهتا،   .لت

يWO/PBC/18/7ثوأوحض املراقب املايل أن الويقة  .168 يا Q يح معلومات حمدثة حول األموال ط  ت حت ة ورؤوس ت
تضمهنا الويقة يد عىل بعض جوانب املعلومات اليت  تأ ته يف ا ثاألموال العامN، وأعرب عن ر ت ك ل يات قد . غب يا Q طوذكر أن حت

ييون فرنك سورسي يف هناية  228بلغت  ية . 2009مل نة املا يات، يف ا يا Q لوبني أن سـ ط لت يدت، عىل أساس 2010ح ق 
يا بلغ  شفا إجيا ية،  باملزيا ك توى مليو 3,1ن يات إىل  يا Q نة وأوصل سـن فرنك سورسي يف هناية ت� ا ط ت مسـ حل مليون  194ي

بني يف اجلدول  مفرنك سورسي، كام هو  يد األرصدة 5وذكر املراقب أن اجلدول . ث من الويقة2ي QعGدات اäصصة (يق 
وقال إنه قد مت إنفاق جزء . يرسيمليون فرنك سو 63اليت وافقت علهيا ا=ول األعضاء، واليت بلغت يف األصل ) للمشاريع

بقي يف حدود  يد ا تمن ت� QعGدات، وأن الر ييون فرنك سورسي 51ملص وأشار إىل أن األمانة قد اقرتحت هذه . مل
ته  بلغ  يا املعلومات  نولو رشوع جديد  متويل  تخدام جزء من ت� األموال  نة أن يمت ا ميا ت سـ قسـ ج لتك م ل مليون فرنك  5,18ل

متدة إىل يسورسي، وهو اقرت يات ا يا Q تصل يه  ملعاح إن متت املوافقة  ط ت سـ حعل يون فرنك سورسي56,63ف ي  وأوحض . مل
ية ورؤوس األموال العامN 6املراقب بعد ذÂ أن اجلدول  يا Q يح حملة عامة عن األموال ط من الويقة املذكورة  ت ي حث ت

ييون فرنك سورس 194 حدود 2010، واليت بلغت يف هناية )لالحتادات( توفرة . يمل يات ا يا Q بلغ ملوأضاف بأن  ط حت م
يص  143 يبلغ ختصيون، بعد  ييون فرنك سورسي لالعGدات 51مل ية ورؤوس . مل يا Q طومىض قائال إن األموال حت

تكون يف حدود   Nيا املعلومات  138سـاألموال العام نولو سني  رشوع  جيون فرنك سورسي، إن متت املوافقة عىل  تك حت ممل ي
تطا تايل ا قو سعى إىل ترك . ع QعGداتل تايل وقال إن اإلدارة  نحو ا يل ذÂ الرمق عىل ا توأشار املراقب إىل أنه ميكن  ل ل حتل

بلغ  نظمة بصورة ملحوظة، وسمى ذÂ ا شاط ا باطأ  تاجه يف حال  بلغ ا0ي قد  با إىل ادخار قدرا من املال يقابل ا ملجا ي مل ن ت حت مل ن
هدف" هدف يف ما خيص األم". لا ية ورؤوس األموال العامN هو لوأفاد أن ا يا Q طوال ييون فرنك سورسي 120,5حت . مل

تني نظمة خالل فرتة ا بة من نفقات ا بارة عن  بلغ هو  لسـنوبني أن ذÂ ا مل سـ ع ًوأضاف املراقب املايل موحضا أن من مضن . نمل
يص  138 ية فقد مت  ختصيون فرنك سورسي ا تبقمل هدف 120ملي ياطي ا ليون فرنك سورسي لال ت حمل ، 2013-2012 للفرتة ي

هدف توى ا بو إىل  شاط الو ليف حال تراجع  سـ ي  .من

بلغ جعز قدره  .169 سو5ت نظرا لوجود  يح ا تخدم يف تو ية األسلوب ا يا عىل أ با موشدد وفد إ ً ت ض سـ مه ن لسـ يون 13,5مل مل 
ته يف اجلدول  ية ا=وية للقطاع العام كام ميكن مال ناء عىل املعايري احملا حظفرنك سورسا  ل س بب الوفد أن ما هيم حقا هو وبني . 4ي

ية يف حدود  يجة  بو وا0ي أدى إىل  ته الو يقي ا0ي ا باإلجراء احملاسـيب ا ن ي سلتعمل تسـ ييون فرنك سورسي، ويه  13,5حلق مل
نظمة ية  مية الصا للميجة تعين اخنفاض ا فن ية تعكس بوضوح QعGد ا0ي مت Qتفاق . لقت يا*ت املا لوقال الوفد إنه ال يرى أن ا لب

ياتعليه  يا Q طمقابل بة واجلداول . حت يدات بأن احملا ب5ان األعضاء عىل احلصول عىل تأ ته رفقة ا سـوأعرب الوفد عن ر ك ل غب
ية، أي ألخذ لالعGدات اليت مت Qتفاق علهيا  ية ا نة املا نظمة يف ا يقة ملا أجنزته ا ية وا= تاجئ ا نيدان ا ل سـ مل حلق ملعن ل قل يق تق

سو5ت عىل املعايري احملا سو لية ا=وية للقطاع العامللت بار ب Q وشدد الوفد عىل أنه ال يرغب، بأي حال من األحوال، . عتبعني
يه سن مما يه  بدو أ يل  يات  عليف أن ختضع األرقام  ح ت جتم  .للعمل

سو5ت .170 هم الطريقة اليت تعمل هبا ا لتوأشار املراقب املايل إىل وجود بعض الصعوت يف  يN . ف حلصوذكر املراقب بأن ا
ية اليت مقدارها اإلجي ية 3,1با يجة عىل أساس املزيا نيون فرنك سورسي يه ا ن تمل ل ية اليت مقدارها . ي يN ا بوأضاف أن ا لسلحلص

ية ا=وية للقطاع العام 13,5 سو5ت عىل أساس املعايري احملا يجة بعد ا ليون فرنك سورسي يه ا س ت ن بمل لت تفت املراقب . لي لوا
رش ية وذكر بأن لك  يا Q ملألموال طح شاريع اليت ترد عىل القامئة املذكورة يف اجلدول ت ب اكن قد حصل شلك 5ملوع من ا

رشوع عىل املوافقة يف اخلانة األخرية من اجلدول(منفرد عىل موافقة ا=ول األعضاء  ). ملميكن Qطالع عىل ¼رخي حصول ا
هم مدى دقة األرقام تايل أن يكون من الصعب  بغي  فومىض قائال بإنه ال  لن أشار املراقب مذكرا الوفود إىل أن األرقام و. ي

نظمة سات ا شأن   hت اخلارسا تقرير الاكمل ملراجع ا يق وأحال ت� الوفود  تد ملاملذكورة قد خضعت  ح ب حل لل وأضاف . قلل
سات اخلارh يف يوم األربعاء ئلهتا خبصوص هذا املوضوع ملراجع ا يه أ حلأن الوفود ميكهنا تو سـ  .ج
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ية يف وقت سابق من ذÂ وأيد وفد اجلزائر  .171 ية ومجموعة جدول أعامل ا ب5ان األفر يا*ت اليت قدمهتا مجموعة ا منا ل لتب يق ل
يوم تاجئ . لا ها واحضة للغاية وعن رضائه عن ا تقاده بأن الصورة اليت مت تقد يات وأعرب عن ا يا Q تفت الوفد إىل نوا ع ط ت لل مي ح

ية شكوك املا نظمة عىل الرمغ من ا لاليت حققهتا من ا ل تصاديةمل Q ق يف أوقات األزمات. 

متدت يف  .172 بقة عىل 2010عوأوحضت األمانة أن ا=ول األعضاء قد ا بادئ ا يات وا يا Q شأن ياسة  ملط  مل ط ت ب حسـ
يات  يا Q تخدام طا ت ند ) WO/PBC/15/7 Revثالويقة (حسـ شة ا نا بل  بودعت الوفود إىل Qطالع علهيا  لق م  15ق

شا يف رأس املال  تعلق قرتاح تو ملا ظ يا املعلوماتمل نولو جريع  رشوع املذكور يقرتح، بإجياز، جتديد. تك حتديث /ملوقالت بأن ا
ها نظمة أكرث من تعو يانهتا عىل ا بو واليت عفا علهيا الزمن واليت تلكف  ها الو يات اليت  هزيات والرب يضبعض ا تلك ملتج ص ي متجم  .ل

تقاده بأن الويقة  .173 ند عن ا ثوأعرب وفد ا ع ية  توفر صورة واWO/PBC/18/7له ية وأبواب املزيا نحضة لألرقام ا يقحلق
نفقات  نفت مضهنا ا لاليت  يةص يا Q ندوق األموال توقعة  طا ت لص يحات حول األساس ا0ي أدى إىل . حمل متس الوفد تو ضوا ل

ييون فرنك سورسي  120,5الوصول إىل رمق  ية ورؤوس األموال العامN(مل يا Q هدف لألموال طا حت ته ) ل غبوأعرب عن ر
يةيف معرفة م يا ندوق أموال ا تحدة اليت =هيا  يدة لألمم ا نظمة الو بو ا طا إذا اكنت الو ت ص مل مل حي رس الوفد أيضا عام إذا . ح سـتفوا

يا الرضورية  ئوية القصوى أو ا= بة ا بني ا يات  يا Q ندوق تحدة خبصوص  ية لألمم ا بادئ تو ناكنت مثة أي  مل سـ ت ط ت ص مل لنجهي ح م
 Âندوقمن اإليرادات اليت جيب أن تذهب إىل ذ  .لصا

ته لفرتة  .174 نظمة أل ند إىل إماكية مواصN لك احتاد من احتادات ا هدف  بلغ ا ساب ا شطوأوحض املراقب أن  مل ن س مل نح تي ل
ثل، بإجياز تقربا . حمددة من الزمن بلغ قد  ساب قد جرى عىل أساس لك احتاد، غري أن ذÂ ا يوقال إن ا مل بلغ % 18محل ممن 

تني نفقات لفرتة ا لسـنا ييل للرمق املذكور ومىض قائال إنه ميكن وأضاف املراقب. ل ساب ا يا ا تا يح  نه أن  تفص قائال إنه  حل ب ك لي ت ميك
ية سريي يف ويقة الرب*مج واملزيا ساب ا نQطالع عىل ذÂ ا ث تف  .لحل

يحات، وأضافت أن الويقة  .175 تو ثوقدمت األمانة مزيدا من ا ض تخدام  (WO/PBC/15/7 Revل سـياسة ا سـ
يات يا Qط تخدام تتيح ثالثة أنواع) حت بادئ ا ية و يا Q هدف لألموال توى ا سـ من املعلومات، ويه وضع ا ط ت مسـ حل مل

ية ورؤوس األموال  يا Q ألموالتعلق  تحدة األخرى ف©  نظامت األمم ا يات وحملة عامة حول ما قامت به  يا Qط ت ي مل ط حت مح
Nنا. العام يه  تحدة =هيا ما يطلق  نظامت األمم ا صوقالت األمانة إن معظم  عل مل نت أن ت� . ديق رؤوس األموال العامNم بيو

شالك نقدية ها يف حال مرت  تعام يص ال نظمة عىل تر يقة أموال حصلت ا ناديق يه يف ا مبا سـ مل للص خ وأفادت أن ت� . حلق
سديد اجلزء ا0ي  ب5ان األعضاء  بت من ا  Âب5ان األعضاء وبعد ذ بت موافقة ا يهتا مث  نظامت قد قدرت مزيا تا ل طل ل طل نمل

سديد أموال . خيصها يÉ قد يكون من الرضوري  ساط  تأخرة أو عىل أ توأشارت األمانة إىل أن ت� املدفوعات قد تصل  بق م
ساهامهتا اليت مت تقديرها سدد هبا ا=ول األعضاء  تلف عن الطريقة اليت  نظمة شلك  نقدية  تدفقات ا مبات ا ت خي ب للم ل ل . متطل

تايل ثل   Nناديق رؤوس املال العام نت أن  لو مت ص نظمة قادرة عىل مواصN العمل بي يو� مؤقت يضمن أن تكون ا مل خمزن  سـ
متر يجة أنوأضافت األمانة . مسـعىل أساس  با اكنت يف أغلهبا  نظامت األخرى جا تفظ هبا معظم ا نت األموال األخرى اليت  ن مل حت

ها ها ووافقت ا=ول األعضاء عىل عدم اسرتجا عتقديرات مل يمت إنفا ق موال يه فوائض نقدية ومل تكن وأفادت بأن ت� األ. ل
با يف  نظامت اقرتاحات لالتفاع من ت� األموال ووضعهتا جا تفاظ هبا، 0ا قدمت ت� ا Q نظامت قادرة عىل نا ن مل صناديق حمل

ية  يا طأموال ا هاحت يانة  رأس أموالصفبو يل  ية جدا، من  بادرات اخلصو بعض األنواع احملددة من ا يام  ص غري حمدد  س ص مل بب للق
باين يدهاملا ناديق . تشي أو  ية و يا Q يح حملة عامة حول األموال يات  يا Q تخدام ياسة ا صوذكرت األمانة بأن  ط ت ت ط ت سـ حسـ تح

ية اليت متت  يهتا ا بو وحول مزيا تقارب يف احلجم مع الو تحدة اليت  ية لألمم ا نظامت الر بعض ا  Nمجللرؤوس األعامل العام ي ت مل سـ مل نل ئي
ناديق رؤ توى  صاملوافقة علهيا و ها ت� مسـ ئوية اليت  بة ا تفظ هبا وا ها أن  ثلوس األموال العامN اليت اكن حيق  متل مل سـ لنحت

ية األخرى يا Q واألموال Nناديق رؤوس األموال العام ية والغرض من  ناديق من املزيا طا ت ص ن ومضت األمانة قائN إن . حلص
Q بلغه توى ا0ي ميكن أن  نظمة، ا ب5ان األعضاء حتدد، يف لك  تا سـ ملل بالغ اليت مسحت ا=ول م يات املرتامكة وا مليا ط حت

تخداÞا ألغراض حمددة ساق بني أي من ت� . سـاألعضاء بأن حتصل عىل املوافقة يك يمت ا توأضافت األمانة أنه ال يوجد أي ا
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تحدة نظومة األمم ا ناديق يف  ملا ساهامت اليت قدرهتا ا=و. ملص تقت إيرادها من ا نظامت ا نت أن معظم ا ّو ملب شـ مل ل األعضاء أو ي
ية ساهامت اليت ال تدخل مضن املزيا نمن ا نظامت . مل ملوأفادت األمانة بأن لك األطر تلزم بإعادة املال اليت حصلت علهيا ت� ا

ب5ان األعضاء ها إىل ا لواليت مل  ية واملعاهدات، . تنفق ته واألنظمة األسا نظام املايل وال سـوأشارت إىل أنه قد جرى إعداد ا حئ ل
بة لل نظامت األخرى املذكورةلنسـ تلف عن ا بو، شلك  ملو خم ب  .ي

يا أن اجلدول  .176 با نوالحظ وفد إ ية يف حدود WO/PBC/18/7ث من الويقة 3سـ يا Q بلغ األموال ط بني أن  حت م
سو5ت 228 بعض ا بعا  نة،  بلغ قد تضاءل خالل فرتة  تيون فرنك سورسي وأن ذÂ ا ل ت سـ مل لمل بلغ قد . ي تطرد قائال إن ا ملوا سـ

بريا 138، إىل حدود 6ة أخرى يف اجلدول اخنفض من 1 ثل اخنفاضا   Âكيون فرنك سورسي، وذ مي وأعرب الوفد عن . يمل
يات يا Q سو5ت مقابل نوية بوضوح QعGدات وا تاجئ ا هر ا يد عىل أن  تأ ته يف ا طر ت ت سـ ن ك ل حب ل ل ل تاجئ . تظغ ترب الوفد أن  نومل  يع

ية  نة املا لا ية، وقال إن الفرق بني ا2010لسـ هر شلك واحض أن مثة اخنفاضا هاما يف رأس املال ب إجيا بألصول واخلصوم  يظ
ييون فرنك سورسي 90يصل إىل   .مل

يد الهنايئ قد بلغ  .177 رسا أن الر سأ�، ومىض  ية تلخص ا صوقال املراقب إن األرقام املوا مل مليون  228) 2009يف (مفل
تطاع  قفرنك سورسي وأنه قد مت ا مليون فرنك سورسي من ذÂ ا 20ي ناء عىل (بلغ يمل تا�  Q يد سوية الر بقصد  ت ص فت
ية ا=وية للقطاع العام لاملعايري احملا بلغ )بس ييون فرنك سورسي 208م، وذÂ أدى إىل  يجة عىل أساس . مل لنتوأضاف أن ا

ية يف  ية اكنت إجيا باملزيا توى  3 وبلغت 2010ن بلغ إجاميل يف  سـيون فرنك سورسي، مما أدى إىل  ممل م مليون فرنك  211ي
ية ا=وية للقطاع العام يف . يسورسي سو5ت الحقة عىل أساس املعايري احملا لوأشار إىل وجود  س مليون  11 بلغت 2010بت

نحو املرصح به يات عىل ا يا Q تخدام لفرنك سورسي، وأنه مت ا ط ت حسـ ّوبني املراقب أن لك ذÂ قد أدى إىل اخنفاض هام . ي
بني يف الوyئق ال يات، كام هو  يا Q ميف ط بو إىل املعايري حت تقال الو ية، تواز5 مع ا نوات املا ييت قدمهتا األمانة يف ا ن ض لسـ

ية ا=وية للقطاع العام لاحملا  .بس

يقات أخرى، اإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة .178 ياب أي  ثواقرتح الريس، يف ضوء  تعل غ  .ئ

بو اإلحاطة عل .179 يات ا=ول األعضاء يف الو ية  نة الرب*مج واملزيا يوأوصت  مجع ن ام مبضمون جل
 .WO/PBC/18/7 ثالويقة

ند  ند ا ند ا ند ا ت�ر    11111111للللببببا Q ت�رياسة Q ت�رياسة Q ت�رياسة Q سسسسياسة     سـسـسـسـ

شات للويقة  .180 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/18/18تس

ية يف يويو  .181 نة الرب*مج واملزيا رشة من  سابعة  ت�ر إىل ا=ورة ا Q ياسة نوذكر الريس بأنه قد مت تقدمي  ن جل ل عسـ س . 2011ئ
ية أحاطت علام  نة الرب*مج واملزيا نوأشار إىل أن  يات جل صالقرتاح املقدم يف الويقة املذكورة وقررت أن تؤجل إعطاء أي تو ث

ية لشأن الويقة إىل حني ا=ورة احلا ث  .ب

نة الرب*مج  .182 يغة معد� من Qقرتاح ا0ي طرح ألول مرة يف  ت�ر يه  Q ياسة جلوأضافت األمانة أن ويقة  ص سـ سث
مترب  ية يف  سبواملزيا نذ . 2010ن يريات  مومل تمت أية  ، مبا أنه اكن من املقرر طرحه يف دورة 2011نأن قدم يف يويو تغ

مترب. 2010سبمترب يقات اليت قدمهتا الوفود خالل دورة  سبوأفادت األمانة أن Qقرتاح احلايل عكس ا ، خاصة مهنا 2010 لتعل
بو ية ألموال الو يQلGس بإزا� أي إحا� لإلدارة اخلار توي عىل. ج نت أن Qقرتاح صار  حيو سأ� أنه من الرضوري بي مل إحا� 

تعلقة مبجاالت حقوق  تحدة، ا بادئ Qتفاق العاملي لألمم ا بادئ من  رشة  ثال  Q ت�ر عىل Q تفق نظراء ملأن  مل ت مي م لعس م
ست ذÂ بعض الوفود ثلام ا ساد،  ئة وماكحفة ا متاإلسان ومعايري العمل وا لف ب لن م ي  .ل
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ية اليت أ .183 يريات اإلضا فوأوحضت األمانة ا نة لتغ يقات ا=ول األعضاء خالل دورة  جلدخلت عىل Qقرتاح عقب  تعل
نقيض مترب ا ية يف  ملالرب*مج واملزيا سورسي غري الرضورية، حاال، . سبن نقدية لفرنك ا باه إىل أن بعض املوارد ا Q تت يو ل ل تن لف

سورسي  يتوضع كوديعة =ى املرصف الوطين ا ل سب عائدات أعىل مع ، إال إذا اكن من املمكن احلصول عىل)BNS(سـ ن 
ثقة املطلوبة، أي ما يعادل درجة ثقة  تع بدرجة ا لمصارف أخرى  تاندرد أند بورز-AAتمت يف  سب  سـ  ن نت األمانة . تصح بيو

نقدية  يل العمالت ا نقدية، من  نوعة للعمالت ا ئات ا ية بني ا نة املا ياسة املقرتحة يف ا لأنه قد مت الفصل يف ا س ل ت ض سـ بسـ مللف ل ل
يا يابة عن أطراف أخرىللعملالرضورية  نظمة  تفظ هبا ا يو� اليت  نت اجلارية وا مل حت نقدية . لسـ تدفقات ا لوأفادت بأن ت� ا ل

يام به يمت ا ت�ر ا0ي  Q تقرير نوع تخدمت كأساس  لقا س س ل يد . سـ تعقوقالت إنه قد مت Qنهتاء إىل أن لك ذÂ يزيد من 
ياسة املذكورة أكرث من الالزم ياسة، وأهنا صارت تعكس ومضت األمانة قائN . لسـا يط ت� ا بب  سـإنه قد مت Â0 ا لسـ تب لس

يام هبا ت�رات اليت مت ا Q يار نص عىل أي فصل إال ف© خيص ا ية اليت ال  لقيف الوقت احلارض املامرسة احلا س ت ت وأضافت . خل
ت�ر سرتاجع عىل  Q شأن شارية  Q نة تعديل الرييس األخري اكن مربطا بأن ا سأن ا بئ ت للج ت يف سل نو5 أوجه تو ظاألقل  سـ

نظمة نظمة يف 17وذكرت األمانة بأن أحد الوفود قد طلب يف ا=ورة . ملأموال ا ت�رات اليت اكنت عىل م� ا Q يل مل تفا سص
ت�ر اكن يعادل . ذÂ الوقت Q بلغ سوقالت األمانة إن  بلغ  362م تفظ  نظمة  مبيون فرنك سورسي اكنت ا حت مل مليون  355يمل

سورسيمهنا لفرن يك ا يف . ل سورسي وأن  388ظوأشارت إىل أنه قد جرى تو ييون تقربا كودائع =ى املرصف الوطين ا ل ي مل
ثل  Âيو� يف هناية يوم امجلعة املايض % 93,3 ميذ مترب 9(لسـمن مجN ا تفظ لفرق ). 2011سب  نظمة  حتومضت قائN إن ا مل

بلغني، أي سات جارية% 6,7 ملبني ا يو�، يف  حمن ا مثرها الودائع =ى املرصف . لسـ بة الفائدة اليت  توأفادت بأن  نسـ
بلغ سورسي اكنت  تالوطين ا مترب%. 1,125 يل  وصار يف 2011 سبوأضافت بأن ذÂ الرمق خضع للمراجعة يف مطلع 

بة%. 0,875 حدود متت األمانة لكمهتا مبقارنة  نسـوا بلغ% 1,125 خت بة العائد اليت  تمع  يف اليت حتصل علهيا، % 0,125 نسـ
سورسي الوقت احلايل، من طرف مرصيف كريدي سويس ويو يب أس يلفرنك ا  . ل

ثوقرأ الريس فقرة القرار من الويقة املذكورة .184  .ئ

ت�ر الواردة  .185 Q ياسة بو ملوافقة عىل  يات ا=ول األعضاء يف الو ية إىل  نة الرب*مج واملزيا سأوصت  سـ ي مجع ن جل
 .WO/PBC/17/6ثيف املرفق األول للويقة 

    سـسـسـسـياسة اللغاتياسة اللغاتياسة اللغاتياسة اللغات    12121212للللببببند ند ند ند اااا

تني  .186 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .WO/PBC/18/19 وWO/PBC/18/15س

ند  .187 لبوقدم الريس ا ئ يقات العامة اليت قدمهتا الوفود 12ّ هد بعدد من ا هام جدا، وا لتعل من جدول األعامل ووصفه  شس تل
 .يف بداية QجGع

نت األمانة أن الويقة  .188 ثو تابعة لWO/PBC/18/15بي يات يف م يه  ياسة اللغات يف 2010مجلعقرارات ا شأن  سـ  ب
ناير ويويو  ية يف  نة الرب*مج واملزيا تني  تابعة ل5ورتني غري الر بو وأيضا  نالو ي ن للج ي مسي وأفادت األمانة بأهنا أعادت من . 2011م

تاكمN حبلول  ياسة لغة  يذ  يد عىل الزتاÞا  تأ مخالل الويقة املذكورة، ا سـنف ت ك ل ية ، وأهنا اقرت2015بث متديد ا يا  تغطحت خطا ز لن ل م
ية شمل لك QجGعات الر ية  مساللغوية الاكمN بطريقة مر ت ية . لحل يح معلومات حول اسرتا يجوذكرت األمانة أن الويقة  ت تث ت

هدف يق ذÂ ا به األمر واملوارد الرضورية  يذ وجحم العمل اإلضايف ا0ي  لا تحق لنف يتطلت تجابت . ل سـوأضافت األمانة أهنا ا
Gيات الل نة، وأهنا 2010مجعسات ا=ول األعضاء يف  ية يف نفس ا نة الرب*مج واملزيا ية  سـ ويف ا=ورات غري الر ن للج لمس

يا*ت الرب*مج  يا*ت اخلدمات اللغوية27بأ¼حت  ثومضت األمانة قائN إن الويقة أ¼حت أيضا معلومات . ب كلك، خاصة 
تعانة  Q ند ها  با يمت ا ية اليت  سـحول ا ع ت عملهنج يني لرتمجة الوyئق، وحول املعايري الصارمة اليت أحدثت لضامن س جمبرتمجني خار

ناء عىل الGس ا=ول األعضاء، إعداد ويقة أخرى . جودة الرتجامت نفصل،  باه إىل أنه مت شلك  Q تت األمانة ثو ب ب من ت لف
بث عرب اإلنرتنتWO/PBC/18/19 ويه تدرجيي  لل وذÂ إل¼حة معلومات حول اإلدخال ا بول تت . ي الجGعات الو لتفوا
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ناير  بارا من  بو، وأوحضت أنه ا سأ� تويق اجGعات الو ياألمانة  ت ي ث شمل اجGعات 2011عمل ية ست لغات  ت مت متديد ا ب لتغط ل
ية حبق املؤلف واحلقوق اáاورة  نة ا=امئة ا نا تجارية والرسوم و) SCCR(ملعللج ية بقانون العالمات ا نة ا=امئة ا لا ن ملعللج

يةوا يا*ت اجلغرا ية وا نا فلÉذج ا ب ع ناير). SCT (للص بارا من  تد ا ست  ية للغات ا يوأشارت األمانة إىل ا ت مت ل عتغط سـل ّ 2012 
ية بقانون الرباءات  نة ا=امئة ا نشمل ا للج ملعت بو ) SCP(ل ية مبعايري الو نة ا يوا ن ية ) CWS(ملعللج شارية ا Q نة نوا ت ملعللج س

إلنفاذ )ACE(تد خالل ا ية2013-2012لفرتة سـمت، و بو الر ئات الو يع  شمل  سـ  ي ي مج يت ئه ياسة اللغات . ل سـوذكرت أن 
بو وموقع الويب اخلاص هبا شورات الو تعلقة  توازي مع ذÂ حلاجات ا=ول األعضاء ا ييب  ن مل ل مبتج ثوأفادت بأن الويقة . ستسـ

نرصين توفري خدمات الرتمجة، يقوم أساسا عىل  عتوي عىل منوذج أعامل معدل  ل منوذج يقر أوال برضورة أن . حت نت أن ا ّو ل بي
نظمة  ملتوفر داخل ا بة اجلودة وحيدد املراجعني واملرتمجني اخلرباءمن فريق ي ق، للك لغة، يدير أعامل الرتمجة ويضمن مرا

ياجات الفورية لالجGعات اجلارية يب لال هامة و توىل ترمجة الوyئق ا تأولو5ت العمل و تج حي يسـ منوذج ي وأضافت. ل قرتح لأن ا
يا  yية من زن قالت إن ت� احلصة و. 2013-2012 يف فرتة % 45 إىل حوايل 2009يف %  30ج5دة حصة الرتمجة اخلار

بة2015-2014ستشهد مزيدا من Qرتفاع يف فرتة  تجربة ا تقدم احلاصل وعىل ا سـ اعGدا عىل ا ل تطردت األمانة . ملكتل سـوا
GجQ تويق تعلق  ثقائN إن عبء العمل ا ب  صفحة 13 000 قابل للز5دة من حوايل 2013-2012عات يف فرتة مل

بلغ ما يقارب 2015-2014 صفحة أخرى يف فرتة 8 800 صفحة، وقد يزيد 67 000 إىل تت .  صفحة75 000لي  لتفوا
بو، وقالت إن عبء أعامل الرتمجة اكن يعادل  ن  وم2011-2010 صفحة يف فرتة 85 000ياألمانة لعبء أعامل الرتمجة للو

تظر أن تصل الز5دة خالل فرتة  وذكرت األمانة . 2015-2014 يف فرتة 110 000 صفحة و100 000 إىل 2013-2012ملنا
ية يف يويو نة الرب*مج واملزيا نأن ا=ول األعضاء قد عربت يف اجGع غري رمسي  ن ، عن خماوف خبصوص جودة 2011 للج

بهتا يف أن توضع مع ية وعربت عن ر غالرتجامت اخلار تجابة ملعايري اجلودةج Q تدابري . سـايري صارمة تضمن نت األمانة أن ا لو بي
ناطق العام إليداع  يع  شمل دعوة املرتمجني األكفاء من  تدابري  نظر فهيا وأن ت� ا ماملفصN موزعة يف الويقة اليت يمت ا مج ت ل ل ث

هم لغربN صارمة يار املرتمجني، إلخضا بل ا  Âية، وذ عسريمه ا0ا تق تعرف عىل املرتمجني األكفاء من وقالت . خت يمت ا لإنه  س
بارات عرب اإلنرتنت Q Âيمي مبا يف ذ تجواب وا Q تخالل تدابري خسـ بو . تقل تلقاها الو يوأشارت إىل أن الرتجامت اليت  تس

تلقى املرتمجون من وقت آلخر آراء حول ترجامهتم، لضامن قدرهت نظمة و سيتخضع للمراجعة من الفريق العامل داخل ا مل م سـ
سني Þاراهتم ية يف . حتعىل  ساعدة احلاسوب لضامن مزيد من الفعا يد أيضا من أدوات الرتمجة  بو  لورصحت بأن الو مب ستسـتفي

بل هناية . مسارات العمل نظمة،  باه إىل أنه قد مت تقدمي اقرتاح بأن تصدر ا Q تت األمانة قو ت مللف  طلب عطاءات دويل 2011ن
شرت5ت وذ بو  للمبقا لالحئة الو ي بو ط ناطق العام اليت تGىش مع معايري الو تعرف عىل رشاكت الرتمجة يف لك   Âي ملل

يال 5وقالت األمانة إن اجلدول . للمشرت5ت حتل يف الويقة يعطي  سام الرتمجة وأن اجلدولني ) تفصيال(ث سب أ قللموظفني  ح
ية7و 6 تعلقة ملزيا يا*ت ا نان بعض ا ن  مل ب لتضم ياسة اللغات اكنت موضوع لوخلصت إىل أن اخلالصات وا. ي يذ  يات  سـتو ت نفص ب

ية28الفقرة  نت لك اجلداول الز من واليت   .يب

بث عرب اإلنرتنت الجGعات WO/PBC/18/19 ثوأحالت األمانة للويقة .189 تدرجيي خلدمات ا تصل إلدخال ا ل اليت  ل ت
بو يات يف . يالو بث عرب اإلنرتنت قد أدخل ألول مرة يف اجGعات ا نت أن ا مجلعو ل تجابة اللGسات 2010بي سـ، وقد مت، ا

تداء من  شمل العديد من QجGعات األخرى ا بث عرب اإلنرتنت  متديد يف خدمات ا بو، اقرتاح ا با=ول األعضاء للو ت ل لي ل
تكون . 2011 مجعيات سب الطلب اليت  يديو  بث احلي عرب اإلنرتنت وا شمل ا سـوأفادت األمانة أن ت� اخلدمات  ح ل لفت س

بومتاحة عىل موقع ا شمل . يلويب اخلاص لو بث عرب اإلنرتنت  نص عىل متديد ا ية  يوقالت األمانة أن اخلطة احلا ل ت  18لل
توبر  تداء من أ كاجGعا من اجGعات اللجان ا يل، . 2011ب هور دون احلاجة  تاحا  يكون  نفاذ  سجوأشارت إىل أن ا سـ للتل للجم م

تدخلني يف القاعة وعىل وذكرت األمانة أن. عىل أساس األولوية ألول طاليب اخلدمة ترص عىل ا بث احلي عرب اإلنرتنت  مل ا سـيقل
بث عرب اإلنرتنت ية  تاحة يف اللغة األ سب الطلب  يديو  تكون خدمات ا  Éي يالت الصوية النلكزيية،  للا صل ح سـ ت مسج لف ب . لت

مترب  بدأ يف  بث عرب اإلنرتنت  تدرجيي خلدمات ا تعممي ا سبوأضافت األمانة أن ا سي ل ل تكون2011ل تاحة سـ و م ت� اخلدمات 
يف  بو، إلضافة إىل املركز ا=ويل للمؤمترات  تني ألف وء يف الو تارة يف القا نالجGعات  ي ع  ).CICG(جبخم
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يدة اليت أعدهتا .190 ب5ان العرية وأعرب عن شكره لألمانة عىل الويقة ا يابة عن مجموعة ا جلوحتدث وفد مرص  ث ب ل وقال . ن
ن تاجئ ا ثل  ملالوفد إن الويقة  ن مت بوث نهتا الو شات اليت ا يا تض ية واجGعات . حق نة الرب*مج واملزيا نواليت انطلقت خالل اجGعات  جل

مترب  يات يف  سبا ية اليت عقدت يف مطلع 2010مجلع وبني الوفد أن ذÂ يعكس . 2011مس، وكذQ ÂجGعات غري الر
ب5ان العرية خاصة  للQهGم ا0ي تويه ا=ول األعضاء ومجموعة ا ب ل تفادة من ل Q ميكن ا=ول األعضاء من Âسـسأ�، وأن ذ م

ها األمانة، خاصة العاملني يف اخلدمات اللغوية، . متديد اخلدمات اللغوية بذ هود امللحوظة اليت  لوعرب الوفد عن تقديره  تللج
تجابة للطلب املزتايد عىل خدماهتم يا. سـواليت هتدف لال يذ  شأن  نات األمانة  سـورحب الوفد  ب تنفي بسة اللغات شلك بتطم

بث عرب اإلنرتنت2015اكمل حبلول  ية القادمة، . ل، مبا يف ذÂ ا ية Â0، يف املزيا نوشدد الوفد عىل احلاجة إل¼حة أموال اك ف
تدابري اليت مت اختاذها يف هذا Qجتاه27بناء عىل الرب*مج  نة . ل، وأعرب عن رضاه  تعلقة  للجوأفاد الوفد أن لك الوyئق ا مل

ية حبق املؤلف واحلقوق اáاورة وا=ا ية ملعنمئة ا نا تجارية والرسوم والÉذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا=امئة ا عا لص ل ن ملعللج
ية يا*ت اجلغرا فوا نذ مطلع لب شمل 2011م،  تد  ية اللغوية  تة وأنه متت اإلحاطة علام بأن ا ت، قد صدرت للغات ا مت تغط لسـ سـ ل ل

ية حبلول  با ثالثة ا قاللجان ا ل ية القادمة2012مطلع ل بات أخرى يف املزيا ية  يمت  ن، وأنه  تطل متغط ورحب الوفد أيضا القرتاح . س
ية واليت سرتتفع من  تعانة لرتمجة اخلار Q بة هادف لز5دة  جا سـل % 50 إىل ما يقارب 2009-2008يف فرتة % 30نسـ

شديد عىل احل. 2013 يف بهتا يف ا ب5ان العرية عن ر توأعربت مجموعة ا غ ب اجة للجودة، بل حىت مزيد من اجلودة، يف خدمات لل
شاغل األكرب. بالرتمجة والرتمجة الفورية إىل العرية ثل ا هارات واخلدمات جيب أن  لوقالت إن ا مت تطردت قائN إن مثة . مل سـوا

نهيا  نافع اليت  شمل لك مواقع اإلنرتنت، قصد ز5دة ا ية اللغوية لعرية  سني ا جتحاجة أيضا  مل ت ب تغط لتح ل ب5ان العرية من ل با ل
بو ثالث لغات ودعا األمانة أيضا . يخدمات الو يا فقط  تعم©ت واليت تصدر حا بوشدد الوفد يف الهناية عىل احلاجة لرتمجة ا ل ل

توفري ت� اخلدمات تدابري الرضورية  لالختاذ ا بو وأكد عىل أن ذÂ . ل بث عرب اإلنرتنت الجGعات الو سأ� ا تفت الوفد  يوا ل مل ل
بولن يكون بث عرب اإلنرتنت لن ترتمج إىل لك لغات الو يالت ا ية، خاصة أن  ي بديال للمحارض احلر ل تسج  .ف

يد جدا .191 يا عن شكره لألمانة إلعدادها الويقة شلك  با جوأعرب وفد إ ب ث ن تخدام اللغات . سـ سـوأشار الوفد إىل أن ا
تحدة، هو يشء رضوري وقا ية العامة لألمم ا نادا لقرار ا تعددة، ا ملا مجلع س ت� تمل ثال  لل إن الوفد قد أكد دامئا عىل احلاجة لال مت

تحدة يف لك QجGعات ية لألمم ا تخدام اللغات الر ملالقرارات والز5دة يف ا مس يك يف أن . سـ لتشكوذكر الوفد بأنه ال ميكن ا
ية وا=فاع عهنا، إال تخدام اللغات وتعزيز ت� ا يا قد معلت أكرث من غريها للميض قدما  با لقضإ ل سـ ن با� سـ ق أن الوفد يقف 

ية تصادية واملا Q نظر لوضع صعب للغاية من و1ة ا ية وشطب . قل يضات يف املزيا يام  تعاىل ا=عوات   Éي نوأفاد أنه  تخفت للق بب
هامة األخرى يع ا ناك، فإنه من الرضوري رمغ لك يشء الرتكزي كذÂ عىل أحد املوا نا و سات من  لبعض ا ض ه ه ورأت . حل

يا أن تعزيز  با نإ مية مقابل سـ بدأ املطلوب يف جماالت أخرى، أي مزيد من ا يق ا لقلك اللغات يشء هام جدا لكن جيب  مل تطب
تخدام اللغات، ولكن 2011نوأفاد الوفد أنه درس األرقام يف يويو . املال سـ وتعرف إىل احلاجة إىل الرتمجة واحلاجة إىل ز5دة ا

يص تلك بحث عن طريقة  تقلمع احلاجة يف نفس الوقت  وأضاف الوفد أن الرتمجة الفورية Þمة . فة الرتمجة والرتمجة الفوريةللل
ية وا=قة، وكذÂ لز5دة خدمات الرتمجة والرتمجة . ثجدا ولكن الويقة مل تأت عىل ذكرها لوقال الوفد إن مثة حاجة للفعا

يف تاك هود للحد من ا لالفورية، لكن جيب أيضا بذل بعض ا ل باه إىل أ. جل Q نه لو اكن من املمكن عىل األقل نتولفت الوفد
يكون من املمكن احلد من تلكفة الرتمجة والرتمجة  سن،  سن ومصادر ترمجة أ توسط إجياد مصادر إيرادات أ سـلألجل ا ح ح فمل

ية. الفورية بدل الز5دة فهيا سني إدارهتا يه من الرضور5ت األسا سائل و نظمي هذه ا سن  سـوأشار إىل أن  حت مل ت ودعا الوفد . ح
تأمني مصادر متويل ميكن أن ختفف من عبء توفري خدمات الرتمجة والرتمجة الفوريةاألمانة هود الرضورية  بذل لك ا ل   .جلل

ية اللغوية  .192 متديد ا تعلق  ته األمانة وا تقرير املفصل ا0ي أر ية عن تقديره  تحدة األمر تغطوأعرب وفد الوال5ت ا مل سل لل لمل ب يك
تح نظومة األمم ا ية  ست الر ملللغات ا مل مس ها العامNل بو وجلاهنا وفر ية للو ئات الرئا شمل لك ا قدة يك  ي سـ ي تقرير قال إنو. لهت ل ا

تج عن ذÂ من ز5دة يف  نظر يف تأثري ذÂ عىل جحم اإلجراءات وما  ناية اليت أولهتا األمانة  ينيعكس ا لل يف  العمل وعبءلع
نظمة يف عىل ا تاك ملا ل تقرير أدرج شلك مالمئ أ. ل بوأشار الوفد إىل أن ا حاكما هبدف احلفاظ عىل اجلودة يف أعامل الرتمجة ل

ية نظامت إذا مل . جاخلار تأثر يف بعض ا شفت أن جودة الرتمجة قد  نظامت  ية يف بعض ا تجارب املا ملوالحظ الوفد أن ا ت ك مل ض ل
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بة اجلودة وللرقابة يات الالزمة ملرا قتضع اآل يقات املقد. ل مة سابقا خبصوص معايري لتعلوذكر الوفد أنه قد أحاط علام ملعلومات وا
سـهت� . اجلودة نظامت ا=وية قد كربت إىل درجة جعلهتا  باه إىل أن خدمات املؤمترات واللغات يف العديد من ا Q تولفت ل مل تن

ية نظمة الر هام يف أداء Þمة ا تخصص لإل برية من املوارد اليت ربام اكنت  سـحصة  مل سـ ئيك س تايل يعرتض . ّ لوأوحض الوفد أنه 
بري للز5دة يف معوما عىل بب QحGل ا لك الز5دات يف خدمات اللغات  ية نفقاتبس نظمة واحGل تراجع الفعا يل يف ا ل ا مل لتشغ

ست قال إنو. بسبب كرثة اإلجراءات اإلدارية ية ا بني أن توفري خدمات الرتمجة يف لك من اللغات الر ّ Qقرتاح احلايل  ل مس ّي
ئات تحدة يف لك واحدة من ا يلألمم ا بو وجلاهنا يف الفرتةلهمل ية للو ي الرئا بة2013-2012 سـ يؤدي إىل ز5دة  سـ  يف % 12 بنسـ

ية للرب*مج متويل احلا تو5ت ا تواء ت� الز5دة مضن  يف خدمات اللغات وأن من املمكن ا لتاك سـ لل م شأن خدمات 27 ح ب، 
يف يف جماالت أخرى تاك يض ا لاملؤمترات واللغات، عرب  ل توي رمغ لك يشء عىل والحظ الوفد أن تقرير األ. ختف حيمانة ال 

شمل الفرق العامN يف الفرتة بل عن متديد اخلدمات اللغوية  تج يف ا تلكفة اليت قد  تتقدير لز5دة ا ت لل تقسـ ، 2015-2014 ملن
يف، وأحال من جديد للمحور قال إنو تاك يع آyره عىل ا ساند اعGد اقرتاح دون معرفة  بدأ أن  ية ا يع من * له ال  ل مج ي مل حتط يسـ

ياا0ي أyره وفد  با نإ ية حول مزيد من السـ سابقة يف املوضوع وضام*ت قال إنه، و.  بلكفة أقللفعا نظر إىل القرارات ا لو ل
ية واللجان لن يؤدي إىل ز5دة يف إجاميل املوارد الالزمة لرب*مج  ئات الرئا سـاألمانة بأن متديد خدمات اللغات   فإن ،27للهي

بني يف الويقة2013-2012 تغطية اللغوية يف الفرتةل يعرتض عىل متديد ا ملالوفد ث ا نه حيث WO/PBC/18/15 مل ّ، و ّ لك
ية للفرق العامN يف الفرتة  بع ذÂ من متديد ا نة عىل أال تلزتم مبا  تغطا ي لللج ياب أية معلومات عن تأثري 2015-2014ت غ يف 

تلكفة ثاين عىل ا متديد ا لذÂ ا ل مت. ل نظر يف ا لوحث الوفد أيضا عىل ا ل ية الفرق العامN بعد ثالث ّ ثاين  سـديد ا تغط نوات يف لل
بة بعد  ية اللغوية يف الفرتة إثرسـنتني ملكتسـضوء اخلربة ا ية واللجان2013-2012لتغط متديد ا ئات الرئا شمل ا سـ  ي لهت قال و. ل

ية وتلكإن تعلق لطلب عىل وyئق بلغات إضا يا*ت امللموسة ف©  يمي ا سمح  ب من شأن ذÂ أن  ي ب في لتق تاج ت� الوyئقب . نفة إ
بع الوyئق  يا وعدم  رش املواد إلكرتو ية  يض جحم املعامالت الور مترار يف Qلزتام  Q تام عىل طوجشع الوفد يف ا ن نخل بب ق تخف سـ ّ

ند احلاجة ية إال  عالور  .ق

ب .193 شأن ا  Âياسة اللغات وكذ شأن  ته  يان عن شكره لألمانة عىل العرض املفصل ا0ي قد لوعرب وفد ا ب سـ ب ث عرب مل
بو تلكفة . ياإلنرتنت يف الو بحث عن ا نه عرب عن قلقه من أن ا يذ Qقرتاح، و يكون من املمكن  ترب الوفد أنه  لوا ل سـ لكع تنف

يف تاك نخفضة قد يؤدي إىل تدهور جودة الرتمجة مما يؤدي إىل ز5دة يف ا لا ل ية يف . مل هم أثر الرتمجة اخلار جوقال الوفد إنه  يف
نه يود يف يف و تاك لكخفض ا ل رسهتا األمانة .  نفس الوقت أن يضمن ذÂ أيضا جودة الرتمجةل تدابري اليت  فوأحاط الوفد علام  ل

ية هبا سعى لضامن اجلودة اليت ال ميكن ا بارات عرب اإلنرتنت واليت  يل إخضاع املرتمجني ال تضحمن  ت ت لس خ تفت الوفد . ب لوا
بث عرب اإلنرت بو وقال إن خدمات ا لبث عرب اإلنرتنت يف الو ي بو، وأن الوفد لل شات اليت جتري يف الو نا هم ا يدة  ينت  ق مل لف مف

تايل اقرتاح إدخال ت� اخلدمات سب الطلب . ليدمع  يديو  يالت ا يÉ ال ميكن  حوأكد الوفد أنه  لفسج أن تعرض ) VoD(لتب
يل الصويت النلكزي تضمن ت� اخلدمات ا ته يف أن  ية، فإن الوفد يعرب عن ر سجإال اللغة األ ت ب تصل يديو لغ لفية لريافق ا

سب  يديو  يل ا تضمهنا  تلفة اليت  تحدة ا هم لغات األمم ا يكون من الصعب عىل الوفد أن  حسب الطلب وإال  سج ي ä مل سـ لفح تيف
بث عرب اإلنرتنت، أن . الطلب بو، حىت بعد إدخال خدمات ا بغي عىل الو تقاده، من 1ة أخرى، بأنه  لوعرب الوفد عن ا ي ي نع

با يل ختواصل إصدار تقارير إ يدة جدا  تقارير  ية، ألن ت� ا نة الرب*مج واملزيا سابقة  ثلام تقرر يف ا=ورات ا هرية  ل ن للج لتسل مف م
شات، وقال الوفد إنه ال ميكن تعويض ت� الفوائد خبدمات  نا هم جوهر ا تدخالت الوفود و تعلقة  بحث عن املعلومات ا قا مل ب مل لفل

بث عرب Qنرتنت  .لا

بويفارية –مجهورية (وأعرب وفد فزنويال  .194 لا نات املرجوة يف خدمات ) ل لتحسيعن سعادته لرؤية األمانة توافق عىل ا
يف غري . الرتمجة والرتمجة الفورية تاك نفقات أو  نظر إلهيا  بغي ا ثقافة، وال  سأ� ا سأ� اللغات مربطة  لوقال إن  ك ك ل ي ل مب ت نم

تعمل  ية اليت  يا Q ألموالتعلقة  تايل  سأ�  سـرضورية، وأن ا ط ت ل ستمل ح نظر . لمتويل ت� اخلدماتم بغي ا لوأفاد الوفد أنه  ني
تلكفة يف اáاالت املذكورة، كام  يÉ ميكن أن يؤدي خفض ا ت�ر،  سأ� مقدسة واك لإىل إنفاق األموال من أجل اللغات  بمك س

همون ما يقال حوهلم ناس ال  يط من ا يان، إىل  يفأشار إىل ذÂ وفد ا ل خل يةوقال الوفد أنه جيب تفادي ت. ل ولفت . ضع� الو
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باب لغوية تحدة، أل توقف عن العمل، يف العديد من املرات يف األمم ا باه إىل أن األمور  Q سـالوفد مل ت وأعرب الوفد عن . تن
نظمة  ناء  تقارير حرية، يف أمل  يك يف فوائد ا يه عن احلاجة لعدم ا يان ا0ي قدمه وفد مرص وا0ي عرب  مدمعه  ف شك بف ل لتب لل

يل الصويت . غاتحترتم فهيا لك الل يان يف حاجة لطلب إضافة ا سجوعرب الوفد من 1ة أخرى عن أسفه لرؤية وفد ا لتل
يد بعض شلك  هم ا يع  هم ا يديو عرب الويب، يك تضمن أن  يالت ا بث  جالنلكزيية  بعض يف بلف ل مجل سج  .تل

ب .195 يابة عن مجموعة ا يان ا0ي قدمه وفد مرص،  لوعرب وفد اجلزائر عن وقوفه إىل جانب ا ن وقال الوفد إن . ب5ان العريةلب
سائل اللغوية ية ت� ا نظمة والوyئق اليت قدمهتا األمانة تؤكد عىل أ ملياسة الرتمجة والرتمجة الفورية يف ا مه مل وأعرب الوفد . سـ

تعلق مليض قدما لرتمجة والرتمجة الفورية متدهتا األمانة يف هذا اáال، خاصة ف©  يعن رضاه عن الطريقة اليت ا وأكد الوفد . ع
ئا yنو5 بارها  ية الرتمجة وا يل من أ بغي ا يعىل أنه ال  شن ت مه تقل عي ية لغة . ل تيس أ مهوأشار أنه عىل العكس متاما، فإن الرتمجة  تك

تعددة يه وyئق هامة للغاية ها بلغات  مألن الوyئق اليت يمت تقد نف مكوضوع من . مي تصوذكر الوفد أن الرتمجة ال جيب أن 
ية y نظر إىل الوضع يف عوامص ب5ان ت� . ندرجة نون العديد من اللغات، لكن جيب ا ثات قد  ثيل ا لوأضاف أن  بع يتقمم ل

ثات سأ� وأن هؤالء اخلرباء مل يكونوا يف . لبعا ية مه جزء من ا ب5ان ا ملورصح الوفد أن اخلرباء ا0ين يعملون يف عوامص ا ن ملعل
يداجالعديد من احلاالت أحصاب معرفة للغات األ نوهنا  جية أو مل يكونوا  يتق تفت الوفد إىل الوضع يف اجلزائر وقال إن . نب لوا

ية الفكرية تعمN يف جمال ا ية وأهنا اللغة ا ثل اللغة الر مللكالعرية  سـ سـ مت ملب وخلص الوفد إىل أنه جيب تركزي QهGم عىل . ئي
سائل اللغوية  .ملا

نائه لألمانة عىل الوyئق  .196 ب5ان األعضاءثوعرب وفد الربازيل عن  ية  ية يف غاية األ للاليت قدمهتا، واليت عاجلت  مه . قض
تة ية ا شمل اللغات الر ية اللغوية  سابقة خبصوص متديد ا تدخالت ا ساندته  سـوأعرب الوفد عن  مس ت تغط ل لل لم ورحب الوفد . لل

بث عرب اإلنرتنت تعلقة برتمجة الوyئق و بادرات ا ليف ذÂ اáال  مل ترب الوفد أنه. مل بث عرب عوا تضمن ا هم أن  ل من ا ي مل
بث عرب اإلنرتنت  ية اللغوية  ية، مع متديد ا يالت للغة األ يل الصويت النلكزيية إلضافة  للاإلنرتنت ا تغط صل سج لسج ت للت ل

بل ية يف ا شمل لك اللغات الر ها  يا وتو تقتدر سـيع ل ملسـ مس ت سق مع هدف الوصول . جي تخدام اإلنرتنت  توأشار الوفد إىل أن ا يسـ
ساء� أمام لك ا=ول إىل أ ية وا شفا توافق مع أهداف ا تخدام اإلنرتنت  متع املدين، وأن ا يد يف ا هور  ملوسع  ل ي فسـ تف áمج مسـ

نع القرار ية  سامهة يف  تعلق  صاألعضاء ف©  معل مل تعلقة جبودة الرتمجة اليت ال جيب . ي يحات ا تو ملوالحظ الوفد أيضا ا ض ل
تخدام املوا شة ا نا ند  ها للخطر  سـتعر ق مع بليض ية يف . ملسـتقرد يف ا تخدام الربتغا شأن ا تاحة  لورحب الوفد ملعلومات ا سـ ب مل

ية شأن ترمجة الوyئق املقدمة لربتغا  Âية العامة وكذ لا ب  . مجلع

شات  .197 نا نذ بدء ا قوأعرب وفد سورسا عن شكره لألمانة عىل الويقة اليت قدمهتا وعىل املعلومات اليت أ¼حهتا  مل مث ي
شمل و. حول هذا املوضوع تخدام اللغات  سعي إىل متديد ا ية ا هم أ ياسة اللغات و سأ�  ية  يقال الوفد إنه يعي أ سـ ل مه سـ م لمه يف

نوعة سابقة وأيضا دراسة تأثري ذÂ . ملتاللجان ا تجارب ا تفادة من ا Q هم من 1ة أخرى تدرك الوفد قائال إنه من ا لوا ل سـ ملسـ
ية يك عدد من ا. نعىل املزيا يد عدد الوyئق اليت جيب ترمجهتا، فإن الوفد لتشكوبني الوفد أنه ونظرا  شـلوفود يف اقرتاح تر

شأن  ية  نة الرب*مج واملزيا يل اختاذ قرار  يه إىل تأ ية، وا0ي دعا  تحدة األمر بنظر هGم إىل اقرتاح وفد الوال5ت ا ن جل مل جي ف يك
ته يف وأعرب الوفد عن . 2015-2014عدد الوyئق اليت جيب ترمجهتا إىل حني حلول فرتة  غبدمعه Q Â0قرتاح وعن ر

بل اختاذ قرار خبصوص فرتة  تني  تني ا بة يف فرتة ا تجربة ا قQطالع عىل ا بلن سـ ملقل لسـ  .2015-2014تملك

ها .198 ية قد أتت أ نة املا شأن هذا املوضوع خالل ا سقهتا األمانة  شاورات اليت  ند إن ا لكوقال وفد ا ض سـ ب ن مل له ورحب . ل
تاجئ وأعرب عن ت ت� ا نالوفد  بو ودوها األعضاء بطريقة لب هل معل الو يع و ياسة لغات يوافق علهيا ا لطلعه إىل اعGد  يس مجل تسـ

نقطة . *جعة تعلق  يقا واحدا ف©  لوقدم الوفد  ي نقطة املذكورة . من املرفق اليت حرضت لفقرة القرار" 5"تعل لوبني الوفد أن ا
هل امل: "يرد فهيا ما ييل يض ستسوإذ تقر بأن وyئق معل أوجز  ته األمانة مبزيد ا تخفداوالت، توافق عىل Qقرتاح ا0ي قد لم

توسط طول وyئق العمل يف، فإنه ". ميف  تاك تواء ا لوأشار الوفد أنه وإذ يقر حلاجة ألن تكون وyئق العمل أوجز ال ل ح
نفس طريقة إصدارها ح متر إصدار تقارير QجGعات  يال ذÂ وعن أمì يف أن  بيعرب عن قلقه  يسـ يا واليت وافقت علهيا ح لا
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نقطة ألن حمارض QجGعات، عىل الطريقة اليت يمت هبا إعدادها . خمتلف اللجان يحات خبصوص ت� ا متس الوفد تو لوا ض ل
 Âية يمت ذ ب5ان والردود اليت قدمهتا األمانة، وحىت إن مل يمت ذÂ بطريقة حر يا*ت اليت قدمهتا وفود ا نقل ا يا،  فحا ل ب ت لل

نقو تهمبطريقة  يح جوهر املوضوع وخال ص�  متر أو أن Qقرتاح . تت يحات حول ما إذا اكن األمر  سيسـوطلب الوفد تو ض
نة تقصري تقارير اجGعات ا هودات  للجيؤدي إىل  ل بث عرب اإلنرتنت، وأعرب الوفد من جديد عن . جمسـ لوأحال الوفد لويقة ا ث
تا9ا أكرث عىل ا ها مع العرص وا تأ تكشكره لألمانة  نف لقلم ناء ل Q يه بلوغ وضع قد يمت  يا  نولو تخداÞا ا يا عرب ا تغنولو ل سـسـ ف ج تك لج

تعامل الورق يان وا0ي دمعه وفد فزنويال . سـعن ا ساندته لاللGس ا0ي تقدم به وفد ا لوعرب أيضا عن   –مجهورية (م
بويفارية لا بث عرب اإلنرتنت لن يؤدي إال إىل فائدة حمدودة إن مل ) ل يةلوا0ي أشار إىل أن ا يل للغة األ صلتضمن إال ا سج . لتي

هور  يل الصويت للرتمجة الفورية النلكزيية يك يقدر  تضمن عىل األقل ا بغي أن  بث عرب اإلنرتنت  مجوقال الوفد إن ا سجن ي ي لتل
هم املداخالت رش اجGعا اليت تيل ا. فأكرب عىل  شمل ال�ية  ية  ته األمانة من أن ا عوأحال الوفد إىل ما  نس ت تغط لي مجلعيات يف نب

توبر  بو واجGعاهتا وما 2011كأ شمل لك اللجان ا=امئة يف الو بث عرب اإلنرتنت  رس الوفد إن اكن ذÂ يعين أن ا ي، وا ي سل سـتف
وأشار . إذا اكنت مثة اجGعات أخرى إلضافة إىل ذÂ، ألن عدد اجGعات اللجان ا=امئة ال يصل للعدد ا0ي ذكرته األمانة

بانسـالوفد إىل أنه  ية يف ا ية، وإن اكنت مثة اجGعات إضا يد معرفة ما يه QجGعات ا سـيكون من ا حلن فملع وأحال الوفد . ملف
تاح عىل أساس األولوية ألول طاليب اخلدمة بث عرب اإلنرتنت ويف أنه  ميف سؤال yن  ك ثوقال الوفد أن الويقة تذكر أن . لل

تاحا وأنه يفرت200 يكون  يا عرب اإلنرتنت  ثا  م  سـح يكون قادرا عىل ذÂ وأن من يأيت يف الرتيب ب نفذ إلهيا  تض أن لك من  سـ ي
201Âهم.  لن يكون قادرا عىل ذ شأن حصة هذا ا يحات  لفوطلب الوفد تو ب  .ض

ية العامة يف  .199 متدته ا يه هو قرار ا شار إ ند، أن املرفق ا مجلعوقالت األمانة ردا عىل سؤال وفد ا ل مل عه وأفادت بأن . 2010ل
ي ثال متت " 4"ة عالفقرة الفر مفال تعاجل الوyئق اليت صدرت عن QجGع بل الوyئق اليت اكنت وyئق معل خال7، 

ية صفحات عن ويقة أخرى طوها  تعاضة بويقة طوها مثا Qل ثل ن ث ساعد أيضا عىل ضامن الرتكزي .  صفحة30سـ  Âيوقالت إن ذ
شات نا قعىل موضوع معني خالل ا ية واليت وذكرت األمانة يف نفس الوقت. مل تقارير احلر شأن ا ف أهنا قد تلقت رسا� الوفود  ل ب

تفي متديد أكرث . ختلن  يام بذÂ إىل حني ا نوي ا ية وأهنا ال  تقارير احلر تعاضة عن ت� ا Q يا لوأفادت أهنا ال تربمج حا لق تف ل سـ ل
بحث سن  تلفة وتركزي إماكيات أ شمل اللغات ا يالت  لليف ا ح ن ä ت لسج ت. لت تقارير  سـوقالت إن ا يفهتا ونقل ما ل ظواصل أداء و

ب5 اآلخر ب5 وما قا7 ا لقا7 ذÂ ا تعلق . ل بل ا0ي قد حيمل معه وفورات كفاءة ف©  ها يف ا يوأعربت األمانة عن أ تق ملسـمل
يالت QجGعات ها أو أيضا  بتسجملواد اليت يمت   .طبع

تان مضمون الفقرة  .200 نحو ا0ي ذكرته األمانة واع2كسـوأقر وفد  ية ل عىل ا يب الرتمجة اخلار جرتف حلاجة للز5دة يف  نص
ية خلصوص نا ناطق ا ب5ان وا ند  ية اليت  موإىل حتديد الرتمجة اخلار لج مل لل سب 4وأشار الوفد إىل اجلدول . تسـ لن ا0ي قدر ا

ية يف الفرتة ئوية للرتمجة اخلار جا ية حىت %30 يف حدود 2009-2008 مل ، 2013-2012 يف الفرتة% 45جي، مع ز5دة تدر
ئوية مفصN للفرتة  سب  موسأل الوفد عن وجود أي  ية اليت 2009-2008ن ئوية للرتمجة اخلار بة ا ج، وسأل خاصة حول ا مل لنسـ

بة  ية مضن  نا ب5ان ا سـند  ل لل نسـ بث . املذكورة% 30مت هم أن ا بث عرب Qنرتنت، وقال إن الوفد قد  لوأحال الوفد أيضا  فلل
تاحا مع ا يكون  لاحلي عرب اإلنرتنت  م ية، سـ يالت الصوية للغة األ تدخلني يف القاعة، أي ا صليالت الصوية  ت سج للم ت تسج لت

يالت الصوية النلكزيية تإلضافة إىل ا تضمن . لتسج سب الطلب ال  يديو  يالت ا تايل أن  هم  توأفاد بأن الوفد  ح سج لفل تيف
توفرا فعال يكون  بث  مأي صعوت مادية، مبا أن ا سـ  .ل

ية وقالت أهنا غري قادرة عىل إ¼حة ت� لنوأحالت األمانة حلجم ا .201 نا ب5ان ا ند  ية اليت  ئوية للرتمجة اخلار مبة ا لج لل سـ مل تسـ
نايم تقدم أو يف العامل ا ية ميكن أن يكونوا يف العام ا ند هلم الرتمجة اخلار ب5ان ا0ين  لاألرقام مبا أن مواطين ا مل سـ جل وأفادت . ت

توصل إىل يات  شاء بعض اإلحصا تحاول إ للبأهنا  ئ ن يةسـ ند إلهيم أعامل الرتمجة اخلار ج أماكن تواجد أوئك األشخاص ا0ين  سـ  .تل

ها  .202 بذ برية اليت  هودات ا بو اهGما لغا وأعرب عن تقديره  ياسة اللغات يف الو لوقال وفد الصني أنه قد أوىل  لك تللمج ي سـ
ياسة اللغات يذ  هودات األمانة لز5دة  ية اللغوية، ورحب  متديد ا بو  سـالو تغط نفي تمبج ل يذ اäطط املفصلل وعرب الوفد عن . تنف و
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يذ اäطط املذكور مبا يف ذÂ إعادة توزيع  ية  تدابري الرضورية وا بو يف أرسع وقت ممكن ا تخذ الو لتنفأمì يف أن  لعمل ل ي ت
شمل تة  ية ا ية اللغوية للغات الر ية قصد متديد ا تاملوظفني وز5دة عدد املرتمجني وز5دة الرتمجة اخلار سـ مس لتغط ل ل  لك اللجان ج

ساوية تة بطريقة  ية ا تخدام لك اللغات الر تولك الفرق العامN وQجGعات األخرى، حىت يمت ا سـ مس مسـ وقال الوفد إنه . ل
تغافل عن  ية، ولكن دون أن يمت ا متدة إل¼حة اللغات اإلضا شاغل األول، Þام اكنت الطريقة ا لجيب أن تكون اجلودة ا فل ملع

يف تاك ليض ا ل متزي ت� اخلدمات جبودة وخلص الوف. ختف بغي أن يكون أمشل وجيب أن  تد إىل أن توفري اخلدمات اللغوية  ين
ية الفكرية تطور نظام ا يد الطريق  تني  مللكوكفاءة عا ل ه لمتي  .ل

سأ� .203 تأثري املايل  ئN حول ا يا العديد من األ للموأyر وفد أملا ل سـ بقى أعداد املوظفني . ن يف ميكن أن  رس الوفد  توا ك سـتف
نني بة 5 يف اجلدول ملبيا  Âيري وأن ترتفع األجور رمغ ذ تة دون  y سـ تغ بة %6بنب يÉ اكنت ت� ا لنسـ،  إلجاميل % 4,2ب

تلكفة، ولكن مل ترد أي . املوظفني تواء ا ية ترد مضن تدابري ا بث عرب اإلنرتنت، وأشار إىل أن ت� ا تفت الوفد  لوا ن لل حل لتق
يل عن ذÂ، وقال إن بعض امجلل ذكرت كفاءة يل صتفا ية أكرب لكن دون ذكر وقائع، من  سب  يف رأس املال "تشغيل ظمت تو

تني تعلق ". لسـنخالل فرتة ا ناء عىل اخلطة اجلديدة  سة ماليني فرنك سورسي املطلوبة  بلغ  توأفاد الوفد أنه افرتض أن  ب يمخ م
ساءل هل متت املوافقة عىل ذÂ أم ال؟ وبني الوفد أن نه  بث عرب Qنرتنت، و تجزيا  ل يئ يد Qطالع لك يكون من ا ملفه  سـ

بث عرب اإلنرتنت، ألن ذÂ ما قد يؤدي إىل  ية إدخال ا بلغ ا0ي يمت إنفاقه حقا عىل  لعىل بعض املعلومات خبصوص ا معل مل
ية ية الرتمجة اخلار ية؛ وعىل معلومات أخرى خبصوص  ية  جفعا قضيق حق يف . ل نظامت أخرى  جبنوذكر الوفد أنه عمل من طرف  م

تخدم خدم رس الوفد إن اكنت األمانة قد نظرت يف ت� اإلماكيةتسـأهنا  ية وا نة الرتمجة الفورية عىل اإلنرتنت بفعا . سـتفل
بل توفري املال توازي مع الرتمجة الفورية عىل اإلنرتنت من  ية قد تكون  سـوخلص الوفد إىل أن الرتمجة اخلار ل  .ج

يد أي ز5دة يف عدد املو7وأحالت األمانة للجدول  .204 سم اخلدمات اللغويةيق ا0ي مل  وقالت إن  الز5دة . قظفني يف 
يني ية األخرى يف مربات املوظفني احلا ها يف *مجة عن الز5دات يف ا=رجات وبعض الز5دات ا تاك يفة يف ا لا ت شـ ل مل ل . لطف

بالغ اليت أنفقت عىل ال ثل ا تعاقدية األخرى واليت  ية تربت عن اخلدمات ا ملوأشارت إىل أن الز5دة الر مت ل تسـ يةئي  .جرتمجة اخلار

ية ورحب لوyئق اليت قدمهتا األمانة وأحال للفقرة  .205 ب5ان األفر يابة عن مجموعة ا يا  نوب أفر يقوحتدث وفد  يق لج  18ن
هر يويو تطرق إلهيا يف  تعلقة جبودة الرتمجة، إحدى القضا5 اليت مت ا ية ا شأن ا يل  ناليت تقدم تفا ل مل لعمل ب وأعرب الوفد أيضا . شص

يدا بذÂ املرجععن شكره لألمان يكون  ية وأضاف الوفد أن وفد أنغوال  يل األرقام للغة الربتغا تقدمي  سعة  سـ ل حتل وأعرب . ل
ها لك ا=ول األعضاء ياسة لغات  متد QجGع  تقبلالوفد عن أمì يف أن  سـ  .يع

سب اللغات .206 يف الرتمجة  يف تاك يحات خبصوص  يا تو با متس وفد إ حوا ل ن ض ن تصسـ  .ل

توسط تلكفة ترمجة صفحة يف حدود 17 وأحالت األمانة للفقرة .207 ي فرنك سورسي يف 213مل اليت يرد فهيا تقدير 
تلكفة 2009-2008 فرتة ثل اخنفاضا مقارنة  ب وا0ي  بقهتا227مي تني اليت  سـ فرنك سورسي يف فرتة ا سـن تت األمانة إىل . لي لتفوا

ترت توفرة ولكهنا  ست  يقة  سب اللغات وقالت إن  األرقام ا= يف  تاك سـا ي ح ل مل  .ي فرنك سورسي للصفحة225 و200اوح بني لق

يا .208 توفرة حا يا أن ال حاجة إىل إ¼حة ت� األرقام الحقا إن مل تكن  با لوقال وفد إ ن  .مسـ

نقاش بصدد الرتكزي عىل موضوعني يف نفس الوقت .209 ترب وفد مرص أن ا لوا تعلق لهنج . ع يوأفاد أن املوضوع األول 
يع، وهو شرتك وا0ي حيظى مبوافقة ا مجلا شمل ست لغاتمل وقال الوفد إن مثة إجامعا حول ذÂ . لت متديد اخلدمات اللغوية 

يجة. املوضوع بل للوصول إىل ت� ا ساؤال حول أجنع ا نتوذكر أن بعض الوفود قد أyرت  سـ لت وأعلن الوفد أن ذÂ ال جيب . ل
ساب اجلودة تعا. حأن يكون بأي حال من األحوال عىل  Q تمت سـوأشار الوفد إىل أنه  يني يف بعض س جنة مبرتمجني خار

سة بني رشاكت الرتمجة، . الرتجامت نا تفادة من ا Q يف ميكن سأ� بعمق ملعرفة  بغي دراسة ا باه إىل أنه  Q فولفت مل سـ ك مل ي نن ت
يق  ثل يف  شرتك ا هدف ا يق ا ثىل قصد  يجة ا تفاظ فقط  Q سن سعر، لكن مع توصل إىل أ بقصد ا مت مل مل ن ح تطل ملل ل حتق ت ح
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بلسـياسة اللغات  ب5ان . لسـبأجنع ا تلفة العامN يف ا ية ا بحث عرب Qتصال لفرق اإل يع ا لوأشار الوفد إىل أنه ميكن تو ä مي ل قلسـ
ثىل نوعة قصد بلوغ األسعار ا سة بني ماكتب الرتمجة ورشاكت الرتمجة ا نا تلفة، مما يرخس ا ملا ت ف مل äوخلص الوفد إىل أن . مل

نص عىل أن اللغ تعلق لوyئق وأيضا الجGعات يQتفاق احلاصل معوما  ساواة ف©  ست جيب أن تكون عىل قدم ا يات ا مل ل
بث عرب Qنرتنت بق أيضا عىل ا  Âلوأن ذ  .ينط

شرتك .210 سري ا نات عىل الويقة وعىل ا ترب الريس أن مثة تقدما حاصال يف إدخال  ملوا تف ث س لع يحت وقال إن اقرتاح األمانة . ئ
يذقد صار جاهزا، ولكن لوفد الوال5ت تعلق مبراجعة ا ية اقرتاحا آخر يلقى دعام من وفد سورسا، و تحدة األمر نف ا تيك لي ي . مل

نا  ية يرغب يف أن يقرتح أسلو تحدة األمر رس الريس إن اكن وفد الوال5ت ا يوا معمل يك ئ  .سـتف

تحدة إىل الفقرة  .211 تفت وفد الوال5ت ا ملوا ية ّمتد" واقرتح أن يرد فهيا WO/PBC/18/15ثمن الويقة ) أ(28ل لتغطد ا
تحدة  ية لألمم ا ست الر شمل اللغات ا بو واجGعات اللجان  ية للو ئات الر ملاللغوية لوyئق اجGعات ا مس ل ت ي سـ لي ي ئه بالعرية (ل

ية با ية واإل ية والرو ية وQنلكزيية والفر نوا سـ سـ سـ ني بدأ يف ) نلص ية  تبطريقة مر يا أعاله (2012حل y سم بني يف ا نكام هو  لق ) م
متديد امل ية لفرتة لوخيضع ا سودة الرب*مج واملزيا نذكور للموافقة عىل املوارد املطلوبة املقرتحة يف  يمي . 2013-2012م يمت  تقو س

شورات اجلوهرية واجلديدة يف اجGعات فرتة  ية اللغوية لوyئق الفرق العامN وأيضا  نا للمتغط وأن حيذف ما " 2015-2014ل
يه احلاج"... تبقى انطالقا من  لسب ما تدعو إ  .إىل آخر ت� الفقرة..." ةح

شاور .212 يا  تا اك نال املوضوع و توب لالقرتاح يك  نص ا متس وفد مرص احلصول عىل ا توا ي للل ف ق ملك  .ل

يذ عىل مراحل .213 لتنفوساند وفد فرسا فكر ا تلفة . ن تايل العمل علهيا من زوا5  سأ� معقدة جدا وجيب  خموقالت إن ا ل مل
تع بوقت إضايف توصل إىل حل *جعلمتيف نفس الوقت، و0ا فإن ا تفكري حول الفرق العامN قد يكون أفضل طريقة  لل  . لل

ية تعلقة ملزيا نة  شلكة مزتا يار ويف اجلودة وأيضا  Q شلكة يف نوأشار الوفد لوجود  م ت مم م ية اللغوية . خ لتغطوقال إن متديد ا
ية ية ا نا سأ� من ا تعامل مع ا بل ا سن  لعملشمل ست لغات قد يكون أ ل مل ل سـ ح حت ت� الفكرة وأع. ل لرب الوفد عن دمعه 

شة نا تطلب مزيدا من ا يغهتا احملددة  نه يرى أن  قو مل ت ص  .لك

ترب وفد فزنويال  .214 بويفارية–مجهورية (عوا ل ا نة الرب*مج ) ل شات األخرية يف صلب  نا جلأن الفقرة املذكورة تعكس ا ق مل
شالك وأنه لن حيدث أي يري أي يشء قد خيلق مزيدا من ا ية وأن  ملواملزيا تغ ساند .  حلول جديدةن يوقال الوفد إنه ميكن أن 

ية بارشة العرية وا شمل  نQقرتاح إذا اكن العمل املذكور  يم ب لصي يح أكرث وعلق أن . س تو ضورد الوفد عىل الGس الريس  لل ئ
ية والعرية ية وا با يحدث لو أن اإلجامع قد أدى إىل العمل فقط إل بالوفد اكن ساخرا وساءل ماذا اكن  ي ن سـ سـ نت رس . لص سـتفوا

يعة احلال؟ ية  ناطقني لرو ناطقني النلكزيية وا شاركني ا يحدث  بعام اكن  سـ ل ل للم  بطسـ

رسع يف اختاذ القرار  .215 نه قال إن ا يا، و تحدة اقرتاحا  يا Qقرتاح ا0ي قدمه وفد الوال5ت ا با ترب وفد إ لتوا لك منطق مل ن سـ ع
يف تاك لقد يؤدي إىل بعض ا يان وفزنويال، واليت أكدا فهيا عىل احلاجة وأشار الوفد إىل أن املواقف اليت أ. ل لعلن عهنا وفدا ا

ترتتب عىل ز5دة عدد الرتجامت والرتجامت  تلكفة اليت  تطلب أخذ فكرة عن ا يدة،  سـخلدمات ترمجة فورية وترمجة  ل ت ج
يا عىل الويقة بل املوافقة  ثالفورية،  فعل بل اختاذ أي ق. ق متد عىل قوأفاد بأنه من الرضوري احلصول عىل أرقام   Âسـيعرار ألن ذ

ية ها املزيا شرت ناملوارد اليت  بN. طت تني ا تعلقة بفرتة ا نة يف الويقة ا يل  تفا ملقوذكر الوفد أن ت� ا لسـن ملم ث ي ص  .بل

يذ يكون يف . واقرتحت األمانة طريقة للميض قدما .216 بول خط زمين  توصل إىل حل وسط عرب  نفوقالت إنه ميكن ا للتق ل
Q توجه املذكور يف ية الفرتة لنفس ا ند إعداد مزيا نه خيضع للمراجعة  نقرتاح و ع سمح بإعداد 2015-2014لك يت  ي، وهو تو ق

بة يف اáال  .ملكتسـتقرير حول اخلربة ا
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متديد  .217 تعلق  بدأ ا شأن ا ثل يف أن يمت يف الوقت احلارض اختاذ قرار  يدا بأن الفكرة  متس وفد سورسا تأ بوا ملل مل ب مت تك ي
شمل الفرق ا ية اللغوية  تا لتغط تنيل وشدد الوفد عىل أن اإلجابة ملوافقة فورا عىل . سـنلعامN، مث أن يمت مراجعة القرار بعد 

يد  شالك مبا أن ذÂ قد يؤدي إىل بعض الصعوت الحقا، وقال إنه قد يكون من ا بب يف بعض ا ملفQقرتاح قد  ملس يت
بة، 0ا فإنه من نادا للخربة ا ياسة اللغات ا نود  سـمراجعة بعض  س سـ ملكتب نحو ا0ي ت توحة عىل ا سأ�  سن ترك ا ل ا مل مفتح ملسـ

ية تحدة األمر يكاقرتحه وفد الوال5ت ا  .مل

تني خالل  .218 تلكفة بعد  يمي ا تع بفرصة  بة واحلاجة  ية اخلربة ا ية أ تحدة األمر نوبني وفد الوال5ت ا تق سـيك لل مت سـ مه للمل ملكت
 .اáموعة القادمة من QجGعات والختاذ القرار يف ذÂ الوقت

يغ األمانة أيضا اقرتاحا آخر حول اخلربة وطلب .219 ية اقرتاحه وأن  تحدة األمر يح وفد الوال5ت ا تص الريس أن  مل يكي ت ئ
سـىن للوفود  يا حىت  تا  Âية، وطلب أن يكون ذ نة القادمة للرب*مج واملزيا بدأ ملوافقة ا ية ا بة وخيضع من * تا ب ك ن للج مل يسـ ح ملكت

شة نا قQطالع علهيا ملزيد من ا  .مل

تلفةوردت األ .220 نوعة اليت أyرهتا الوفود ا نقاط ا äمانة عىل ا ت تعم©ت بلك . ملل رش ا لوقالت إهنا أحاطت علام اللGس  بن
تدابري املذكورة تحاول مواءمة ا يفة يف داخل األمانة وأهنا  لاللغات، وأهنا تراجع ت� الو سـ يدها أيضا عىل . ظ كوأعادت األمانة تأ

بث عرب اإلنرتنت لن يكون ب تواصل الصدور كام هو احلال يف الوقت احلارضلأن ا ية وأن ت� احملارض  سـديال للمحارض احلر . ف
ثل نقطة Þمة يف الرتمجة  ميواعرتفت األمانة بأن احلد من تاك نظر يف . ل مترة وأنه يمت ا ية  بقى  هدف  لوذكرت أن ذÂ ا معل مسـي ل

يف واليت تضمن يف نفس  تاك تلفة للحد من ا لالطرائق والوسائل ا ل äوأكدت األمانة عىل أن . الوقت احلفاظ عىل معايري اجلودة
ية يعة احلال الز5دة يف جحم الرتمجة اخلار يف يه  تاك جإحدى طرائق احلد من ا ب ل رش . بطل ترص ا سأ� أن  تت األمانة  نوا لل يق ملتف

يد ذÂ وم تدابري لرت يا بعض ا شـعىل الوyئق الرضورية جدا، وأفادت األمانة أهنا قد اختذت دا ل باه الزمالء خل تت ا ته و ترا نلف قب
ند احلاجة رش الوyئق فقط  عإىل رضورة  نة، . ن تعلق برتمجة بعض الوyئق ا ية ف©  يوأضافت أهنا اختذت خطوات إضا ملعي ف

نة الرب*مج  بو، وت� خطوات تقررت يف QجGع األخري  ها جلان الو تقارير وا=راسات الطويN اليت تر للجخاصة مهنا ا ي سلل
بث عرب . وأكدت األمانة عىل أن معايري اجلودة لن تكون بأي شلك من األشاكل يف خطر. نيةواملزيا سأ� ا تت األمانة  لوا مل لتف

ية  يل للغة األ سب الطلب عىل ا يديو  ترص ا سائل حق املؤلف يه اليت تفرض أن  صلاإلنرتنت وأوحضت أن  سج ح لتم لف يق
بث احلي عرب  سائل ال تؤثر عىل ا لفقط، وأن ت� ا تدخلني يف مل يالت ا يكون النلكزيية إلضافة إىل  ملاإلنرتنت ا0ي  سج تسـ

ية سب الطلب بلغات . صلالقاعة للغات األ يديو  متكني من خزن ا سائل  حوقالت األمانة أنه من الرضوري حل ت� ا لفمل لل
نطاق الرتددي. أخرى تعلق بعرض ا لوذكرت األمانة قضا5 أخرى  سأ� احمل. ت ية وأشارت إىل أهنا ملوتطرقت األمانة  فارض احلر

نة الرب*مج  ية، من الويقة اليت مت إعدادها خالل دورة  تقارير احلر تعلقة حملارض املوجزة بدل ا جلقد حذفت الفقرة ا ث ل فمل
ية اليت انعقدت يف يويو نواملزيا تقارير احلرية عىل2011 ن تواصل إصدار ا ف بعد Qطالع عىل آراء ا=ول األعضاء، وهكذا  لي  س

يه نحو ا0ي اكنت  علا شمل أيضا العرية. ل ياسات اليت مت اعGدها  بوأكدت األمانة أهنا تعرتف لعرية لكغة هامة وأن ا ت سـ سب . ل
مترب  يات العامة يف  نطلق مع ا بث عرب اإلنرتنت ا0ي  سبوعلقت األمانة عىل موضوع ا مجلع س بث عرب 2011يل نت أن ا ل، و بي

ية تاحا خالل مثا يكون  ناإلنرتنت  رش اجGعا يف مسـ يعا اجGعات للجان ا=امئة 2012ع  تكون  مج وأن ت� QجGعات  سـ
ية العامة يف  بو إلضافة  للجمعللو ية . 2012ي بعة أو مثا نة وهكذا فإن  متع مرتني يف ا نوذكرت األمانة أن اللجان ا=امئة  سـ لسـ جت

متعة مرتني يؤدي إىل  يعة ا16 أو 15جمجلان  يقبطب اجGعا تضاف إلهيا  يات العامة واجGع جلان ا سـحلال ا وأفادت . لتنمجلع
شمل لك QجGعات املذكورة بث عرب اإلنرتنت  ية ا تاألمانة أن  ل يف الرتمجة من . ستغط سأ� خفض تاك تت األمانة  لوا مل لتف

ند بعض خدمات الرت بني يف الويقة، يك  سة، وذكرت األمانة أهنا طلب عطاءات دويل، كام هو  نا سـخالل ا ث ف تمل مجة ملرتمجني م
يني يع أحناء . جخار يه من  شاركة  تاح ا ها يف أن تؤدي الردود عىل طلب العطاءات دويل وا0ي  مجوأعربت األمانة عن أ مل فت مل

ية حقا نا سـالعامل إىل أسعار   .فت
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بث عرب اإلنرتنت .221 شاهدين . لوأ¼حت األمانة معلومات مفصN حول ا يحات خبصوص عدد ا ملوتطرقت أوال إىل تو ض
تجاوز للبث  تجارب 250يعرب اإلنرتنت وا0ي ال  نت أن ا نفاذ عىل أساس األولوية ألول طاليب اخلدمة، و ل وا0ين ميكهنم ا بيل

بطت  تجاوز أبدا ذÂ العدد، يف أي يوم من أ5م QجGع، و0ا  شاهدين شلك مزتامن ال  تت أن عدد ا سابقة أ ضا ي ب مل ثبل
توى ذÂ العدد م ها احلايل يف  مسـاألمانة هد شاهدينف شخص رمق . ملن ا  ا0ي حياول 251لوأفادت بأن ذÂ العدد يعين أن ا

شاهدين من بني  يال إىل حني مغادرة أحد ا يضطر لالتظار  بث عرب اإلنرتنت  نفاذ  ملا قل ن سـ لل بقوه250ل شاهدا ا0ين  سـ  . م
سابق من ذÂ العدد نني مل يقرتب أبدا يف ا شاهدين املزتا لوقالت األمانة أن عدد ا ية أنه مت وأو. ممل y Nنحضت األمانة يف مرح

يف يات يف املركز ا=ويل للمؤمترات  متويل أعامل يف القاعة ألف وأيضا =مع ا يف رأس املال  نتو مجلع جبظ وأشارت إىل ذÂ ال . ل
تطلب  يعة احلال قرص املؤمترات وا0ي  ييغطي  توى آخربطب يف رأس مال من  يه تو سـمتويل األعامل  مظ  وقالت األمانة إنه. ف

يف،  يه احلال اآلن يف القاعة ألف ويف املركز ا=ويل للمؤمترات  تخدمة عام هو  يات ا نولو تلف ا تظر أن  نال  عل سـ خت جبي مل ج تك لن
تلفان متاما يات  خمولكن جحم املعدات وسمل ا يديو . لعمل يل ا متكن من  رشوط  ثة إىل ا y Nتت األمانة يف مرح لفوا شغتف تل لل ل ل

ب نقل املؤجل  للسب الطلب ويه ا ل تطلب أن تكون . ث عرب اإلنرتنتح سب الطلب  يديو  ناتني  يل  توقالت إن  ح للفسج ق ت
بدء يف العمل يف املوعد املطلوب توقعات املذكورة وال بد أن تكون جاهزة  ية وأنظمة اخلزن ضعف ا نوات ا للطاقة ا ل لتقن . لق

ست  تاحة  يالت  بح نظام اخلزن أكرب ست مرات يك تكون ا بوأفادت أنه جيب أن  سج ميص وذكرت األمانة أن إ¼حة . لغاتلت
تطلب 200تسجيالت  ست لغات  سي يوم اجGعات  يديو1200ب يالت ا لف يوم من  ثل ز5دة . تسج  Âسـميوأشارت إىل أن ذ

ند إطالق اخلدمة ألول مرة ية خاصة  يدات ا يفه ويف ا عبرية يف رأس املال ا0ي يمت تو ن ظ تقك لل باه يف . تعق Q تت األمانة تو نلف
تايل لن يكون مثة تأثري عىل اخلدمات العادية عرب مرحN رابعة  بو و تمت خارج الو تضافة امللفات الصوية  لإىل أن ا ي ت سسـ

شأن الرباءات تعاون  يل خدمات معاهدة ا باإلنرتنت من  ل يديو . بس شآت ا تكفل  يا  تعاقدا خار نت األمانة أن  لفو ي ج م ني مبس ب
نطاق الرت يالت وسعة ا لسب الطلب املربطة خبزن ا ب سج ت يةلتح يف إضا يؤدي من 1ة أخرى إىل تاك  Âفددي، وأن ذ ل  .سـ

بعض  .222 يل املداوالت يف القاعة نظرا  يعرض فقط  سب الطلب  يديو  لوالحظ وفد الربازيل أن مضمون ا سج سـ تح لف
يديو  متديد خدمة ا تدابري اليت ميكن اختاذها  نظمة تفكر يف ا رس الوفد إن اكنت ا تعلقة حبق املؤلف وا لفالقضا5 ا ل ل مل سـتفمل

شمل عىل األقل Qنلكزيية بث عرب اإلنرتنت  يالت ا تسب الطلب  ل سج لح  .لت

سابعة ويه لغة اإلشارات .223 ساؤال حول اللغة ا يا  نوب أفر لوأyر وفد  ت يق  .ج

بلغ ا0ي ما .224 يفه وا بلغ ا0ي مت تو يا معلومات حول ا متس وفد أملا ملوا ظ مل ن يفه وعن وجود أية  ل ظزال من املربمج تو
ية ومد يف والفوائدلماكسب يف الفعا تاك لاها، قصد احلصول عىل فكرة عن ا  .ل

سات .225 ية أصا� ا بث عرب اإلنرتنت وأyرت  سأ� ا جللوأحالت األمانة  قض ل بث . مل تعامل ا لوساءلت إىل أي مدى ميكن ا ل ت
ندما تكونعرب  تدخلني يف القاعة؟ وأشارت إىل أنه عاإلنرتنت مكحرض لالجGع  ية  تلفة عن اللغة األ للم اللغة  صل جرت خم

يه أن  نا "فمعاجلة ذÂ اجلانب ووضع حتذير يرد  تواصل وال شلك تدو يل ا سات هتدف فقط  يالرتمجة الفورية للج ت ل ه لتسل
ية ية إال اللكمة األ ترب أ يا لالجGعات، وال  صلأ صل تع يì ال يعرض إال ". صل سب الطلب ا0ي يمت  يديو  سجوأفادت بأن ا تح لف

تدخلني يف القاعة، يل الصويت  للما ئة املرتمجني الفورينيلتسج تعلقة حبق املؤلف، و ية ا ي نظرا  مل وذكرت األمانة موضوع . هللقض
بث عرب اإلنرتنت تقدمي خدمات ا تاحة  نطاق الرتددي ا لسعة ا ل مل تعلق بلغة اإلشارات، ورصحت أهنا . ل سؤال ا ملوأحالت  لل

GجQ يقات املغلقة للحوارات خالل تعانة بعرض ا يالت ال تعلأ¼حت  سـ له بث عرب تس بل ا لعات وا0ي بدأ العمل هبا  ق
شلك مهنجي. اإلنرتنت سب الطلب، لكن ميكن أن تمت إ¼حهتا  تاحة فقط  نت األمانة أن ت� اخلدمة  بو ح م وشددت . بي

يف تاك سأ� ا لاألمانة عىل أنه جيب حفص  ل ية . م يات ذ نولو ية إلدراج  كوأشارت األمانة إىل أهنا بصدد إعداد اسرتا جيج تك ت
ية.  بوابة موحدة عىل اإلنرتنتمتنوعة يف يام ألعامل احملا متد عىل طريقة ا ت�ر  Q سأ� باه إىل أن  Q تت بو لق س ت سلف م . تعن

يديو نة لك خدمات ا يا لر نولو لفوذكرت أهنا بصدد اعGد ا ج مقتك يل عىل أرشطة /ل لتسجالصوت يف قاعات QجGعات بدل ا
يت يا رمغ أهن. سالاك نولو نت أن ت� ا جو تك لي ية متكن من ب يديو ر يالت  بث عرب اإلنرتنت فإهنا توفر  مقا ال تدخل مضن ا سج فل ت
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بث عرب اإلنرتنت ساب بث . لا بث عرب Qنرتنت، بدون ا يصا  تخدمة  هزيات املذكورة مبفردها وا توأفادت أن ا لل خص حسـ ملل تج
يا تراوح بني  تواضع  يف رأس مال  بت تو ية،  يديو الر بيالت ا م سلف ظ تطل مق نسج . ي فرنك سورسي50 000 و40 000ت

يف إىل حد ما، نظرا ألهنا  تاك ية وخفض يف ا يق ماكسب يف الفعا لوالحظت األمانة أن الوفود ذاهتا يه القادرة عىل  ل ل حتق
سات هو� للج نفاذ  لتكون قادرة عىل ا ل يكون من املمكن . بسسـ ية ألنه  يق أوجه فعا يمت أيضا  سـوخلصت األمانة إىل أنه  ل حتق س

ها، اليشء ا0ي مل يكن نQتفاع من نفس نظا بث عرب اإلنرتنت يف لك القاعات Þام اكن  يديو وا جحمم عقد املؤمترات عرب ا للف
يات نولو سابق من ا يل ا جنا مع ا تك لممك ل  .جل

ية اقرتاحه املعدل للفقرة  .226 تحدة األمر يكوقرأ وفد الوال5ت ا  وا0ي ورد كام WO/PBC/18/15ثمن الويقة ) أ(28مل
توسط لفرتة وإذ جتدد ا=مع "ييل  ية لألجل ا تاكمN، كام تعكس ذÂ اخلطة Qسرتا ملياسة لغات  يج تسـ ّ، متدد 2015-2010مل

شورات اجلوهرية واجلديدة،  بو واجGعات اللجان، إلضافة  ية للو ئات الر ية اللغوية لوyئق اجGعات ا نا ي سـ ي للمتغط ي ه ئل ل
تحدة  ية لألمم ا ست الر ملشمل اللغات ا مس ل يالعرية وا(لت يةلصب با ية واإل ية والرو نية وQنلكزيية والفر سـ سـ نسـ ية ) ن حلبطريقة مر

يا أعاله (2012تبدأ يف  y سم بني يف ا نكام هو  لق سودة ) م متديد املذكور للموافقة عىل املوارد املطلوبة املقرتحة يف  موخيضع ا ل
ية لفرتة  ية اللغوية لوyئق الفرق. 2013-2012نالرب*مج واملزيا يمي ا يمت  لتغطو تق شورات اجلوهرية واجلديدة س للمن العامN وأيضا 

ية للفرتة  شات الرب*مج واملزيا نا ياق  نمضن  ق  ."2015-2014مسـ

توسط نظرا ألن بعض  .227 ية لألجل ا ية من اخلطة Qسرتا ند بعض الوقت لالطالع عىل الفقرة ا متس وفد ا ملوا يج ن ته ملع ل ل
 .أجزاء اخلطة املذكورة مل حتظ ملوافقة

ست األمانة .228 نهتا أيضا قتبوا ياسة اللغات واليت  تعلقة  توسط وا ية لألجل ا ية من اخلطة Qسرتا تضم الفقرة ا سـ مل مل يج بن ت ملع
ية العامة يف  للجمعالويقة اليت قدمهتا األمانة  شاور مع ا=ول األعضاء، "وورد فهيا . 2010ث ياسة شامN للغات،  ياغة  تو سـ لص

يذها  ياجات ا=ول األعضاء وميكن  تنفيب ال تح شورات تسـتج تواصل وشمل وyئق QجGعات والرتمجة الفورية وا نا ت ململ
بوويب اخلاص لوموقع ال  .)A/48/11ث من الويقة 5الفقرة " (يو

بويفارية–مجهورية (وأحال وفد فزنويال  .229 ل ا ته ) ل يì لالقرتاح ا0ي قد مللحاجات اللغوية للفرق العامN وأعرب عن  تفض
ست األمانة، وا0ي رأى الوفد أنه ي تخدام لغة  تفاوض  نب أن تضطر الوفود  ب5ان األعضاء  ته ا يGىش مع ما ا سـ لل تج ل لسـ ل لمت

 .لغهتا األم

تلف بعض اليشء  .230 يل وا0ي  نذ  يه  متع إ همه شلك اكمل القرتاح اللغات ا0ي ا خيوأعرب وفد مرص عن عدم  قل ل مب سـف
ن. عن الوyئق اليت تلقاها هم جدا، كام متت  موقال الوفد إنه من ا شمل مل ياسة اللغات  سابق، أن يمت اعGد  ته يف ا تا سـ ل لشـ ق

ية  ناء عىل املزيا  Nيف الفرق العام شة تاك نا ها العامN، مع إماكية  بو وجلاهنا وفر ية للو ئات الر ية اللغوية لك ا نا ب ل ق ن ي سـ ي متغط ق ي ه ئل ل
بة من املزي ها ويف اخلربة ا نظر يف نفس الوقت يف ا=روس اليت مت  سـالقادمة وا ملكتل يةتعلم ية احلا لا بغي أن يكون . ن ينوذكر بأنه  ّ

ية القادمة شمل الفرق العامN، إىل املزيا ياسة اللغات  يل متديد  نهدف األمانة هو العمل يف ذQ Âجتاه وعدم تأ ت لسـ  .ج

يدية  .231  Nتضمن مج ية  تحدة األمر نص ا0ي اقرتحه وفد الوال5ت ا هوأوحض الريس أن ا ي مل متل يك وإذ جتدد ا=مع "ويه ) أ(ئ
توسط لفرتة  ية لألجل ا تاكمN، كام تعكس ذÂ اخلطة Qسرتا ملياسة لغات  يج تسـ بقى من " 2015-2010مل بل ما  تاليت ترد  ق

نص  .لا

سابق، وهو أن العمل قد بدأ فعال يف ما  .232 نص ا نص املقرتح وا ية للفوارق بني ا تحدة األمر لوأشار وفد الوال5ت ا ل ل يكمل
ية شورات احلا لتعلق  ن تعديالت اليت أدخلهتا األمانة عىل Qقرتاح األصيلوأعلن الو. ملي تايل يوافق عىل ا لفد أنه  تفت . ل لوا

ته عىل احلاجة  نص املقرتح، وأعرب الوفد عن موا توسط واليت تضمهنا ا ية لألجل ا فقالوفد إىل اإلحا� للخطة Qسرتا ل مل تيج
سأ�  تلقاه ا نه قال إن ا=مع ا0ي  تاكمN، و ملياسة لغات  ت لكسـ م تعلق لفرق ل تلكفة ف©  نفصال عن دراسة ا يقد يكون  ل م
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Nتعلقة . العام تلكفة ا ترب أنه مل يمت حتديد عوامل ا نه  تاكمN و ياسة لغات  ملوأشار الوفد إىل الزتامه الاكمل بفكرة  ل يع لكسـ م
Nيد لرتدده يف هذا املرح بب الو حلفرق العامN، وأن ذÂ هو ا  .لس

يا أنه من  .233 با ترب وفد إ نوا سـ يقة الفرق العامNع هام جدا األخذ  حلقا بار ل Q عتبعني . Nوأشار إىل أن معل الفرق العام
يعة للوقت بدون الرتمجة مضيكون  سني اإلدارة، ويعين . سـ يق تطور مضن هذه اخلطوط، من و1ة نظر  حتوقال إنه ميكن  حتق

تلكفه الرتجامت نه عاديوأفاد الوفد أن ذÂ ا. سـأنه مل يكن من الواحض متاما ما  بايب يدعو لألسف  لكلوضع ا وذكر الوفد . لض
يذ Qقرتاح يف تمت بعد Qنهتاء من  تاك ياء وأن معرفة ا ية لأل يف ا تاك نفأنه يف العادة ال مي� معلومات حول ا تيق ل ل شـ حلق ل . ل

يحة ولكن خماوف وفد الوال5ت ها أسس  حصوالحظ الوفد أن اäاوف اليت عرب عهنا وفد فزنويال يه خماوف  تحدة ل مل ا
نظر فهيا تحق أيضا ا ية  لاألمر تسـ يف الرتمجة. يك توفر معلومات حول تاك لوبني الوفد أنه ال  سني لكفة . ت يف ميكن  حتوساءل  ك ت

وأفاد أنه لن يكون من املمكن إحراز تقدم . وقال إنه ال يزال من الرضوري تقدير ت� اللكفة. الرتمجة والرتمجة الفورية
ياب ا شلك املطلوب يف  غ ساق . ملعلوماتل بة أمì عن عدم ا ية وعرب الوفد عن  با Q تفت الوفد للرتمجة إىل توا ي ن سـ خل

تعدد اللغات تعلق  بو يف ما  ها الو بذ هودات اليت  با ي ي لت á . ثوأشار الوفد إىل أن األمانة اكنت قد كفلت، يف زمن إعداد الويقة
شأن تعدد اللغات ثال لاللزتام  Q ،بموضوع احلال يس مل تعامل وأفاد ال. مت يف  رشة األخرية من  نوفد أنه قد الحظ أن ا تصن نل

ية با يف املذكور إل رشة األخرية من ا ياب ترمجة  ية شلك عادل نظرا  با ناإل سـ ن لغ ب ن تصسـ للل متديد يف . ن لوبني الوفد أنه ميكن ا
يف ا=ويل للرباءات شمل ا شكوى  نا ت لتصل نظمة وخمت الوفد لGس أن تكون املعامN أقرب إىل ما . ل ياسة ا يه  ملنصت  سـ عل

بارها لغة  ية  با يف ا=ويل للرباءات، وال�ين جيب ترمجهتام إل يس وا يف  تعلق  تشأن تعدد اللغات ف©  ن سـ ن ن ي عب تص لتص نب
يفات ت� ا ية  نر ل  .لتصمس

بويفارية–مجهورية (وأفاد وفد فزنويال  .234 ل ا شكر وفد الو) ل نه  شة و نا بة يف طريق ا يكون  سعى  يأنه ال  ق مل ل لكي ال5ت عق
ية املوضوع همه أل ية عىل  تحدة األمر مها تفمل ها حىت يف رمح . يك شخص  ية اللغة األم ألن ا نال  يسمعوقال الوفد أن اللغات  ل سم تت

شخص . وأشار الوفد إىل أن ال أحد يقول اللغة األب أو اللغة األبوية. أمه ياة ا ية  سأ� هامة  لوبني الوفد أن اللغة األم  حم لبق
ية . قائال إن اجلو العام يف QجGع هام جدا وإجيايب للغايةومىض . بعد والدته سأ�  تعامل مع ا كقضورصح أنه البد من ا مل ل

ية شمل الفرق العامN أم ال، ولكن جيب أن . ئيسـر متديد  شة ما إذا اكن ا نا تورط يف  ته يف ا يوأعرب الوفد عن عدم ر ق ل لب م غ
يعا قد أعربت عن  ب5ان  سات أن ا مجتعكس حمارض ا ل بل أخذ لك لغات معل . موافقهتاجلل ملسـتقوقال الوفد أنه جيب يف ا

بو نظمة يف لك األشطة اليت يمت إجنازها داخل الو يا ن بار مل Q عتبعني. 

يد QهGمات اليت عرب عهنا وفدا  .235 ناول شلك  ية ا0ي  تحدة األمر جودمع وفد سورسا اقرتاح وفد الوال5ت ا بيك ت مل ي
به ألنه مسح مرص وفزنويال، وأراد أن يؤكد ع تلفة، وأضاف أن Qقرتاح أ ياسة لغات تكون شامN للغات ا جعىل دمعه  ä لسـ

يد الوyئق  بعة لرت يد وبذÂ ميكن حتديد مدى كفاءة اإلجراءات ا متديد بعد إمتام الرت سأ� ا بار يف  Q نظر بعني شـ ت شـ م ت ملل لع
ية داخل احلدود ية اللغوية مع بقاء املزيا يذ متديد  نيف  للتغط نقطةتنف ت� ا نظمة، وقال الوفد إنه هيمت جدا  ها يف ا بو�  ل ا ب ًمل ل  .ملق

ية اللغوية لألفرقة  .236 يا عن اتفاقه مع Qقرتاح األويل للغة املقدم من األمانة ا0ي مشل ا نوب أفر لتغطوأعرب وفد  يق ج
ية األفرقة العامN ل شمل  ية مل  تحدة األمر تغطالعامN، يف حني أن اقرتاح الوال5ت ا ي  وأر� ذÂ إىل فرتة 2012عام يكمل

ية  شأن ا تخذ  سابقة وحتديدا أن مثة قرار  يات ا يه يف ا بN، واكن رضور5 أن نعمل ما قد مت Qتفاق  تني ا تغطا ب س ل مجلع لعل ي ملق ًن ً لسـ
ساعدة لغوية تاج إىل  تفق مع ت� ا=ول اليت  ماللغوية لألفرقة العامN، وأشار الوفد إىل قلقه من اختاذ قرار ال  حت  وال يكون ي

با ية أمرا  تحدة األمر بول اقرتاح وفد الوال5ت ا ها وهذا ما جيعل  بة  ًيا  صعً مل سـ ًمعل يك ق ل  .لن

ياسة  .237 توافق ت� ا هم أن  تعلقة هبذا األمر، مفن ا سـوأيد وفد فرسا لكمة وفد سورسا اليت أبرزت اäاطر ا ت مل لن مل ي
يدا من اخلربا يد  ياسات وأن  ًالطموحة مع غريها من ا ج تسـتف يا، وأيد الوفد لسـ بدأ العمل هبذا الهنج تدر سابقة وأن  ًت ا جي ي ل

شة مع  نا سان وفد سورسا، وأوحض الوفد أنه ملزتم بعد ا يه عىل  يق  ية كام جاء ا تحدة األمر قاقرتاح وفد الوال5ت ا مل ل عل تعل يمل ل يك
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تحدة  ياسة شامN للغات وأن هذا هو حتديدا ما أرادت 7 الوال5ت ا ملا=ول األعضاء  ًسـ تج عن ب ية ينأن  تيجاخلطة Qسرتا
بداية بوyئق اللجان  يذ هذا، ورأت أن تكون ا ية  ناول  يات األخرية  شات يف ا نا توسط، واكنت ا للألجل ا ت مجلع ق مل نفمل يف تت ك

ياسة شامN للغات ومتديدها يف  ية واللجان األخرى، وبأخذ Qلزتام  ئات الر ية واألفرقة العامN وكذÂ ا سـاألسا سـ ي بسـ ي ئه ل
Qبات أن عت نا يل يف عدد من ا تني، وقد  نفذ شلك تدرجيي عىل مدار فرتتني من فرتات ا سـبار فإن Qقرتاح  مل ب قس ن لسـي

متل حبلول عام  يذ  سـيكا ية واللجان 2015لتنف ئات الر بدأ ا يث  سـ وأن اإلطار الزمين يف الويقة يضع اقرتاحا  ي ت يث ئه ل ح ً
ية واجلديدة يف  شورات األسا سـوا نذ 2013-2012ملن ن1م  متر بز5دة يف املوارد قدرها 2012اير ي  ملائة، وتمت 12تسـ أو  

هذا هو اإلطار الزمين املصاغ ا0ي مل خيل بوجود Qلزتام وبدء 2015-2014تغطية األفرقة العامN يف  ف كام نصت الويقة،  ث
يا يف  يق عىل األفرقة العامN تدر ًا جي شة مزي2015-2014لتطب نا بة و ق عىل ضوء اخلربة ا مسـ ية ملكت ، وهذا هو 2015-2014نا

نظور ألجل فقرة القرار  . ملQقرتاح ا

يا إىل اجلدول  .238 ساب، فالعمل اإلضايف لألفرقة العامN هو 3نوأشار وفد أملا حل من ويقة اللغات ألغراض ا  832 8ث
تلكف الصفحة  يث  تصفحة  يون وسـGئة ألف فرنك سورسي200ح ي فرنك مما يعطي تلكفة دا� تقدر  مبل ّ. 

ته وأضاف أن اقرتاح األمانة ا=اعي إىل  وأك .239 يا جيب  ترب موضوعا ر  Nيد وفد الربازيل عىل أن األفرقة العام سـ تغطتع ًي ئً
يا، ومن  با تلكفة اليت يه حمل قلق لوفد إ شأن ا  Nيقدم فكرة اكم تواز* ألنه  بدو  نة القادم  ناء اجGع ا يمي أ نإعادة  سـ ل ب سـ ي للج ًث م تق

يا Þمة جدا ألهنا الرضورة مباكن أن حنصل عىل تق تطور مع الوقت، وإن األرقام اليت قدÞا وفد أملا تلكفة ويف  ًدير  ن س ك تلل
نة  ها يف اجGع ا للجأعطت تقديرا لمك العمل، لكن الوفد رأى أن تؤجل األفرقة العامN كام جاء يف اقرتاح األمانة وأن يعاد  تقيمي ً

تايل  .لا

ش .240 يس  يدي  نص ا تفت الريس إىل أن ا موا ه ل لل ية من لمتئ ثا بارة ا ية وأهنا فقط ا نلكة  ل لع يف اقرتاح الوال5ت ) أ(يقحق
ية أو  تحدة األمر يكا تعارضان) ج(مل هذان هام ا مليف اقرتاح األمانة،   .ف

تحدة  .241 شكر إىل األمانة وإىل وفد الوال5ت ا ية وتوجه  ب5ان األفر ملواتفق وفد اجلزائر اتفاقا ¼ما مع لكمة مجموعة ا ل يقل ً ً
ية ع ية يكاألمر ياسة اللغات ومراحì، وف© خيص قرار ا يذ  شأن  شة اآلن، وعرب عن قلقه  نا مجلعىل Qقرتاحات حمل ا سـ ب ق تنفمل ّ
ية لفرتة 2010العامة يف  يق عىل اللجان واألفرقة العامN يف الرب*مج واملزيا ن وا  انصب اهGم الوفد عىل 2013-2012لتطب

تع تحريرية والفورية لفرتة يدخول األفرقة العامN مضن اللجان ف©  ية الرتمجة ا للق  ترب بعض 2013-2012بتغط تع ألن اجلزائر 
يدية والفوللكور  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا=وية ا نة احلكو ثل ا تقلاألفرقة العامÞ Nمة جدا  ث ن ل لللج مللكملع م م ً

بب وراء إرجاء الق هوم، واقرتح الوفد إدخال األفرقة 2015-2014رار إىل لسوغريها من األفرقة العامN، وÂ0 فا مف غري 
بارة  ية واجلديدة"مع ) أ(لعالعامN يف بداية ا شورات األسا ية واللجان وكذÂ ا ئات الر سـا ن سـ ملي ي ئه  ".ل

ند  .242 برية، فقد وضعت األمانة إطارا موجزا وواحضا لهوشعر وفد ا ية  ها أ ية  سري إىل اخللف حول  ًأن احلوار  ً ً ك مه قض لي
تني و يا بدءا بفرتة ا يق مر يمت ا بو واللجان و ئات الو يع  ياسة لغات شامN تغطي  يق  يمت  نيطا،  س لسـس ً حلً ب ي ي مج سـ ب تطسـ ه تط لب

يق  ية واللجان ا=امئة وأن ا بو الر ئات الو تعطى  نا هو أن األولوية  هوم  تدادا إىل اآلية، واألمر ا ية وا باحلا سـ ي ي سـ مض ت تطل ي له ئ ل ً ملف ًم
يأيت  Nهم الوفد أن الوفود سـعىل األفرقة العام هوم األسايس، و هوم، وعىل أي قرار أن يعرب عن هذا ا يا، هذا هو ا ف تدر ملف ّملف ً جي

تني  ناء فرتة ا يث يأيت دور األفرقة العامN أ ياسة اللغات  يق املرحيل  يد هو ا نازل و تقدمي  تعداد  نعىل ا لسـح ث حب سـ ب ت ل لسـ لتط
هذا أن يمت عىل أساس املراجعة اليت ت بدو أن لالقادمة والبد  بو، وعىل ما  ئات الو بة من جلان و يمت عىل ضوء اخلربة ا ي ي هسـ ملكت

تاج إىل أن يضاف إىل الورقة وأن Qتفاق قد مت لفعل، واللغة اليت اقرتحهتا األمانة قد  يد ا0ي  نرص الو حيهذا هو ا حلع
ياسة لغات ية موجودة ويه حتديدا احلاجة إىل  نقاط الر يدا، وإن ا  Âسـنت ذ سـ ل ًتضم ئيً يا بدءا ج ها تدر ً شامN يمت  جي تطبيق

بة من  ية عىل أساس املراجعة يف ضوء اخلربة ا تا تني ا تدادا إىل األفرقة العامN يف فرتة ا ية وا بو الر سـئات الو ل ل سـ ي تي ي ملكهب ل نئ سـم ً
تقد أمه يشء وهو اإلشارة إىل األفرقة العا2013-2012فرتة  ية  تحدة األمر يف، وأما اقرتاح وفد الوال5ت ا فيك ترب مل يعمN، وهذا 
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ثل   Nيه من اتفاق عام، وإن وضع القواعد واملعايري يمت يف بعض ت� األفرقة العام توصل إ بار ما مت ا مخطوة للوراء  ل ل عت
تعاون  يدية والفوللكور، ففي حني أن معاهدة ا ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا=وية ا نة احلكو لا تقل ث ن ل لللج مللكملع م

هل بشأ تخذ يف الفريق العامل،  ية معل املعاهدة اكنت  بو إال أن قرارات  فن الرباءات اكنت شلك دعامة العمل يف الو تيف ي كت
ته؟  يع عىل أ هدف ا0ي اتفق ا تايل Qحنراف عن ا ياسة اللغات و همة من  يات ا بعاد هذه اآل ياكن الغرض هو ا مجل ل سـ ل مهس ل مل ت

تحدة  ية بإخراجه لألفرقة العامN من القامئة من بداية ملفقد حذف اقرتاح وفد الوال5ت ا نرصا غاية يف األ ية  مهاألمر ًع يك
يع، مفا من داع  بة كذÂ *قص من Qقرتاح، وهذا أمر هيم ا يمي عىل ضوء اخلربة ا نرص إعادة ا يدة، و ٍا مجل سـ ع ملكتلقص لتق

تاج إىل تعديل  تجربة أن مثة يشء  هرت ا ية إن أ حيلالتفاق عىل متديد ا ل ظتغط هو يعامل األفرقة ل تلكفة اكنت هظة،  فأو أن ا ل
ية  ياق مزيا ية اللغات لوyئق األفرقة العامN يف  يمي  نفصN عن غريها ويمت   Nمعام Nنالعام سـ تغط تق  مما يعين أهنا 2015-2014م

نظر يف   Nتق سأ�  تتقف وحدها وتكون  سـ م ت2015-2014مسـ يه ل، ورأى الوفد أنه جيب احرتام Qتفاق ا0ي مت ا لوصل إ
سأ� عن  يع، واقرتح الوفد أن جتلس بعض الوفود اليت ¼بعت ا ها ا شرتكة  تاح لالتفاق عىل لغة  ملمؤخرا وأن اáال  مجل يق بلم م ً

تفق عىل اللغة يث  تقرب معا يف مجموعة مصغرة  حب ً. 

سأ� يف مجموعة صغرية، واتفق .243 شة ا نا ند عىل  ية مع وفد ا تحدة األمر مل وفد الوال5ت ا ق ه ممل ومفاد األمر هو عدم ليك
 Nتدرجيي مبعىن أن األفرقة العام يذ ا ية ا تعلق ألفرقة العامN وأن مثة اتفاق موجود حول  تلكفة ف©  يا*ت  لوجود  مهنج ي لل لتنفب

بة لألفرقة العام2015N-2014ستنظر يف الفرتة  يع الوفد أن يوافق من اآلن عىل تلكفة غري معروفة  سـ، وال  نتط لسـ  .ي

ية بني الوفود اليت أبدت QهGم يف ئوطلب الر .244 شاورات غري الر ية أن يقود ا تحدة األمر مسيس من وفد الوال5ت ا مل يكمل
شاركة  .ملا

يات  .245 تويص ا نة  ية، والقرار هو أن ا شاورات غري الر مجلعوأشار الريس إىل اقرتاح جديد جاء بعد ا سـ للج مس مل ئ
نة يف الفقرة   .PBC/18/15يقة ثمن الو" ب"و" أ "28ملتضمالقرتاحات ا

ية .246 ننة الرب*مج واملزيا  :جل

نة يف الويقة  "1" بار املعلومات ا Q ثوضعت حمل تضم ملت  ؛WO/PBC/18/15ع

نة يف الفقرة  "2" بو عGد Qقرتاحات ا يات ا=ول األعضاء للو تضمأوصت  ي  من 28ملمجع
ها كام ييلWO/PBC/18/15 ثالويقة  :يل واليت مت تعد

يل .28" تح لناء عىل ا ل نظر فهيا ا=ول ب ية  تا تقدم األمانة القرتاحات ا ت الوارد يف هذه الويقة  ل ل ت لث
 :األعضاء

تد أن )أ( يةمت  ية للغات اللغوية لتغطا ست مسالر تحدة لألمم لا ية بالعرية(مل ا  واإلنلكزيية لصينوا
ية نسـيةروالف ية سـوالرو با نواإل بو هيئات اجGعات وyئق ىلإ) سـ ية يالو  العامN واألفرقة وجلاهنا ئيسـالر
شورات عن فضالا =هي ية ملنا تدرجيي ا0ي بدأ يف عام واجلديدة ئيسـالر نحو  (2011ل لهنج ا لعىل ا

ثاين أعاله باب ا لاملفصل يف ا رشوع ) ل يد املوافقة عىل املوارد املطلوبة 7 املقرتحة يف  موأن تظل  ق
ية لفرتة  يمي تلكفة 2013-2012نالرب*مج واملزيا يمت  ت، و تق غطية اللغات لوyئق األفرقة العامN عىل س

بة يف  ية للفرتة 2013-2012ملكتسـضوء اخلربة ا ياق الرب*مج واملزيا ن ويف   .2015-2014سـ

يلكة املوقع  )ب( توازي مع إعادة  تعمق  بو عىل اإلنرتنت  بات الرتمجة ملوقع الو هيمت حفص  ل ب ي متطل س
 ."نفسه
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تعلق برتمجة .247 يحا ف©  يوطلب وفد مرص تو  . املوقعًض

تظار حىت يمت  .248 توى احلايل للموقع جاء اقرتاح ال نا وبدال من ترمجة ا سأ� اكنت بني أيد نوأكدت األمانة عىل أن ا حمل ي ًمل
تني اآلية تكرر Þمة الرتمجة، واإلطار الزمين هو فرتة ا ثا اكمال حىت ال  تحتديث املوقع حتد ت لسـني ً ً . 

ياسة الل .249 تفت وفد الصني إىل أن ويقة  سـ وا ث ية وطلب ل ئات الر سـغات مل تذكر إال ترمجة وyئق اجGعات اللجان وا يي ئه ل
ت� QجGعات، وأين جاء ذكر ذÂ يف الويقة ست  يد عىل توفري ترمجة فورية بلك اللغات ا تأ ثمن األمانة ا ل ل ك  .ل

يات  .250 ياسة لغات ش2010مجعوأشارت األمانة إىل الورقة املقدمة أمام  نظمة، سـ اليت اكنت أول خطوة حنو   Nللمام
شورات واملواقع والرتمجة  تعامل مع ا بار أنه من الصعب فعل لك يشء دفعة واحدة تقرر امليض قدما عىل خطوات  نو ل ملت ً ع
تعامل مع املوضوعات األخرى،  تعامل مع تويق QجGعات مث ا تفق علهيا يه ا لووyئق QجGعات، واكنت اخلطوة األوىل ا ث ل مل

ياسة  نا سـوقد حتركت  ية اكمN للغات، ويس  يق  تأيت اقرتاحات الحقة  ًاللغات لفعل ف© خيص الوyئق، و ممك ل تغطتحق لسـ
يس يف QجGع  شأن  تقدم يف هذا ا تمت للك QجGعات لكن Qقرتاحات  ية الرتمجة الفورية  يد عىل أن  تأ لا ت لس س تغط ك ل

يات، وا نة أو ا  Nب شات ا نا ملاحلايل وإمنا يف ا مجلع للج ق شورات ملقمل ية اللغات لالجGعات واملوقع وا متديد  ننظمة ملزتمة  ملتغط ب
ياسة يذ هذه ا تطاعة  سأ� ا سأ� إال  ست ا ية موجودة، و سـوالرتمجة الفورية، فا سـ م مل ي لن تنفل  .لل

بث عرب  بواإلنرتنت لا  ييف الو

توى الويقة  .251 ية إىل اإلحاطة علام  نة الرب*مج واملزيا ث دعا الريس  مبح ن جل بث عرب اإلنرتنت يف  (WO/PBC/18/19ئ لا
بو ند من جدول األعامل) يالو ته يف إطار هذا ا نا با0ي متت  لشـ ق  .م

توى الويقة  .252 بار يف  Q نة بعني ثنظرت ا حم ت  .WO/PBC/18/19عللج

ند  ند ا ند ا ند ا ية للفرتة     13131313للللببببا ية للفرتة اقرتاح الرب*مج واملزيا ية للفرتة اقرتاح الرب*مج واملزيا ية للفرتة اقرتاح الرب*مج واملزيا     2013201320132013----2012201220122012نننناقرتاح الرب*مج واملزيا

شات عىل أساس الويقة  .253 نا ثمتت ا ق  .WO/PBC/18/5مل

ند ج .254 بوقدم الريس  ئ ية للفرتة ّ نة مبا 2013-2012ندول األعامل بقو7 إن اقرتاح الرب*مج واملزيا ية  للج تقدم ل5ورة احلا ل
تابعهتا  ية و ية تعزيز إرشاك ا=ول األعضاء يف إعداد ويقة الرب*مج واملزيا ته ومعال بآ نظام املايل وال ميوافق ا ن ث ل حئ ًل

تان( ت� اآل، )A/46/12 وWOPBC/13/7 ثيقالو لووفقا  ل ية ً رشوع األول القرتاح الرب*مج واملزيا نية قدم ا مل�
ية يف يويو ) WO/PBC/17/4ثالويقة  (2013-2012 للفرتة ناء دورهتا غري الر نة أ نأمام ا مس ث يق 2011للج شة وا نا تعل  ق لللم

نة من األمانة أن تصدر  بت ا يه، ويف ت� ا=ورة  تعديالت  شأنه وإدخال ا يات  تو نيه وتقدمي ا للج طل عل ل ب ص ل سخة معد� من عل
تعديالت الواردة من ا=ول األعضاء يقات وا ية عىل أساس ا لاقرتاح الرب*مج واملزيا تعل  .لن

ًواسـهتلت األمانة حديهثا عن الويقة مذكرة بأن اقرتاح  .255 ية للفرتةث شاورات 2013-2012 نالرب*مج واملزيا مل قد خضع 
ية من جانب ا=ول األعضاء خالل إجراءا تفصيلثفة ومراجعة  نة يف يويو مك ية  نت ا=ورة غري الر للج يث إن 2011مس ح، و

ية قامت األمانة بعرض ملخص  شاركة يف QجGعات غري الر تطع ا ندوبني جدد اآلن أو أهنا مل  مسبعض الوفود حترض  مل سـ تمب
ية الواردة يف ويقة  ثنقاط الر سـ بات عديداقرتاح ئيلل نا سان املدير العام يف  ية، وكام جاء عىل  سـاملزيا ل ية من نة فإن هذه يه املزيا

ساهامت  با من عدد من الوفود، واكنت أمه  ية تر بو، وقد القت املزيا تاجئ اليت تصدرها الو ماألوىل القامئة عىل أساس ا ي ن ي ًن ح ل
ئN املدير العام و تاج هذا Qقرتاح يه إجات ا=ول األعضاء عىل اسـGرة أ سـا=ول األعضاء اليت أدت إىل إ اخلطة ن

يقات ا=ول األعضاء تيجQسرتا  Âتوسط وكذ تعلية لألجل ا يات (مل متل علهيا تقرير  مجعكام ا ، وقد قامت األمانة )2010شـ
تاجئ عىل  تعريف ا تاجئ  ية القامئة عىل أساس ا ها للمزيا نألول مرة يف إطار عر ب ن لن ل توى ض ها بلك ملسـا ميي من خالل ر بطا لتنظ
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سامهة لك بر*مج من الربا يجي وعرضت  مهدف اسرتا تلفة بداخل ت تاجئ من خالل املؤرشات ا يق هذه ا äمج يف  لن إطار حتق
تاجئ يعةلنا تحديد، وهذا الهنج يعكس بدقة ا  Âهر ذ يجي  ند بداية لك هدف اسرتا ب، ويوجد جدول  ل ت لطع تداخNيظ  مل ا

ية شاريع جدول أعامل ا تاجئ، ومت دمج  منلألهداف وا م لتن ية العادية مبا ل ن دجما اكمال يف املزيا ً متدة من ا=ول ً ية ا ملعتفق مع اآل ل ي
يق لك ).A48/5 Revثالويقة  (2010األعضاء عام  تخداÞا  تاجئ واملوارد اäطط ا ية  لتحق، ووضعت رؤية اسرتا سـ ن لليج ت

تاجئخريطة نتيجة يف  توى أكرب لنإطار ا ية إىل  سـ، ومت تعممي ا ممن تيث تربط (لت يجة من إجاميل 40ح يجة حبصة من 60نت  نت 
ية هر ،)لتمنا تاجئجدول ُيظ و نص اإلنلكزيي (10 يف الصفحة لنإطار ا ية يف إطار ) لمن ا يف مت وضع الرب*مج واملزيا نبوضوح  ك

يط نفقات  ية ووضع أساسا  تعريف نفقات ا يجة، وقام Qقرتاح  ية أمام لك  يه أيضا لك حصة  تاجئ ووردت  تخطا من ب ن من لن ًل ل لل تً تت ف
شأهنا، تقارير  ية ورصدها وإعداد ا با ل شاريع لتمن يل  يجة ولك بر*مج وأورد تفا ية للك  م وأوحض كذÂ حصة ا ص ن تمن جدول لت

ية نة واملعد� من اقرتاح الرب*مج لتمنأعامل ا ية ا سخة احلا رشوع، ورشحت األمانة أن ا سـ واملوارد اäططة للك  ل حملن ل م
ية، ومشلت نة غري الر شات دورة ا نا ثرية عىل أساس  شمل تغريات  ية  مسواملزيا للج ق ك ت ناء عىل طلب من تعديالت اليت متت  ً ا ب ل

ية مهنا  يث نصوص الربامجعا=ول األعضاء تعديالت موضو بة واملؤرشات، ومتت مراجعة مقدمة املدير العام  تاجئ املر حب وا تقن ل
هودات  يا، اكن  الكفاءة ماكسبتوسعى وراءáتربز ا yتلكفة، و ئة ا يف نص جديد حول موارد لك بر*مج مع رشح  ً، وأ ن ل لفض

توى اآليت ية اليت مل تؤد إىل تغريات يف ا تغريات املوضو حملمن مضن ا ع بالغ املطلوبة للك من : ل هر ا ملتوسعة جداول الربامج  لتظ
ية املقدرة للرب*مج  يح نفقات ا ياغهتا؛ و ية املعاد  متدة واملزيا ية ا ّاملزيا من تصح ص ن لتن ية جديدة للك 15ملع مشـ؛ وإضافة مالحظة ها

ميي رمساجلداول؛ وإضافة  يلك ا لتنظ ا يث لزم األمر، له يحات  تغريات يف أسلوب العرض وا يذ ا ثا، مت  yبو، و حللو تصحنف ل ل لي ت ً
ية حول  سابقة ل5ورة احلا شاورات ا ية وا ناء ا=ورة غري الر ساءل أ لواكن عدد من الوفود قد  ل مل مس ث اإليرادات وأثر توقعات ت

نة عىل أسعار الرصف علهيا، وأشارت األمانة إىل أنه مت إعداد تاح عىل موقع ا ئN وأجوبة وهو  يغة أ للج رشح مفصل يف  سـ مص ّ
توى حتدد عىل أثر  نفقات أكدت األمانة عىل أن هذا ا توى ا تعلق  يوم، وف©  نذ ذÂ ا سـاإلنرتنت  ل سـ ي ملل مب يط م لتخطمترين يف ا

يلك ية الطلب الزائد عىلملها توى املرتفع من اإلنفاق اكن مطلو ألجل  ب وأن ذÂ ا تلسـ ت�ر ًمل Q س اخلدمات ولضامن
ية  تا Q تصاالت، لكن كام ذكر املدير العام يف مالحظاتهQية املعلومات و ثال يف جماالت  يل ا يجي، عىل  حQسرتا تب ن مل س فت تق
ند ز5دة قدرها  تواء اإلنفاق  بذل 1ودا ال يف ميكن لألمانة أن  تاك يق معايري الكفاءة وخفض ا مترارا حملاوالت  عوا ت ل ل حب ً تطً سـ

متد هذا يف املقام األول عىل عدد من 4,7ًملائة بدال من  3 ياسة العامة وإجراءات إدارة سـيع ملائة، و باين لسـإجراءات ا ملا
تعكس القضا5 األخرية  ئN واألجوبة  يذ الربامج، وأضافت األمانة أنه مت حتديث ورقة األ لولن يكون 7 أثر سليب عىل  سـ تنف

ناء  ثارة أ ئN ا ثواأل مل تعريفجلساسـ تعريفوذكرت أنه يف . لت ا لسة ا سابق أدىل عدد من الوفود مبالحظات عامة جل يوم ا ل يف ا ل
ية، وقد خلص تقرير سأ� تعريف إنفاق ا تعلق بربامج حمددة، ومن بني املالحظات العامة اكنت  منوأخرى  م  الصادر 2011 لتت

تصادي وQجGعيعن  Q لسáثالويقة (قا A/66/79E/2011/107 (نظومة األمم حو ييل  شاط ا تعراض ا ملل ا شغ ن لتسـ ل
تحدة يه بني ملا تفق  ية إىل عدم وجود تعريف  عل من أجل ا ممن تحدة للمصطلحات 36لت ية لألمم ا نظومة ا يان شلك  مل  من ت لتك م

ثل  ية  مالر تعاونئيسـ ية وا ييل  شاط ا لا من شغ للتن لت تعامل مع هذا القصور من خالل تعريف ل تقرير ا ل، وبدأ ا لتشاألشطة ال غيلية ن
تدامة للتمنية ية ا ية اليت تعزز ا تحدة  نظومة األمم ا يا*ت  شطة  سـ بصفهتا أ من من مل ك ملن ت لت لل ية والرم نا مفاهة يف ا=ول ا تقN وا=ول ل ملنا

تصاد احلر، وÂ0 فإن تعريف نفقات  Q ية قإىل نظام تعريف لتمنا يدا مع هذا ا تفق اتفاقا  ية  لالوارد يف الرب*مج واملزيا ي ًن ج ً
بدو هدف العام من تعريف نفقات يو ياق أن ا يال، وذكرت األمانة يف هذا ا ل أنه أكرث  سـ لتفص ية ً سري لتمنا يط تيهو  لتخطا

تابعة و نفقات ملوا تقارير  لتقدمي ا يةل هر حبث األمانة حول حا� لتمنا يةظ، وأ تخصصة أن أكرث لتمنرصد نفقات ا رش واكالت  م يف  ع
ية نفقات جبمع الواكالت تقوم  شمل بأسلولتمنا توى األهداف أو الربامج مبا  يب عام جدا عىل  مسـ القطرية يف حا� الربامج ً

يل من الواكالت إلبالغ عن نفقات  ية العامة مل يقم إال عدد  يداين، وعىل أساس ت� ا تواجد ا قلالواكالت ذات ا ملهنج مل ية ل لتمنا
يةيف  تفات إىل الز5دلتقاريرها عن األداء أو تقاريرها املا ية ة املقرتحة يف نفقات ل، وال  أشارت األمانة 2013-2012لفرتة لتمنا

ية إىل أن حصة نفقات  ية ارتفعت من لتمنا تعديل ألخذ 21,3 ملائة إىل 19,4نيف اقرتاح الرب*مج واملزيا ل ملائة، ومت هذا ا
ساب مجموعة  بار املواضع اليت مت ا Q تيف حت بل ومل تمت إزالهتا، فانكوفرع ثل هذا ز5دة قدرها ق فهيا من  يون فرنك 17,7ميو مل 

سابقة جفاءت الز5دة بقدر  تني ا لسورسي مقارنة بفرتة ا سـن يون فرنك سورسي 120,2 ملائة من 14,7لي ي  مل
ية لفرتة 137,9 إىل 2011-2010 يف يون فرنك سورسي يف اقرتاح الرب*مج واملزيا ن  بلغ 2013-2012يمل شمل هذا ا مل، ومل  ي
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ية املقرت ية املقرتح إىل ناملزيا يصل إنفاق ا ية  شمل جدول أعامل ا ية، وإن اكن  منحة جلدول أعامل ا سـ من ي تمن ت لت ل يون 144,3سل مل 
تعلق  يفرنك سورسي، وف©  يةي منتعممي ا يط لفرتة لتب ية ا ية قالت األمانة إن هدف  تخط يف اقرتاح الرب*مج واملزيا معل لن

2012-2013Q ية إىل لك األهداف ية لتمن هو تعممي ا تو تفق مع ا  Éي تعلقة  نظمة ا ية وبرامج ا صسرتا ل ي مل مل بيج  جلدول أعامل 12ت
تاحة  ية ا ثل جزء من املزيا ية و ية مربطة بلك هدف من األهداف Qسرتا ية، ومما يدل عىل ذÂ وجود حصة  ملا ن مت يج ت من ًمن ت ت للت ل

ب5ان األقل منو ية وا نا ب5ان ا بارش عىل ا نفع ا للألشطة اليت تعود  ل ل مل ل تصاداهتا من تقل ا ناطق اليت  ب5ان احملددة يف لك ا قا وا تن مل ل ً
تصاد احلر، ويوفر عدد من مؤرشات األداء  Q ًيفا للقواعد واألهدافقإىل ناطق احملددة، وقالت األمانة إن تصن للم وفقا  ً

تصادي  Q سؤول قا يقدمان عرضا حول توقواملديرمل شأن الرباءات  تعاون  نظام معاهدة ا تص  ً ا سـ ب ل ب ä ية لعات اإليرادات وآ
بوعة  ئN واألجوبة ا توفرة يف ورقة األ شأن الرباءات، وإن رشاحئ العرض  تعاون  ملطأسعار الرصف بداخل معاهدة ا سـ ب مل

يع تاحة  للجموا  .مل

بو وتوقعات  .256 تصادي لعرض توقعات توجه إيرادات الو Q سؤول يودعا الريس ا قمل بات إيداعئ  معاهدة مبوجب لطلا
تعاون  ).اخلدمات عىل لبالط (اءاتالرب بشأن لا

شأن الرباءات والرسوم وتوقعات وقال .257 تعاون  شأن تو1ات معاهدة ا شاشة  تصادي إن عرض ا Q سؤول ب ا ل ب ل قمل
بات املودعة  توجه طويل املدى  ية األوىل، وبدأ بعرض رشحية ا ئN واألجوبة يف الورقة اإلضا توفر يف األ للطلاإليرادات  ل فسـ م

ش تعاون  بمبوجب معاهدة ا يا يف ل هد نظام املعاهدة منوا  يات، فقد  نذ بداية نظام املعاهدة يف أواخر ا ًأن الرباءات  حص ًي ش ن لسـبعم
رشين عاما األخرية  بات املودعة خالل ا ًا لع نوي قدره ) 2010 إىل 1999من (لطل سـتوسط معدل منو  ملائة، وهو 11,2مب 

سري تصاد العاملي، وال يوجد  Q ثري معدل منو تفمعدل يفوق  ق تصادي بك Q شاط هذه الظاهرة رمغ أن عوملة ا ق واحد  لنل
ية =ى املودعني للحصول عىل حامية الرباءات يف  نا تايل احلاجة ا مو ت شأن نأنظمة قانويةملل تعاون  ب أكرث من خالل معاهدة ا ل

تصاد Q تحول يف هم هو ا ثاين ا توجه ا منو، واكن ا يا وراء هذا ا قالرباءات اكنت دافعا ر لمل ل ل لسـ ً هود ئيً رسيع ا منو ا ملش العاملي وا ل ل
شأن الرباءات، ففي الفرتة بني  تعاون  نظام معاهدة ا تحول اجلغرايف  يا وقد انعكس هذا عىل ا تصادات آ بيف عدد من ا ل ل ل سـ ق

نطقة  سابقة اكنت حصة  رشين عاما ا مرشة و ل ً ع شأن أمرياكع تعاون  بات املودعة مبوجب معاهدة ا ية ا ثل أ ية  شام ب ا ل لطل ب مت ل غلل
نذ عام الربا يان والصني 2010مءات يف حني أنه  شلك من ا يا اليت  نطقة رشق آ ل و ت تسـ هورية كور5 م ثل ألول مجو متيه اليت 

تصادي  Q سؤول نوعا، وعلق ا بحت أكرث  بات املودعة أ بات املودعة، ومعىن هذا أن قاعدة ا قمرة أكرب عدد من ا مل ت ص لطل ّلطل ً
شوء أرسع معدل منو يف إيداع ا يان نقائال إنه  ثل الصني وا يا  نوات األخرية يف ب5ان رشق آ لبات عرب ا سـ سـ ملطل هورية ل مجو

شأن الرباءات كور5 تعاون  نظام معاهدة ا ب5ان  بل هذه ا سـيب من  تخدام ا Q م، لكن يف نفس الوقت يظلÞ ب أمر ل ل ل ن قسـ ل
يا، ومل تزل  ًيفا  سبً ية املرحN دخول حصةنضع تعاون معاهدة من طنالو بات مجموع يف ءاتالربابشأن  لا خلارج  املودعة لطلا

بات املودعة دويا الواردة من ب5 حمدد( يار  ًوهو  ل للطل ثالثة املذكورة أقل من ) مع ب5ان ا ليف ا يان 40( ملائة 50ل لل ملائة 
هورية كور285ملائة للصني و 26و بلغ )مجل ملائة  بة  ت، ولغرض املقارنة فإن هذه ا ية  ملائة يف ال73لنسـ تحدة األمر يكوال5ت ا مل
بري  57و منو ا بريا لرمغ من ا متال  تظر منوا  ثالثة ال تزال  ب5ان ا تصادي أن هذه ا Q سؤول يا، وأوحض ا لكملائة يف أملا ن لق ًحم كً ت ل ل مل ًن

ية ثالثة املا تو5ت اإليرادات يف األعوام ا بات املودعة و نوات األخرية، وف© خيص ا هدته يف ا ضا0ي  ل سـ لطل مسـ ل  رأى ش
بات املودعة تو= إيرادات لكن ال توجد  تحول الطلب املودع إىل إيراد، إن لك ا يف  رشح  تصادي أن  Q سؤول لطلا ي ك يمل ق

ناجتة عن معاهدة  شأن الرباءات واإليرادات ا تعاون  بات املودعة مبوجب معاهدة ا بارشة يف لك عام بني ا ية  لعالقة  ب ل لطل مس ب ن
شأن الرباءات، ومثة عوا تعاون  با يهنا إىل إيرادات، ففي حا� دفع ل نة  بات املودعة يف  تحول ا يف  بعمل ثالثة حتدد  سـ لطل ت ك

تع هبا ب5ان  ية اليت  بات اإللكرتو يضات ا يد من  بات املودعة اليت  نوعات يف عدد ا ية توجد  متالرسوم ا ن لطل لطل ت تلفعل ختف تسـتف
تغري من عام  يضات  يدة من ا بات ا ية حمددة، وحصة ا ت* تخفلطل تف لم توى الرسوم، ملسـ توسط  مسـإىل آخر مما يؤثر عىل  م

بات  تأخر يف ا=فع، ففي لك عام توجد حصة من ا هو ا هم  ثاين ا توى اإليرادات، أما العامل ا لطلوهذا بدوره يؤثر عىل  ل ل فسـ مل م
تالم الرسوم ميكن أن يرتاوح بني عدة أ5م  تأخر يف ا تايل، وا سـاملودعة اليت ال تدفع الرسوم إال يف العام ا ل هر ل شوعدة أ

ند  تايل خاصة  بات املودعة ال تدفع إال يف العام ا يل، ويعين هذا أن بعض ا هرين  تأخر يه أقل من  توسط مدة ا عو ل لطل بقل شل م
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تا عرب الوقت بل تغري لك عام مما أثر عىل  y بق بات اليت تدفع الرسوم يف نفس العام مل  ًاقرتاب هناية العام، ومعدل ا ب ي لطل
شلكة عىل املدى الطويل ألن أكرث من اإليرادات، وهذا األم ثل  مر ال  نه 99مي بات املودعة تدفع رسوÞا  لك ملائة من ا لطل

بدأ تدفع رسوم  يث ا توى اإليرادات اخلاص بعام حمدد، وأخريا يوجد عامل أسعار الرصف وآyره، مفن  مليؤثر عىل  حسـ ً م
ها د ية ويمت تعد شأن الرباءات لعمN ا تعاون  يلمعاهدة ا حملل ب تعديالت ل بات أسعار الرصف، وف© بني هذه ا سب  لور5  تقل حب ً

بة ألداء نظام معاهدة  تحراكت احملددة يف أسعار الرصف واليت اكنت Þمة يف هذا العام، وأما  بعض ا بو  سـتعرض الو ل ل ي لنت
هد عام  يني فقد  شأن الرباءات عرب العامني ونصف املا تعاون  شا ض ب تصادية2009ل Q اخنفاضا حادا يف ق وهو عام األزمة ً ً

شأن  تعاون  بات املودعة مبوجب معاهدة ا تصادي يف أمه األنظمة القانوية يف العامل مما اكن 7 أثره عىل ا Q تاج باإل ل لطل ن قن
بات  توى ا با يف أول اخنفاض عىل اإلطالق يف  لطلالرباءات  سـ مس ًت ب وا0ي اكن ) 2009 ملائة لعام 5,4اخنفاض قدره (م

تو5ت ا=خل املرتفعة، ويف أكرث احلاالت اكن Qخنفاض أقل حدة من Qخنفاض ئمصدره الرييس هو ب5ان ذات  سـ ا مل
يا  بات املودعة  يث اخنفضت ا يان  ية، واكنت أبرز ت� احلاالت يه حا� ا هدته ماكتب الرباءات الو ًا0ي  حمل لطل ل حن طش

بات املودعة مبوجب معاه10بنسـبة تزيد عن  بة لطل ملائة يف حني أن ا شأن الرباءات زادت  تعاون  سـدة ا ب ملائة، 3,6بنل 
هر تطور اإليرادات Â0 العام  هورية كور5، وأ نا منوا رسيعا يف لك من الصني و تصادية رأ Q لرمغ من حدوث األزمةظو مج ًق ً ي

يلك الرسوم اجلديد ا6,7ًاخنفاضا أكرث حدة يف اإليرادات قدره  به ألساس إىل  ه ملائة ويرجع  يذ بس لتنف0ي دخل حزي ا
تصف عام  ندما مت خفض رسوم 2008منبداية من  بب إضافة إىل اخنفاض ع  شأن الرباءات، وهذا ا تعاون  سمعاهدة ا لل ب ل

سأ� تأخر دفع الرسوم قد  يعي حدوث اخنفاض أكرث حدة يف اإليرادات، واكنت  بات املودعة اكن من ا متوى ا ب لطل لطسـ م
توى اإل يفة يف  مسـأدت إىل ز5دة  بات 2009يرادات لعام طف توسط من ا ندما مت دفع الرسوم لعدد يفوق املعدل ا لطل  مل ع

يا يف عام 2009املودعة يف عام  ً يف نفس العام، واكن أثر سعر الرصف  سارة قدرها 2009سلب با يف  خ  ًس ب ملائة 1,9مت 
هد عام  سورسي، و مية الفرنك ا متر  شبب Qرتفاع ا يس لب لق تو5ت 2010ملسـ تعادة  سـ ا بات املودعة حبدوث منو حصي ملسـ لطلا

يال عن 5,7قدره  بات إىل ما يقل  ملائة ووصول إجاميل عدد ا ً قل توى عام ( طلب 165 000لطل  2008مسـمما يفوق 
ًيال يايس جديد يف عام )قل يا 2010ق، فقد حتقق رمق  ئا لرمغ من أن أملا با  ية وأورو تحدة األمر ن، واكن أداء الوال5ت ا ط ت ًمل م يك

يا 2010 ملائة، واكن منو عام 4,5ًمنوا قدره شهدت  ب5ان آ سـ مدفوعا ألداء القوي  ل يان و8(ً ملائة من 55,6ل ملائة من ا 
هورية كور20,35الصني و ثل حويل )مج من  منو القوية هذه خاصة من الصني اليت  بب معدالت ا مت،و ل ملائة من نظام 10بس 

شلك شأن الرباءات  تعاون  بمعاهدة ا ب منو العام القوي، فقد أدى منو ل ئا أن حيدث هذا ا ل عام مل يكن أمرا مفا ً ج ملائة من 10ً 
بة تفوق  نظام  سـا شأن الرباءات يف عام5 ملائة إىل منو عام زاد عن 50بنل تعاون  هد معاهدة ا ب ملائة، ولألسف مل  ل  2010 تش

بب األكرب يف ذÂ هو عامل يضات لسنفس Qرتفاع يف اإليرادات واكن ا تغريات يف الرسوم أو ا لتخف تأخر ا=فع ومل تكن ا ل
توسط الرسوم يث ظل  بب  ميه ا ح بري بدون تغري، وحتول عامل تأخر ا=فع يف عام  لس سارة 2010كإىل حد  خ إىل 

بب أسعار الرصف قدرها 2,9 قدرها سارة  بس ملائة إضافة إىل  سورسي( ملائة 0,6خ يبب ارتفاع سعر الفرنك ا لب ، )س
ت تصادي قائال إن الوضع يف سـوا Q سؤول قطرد ا شري إىل أن 2011مل بات  تعلق بإيداع ا ي ف©  لطل شأن ي تعاون  بمعاهدة ا ل

سة األوىل من العام  هر ا توقع، ففي األ هد منوا يفوق ا مخلالرباءات  شمل ًش سة األوىل من عام (ت هر ا مخلمقارنة بأداء األ ش ً2010 (
منو العام عن يال10 لزاد ا ملائة  ً منو يف عام 2010 ملائة يف عام 5  إضافة إىل ما يزيد عنقل  من الوال5ت 2011ل، وجتدد ا

يان  ثري اإلجعاب من ا ية مع منو  تحدة األمر لا ي متر من ) 2011 ملائة عىل الرمغ من زلزال مارس 20أكرث من (يكمل مسـومنو 
بة  يا ومنو من الصني يفوق  سـأملا ملائة من 17 ومنو يقدر حبوايل) 2010 ملائة لعام 55من بعد منو قدره أكرث ( ملائة 40نن 

شاط  باطؤ  تصادي أن هذا جاء يف موا1ة  Q سؤول نا وأكد ا بات املودعة  بدو وضع ا نهورية كور5،  ت مل ئ لطل للي قف ًمج مطم
ية يف عام  تصادي يف أكرث األنظمة القانوية الر Qسـ ئين شأن ، وعىل هذا األساس جند أن أداء نظام معا2011ق تعاون  بهدة ا ل

سورسي القوي،  بب الفرنك ا بو  تصاد العاملي، لكن لألسف تأثرت إيرادات الو Q ثري من أداء يالرباءات اكن أفضل  لب سي ق بك
سارات تقرب من  بب يف  يه أن سعر الرصف  هر  يقة  بني هذه ا تصادي رسام  Q سؤول خوعرض ا ي سمل ف يظ حلق تق ل  ماليني 9ً

تة األ هر ا لسـفرنك خاصة يف األ سن الوضع 2011وىل من ش هذا العام أن  ثالثة األخرية  هر ا تظر يف األ تح، واكن من ا ل ين لمل ش
يع  يورو، ومع ذÂ ال  سورسي أمام ا مية الفرنك ا تعلق  سورسي ف©  نك الوطين ا تطبعد اإلجراءات اليت اختذها ا ل ل ي ل سـب يل ي بقي

سورسي يف  نك الوطين ا بؤ بأسعار الرصف أو مدى جناح ا ياملرء ا ل ب لت نك جنح نل لباحملافظة عىل سعر الرصف، ويف حا� أن ا
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بات أسعار  بريا من خطر  ساطة سزييل جزءا  شأن الرباءات ألنه  تعاون  نظام معاهدة ا بة  يد  هذا   Âتقليف ذ ك ب ب ل ل ًسـ ب لن ج ف
ساب توقعات اإليرادات يف يويو تلفني ال تخدام منوذجني  تصادي أنه مت ا Q سؤول لالرصف، وأضاف ا ت خم سـ حمل  2011 ق

يايس واآلخر  تصاد ا Q لقأحدهام منوذج قامئ عىل نظام منوذج ق تو1ات اخلاصة  تقط األخري ا يث ا ية،  بقامئ عىل نظرية ا ل ل حمت حل
نفردة  شأن الرباءات وما اكن حيدث يف ا=ول ا تعاون  ملمعاهدة ا ب ية خاصة يف األنظمة القانوية اليت مل تربط فهيا (ل توهذا 7 أ ن مه

بات لطلتو5ت إيداع ا يانمسـ ثل ا تصادي  Q ألداءشأن الرباءات  تعاون  ل مبوجب معاهدة ا ب مل ، ومع ذÂ مفن املعروف )ق
تخدام منوذج  بب مت ا بات املودعة عىل املديني القصري والطويل، وهذا ا تصادي لفعل أثر عىل ا Q شاط سـأن ا لطل سن ل لق ل

بات عىل أساس  تو5ت إيداع ا بأ  يث  يايس  تصاد ا Qلطل سـ ت مبحب ني لق توى ق ناجت احمليلمسـتوقعات  ن اإلجاميل كام رشها لا
تعلق  توقعات العامني القادمني، أما ف©  تعلق  بري ف©  سقة إىل حد  منوذجني  يجة ا نقد ا=ويل، وجاءت  يندوق ا ب ي ك ت ن ل مص ل ت

شاؤما، ومت منوذج األكرث  تارت األمانة QعGد عىل ا نا ا تفاوت و بل األكرث بعدا جاء بعض ا ً ت ه لل خ ًتق تخدام ما ييل ملسـ سـ ا
توقعات تو1ات يقوم : لللوصول إىل ا تخدام الرسوم اäفضة من خالل منوذج  توى ا بات؛ و للتو5ت إيداع ا سـ سـ لطل مسـ م

يقه عىل  يلك الرسوم مت  تصادي أن  Q سؤول تلفة، ورشح ا يضات ا يدة من ا بات ا بتقدير حصة ا ه مل ä لطل تطب ق تخف لتف ملسـ
بات للوص تو5ت إيداع ا لطلتوقعات  سابق، مسـ ناء عىل تأخرات ا=فع من العام ا  Âبعد ذ ìلول إىل توقع لإليرادات مت تعدي ب

ثال اكنت األمانة يف عام يل ا ملفعىل  بات املودعة يف عام 2011 بس  اليت مل تدفع يف نفس العام 2010لطل تعمل لفعل حصة ا
ثلت بوضوح إيرادات لعام ب2011 مواليت  تدفع يف 2011ات املودعة يف عام لطل، لكن األمانة مل تعمل حصة ا  2011سـ اليت 

تأخر إىل عام تصادي أنه من غري 2012 ستوت� اليت  Q سؤول بقى أثر عامل تأخر ا=فع غري مؤكد، وأضاف ا  Â0ق، و مل ي
سورسي  نك الوطين ا متر نظام سعر الرصف اجلديد ا0ي فرضه ا تطورات أسعار الرصف، لكن إذا ا بؤ  ياملمكن ا ل ب ب لت سـل ن

Âشأن الرباءات عىل األقل ف© خيص فذ تعاون  ب سزييل الغموض عن تأثري تغريات سعر الرصف عىل إيرادات معاهدة ا ل
سابق مبا  يغ عىل أساس األداء ا شامئة وا0ي  تفائN وا تني ا توقعات هو تقدير احلا يورو، وا0ي جاء يف هذا العرض  لا ص ت مل ل لل ملل

ية، فاكنت أرقام عام يظهر الفروقات اليت من شأهنا أن حتدث يف ا ية أو ا تني اإلجيا بحلا ب توقع :  اكآليت2011لسلل ملاكن ا
شأن الرباءات يف عام 7حدوث منو  تعاون  بات املودعة مبوجب معاهدة ا ب ملائة يف ا ل توى 2011لطل مسـ مبا يصل إىل 

توى 7 طلب، واكن توقع 175 000 س10مسـ ملائة أقل من  هر ا مخل ملائة ا0ي حتقق مع األ هذا العام، وقال ش لة األوىل 
سة ال تعطي صورة  هر ا يفا أن حا� األ يا*ت  ية اليت حتدث  تغريات املو تصادي أن هذا يعكس ا Q سؤول مخلا مض ب مس ل شمل ًق لل

ثريا عن  ية، مفن املمكن أن تزيد  يجة الهنا يه ا تصل إ يقة ملا  ًد ك ئ ن ل تسـ ية7لق سا بأت الÉذج ا نة  ب ملائة لكن يف اللحظة الرا حل ت  نه
بؤ 2011  ملائة لعام7بمنو  سورسي جفاء ا بعة األوىل تأثرت لصعود القوي للفرنك ا تة أو ا هر ا يث أن األ ن، و ش تح ل سـ لسـ ل يل

ًمنو اإليرادات منوا قدره حنو  بات املودعة 2012 ملائة فقط، وأما ف© خيص عام 2,8ب منو ا تصادي بأن  Q سؤول بأ ا لطل  مل تت ق ن
من4,8بنسـبة  بة ت ملائة وأن  بات قدره 8,9بنسـو اإليرادات  منو يف ا بأ أيضا  لطل ملائة، و بت ً ملائة لعام 3,2ن 2013  ًمصحو

ملائة2,5بمنو يف اإليرادات يصل إىل  . 

ية تأثري  .258 باب و شأن الرباءات وألخص حول أ تعاون  ية حول رسوم معاهدة ا كيفوقدمت األمانة معلومات أسا سـ ب ل سـ
شأن الرباءات معلية دفع الرسوم بعمالت حم تعاون  بددة عىل إيرادات معاهدة ا بات أسعار الرصف(ل تقلبب  تايل عىل ) بس لو

تلفة من  شأن الرباءات يدفع ثالثة أنواع  تعاون  نظمة، وأوحضت األمانة أن املودع مبوجب معاهدة ا خماإليرادات العامة  ب ل للم
تحويل ويدفع مل نوع األول هو رمس ا لالرسوم بعد إيداع الطلب، ا بحث ويدفع ل ثاين رمس ا بات، وا تب سمل ا لصلحة  ل لطل ت مك

تب ا=ويل  ثالث رمس طلب لإليداع ا=ويل ويدفع ملصلحة ا بحث ا=ويل، وا ية ا بحث ا=ويل القامئة  ملكملصلحة إدارة ا ل ل بعمل ل
بو، واكنت تدفع لك هذه الرسوم  شأن الرباءات وللو تعاون  ملكوهو مصدر اإليرادات الرييس ملعاهدة ا يئ ب بات ل لطلتب سمل ا ت

تحويل، وبصفة  تب ا=ويل وبقى معه رسوم ا بحث ورمس اإليداع ا=ويل  بحث إىل إدارة ا تحويل رمس ا لا0ي يقوم  ت ل ل للمكب
ها، واكن رمس  يذ ا=فع من خال  Nتب بصفهتا قاب بات بعمN حيددها ا تب سمل ا لعامة اكنت تدفع هذه الرسوم  نف ملك لتملك لطل ت

تا  y ًاإليداع ا=ويل شأن الرباءات ب تعاون  سورسي كام جاء يف جدول رسوم معاهدة ا بلفرنك ا ل حبسب ما حددته ا=ول (يل
تة لرمس اإليداع )األعضاء ثا ياق حتديد الفارق بني العمN ا ب، ويف  ل سورسي يف املقام األول(سـ يويه الفرنك ا والعمN اليت ) ل

بات  تب سمل ا لطليمت ا=فع هبا إىل  ت ية(مك  Nتاجان إىل إجابة) حملويه مع سورسي هو : حييطرأ سؤQن  يهل اكن الفرنك ا ل
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توى احمليل؟ وإن مل يكن ها عىل ا يع املودع دفع الرسوم من خال سـالعمN اليت  ملتط لسـ تب سمل : ي  Nتهل ميكن حتويل مع مك
يورو  سورسي أو ا=والر األمرييك أو ا بات حبرية إىل الفرنك ا لا ل ن(يلطل بو�  ثالث ا عالعمالت ا تب ا=ويلملقل ؟ ويف )ملكد ا

توى احمليل يقوم  ها عىل ا يع املودع دفع رمس اإليداع ا=ويل من خال سورسي هو العمN اليت  سـحا� أن الفرنك ا تط ملل لسـ ي ي
بلغ الاكمل وهو  تحويل ا ساطة  بات  ملتب سمل ا ب ب لطل بت تب ا=ويل، ومن اجلدير 0كر أن 1 330مك للمك فرنك سورسي  ي

ثري من ماكتب سمل تا ية وذÂ عىل الرمغ لك سورسي فقط ويس لعمN ا بالغ الرسوم لفرنك ا بول  بات قررت  حملل ا ل للطل م يق
بات أسعار الرصف، لكن عدد املاكتب اليت  نب  يث  ية فقط  بل الرسوم لعمالت ا تقلمن أن أكرث املاكتب  تج حب تحملل تق

سورسي  ضيع املودعون فهيا دفع رسوم اإليداع ا=ويل لفرنك ا يسـ ل تط ئيل بصفة عامة، ويف حا� عدم ا=فع لفرنك ي
بلغ  بح عىل املودع أن يدفع ما يعادل  سورسي  ما يص تب سمل 1 330يل ها  ية اليت  ت فرنك سورسي لعمN ا يق مكحملل بل ي

بات املعين، ورشحت األمانة  تب سمل ا شاور مع  بو بعد ا بلغ املعادل حيدده املدير العام للو بات، وهذا ا لطلا ت ت ي مل مكلطل ل
Q يع يدة اليت  سورسي واكنت يه العمN الو تلفة عن الفرنك ا بات  تب سمل ا  Nثاين، إذا اكنت مع تطيار ا ل خم لطل ت ل يسـت ح يمك خ

سورسي حىت تصل بعد ذÂ إىل  تعلق بإماكية حتويل هذه العمN حبرية إىل الفرنك ا سؤال  ها فا ياملودع ا=فع من خال ل ن ي ل ل
تب ا=ويل، إذا اكنت لفعل ميكن حت رشحية ملكا هر يف ا ها حبرية كام  لو يظ تحويل الرسوم 5يل بات  تب سمل ا ب يقوم  لطل ت مك

تالم  بات أسعار الرصف بني ¼رخي ا=فع و¼رخي ا بو خطر  تحمل الو ية، ويف هذه احلا�  سـتب ا=ويل لعمN ا تقل ي ت حملل للمك
ناء للقاعد يذ ا نب ذÂ اخلطر مت  بلغ الرسوم، وألجل  تب ا=ويل  ثا نف تملك جت سـمل ية فقط يه ت حمللة العامة القائN بأن العمN ا

ها،  بو� ميكن دفع الرسوم من خال  Nتحديد ا=والر األمرييك كعم بات فقامت بعض املاكتب  تب سمل ا بو� يف  لا مق مك بملق لطل ت
به عن حتويل العمN ا سؤوال من جا بات  تب سمل ا بح  ها حبرية  حملويف حا� أن العمN ال ميكن حتو ن م لطل ت ًيص مك لية إىل الفرنك يل

بلغ  تب ا=ويل، فإذا جاء مودع ودفع  بلغ الاكمل  تحويل ا يورو وهو ملزم  سورسي أو ا=والر األمرييك أو ا ما للمك مل ب ل يل
ية أ5 اكنت (10 000 ًمن العمN ا سورسي وإذا اكنت ) حملل تحويل ت� العمN إىل الفرنك ا بات  تب سمل ا ييقوم  ل ب لطل ت مك

ست إال  تحويل  ييجة ا ل لن بات 1 250ت تب سمل ا ية  سؤو تحمل ا لطل فرنك سورسي  ت ل مل مكي رس (ي ثال  خأي أنه يف هذا ا مل
بلغ  تب  ما تب ا=ويل وهو 80ملك بلغ رمس اإليداع ا=ويل الاكمل  تحويل  للمك فرنك سورسي ألنه ال يزال ملزما  م ب ً  1 330ي

ن)يفرنك سورسي تب ا=ويل ويه يف األساس  ها ا ية  y ع، وتوجد خماطرة ملكن بات الرسوم يتحمل سمل ماكتب سمل ا لطلدما  ت تت
يورو  بات سعر الرصف بني ا تب ا=ويل خماطرة  تحمل ا يورو، ففي هذه احلا�  ل=والر األمرييك أو ا تقل ي ) أو ا=والر(ملكل

نب خطر اضطرارها للز5دة عىل  بات أرادت  ناءات األخرى أن بعض ماكتب سمل ا Q سورسي، ومن جتوالفرنك ا لطل ت ت ثل سـ ي
سب سعر الرصف ما دف بلغ  تحديد أن املودع ملزم بدفع ا تب ا=ويل فقامت  بلغ الاكمل  ها  ند حتو حعه املودع  مل ب للم للمكع يل

يوم( يث ميكن ) لÂ0 ا ثال املطروح  بقا، وقالت األمانة إنه يف ا ية املعلن  بلغ املعادل لعمN ا حويس العGد عىل ا ملل سـ حملل ًمل م
ية حبرية فإ ثال، فقد قام املودع حمللحتويل العمN ا يل ا توبر عىل  هر أ ثل بداية  تحدد يف موعد حمدد،  بلغ املعادل  ملن ا س ك ي بمل ش م

يذ الطلب وحتويل  بات  تب سمل ا هر من ¼رخيه وقام  به ا=ويل يف أول مارس ودفع الرمس خالل  نفبإيداع  مك تش لطل ت بطل
توبر  تب ا=ويل يف مايو، ويف الفرتة بني بداية أ كالرسوم  ية لرمس اإليداع عند(للمك بلغ املعادل لعمN ا حمللما مت حتديد ا مل

تصف مايو ) ا=ويل بلغ(منو تب ا=ويل ذÂ ا ملندما سمل ا ت ية ) ملكع سورسي ارتفعت يف مقابل العمN ا مية الفرنك ا حمللاكنت  يل ق
تحويل جمرد  مية ا تحويل، واكنت  لاليت جاء هبا ا سارة قدرها 250 1قل ثل  خ فرنك سورسي مبا  مي ها 80ي حتمل فرنك سورسي  ي

هر اليت  تة أ ناء ا تب ا=ويل وألخص أ بدها ا سارات اليت  تب ا=ويل، واكن هذا هو املصدر الرييس  شا ملك تك ئ سـملك ث لللخ ي
ها،  ية اليت تدفع الرسوم من خال ثري من العمالت ا برية إىل األعىل يف مقابل ا سورسي قفزة  مية الفرنك ا لقفزت فهيا  حملللك ك يل ق

ثال به يف مارس ملويف ا بات حبرية، فقد قام املودع بإيداع  تب سمل ا  Nثاين مل يكن من املمكن حتويل مع طل ا لطل ت مكل
تعدا 10 000 ودفع بات  تب سمل ا بح  تصف مايو أ بات، ويف  تب سمل ا ية  ً وحدة من العمN ا سـ لطل ت ص ن لطل ت محملل مك مملك

تب ا=ويل، لكن يف الفرتة بني ¼ر للمكتحويل الرسوم املدفوعة  ية ل بلغ املعادل لرمس اإليداع ا=ويل لعمN ا حمللخي حتديد ا مل
تب  ندما قام  ية، و مية يف مقابل العمN ا سب  سورسي قد ا تب ا=ويل اكن الفرنك ا مكو¼رخي حتويل الرسوم  عللمك ن ت ملعل ق ك ي

تحويل إال  تج عن ا سورسي مل  بلغ إىل الفرنك ا تحويل ا بات  لسمل ا ي ل مل ب لطل نت  80  مبا يعين نقص قدرهي فرنك سورسي1 250ي
بلغ (يفرنك سورسي  تحويل  بات ال يزال ملزما  تب سمل ا ميث أن  مك بح لطل تب 1 330ًت للمك فرنك سورسي اكمال  ً ي

تحمل )ا=ويل بحث أشارت األمانة إىل وجود خماطرة  تعلق برمس ا بات، وف©  تب سمل ا ها  سارة  هذه ا ي،  ل ي لطل ت مكخل تحمل يف
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بات تب سمل ا لطليجهتا إما  ت مكن بحث ت بل إدارة ا مية الرمس احملددة من  تقلب أسعار الرصف بني  ندما  تب ا=ويل  ل أو ا ت قع قملك
شأن  تعاون  بالغ املعاد� لرسوم معاهدة ا توصل إىل ا يف يمت ا تطردت األمانة شارحة  ها املودع، وا بوت� اليت د ل مل ل ك سـ فع

متدة من ا=ول األعضاء  توجهيات ا ية حمكومة  ملعالرباءات، وا ل متدت لعمل شأن الرباءات وا تعاون  ية معاهدة ا ناء  عأ ب ل مجع ث
بالغ املعاد�، 2010أحدy يف  تحديد ا ية  شاور مع املاكتب ا بو بعد ا توجهيات يقوم املدير العام للو مل، ويف إطار ت� ا ب ن ت ي ملعل ل

تان تان  تلفيث توجد  خمح ية تعديل غري عادية: معلي معلية تعديل عادية و تعديالت العادمعل بدأ خالل بضعة (ية ل، أما ا ستاليت 
يع توبر ويدخل ) بأسا هر أ نني من  ية يف أول يوم ا سورسي والعمN ا كتمت مرة يف العام وفق سعر الرصف بني الفرنك ا ث ن شل ملعف ي

يذ  ية(لتنفحزي ا شاور مع ا=ول األعضاء ا نبعد ا ملعت يع يمت ) ل تايل، وÂ0 يف غضون بضعة أسا بيف أول يوم من العام ا ل
شارة ا تفق ستا بالغ الرسوم ا توبر، وتدخل  هر أ نني من  بالغ املعاد� اجلديدة املقرتحة يف أول يوم ا شأن ا مل=ول األعضاء  ك ث مل مب ش

ناير  هر  يذ يف األول من  يعلهيا حزي ا ش تعديل غري 2012لتنف ية ا بات أسعار الرصف هو  ياق  ل، واألمه من ذÂ يف  معل تقل سـ
همة يف أ تغريات ا ملالعادية واليت تلت ا ية يقوم املدير العام برصد تغري سعر الرصف بني الفرنك ل لعملسعار الرصف، يف هذه ا

مية  تغري بني امجلعات األربع  ية إذا بلغ ا تا بات عرب أربعة أ5م مجعة  تب سمل ا  Nسورسي ومع قا ل ل ت لطل ت مل ملائة ارتفاعا أو 5مكي ً
ية، ويف حا� ح بقا للعمN ا سعر احملدد  حمللاخنفاضا عن ا سـ ًل ية عىل أساس مً بلغ معادل جديد لعمN ا حمللدوث ذÂ حيدد  م

ثال  رشه يف اجلريدة، وهذا  هرين من  يذ بعد  نني ¼يل للجمعات األربع ويدخل حزي ا مسعر الرصف يف أول يوم ا ش ننف لت ث
سورس: لتعديل غري عادي يه سعر الرصف بني الفرنك ا تغري  سطس اكن رابع يوم مجعة  هر أ ييوم اخلامس من  ل ي فغ ي ش

بة  مية أعىل  يث وصل إىل  ية األخرى  سـوالعمN ا حب نن بملع بلغ املعادل 5ق تحديد ا تخدم  مل ملائة عن سعر الرصف األخري ا ل ملسـ
بات  يه مع ماكتب سمل ا شاور  بلغ معادل جديد ومت ا ية، ومت رسعة اقرتاح  لطلمية رسوم اإليداع ا=ويل لعمN ا ت عل ت لحملل مب لق

يقات امل ية، وتأيت  تعلا رش يف اجلريدة ملعن هر من ¼رخيه و بلغ اجلديد يف غضون  تقر ا مية اجلديدة وعادة  يناكتب عىل ا شي مل سـ لق
مية الفرنك  بهبا بصفة عامة صعود  سارات  ية ال تزال تؤدي إىل  هرين، ومع ذÂ فا رش  يذ بعد ا قويدخل حزي ا س ش خنف لعمل ب ن لت ل

تأ ية ميكن حتويل أكرثها حبرية، وا سورسي مقابل معالت  لا حمل بدها يل سارة اليت  يتكخرات من شأهنا أن تزيد من حدة ا خل
بة تغري  تأخرات اليت تمت يف إطار  تب ا=ويل، وت� ا سـا نل ملائة ميكن أن تصدر عن املودع ا0ي تأخر يف دفع الرسوم 5ملك 

تحويال يذ ا يات  تب ا=ويل أو املصارف و بات ا0ي تأخر يف حتويل الرسوم  تب سمل ا لأو  معل لطل نفت للمك ت، ويف حا� تمك
تغري  بة ا لتقلب سعر الرصف مبا يفوق  بب احلاجة  5نسـ هوم   Âيا وذ ئة  تعديل برمهتا تكون  ية ا سملائة فإن  مف بب ً س ي ل نمعل بط

تب ا=ويل  تقين يف ا توى ا تغريات عىل ا يذ ت� ا ملكإىل الوقت  لنف سـ ملل يوتر واإليداع (لت شمل حتديث برامج ا باألمر ا0ي  لمكي
شاورية ، وا=)اإللكرتوين ية  توى احمليل، فا يذ تغريات عىل ا شأن الرباءات أيضا علهيا  تعاون  تول أعضاء معاهدة ا لعمل سـ ب ملل تنف ً

بلغ  ندما يمت إيداع الطلب جيب أن يعمل املودع ا تأكد القانوين، و شأن ا ية، ويوجد أيضا مصدر قلق  ب5ان ا  Nملشام ع ل ب ن ًلل ملع
 Âنه ألن ذ ميكن أن يؤدي إىل حسب الطلب، وقد لعب الصعود القوي للفرنك ماملطلوب دفعه حىت ال يدفع أقل 

بوعني  هرا األخرية، فإذا صعد ونزل وتغري لك أ رش  سورسي يف مقابل العمالت األخرى أيضا دورا Þام خالل Qثىن  سـا ًل شً ع ًي ً
تا  ملائة5ًفلن حيدث أبدا تغري قدره  سعر الرصف احملدد سابقا عرب أربع مجعات  لمقارنة  ت مب ية، ففي لك مرة حيدث يف ً

سقط سقوطا يزيد عن  تغري  بة ا ثالث أن  بوع ا ًاأل ت ل سـ ل يع األربعة مرة أخرى من نقطة الصفر وال 5نسـ بدأ فرتة األسا ب ملائة  ت
تعديل غري العادية ية ا ليمت الوصول إىل   .معل

باه إىل رشح توقعات اإليرادات املفرتض أنه يدمع  .259 متع  يا إنه ا با نتوقال وفد إ ن ية، وإذا اكن الوفد قد سـسـ ناقرتاح املزيا
ية وها ثالثة جوانب، أحدها هو ز5دة الطلب عىل  تار يا*ت ا توقعات مصاغة عىل أساس دراسة ا يحا فا هام  لهم  ف خيف ل ب ل لحص ً ً
ه يلك الرسوم  ثاين هو  بات املودعة، وا ئوية لعدد ا بة ا يؤدي إىل إيرادات زائدة وز5دة يف ا نفساخلدمات مما  ه ل لطل مل سـ ا، لنسـ

هو تأثري أسعار الرصف، وإذا نظر*  ثالث  رشح، وأما اجلانب ا همه  يدا برمغ من  همه الوفد  فوهذا هو اجلزء ا0ي مل  ف ج ليف لل ً
بات املودعة وز5دة يف اإليرادات 2011إىل عام  نجد ز5دة يف ا لطل  ية(سـ سأ� أسعار الرصف، ) نسبغري  ماكن وراؤها 

ية ق تا Q ته حواملدير العام يف  ت رشح املقدم من فلكم تطورات أسعار الرصف، وا بأ  لال إنه من الصعب ألي خشص أن  ب نت ي
تقد الوفد أن ا=ول  ياغة توقع لإليرادات، وا ساعد يف  نه لن  بب عدم ورود اإليرادات  رس  عاألمانة ميكن أن  ص ي لك س يف

بني األولني بات وا0ي مت رشحه رش: ناألعضاء علهيا QهGم جلا ثاين ا0ي مل ير الوفد رشحا لطلاألول هو ز5دة ا يدا وا ًحا  لً ً ج
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بب  ية  ناول  يلك أسعار الرصف عىل هذه اإليرادات، وطلب الوفد رشحا  بات أو  ية تأثري ز5دة ا س7 هو  يف ت تيف ك يك ه ًلطل
بات املودعة تعلق بعدد ا يلك أسعار الرصف يف ز5دة أو نقص ف©  تأثرة  لطلالز5دة ا ي هب  .مل

تأكدة م .260 سابقة لعايم مومل تكن األمانة  تجربة ا تعلق  سؤال إال أهنا رشحت أنه ف©  ها  لن حصة  ل ي لل  2010 و2009همف
بؤ بإيرادات  بل وا يل حول أثر أسعار الرصف عىل اإليرادات، وف© خيص ا بري من ا نتوجد وyئق هبا قدر  تتق تفص لك ملسـل

يط هو عدم إماكية 2012-2013 بب  بؤ بأثر أسعار الرصف  ن فال ميكن ا سـ بت سل بؤ بأسعار الرصف، لكن األمر املمكن لن لتنا
Â0 ية ية ألسعار الرصف وميكن لألمانة توفري األرقام ا تار بات ا يلفعì هو تقدير اإليرادات عىل أساس ا خي ل تفصتقل  .لل

هر  .261 يا، وقال إن العرض املقدم حول توقعات العام القادم  با بل وفد إ ثارة من  نقطة ا يح ا يظوأراد وفد فرسا تو نق سـ مل ل ض ن
بات املودعة، ففي حا� أن سعر الرصف yبت إي ثري من ز5دة ا لطلرادات أكرث  بؤ به(بك سري ) لتنألنه ال ميكن ا تفيف ميكن  ك

بات املودعة(نهذه الفجوة بني اإليرادات املرتفعة عن األشطة   ).لطلعدد ا

ب .262 سورسي عىل توقعات ا يلك الرسوم عىل أساس الفرنك ا بق  لطلوأجابت األمانة أهنا  ل ه ات املودعة وكذÂ عىل يتط
تاحة، ويمت جتاهل أي أثر ممكن ألسعار الرصف، وقالت األمانة إهنا تعرف أنه  تلفة ا يضات ا تفادة من ا Q ملتوقعات ä لتخفسـ

يكون ألسعار الرصف يف  نخفض 2011سـيف لك األحوال  توقع أن منو اإليرادات  سي أثر سليب عىل اإليرادات وÂ0 اكن ا مل
توى منو ا لطعن  بات املودعة يف مسـ لطلبات املودعة، وهذا يعين أيضا أنه يف حا� منو ا يؤدي 2010 فوق منوها يف 2011ًل سـ 

نفس العام، ومع افرتاض عدم وجود أي أثر ألسعار 2012منوها يف  بات املودعة  منو ا ل إىل منو أكرب يف اإليرادات مقارنة  لطل ب ً
ي (2012الرصف يف  بات املودعة 2012سـيفوق منو اإليرادات عام ) 2011ًا يف سلباكن أثر أسعار الرصف ال يزال  لطل منو ا

 .2011يف 

ية فرتة  .263 يا أن مزيا نوذكر وفد أملا توسط إيراد مبقدار 2011-2010ن يغت عىل أساس  م   للك طلب مودع، 336 1ص
هرا يف عام  رش  ًوالواقع أنه خالل Qثىن  ش هر م)35أقل  (301 1 اكن اإليراد 2010ع تة أ ش، وملدة   اكن 2011ن عام سـ

ية لفرتة 80، وهذا يصل إىل 1 257اإليراد  توقع، وخطة املزيا ن أقل تقربا عن ا مل توسط إيراد 2013-2012ًي م قامئة عىل أساس 
ند 1 305قدره  به الوفد  ع وآخر جديد ا تة األوىل من 1 290حتسـ هر ا تاجئ األ سـ، ورأى الوفد أن  لن  يه اليت 2011ش

توقعات واملقارنة ح للتخدم  سات قامئة عىل أساس احلقائق املؤكدةتسـ  .حلىت تكون ا

264.  Âهذا العام راكدة، ومع ذ بعة األوىل  تة أو ا هر ا تجابت األمانة أنه وفق األرقام فقد اكنت إيرادات األ ل وا سـش سـ لسـ ل
بؤ بأسعار ها وألنه ال ميكن ا ية العام ألن الرسوم مت تعد  Âنرأت األمانة أنه من اخلطأ توقع حدوث ذ يل لتبق  الرصف، وÂ0 ل

توقع لعام  نا يف توقعات األمانة فإن منو اإليرادات ا ياغة توقعات حمايدة، وكام رأ ملجيب  ي بات 2011ص ثري عن منو ا لطل يقل  بك
يه أثر أسعار الرصف نه يظل فوق الصفر وقد أدرج  توقع  فاملودعة ا لك  .مل

بات م .265 ياين اخلاص بإيداع  هورية كور5 إىل الرمس ا طلوأشار وفد  لب هر منوا مج شأن الرباءات ا0ي  تعاون  ًعاهدة ا يظ ب ل
ئا جدا وطلب رأي األمانة حول ) 2002يف عام ( ملائة 2لإليداعات قدره  تصاد شلك عام مل يكن  Q ًيف حني أن وضع ً ي سق ب

توجه يف عام  بب املمكن وراء ذÂ، فف© يرى الوفد اكن ا لا ثريا 2012-2011لس به   ً ك يا*ت2009يشـ  اليت لب يف حني أن ا
ية بني  شابه ا شري إىل خالف ذÂ، وسأل الوفد عن  لعملعرضهتا األمانة  ت  .2012-2011 و2009-2008ت

شلكت من خالل ما عرف اصطالحا نفجار فقاعة اإلنرتنت وا0ي أثر عىل 2002ورشحت األمانة أن جتربة عام  .266  ً ت
شأن الرباءات، تعاون  بات الرباءات خاصة يف قطاع معاهدة ا بإيداع  ل يفا عام طل تصادي  Q فقد اكن األداء ً ضع  مما 2001ق

ت�  بات املودعة دويا، وأضافت األمانة أن هذا هو ردها غري العلمي  لأدى إىل أثر طويل النفجار فقاعة اإلنرتنت عىل ا ل ًلطل
ية هذا العام وعام 2009األرقام، أما عن جتربة  نا  لبق والوضع احلايل وتوقعا نظر أوال2012ت يجب لفت ا  ً ل  إىل أن هذا بوضوح ف

به الوضع يف هناية  تصادية عام 2009 وبداية 2008يشـال  Q نذ 2009ق مبعىن أن تدهور األوضاع ساد م اكن األسوأ  لكا
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ناجت احمليل اإلجاميل العاملي أكرث من  بط منو ا يات، فقد  ثال بري يف ا لا ه ي نل تصاد العاملي، ومل 5ثلك Q بة منو يث  ق ملائة من  نسـح
رسعة اليت مت هبايقترص األم بوط وإمنا أيضا ا لر عىل هذا ا ًل ند هناية . ه  مل تكن 2009 وبداية 2008عوذكرت األمانة أنه 

برية أيضا، وأضافت أن األمر وصل يف وقت من األوقات إىل درجة أن  ية  سب وإمنا أزمة ما تصادية  شلكة يف أزمة ا ًا ك ل حف قمل
مترار العامل يف الوجود  ساءلوا عن ا ثريين  سـا ت تصادي عىل األقل –لك Q ف عىل صورته اليت نعرها، وال شك أن هذا –ق العامل

هر  تصادية  Q فإن أحدث املؤرشات Âبيل ا0ي توا1ه، ومقارنة بذ سوق ا شأن جحم ا رشاكت  تظأثر عىل توقعات ا ق سـتق ملل ل ب
بري ب5ان األوروية ا ية وا تحدة األمر ئا يف الوال5ت ا با تصاد5  لكشاطا ا يك بق ل مل ط ت ًن مً توقعات ً هرت بعض ا يان كذÂ، و لة وا ظل

ية  تحدة األمر يا عىل األقل يف الوال5ت ا تصادات يف مرحN الركود، ورصحت األمانة أن تعريف الركود  Q يكبدخول ملق ًعلم
ناجت احمليل اإلجاميل، ويف الوقت احلايل مل نصل إىل ذÂ الوضع عىل الرمغ  سليب  منو ا لليعين وجود أكرث من ربعي ا ل من أن ل

ناجت  بقى منو ا  Âنخفضا يف الربع األول، ومع ذ بح  ناجت احمليل اإلجاميل فهيا  ية راجعت منو ا لأكرث األنظمة القانوية الر ي يص ل سـ ًن م ل ئي
 ية يف أورو تاجئ أزمة ا=يون احلا بؤ  يع ا ية، وأضافت األمانة أهنا ال  يا يف األنظمة الر لاحمليل اإلجاميل إجيا ب ت تط سـ نب ن ل سـ تي ئ ً

بقى من عام واألمو ناء ما  تصاد العاملي أ Q تر غري املؤكدة يف ث ، ورأت األمانة أن هذا الهنج هو 2013-2012 وفرتة 2011ق
تصادية املعد� وال  Q يصدر قربا توقعاته نقد ا=ويل  ندوق ا يفة أن  نة  قأكرث ما ميكن فعì يف ظل الظروف الرا ً ي سـ ل ص مض ه

سايب ا0ي  منوذج ا تدخل يف ا تشك أهنا  حل  . سـتخدمه األمانةلسـ

ثرية وخاصة حول تأثري أسعار الرصف عىل إيرادات معاهدة  .267 شكر إىل األمانة عىل املعلومات ا يان  لكوتوجه وفد ا ل ل
بات املودعة، وأوحض  يث ا يا من  نا يدا ا يان بصفهتا ب5 يؤدي أداء  شأن الرباءات وعرب عن خفره بذكر ا تعاون  لطلا ئ ت ل ب حل ث ًج سـ ً ً

ية، وتعود هذه الصعوبة جزيا إىل مك املعلومات الوفد أنه واجه ا توقعات إليرادات ا هم صN ا ًيل من الصعوبة يف  ئ لفعل ل فلقل
هم ت� اآلyر طلب الوفد احلصول عىل حتديث الرمس  ساعدته عىل  هائل ا0ي مت عرضه، و فا  واجلدول املصاحب يف 7ملل

ية ناملرفق الرابع من ويقة اقرتاح الرب*مج واملزيا  . ث

ناول توقعات يويو و .268 رشحية اليت  تصادي أن حتديث اجلدول موجود جزيا يف ا Q سؤول تجاب ا لا ت ئ مل تسـ لق ً2011 ،
ية  با توفري املعلومات ا قوأضاف أن األمانة سرتحب  ل رشحية(ب شمو� يف ا لغري ا يا )مل با ئN وفدي فرسا وإ ن، وردا عىل أ سـ ن سـ ً

بب ز5دة منو اإليرادات عام  يا 2011بات املودعة يف حا� أن أثر أسعار الرصف يف عام لطل عىل منو ا2012سحول  ً اكن  سلب
شأن الرباءات حصلت عىل  تعاون  نفرتض أن معاهدة ا ثال افرتايض،  تصادي تقدمي  Q سؤول بأراد ا ل ل ممل  طلب 100 000ق

ية وبدون تأثري ألسعار الرصف 2011 مودع يف نه يف الظروف ا تج  يع مما  ع بي لطسـ يون فرنك سورس100ن ي  ي من مل
بات املودعة إال إىل إيرادات قدرها  يون فرنك 95لطلاإليرادات، ويف حا� وجود أثر ألسعار الرصف لن ترتمج ا مل 

يظل 2012 يسورسي، مث يف عام بات  بات املودعة أي أن عدد ا سـ لن حيدث أي منو يف ا لطل  وهذه املرة لن 100 000لطل
تكون اإليرادات   Â0بات دامئا اليت 100سـحيدث أثر ألسعار الرصف و يون فرنك سورسي مع أخذ رسوم إيداع ا لطل  يمل

تعكس تغريات سعر الرصف تأخري  ليمت حتديهثا بيشء من ا نا إذا قار* بني اإليرادات يف عام  ل بار، ويعين هذا أ Q ّيف نع ت
يون95 (2011 يون100 (2012واإليرادات يف ) مل  لطلنجد منوا لرمغ من عدم وجود منو يف ا) مل  بات املودعة، وهذه ًسـ

ها ية من خال ية اليت تعمل اآل ليه الطريقة األسا ل  .سـ

به إنه يود رؤية الصورة العامة للرمس وقال .269 يحا  يان تو لطل وفد ا ض ناجتان عن أثر أسعار  (7ًل سارة ا سب وا لا خل ملك
ناجتان أيضا عن معدالت ا=فع ًالرصف وا  . 2015 و2009للتوجه بني عايم ) ل

270. Q سؤول قوقال ا يمت توفري هذه املعلوماتمل  .ستصادي إنه 

سابق، لقد الحظ أنه وفقا للعرض املقدم تقوم توقعات اإليرادات عىل أساس  .271 رشح سؤا7 ا يا أن  با ًوأراد وفد إ ل ن يسـ
نارص تطور، : عثالثة  رس ا ئوية، لكن الز5دة يف حد ذاهتا ال  بة  بات املودعة ويقاس من خالل  لاألول هو ز5دة يف ا سـ تفلطل م ن

ث يلك الرسوم لوا بب  بارشة مع ز5دة اإليرادات  توافقة  ست  بات املودعة  هاين هو أن ز5دة ا ي سلطل م بم ز5دة أقل يف الرسوم (ل
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تالفات واليت ميكن أن تصب يف مصلحة اإليرادات )تعين إيرادات أقل Q رس ثالث هو أسعار الرصف اليت  نرص ا خ، وا تف ل لع
ثالث  نرص ا لأو ضدها، وهذا ا تحق ) الرصفعنرص أسعار (لع بؤ به ال  يع ا بب أن ال أحد  سـكام قال املدير العام  ت يتط ل نسـ يس ب

نرصين األولني بل، وÂ0 الرتكزي عىل ا بار ألنه ال أحد يعرف ماذا ميكن أن حيدث يف ا Q لعاألخذ يف ملسـتقت الز5دة يف : ع
ياسه وا0ي مل يره الوفد يف أي من اجلداو ثاين ا0ي ميكن  بات املودعة وا قا ل يف تؤثر أسعار لطل ناقص هو  رشح ا كل، وا ل ل

يف توثر الز5دة يف ب5 حمدد أو سعر رصف حمدد عىل اإليرادات  .كالرصف يف اإليرادات، أي، 

يا، وأضاف أن األمانة عرضت رؤيهتا عىل أفضل  .272 با يقات وفد إ نوقال الريس إنه ال ميكن وجود إجابة حمددة  سـ لتعل ئ
ته حىت تضع املعلومات أمام  تطا عوجه ا ساير رؤية سـ نقاط حمددة جيب عىل ا=ول األعضاء أن  تعلق  تا=ول األعضاء، وف©  ب ي

ناسب الواقع، وأشار إىل أن ا=ول األعضاء ميكهنا   ìبح اإلنفاق حنو ا=يون وتعدي شأن  بل الزتام املدير العام  ياألمانة و ك لب تق
سري  ها حنو األمانة يف حا� أن األمور ال  تدامئا أن تلوح بأصا بع بادل اآلراء ففي ً ية  تعىل ما يرام، وأكد أنه عىل الرمغ من أ مه

تعلقة ملوضوع  ية ا ثري من األمور اخلار ناك ا تاجئ سلوية وأن  بل أن هذه  ملهناية املطاف جيب عىل ا=ول األعضاء أن  ه ك جن لك تق
بؤ هبا  .لتناليت ال ميكن ا

يحاول تقدمي رشح آخر، وبه إىلوقال .273 تصادي إنه  Q سؤول ّ ا ن سـ يث إنه قمل شلكة  ح أن الرتمجة قد تكون جزءا من ا مل
مية الرمس  توسط  نرصين وهام  نظر إىل هذين ا نه حتديدا، وقال إنه  بري  يا ا با هم ما حاول وفد إ قواجه صعوبة يف  م لعف ل ع تع ن ًسـ ل

بار إىل اآليت Q نظر بعني توسعر الرصف جيب أن  تلفة وتطور سعر ال: عن يضات ا تخدام ا äأن لك من ا رصف يؤثر لتخفسـ
توقعات ساب ا للفعل عىل اإليرادات الواردة من أي ب5 حمدد، واآليت هو ما يمت يف إطار منوذج ا يق : حت بتطبقامت األمانة 

بات األفراد  يضات اäصصة ملودعي ا ية وا بات اإللكرتو يضات اäصصة  تخدام ا بؤ  لطلمنوذج تو1ات  ن للطل سـ تخفت تخف لن ل لل
ية، ويف ح نا ب5ان ا ممن ا ل مية الرسوم، ل توسط  يكون Â0 أثر عىل  يض  بات املودعة  تفادة حصة من ا قا� ا م سـتخف لطل فسـ ل

ناء عىل تأثري أسعار الرصف،  مية الرسوم  توسط  ية تغري  نظر إىل  توقعات، واألمانة مل  ساب ا بهذا جزء من منوذج ا ت ل قت م كيف ح
مية الرسوم ال توسط  يؤثر يف لك األحوال عىل  نفصل  قهذا تأثري  م م بؤ سـف يع ا تنواردة من أي ب5 حمدد، وألن ال أحد  لتط يسـ

بة لرسوم  توجه  تعلق  يا، وف©  يا ود يق حدود  سـبأسعار الرصف فأفضل ما اكن ميكن لألمانة فعì هو  ل ي ن عل نب لتط
ية  بات املودعة اإللكرتو يث صعدت حصة ا ية،  سة املا تلفة يوجد توجه مؤكد عرب األعوام ا يضات ا نا لطل ض مخل äح نتظام لتخف
نرص مدرج يف  مية الرسوم وهذا ا توسط  ها لفعل أثر سليب عىل  يقة  متر يف الز5دة، وهذه ا لعوال شك أهنا  ق مسـ ل حلق ست

بدأ  يث ا توقعات، ومن  مية الرسوم مل يدرج يف ا توسط  ية عىل  بات أسعار الرصف املر توقعات، والواحض أن أثر  ملا ل حل تقل حل قم
تاجئ أكرث  ساب نميكن لألمانة أن تعرض  بقت علهيا منوذج ا ية اليت  سب األنظمة القانوية الر نفة  تيال  ط سـ ن ح مص حتفص ئي ً

Âيا ذ با توقعات إذا أراد وفد إ نا سـ  .ل

بؤ  .274 توى قدرة ا يال أكرث حول  توقعات  ساب ا رشح مناذج ا تان بعد اسـGعه  تنوطلب وفد  سـ تفص ل ت لسـ م ًك ح نتاجئ (ل
ية تار بؤات ا خيا ل نت منوذجني األولني ال�) ل بة  لل بدو لنسـ منو  يا، رأى الوفد أن توقعات ا yتصادي، و Q سؤول تين رش9ام ا ن لمل ً ق

بة  شأن الرباءات  تعاون  بات إيداع معاهدة ا سـحمافظة يف ظل منو  ب ل تة األوىل، وطلب 10بنطل هر ا لسـ ملائة خالل األ ش
نرصين أسا بل األزمة، وذكر الوفد وجود  سة األخرية  منو لألعوام ا يل ا عالوفد تفا مخل قص منو، ل ليني يؤثران عىل توقعات ا سـ

بات املودعة(أحدهام هو ز5دة الطلب  بات أسعار الرصف، ) لطلعدد ا ئوية واآلخر هو  سب  هر يف صورة  تقلا0ي  من يظ
ية يجة الهنا نرصين عىل ا ئوأراد الوفد معرفة مدى تأثري لك من هذين ا ن تلع  . ل

تعلق بأداء من .275 تصادي كام ييل، ف©  Q سؤول تجاب ا يوا مل يا قال إنه بصفة عامة أدى منوذجا قسـ ساب ¼ر Q hًوذ خي حت
يدا إال يف عام  ًاألمانة أداء  بات الرباءات وإمنا بأي توقعات يف 2009ج توقعات  تعلق ذÂ فقط  طل ومل  ب ي

تعلق بوضع 2009-2008 هناية برية  تظل كذÂ طاملا مل حتدث أي مفاجآت  يقة و توقعات د نذ ذÂ الوقت ظلت ا ت، و ك سـ قل م
Qمترا إىل حد ما ق شأن الرباءات واكن  تعاون  ساب معاهدة ا سه بداخل منوذج ا ًتصاد العاملي، ويوجد اجتاه مت تأ مسـ ب ل ت حي س

تعلق ألجلني القصري  تصادية عىل األقل ف©  Q تغريات يف األشطة نا ضد ا رشاكت واكن  يات ا يوحددته اسرتا ن ل حمص قيج ً ل ت
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تصادي أن منو Q سؤول توسط، وأكد ا قوا مل ية، مل يا يف األوقات ا يدا  يعذج توقعات األمانة لفعل يؤدي أداء  بس لطن ً ب ًج
بب يف ذÂ )  ًوألخص لألجل القصري جدا(توقع اإليرادات  وأضاف أن بات املودعة وا لسأكرث صعوبة من توقع ا لطل

يس لساطة هو العوامل األخرى اليت تؤثر يف اإليرادات، ويف نفس الوقت فإن أثر تأخر ا=فع   من شأنه أن يؤثر يف بب
يه،  تمل يف ذات العام ولكن يف العام ا0ي  نه ال  يلاإليرادات يف األجل الطويل مبعىن أن دفع الرسوم لطلب إيداع  سـ يي بع
بب  برية يف هذا العام حتديدا  بب أسعار الرصف واكنت هذه اäاطر  بو äاطر قصرية األجل  تعرض الو  Â0سو بس ًب ك ي ت

مية  تحرك احلاد يف  قا ية ال يكون األمر حادا هبذه ل تصادي أن يف األوضاع ا Q سؤول سورسي، وأضاف ا ًالفرنك ا يع مل لطبل ق ي
تأثري اكن  متت األمانة بقوها إن جمال ا ية عىل اإليرادات، وا تار لا=رجة وأن األمانة قد درست أثر تغريات أسعار الرصف ا خي لل خت

بوطا وهذا مدرج يف توقعات اإل2 ملائة صعودا أو  ً ه هدت ً تة األوىل للعام احلايل  هر ا شيرادات، وعىل الرمغ من أن األ لسـش
بة ميكن أن تظل 2ًتغريا يفوق  تقرارا فإن هذه ا سورسي أكرث ا ها وأن الفرنك ا بار أن الرسوم يمت تعد با سـ ملائة  سـ ل نت لع ً ي يل ف
ن2011 حصيحة لعام تعراض ا Q شارة تصادي الوفود إىل ا Q سؤول سـ لكه، ودعا ا سـ ت لمل س شأن ق تعاون  بوي ملعاهدة ا ل

شأن الرباءات  تعاون  هري أيضا ملعاهدة ا تعراض  بو عىل اإلنرتنت وأضاف أنه يمت رش ا تاح عرب موقع الو بالرباءات ا ل سـ ي ًمل ش ن
ية تار هر واألرقام ا يا*ت ا خييضم  ل  .لشب

ية القص .276 توقعات، وأكدت عىل األ ساب ا ية مناذج ا سؤال حول موثو مهوأجابت األمانة عىل ا ل ت حل ية الÉذج ق قوى ملوثو
ترب أدوات ال غىن عهنا، وقالت إن   توقعات  بو وأضافت أن ا شأن الرباءات يف الو تعاون  يات معاهدة ا تعبة  ل ي ب ل معل لشع

بة  يقة  ست د توقعات  سـا ي بنل ق يات 100ل تازة، وأضافت أن  يس أكرث، لكهنا موثوقة إىل درجة  معل ملائة ألهنا توقعات  مم ل
شأن ال تعاون  بمعاهدة ا يل وضع العمل بدوهنا، وأنه من الصعب عىل ل يدة جدا =رجة أنه من غري املمكن  خترباءات جتدها  ً مف

تاجئ أفضل يق  يع  نأي خشص أن جيد أسلو بديال  حتقتط يسـ ً ً. 

تصادي واألمانة، وهذه اإلحصاءات  .277 Q سؤول رشح املفصل ا0ي قدمه لك من ا قوعرب وفد املغرب عن تقديره  مل لل
ثري  لكهر أن ا شأن الرباءات، وسأل الوفد هل تظ تعاون  يا ميكهنا Qنضامم إىل خدمات معاهدة ا ب5ان وخاصة يف أفر بمن ا ل يقل

ية أو األقل منوا  نا ب5ان ا ية أو يف طريق حصول ا بة يف طريق ا ترب  يا  سورسي القوي عامال إضا مثل الفرنك ا عق لف ل من يع ل لتمي ً ً ي
شأن الرباءات؟ تعاون  بعىل خدمات معاهدة ا  ل

بة ورش .278 مية الرسوم  يضات يف  بنسـحت األمانة أن ا ق ية واألقل منوا ختفف 90لتخف نا ب5ان ا م ملائة اليت حتصل علهيا ا ل ل
ية، ومع ذÂ فال شك أنه لكام زادت قوة الفرنك  سورسي عىل دفع الرسوم لعمN ا حمللمن حدة تأثري قوة الفرنك ا يل

سورسي لكام زادت تلكفة Qنضامم عىل مودعي ا لا بات يل ية إليداع ا شأن الرباءات كآ تعاون  تخدام معاهدة ا لطلبات ال ل ب ل سـ طل
سورسي تب ا=ويل حتدد لفرنك ا شأن الرباءات أو ا تعاون  ها ملصلحة معاهدة ا ييث إن الرسوم املطلوب د ل ب ملكل فع  .ح

نه ال .279 تاز املقدم من األمانة وكذÂ للحذر ا0ي عربت  عوعرب وفد اجلزائر عن تقديره للعرض ا تفت ملم لوفود األخرى، وا
هرت األرقام  بح مراده واحضا، مفن و1ة نظر الوفد أ ساطة حىت  بري عن ما يريده اإلسان  ظالوفد إىل صعوبة ا ً يص ب ن بتع ل

هم الوفد أن منوذج  بات تعين ز5دة اإليرادات، و بات املودعة، وإن ز5دة ا نام  رشوح املقدمة من األمانة تو1ا  فوا لطل للطل مت ًل
توق ساب ا لا هر ا=قة يف أدائه حت تاجئ احملققة[ظعات أ ثل أسعار ] لنQقرتاب من ا نارص عديدة  باره  موأنه يأخذ يف ا ع عت

تصادي واملايل العاملي وبني نظام إيداع  Q ها، وقال إن الوفود اكنت حتاول الربط بني الوضع ساب الرسوم وحتو قالرصف و يل ح
شأن الرباءات، وأضاف أ تعاون  بات ملعاهدة ا با ل بات لطل تطابقني، أي أن اجتاه إيداع ا ته أن الوضعني غري  يد ملعر لطلنه  مسع ف

ية جدا تكون إجيا تايل  بو للعام ا تصادي واملايل العاملي، وÂ0 يرى الوفد أن إيرادات الو Q ًناقض للوضع ب سـ ل ي ق  .م

تعاون  .280 بات معاهدة ا لوذكرت األمانة ما قا7 املدير العام مكالحظة عامة، وهو أن إيداع  يجة ملا طل نتشأن الرباءات يمت  ب
بات املودعة مع  ساب عدد ا متد عىل أكرث من جمرد ا نظمة  تصادي، وأضافت أن إيرادات ا Q يد لطلحيدث عىل ا ت مل حلصع تع ق

ثل  تلفة  رشح العوامل ا تصاديني  بري ا نظمة إىل  تاجت ا ممية الرمس للطلب الواحد، وإذا اكن الوضع كذÂ ملا ا ق äح ك ليمل ق
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مية ا قتوسط  يويم، م ها ا ياق وا نظمة مع هذه األمور يف  للرمس وتأخرات ا=فع وأثر أسعار الرصف ويف تعاملت ا سـ مل قعك
يف من حدة اäاطر املربطة  يات ا شأن الرباءات حاوال أيضا رشح آ تعاون  يلني من معاهدة ا توذكرت األمانة أن ز ل ب تخفل لم ً

نا توقعات ميكن  قهبذه األمور غري املؤكدة، وإن موضوع ا م ست إال ل توقعات  بقى الواقع أن هذه ا يته ملدة طويN لكن  ل ي لشـ
توقعات  يات يف حا� إخفاق هذه ا لتوقعات األمانة، وأوحضت األمانة وجود عدد من اآل وأن ) كام أشار لفعل املدير العام(ل
يات يه نظمة وامليض قدما، وهذه اآل مترار العمل يف ا ناء ا ها أ ية ميكن تعد لاملزيا مل ث ًن سـ ية املعد� ومجموعة مو: يل ناضع املرونة واملزيا

نظمة وفق اخلطة وأنه ال حاجة  تأكد من سري إيرادات ا هر  متع ملدير العام عىل األقل مرة لك  ملإدارة األزمات اليت  لل ش جت
ساعدة  هدف من العرض هو  هموا يف وقت ما أن ا مإلجراءات جديدة، وأشارت األمانة إىل أنه جيب عىل األعضاء أن  ل يف

يف من حدة خماطر ا توفرة  يات ا هار اآل توقعات اإليرادات وأيضا إل ياغة األمانة  ية  تخفألعضاء عىل معرفة  ظ لليف ملك ل ل ًص
توقعات  .لا

توقعات .281 ساب ا تخدام منوذجني ال شأن ا همه  هورية كور5 عن حصة  لوسأل وفد  ت سـ حب ف توقعات وآخر عىل : مج للمنوذج 
ناسب يايس، وأنه يف حا�  تصاد ا Q تأساس لق منو ق شأن الرباءات مع معدل ا تعاون  بات املودعة مبوجب معاهدة ا ل توجه ا ب ل لطل

تخدم  تصادي  Q منو بات املودعة مع ا يايس، ويف حا� عدم توافق توجه ا تصاد ا Q تخدام منوذج تصادي يمت ا Qسـ لطل تسـ ق لق ق لق
توقعات  . لاألمانة منوذج ا

ست حتديدا طريقة .282 تصادي أن هذه  Q سؤول ًورشح ا ي لمل تخدم منوذجنيق توقعات، فاألمانة  سـ الوصول إىل ا منوذج : تل
يهنام، واخلرب  تالف  Q تحديد منوذجني  نظر إىل ا ناجت احمليل اإلجاميل، أوال،  ية  تاجئ ا بتو1ات وآخر عىل أساس ا خ ل ن لل لفعل ن للل ل

ت بري عىل األقل ف© خيص العامني ا سقة إىل حد  منوذجني اكنت  تاجئ ا تاملفرح هو أن  ك ت ملن م يني ل ثل )2013-2012(لا م، ويف 
تخدام منوذج واحد،  ثريا إذا مت ا تلف  يجة مل تكن  منوذجني علام بأن ا مية بني ا توسط ا تخدم األمانة  سـهذه احلا�  ك تخ ن ًسـ ل ل تت ًم ل لق

منوذجني بدءا من عام  تالفا أكرب بني ا تت األمانة إىل أهنا وجدت ا لوا ً خ ناجت 2014لتف منوذج القامئ عىل ا سم ا يث  ل  لت ي احمليل ح
تو1ات األكرث حمافظة تخدام منوذج ا تارت األمانة ا تو1ات، ويف هذه احلا� ا ثري من منوذج ا تفاؤل أكرب  لاإلجاميل  سـ ل خب  .بك

توجه يف  .283 هورية كور5 أن ا لوأفاد وفد  بات املودعة مبوجب 2013 أو 2012-2011مج منو رسيع  سم  للطل اكن  بت ي
ي شأن الرباءات يف رشق آ تعاون  سـمعاهدة ا ب بح ل هم هذه األرقام  هورية كور5، وإن أراد الوفد  يان والصني و يصا وا سـل ف مج

يا، وطلب الوفد معلومات توحض إن اكن  بات أكرث من ب5ان رشق آ باب وراء إيداع  ية أو األ هم ا سـيه أن  طل سـ خللفعل يف
بات ا بديل  شأن الرباءات  تعاون  بات معاهدة ا ب5ان يودعون  للطلاملودعون من هذه ا ك ب ل طل بات ل لطلية أو أن الز5دة يف ا حملل

بات معاهدة  بة  هرت األرقام أن  شأن الرباءات قد ارتفعت، فقد أ تعاون  بات معاهدة ا طلاملودعة اكنت عامة و سـ ب ل نطل ظ
متي  بات املودعة األثر ا رسيع  منو ا بب Â0، ويف هذه احلا� فاق ا شأن الرباءات ترتفع مع عدم وجود  تعاون  حلا للطلل ب لل س

تصادية األخريةللصعوت  Qق. 

بات املودعة تعكس  .284 برية يف ا تصادي أنه يف حا� الصني ت من الواحض جدا أن الز5دة ا Q سؤول لطلوأجاب ا لكمل ًق
ب5  هده ا هائل ا0ي  تصادي ا Q منو للفعل ا ش ل تق ها قدر ) عام15 ملائة لك عام عىل مدار 10ا0ي بلغ حوايل (ل ل، والصني 

تطوير، والرباءات يه إحدى هائل من املدخرات ا بحث وا ية ويف جمال ا ية ا برية يف ا ت�رات  يع متويل ا لليت  ل ت ب ك تحتط ل لسـ نت س
سؤول  شأن الرباءات، ورأى ا بات املودعة  ها ا ندما تزداد هذه األشطة تزداد  تطوير و بحث وا شطة ا ملتاجئ أ ب لطل ن ع ل ل ن معن

رشة أعوام اك نذ  تصادي أن مثة تطور حيدث يف الصني،  Qع مف توى احمليل، أما ق بات الرباءات تودع عىل ا سـنت أكرث  ملطل
توى ا=ويل، وكام ذكرت رشاحئ  سعون إىل حامية الرباءات عىل ا يني ا0ين  يوجد عدد مزتايد من املودعني ا سـاآلن  ملي ن لصيف

شأن الربا تعاون  بات يه اليت تذهب إىل نظام معاهدة ا شاشة حفصة صغرية فقط من هذه ا بالعرض عىل ا ل لطل ءات، وال ل
بة  بات املودعة  تصادي أن يرى منوا يف ا Q سؤول سـتوقع ا لطل مل بني رشة القادمة ألن 50ق لع ملائة من الصني خالل األعوام ا

يا من الصني خالل األعوام القادمة، ويف حا�  توقع منوا  نطقي أن  تقرار، ويف نفس الوقت مفن ا Q بدأ يف بع  ًا حص ن مل سـ س ًشـ ي لت
تعلق يان فاألمر  يا ب5ان وذÂ يعود إىل ل ية حلصول عىل حامية يف عدد أكرب من ا يا رشاكت ا بري هGم ا ل شلك  ن ل ك لب
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ية  يا رشاكت ا تعلق أيضا بأن ا يان، واألمر  ية يف ا تعددة ا رشاكت  ها ا ت�ر اخلارh اليت  Q ية ناسرتا ل ي ل سـ ت ليج ًل ن جلت م نهتج س
شأن الرباءات عىل ا تعاون  ملمتد نظام معاهدة ا ب ل شجع املودعني تع ياين للرباءات  تب ا يجي والواقع أن ا يتوى Qسرتا ل ت ملكسـ

بات املودعة دويا  متر يف ا شأن الرباءات، ومن املهبر أيضا وجود منو  تعاون  تخدام نظام معاهدة ا يني عىل ا يا ًا لً لطل ب ل سـ ن مسـل
شأن الرباءات عىل ا تعاون  بات املودعة يف إطار نظام معاهدة ا بومنو حصي  ل يقة للطل باطئ و تصادي ا Q منو حقلرمغ من ا ملتق ل

يا بات املودعة  بوط يف ا ًأن األزمة أدت إىل  حمل لطل  .ه

توقعات قامئة عىل أساس عوامل  .285 تعلق بأن ا تان ف©  نه وفدا اجلزائر و لومض وفد مرص صوته إىل ما عرب  ي سـ كع
بار وفق الف Q بات أسعار الرصف فقد أخذت بعني تحمافظة، وف© خيص  ية اليت 13قرة عتقل ن من املرفق الرابع يف ويقة املزيا ث

بة  ية خلفض  توقعات ألغراض املزيا سـأشارت إىل أنه مت تعديل ا ن بات أسعار 1,5بنل تعديل للخروج من خماطرة  تقل ملائة  ك
Nب شات ا نا بار عىل أساس حمافظ، ولغرض ا Q تلفة يف بدو للوفد أنه مت أخذ عوامل  ملقالرصف، ومما  ق مل ت خم  طلب الوفد عي

شاؤما  هر اإليرادات األكرث تفاؤال وت� األكرث  شأن الرباءات  تعاون  توقعات إيرادات معاهدة ا ًمن األمانة توفري جداول  ت ب ل ًل تظ
ناجتة بات املودعة واإليرادات ا يث عدد ا لمن  لطل  .ح

نفقات بداية من  .286 يف لإليرادات وا يان من األمانة توفري  لوطلب وفد ا ن به أسلوب 2011ل يويو 1تصل يشـ بأسلوب 
يا*ت يف اجلدول  ية) العرض املايل (4لبعرض ا نمن ويقة املزيا  .ث

شاؤما موجودة يف الرمس  .287 نظر إىل أن احلاالت األكرث تفاؤال واألكرث  تولفت الريس ا ل  إىل 13 وأضاف أن الصفحات 7ئ
ية (15 نمن ويقة املزيا تطرد قائ) ث تغرية، وا سـتقدم QحGالت مع العوامل ا تاحا يف وقت الحق مل يكون  تحديث  ًال إن ا م سـ ل

يوم هر ا لبعد   .ظ

ية والرب*مج لفرتة  .288 شة حول اقرتاح املزيا نا تح الريس ا نوبعد اسرتاحة الغداء ا ق مل ئت  وأعطى اللكمة للوفود 2013-2012ف
يا*ت عامة  .ببلإلدالء 

يا*ت العامة  لبا

شكر إىل األم .289 لحتدث وفد سورسا مس اáموعة ء وتوجه  ية للفرتة ي  2013-2012نانة عىل اقرتاح الرب*مج واملزيا
يوم، وذكرت اáموعة ء أنه عقب  سابقة وكذÂ العرض املفصل املقدم ذÂ ا هر ا شاورات اليت أقامهتا خالل األ لوا ل شمل

شأن توقعات األ هم  هر مايو عرب أعضاؤها عن  ية يف  رشوع األول القرتاح الرب*مج واملزيا بإصدار ا قلقن ش مانة بز5دة يف مل
نفقات مع ت� الز5دة، وأشارت إىل أهنا قد قالت إنه مع وضع 4,7اإليرادات قدرها  ثري من ا ل ملائة وأهنا توقعت ا لك

توى  نهتج أسلو أكرث حمافظة يف توقعات اإليرادات وأن ختفض من  بو أن  يف جيب عىل الو تصاد العاملي ا Qسـ ي ملضع ً ت ق
تضمن فائضا يف امل ًنفقاهتا  بو وأن تكون دوها األعضاء عىل عمل ل تعد الو يجب أن  تاج إىل حتديد،  ية ال يزال قدره  لزيا يف سـ حي تن

شكر إىل املدير العام عىل تعامì مع ما أyرته اáموعة من  لتعدل اإليرادات اليت حتصل علهيا، وتو1ت اáموعة ء  ّل
توى ز5 نفقات إىل مسـاهGمات وأشارت إىل اخلطوات اليت اختذت خلفض  شكر أيضا عىل 3لدة ا ملائة، وتو1ت  ً ل

ئN واألجوبة  توفرة يف ورقة األ سـاملعلومات ا مية )12اإلجابة رمق (مل سعي إىل تقدمي  بو علهيا ا تربت اáموعة ء أن الو ق، وا ل ي ع
تني، وجي يق الوفر وماكسب الكفاءة خالل فرتة ا نفقات الالزمة  نمقابل املال وإلغاء ا سـتحق لل ب عىل ت� الوفورات ل

يا*ت الواحضة، وقالت اáموعة ء إن  بح جزءا من اإلطار املؤسيس ا=امئ وأن تقوم عىل أساس ا بوماكسب الكفاءة أن  لتص
يل ا=اخيل واخلارh وإرشاك ا=ول  تح مترة  بN من خالل ا=ورة ا تعرف علهيا يف الفرتة ا لمثة إجراءات أكرث جيب ا لل ملسـل ملق

سمة ملرونة والكفاءة، ورأت اáموعة أنه من خالل األعضاء يف ا نظمة  تتاجئ، ودعت األمانة إىل سعي دءوب جيعل ا مل من ل
تدام وتصل إىل موقف يرفع من قدرهتا عىل تقدمي  منو ا نظمة ا تحقق ا يد  سـماكسب الكفاءة عىل املديني القريب وا مل سـ ملبع لل

ناء ا=ورة ًخدماهتا، واكنت اáموعة ء قد حددت عددا من املاك نة واليت ميكن الوصول إلهيا من خالل 17ثسب أ للج 
يضا قدره  نفقات، واقرتحت اáموعة من بني أمور أخرى  ًيضات Þمة يف ا ختف األتعاب واتفاقات اخلدمة  ملائة يف 10لختف
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يف املوظفني واملؤمترات سفر وتاك تجارية وQتصاالت وا لاخلاصة واخلدمات ا ل ال تزال عىل نفس الرأي إن ، وقالت وقهتا ويه ل
تأثري عىل خدمات الرب*مج اليت  بوال بدون ا توى أكرث  ية إىل  نفقات من شأهنا أن توصل املزيا يضات يف ا لهذه ا سـ ن قل متخف ل
سني  شأن الرباءات ونظام مدريد، ورصحت اáموعة بأنه عىل الرمغ من  تعاون  بو خاصة خدمات معاهدة ا حتتقدÞا الو ب ل ي

شاريع يف تعديل واف، وكررت ملوصف ا ية املقرتحة مل ختضع  ية واإلجابة عىل اهGمات ا=ول األعضاء فإن املزيا ٍ ويقة املزيا ل ن ن ث
تصاد العاملي وا0ي ال يربر الز5دة  تقر لال مترار الوضع غري ا ية يف ضوء ا ها خلفض املزيا بري عن د قاáموعة ا سـمع ن ملتع سـل

تايل قالت اáموعة ء إنه توى نفقاهتا لاملقرتحة، و تأكد من الزتام  نظمة ا مية جيب عىل ا ية ا يق اإلدارة املا سـ لغرض  ل مل مل لسل حتق
ياطات  Q تخدام تصف الفرتة وال جيب ا ية يف  يكون من الرضوري مراجعة املزيا ها و تتوى الرسوم اليت  سـ ن ن سـ حسـ م حتصل مب

سني متر يف اإلصالحات و حتسد الفجوة يف حا� وجود جعز وعىل األمانة أن  ية، تسـل ية وضع املزيا ية يف  شفا ن درجة ا معل فل
ية واملركزة ومن خالل  شات ا نا نفقات من خالل ا شود يف ا يض ا يق ا لعملووثقت اáموعة ء يف إماكية  ق مل ل ن ملن تخفل حتق

ناء تعداد للعمل ا Q بة نظمة، واáموعة ء تقف عىل أ توى الصحي  ساس  ّالوفورات وماكسب الكفاءة بدون ا ب سـ ه للم سـ لمل  مل
يقة هدف إىل  حقتحويل هذا ا ل  .ل

سان وفد سورسا  .290 تفق يف الرأي مع ما جاء عىل  باح، وقال الوفد إنه  ها يف ا يا األمانة عىل عر با يوشكر وفد إ ل لص ن مسـ ض
نة الرب*مج ) مس اáموعة ء( ناء دورة  يان ا0ي ألقاه أ هر، ولألسف فإن الوفد مضطر إىل إعادة ا جلنذ بضعة أ ث لب ش م

ية يف تعديل واف مع أخذ اهGمات ا=ول األعضاء اليت عربت نواملزيا ية اكن جيب أن خيضع  هر يويو وهو أن اقرتاح املزيا ل  ن ن ش
بار Q سني . عتعهنا يف نه أضاف أنه يوجد أمران  شة الربامج احملددة،  نا ناء  ييل أ يعرض رأيه ا تحوقال الوفد إنه  ق ث تفص للسـ لكل م

نظر فهيام، ورصح الوفد بة لبصفة عامة جيب ا ية  بل سالمة فكرة ز5دة املزيا يع أن  سـ أنه ال  ن نتط بسـ يق يث إنه 4,7ي ح ملائة، و
بة  بول الز5دة  يع  بل هذه الز5دة فال  سـال  نتط بسـ ق بة 3ييق ية  ية ز5دة املزيا سـ ملائة أيضا ألنه يف حا�  ن بنمت ح ملائة كام 4,7ً 

يف لز5دة  متي  فكقال املدير العام، فلو اكن األمر فعال  ح نظمة، 3ً بو� بدون أن تؤثر عىل الربامج وأداء ا مل ملائة أن تكون  مق
بة  يث قالوا إن أثر الز5دة  تب اإليرادات  يان ا0ي ألقاه زمالؤه من  سـوذكر الوفد ا نب بل ح بار 4,7مك Q ملائة مل يدخل يفعت 

بة  ثل الز5دة  هم ملاذا  سـبأسلوب زمين وأضاف أنه ال  بنمت بة لطل ملائة يف ا4,7يف ية 4,7بنسـبات املودعة ز5دة  ن ملائة يف املزيا
نظمة تعمل عىل أساس 4,7يف حني أن  ساوية يف اإليرادات، ورأى الوفد أن ا ثل ز5دة  بات املودعة ال  مل ملائة من ا ت مت ملطل

يف مت ا هم الوفد  ية أيضا، ومل  ية ويس فهيا شفا رشوع مزيا ست الطريقة إلعداد  نون وهذه  حا م كل ن ي يفلظ ف تساب املدخالت ًل
ناء قاعة  ندما طلب من ا=ول األعضاء املوافقة عىل  نذ عامني  ثال أشار الوفد إىل ما حدث  يل ا ية، وعىل  باملا ع مل س ُل م ب
 Âتاحة يف األ5م املطلوبة، ومع ذ يف لن تكون  تاحة لإلجيار يف  يل هلم أن قاعات املؤمترات ا ممؤمترات جديدة و نق جمل

بو يف هم الوفد الرضورة امللحة أو األساس يانعقدت اجGعات الو نعقد فهيا دامئا، ومل  يف يف األ5م اليت  يف مركز مؤمترات  ً ت جن
هرت إحدى  يث أ توفرة يف العرض  بري هذا، وذكر الوفد املعلومات ا ناء ا رشوع ا ظا0ي ألجì اكنت املوافقة عىل  ح مللك لب م

بة  شأن الرباءات  تعاون  رشاحئ اخنفاض منو معاهدة ا سـا ب بنل ملائة يف 5,7 ووجود ز5دة قدرها 2009 ملائة يف عام 4,5ل 
سابق؟ وقال إن 5,7ت، وساءل الوفد هل الز5دة بقدر 2010 عام ل ملائة قامئة عىل أساس صفر أم أهنا ز5دة فوق العام ا

سمح مبغام تاألرقام املقدمة ل5ول األعضاء أرقام نظرية متاما وÂ0 ال ميكن ل5ول األعضاء أن  رات غري مربرة يف ظل الوضع ً
نظمة هو إدارة أفضل  تاجه ا تصادي احلايل، وبصفة عامة فإن ما  Qمل حت ست )مقارنة مبا =هيا اآلن(ق سأ�  ي، وقال الوفد إن ا لمل

سأ� إدارة ووفورات والعمل جبد أكرب وجودة أعىل متعلقة هبذا الرب*مج أو ذاك لكهنا   .م

يجة ئوأعلن الريس أن املعلومات اإلضا .291 سب ا ية  يف نفقات ا بهتا الوفود مبا فهيا  تية واجلداول اليت  نف حب من ن لطل لتتص
تاجئ احملققة حىت يويو  توقعة والرب*مج وا لا ن توفرة يف ماكن توزيع الوyئق2011لمل  .م 

تح 7 .292 رسيعة وتوفريها للمعلومات املطلوبة، ولألسف ألن الوفد مل  تجابهتا ا يان األمانة عىل ا توشكر وفد ا سـ  فرصة لل
بقا، وإن الوفد يدمع دعام اكمال ما جاء  يانه عىل أساس األرقام املعروضة  سوف يقوم  Qًطالع عىل اجلداول اجلديدة  ً ً سـ ب مف

ية أكد الوفد عىل رضورة اختاذ األمانة لهنج أقوم يف إعداد  يق عام حول الرب*مج واملزيا سان اáموعة ء، و نعىل  تعل كل
ية Qقرتاح مبا يضمن اإلدار بغي عىل األمانة أن تعد اقرتاح الرب*مج واملزيا نطلق  نظمة، ومن هذا ا تدامة  مية وا نة ا ي مل للم نسـ مل لسل
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برية بني توقعات اإليرادات الواردة يف  بارها وجود مفارقات  نة إىل أقىص درجة وأن تضع حمل ا كعىل أسس حمافظة وآ عت م
ية للفرتة  نويقة الرب*مج واملزيا باه الوفد هو Qجتاه  واإليراد2011-2010ث ية، واكن اáال األسايس ا0ي جذب ا نتات ا لفعل

توقعات والز5دة بقدر  بة الز5دة قامئة عىل أساس 4,7لالعام لإليرادات وا هم الوفد أن  توقعة يف اإليرادات، وقد  سـ ملائة ا نمل ف
متدة للفرتة  ية ا ملعاملزيا يون فرنك سورسي618,6ً ويه حتديدا 2011-2010ن ي  هر يف اجلدول مل ث من ويقة اقرتاح 2يظ كام 

ية للفرتة  بة الز5دة، وإذا مت 2013-2012نالرب*مج واملزيا تلف  ية  نا أساس املقارنة هو اإليرادات ا سـ، لكن إذا  تخ لفعل نجعل سـ
تخدام أحدث املعلومات يف اجلدول  ساب أساس املقارنة  سـا ثاين (4حت بو، جداول الربع ا لمرصد الو ية سـتصبح املزي) ي نا

ية  تخدام ذÂ الرمق حتديدا جندها 586,3.لفعلا ية  بة ز5دة املزيا ساب  ند ا يون فرنك سورسي، مث   ً سـ ن سـ ت ع نمل ح  10,4ي
ية توقعات اإليرادات يف ظل الوضع 4,7ً بدال من 2012-2013ملائة للفرتة  قع ملائة، وساءل الوفد عن مدى وا ت

هم الوفد ا تصادي العاملي، وÂ0 مل  Qل يف تقدير احلديث ا0ي ق تفائل عىل الرمغ من املفارقة يف ا لبب وراء تقدير األمانة ا مل س
توقعة إليرادات 4ذكره الوفد، وأشار الوفد إىل األرقام الواردة يف اجلدول  ية، إن األرقام ا مل من ويقة اقرتاح الرب*مج واملزيا ن ث

يا لفرتة  يا وا= تني ا نرث5ت يف احلا نا لعل ل تطاب2013-2012ل نفقات فعلام بأن نفقات املوظفني شلك ثليث م  تقة، وف© خيص ا ًل
بة  ساءل الوفد إذا اكن جيب احلفاظ عىل الز5دة  بو  ية الو سـمزيا ت ي ية ولكن ملا بعدها أيضا، 4,2بنن تا يس فقط للفرتة ا ملائة  ً ل ل ل

يقا أفضل للحد من هذه ا بب ز5دة تلكفة املوظفني وطلب  يحا  لوطلب الوفد تو سـ ًض تنً يفلس  .لتاك

ته األمانة وكذÂ اقرتاح  .293 ية وداعام 7 كام عر با قرتاح املزيا ية مر ند مس مجموعة جدول أعامل ا ضوحتدث وفد ا ن من ًه ً حل ت ل
بة  ية، فإن 4,7بنسـالز5دة  مية وموضو ية أهنا جاءت عىل أساس توقعات  ع ملائة واليت رأت مجموعة جدول أعامل ا سلمن لت

منو خالل األعوام الز5دة املقرتحة قامئة عىل متر يف ا يل ا=ويل  ل أساس Qفرتاض أن اإليرادات الواردة من نظام ا ستسـ لتسج
سؤول 2010القادمة، ويف عام  بل األزمة وهو ما أكده ا تو5ت ما  مل اكنت هذه اإليرادات لفعل قد عادت إىل  قسـ م

ية ودورة يويو، وتفا ناء ا=ورتني احلا تصادي وأكدته األمانة أ Qص ن ل ث توقع لإليرادات موجودة يف املرفق الرابع من ق مليل Qجتاه ا
ية واإلجابة  نويقة اقرتاح الرب*مج واملزيا ئN واألجوبة، ورشح الفقر¼ن 11ث ت من ورقة األ  من املرفق الرابع أن 23 و13سـ

سب عىل أساس حكمي وحمافظ، وف© شأن الرباءات ونظام مدريد  تعاون  تاإليرادات من معاهدة ا ب تعاون حتل ل خيص معاهدة ا
ساب قامئ عىل 11بشأن الرباءات تقول اإلجابة  ية عىل منوذج ا بات املودعة  ئN واألجوبة إن توقعات ا ت من ورقة األ ن لطل حسـ مب

تصاد العاملي توقع لال منو ا بات املودعة وا ية  تار يايس وقد أخذ Qجتاهات ا تصاد ا Q قأساس لق ملق للطل خي باره،  لل عتيف عني ا
نقد ا=ويل، ولك األرقام موضوعة عىل أساس وذÂ األخ ندوق ا رشها  ناجت اإلجاميل احمليل اليت  لري جاء من توقعات ا ص ينل

تخدم دوما  مية سابقا اليت جعلت هذا األساس للمقارنة هو ا ميت احلجة ا يل ا=ويل وقد أ نظم ا ية  ًاحلا� املر سـً سج ل ملجع سلت لق ل
ية فرتا نتوقعات اإليرادات يف بر*مج ومزيا توقعات ل ية ال ترى أي تغري يف ا تني، ولفعل فإن مجموعة جدول أعامل ا لت ا لتمن لسـن

ية إال  يري يف اقرتاح املزيا يذ  ية، ورأت اáموعة أنه ال جيب  تصادي مقارنة مبا جاء يف ويقة املزيا Q سؤول ها ا ناليت عر تغ ن ث نفمل ق تض
تعلق إلنفاق قالت يف حا� حدوث تغري موضوعي يف احلقائق امللموسة من شأنه أن يايس، وف©  تصاد ا Q ي يغري افرتاض لق ق

توى الطلب عىل خدمات  نفقات مربطة بز5دة  هار أن ا ية اكنت واحضة يف إ سـاáموعة إن ويقة اقرتاح الرب*مج واملزيا ت ل ن مث ظ
ية وجماالت وضع الق تعلقة  ألولو5ت ا Âيل ا=وية وكذ بو مقارنة خبدمات ا منالو مل ل سج لتي واعد واملعايري وغريها، ورأت لت

به أحصاب املصاحل يف  توى اخلدمة ا0ي  يق  تقاد بأن تقدير اإلنفاق جاء  Q باب تدعو إىل يطلاáموعة أن األ سـ ع مسـ لتحق
ية العامة  ئت اáموعة لإلعالن ا0ي جاء يف مطلع ا=ورة قرتاح خفض املزيا ياق الطلب املزتايد، وÂ0 فو نظمة يف  نا سـ جمل

نفقات 3 ملائة إىل 4,7من  يدهام أن هذا اخلفض لن يعين خفضا يف ا ل ملائة، وشكرت اáموعة املدير العام واألمانة عىل تأ ًك
ية لإلنفاق فال جيب خفض احلصة املقرتحة اäصصة  بة الز5دة الهنا نظر عن  تربت اáموعة أنه بغض ا ية، وا ئاملو1ة  سـ ل ع نمن للت

س نية وفقا لألولوية ا ملمن ً سق مع تلل ت� احلصة يعد غري  ية، وأفادت أن أي خفض  ية يف اقرتاح املزيا توبة جلدول أعامل ا ل ن ممن ّ لت
رشح املوجود يف اإلجات  ية 24 و23لا تاجئ يف ويقة الرب*مج واملزيا ئN واألجوبة وكذÂ مع عرض إطار ا ن من ورقة األ ث ن لسـ

تعممي ( بو  ية والزتامات الو شطة ا با0ي يعكس هنج أ ي من يةلتن يل عىل )لتمنجدول أعامل ا لتفص، وأرادت اáموعة أن تطلع 
ية إىل الزنول إلنفاق من ز5دة معقو� قدرها  ية الرا ماقرتاحات خفض املزيا ملائة3 ملائة إىل 4,7ن . 
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به قرتاح الرب*مج وا .294 ية ما جاء يف لكمة اáموعة ء وعرب عن تر تحدة األمر يوأيد وفد الوال5ت ا حمل ية وتقديره يك نملزيا
نظومة  نظامت  سامهني يف  بو، وأضاف أن لك ا مهد ا0ي دخل يف إعداد Qقرتاح ودمع بقوة العمل ا0ي تقوم به الو م ملللج ي

بري من  متر ا0ي دعا عدد  تصادي ا Q نكامشQ تفق مع ية مبا  باط أكرب يف املزيا ثوا عىل درجة ا تحدة  كاألمم ا ي ن نض ملسـمل ق ح
نظامت يف القطا ته وحكومات أخرى ختفض ملا يد نفقاهتا، وقال الوفد إن حكو ياهتا و معني العام واخلاص إىل خفض مزيا ي تقن

يني،  يدرا ية رواتب املوظفني ا تحدة األمر نهيا وقد مجدت حكومة الوال5ت ا ياهتا اآلن واخلدمات اليت تقدÞا ملوا لمزيا مل ط لفن يك
ية  توى املوارد للك بر*مج 2013-2012نوÂ0 نظر الوفد إىل اقرتاح بر*مج ومزيا بة  نا نظور مدى  يس فقط من  سـ  مسـ م م ل

نظامت  نفذها  تصادات والكفاءات اليت  Q بو وراء نفس نوع نظور مدى سعي الو بو ولكن أيضا من  ممن برامج الو ق تم ي ًي
سورس ثال إىل إماكية وفر عدة ماليني من الفرناكت ا يل ا تفت الوفد عىل  ثرية، وا يوحكومات أخرى  ل ن مل س ل ية لك عام بك

ناء اجلديد، وقال الوفد  رشوع ا ناء العمل عىل  تة إلساكن املوظفني يف أ شآت املؤ ببب عدم احلاجة إىل دفع إجيار ا ث لن م مل قب س
يق  بو  يع الو ناء اجلديد ومتىن أن  رشوع ا تعلق  ند جدول األعامل ا شة  نا ناء  ية أ يقات إضا يديل  حتقإنه  م يف تط ب مل ب ق ث تعل سـسـ ل تب مب

بىن الاكموفورات أكرب يف هذا ساحة يف  ئجار  م اáال من خالل إهناء احلاجة إىل ا مت تعراض س ناء ا سـ، والحظ الوفد أيضا أ ث ً
ية للفرتة  رشات يف نفقات 2013-2012ناقرتاح الرب*مج واملزيا ثل الز5دة  يف حمددة أخرى  برية وتاك لع الز5دات ا م للك

يه، بالغا  فاملؤمترات وأتعاب اخلرباء مما وجده الوفد  ناصب ًم يف  بط وإعادة  يف املربطة  تاك م والحظ أيضا ز5دة ا ن بض ت ل تصل ً
ية يف  تحدة اليت تقرتح ز5دات غري إلزا نظومة األمم ا يدة يف  نظمة الو بو قد تكون ا ماملوظفني، وأشارت إىل أن الو م ملح مل ي

نظمة بقوة فإنه مرتدد جدا  ثل هذه، ولرمغ من أن الوفد يدمع معل ا يف املوظفني  ًتاك مل يف من هذا مل تاك ليف دمع ز5دة يف ا ل
يف، ومض الوفد صوته إىل  تاك بو للحد من ا تصادي احلايل ومتىن أن يرى 1دا أكرب من جانب الو Q ناخ نوع يف ظل ا لا ل ي مل ًل ق
توقعات  توى ا ية يف العام القادم عن  توى اإليرادات ا هم من اخنفاض  نة اآلخرين ا0ين عربوا عن  لأعضاء ا سـ لفعل سـ مللج م قلق

ند يف ية، ومع ذÂ فإن الوفد يرحب لفعل قرتاحات املدير العام لوضع حد أقىص لز5دة اإلنفاق  ع اقرتاح املزيا ملائة 3ن 
يذ  يات  ساب توقعات اإليرادات و ها لÉذج ا يف، وشكر األمانة عىل عر تاك تواء ا نفولفرض املزيد من إجراءات ا ض تح معلح ت ل ل

شأن الرباءات تعاون  برسوم معاهدة ا نظر ل يع األعضاء عىل أن ا تفت الوفد إىل إماكية اتفاق  تعديالت، وا ل مبا يف ذÂ ا مج ن ل ل
تعلق  نا أي أجوبة ملموسة وحمددة ف©  تقديرات، ولن يكون = توقعات وا ياق ا نا إال يف  يس  سائل  ييف هذه ا ي ل ل سـ ًمل ممك ل

بؤ 2013-2012بإيرادات  يث إن ذÂ ال ميكن ا يوم  ن ميكن إعطاؤها هذا ا تح يب، وÂ0 اقرتح لل لغبه إال الطالع عىل ا
بو رشف عىل مواردها شلك سلمي، األول  تأكد من أن الو يات من أجل ا نة  يات ا نود يف تو بالوفد تضمني ثالثة  ي ل للجمع للج ص تب

ية ال جيب  يا Q بالغ ثاين أن ا تلمة، وا توى اإليرادات ا تني  توى اإلنفاق خالل فرتة ا تجاوز  طأال  ت مل ل سـ سـ سـ حي ملسـ م نم ل
ية ا ثا جيب عىل املدير العام أن يقدم مزيا yية الفجوات بني اإلنفاق واإليرادات، و ها بدون موافقة ا=ول األعضاء  نتغال ل تغط ًسـ ل ل

يث إن  بل، و مترب ا ناء دورهتا العادية يف  نة أ نظر فهيا ا حمعد� عىل أساس اإليرادات احملدثة ويا*ت اإلنفاق  ملق سب ث للج ت لب
شأن الرب تعاون  بمعاهدة ا متر ل نظمة ا يق اإليرادات  سني يف جمال ا=مع اإللكرتوين ويه مصدر  تاج إىل  سـاءات  للم حت حتقحت

بو أن حتقق فائضا يف  ية للمعاهدة خاصة إذا اكن للو ية املعلوما ية ا يص جزء من الرسوم  ًالوفد يف دمع دعوته  ي ت ت ب تحتخص لل لل ن
Nب تني ا ناء فرتة ا ية أ ملقاملزيا لسـن ث  .ن

نذ دورة نوأيد وفد فرسا ما  .295 ثرية  ية  يدا اكمال، وأضاف أن األمانة وفرت معلومات إضا مجاء يف لكمة اáموعة ء تأ كف ًي ً
يث إن الوفد  ية أمرا معقدا  نظر يف املزيا هر يويو، لكن هذا جعل ا نة يف  حا ًش ن ل ن مل حيظ لوقت ) ودول أعضاء أخرى(للج

نظر  يف معلومات أقل يف املرة الواحدة، وأشاد الوفد جبودة املعلومات لاملطلوب ملراجعة املعلومات اجلديدة، واقرتح الوفد ا
هام  تا1ا ا=ول األعضاء  هم املعلومات اليت  ثلت حماو�  تاز و يغت شلك  ئN واألجوبة اليت  توفرة يف ورقة األ ًا ف لف حتم مم ب ص سـ مل

ه ناء QجGعات واليت اكن  ئN اليت طرحت أ يجة لأل بعضاكمال، واكنت املعلومات  ثت سـ ن بعض اآلخر معقدا للغاية، ً يطا وا ًا  ل ًسـ ب
يا*ت املقدمة ل5ول األعضاء  ية وأن تكون ا شفا ية ومتىن ز5دة يف ا ثا تكون  بة منو قدرها صفر  بورصح الوفد أن  ل ل سـ لسـ فن م

نظمة، وأوحض الوفد أن  يث تزداد الكفاءة يف أسلوب معل ا تخذ معايري ملموسة من احلومكة  هم وأن  هو�  ملأكرث  حب ت للف س
نظمة إىل امل يا و=عوة ا يه أ تو ييل لكهنا حماو�  توى ا نظمة عىل ا يس حماو� إدارة ا ملقصود من ا=ول األعضاء  لل تفص سـ ًمل فق ج لل مل

تأثري بأي شلك من األشاكل عىل نطاق واليهتا أو اجتاهاته، وأضاف الوفد أن وفد  سني بدون ا ها حنو ا ليري سلو تح لتغ ك
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ية قدم عدد تحدة األمر يكالوال5ت ا بو اخلاصة جدا يف عدد من مل يعة الو يد عىل  تأ ية ا ًا من Qقرتاحات، ورأى أ يً ب ك ل طمه
نظمة إىل تقدمي معلومات حمددة جدا حول الربط بني  تاج ا بب  ًاáاالت مهنا إصدار الفواتري نظري خدماهتا، وهذا ا مل حت س لل

تعداده بدأ أبدى الوفد ا يث ا يف شلك خاص، ومن  تاك يالك ا شطهتا و سـأ مل ب ل ل ه ية وأشار إىل أن حن نظر يف ز5دة املزيا ن  لل
ية واثقة  تخذ موقف اعGد املزيا يني إال *درا، وقال إنه جيب عىل ا=ول األعضاء أن  نموقفه هذا مل حيدث خالل العامني املا ت ًض

ية يف ح بالغ إضا تخدام  ية أو ا تني احلا ثل ت� اليت متت يف فرتة ا تاج إىل حتويالت  فيف أهنا لن  م ن سـم ل ا� أن اإليرادات لسـحت
نظمة  هدف جيب عىل ا يق هذا ا توقع، و ملاكنت أقل من ا لمل يل ) 1(لتحق يف ا تواء تاك مترار إىل ا سعى  شغأن  ل لتت ح سـ

توازنة و ية  تضمن وجود فائض أو مزيا يف املوظفني  موتاك ن ل يد من ) 2(ل ية عىل املدى ا يف ا تاك بعأن تضمن عدم إخراج ا مت ل لل حل
تأ ية، وف© خيص ا لاملزيا ته خلفض ن بري عن موقفه يف دورة يويو وهو عدم معار ضمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة أعاد الوفد ا ن لتع

نه يعرتض عىل  توازنة، وأكد أنه ال يعارض الفكرة  ها بصفهتا  ية يمت عر شلكة يف دمج هذه املزا5 يف مزيا نه رأى  لكاملزا5  م ض نلك م
تعداد  هو عىل ا ية،  يه شفا ست  ها بأسلوب  سـعر في ف ف نه ال يرى أن ز5دة يف اإليرادات لض ية  لكبول ذÂ يف حا� أزمة  يق حقلق

ية 5 أو 4بقدر  بري، وأخريا متىن الوفد رؤية مزيا ها شلك  ـي يف حا� ركود اإليرادات أو اخنفا ثل أزمة، أما األزمة  ن ملائة  ك ب ف ًمت ض ه
نظمة  ية  ية ر يا ثل أولوية  ية وهو ما  للمتقوم عىل أساس رؤية  سـ سـ سـ مي ئيمن ية تعطي ا=ول األعضاء صورة للت نوكذÂ رؤية مزيا

يف يف  تاك رشوع متاما أن حتدث ز5دات حمددة يف ا ية، ورأى الوفد أنه من ا تحديد يف جمال ا نظمة  لواحضة ملا تفعì ا ل من ل ًمل ملل ت
ية  بو(لتمنجمال ا ها الو يكام تعر ف يف سواء ألش)ّ تاك تاج إىل رشح مفصل  ل، وأضاف أن ا=ول األعضاء  لل يهنم أو حت بعخاص 

يع دمع Qقرتاحات،  بب يمت إنفاقه وحىت  نايم حىت تعرف حتديدا من حيصل عىل املال أو ألي  تطحكومات يف العامل ا تسـل س ً
بة منو  ية  يق مزيا ية  بري ا0ي حتقق وأنه يريد يف الوقت احلايل معرفة  تقدم ا تاما، أكد الوفد عىل ا سـو ن بنل حتق يف لك كخ ملائة 3ً 

بادئ  تهملحترتم ا  .لكماليت عرب عهنا يف 

منو  .296 بة ا شأن  رشح املقدم  ية معربا عن ارياحه  ب5ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر لوحتدث وفد  سـ ب ت نل لل يق يق ملائة 4,7ج 
رشح املقدم  ئN واألجوبة، واáموعة مر¼حة  ية وورقة األ سات غري الر هر يويو وا نة يف  للمن خالل اجGع ا سـ مس جلل ن شللج

منو ل5ول األعض بة ا ية وصول األمانة إىل  لاء حول  نسـ ناول اإلجابة 4,7كيف  Âملائة، وكذئN واألجوبة 12تت  سـ يف ورقة األ
بة  هذا الغرض، وإن 4,7نسـموضوع ما ميكن أن حيدث يف حا� عدم حتقق  يات املوجودة  ل ملائة، وقد رشح املدير العام اآل ل

يه بني الرأي ا0ي ال يريد الز5دة وذÂ ا0ي يريدها، وأبدت اáموعة اáموعة عىل يقني بأن مثة حل وسط ميكن الوص لول إ
ية وأهنا ترى أن وyئق  ها لز5دة املزيا يد عىل د تأ يارين لكهنا يف الوقت احلايل أرادت ا نظر يف أي من ا تعدادها  نا ك ل خل لل معسـ

تقد ساب ا ية مناذج ا ية، وذكرت أن أحد الوفود شكك يف مصدا لاألمانة مر ت حض باح لكن اáموعة رأت ق سة ا ناء  لصيرات أ جل ث
ياري راخس  توقعات[معأنه أسلوب  ساب ا ليف ا سن أداء ] حت نان  يه، وشعرت اáموعة  يك  با  حلومل جتد  ئ طمس فلل شك تب ً

نظامت األمم  تلف عن غريها من  بو  يه املدير العام وهو أن الو شأن الرباءات، وأكدت عىل ما أشار إ تعاون  ممعاهدة ا خت ي ل ب ل
نظامت ا=وية ا تلف عن ا ية اخلاصة مما  ياطات و=هيا مواردها املا Q لتحدة ألهنا تدر إيراداهتا اخلاصة و=هيا فائض يف مل خي ل ت حمل

ية جيب  شأن املال، واáموعة ال تدمع رؤية بعض الوفود يف أن املزيا ناألخرى، وÂ0 ال جيب عىل ا=ول األعضاء أن تقلق   ب
ها، وأضافت أن اáموعة أن تقوم عىل أساس الفائ ية إنفا توقع  قض، وقالت إن  األموال موجودة وعىل ا=ول األعضاء أن  كيف ت

ها مضن أولو5هتا، ورأت اáموعة أن ا=ول األعضاء علهيا أن تكون  نظمة أن  نة أرادت  شطة  تضعحددت لفعل أ للم ي معن
ها معا وأن تعطي لك ذي حق حقه وعربت عن اريا9 تناءة يف تفا ًب ا للعرض املقدم حول توقعات اإليرادات، وقالت إن  عل

يك يف هذه  مترار وأنه ال جيب ا ساب  Q تقديرات ومناذج تخدمون ا تصاديني ا0ين  Q ندوبني مه من شكأكرث ا تق لح سـي ت ل سـ مل
ناول  ناء  شغل بدال من ذÂ بأسلوب  يك يف هذه األدوات وأن  كاألدوات، ودعت الوفود إىل الكف عن ا ت تت يشك ب ن يفية ل

يحا  بت اáموعة أيضا تو ًامليض قدما، و ً ضً ند(طل به وفد ا هبه ما  طل لشـ بة ) ي يات اقرتاح الز5دة  سـحول تدا ملائة بدال 3بنع ً
يذ أي خفض 4,7من  يع تصور  ها، وأكدت أهنا ال  يمت  نود اليت  تحديد ا تعلق  سؤال  نف ملائة، أي أن ا خفض تس تط ب ب ي سـل تل

ب5ان شطة ا تعلقة بأ لنود ا ن مل يةللب نا م ا  .ل
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ند جدول  .297 شكر إىل األمانة عىل العمل ا0ي قامت به يف إعداد الوyئق خاصة ف© خيص  بوتوجه وفد سورسا  ل ي
بل ا=ورة، وأشاد  نعقدة  ية ا تعر سات ا شاورات وا ناء ا توبة أ ية وا شفا قاألعامل احلايل وعىل توفري املعلومات ا يف ململك ل جلل مل ث ه ل

ية، وÂ0 أراد الوفد جبهود األمانة يف توفري املعلوم شفا بهتا ا=ول األعضاء بأكرث قدر ممكن من الوضوح وا فات اليت  ل طل
نذ عام  ته األمانة هبذا الصدد  بري ا0ي  تقدم ا ماإلشارة إىل ا حقق لك يذها أيضا 2009ل نظر عن اإلصالحات اليت مت  ً بغض ا تنف ل
مترار عىل  Q تكامل، وحث الوفد األمانة عىل Q يد سـوال تزال  سـ نجاح ق يق عام أشاد الوفد أيضا  بنفس الطريق، و ًتعل ك

نقN إىل  يذ ا لاألمانة يف  ية املعايريتنف بو من العام للقطاع لا=وية سباحملا نظمة الو يون فإن  سات اخلار ي، وكام أكد مراجعو ا محل ج
نظامت ا=وية الزتاما هبذه املعايري، وعرب أيضا عن تقديره للمعلومات املقدمة  ًأوىل ا ً ل يني ريس جديد مل لحول  ئ يق شعبةتع تد قا  ل

يجي وقال إنه يدمع اإلدارية والرقابة ا=اخيل تقومي Qسرتا يذ بر*مج ا تقدم ا0ي حتقق يف  نأ الوفد املدير العام عىل ا ت، و ل ل تنفه
نب Qزدواج داخل األمانة وهتدف إىل سعى إىل  جتدعام اكمال اإلصالحات اجلارية يف األعوام األخرية اليت  ت ً توى ً مسـ ز5دة 

رشة فإن الوفد يوقن أن مؤرشات  سابعة  نة ا ناء دورة ا ية لألمانة، وكام رصح أ يث ترتفع الكفاءة والفعا تاكمل  عا ل للج ث ل حب ل
مترار عىل طريق هذه اإلصالحات، وعىل ضوء  Q شالك، وحث األمانة عىل سمح ل5ول األعضاء برصد ا سـاألداء اجلديدة  مل ت

رش سابعة  شات ا=ورة ا عنا ل ق نعقدة من ذÂ الوقت واملعلومات املقدمة من األمانة رأى الوفد أن ا=ورة م شاورات ا ملة وا مل
ية لفرتة  تعلق قرتاح الرب*مج واملزيا ية ف©  تاجئ إجيا مثر  ية  ناحلا ي ب ن توت عىل 2013-2012ستل ية ا ح، ورصح بأن ويقة املزيا ن ث

تازا ثل أساسا  يدة وأهنا  ًعدد من Qقرتاحات ا مم ًمت ية ملف تغريات ا ثل جماالت وضع املعايري وا تلفة  ية يف جماالت  يلك  ل خم لهمن م للت
نظمة من الوفاء لزتاÞا، وأشار الوفد إىل  متكني ا نات رضورة  يث شلك ا شأن الرباءات وغريها  تعاون  ملومعاهدة ا س ت ب لل ي لتحح

Q يع األمانة عىل سـمترار بأسلوب فعال يف حتديد املواضع اليت ميكن تشجأن اآلراء اليت عربت عهنا اáموعة ء إمنا هتدف إىل 
ها يف  يق أهدا مترار يف  Q نظمة عىل بة يف ضامن قدرة ا نظر إلهيا من ب أهنا تعرب عن ر ية وجيب ا فيهنا يف املزيا حتق سـس مل غ ل ن حت

ية  تلكفة ا نظر بدقة أكرب يف ا بات فإن األمانة ميكهنا ا نا يل يف عدة  بل، وكام  للما يلك ل ل لهسـ ممل ق نظمة وألخص ف© خيص سـتق
بة  ياق رحب الوفد قرتاح املدير العام خبفض  نة، ويف هذا ا بل  تقدم قرتاح يف اجGع  يف املوظفني وأن  سـتاك سـ للج ت نل ل مق

بات 3ز5دة اإلنفاق إىل  متويل وا يهبا يف ا بو وأسا يعة اخلاصة للو نظر إىل ا تطل ملائة، ورأى أن ا=ول األعضاء علهيا ا ل ي ب ملل للط
يفهتاا بار ظلرضورية ألداء و Q عتبعني. 

يا مس  .298 يق وأكد عىل موقف اáموعة من اقرتاح الرب*مج فينوحتدث وفد سلو لبلطمجموعة ب5ان أورو الوسطى وا
ية للفرتة نة، ومع ذÂ فإن 2013-2012 نواملزيا ية  ناء ا=ورة غري الر للج وهو حتديدا دمع Qقرتاح بعد أن مت تعديì أ مس ث ً

áيف واإلنفاق، ا تاك تعلق خبفض ا ية املقرتحة ف©  يذها بداخل إطار املزيا ية املمكن  يارات ا نظر يف ا لموعة تؤيد ا ل ي ن لعمل خل تنفل
تاجئ أو أن ختل  يا عىل األهداف القامئة عىل أساس ا نوع أن تؤثر  يريات من هذا ا نوأضافت اáموعة أنه ال جيب ألي  ب ل لتغ ًسل

ية اليت تقد ناء سعهيا وراء ماكسب الكفاءة جيب أن يظل سـخلدمة األسا بو، وأكدت عىل أن هدف ا=ول األعضاء أ ثÞا الو ي
يد اإلنفاق  ية تر شأن  يفهتا، وذكرت اáموعة أن العديد من Qقرتاحات تقدمت  ثل لو نظمة وأداهئا األ شـاحملافظة عىل ا ب ظ يفمل كم

توقعات اليت قوبلت  نظر عن ا لوحماذاته مع اإليرادات بغض ا تخدام ل ثرية يف الرأي، ورأت اáموعة إماكية ا سـخبالفات  ن ك
نظر يف  توقعات، ورأت أيضا وجوب ا ية ويس فقط ا يات من ت� املوجودة للربط بني اإلنفاق واإليرادات ا لآ ل لفعل ًل ل

ية ناء هذه ا بديN اليت تقدمت هبا وفود أخرى، وأكدت عىل تعاوهنا الاكمل أ لعملQقرتاحات ا ث  .ل

ناية، ودمع ما جاء يف لكمة اáموعة ء، وأعرب عن قلقه جتاه درجة وتوجه وفد  .299 شكر عىل الوyئق املعدة  سويد  بعا ل ل
ثN يف   Nشأن الرباءات، ورأى أنه من احلمكة إعداد خطة بدي تعاون  ية يف توقعات اإليرادات من معاهدة ا ثقة العا مما ب ل ل ل

ثري من اإلنفاق م توى أقل  ية قامئة عىل  بكمزيا سـ ية، وأكد من يجة بدون Qصطدام حبا� جعز يف املزيا يق ا نن أجل ضامن  تن لحتق
شأن الرباءات ونظام مدريد  تعاون  بالوفد عىل أنه ال جيب ألي وفورات أن تؤثر عىل معاهدة ا تعلمي (ل تخدام وا Q لتطوير سـ

 ).يف هذه األنظمة

ية خاصة يف  .300 ها أ نة  ية  مهوقال وفد الربازيل إن ا=ورة احلا للج به عىل لك لل تصاد العاملي وعوا قياق الوضع احلايل لال ق سـ
يه  سم املعرفة واملعلومات  فب5ان ا=ول األعضاء، ويف هذا العامل ا0ي  ية فكرية(تت ية شديدة فإن ) ملكاليت ترتمج إىل  مهبأ
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ية، ورأى الوفد أن اقرتاح ز5 تصادية يزداد هو اآلخر يف األ Q ية نظمة يف رعاية ا مهدور ا من قمل ) واإليرادات(دة اإلنفاق لت
هم أيضا 4,7بنسـبة  توى خدماهتا املقدمة، ومن ا متر يف  سني ا نظمة إىل ا ملائة هو جزء أسايس من حاجة ا ً مل سـ تح ممل ملسـل

تعلقة، وأشاد  نظمة ا ية ولك برامج ا ها يف أحناء األهداف Qسرتا ية  بادرات يف إطار جدول أعامل ا مليق  مل يج من تب ميتط لتعمم لت
توفرة يف املرفق الرابع من ويقة الوفد بعر يه، وشكر كذÂ األمانة عىل املعلومات ا تصادي وشكره  Q سؤول ثض ا مل عل قمل

بة  تعلق قرتاح الز5دة  ية ف©  ئN واألجوبة، ودمع الوفد موقف مجموعة جدول أعامل ا ية وورقة األ سـاملزيا ي من سـ بنن ملائة 4,7لت 
ناع بأن اجتاه يف لك من اإليرادات واإلنفاق، ورأى أن ية لال باب الوا هر األ شاشة أ توفر يف عرض ا رشح ا ت ا سـ ل قمل فل ظ

يح، ورأى كذÂ أنه ال  ناريو اäاطرة ا يقة فقد قدم العرض أيضا  لصحاإليرادات حنو األعىل هو توقع واقعي، ويف ا يس ًحلق
نظمة قوية تعمل بكفا ياجات العامل إال  ياجات ا=ول األعضاء وا يق ا ميع  تحتق ت حتط ح ياق دعا الوفد تسـ ية، ويف هذا ا سـءة عا لل

بري  ية ماكن  يق ماكسب الكفاءة أمران هلام من األ تاكيف و تواء ا منو، واتفق الوفد عىل أن ا شة ا نا ند  كإىل احلذر  مه ل ل ق حتقع ح لم
ب نظمة يف أداهئا املايل، ومع ذÂ فال جيب ل5ول األعضاء أن ترض بأي برامج مطلوبة  توى حتمك ا بسألجل تعزيز  مل ب مسـ

بو توى جودة خدمات الو تأثري عىل  سعي وراء الكفاءة وال جيب ا يف أو ا تاك تواء ا يا سـ ل ل ل مل  .ح

ته الاكمN يف قدرة الريس عىل  .301 ئوأعرب وفد غا* عن عظمي تقديره للريس عىل أسلوب إدارته لالجGع وأكد عىل  ثق ئ
يجة *حجة جدا، ومض الوفد صوته لاكمل إىل لك نة حنو  يه معل ا ًتو ت نج ية، ورأى أن QهGمات للج ب5ان األفر يقمة مجموعة ا ل

توفري معلومات  ناية، وأيد الوفد الطلب املقدم لألمانة  نظر فهيا  تحق ا ها صN ويقة ملوضوع و باليت أyرهتا اáموعة  بع ل سـ تث ل
يد ا0ي ورد  تأ ية مع مراعاة ا يضات املقرتحة يف املزيا يق ا ية  كل5ول األعضاء حول  ل ن تخفب ليف شأن تطك سان املدير العام  بعىل  ل

ية شاريع ا ساس  منالضام*ت املوضوعة لعدم ا مب  .لتمل

ية للفرتة  .302 تان قرتاح الرب*مج واملزيا نورحب وفد  تعريف اليت نظمهتا 2013-2012كسـ سات ا ل وشكر األمانة عىل  جل
تفت أيضا  ية، وا ًبق انعقاد ا=ورة، ومض الوفد صوته áموعة جدول أعامل ا لل من تسـ ساؤالت اليت لت لتإىل إجات األمانة عىل ا

نه يف نفس الوقت أراد  ييل  توى ا نظمة عىل ا نع الوفد بإدارة ا ية، ومل  تعلق مبوضوعات ا لكأyرهتا اáموعة ف©  تفص سـ مل ت من لي مل يق لت
بو، و ية بني برامج الو يÉ حيافظ عىل أولوية ا يؤدي إىل كفاءة أكرث  حرؤية اقرتاح اإلنفاق ا0ي  يب من يث إن املدير العام وضع لتسـ

ند  ية  عحدا أقىص لز5دة املزيا ن به حول املوضوع ملائة أراد الوفد 3ً تكامل  يبل ا تعقسـ نظمة مع الفارق ق تعامل ا يف  مل معرفة  س تك
بة  بة 4,7نسـبني  ية و سـ ملائة األ ملائة املقرتحة3نصل . 

ية، وقال إنه يدمع .303 ب5ان األفر يقوأيد وفد املغرب لكمة مجموعة ا بة  الز5دة ل ية  ية املقرتحة للمزيا سـاأل ن ملائة ألهنا 4,7بنصل 
بة  يجة للقروض، ودمع الوفد الز5دة  ست  تاحة و سـيجة اإليرادات ا ن ي مل بنن ت بو علهيا تقدمي خدمات ذات 4,7لت ي ملائة ألن الو

تني، وÂ0 فإن  يق أهداف فرتة ا ية و تعامل مع حتد5ت ا ية وعلهيا ا نجودة عا لسـحتق من ل الز5دة مطلوبة ألن املوارد مطلوبة، لتل
نظمة املو1ة حنو تقدمي  تخدمة وجودة اخلدمات اليت تقدÞا ا ملولك األعضاء يعلمون أن مثة ترابط موجود بني املوارد ا ملسـ

بو وا شالك املوظفني يف الو ياخلدمات، وسمل الوفد بأن معىن ذÂ هو ز5دة عدد املوظفني واملوارد، والوفد عىل عمل  مب ليت ّ
بلغ خضم أراد  ية اإلجاميل املقرتح يف الويقة، وهو  بلغ املزيا مميكن أن حتل من خالل توزيع جغرايف أفضل، ورحب الوفد  ث ن مب
بذول  هد ا تاما، شكر الوفد األمانة عىل ا بالغ اäصصة للموظفني واملوارد األخرى، و يث ا ميه من  ملالوفد أن يرى  جلمل خ ًح تقسـ

ية بل ا=ورةنيف إعداد اقرتاح املزيا سات عرض املعلومات اليت عقدت  ق وكذÂ عىل   .جل

ية لفرتة  .304 هورية كور5 األمانة عىل إعداد اقرتاح الرب*مج واملزيا نوشكر وفد   يف موعده، وأبدى الوفد 2013-2012مج
ته الاكمN ملا ـي إىل توافق يف اآلراء، وأعرب عن موا نة حتت إرشاد الريس  ته بأن أعامل ا فقنا نهت ئ تق للج  جاء يف لكامت سـع

تعلق  نة يف يويو بأن توقعات األمانة ف©  ناء دورة ا يا، واكن الوفد قد عرب عن رأيه أ با يان وإ ياáموعة ء ووفود ا ن للج ث ن سـ ل
بة  بو  سـبز5دة إيرادات الو تصادي 4,7بني Q سؤول ية وبعد عرض ا تفائN جدا، واآلن يف ا=ورة احلا ق ملائة يه توقعات  ملم ل ً

يف ال يزال تصاد العاملي ا Q ناء دورة يويو إىل وضع سابق، واكنت العديد من الوفود قد أشارت أ لضع الوفد عىل موقفه ا ن ث قل
ثرية  بب اقرتحت وفود  ثرية يف العامل، وهذا ا ناطق  تظر  هول ا0ي  بل ا كوإىل ا ك سي ل م ن á لتق نQتظار ملدة ) نيف يويو(ملسـ
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تصاد الع قهرين للحصول عىل صورة أفضل لال تصاد العاملي بدون ش Q منو يف بل ا هرين ال يزال  قاملي، واآلن وبعد  تق لش مسـ
هر اقرتاح الرب*مج  تعاشات رسيعة، و هر أي عالمات ال تدهور وال  ية  ب5ان الر ية يف ا شالك املا يظيري، وا نتظ ت سـ ل ل مل ئيتغ

باره ته األمانة ا0ي يأخذ يف ا توقعات ا0ي و ساب ا يجة منوذج ا ية  تواملزيا ضع ل ت ن عن ح ية، ومن ت ية ودا تلفة خار خل عوامل  جخم
نذ  تصاد العاملي يف حا� تدهور  Q تصاد العاملي، وأشار الوفد إىل أن Q ترب العامل األمه هو أداء ية  مبني العوامل اخلار ق ق يعج

توقعات لعايم تفت إىل أن لك من منوذh ا تاعب، وا شري إىل تعرضه للمزيد من ا ليويو املايض وا=الالت  ل مل ت  2009 و2008 ن
بار جتربة  يا، ورأى الوفد أنه  ية، يف حني أن الوضع مل يكن  ناء عىل األوضاع ا بيل  تهر الوضع ا يع يع عب ب ًب ط لط تق ملسـيظ

ية 2009 و2008 عايم تقدمي يرحب  ساب توقعات اإليرادات، وقال الوفد إنه بعد هذا ا باع هنج حمافظ يف ا بن جيب ا ل ت حت
شأن 2013-2012املدير العام خلفض اإلنفاق لفرتة  سعي إىل املزيد من إجراءات خفض اإلنفاق، وهبذا ا ل، ومع ذÂ جيب ا ل

ية، ويف حني أن الوفد  توى اإليرادات ا توى اإلنفاق  ياز  شأن عدم ا لفعلمض الوفد صوته إىل اقرتاح اáموعة ء  سـ سـ ت ملب م ج
ية الهنج احملافظ لفرتة  مهنع بأ ي2013-2012مقت ية  نع أيضا بأ ختص فإنه  مه ًت يN مق بو األ ية خاصة ألشطة الو صص املوارد الاك ي ن ف

بو  ية الفكرية يف الو ية  نظم الر ية الفكرية، وإن ا يويه تقدمي نظام فعال  سـ للملكل شأن الرباءات ونظام (ئيللملك تعاون  بمعاهدة ا ل
تحول نظام إيداع ) مدريد مترار وقربا  يا تزتايد  بات املودعة إلكرتو مترار، وا سيسن  ي ن لطل ًتح سـً سـ بات مبوجب معاهدة ت لطلا

سني نظايم معاهدة  تطوير و ية  يص موارد اك منط اإللكرتوين، وÂ0 جيب  شأن الرباءات لاكمل إىل ا تعاون  حتا ل ختص ب فل ل
شأن الرباءات ومدريد تعاون  با بات مما . ل هد يف اآلونة األخرية تفامقا يف تأخره عن معاجلة ا لطلوقال إن نظام مدريد  يش

Q تصف يسـتدعي ز5دة يف ها لهنج حكمي  با مترار ا سني خدمات نظام مدريد، ودمع الوفد األمانة يف ا يت�ر  ت عتح سـس ل
ية ية والكفاءة يف وضع املزيا شفا ن  .فل

يه هو  .305 ت� ت� القدرة مفا سعت إ يث إهنا ال  بل و توقع ا يب  ثال Qطالع عىل ا لوأشارت األمانة إىل  مت ل حلغ تق ملسـم
ثقة يف أسلوب تعا محماو� زرع ا يا ل يا وا= تني ا شمل احلا بو دامئا  نظمة الو ية، وإن هنج  سأ� الرب*مج واملزيا نها مع  لعل ل ي ي ن ًم م ل

سؤول  بارها لك العوامل اليت ذكرها ا ية وضعت حمل ا ية، ويف هنج األمانة للوصول إىل احلا� املر ملواحلا� املر ت جع عجع
تصادي حىت تصل إىل تقدير لإليرادات، وشعرت األمانة أن  Qق ìتلف عن ما حاولت فع ية ال  ختهذا هنج سلمي، فا لعمل

يف من حدة اäاطر، وأضافت  نظر يف تقديرات اإليرادات وحماو� ا تصادي وهو ا Q سؤول ناء عرض ا تخفالوفود أ لق ل مل ث
سأ�  بل فإن ا يف حدة اäاطر، وكام رشحت من  ملاألمانة أن =هيا عدد من طرق  ق ست لي) مسأ� تقدير اإليرادات(ختف

سأ� عوامل  مية رمس إيداع الطلب الواحد، لكن تدخل يف ا بات املودعة مع  ست جمرد مجع عدد ا مليطة املعامل و لطل ي قسـ ل ب
ية  هر اآل ناء العرض حاولت األمانة أيضا أن  ية اإليرادات، وأ تأكد من موثو ها  تعامل  مترار ا لأخرى حاولت األمانة  ث لل تظل ق ًمع سـ

ي ها إىل  سعى من خال ختفاليت  ل سؤال ت توقع من اإليرادات، واكن ا توى ا ية  لف حدة اäاطر يف حا� عدم حتقق املزيا مل سـ ملن
يث ما خيص  توى املفرتض من  ته إىل ا ية مل  يحدث يف حا� أن املزيا ية هو ماذا  سات غري الر ناء ا تكرر أ حا سـن ت ن سـ مس جلل ث ململ

ئN واألجو12اإليرادات، ورشحت األمانة يف اإلجابة  ها يف ت� احلا� ومهنا سـ من ورقة األ سـتتبعبة اإلجراءات اليت 
بوط اإليرادات ) اليت تمت يف لك األحوال(ممارسات الرصد عن قرب  ية معاهدة (هواملرونة يف حا� صعود أو  لوهو جزء من آ

شأن الرباءات واألطر القانوية األخرى تعاون  نا ب تطردت األمانة أنه ال خ) ل ية معد�، وا سـوإماكية وضع مزيا ن وف عىل ن
يةاإلطالق من اللجوء إىل  يا Q طاألموال نظام املايل حتدد بوضوح ¼م أن يف ت� 4.6املادة  يف حا� العجز ألن حت ل من ا

ية املعروضة وازنت بني اإلنفاق من جانب  ناحلا� جيب عىل األمانة أن ترجع إىل ا=ول األعضاء، وأشارت األمانة إىل أن املزيا
بة ز5دة اإلنفاق إىل واإليرادات من جانب و ترب حك© ومعقوال جدا، 3نسـأنه اآلن مع خفض  يقة  ملائة فإن Qقرتاح  ً ً ً يع حق

ها أمام  نت األمانة أن تكون عرو باع هنج سلمي  سني اإلدارة وا ية واحلاجة إىل  شفا بة ا=ول األعضاء  ضوف© خيص مطا متف ت حت ل ل
تة امل سة أو ا هر ا سـا=ول األعضاء خالل األ لمخل ثل هذه ش ئت األمانة  ية قد حققت هذا الغرض لفعل، وقد فو مبا جض

سب ثقة ا=ول األعضاء يف أسلوب معل  يث  تانة  ية وا شفا سم  ية  يخ  يث إهنا سعت إىل تر يقات  تا حب مل ل ت معل سـ تكتعل فت ح ل
بة األمانة يف Qلزتام  بب ر ئN واألجوبة  سات األ نظمي العروض و تطردت أنه مت  غاألمانة، وا سـ جل ت ية، وأرادت بسسـ شفا ف ل

تقوم به  يس أمرا  بة لكفاءة قالت األمانة يف يوم سابق إنه  تعلق ملطا يحا اكمال، وف©  نقطة تو يح هذه ا سـاألمانة تو ل ي ض ل ًض ل ً ً
ية إىل الك باه الوفود إىل عدد من اإلجراءات الرا مترار، وو1ت األمانة ا هذا ما تقوم به  ماألمانة áرد أنه طلب مهنا،  ت نف فاءة سـ
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سفر 2010 اليت نفذت لفعل عام شمل الوفورات يف ا شار إلهيا بوضوح يف تقرير أداء الرب*مج، وهذه اإلجراءات  ل ويه  ت م
شرتكة  شرت5ت ا ية املعلومات وصفقات ا هرء و شرتكة مع رشاكت الطريان وا ملمن خالل املفاوضات ا مل ن تقمل وت� األخرية (لك

تفاوض علهيا الشرتاك مع أ تحدةلمت ا تابعة لألمم ا نظامت ا ملرسة ا ل يق وفورات قدرها )مل يجة  حتق، واكنت ا  فرنك 700 000لنت
رشية وQتقال إىل  يني اإللكرتوين يف املوارد ا يات اإلدارة مهنا بداية ا توى  نات أيضا عىل  نسورسي، ومتت  تع معل سـ بس لي ل م ًحت ي

ية ا=وية للقطاع العام وا0ي مسح لألمانة  لاملعايري احملا ثري وأكرث كفاءة يف اáال املايل، وهذه بس بكيق أعامل أفضل  بتحق
ساعي إىل وقت أطول ألهنا  تاجت بعض هذه ا يق وفورات من خالل الكفاءة، وا ثN تربهن عىل 1ود األمانة يف  ملاأل ح حتق م

توى أكرب من الكفاءة هو نظام  سمح  برية اليت  نظم ا يذ، وأحد ا سـبت وجود نظام حمل ا ت ل مبتطل لك يةختلتنف سـيط املوارد املؤ  سط
يا، وذكرت األمانة  بداية العمل به تمت تدر ثالثة أو األربعة القادمة  نظمة خالل األعوام ا يذ يف ا توقع أن يدخل حزي ا ًوا جي ل مل فمل لتنف

بادرات اإلصالح  مترة يف إبالغ ا=ول األعضاء عن هذه اáموعة من  يجي وأضافت أهنا  تقومي Qسرتا مأيضا بر*مج ا مسـ ت ل ً
يذ  ثN لطمأنة ا=ول األعضاء جتاه سعهيا ا=امئ  نظمة، ورشحت األمانة أهنا عرضت هذه األ سني ا نفاليت هتدف إىل  لتم مل حت

تعلق لز5دات القانوية  ساعهيا، وف©  مترارها يف اإلبالغ عن  تلفة وا نإجراءات  ي م يان(سـخم أشارت األمانة إىل ) لسؤال وفد ا
ية للامع وجود بعض Qتفاقات امللزمة  ننة ا=وية للخدمة املد ل اليت ال ميكن إناكرها، وأضافت أن هذا جزء من نظام األمم ج

تفاوض عىل أي تغريات  ناك ا يث يمت  ها،  نظومة  شمل أحناء ا ناك تعمم  تغريات اليت تمت  شرتك وأن ا تحدة ا لا ه مل ت ه ل مل حمل لك ل
ن بح لك  مختص خمصصات ومزا5 املوظفني وبعد اعGد أي تغريات  تحدة تص بو(ملظامت األمم ا يذها، ) يمبا فهيا الو بة  تنفمطا بل

شأن الرباءات ونظام مدريد ذكرت األمانة أن  تعاون  يقات حول معاهدة ا بوف© خيص ا ل تص مبعاهدة *ئبلتعل ä املدير العام ا
ثري من هدت ا هر يويو أن هذه اáاالت  ناء دورة  شلك واف أ شأن الرباءات أوحض  تعاون  لكا ش نش ث ب ب نات، واكن قد ٍل لتحسي ا

نة يف اáالني، وأضافت األمانة  يص األموال الالزمة من أجل تقدمي اخلدمات ا شأن  سـطمأن الوفود يف ذÂ الوقت  ختص حملب
با،  ية احلايل اكن أمرا  سائل، وأفادت بأن إعداد اقرتاح الرب*مج واملزيا ية كام جاء تعامل لفعل مع هذه ا ًأن اقرتاح املزيا صع ن مل ًن

سمت بأهنا سارت من األسفل إىل األعىل من اك ية ا شرتك مديرو الربامج فهيا بقوة يف  تنت هذه يه املرة األوىل اليت  معل ي
سمح بدرجة أعىل من الرتابط والGسك بني  ية، وقالت األمانة إن هذا الهنج  تاكمل مما سزييل مواضع Qزدوا يأجل حتديد ا جل

بع وز بو وبوحدة الهنج ا تبرامج الو تاكمل عالوة عىل أن هذا أدى إىل تعاون أكرب بني املوظفني من القطاعات ملي ل5دة درجة ا
تاجئ  يق ا سامهة الربامج يف  تاج املؤرشات اليت جاء احلديث عهنا سابقا ويه اليت حتدد  ية بإ تلفة، ومسحت ا نا م ن لعمل äل حتق ً

ند مد تاجئ  ية  تعزيز شعور ا  Âتوقعة، ومسحت كذ عاحملددة ا ن ب للمل ية حنو مللك سؤو تايل جعلهتم أكرث شعورا  ليري الربامج و مل ًل
ند  ية والوضوح، وأضافت األمانة أنه  شفا يعطي ا=ول األعضاء درجة أكرب من ا عامليض قدما خبطط العمل، وهذا بدوره  ل فسـ ً

ية املعلومات، واك ثري من Qزدواج داخل جمال  ية وجدت ا ية يف إعداد املزيا نياÞا هبذه ا ن تقلعمل لك يذ املركزية ق يجة  نفنت ا تت لن
تعلق بوفورات الكفاءة ذكرت األمانة اقرتاح املدير  بث عرب اإلنرتنت، وف©  ثل يف جمال ا يق الكفاءة،  يلعدد من األمور و ل م حتق

ية إىل  بة ز5دة املزيا نالعام خبفض  يق ذÂ تصورت3نسـ يذ الربامج، و تحق ملائة وأنه قال بوضوح إن هذا لن يؤثر عىل  لنف  ت
تغريات  نقطة ذكرت األمانة ا ثN عىل هذه ا نفقات، وإلعطاء األ نود ا ياسات وخفض يف بعض  يذ تغريات يف ا لاألمانة  ل ل ب مسـ لنف ت

سفر  ياسة ا بقة يف  لا سـ تخدام رشاكت (ملط سفر ورشاء تذاكر سفر ال ترد وا تقدمي ترصحي ا سـإنفاذ إطار زمين أكرث رصامة  ل ل
سفر ية رشوط ا لطريان أقل تلكفة و تحدة، ) تنق نظومة األمم ا بقة يف أحناء  بو واملعايري ا تحقق توافقا أكرب بني الو ملاليت  ملط ي مسـ ً

سمح بوفورات قدرها  سفر  ياسة ا تغريات يف  توا ل سـ تني، وتصورت األمانة 1,9سل يون فرنك سورسي خالل فرتة ا سـن  لي مل
ندوق متويل تخىل األمانة عن  يث  باين  يذ خفض يف جمال إدارة ا صأيضا  س تمل ح تنف سن ً تظر حلني  باين و يانة ا حت  ت مل األوضاع [نص

تصادية Qتظرة يف جمال ] ق ية ا تغريات اإلضا ندوق، وا ثل هذا ا يدة وجود  سه ألنه من ممارسات اإلدارة ا نتأ ل لص جل ي ملل ف م س
مثر وفورات قدرها  باين  ستياسات إدارة ا مل ياسات 4,5سـ يون فرنك سورسي، والوفورات األخرى القامئة عىل أساس ا سـ  لمل ي

نحو  تؤدي إىل وفورات تقدر  شمل أتعاب اخلرباء و نة األخرية  ها أمام دورة ا باليت عرض  سـ ت للج  فرنك 700 000بعض
تؤدي إىل وفورات قدرها  يويم  ياسة اتفاقات اخلدمة اخلاصة ودفع بدل اإلقامة ا فسورسي، وأما  ل سـ  فرنك 400 000ي

بو وممارسات تحاذي أيضا بني ممارسات الو ية و يسورسي إضا ًسـ ف ناء املؤمترات ي بال أ Q نظامت األخرى، وحفالت ث ا سـتقمل
نحو  تؤدي إىل وفورات تقدر  بترص عىل اللجان ا=امئة و سـ باين 500 000سـتق يد تلكفة إجيار ا مل فرنك سورسي، وتر شـ ي

ية من شأنه أيضا أن يؤدي إىل وفورات قدرها  ناء املؤمترات اخلار ًواملعدات أ ج يمت حف1,1ث يون فرنك سورسي، و س  ي ص مل
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ية قدرها  يث يؤدي إىل وفورات إضا بو  تدربني يف الو يذ خفض يف بر*مج ا فإماكية  حبنف ي مل ي فرنك سورسي، 500 000تن
تقومي  بادرة بر*مج ا ميي مضن إطار  تصممي ا نظر األمانة يف ا ية  تا Q ته لوأخريا كام أشار املدير العام يف  ل س ت ملكم ت لتنظح ف ً

يد  تج عن ذÂ تر يجي وقد  مQسرتا شـن ي ية تصل إىل ت  .ي  فرنك سورسي800 000فبالغ إضا

ية، وقالت  .306 ية جدا للمزيا شكر األمانة عىل إعداد ويقة موضو ب5ان العرية دئا  نوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا ع ث ب ب ًل ً
سأل بة الز5دة تاáموعة إهنا  نة يف ضوء حتديد  ية اجلديد أمام ا رشوع اقرتاح املزيا سـأوال عن موعد تقدمي  للج نن م ند ً  3ع 

ية لكهنا  بالغ اäصصة ألشطة ا بت اáموعة  يا، ر yو ،Âية أو بعد ذ يكون ذÂ أمام ا=ورة احلا هل  منملائة،  ن مل ن ل لتسـ حً ف
 Â0بعض األشطة، و ية قد اخنفض  نا ب5ان ا ية داخل إطار العمل مع ا بلغ اäصص جلدول أعامل ا نالحظت أن ا ل ل ل من ممل لت

باب سـبت اáموعة رشحا أل يل، ًطل يضات أخرى من هذا ا ب هذا Qخنفاض وساءلت عن وجود ضام*ت لعدم حدوث  لقت ختف
تجارية، وأكدت عىل  ثل العالمات ا شطة أخرى  توسطة وأ رشاكت الصغرية وا لوأشارت اáموعة إىل إلغاء الرب*مج ا=امع  ن ممل لل

ب5ان ا توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا برية =ور ا ية ا لناعهتا أل مل لمه لك نت اáموعة أن حيظى الرب*مج ق ية، و نا متتقدمة وا ل ممل
يد عىل حصوها  تأ ب5ان العرية ا توسطة هGم أكرب، واáاالت األخرى اليت أرادت مجموعة ا لاملعين رشاكت الصغرية وا ك ل ب ل مل ل

يدية وإ¼حة العقاقري بأسعار معقو� واأل يع من خالل لتقلعىل املوارد يه حامية فوللكور الرتاث واملعارف ا للجممن الغذايئ 
تأثرة يف برامج  ية تأثر أيضا خلفض وساءلت إذا مت دمج اáاالت ا نا ب5ان ا يق مع ا ية الفكرية، وأفادت أن ا ملا ت ل ل ًسـ م لتنمللك

بو فق ية الو تعلق بأاكد تعاون قربا، وف©  شغل  ية مدير جديد  نت اáموعة  شطة ب5ان أخرى، و يأخرى أو أ مي ي ي ل ن سم مت ًن ي د ت
ية والربامج  ية اليت تولهيا ألشطة األاكد ية وأكدت عىل األ بة معقو� يف اقرتاح املزيا شطهتا  ميالحظت اáموعة ز5دة أ ن مه ن سـ بنن

تعلق  مترار يف تقدمي خدماهتا، وف©  Q ها سـىن  ية حىت  نت أن ترى املزيد من املوارد اäصصة لألاكد ياليت تقدÞا و ت مي سـمت ل ي
يةمللكا (18لرب*مج  تحد5ت العا ملية الفكرية وا ثل ) ل نظامت دوية أخرى  تعاون مع  تت اáموعة إىل أنه ال يذكر ا ما م لتف ل ل

تعلق بأسعار العقاقري، ورأت اáموعة أن  ية ف©  نظمة الصحة العا ينظمة األغذية والزراعة يف إطاره لألمن الغذايئ و مل م م
برية ية  تخصصة 7 أ نظامت ا تعاون مع هذه ا كا مه مل مل تعلق لرب*مج ل ي جدا، وف©  رشااكت واملاكتب  (20ً ية وا لالعالقات اخلار ج

ية بة ) جاخلار بلغ اäصص 7  رشوع بدال من خفض ا هذا ا يص قدر أكرب من املال  سـرأت اáموعة  مل بنختص ً مل يث 3,9ل ح ملائة 
ية مطلوبة  ية، واملوارد اإلضا تعريف وضع املاكتب اخلار شاورات قد متت  فإن ا ج ل يق القرارات مل تقدم يف  تحقق ا بحىت  ل تطي

يدهام عىل أن  تأ ية اجلديدة املعد�، وأعربت اáموعة عن شكرها جمددا لألمانة واملدير العام  تظار املزيا تخذة بدون ا كا ل ن ن ًمل
ية ساب ا بة الز5دة يف اإلنفاق لن يمت عىل  منخفض  ح لتسـ  .ن

ن وحتدث وفد مرص مس ب5ه مؤيدا لألشطة املقرتحة يف .307 سني ً هين و تقدم ا ية بر*مج ا ية وأكد عىل أ حت ويقة املزيا ل مه ن ملث
يث أهنا ترفع من ) اإلداريون(اإلدارة  بو  ية الو ثل أاكد شطة برامج  بو، ورحب الوفد بأ بكة الو تعلقة  حوالربامج ا يم مي ن ي شـ بمل

ية الفكرية هين يف لك جماالت ا توى ا ية الفكرية وا مللكتوى الوعي  مل سـمللك ملسـ  .م

ناسب مع واقرتح  .308 يق ماكسب الكفاءة مما  ية إىل  هود الرا ناول ا نص ا0ي  شمل فقرة القرار ا تالريس أن  حتق م جل ت يئ ي ل ت
نحو  يق وفورات تقدر  ية  بوصف األمانة  حتقلك ناء 10,2يف يوفر هذا فرصة للميض قدما أ يون فرنك سورسي، و ث  سـ ًمل ي

تقدم ا0ي حتقق يف هذا  تعرض ا نة  شات، وأضاف أن ا نا لا سـ للج ق تايل من ب الرصد، وقد أوحضت ستمل لاáال يف العام ا
ساس  يق الوفورات بدون ا متل  يود الالزمة وضوحا اكمال وأعطت األمانة إطارا واحضا للمواضع اليت  ملا=ول األعضاء ا حتق حتلق ً ًً ً

 .بتنفيذ الربامج

يق وفورات قدرها  .309 ية  شكر لألمانة عىل رش9ا  حتقوتوجه وفد الربازيل  لكيف ييون فرنك سورسي بدون م 10,2ل ل
يد جدا أن يعكس اجلدول  يكون من ا نظمة، ورأى الوفد أنه  يذ الربامج أو أولويات ا ساس  ًا ملف سـنف مل ل ت  عىل األقل يف 7بمل

ية  نويقة املزيا سب غرض اإلنفاق(ث ية  حباملزيا بة ) ن سـمي ) ملائة4,7ًبدال من ( ملائة 3بنسـالز5دة  يد أيضا رؤية  تق، ومن ا ً ملف
هاإلجام بعة يف الويقة  ية ا يث أن هذه يه ا سب الربامج   Âتاجئ وكذ سب ا نفقات  لكيل ا ثح ت ملهنج ح ن ح ملل  .ل
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ية بر*جما تلو اآلخر .310 شة اقرتاح الرب*مج واملزيا نا تح الريس  ًوا ن ق مت ئ  .ف

 1الرب*مج 

نقطة األوىل من الفقرة  .311 لناول وفد الربازيل ا شعر رياح أكرب بدون وجود إش1.1ت ت وقال إنه  يمي لوترية سي تقارة أو 
hنولو تغري ا شرتك املعين بوضع القواعد واملعايري ملقارنة مع وترية ا لتكالعمل ا ل  .مل

يث الحظ عددا من اإلشارات إىل  .312 يذ وخماطره  يات ا ناولت اسرتا ند إىل الفقرات اليت  تفت وفد ا ًوا ح تنف لل يج ت ه تل
شاهب هرت إشارات  توسطة، وقد  رشاكت الصغرية وا شطة ا مأ مل ظن ة يف وصف برامج أخرى، وهبذا الصدد ذكر الوفد أن ل

نفصل، وسأل  توسطة كرب*مج  رشاكت الصغرية وا بت سابقا حملافظة عىل الرب*مج املعين  ية طا ممجموعة جدول أعامل ا مل ل لمن ً تل
رسع سأ� عىل وجه ا تعامل مع هذه ا توسطة وطلب ا رشاكت الصغرية وا نفصل  لالوفد عن وجود بر*مج  مللل ل مل  . ةم

ية لالقرتاح، لكن عىل ضوء  .313 يغة احلا نفصال يف ا ترب بر*جما  توسطة مل  رشاكت الصغرية وا لورشحت األمانة أن ا لص تع ًمل م ً ل
تايل يوم ا نة يف ا نظر يف Qقرتاح وعرضه عىل ا تلفة ميكن ا لاملداخالت ا ل للج ل ä. 

هامش يف جدول موارد املزيا .314 هورية كور5 قائال إن مالحظة ا نوعلق وفد  ل ية يف مج يل إضا فية توجه القارئ إىل تفا ص
توي فقط عىل 10اجلدول  يه  شار إ حي من املرفق األول، لكن اجلدول ا ل متدة"مل ية ا ملعاملزيا تحويالت"و" ن ية بعد ا لاملزيا " ن

ية املقرتحة"و ية " ناملزيا هر مزيا نوال يوجد معود  هم الوفد ما حدث بني 2013-2012يظ تحويالت، فمل  يف بعد ا ية بعد ناملزيا"ل
تحويالت يغة اجلديدة"و" لا ثالثة أضعاف"لصا بني ز5دة تفوق ا ل، واجلدول   . ي

توسطة يف Qقرتاح داخل إطار  .315 رشاكت الصغرية وا بب ورود بر*مج ا ملوأجابت األمانة أن الز5دة حدثت  ل سب
توسطة مرة أخرى1الرب*مج  رشاكت الصغرية وا تغري بعد إعادة بر*مج ا مل، لكن األرقام  لس  .ت

 2الرب*مج 

نوان األهداف للرب*مج  .316 توب حتت  نص ا يا أن يعكس ا نوب أفر عطلب وفد  ملكل يق نظمي مؤمتر دبلومايس 2ج ت احGل 
تاحة  .ملكام جاء يف وصف الرب*مج وألنه مت Qتفاق عىل أن هذا هو أحد الطرق ا

ن .317 متل إىل أن الوفود أ نظمي مؤمتر دبلومايس  سأ�  تفت وفد سورسا يف  ثوا ت م حمل نة األخرية قد توصلت إىل ي للجاء دورة ا
يري أي يشء،  تعددة ورأى الوفد أنه ال جيب  بل جلان أخرى  متدة من  يقة وواحضة جدا عىل أساس اللغة ا تغلغة د م ق ملعق ً

تاجئ  بة جلدول إطار ا نو لسـ نص اإلنلكزيي32الصفحة (لن تعلق بعقد مؤمتر ) ل من ا شالك يف معود األهداف ف©  يوجد الوفد  م
بقه، وطلب الوفد دب تحضريي ا0ي  نجاح يف العمل ا متد عىل ا ية وانعقاده  نا سـلومايس حول قانون الرسوم والÉذج ا ل ل ع يلص يع

بارة  بارة يف معود " يعمتد عىل"عحذف  بقاء هذه ا بارة إىل األهداف األخرى، وقال الوفد إنه ال يرى فائدة  لعأو أن تضاف ا ل ًلع
بالغ ملؤمت بل ف© خيص الربامج األخرىماألهداف ألنه ال توجد  توقعة يف ا ية  تقرات دبلوما ملسـم  .سـ

بارة  .318 شرية إىل املؤمتر وإضافة  تعلق للغة ا يه سابقا ف©  توصل إ عوذكر الريس حل الوسط ا0ي مت ا مل ي ل ًل  ".يعمتد عىل"ئ

نص مبا  .319 ياغة ا ية يف يويو أعادت األمانة  نة غري الر لوأوحضت األمانة أنه بعد دورة ا ص ن مس متدهتا للج عتفق مع اللغة اليت ا ي
نة ية ا=امئة للجا تجارية العالمات بقانون ملعنا ية والÉذج والرسوم لا نا عا يا*ت لص ية لبوا رشين فاجلغرا سة وا ناء دورهتا اخلا لع أ م ث

متد من الريس حىت )SCT/25/6ث من الويقة 14الفقرة ( يا يف امللخص ا نص حر نب أي مغوض وضع هذا ا ئ، وألجل  ملعف ً ل جت
نة ا=امئة يه يف ا للجيعكس بصدق ما مت Qتفاق   .عل
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يا إنه يف حا� حذف  .320 نوب أفر يق وقال وفد  ًنا"جيب أن تعود " يعمتد عىل"ج شري إىل الطريق املمكن " ممك لتمرة أخرى 
يارات أخرى ختللميض قدما مبا يعين وجود ا ً. 

نص  .321 يت اللغة كام جاء ا ية بني الوفود  شاورات غري الر لوبعد ا مس  .املقرتح يف األصلبقمل

 3الرب*مج 

توى الويقة  .322 تغريات اليت متت لفعل يف  نعكس ا يا أن  نوب أفر ثطلب وفد  حم ل ت يق نة (ج بة  نا هرت اللغة ا للجواليت أ سـ مل ظ
ية ا=امئة يةاáاورة واحلقوق املؤلف حبق ملعنا شأن املؤمترات ا=بلوما سـ   .3ًأيضا عىل الفقرات األوىل من الرب*مج ) ب

ند الفقرة توناول وف .323 يري لكمة 3.8لهد ا يث طلب  تغ  بارة " يسـتطيع"إىل لكمة " سوف"ح  هذا يواصلوف وس"لعيف ا
تعاون يفيض حيث يسـيةئرال اáاالت دراسة الرب*مج ً، وقال إن عددا "معلية حلول إىل املصلحة وأحصاب احلكومات بني لا

ية حبق املؤ نة ا ناقش يف ا نا مل  سائل الواردة  نمن ا للج ت ه تخدام لكمة ملعمل سائل جديدة وا ـي  سـلف،  م ًيصدر حكام " سوف"هف
ية من الفقرة  ثا بارة ا ياغة ا ها، وطلب الوفد أن تعاد  نا يف إجياد حل  شلكة و نبقا بوجود  ل لع ص ي م لسـ ً يقً  ويف" اليت تقول 3.17م

تني، فرتة ية عىل الرتكزي سـيزتايد لسـنا نو عا نات خيص ف© المك من ًبدال ل ساعدة قدميت عىل تضفى اليت لتحسيا يث اكنت "ملا ح، 
تخدمة  تضع الرتكزي عىل " بدال من"ملسـاللكمة ا ية اكنت  ية ا ية وا سائل ا نات يف ا باعا بأن ا سـمما يعطي ا ت ب ن مل س تحنط ل لتح نل لتقي ً

ية بدال من المك نو عا  .ل

يدة يف الفقرة " سوف"ًبدال من " يسـتطيع"واتفقت األمانة مع الرأي بأن  .324 جتكون إضافة   لغة ، وقالت إن 3.8سـ
ناء عىل األمانة ألهنا رصدت احلاجة 3.17الفقرة  يد بأن الرتكزي سزيداد عىل المك، ومع ذÂ ففي حا� عدم Qتزان جيب ا لث  تف

ية  نص عن Qتقال إىل أساس أكرث اسرتا تلكم ا يث  سأ� المك يه جمال تقاطع،  ية، إن  نو يجإىل ز5دة الرتكزي عىل ا ن ل ي م ع تل ح
ساعدة ا نمن تقدمي ا يه لتقمل بل أفضل مما اكن  يه يف سعي األمانة إىل معل يشء ما يف ا علية، وجيب أن جيد الوفد ما ير ملسـتقض
 .احلال يف املايض

تاجئ (38وو1ت األمانة الوفد إىل الصفحة  .325 يجة ) لنإطار ا سب ا سأ� األهداف وأساس املقارنة  ناولت  نتاليت  حب م لت
بة  .تقاملر

ند إىل وجود ز5دة يف  .326 تفت وفد ا هوا هدف 20(المك لل ية كأساس للمقارنة وا نظمة إدارة جام ل  توساءل عن ) 40عم
بدأ اكآليت بارة أن  نه عىل المك، وجيب عىل ا ية  نو باع بأن الرتكزي أكرث عىل ا Q تبب إعطاء لع ع ل منط يذ : "س نفيÉ يمت  تب

بار Q لمك، مع األخذ يفية  نات ا تا ن عس ملع يتح ناء فرتة ا...ل لسـن، سزيداد الرتكزي أ يةث نو نات ا عتني عىل ا ل يس ، وهذا من "لتح
يل يح بدون  تضلشأنه وضع األمور يف نصاهبا ا  .لصح

تعديل .327 توبة من ا سخة  لوطلب الريس من الوفد تقدمي  مكن  .ئ

باعا بوجود تعارض بني تعزيز اإلبداع وحامية حق املؤلف يف توقعات 3.1وقال وفد الربازيل إن نص الفقرة  .328 ً يعطي ا نط
ية هالتمنجدول أعامل ا يقي وÂ0 جيب حذف الفقرة بأ مكل، وهذا تعارض غري   . حق

شأن حذف الفقرة  .329 بوأكد الريس عىل توافق اآلراء   .3.1ئ

 4الرب*مج 

ية من الفقرة  .330 ثا بارة ا ند عىل ا نعلق وفد ا ل لع سائل إزاءة قامئ اخلالفات تزال وال: " اليت تقول4.2له يةمل ا  عاملوضو
يةا ياغة.."سـألسا يع فإن لص، ورأى الوفد أن ا نة حول هذه املوا با ية إىل حد ما وأنه لرمغ من وجود مواقف وآراء  ض  ي ت مب سل
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نص اكآليت نص ميكن أن يكون أقل حدة، واقرتح الوفد أن يصاغ ا لا نة تزال وال: "ل با ياآلراء ا سائل إزاءة قامئ ملت يةمل ا  عاملوضو
يةا نص أقل حدة.."سـألسا نه جيعل ا ل، وهذا ال يغري املعىن   . لك

بول Qقرتاحوأك .331 قد الريس عىل   .ئ

تعلق لفقرة  .332 يا ف©  با هم وفد إ يومل  ن سـ متل يف فرتة 4.10يف بب ارباط الز5دات املقرتحة مبؤمتر دبلومايس  حم  ت س
شعر الوفد أن 2012-2013 ية، لكن مل  يفه أن تدخل مضن املزيا تاك تني ميكن  ناء فرتة ا ي، ففي حا� انعقاد املؤمتر أ ن ل ل لسـنث

بري لإدخال هذه ا يا ورأى أن يمت خفض هذه الز5دة، ويف حا� تغري الظروف شلك  ترب وا يف يف الوقت احلارض  كتاك ب قع يع ًل
ية املعد� تلكفة يف املزيا نميكن إدخال ا  .ل

نه، ففي  .333 هذا هو الغرض   ،Nمت ية ا ية QعGدات املا شمل اقرتاح الرب*مج واملزيا تت األمانة إىل رضورة أن  موا ف حملتف ل ن ي ل
بق كام جاء عىل حا�  يه، أما يف غري وجود QعGد ا ميكن اإلنفاق  سـانعقاد ذÂ املؤمتر البد من وجود اعGد مايل 7  ملعل ّ ل

تحويل يف هذه احلا� أمرا ال مفر  بح ا متويل املؤمتر وقد  بحث الحقا عن مصدر  تضطر األمانة  يا  با ًسان وفد إ ل يص لل سـ ن سـ لل ً ف
بب وضع QعGد امل سنه، وهذا ا ل يةلم  .نذكور يف املزيا

سأ� حتويل  .334 يس مؤكد احلدوث ¼ركني  ية ألمر  شون توفري اعGد يف املزيا نا يا إىل أن األعضاء  با به وفد إ موا ن ق ي ن سـ لن ت
تحق  يطرة ا=ول األعضاء وهذا أمر  تكون األموال يف هذه احلا� خارج  تغN يف حا� عدم حدوثه،  سـاألموال غري ا سـ سـ يسـ مل

ثل هذه نQتقاد مضن أعامل ا تعلق  ية سري األمور ف©  بار إىل  Q نظر بعني بو، ورصح الوفد أن الوفود علهيا ا مبلو ي ت ل كيفي ع
بالغ  ية Â0 الغرض يف ظل مغوض مصري ا يN جدا وÂ0 ال جيب ز5دة املزيا ملاملؤمترات، فإن احGالت انعقاد املؤمتر  ن ًئ ض

Nتغ ية غري ا سـاملا  .ملل

ياق ورشحت األمانة أن QعGد .335 ية للمؤمتر ا=بلومايس وضع يف  سـ يف املزيا ِن نة ُ ية احلللجا ية  ية ا=وية ا مللككو نم ملعل
ية واملعارف  يديةثالفكرية واملوارد الورا بN لتقلا ية العامة ا ية املقدمة مهنا  تو تفق مع ا ملق والفوللكور ومبا  للجمع ص ل ويه ا=عوة (ي

تايل يوجد احGل )إىل مؤمتر دبلومايس ك، و بN ألن QجGع األخري ل تني ا ملقبري النعقاد املؤمتر ا=بلومايس خالل فرتة ا لسـن
ية واملعارف احلللجنة  ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا=وية ا ثكو ن مللكل يديةملعم ية العامة لتقلا نظر ا مجلع والفوللكور أوىص  ب

تقدم ح2012 يف تخذ قرارا يف ضوء ا ل إىل تقدم املفاوضات وأن  ، Â0 مل يكن إال من 2013ول عقد املؤمتر ا=بلومايس يف ًت
نظمي مؤمتر  ية لالحGل الواحض أن ا=ول األعضاء قد تدعو إىل  تدبري أن يوضع اعGد يف املزيا سن ا تب احلمكة و ن ل ح

 .دبلومايس

ية بعد ق .336 يص اعGد يف املزيا تأخرا جدا إذا أرد*  يكون  نوأضافت األمانة أن الوقت  ختص ًسـ بN م ية العامة ا ملقرار ا مجلع
تخدام QعGد املايل، ) 2012يف ( يص يف الوقت احلارض، ويف حا� عدم انعقاد QجGع لن يمت ا بب مت ا سـوهذا ا لتخص س لل

تأخرا جدا  يكون  ًلكن الواقع هو أن الوقت  ً م بN(سـ يات ا ناء ا ملقبعد اختاذ القرار أ مجلع  .العGد هذا اäصص املايل) ث

ياتووافق و .337 ية بعد  شلكة يف حا� وضع ذQ ÂعGد يف املزيا تان عىل احGل تعرض األمانة  مجعفد  ن مل ، 2012 كسـ
ية العامة يف  نطق إذا ضامن توافر األموال الالزمة يف حا� حتقق املؤمتر بعد ا مجلعمفن ا  .2012ًمل

متل، ل .338 ية للمؤمتر ا يص QعGد يف املزيا يا مع  با حملواتفق وفد إ ن ختص ن با هو مصري سـ نا ًكن األمر ا0ي ال يراه الوفد  سـ م
تخدام  شطة أخرى يف حا� عدم انعقاد املؤمتر، والوفد ال جيد حرجا يف ا تخدام يف أ تاحا لال بح  متد ا0ي  بلغ ا سـا ن سـ يص ًمل ً م سـ ملع

تخدامه ال ميكن أن يمت حتويل ا ية لكن جيب الوضوح أنه يف حا� عدم ا بلغ للمؤمترات ا=بلوما ملهذا ا سـ سـ بلغ حبرية عن طريق مل
ياطات Q ندوق بلغ يف  شاط آخر، بل جيب أن يدخل ا تاألمانة  ص مل حن  . ل
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ياطات  .339 Q يا إىل يذهب تلقا يفا أن QعGد املايل  يق  هم الغرض من ا توأجاب املراقب املايل أن األمانة  ئ سـ مض حتعل ً ً ل تف
تخدامه ويضاف إىل الفائض، وذكر الوفود أيضا بأن ا سـيف حا� عدم ا ًسـ بل ّ ترصحي به إال من  ياطات ال ميكن ا Q قتغالل ل حت

 .ا=ول األعضاء

 5الرب*مج 

شأن الرباءات نظرا لرب*مج إهناء اخلدمة الطوعي  .340 تعاون  يض عدد املوظفني يف معاهدة ا يا أنه مت  ًالحظ وفد أملا ب ل ختفن
ية 5مت حتويل ( سري ا0ي قدم 2011-2010ن يف املائة من مزيا ية واكن ا ُ األ تف عند ترك بر*مج إهناء اخلدمة الطوعي هو لصل

شأن الرباءات تعاون  يات معاهدة ا بعدد من املوظفني  ل تعاضة مبوظفني ). لعمل Q ططäرس الوفد عام إذا اكن من ا سـوا سـتف
 .آخرين

ية موجزة عن تطور املو .341 يد أن يمت تقدمي معلومات أسا سـوردا عىل سؤال الوفد، وجدت األمانة العامة أنه من ا ملف ظفني ً
شأن الرباءات تعاون  يات معاهدة ا شأن الرباءات، وبوجه خاص، يف  تعاون  بيف معاهدة ا ل معل ب تعاون . ل يات معاهدة ا لويف  معل

ناك ثالث مجموعات من املوظفني هشأن الرباءات، اكنت  يا املعلومات: ب جنولو شأن الرباءات تك تعاون  ب مبعاهدة ا فو ظمو(ل
يوتر" شأن الرباءات ل مبعاهدة االرتمجة، و")لمكبا شأن املعاجلةت، واáموعة األكرب وسمى )املرتمجون(بتعاون  تعاون  ب مبعاهدة ا ل

شورات شلكي وإعداد ا توىل إجراء الفحص ا نالرباءات، واليت  ل نظر عىل املدى الطويل يه خفض عدد . ملت لواكنت و1ة ا
ناسب مع  يةواكن ذÂ هو Q. اتطلبلعدد اتتالعاملني يف خدمة املعاجلة، يك  نوات امخلس املا ضجتاه العام عىل مدى ا . لسـ

هم يف خدمة املعاجلة ية اخنفاضا يف عدد املوظفني، و سادس بويقة املزيا هر املرفق ا معظموأ ًظ ن ث أما اجلانب اآلخر من الصورة، . ل
يوية  يدون اللغات اآل حيهو أنه رمغ Qخنفاض العام يف عدد املوظفني، إال أن عدد املوظفني ا0ين  سـ جي . تاج إىل الز5دةف

ند مغادرة املوظفني  ًثال من خالل (فعوأوحضت األمانة كذÂ أنه ف© خيص خدمة املعاجلة،  ، )بر*مج إهناء اخلدمة الطوعيم
يام لعمل من دوهنم  بغي أن حتاول اخلدمة ا بداهلم، إذ  يمت ا ناك افرتاض بأن هؤالء املوظفني  لقجيب أال يكون  ن ت يس س ه

يني . كفاءة لتحقيق ماكسب يف ال يوية يعين أنه البد من  يدون اللغات اآل يني  تعومع ذÂ، فإن احلاجة إىل موظفني إضا سـ جي ف
بالغ . هؤالء املوظفني ها وا لواكن إجاميل عدد الوظائف اليت مت  يدون 15خفض بوال متاما، إال أن األفراد ا0ين  يفة  جي و ًظ ً مق

يال يوية قد يزيد عددمه  ًاللغات اآل قل يدون وأضافت األ. سـ يني األشخاص ا0ين  شرتط لرضورة  جيمانة العامة أنه ال  تع ُ ي
تاحة ناك وظائف  يث قد ال تكون  بارشة يف وظائف،  يوية  ماللغات اآل ح هم ثل هذه احلاالت، مسحت اإلدارة . ًسـ مويف 

ثل هؤالء األشخاص عىل أساس املدى القصري يف  متو ظ نب إعادة . ب شلكة جتوحددت األمانة العامة أهنا ترغب يف  مخلق 
تني" سعى للحد من عدد العقود قصرية األجل إىل أقىص حد ممكن" قاملوظفني املؤ ـي   Â0 ،تمرة أخرى  .هف

سب اللغات  .342 هم  تعاقد  هورية كور5 من األمانة توفري أعداد األشخاص ا0ين مت ا حبوطلب وفد  معل ال سـ© اللغات (مج
يوية  ).سـاآل

تقدم األرقام املطلو .343 تايلسـوردت األمانة أهنا  يوم ا لبة يف ا  .ل

يني،  .344 تعانة مبرتمجني خار Q شة نا شأن الرباءات و تعاون  جويف إشارة إىل تلكفة الرتمجة يف معاهدة ا سـم ق ب رس وفد ل سـتفا
يا شأن الرباءاتنأملا تعاون  ب حول وجود فرق بني تلكفة ترمجة الوyئق العادية والرتمجة ألغراض معاهدة ا ورأى الوفد أن . ل

تعانة مبرتمج Qيني سـ شأن الرباءات(جني خار تعاون  بألعامل الرتمجة اخلاصة مبعاهدة ا توفري املال) ل  Nي تخداÞا كو لميكن ا سـ  .سـ

تلف .345 ًناك نصوص عامة، وأخرى قانوية جدا . ختوردت األمانة بأن أنواع الرتمجة  ن يب (فه ثري من األسا لتوي عىل ا لكحت
سب الغرض) نالقانوية احملددة تلف  حبو شة الرب*مج وأضافت األمان. خت نا يل خالل  تفا قة أنه ميكن تقدمي املزيد من ا ص  يف 27مل

بة اللغات  .شعحضور الزمالء من 
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تعاون  .346 يا*ت عن موظفي الرتمجة مبعاهدة ا هورية كور5 أنه، يف بداية ا=ورة، طلب احلصول عىل  لوأشار وفد  ب مج
يوم يا*ت يف ذÂ ا تو ا لشأن الرباءات، وقد تلقى  ب لل نه رغب يف ومل يكن =ي. لب يا*ت و يل ا تح لكه ما يكفي من الوقت  ب ل لل

رش يف  يل املوظفني Qثين  يق عىل تفا قا ص عتعل يوية اتسم اللغل سام املعاجلة سـ اآل شأن الرباءات وأرقام أ تعاون  قمبعاهدة ا ب ل
شأن الرباءات تعاون  بمبعاهدة ا نظام معاهدة. ل يص املوارد  مترار ز5دة  لوذكر الوفد أنه طالب  ختص سـ شأن الرباءات£ تعاون  ب ا . ل

تصادي، ا0ي أشار إىل تزايد رسيع يف اإليداعات  Q سؤول يا*ت اليت قدÞا ا سب ا يص املوارد  يد  قوقد مت تر مل ب حب ختص لشـ
يا  سـناء عىل املعاهدة من ب5ان رشق آ هورية كور5(ب يان و مجالصني وا يات ). ل بة  يا*ت اليت قدمهتا  بدو أن ا معلو شع ب لي

تعا شري إىل أن لمعاهدة ا شأن الرباءات  تون  يا ال ختصيص ب نطقة رشق آ ناء عىل املعاهدة يف  رشية لإليداعات  سـاملوارد ا مب لب
ثالث املذكورة ناك . ليواكب الز5دة يف اإليداعات يف اللغات ا يا*ت أن  هرت ا هوأ لب سم الرتمجة 12ظ ق موظفا يف  يويةً  سـاآل

يط ناك  شأن الرباءات وأن  تعاون  ختطمبعاهدة ا ه ب بNل تني ا يل فقط من املوظفني يف فرتة ا ملقا لز5دة عدد  لسـن قل وعىل الرمغ . ً
يا  توقعة يف اإليداعات من ب5ان رشق آ سـمن الز5دة ا تصادي(مل Q سؤول قكام أشار إىل ذÂ ا هورية )مل مج، وخصوصا من  ً

تحدثني لكورية يف خدمات الرتمج ناك خطط لز5دة عدد املوظفني ا ملكور5، مل تكن  وطلب الوفد من األمانة أن . ة واملعاجلةه
يا ناء عىل املعاهدة من ب5ان رشق آ توقعة يف اإليداعات  تعامل مع الز5دة ا بة  نا تعديالت ا سـنظر يف تقدمي ا ب مل لل سـ مل ل  .ت

شأن الرباءات، فضال عن األمانة العامة، قد الزتما .347 تعاون  ًوأشار الريس إىل أن p من مدير الرب*مج مبعاهدة ا ب ل ً  ئ
ية الطلب شأن الرباءات قادرة عىل  تعاون  بمرارا وتكرارا بأن تكون معاهدة ا ب تلل ً بغي أخذ هذا . ً تقاده أنه  نوعرب الريس عن ا يئ ع

يص املوارد تدخل يف إدارة  ختصQلزتام عىل عالته، وأنه عىل ا=ول األعضاء عدم ا ئوأضاف الريس أنه، يف هذه املرحN . ل
تأخرة جدا، مل يكن  ًا مثرائول يف هذه اجلزياتا=خمل نا أو   ً م ً سؤو� عن إلزام األمانة . ممك ية  نة الرب*مج واملزيا بحت  موقد أ ن جل ص

هدها سة . بتعالعامة  تعقد  لو جل ية ُسـ ننة الرب*مج واملزيا يع ا=ول لج نة ولكن الوفد حصل عىل دمع رمسي من  مجخالل  سـ
توجه إىل األمانة، يف غضون ذÂ، لإلرصار عىل   .وفاهئا لوعود اليت قطعهتالاألعضاء 

يق الوقت، وأيد اقرتاح الريس  .348 همه  هورية كور5  ئوأبدى وفد  تف يدالضمج ًتأ شاركة شلك . ً ¼ماي ته يف ا بوأعرب عن ر مل غب
شأن الرباءات تعاون  سني اخلدمات اليت تقدÞا معاهدة ا شة مع األمانة العامة  نا بمتر يف ا ل تح ق لمل  .مسـ

 6الرب*مج 

هورية  .349 ها اليت قدمت هبا ملعاهدة مجطلب وفد  يات نظام مدريد لطريقة  يا*ت عن  ُكور5 من األمانة توفري  نفس معل ب
ية سادس من ويقة املزيا شأن الرباءات يف املرفق ا تعاون  نا ث ل ب  .ل

ثل هذه  .350 شأن إعداد  شات  نا سعدها تقدمي ذÂ، وأضافت أهنا قد بدأت لفعل يف  موردت األمانة بقوها إهنا  م بل ق سي
يةاملعلوم  .ئات اإلحصا

ييل أن يمت تعديل الفقرة  .351 بونة (11.6شـوطلب وفد  بونة ) لشـيف نظام  شـيث تعكس أن فريق  يركز عىل العامل لحب
نظام ويس عىل /مراجعة لسني ا ل يل دويل (...)"حت ثاين من الفقرة . كام ورد( ...)" تسج وضع نظام   ويف 11.6لويف اجلزء ا

تضمن إشارات إىل الفرتة، أ"2013-2012يف الفرتة "اإلشارة إىل  . 2013-2012 تشار الوفد إىل أن تقارير الفريق العامل مل 
بغي أن حتدد  ية  تجارة العا نظمة ا شري إىل مفاوضات  نوأخريا، اقرتح الوفد أن امجلN اليت  يم مل ل ت تجارة (ً نظمة ا لسب أسلوب  محب

ية رشوت الر) ملالعا يذ وا ية  يا*ت اجلغرا شري إىل ا ملأهنا  ب نف ب للت هال ية أو أن يمت حذ فو  .ح

ته .352 يا يدت  غوقرأ الريس اقرتاحا أ ص ع ُ ً ، وحذف "ال ميكن Qسـهتانة هبا"بعد لكمة " نقطة"وقد مت Qتفاق عىل وضع . ئ
ية بارة ا ملتبقا تخدام لكمة . لع تب توزيع الوyئق"وضع"سـوخبصوص ا ياغة جديدة للفقرة يف  تاح  مك، أعلن الريس أنه  ت صئ  .ُس
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نوب أفر .353 جوذكر وفد  شت الفقرة £ ندما نو قيا أنه  ع ترصحيات 11.6يق ندا هبذه ا سابقة، أدىل وفدا الربازيل و ل يف املرة ا ك ل
ييل شـها اليت أدىل هبا وفد  بارة . نفس ية"عفقد أشارا إىل أنه جيب إدراج  رشوت الرو يذ وا حا ملب سطر األخري بعد " لن ليف ا

ية" يا*ت اجلغرا فا يل ا" (لب ناك اتفاق حول  نإذ اكن  سج له يةت رشوت الرو حيذ وا  ).ملب

تاجئ  .354 ند مقارنة األرقام الواردة يف جدول إطار ا يا أنه  نوالحظ وفد أملا ع سـهتدفة 55صفحة (لن مل، أسس املقارنة واألرقام ا
بة يجة مر تقألول  تحقق مهنا) نت بغي ا يف، 0ا  تالف  تصادي، وجد ا Q سؤول ها ا لمع األرقام الواردة يف ورقة وز ي نمل طف خ ق  .ُع

ية–مجهورية (فد إيران وأوحض و .355 ية للفقرة ) م اإلسال ياغة األ صلأنه يفضل ا بونة 11.6لص مل العامل لشـ ألن فريق 
يث مشل مجموعة واسعة من  ية األخرى  يا*ت اجلغرا سب ولكن أيضا ا ية  رشوت الرو يذ وا يل ا حبناقش  ب حف ن سج في ح لب ل ًت مل

سائل  .ملا

تعلق مجلN األخرية من الفقرة  .356 ياإوفد اكن ، 11.6يوف©  سجل ليطا متديد ا ناك إماكية  ل يظن أن  ن إىل ما هو أبعد (له
ية رشوت الرو يذ وا حمن ا ملب ية) لن تجارة العا نظمة ا مليف مفاوضات  ل  .م

تحدثون عن اتفاق تربس مدريد املادة  .357 ية إىل أنه إذا اكن األعضاء  تحدة األمر يوأشار وفد الوال5ت ا ييك هو 4.23مل ف، 
شاء نظام نتحدث فقط عن إ يةي رشوت الرو يذ وا ية  يا*ت اجلغرا يات  تعدد ا ح جسل  ب ف ملم ن ب للسـ لل  .جلن

ية  .358 ية الرا تجارة العا نظمة ا ية  نا Q تحدة قد أوحض، يف الواقع، والية ا=ورة ندا إن وفد الوال5ت ا موقال وفد  ملث ل مل ئ ت مل سـك
رشوت الرو يذ وا ية  يا*ت اجلغرا تعدد األطراف  يس جسل إعالم  ملإىل تأ ب ف م نس للب  .حية فقطلل

نظمة  .359 نه أضاف أن الوضع الفعيل يف  ية  تحدة األمر ندا والوال5ت ا نغالديش مع وفدي لك من  مواتفق وفد  لك يك مل ك ب
رشوت  يذ وا تصاره عىل ا نظمة، ويس ا شمل هذه ا يع نطاقه  ية هو أن األعضاء اكنوا حياولون تو تجارة العا ملا بل ق نل مل ي سـ مل لل

ية ند إضافة. حالرو توr احلذر  عونصح  يغة حمددة للجمN ب ية قدمت لفعل ) 11.6يف الفقرة (ص أي  قلميألن عدة مجموعات إ
سأ� شأن هذه ا ية  تجارة العا نظمة ا ملمقرتحاهتا إىل  ب مل ل  .م

شاركة دوية واسعة، كام  .360 تع  بونة إىل نظام  شري امجلN األخرية إىل أن صعوبة حتويل نظام  لواقرتح الريس أن  مب مت شـ يت ل ئ
ًذكر أيضا يف اخلط تجارة ُ نظمة ا بني املفاوضات داخل  توسط، ال ميكن Qسـهتانة هبا كام هو  ية لألجل ا لة Qسرتا ت مل ميج ت

ية نظمة أخرى. ملالعا تفاوض ف© جيري يف  بو ال  نص جيب أن يكون حمدودا بقدر اإلماكن ألن الو مورأى الريس أن ا يئ ي  .ًل

ئواتفق وفد سورسا مع رأي الريس .361  .ي

ت .362 ية اقرتاح الريسملوأيد وفد الوال5ت ا ئحدة األمر  .يك

يا هذا Qقرتاح .363  .لوأيد وفد إيطا

سلفادور أيضا Qقرتاح .364 ًوأيد وفد ا  .ل

ياغة .365 شلكة ا ييل إن اقرتاح الريس حيل  لصوقال وفد  م تخدام . ئشـ سأ� ا بني بوضوح  سـإال أن الوفد ال يزال مل  م يت
ية.  يف هذه الفقرة2013-2012 اإلشارة إىل الفرتة تج عن تو صفإذا  ثل هذه اإلشارةن بغي إضافة  م، مل يذكرها الوفد،   . ين

تاجئ  .366 تعلق بإطار ا هورية كور5، ف©  نوقال وفد  لي هرا ) 55صفحة (مج ظإن مؤرش األداء األول وأساس املقارنة أ
يل جديد وجتديد يف عام 37 533 بة لعام . 2010تسج حا�  تلفت هذه األرقام . 40 900، اكن الرمق 2011لنسـو خوقد ا
يوم، واليت بلغت عن باح ذÂ ا شلك غري رمسي يف وقت سابق من  ل ت� اليت قدمت إىل الوفد  ص ب . 2010 لعام 71 594ُ
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رس الوفد عن الفرق بني  يةأرقام سـتفوا هر يف أساس املقارنة بويقة املزيا ية واألرقام اليت  بات ا نا ث لفعل ًوذكر الوفد أيضا . تظلطل £
نة الرب*مج و سة  جلسؤال طرح يف  جل سابقة، حول وجود ما يكفي من املوارد ملوا1ة الطلب املزتايد يف نظام ُب ية ا لاملزيا ن

تاجئ، أبرزت املقارنة بني أسس عام . مدريد  أن األهداف اكنت أعىل من 2013-2012 وأهداف 2011-2010لنويف إطار ا
بة ا. 2011-2010أسس املقارنة لعام  نظام موا يع ا كوساءل الوفد إىل أي مدى  ل تط هرت . كفاءةلطلب املزتايد بيسـت ظوقد أ

شاط ا بة  يا*ت اليت تلقاها الوفد من األمانة العامة أن  لا ن سـ نب توقع 2010 لعام 9447للك فاحص يه تسجيل ل مل واكن من ا
بلغ  ثل ز5دة حادة2011 للك فاحص يف عام 12000تأن  يوتر . مت، ويه  ساعدة ا بواتفق الوفد عىل أن نظام الفحص  لمكمب

تعطNسيساعد عىل سني كفاءة نظام مدريد وحاالت الفحص ا مل  يس الكفاءة . حت هر مؤرش األداء ا0ي  يقوأ ): 55صفحة (ظ
بات اجلديدة من دون خمالفات" لطلتوسط وقت معاجلة ا هدف24واكن أساس املقارنة " م يÉ اكن ا ل يوما،  ب واكن . ً يوما20 ً

يث تقدمي اخلدمة يف نظام مد يني من  حهذان الرمقان إشاك ية خاصة للوفد، ألنه اكن قد مسع . ريدل تعطل الفحص أ مهواكن  ل
تعطل يف نظام مدريد رشاكت اليت قامت إليداع حول ا ثرية من ا ليقات  ك يل الوقت. لتعل رس . تقلوشدد عىل رضورة  سـتفوا

تقدمي خدمات نظام مدريد ياس أفضل  ية تعديل مؤرشات األداء بغرض الوصول إىل  لالوفد عن  ق  .كيف

يد جسالت دوية جديدة، يف وأوحضت ا .367 ية، فإن مؤرش األداء املعين أشار إىل  لألمانة أنه، يف ويقة الرب*مج واملزيا ن قث
ناولت احلصول عىل احلقوق واحلفاظ علهيا، أي  يوم  باح ذÂ ا تحني أن املعلومات اليت قدمت للوفد شلك غري رمسي  ل ص ب ُ

يدة تجديدات ا يالت وا ملقا ل سؤال حول إذ. لتسج ا اكنت األمانة العامة عىل يقني بوجود ما يكفهيا من املوارد لوخبصوص ا
تة  تو5ت األ مترت يف ز5دة  شاط املزتايد يف إطار نظام مدريد، ردت األمانة أهنا واثقة من ذÂ طاملا ا متتعامل مع ا سـ ن ملل سـ ل

ية الفحص توقع ، رأت األمانة أن 2013 و2012بوشأن أهداف عايم . معليف  منو ا ملا تواضعا  3مبقدار ل ًيف املائة يعد تقديرا  م ً ُ
تحفظا  ًو بلغ . ًجدام شاط الرب*مج  يوخالل هذا العام حىت اآلن، ازداد  سطس4,7لن هر أ غ يف املائة بهناية  ًوكام ذكر سابقا، . ش ُ

يل العالم تة يف  تو5ت األ تاحة إذا متت ز5دة  شاط يف حدود املوارد ا تعامل مع هذه الز5دة يف ا سجميكن ا مت سـ مل ن تل م ات ل
تجارية تة لاكمل. لا ية حفص مؤ يوتر إىل  ية حفص بواسطة ا يل تقدما من كوهنا  ية ا هدت  متوقد  معل ب معل سج لمكمعل ًت ل . ش

تعامل  نظام ال  يث إن ا شأن الرباءات،  تعاون  تلف عن معاهدة ا يوشددت األمانة العامة عىل أن إجراء نظام مدريد  ل ب ل حخي
بات ا=وية لفقط مع ا ناك ما يز. لطل ية الفحص 70يد عن هواكن  بق  ها طوال معر العالمة و معل معامN فردية ميكن  ُتط بيقتط

سجل لاآليل عىل لك من ت� املعامالت اليت أدرجت بعد ذÂ يف ا يق هذا الهنج حتديدا . ُ ًواكن نظام مدريد قد بدأ يف  تطب
يا، ويف الوامحلاية ملنح رفض  ًواختاذ القرارات يف اإليداعات ا0ي وردت إلكرتو  يف املائة مهنا 80قت احلارض، متت معاجلة ن

رشي يا دون أي تدخل  بتلقا ً ية للك فاحص . ئ تا برية يف اإل بب وراء الز5دة ا جواكن ذÂ هو ا لك نس ًوفقا للمعلومات املقدمة (ل
بول الضمين بعد فرتة ). بشلك غري رمسي للوفد ندت إىل ا ثل جانب آخر، خاص بإطار مدريد، يف أن امحلاية ا لقو ست رفض مت

بارا من 18 أو 12دامت  هرا، وا  ً عتً نة 1ش تعاقدة ا ناك الزتام من األطراف ا ناير من هذا العام، اكن  ي  مل ه يف هناية فرتة (ملعي
هرا18 أو 12الرفض اليت دامت   ً نح للحامية) ش بو  مببإبالغ الو يني، مت تلقي ما ال يقل عن ويقة واحدة، وهو ما . ي ثوللك  تع

شاط لنرس الز5دة يف ا بات ا=وية العادية، أبدت األمانة ثقهتا من أنه، من .يف يث تعطل ا هدف من  بة  ل وأما  لطل حسـ لل لن
تعطل مبقدار  يمت خفض ا تة،  لخالل ز5دة األ يال . ً يوما20سمت ًوشأن طلب إدراج معلومات أكرث  تفص ثيف ويقة عن األداء ب

ناولت هذه ا ندما  ية، ذكرت األمانة أهنا  ملالرب*مج واملزيا ت ع ياس £ن سني  ية  سابق، قالت إنه جيري وضع مناذج  قسأ� يف ا حتيف لك ل
يا  تب ا=ويل دا ًأداء ا خل شأن الرباءات نظرا ). ًوهو إجراء معقد جدا(ملك تعاون  تلف ذÂ عن معاهدة ا ًومرة أخرى،  ب ل خي

تجار ية للعالمة ا ياة ا تعني عىل نظام مدريد إدارهتا مضن دورة ا للعدد املعامالت اليت  يع حل ًويف رأي األمانة العامة، نظرا . يةلطبي
تلف  يل احلصول عىل قامئة شامN مبؤرشات األداء عرب  يكون من ا شاط حتديدا،  تو هذا ا خمألهنا بدأت  تح سـ ن ملسـلل ً ل

هر يف الورقة اليت قدمت إلهيا . املعامالت اليت تمت معاجلهتا يف إطار نظام مدريد ُوذكرت األمانة الوفد ملعلومات اليت  تظ £
سن : "لك غري رمسيبش يان، أوال،  بة للك من مدريد والهاي،  يني،  تني ز يعد  تب ا=ويل  حإن ا يغط سـ ن سل ًسـ ن لسل م ملك

بات ا=وية  يت ا لتو لطل ية، بغرض ]العادية[ق توسطات املعاجلة لوحدة الفحص لإلدراج يف ويقة الرب*مج واملزيا يا،  yن، و ث من ً
يهنا يف امل شأن الرباءاتتضمإكامل مؤرشات األداء اليت مت  تعاون  شأن معاهدة ا بلحق  ل توسطات املعاجلة لوحدة مبواملقصود ." ب

نة الفحص  سابقة(لسـعدد الوyئق اليت وردت يف ا نوات ا لويف ا يل ) لسـ ية ا نني  سجسوما عىل عدد الفاحصني ا لعمل ي تمق لملع ً
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سب، وإمنا حفا. ا=ويل يل دويل  ية  ست  حفوشددت األمانة العامة عىل أهنا  سج معل تي ية الفكرية طوال ل مللكظ اكمل حلق ا
تجارية  .لمعر ت� العالمة ا

تالف أرقام أسس املقارنة لعايم  .368 بب ا هورية كور5 عن  رس وفد  خوا س مج ية، 2011 و2010سـتف يا*ت ا لفعل عن ا لب
ياسات أخرى جيري تطويرها توقع األمانة أن حتصل عىل مؤرش أداء شامل أو  قومىت   . ت

سري .369 تجديدات تفوكررت األمانة العامة  يالت وا لها، وقالت إن األرقام املعطاة شلك غري رمسي تضم ا سج عىل حد لتب
ية(واكنت األرقام يف أساس املقارنة . سواء نيف ويقة املزيا يالت اجلديدة اليت توقع ) ث نظام لتسجيه عدد ا يدهالا وقد . يقأن 

بار معدل منو 2013-2012أخذت أرقام  Q بة( يف املائة 3.3عت يف ترب حمافظةنسـويه  يانه، حىت هناية ). ُتع  بق  بوكام  سـ
بة منو  تفظ نظام مدريد  سطس من هذا العام، ا سـأ بنغ شاطح بلغ لنيف ا تقدير 7,4ت  ل يف املائة، وهو انعاكس للطابع احملافظ 

شاط يف عام  بة . 2013-2012لنا لو سؤول داء مؤرش األمنوذجلنسـ ية، مع ا مل، قالت األمانة إهنا بدأت هذه ا لعمل
QÂهر واحد فقط أو حنو ذ نذ  شتصادي،  م تصادي، حاولت األمانة العامة وضع اجلوانب . ق Q سؤول تعاون مع ا قو مل ل

شأن الرباءات ولكن مبا  تعاون  يف معاهدة ا ية مدريد واليت اكنت تقربا تعادل تاك تة املربطة  ثا يف ا تاك تة، وا ثا با ل ل ي بعمل ت ب ل ل ل ب ًل
شاط يف نظام مدريد نناسب مع جحم ا لي نظامت ها ا ها اليت يعا ل واملعامالت الفريدة من نو جل ية بعض . ع تغرق هذه ا لعملو تسـ

يد لن تكون جاهزة إلدرا1ا يف  تأ تغرها وأضافت أهنا  تطع حتديد املدة اليت  كالوقت، ولألسف، فإن األمانة مل  ل سـ قسـ ت ست
شة نا يد ا ية  قويقة الرب*مج واملزيا مل ن  .قث

هورية كور5، قدمت ثالثة أرقام معائوأضاف الريس أنه يف الورقة غري ا .370 ية اليت قدمت إىل وفد  ًلر ُ مجُ يالت : مس لتسجا
نات الالحقة  تجديدات وا ييوا ثالثة معا ). اليت مل تكن واحدة من مؤرشات األداء(لتعل ًوبلغ مجموع األرقام ا سـ¤ 71 000ل ح 

 .نقل الوفد

 31رب*مج ال

تاجئ  .371 شأن إطار ا يحا  نطلب وفد سورسا تو ب لض ً بة )59ة صفح(ي يجة املر تق، ا ، املؤرشات "لنظام الهايأفضل إدارة "لنت
يه. وأسس املقارنة شار إ هم متاما ما املقصود بذÂ وما ا لوقال إن الوفد ال  مل ً  .يف

تعاقدة اليت انضمت شلك فردي إىل  .372 يف تعين ت� األطراف ا تعاقدة عىل ويقة  بوأوحضت األمانة أن األطراف ا مل ن ث جمل
يف نويقة  نضم حىت اآلن أما ا. جث تعاقدة اليت مل  شار إلهيا يف اجلدول يه األطراف ا رشة ا ية  تعاقدة ال� تألطراف ا مل مل ن عمل

رشة األخرى تضم أعضاء من . 1999بشلك فردي لقانون عام  ية  تعاقدة ال� عومع ذÂ، فإن معظم ت� األطراف ا ن مل
نظمة  ثل Qحتاد األورويب أو ا ية ا=وية  نظامت احلكو ملا ل ممل ية الفكرية م ية  للملكاألفر Â0، يف الواقع، من بني ). OAPI(يق

تع محلاية مبوجب قانون عام  تعاقدة يه فقط اليت ال  سة أطراف  متهذه األعضاء،  تمخ ، 39يف رمق أساس املقارنة . 1999م
 .OAPIًأدرج لك من Qحتاد األورويب و

هورية كور5، حول اجلدول  .373 ثاين 13مجوقال وفد  سب الرب*مج2013-2012وظائف (ل ملرفق ا ، إن املقارنة بني )حب 
ناك 31 وبر*مج 6بر*مج  هرت أن  ه أ نظام مدريد و107ظ يفة مقرتحة  ل و نظام 14ظ يفة  ل و وطلب الوفد أن يكون . الهايظ

با مع جحم العمل بلك مهنام نا ناصب عىل الرب*جمني  ًتوزيع ا سـ ت  .ممل

ناد الوظ .374 تقادها بأن إ سـوعربت األمانة عن ا نظامني اكن معقوال وشعرت لرضا عن ذÂع ًائف يف ا  .ل

نو5 يف نظام مدريد وعدد  .375 بل املوظفني  ها من  تعامل  بات اليت مت ا هورية كور5 عن عدد ا رس وفد  ًوا سـ ل قلطل مع مج سـتف
بل املوظفني يف نظام الهاي يف عام  ها من  تعامل  بات اليت مت ا قا مع ل توقع لعام 2011-2010لطل  .2013-2012مل، وا
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ية يف إطار نظام و .376 ئN عن الكفاءة ا سابق عىل األ يلذكرت األمانة أهنا قد أشارت لفعل إىل ذÂ يف ردها ا سـ لتشغل
نظايم مدريد والهاي . مدريد يف  تاك ية تقدير  لوأضافت أهنا تعمل عىل إجراء  ل لل يات عىل حد سواءمعل تاح ا ملعط، وتأمل أن  ُت

ناسب سؤال احمل. مليف الوقت ا ها الفاحص الواحد يف عام لوإلشارة إىل ا تعامل  بات ا=وية اليت  معدد حول عدد ا ي ل لطل
ناول 2010-2011 يا*ت يف  بN، مل تكن ا تني ا ية يف فرتة ا تا ت وتقدير ت� اإل ب من لسـ ملق ن توفريها يف األمانة لج بلكهنا وعدت 

 .أقرب وقت ممكن

 7الرب*مج 

شأن معىن الفقرة  .377 يحات  تحدة تو بطلب وفد اململكة ا ض سوق حول توقعات وخربة أحصاب " "2 "7.7مل لز5دة أحباث ا
نازعات سوية ا تخدام بدائل  ية الفكرية ف© خيص ا ملاملصلحة يف جمال ا ت سـ تعاون هذا الرب*مج مع برامج أخرى، . مللك سيو

 ."16ًحتديدا الرب*مج 

س .378 يا يف هذا اáال هو  نا جيري Qضطالع به حا رشوعا  موأوحضت األمانة أن  ل ًي ً معً نازعات، م سوية ا ياجات  ملح ال ت حت
يا بني  نولو جوتوقع احلصول عىل ا ية الفكريةلتك تخدمني . مللكأحصاب ا بري من ا ية لعدد  تقصا سـوقد أرسلت دراسة ا ك ئ ملسـ ُ

نظام  متلني  لا نازعاتحمل سوية ا ملبدائل  يمي الردود الواردة. ت يا*ت ت� الردود كام قدمت . تقوقد معل الرب*مج عىل  لببعض ا
تصادياإلحص Q سؤول تصاص ا ية، ويه من ا قا ملخ يس إجراء . ئ ًوأضافت األمانة أن هذا  نه جزء من " ملرة واحدة"ل لكو

توقعات ياجات وا Q هم سني  سني تقدمي اخلدمات و يل  متر يف  هد ا لا ت حت حت حس ف ب  .ملسـجل

بو، رشوط  .379 تني تضطلع هبام الو تحكمي والوساطة ا ناك إشارة إىل ا ند أن  بوالحظ وفد ا يل لل ل ه بدو أن . حمددةه يولكن ال 
ثال يل ا ية إدارة اإلنرتنت، عىل  شة، وأ نا يد ا لقضا5 الكربى  Nملناك ص س مه ق مل به بو يف . ق إعادة متابعة معليات يوشاركت الو

توسط شلك تقيمي لا تحكمي وا ية ا ثال  يل ا شت هذه القضا5، عىل  بيث نو ل ل مل س يفق ب يعة أفضل كح نازعات اإلنرتنت وا لطبيف  م
تغرية  تدى إدارة . لهذه الزناعاتملا شات، سواء اكن ذÂ يف  نا بو شاركت يف العديد من ا نواكن الوفد عىل عمل بأن الو ق مل مي

متع املعلومات ية  áاإلنرتنت أو مؤمتر القمة العا تغريات، وإىل أي حد تعد . مل سؤال هو هل توجد حاجة لعكس هذه ا ُواكن ا ل ل
بو خدمات الوساطة يف  تعامل ميالو لليأة  Þتغرية لزناعات اإلنرتنت يعة ا ملع ا  .لطب

نص يف هذا الصدد .380 ية يف ا ياغة اك لوالحظت األمانة أنه يف الوقت احلارض، ال توجد  تحكمي . فص هد ا تقدت أن  لوا مشع
نطوي عىل حتد  ٍوالوساطة ا0ي  ية الفكرية(ي تعلقة  نازعات ا مللكوعىل وجه اخلصوص بقدر ما خيص ا مل ُقد وصف يف ) مل

بداية، عىل بارات عامة جدالا ً األقل  تدى إدارة اإلنرتنت، ويرجع ذÂ جزيا إىل أنه . بع ناك أي إشارة حمددة إىل  ًومل تكن  ئ ن مه
بو شاط حمدد يف الو تعني ترمجهتا إىل  تفاوض هذه،  يات ا يجة حمددة  ناك أي  يمل تكن  ن ي ل لعمل ن ية . ته شات دا نا خلوجتري  ق م

بو  توافر للو يارات اليت قد  يا حول ا يحا ت خل نازعات ألنواع ًل سوية ا ياجات يف خمططات  Q سب مليك تقدم خدمة حمددة  ت ت ححب
يا نولو ية الفكرية أو ا تكررة يف ا جحمددة من الزناعات ا تك لمللك نص، . مل لوأضافت األمانة أنه ميكهنا إلقاء نظرة أخرى عىل ا

 . وتدبره

ند  .381 باع يف هذه احملافل اكن عىلإلهوقال وفد ا Q سؤال ألن نطنه طرح ا شات يف ل نا يث أشارت ا ق العكس متاما،  مل ح ً
بو  با ما نقل عن الو نازعات والوساطة فهيا وغا سوية ا يريات يف الطريقة اليت تمت هبا  يان إىل رضورة إجراء  يثري من األ ل مل ت تغ ُك ً ح

يام بذÂ يف الوقت احلايل توىل ا يدة اليت  تحدة الو ها عىل األرحج واك� األمم ا لقبو ح تصف  .مل

 8الرب*مج 

با 9 و8لق وفد املغرب عىل الرب*جمني ع .382 ية،  يذ جدول أعامل ا ترب p الرب*جمني أساس أي جناح يف  ً ألنه ا نل من جع تت نف
ية يذ خطة العمل من أجل ا نح األولوية  نب مع الزتام املدير العام  منإىل  لتمب نف ية . لتج ية اإلجام لوأشار الوفد إىل ز5دة يف املزيا ن
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ية  يون فرنك سورسي140أكرث من إىل (لتمنجلدول أعامل ا ي  ية9تظهر يف اجلدول ) مل ن من ويقة املزيا هرت . ث ظومع ذÂ، أ
ً اخنفاضا، وخصوصا يف الرب*مج 9 و8األرقام للرب*جمني  ية من 9ً يث اخنفضت املزيا ن  يون فرنك سورسي 42ح ي  مل

ية املقرتحة35 إىل 2011-2010 يف يون فرنك سورسي يف املزيا ن  ناك أ. يمل وبدا ذÂ . 8ًيضا اخنفاض يف الرب*مج هواكن 
ًناقضا مع الزتام املدير العام بلغ . مت هر ا ملومل  ية140يظ نه يف بر*مج جدول أعامل ا يون فرنك سورسي املعلن  من  ع لتمل وكرر . ي

ب5ان العرية ومجموعة جدول أعامل ا ية واáموعة ا ب5ان األفر يقات اليت أدلت هبا مجموعة ا لتالوفد ا ب ل ل يقتعل ية ل تعلق  منية ف©  ي لتمن
ته يف أن يرى ز5دة يف هذين الرب*جمني  .غبوعرب عن ر

يذه  .383 ية ال يزال حيظى ألولوية وأنه جيري  تان بقو7 إنه من املريض جدا معرفة أن جدول أعامل ا تنفوعلق وفد  من لتسـ ً ُ ك
ية املقرتحة نظمة، وهو ما انعكس يف املزيا يع أحناء ا نيف  مل ية ملواكن من ا. مج شطة ا ية أ منشجع أيضا معرفة أن إجاميل مزيا ن لتن ً

ناك اخنفاض مبقدار 21,3 يف املائة إىل 19,4ارتفع من  سه، اكن  ه يف املائة، ولكن يف الوقت  ية 9,1نف ن يف املائة يف مزيا
سابقة نة ا لالرب*مج ملقارنة مع ا شأن األ. لسـ يل  تفا تلف ا ند Qطالع عىل  هوما   Âبوقد يكون ذ ص ل خم ع ً نشطة اليت مت مف

نفذهيا فهيا يمت  يث  ها إىل برامج أخرى  تحتو س ح ية الرب*مج 9,1ومع ذÂ، فإن Qخنفاض مبقدار . يل بدو 8ن يف املائة يف مزيا ي ال 
ًيدا يف شلكه تاجئ . ج تعلق بإطار ا نوف©  ها)71صفحة (لي  Nية ومؤرشات األداء املقاب ثا بة ا يجة املر ل، ذكرت ا تق نت ل عدد : "لن

يات  شاريع واألشطة وا=راساتصتو ية الفكرية من خالل ا ية وا ية  نة ا ناولهتا ا ية اليت  نجدول أعامل ا مل من ن للج ت مللكمن ت لت ، "ملعل
بالغ  هرت أساس املقارنة ا لوأ ية من أصل 42ظ ها45ص تو تعامل  مع مت ا باع كام لو أن . ل Q Âية مت 42نطفأعطى ذ ص تو

ها تعامل  معQنهتاء من ا شطة ومع ذÂ، ظل ا. ل شاريع أو أ توحة ألي  نفد وأهنا ال تزال  تربا أهنا مل  نلوفد  م س مفمع ت ُ ت وقد . أخرىً
نقطة يف الوقت احلايلفقط رغب الوفد  يط الضوء عىل هذه ا ليف   .تسل

يا متاما) 9 و8(نورأى وفد فرسا أن عرض الرب*جمني  .384 ًاكن اك ً يذهام، وا0ي . ف تنفواكن الوفد GÞ اهGما خاصا جبانب  ً ً ً
نظمةي تايل جناح ا ية، و يذ الفعال جلدول أعامل ا بارشا  ملربط ارباطا  ل من ت لتت نفً لتم نعكس . ً هذا اجلانب حتديدا أن  يواكن البد  ً ل

تابعة هذين الرب*جمني نة . ميف  نذ دورة  ية للمعلومات املقدمة إىل ا=ول األعضاء  يا، اثين الوفد عىل اجلودة العا yجلو ل من ً
ية تلف أصعدة تعامل نالرب*مج واملزيا هم  خم يف يويو، مما ساعد عىل  نظمة فن يةملا تعامل مع . لتمنمع ا ناك عدد من الربامج  تواكن  ه

ية تعاريف واحضة. لتمنأهداف جدول أعامل ا ورأى الوفد . لواكن ذÂ هو رس إرصار ا=ول األعضاء عىل رضورة أن تكون ا
ي يف ا0ي مت  تاك يض ا نح  بذول  هد ا حتقأن ا ختف لجل ل مل نظمة، وللخدمة كلك، وعىل مل بة  يوي للغاية  هو أمر  ية  للمقه  سـ لنمن ح ل للت

ية ية الفكرية ألغراض ا ثالث وتعزيز ا يجي ا هدف Qسرتا منوجه اخلصوص،  ل لتت مللك نفقات . لل يل احملدد  تح للورحب الوفد  ل ل
ية ناجه املقرتحة اكنت جما يع ا ية، ورأى أن  نا ب5ان ا بة  ن مل مج ل لل مسـ تعلق. لن توقعة يوف©  ية، ] للموارد[مل لز5دة ا منألشطة ا لتن

يع ا=ول األعضاء تطلب اتصاالت واسعة مع  مجرأى الوفد أهنا  بو . ت تحدة، فإن الو يع واكالت األمم ا يوأضاف أنه من بني  مل مج
ية ثل هذه الز5دة يف اإلنفاق عىل ا يه ا=ول األعضاء  ناقش  يد ا0ي  منيه املاكن الو لتت م ف ىل أن الز5دة وشدد الوفد ع. ح

ًبرية جدا يف املالمكية ُ يف املائة ترتمج إىل 15مبقدار  هدف مل . ك يذ أفضل، وذÂ يعين أن ا  Âلواكن البد أن يصاحب ذ تنف
ية يذ ما مت إدراجه يف املزيا ية وكفاءة أكرب يف  يق فعا بالغ ولكن  نيكن فقط هو ز5دة ا ل نفمل واكن ذÂ هو موضع أولو5ت . تحتق

ية للوعرب . الوفد نانه للجودة العا لالوفد عن ا يث معلومات مت ية،  يمي األشطة اليت سامهت يف ا حباليت مت توفريها، وخطة  من لتن تق
نظمة يع أحناء ا ية يف  ية تعزيز ا هم بوضوح  ملميكن ل5ول األعضاء أن  مج لتمن يف يجة للمعلومات املقدمة، متكن الوفد من . كتف نتو

بلغ اäصص  للتإقرار الز5دة يف ا يا مل نا ًية، وهو ما يعد موقفا ا ئً ت ثمن سـ نظمة أخرىنحلكومة فرسا ُ هره جتاه أي  ممل   .تظ

يا*ت اليت قدمت  .385 سات اخلارh ملا أبداه من إخالص *در العرتافه بأنه مل يدرس ا يا مراجع ا با ُوشكر وفد إ ب حل ن لسـ
ية[ سات اخلارh يعمل اآلن يف Qجتاه]. لتمنعن ا ية حلوأقر الوفد بأن مراجع ا يل عىل روح ا يح، وأن ذÂ د ن ا ل ملهلصح

تع هبا فريقه هو . يمتاليت  تايل  نظامت األخرى، و نظمة وا نظر هبا إىل هذه ا فوأكد الوفد أنه ال يوجد فرق بني الطريقة اليت  ل مل مل ي
ية تعلق  نظامت، ال سـ© ف©  متده يف غريها من ا بو املوقف ذاته ا0ي  منمتد يف الو ي مل لتي يع ية وأضاف. يع ية حتظى بأ مه أن ا لتمن

ية تعاون يف جمال ا برية  يص أموال  ته  منخاصة للوفد إذ قامت حكو لل ك لتتخص ب وبقدر عدم اعرتاض الوفد عىل الز5دة يف . م
ية شأن إدارة ت� املزيا ية، إذا اكن ذÂ رضور5، إال أنه قلق للغاية  ناملزيا ب يN جدا، ومل. ًن شاريع  ًوذكر أنه مت Qنهتاء من  قل م £ 
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بدأ ها حىت مل  يل مهنا، بل أن  يبدأ سوى عدد  قل ب5 . بعضي باب وراء ذÂ، فإما أن ا لوقدمت األمانة العامة عددا من األ سـ ً
رشوع يذ ا با  نا يان أنه مل جيد ويال  تعدا أو يف بعض األ تلقي مل يكن  ملا نفت م لح ً سـ ك سـ ًمل ً ته، أن . م مورأى الوفد، من جتربة حكو

شاريع جيب أن تكون  تعاون" ل5و�مملوكة"ملا يدة من ا بالد ا ند إىل حاجات ا ل، وأن  ل تفس ملسـت بغي دراسة . ت ينوأضاف أنه 
ية ية احلا تفادة من املزيا يق أقىص ا سأ�، و لهذه ا ن سـ ية إلعطاء ا=رس . حتقمل شاريون أحناء الكرة األر Q بغي أال جيوب ضو ت سي ن

تلفة جدا من ماكن إىل آخر شالك  ب5ان تواجه  ًسه  خم م ل ية وأعرب . نف ناديق ا تخدم  شديد من أال  منالوفد عن قلقه ا ص سـ لتل ُ ت
ية تعاون يف جمال ا تلقى ا ب5ان اليت  مندامئا لصاحل ا ل ت لتل ها . ً  Nتعاون مع أهنا ال ص بب ربط بعض املفاهمي  هم  لوقال إنه ال  س ليف

ي تاك يف،  تاك بب يف أن بعض ا هم ا ية، ومل  ثال، املاكتب اخلار يل ا لبذÂ، عىل  ك ل ل مل سس يف ج يذ لب سب إىل  سفر،  تنفف ا نت ُل
ية بغي، . لتمنجدول أعامل ا ية ولكن  تعاون من أجل ا نح مزيدا من األموال  بغي أال  نوذكر الوفد أن ا=ول األعضاء  ين من لل مت لتي ً

سن إدارة ت� األموال شلك أفضل ببدال من ذÂ، أن  حت ية . ً هوم  ناك إدراك  سـىن ذÂ، البد أن يكون  ملكوليك  ملف ه يت
تع يةللا=و�  نرص غائب يف اقرتاح املزيا ناون اإلمنايئ، وأضاف أن هذا ا نه مل . لع ية،  لكوأيد الوفد ز5دة األموال من أجل ا لتمن

تخدم هبا ت� األموال تعاون يف . تُسـيقر أو يدمع الطريقة اليت  سن ا ثري من األموال يف جماالت مل  لورأى أنه مت إهدار ا حت لك
ية عىل اإلطالق، أو مل  يةلتمنجمال ا ب5ان ا يدة  تلقتكن  ملمف ية . لل لتمنكام عرب الوفد عن رأيه أيضا أن نص بر*مج جدول أعامل ا ً

يل لفعل هر أن ذÂ قد  قأ ًوذكر الوفد أن املدير العام قد قال مؤخرا . ظ ية لالحتاد (£ با نخالل غداء دبلومايس مع الرئاسة اإل سـ
يون فرن20أنه قد مت توفري ما يقرب من ) األورويب بت هذه . يك سورسيمل  ته يف معرفة أين ذ هوأعرب الوفد عن ر غب
نفذت. األموال سابقة قد ا تني ا ية لفرتة ا يذ جدول أعامل ا ية  يل أن تكون لك أموال مزيا تُورأى أنه من ا ن سنف ل من ن سـتح لت لت . ملسـ

تخدم  ته يف معرفة ملاذا مل  سـوأعرب عن ر ُب ت تخدمة وف©األموال غ بت ت� األموال غري ا سـوأين ذ هامله ودعا الوفد إىل . ق مت انفا
ية املقدمة ساعدات اإلمنا ية ا=و�  ئسني الطريقة اليت تدار هبا األموال وإىل ز5دة  للم ملكحت بوكام دعا . ُ باع هنج جديد يالو ت إىل ا

سأ�  ية الفكرية(ملف© خيص هذه ا تعلق  ية ف©  نا ب5ان ا تعاون مع ا مللكا يم ل ل  ).ل

سأ� امل .386 ناول  مويف إطار  ية اليت أyرها وفد املغرب ت شطة جدول أعامل 144(نزيا يون فرنك سورسي تعزى إىل أ ن  ُمل ي
ية تاجئ األمانة العامة، أحالت )لتمنا ية ) 10صفحة (لن الوفود إىل جداول إطار ا ية اليت عرضت حصة ا منيف ويقة املزيا ن لتث

بة  تاجئ املر تقسب ا ن تاجئ املر. لحب توى عال من ا نواكن ذÂ عىل  لسـ ببة، وناء عىل طلب من إحدى ا=ول األعضاء، أعدت ِم تق
بلغ  للماألمانة توزيعا  يون فرنك سورسي 144ً ي  سب الرب*مجمل بة  تاجئ املر حبيف ا تقن يوم . ل يحت يف ا لت� املعلومات اليت أ ت ُ

يف مت توزيع  نت  سابق،  كا يون فرنك سورسي144بيل ي  تاجئ تعممي جدول أعامل ا. مل هر جدول إطار ا لتوأ لن منية، ويف أسفل ظ
بة يجة مر سب لك  ية، فضال عن ت� احلصة  ية وإجاميل حصة ا تقالصفحة، أشار إىل إجاميل املزيا نت حب من ًن وÂ0، فإن . لت

تاجئ وا0ي  بة، وفقا لهنج اإلدارة عىل أساس ا تاجئ املر سب ا ها  نفق يف أي يشء، بل ما مت هو إعادة توز ناألموال مل  ن حب لت ًل تق يع ُ
نظمة متدته ا ملا  .ع

ية داخل  .387 ية هو تعممي ا توجه الرييس جلدول أعامل ا سري، أضافت األمانة أن ا تفاضة يف ا Q بمنومن  من ل تف تسـ لت ل ئ ل
يام به نظمة، واكن ذÂ هو ما سعت األمانة العامة  للقا ترص جماالت املاكتب حرص5  عىل . مل بغي أال  ًوأضافت أيضا أنه  تق ين ً

ية ية وا ساعدة ا منا ن لتمل بت £وذكرت أ. لتق ية،  ند تعممي ا طلنه  من ها لتع يع نفسا=ول األعضاء  ية يف برامج  ساعدة ا مجدمج ا ن لتقمل
نظمة ية يف القطاعات األخرى . وأضافت األمانة أن ذÂ قد حدث. للمالقطاعات األخرى  يذ ت� األشطة اإلمنا ئو ن لتنف
رش املوار. إىل موارداجة للمنظمة، اكنت الربامج حب ية بنوÂ0، قامت األمانة  لتمند اليت اكنت يف األصل ¼بعة لقطاع ا

ية يث جيري تعممي ا نظمة  ها بني القطاعات األخرى يف ا منوتوز لتمل ح ها . يع نظمة بأ شارك ا مكلوشلك أسايس،  مل ت ية اآلن ب معليف 
ية ب5. لتمنا تاجه ا بة، وما  تاجئ املر ية، قالت األمانة إهنا درست ا يح تدفق املوارد من أجل ا لوتو حت ن من ض تقل ل ان، واألهداف لت

توقعة اليت وضعت  تاجئ ا يق ا متكني هذه القطاعات من  يص املوارد  ُاملرجوة، وعىل هذا األساس، قامت  مل ن لتخص حتقب ل
ية نا ب5ان ا يق مع ا م ل ل تان، . لتنسـ كسـوردا عىل سؤال من وفد  يق تقبلت ً شلك(لتعلاألمانة ا لسأ� ا وأضافت األمانة أنه ). م
يات ا تو صمن الواحض أن ا ية  42لبالغ عددها ل نفدتصتو ومت Qتفاق عىل أنه جيوز ل5ول األعضاء، يف أي وقت، . ستُقد ا

متدة يف الوقت احلارض شاريع ا شاريع أو مد ا ملعاخلروج مبقرتحات جديدة  مل يق ا0ي أدىل . للم لتعلواتفقت األمانة العامة متاما مع ا ً
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يذ ية يه ا سأ� األسا لتنفبه وفد فرسا وهو أن ا سـ مل سأ� . ن يا وأيدت  با يقات اليت أدىل هبا وفد إ موأشارت األمانة إىل ا ن سـ لتعل
ية نا ب5ان ا ية عىل ا ساعدة اإلمنا بغي فرض ا مأنه ال  لن ل ئ مل ية . ي ساعدة ا يعة ا بريا عىل  نظمة ركزت تركزيا  نوأضافت أن ا مل ب ك لتقمل ط ً ً

متدة عىل الطلب ته من جانب األمانة، مع ا. ملعا يا غومل يمت تصممي ذÂ و بب . ستبعاد ا=ول األعضاءص سبل عىل العكس، اكن 
سم . QلGس والطلب عىل املزيد من املوارد هو جحم الطلب الوارد من ا=ول األعضاء شاء  قورأت األمانة العامة رضورة إ ن

نا ب5ان ا ية الطلب من ا ية، إذ ت واحضا أهنا لن تكون قادرة عىل  مئة املوارد من خارج املزيا ل ل ب ن تلب ً ًتع ية ل نية يف إطار املزيا
ية . العادية توى أ ية، أي أن  يال عىل جناح بر*مج ا مهوإىل حد ما، اكن ذÂ د سـ من مل لت ية الفكرية ً تخداÞا مللكا سـوالوعي هبا وا

ية قد ارتفع شلك هائل نا ب5ان ا بيف ا ل سأ� ا. مل تعلق  لوف©  مب متدة عىل الطلبي ملعيعة ا يةل طب نساعدة ا ا ، قالت األمانة إهنلتقلم
ياغة خطة . تبحث يف وسائل جديدة للحصول عىل آراء ا=ول األعضاء ية جديدة يف  تطوير  سعى  صحىت أهنا اكنت  مهنج ل ت

يث ال تكون واسعة جدا ًها  حب تصممي خطط للك . معل تعامل مع ا=ول واحلصول عىل آراهئا، تقوم األمانة العامة  بومن خالل ا ل
يع"اهتا، لن تكون خطة ب5 عىل حدة، وكام أقرت ا=ول األعضاء ذ ناسب ا مجلواحدة  تكون " ت  ،Âسـبل عىل العكس من ذ

ها بة  تاجئ املر يصا للك ب5 حتمل ا لخطة مصممة  تق ن لخص ساعدات املقدمة . ً ملواكن هدف األمانة العامة هو ضامن أن تكون ا
ها ب5ان  بع أساسا من ا ب5ان  سإىل ا نفن ل ت  . ًل

بلغ  .388 موردا عىل سؤال حول  يون فرنك21ً ست عىل عمل األمانة العامةي سورسي املفرتض توفريه، أوحضت مل  لي أهنا 
ياق صدر شأن، وال أين أو يف أي  يل يف ذÂ ا سـيان من هذا ا ل ب لقب شاريع . ب سأ� األمع ويه  تعلق  مومع ذÂ، وف©  مل ي
باه الوفود إىل اجلدول رمق  تت األمانة ا ية،  يذ جدول أعامل ا تو لف ننف لتمن شاريع ث يف ويقة املزي8ت يع  ية، وا0ي فصل  ما مج جدول £ن

ية  يا لتمنأعامل ا يذ حا ًيد ا ل نف ية الفكرية(لتق ية وا ية  نة ا تظر موافقة ا ها ا0ي ال يزال  مللكو ن منبعض ن للج لتي ها) ملع  Nلواملوارد املقاب .
ية شاريع جدول أعامل ا يريات عىل اäصصات من املوارد  منوأضافت أنه مل يمت إجراء أية  مل ًيه تGىش متاما مع ما أقرته و. لتتغ

نة يف نومفرب  نة، ويف اجGع ا للجا ية 2011للج ية ا تقارير املر ناقش ا يل،  حل ل لتفصت َ يذ(ُ ية وا تفادة من املزيا Q Âلتنفمبا يف ذ ن ). سـ
يض املوارد اäصصة للرب*مج  ئN حول  ختفويف إشارة إىل أ يضات ت9سـ يل هذه ا لتخف، قالت األمانة العامة إن تفا رد يف ص

ئN واألجوبة21اجلواب  تدفقات من الرب*مج . سـ من ورقة األ تعرض اجلواب ا لوقد ا سؤو� عن 9سـ تلفة ا مل إىل الربامج ا ä
تاجئ شاريع وا نتقدمي ا نفقات. لمل يعة ا يري يف  نقطة األمه يه أنه ال يوجد أي  لواكنت ا ب تغ بري إنفاق عىل . طل كفقد ظلت إىل حد 

ية  .لتمنا

ية من خالل توساءل وفد أملا .389 شأن متويل اجلزء األكرب من ا نه يف وقت ما  منيا عن مدى صدق اقرتاح أعرب  ب ع لتن ُ
ية ية اليت متت . نموارد من خارج املزيا شاريع جدول أعامل ا بة  تخدام األموال وأشار إىل أنه  رس أيضا عن ا منوا مل سـ لتسـ لنً تفسـ

تخدام سوى 2008املوافقة علهيا يف عام  يون فرنك سورسي، 7,1مفن أصل (ائة من األموال  يف امل20سـ مل يمت ا ي   5,5مل
تخدمة سـيون فرنك سورسي ال تزال غري  ممل بار ). ي Q تفادة وما إذا اكنت قد أخذت يف توساءل الوفد عن ا=روس ا سـ عت ُمل

 .2013-2012يف خطط 

ية وأ .390 تعممي جدول أعامل ا هود اليت بذلهتا األمانة  يا عن ا ند را منواكن وفد ا ل ض لته جلً سن امللحوظ يف طريقة ل لتحشار إىل ا
بو تلف جوانب معل الو بعد اإلمنايئ يف  يدمج ا خم مية تر� من . ل ناك  يا، رأى الوفد أن  با ُوعىل غرار وفدي فرسا وإ ق ه ن سـ ن

ية شاط موجه حنو ا يد ألي  ب5 ا ية ا شاريع عىل حنو فعال، وضامن  يذ هذه ا منالرتكزي عىل  ن ل لتمل تف ملك سـنف ورأى الوفد أن . ملت
يةجو ية تعريف اإلنفاق عىل ا يه، هو  يد  تأ سأ� ا0ي رغب يف ا منهر ا عل ك ل لتمل ية . كيف نوعرفت ويقة املزيا ث ، 5يف الفقرة (ّ

تايل) 9 صفحة نحو ا ية عىل ا لاإلنفاق عىل ا ل ية، : "لتمن نا ب5ان ا يد من ا ية فقط إذا اكن ا ميعرف اإلنفاق كإنفاق عىل ا لتف ل ملسـمن لت £ ُ
تاح إنفاق معاد تقدمةيُدون أن  ب5ان ا ملل  بة ". لل  Nتفائ توقعات ا يل إىل ا يق، و تعريف غري د سـويف رأي الوفد، ذÂ ا مل ل مي لنل ق

ية شطة ا نفق عىل أ منبالغ اليت  ن ت لتللم تقد أن األرقام املذكورة اكنت تزيد عىل ما . ُ  ìباب ما جيع يعوقال الوفد إن =يه من األ سـ
بو املو1ة  ساعدة الو للتترمج فعال إىل  ي م ً بو يف أي . منيةُ شاط تقوم به الو تعريف، أي  نظر إىل هذا ا با يط،  بب  يوا ن ل ل فسـ بس ل

ية  بارها جدول أعامل ا سـهتا األمانة العامة  ئوية اليت  سب ا ية، ويدرج يف ا يا بأنه إنفاق عىل ا منب5 *م يعرف تلقا ت عك مل ن من تئ لت ل عً ل ُ ُ£ ٍ
ية سؤال. للتمنأو إنفاق موجه  ناك : ل0ا حص ا بو للرتوجي ]عدة[هاكنت  ية ومؤمترات نظمهتا الو ي حلقات درا يذ ] لÉذج[سـ لتنفا
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يدية يةلتقلا نا ب5ان ا م، وقد ُعقدت يف ا ل بالد. ل ية يف ا سؤال هو ما إذا اكن ذÂ قد عزز ا لوا من لتل ثري من . £ ثل، ُعقدت ا لكو مل
سؤولو ب ها فاحصو الرباءات و ند وغريها، تدرب من خال ية يف ا تدر مالربامج ا ه ي لل بات لب يل معاجلة  طلراءات Qخرتاع عىل  تعج

ية، أودع . الرباءات نا ب5ان ا مويف معظم ا ل يع90 األجانبل للجم يف املائة من براءات Qخرتاع، واكن ذÂ معروفا  سؤال . ً لوا
ها ية  ب5ان عىل  ية والربامج ا يف ساعدت احللقات ا=را نفسهو  من ل سـ يد إىل معاجلة معجN . تك تأ £فقد ترمجت  ك ل لطلبات براءات ُ

بو ية للو يQخرتاع، واكنت لقطع واحدة من الوال5ت األسا ية . سـ شة يه تعزيز ا نا يد ا سأ�  منومع ذÂ، اكنت ا ق مل لتمل ق
بو ية ل5ول األعضاء يف الو GجQ تصادية Qي ع ناك تعريف . ق هم جدا أن يكون  هوÂ0، رأى الوفد أنه من ا ً يق مل وواحض قد

سمح ل5ول ا يمتاما،  ية ً نفق عىل تعزيز ا تحديد جحم األموال اليت  منألعضاء  ت لتب يحُ حصشلك  وأشار الوفد إىل أن املالحظات . ب
ساعد املدير العام  ية اليت أدىل هبا  تا Qم حت ية(ف نمقدمة ويقة الرب*مج واملزيا ية ) ث تاز ألشطة ا توت عىل تعريف  منا ن لتمم ح

تصادي وQجGعي( Q لسáقتخدم يف ا ب5ان األقل "، وهو )يُسـ ية وا نا ب5ان ا تدامة يف ا ية ا لاألشطة اليت تعزز ا ل ل سـ من من مل لت
ثل ت� الواردة يف ". ًمنوا بارة عامة  شمل  تخدام تعريف  يدا جدا، وأضاف أنه ال ميكن ا ترب الوفد ذÂ تعريفا  موا عج ي سـ ًع ً ً

شطة . 5الفقرة  ناك أ نوأضاف أنه، يف الواقع، رمبا تكون  سه ] صاحلة[ه تقدمة، قد تكون مو1ة نفلقدر  ب5ان ا بة  مل لل لنسـ
ية سـهتدف . لتمنحنو ا شاطا  با جيعل  يدا، إذ مل ير الوفد  ثاال  توسطة  رشاكت الصغرية وا يواكن قطاع ا ن س ًمل ً ب ج َم ً ً تعزيز قدرات ل

ية نا ب5ان ا توسطة يعقد فقط يف ا رشاكت الصغرية وا ما ل ل ُمل تكون 7 فوائد ج. ل تعريف  سـوأضاف الوفد أن وضوح ا ية ل نبا
سمح ل تعريف الواحض من شأنه أن  يأخرى، فا ية وضوح ل يذ األكرث فعا ليف األرقام ويف ا وهو القلق ا0ي ساور وفدي (لتنف

يا با نفرسا وإ سـ ها ورصدها أكرث من قامئة عريضة ). ن هل  يكون من األ ية  ندرج يف إطار ا بعأما األشطة الواحضة اليت  س تف من ت تن لت
بريا من اáاال ًتغطي عددا  منوية. تكً شاريع ا يمي هذه ا ساعد يف  لتوكذÂ، فإن وضع تعريف واحض  مل يص . تقي ترب الوفد  ختصوا ع

يمي ما إذا اكنت األموال قد حققت األهداف  يذها عىل حنو فعال و نه أضاف أن  با هاما للغاية،  شاريع جا تقاألموال  نف تلك ً ً ن للم
ية ًاملرجوة مهنا ال يقل أ بين . مه تصادي وQجGعي لإلنفاق عىل  هسـتخدميي لتعريف ا0اتواقرتح الوفد أن يمت  Q لسáقا

ية و تخداملتمنا يةلرب*مج ألغراض ا هسـا  . نواملزيا

سريات املقدمة .391 يع ا تفوشكر وفد اجلزائر األمانة العامة عىل  يذ جدول . لمج يق  هد  نفوكرر اهGمه لربامج اليت  تتع بتنسـ
ية مثرت. لتمنأعامل ا ية وأعرب عن أمì يف أن حيظى جدول ستوقال إن بالده قد ا بري يف جناح جدول أعامل ا من شلك  ك لتب

تحقه ية الهGم ا0ي  سـأعامل ا يمن ية، وشكر املدير العام عىل . لت يذ جدول أعامل ا ها األمانة يف  بذ هود اليت  منورحب  لتت نف ل تجل
نح جدول أعامل  ية و ته ا مشار شخص ك بولم بريةيالو ية أولوية  شأن ا ك  من اتفق الوفد مع اäاوف اليت أعربت عهنا الوفود و. لتب

يض املوارد اäصصة للرب*جمني  شأن  ختفاألخرى  يل عن هنج . 9 و8ب بري إىل ما  متع هGم  قوعىل الرمغ من أن الوفد قد ا ك سـ
تقد أن الرب*مج  هو ال يزال  تعممي،  يعا بغي8فل  ،Â0 يجة ية، و ن هو جحر الزاوية يف جدول أعامل ا يت ن .  عدم خفض أموا7لتمن

تعريف معقد وصعب جدا ثل هذا ا ية، رأى الوفد أن  شطة ا تعريف أ تعلق  ًوف©  ل من ن ب مي وأضاف أنه يؤيد معظم ما قا7 وفد . لت
تعريف احلايل ية مضن ا شطة  ية ولكهنا تدرج كأ شطة  ترب لرضورة أ ثN لألشطة اليت ال  ندما أعطى أ ند  لا من ن من ن تع ن ع ته ُت ُل . م

نه  بواعرتافا  م هام ً تعريف ا0ين جيب  هوم وا يا يف ا تفكري  سأ�، دعا الوفد األمانة العامة وا=ول األعضاء إىل ا نحيد ا ملف متعق ل مل ل ًمل
تعريف متد، إىل حد ما، عىل هذا ا ية  يذ جدول أعامل ا ية وذÂ ألن أي تقدم يف  لألشطة ا من من سـيعن ت لت ًوأيد الوفد أيضا ما . تنفل

يان مجموع بيل يف هذا الصدد يف  يةق ب5ان األفر يقة ا  .ل

ها سابقا .392 ثالث اليت أو نقاط ا ًورغب وفد فرسا يف تكرار ا حض ل ل يا*ت . ن لبفأوال، أعرب الوفد عن رضاه عن جودة ا ً
يا يحات اليت قدمهتا األمانة العامة، سواء شفو5 و تو ًوا خط ض تعريف . ًل بني يف ا ثري مما هو  بو أكرب  لورأى أن تأثري الو مي بك

سأ�الوفد ًيا، قدم نوy). 5الفقرة  يف( هم ا سني  يدة  تقد أهنا  بادئ ا بل عددا من ا ملمن  تح ع فمل مف لق ً ْ ثا، رغب الوفد يف . َ yًو ل
بو شة والية الو نا هم يف ذÂ، و نظمة أن  ية يف ب5 ما ويف ميكن  شة ا نا بري بني  يح الفرق ا يتو ق للم ك من ق مض س م تلك بو . لت يفالو

ي بح واك�  منست ومل تكن قط وال يرحج أن  تص تي ُ يزي أمر . ةل ية الفكرية وهذا ا ية ا برية  بو =هيا طموحات  متوالو من ك لي مللكت ل
يفهتا أن تعمل عىل . حيوي بو وال و ست والية الو ية، ألهنا  ثل يف تعريف ا تحدي ا0ي توا1ه ا=ول األعضاء ال  ظوا ي ي من مت لل ت لي

ية شاط ا منوضع تعريف  لتن ياس أثر ا. ل هم هو أن تقوم ا=ول األعضاء  ملبل ا بق تأثري مل ية ألن هذا ا نا ب5ان ا لية الفكرية يف ا ل مل لك
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ية لتمنهم يف ا ية. يس سؤو� عن ا بو يه ا رس موقفه عىل أنه يعين أن الو منوشدد الوفد عىل أنه ال يرغب أن  مل لتي £ ُيف سأ� . £ ملفا
ية ثل ا ية الفكرية، وهو أحد العوامل اليت  ية ا منتعلق  مت من تت لت مللك با جلع. ب ًومل جيد الوفد  ية سب ية ا بو تقدم حكام حول ما منل الو ه لتي ً

بو أو أثرها عىل قطاعات ال تعرف  ًئا عهنايالو  .شي

ية .393 ست واك�  بو  منواتفق وفد املغرب أن الو ي تي يد لو اكن تعريف . ل يكون من ا ملفومع ذÂ، فقد اتفق أيضا عىل أنه  سـ ً
ية أكرث حتديدا شطة ا ًأ من تع. لتن نفقات و يود عىل ا ناك حاجة لوضع  يو ل بط قه لضني عىل ا=ول األعضاء أن تعرف ما تقصده 

ية تعاون يف جمال ا تحدث عن ا منندما  ل ت ية الرب*مج 9ومشل اجلدول . لتع ن من ويقة املزيا رشااكت  (20ث ية وا لالعالقات اخلار ج
ية ية) جواملاكتب اخلار شطة جدول أعامل ا منيف أ يث حتدث املدير . لتن  Âباب ذ هم أ حوقال الوفد إنه ال  خالل لقاء (العام سـيف

سفراء ئا) لمع ا ية ال تلكف  شلك واحض جدا إن املاكتب اخلار ية جديدة، وقال  تح ماكتب خار ًعن إماكية  ي ج ج شف ب فإذا اكنت . ًن
بغي أال تدرج يف اجلدول  ئا،  ُال تلكف  ن يي ية9ًش شطة ا رسد نفقات أ من ا0ي  لتن تعلق لرب*مج . ي يوطلب الوفد أيضا رشحا ف©  ً ً

يةالرقا (26 تعاون اإلمنايئ)خلبة ا=ا ية الرب*مج اكن  ية، كام أن ثلث مزيا شطة جدول أعامل ا لل، ألنه تضمن إشارة إىل أ ن من . لتن
ية نفقات  سب لك ا ناك اجتاها  بدو أن  منورأى الوفد أنه  ل ن ه للتي يس . لً ية  يقي عن اإلنفاق عىل ا سؤال ا لفا منحلق وإمنا " مك"لتل

تعاون اإلمنايئ ية ا لسأ� نو ع توصل إىل تعريف، ولكن بدال من ذÂ البد من وضع حدود ملا هو و. م يس من الرضوري ا ًرمبا  ل ل
ية ند اإلشارة إىل اإلنفاق عىل ا منمقصود   .لتع

بويفارية-مجهورية (وفزنويال ورحب وفد  .394 ل ا يع أعامل ) ل ية يف  ية وتعممي جدول أعامل ا مجألموال اäصصة  من ب تمن لت لل
 Âنظمة، كام دعت إىل ذ ياتملا تخدام . مجلعا هود لضامن ا يا حول رضورة بذل ا با نقطة اليت أyرها وفد إ سـوأيد الوفد ا ن سـ جلل
ناسب مهذه األموال شلك  بو . ب يح أن الو ية، وكام قال وفد فرسا،  برية عىل جدول أعامل ا ية  يوعلق الوفد أ فصح ن من ك لتمه

ية منست واك�  للتي نظمة تأثريا Þام عىل ا. ل لتومع ذÂ، فإن  ً ً هاللم تعيقية ألهنا قد  يل اجلغرايف للموظفني، . من لمتثوأشار الوفد إىل ا
ية نا ب5ان ا ية وجود موظفني يعرفون واقع ا موشدد عىل أ ل ل مه بب رحب بأن يكون املوظفون العاملون يف جدول . £ لسوÂ0 ا

ية نا ب5ان ا ية من ا مأعامل ا ل ل بو. لتمن ية الو ياق أاكد يواليشء ذاته Þم أيضا يف  مي سـ ناك موظف من أحد و. ً هجيب أن يكون 
ثال يل ا ية يف جمال براءات Qخرتاع، عىل  نا ب5ان ا تخدÞا ا ية يعرف املرونة اليت اكنت  نا ب5ان ا ملا س ل ل سـ ل بل م واكن Â0 . تم

ية  نا ب5ان ا تخدم هبا ا بري عىل الطريقة اليت ميكن أن  مأثر  ل ل سـ هابراءات Qخرتاعتك هم ج. متنح و ًدا ملورأى الوفد أنه من ا
بو ألهداف  يق الو ية و تأكد من تعممي جدول أعامل ا هود  يمواصN بذل ا من حتقلل تحدة لتجل ية حبلول عام ملاألمم ا  .2015لفلأل

تعاون اإلمنايئ أنفقت شلك غري فعال .395 تلف وفد مرص مع الرأي القائل إن املوارد اäصصة  بوا ُلل يا*ت . خ لبوأشار إىل ا
تاجئ الرب*مج يات جدول أعامل 8 ناملقدمة يف إطار  يذ تو يمي  يط الفعال ورصد و شأن ا تاجئ واحضة  هر  ص واليت  تخط ب نفن تق تتظ ل

ية  تقارير لتمنا يمي .  عهنالوتقدمي ا تكون خاضعة  يذها  يجري  شاريع اليت  يع ا ناك مؤرشا أداء يوحضان أن  تقواكن  للنف سـت سـ مل مج ه
تقدير ية واحضة لضامن إنفاق املوارد بك. لوا ناك آ لوÂ0 اكنت  رسد املوارد اäصصة . فاءةه يوأيضا، فإن اجلدول ا0ي  ً
يص ما يقرب من ) 72صفحة  (8للرب*مج  هر أنه مت  ختصأ يط الفعال 15ظ يهنا، أي ا يجة  هذه ا تخط يف املائة من موارده  بع لن تل ل

ية لضامن كفاءة املوارد اäصصة ية مر يمي وهو ما بدا أنه آ يذ والرصد وا ضوا ل تق لنف  ذÂ، فإن جدول املوارد يف وإلضافة إىل. لت
ثل أسفار الغري 73صفحة  نود  نت خفضا يف  ية املقرتحة  هر أن املزيا م أ بظ تضم ية ) يف املائة37بنسـبة (ًن نح ا=را سـ، وا مل

ورأى الوفد أن . ، وهو ما يعين أنه يمت Qلزتام مبعايري الكفاءة) يف املائة56بنسـبة (وأتعاب اخلرباء )  يف املائة100بنسـبة (
نظمة بوالية األ يف ا سأ� موارد هذا الرب*مج بدال من Qخنراط يف نقاش نظري، ألنه مت  ملعضاء جيب أن تركز عىل  تلك ًم

يذها ية البد من  يات جلدول أعامل ا ناك تو ية، و تنفإمنا من ص ه ئN واألجوبة واجلواب . لتئ تعلق بورقة األ سـوف©   حول حتويل 21ي
هل قراءته إىل برامج أ9املوارد من الرب*مج  ياين معقدا جدا، وال  تسخرى، وجد الوفد الرمس ا ً ً يكون . لب لواقرتح إعادة رمسه 

ناول القراء  .متيف 

ية، ا0ي  .396 سفي حول تعريف ا تلفة، مبا يف ذÂ اجلدل ا سائل ا ناك قامئة طويN من ا منوالحظ الريس أن  لفل ä مل لته ئ
تحدة نظومة األمم ا ملجيري يف الواقع عىل نطاق  هم إال أن. م ية، من ا ية الرب*مج واملزيا مله قال إنه يف املراحل األخرية من  ن معل
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بلني،  تاجئ عىل مدى العامني ا ياسات واإلجناز وا ملقالرتكزي عىل ا يع"لنلق يذ والرتكزي " مجلومواصN الضغط عىل ا لتنفلرصد ا
ية نا ب5ان ا تأثري عىل ا مشلك أفضل عن ا ل ل ل ية ا. ب ملوأضاف أن املغزى من املزيا ناك ن تاجئ هو أال تكون  همتدة عىل أساس ا لن ع

تأثري سني ا يري و تاجئ و شطة وإمنا  لأ حت تغ ن يع الوفود. ن تخدمهتا  مجاكنت ت� يه اللكامت اليت ا ئودعا الريس الوفود إىل . سـ
يع ا=ول األعضاء Qلزتام هب يكون عىل  ية، اليت  سني ويقة املزيا بحث عن طرق  مترار يف الرتكزي وا Qمج سـ ن ث تح لل ا يف سـ

Nب يN ا نوات ا ملقا لقل  .لسـ

ند مع رأي الريس .397 ئواتفق وفد ا همه. له تقد أنه أيسء  فوأوحض الوفد موقفه ألنه ا ُ نات يف تعممي . ع سيوكرر ارياحه  للتحت
ية يمي األثر. لتمنجدول أعامل ا ياس وحتديد مقدار و ساعدة عن طريق اقرتاح وسائل أفضل  تقوذكر أنه اكن حياول ا لق بو . مل يفالو

ية والوفد مل يلمح أبدا بذÂل ست واك�  يد  ًتأ من ي تك تدريب . ل ند اإلشارة إىل برامج ا  Âلحىت أن الوفد قد قال عكس ذ ع
يذ سائل ا لتنفلفحص الرباءات أو  ية الفكرية. م بو يه تعزيز وحامية ا ية للو مللكواكنت الوالية األسا ي بغي ل5ول . سـ  ،Âينومع ذ
ية يه أ نىس أن ا لتمناألعضاء أال  يةت ها Qسرتا بو، وأحد أهدا يجيضا جزء من معل الو تي ف بت من . ً ية العامة قد  طلواكنت ا مجلع

Âتقارير عن ذ ية يف جماالت معل لك مهنا وتقدمي ا ية تعممي ا بو ا ئات الو ليع  من ن ي ي لتمج ملع بب ا0ي محل . ه لسواكن ذÂ هو ا
بلغ من إجاميل ئوية 0اك ا بة  ملاألمانة عىل حماو� ذكر رمق و مسـ يةن نفق عىل األشطة املو1ة حنو ا من اإلنفاق ا0ي اكن  ن لتس . يُ

شطة  سابه من أ سري Â0، مبا يف ذÂ ما مت ا ناك  يكون  ئوية، فقطعا  بة  ناك  ندما تكون  نوأوحض الوفد أنه  ت تف ه سـ سـ ه حع ً م ن
بة ية. لنسـللوصول إىل ت� ا شطة ا ية وأ ية تعريف ا ساؤل عن  منوأدى ذÂ إىل ا ن من تت لت ل كيف ناك حاجة إىل تعريف هواكنت . ل

ية  ية وا يدة الر ها ا ية بو نا ب5ان ا نفع عىل ا ياس أكرث دقة من شأهنا أن تعود  تلقأكرث دقة من أجل توفري أداة  تف صف م ملق سـسـ ل ل ئيل مل
نظمة اليت =هيا مصلحة يف ضامن الوضوح يف األرقام ها أحصاب املصلحة يف ا تقدمة بو ب5ان ا ساعدة، وا ملهذه ا مل ل صفمل وÂ0، . ل

ية بو كواك�  تعريف الو نا، وأكد أهنا مل تكن حماو�  منأمل الوفد لو اكن قد اقرتح  ي ل تس ً ي يحة الريس عىل محمل . حت ئوأخذا  بنص ً
بة جدا سأ� معقدة و توصل إىل تعريف واعرتف بأهنا اكنت  هود اليت بذلهتا األمانة العامة من أجل ا ًاجلد، أقر الوفد  صع م ل . جل

ثت عىل بذل حماو� إل ية، حو شطة ا يل أ ترب من  تعريف، رمبا من خالل حتديد األشطة اليت ميكن أن  منعادة وضع ا ن ب تع ن لتل ق ُ
ًكام أشار الريس أيضا،و تأثريئ تقدمي الهنايئ وا يث ا شاط من  يمي ا ياس األثر  يN ما  ل و ل ن حسـ تق للق  .ل

يان الريس، وعرب عن رأيه وهو أن األعضاء جيب أن تركز عىل ض .398 ييل مع  ئواتفق وفد  ب ية املقرتحة شـ نامن دراسة املزيا
بلني توقع عىل مدى العامني ا ية وفقا ل5خل ا ملقألشطة ا مل من ًن سري املقدم حول حتويل املوارد من . تل يدا  تفوطلب الوفد تأ للك ً

ية  ها من خالل املاكتب اإل متر  ية  شطة ا تأكد من أن أ بو،  ية إىل قطاعات أخرى لو مياملاكتب اإل من ن لل ي قلمي ي ت تنسـيققل سـ س وأن ل
ية شطة ا بو للوصول إىل أموال أ سام الو تلف أ يدة لن تضطر إىل الطرق عىل األبواب يف  منا=ول ا ن ي ق لتخم وأعرب الوفد . ملسـتف

تب  تاز  هد ا نظر إىل ا ية، وال سـ©  شطة ا يذ أ ثل نقل املوارد تعد5 عىل القدرة عىل  ملكعن أمì أيضا يف أال  جل ملمنف ل من ن لتمي تً ً
ية ب5ان األمر يكا ئا . ل شلك  يق األشطة ولن  با عىل  رشية لن يؤثر  يدا عىل أن نقل املوارد ا ًوطلب الوفد تأ بً ي ن سـ سل عك ن تل ب ً

يدين من هذه األشطة يا عىل ا نإضا تف ملسـف ً. 

ية .399 شطة ا يعة أ شأن  سابقة حول احلاجة إىل الوضوح  يا*ته ا يا  نوب إفر منوكرر وفد  ن ب ب ل لتب ط يق نقاش مطول يف . ج بوذكر  َ
نة الرب*مج ية يف يويجلدورة  ن واملزيا يةن سأ�، وإال . لتمنو حول تعريف اإلنفاق عىل ا شة تكررت، فالبد من حل ا نا ملوألن ا ق مل

هور مرة أخرى لظتعاود ا يل إىل األمام نظرا . فسـ تصادي وQجGعي هو ا Q لسáد تعريف اGًورأى الوفد أن اع ب لسق
نظومة األمم ئات أخرى يف  ياغة يف  تخدام هذه ا مال ي لص تحدةهسـ ند العGد . مل ا لهوÂ0 أيد الوفد Qقرتاح ا0ي تقدم به وفد ا

ية شطة ا ياس أ ية  ية  تصادي وQجGعي، مث وضع آ Q لسáتخدمة يف ا ياغة ا منا ن لك ل سـ لتلص ق يف ق ًأيضا مع وفد وفد واتفق ال. مل
ية األشطة، وأن تعكس ذÂ يف امل تأمل نو يا حول أن األعضاء جيب علهيا أن  با نإ ع ت ن يةسـ يا  ها حا مكؤرشات، واليت يف  ًل  . معظم

ية .400 شطة ا منوشكر وفد الربازيل األمانة للمعلومات عن أ يا . لتن ثلت 1دا  ئN واألجوبة  ترب أن ورقة األ ًوا يق حقم سـ ًع
ية شاريع ا يص املوارد يف  ية  منرشح  م لتختص كيف تني . ل ية يف فرتة ا بلغ اäصص  لسـنودون الوفد إجاميل ا من للتمل يون ف144(£ رنك مل 

يدة جدا )يسورسي تكون  يل املطلوبة من األمانة العامة  تفا ً، وأضاف أن مزيدا من ا مفً سـ ص بات . يف الواقعل طلوأيد الوفد 
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تصادي وQجGعي أو أي تعريف  Q لسáية، وأضاف أنه ميكن أن يكون تعريف ا قوضع تعريف أكرث دقة ألشطة ا من لتن
تلف الوفو ناول خماوف  خمآخر من شأنه أن  ية فيدملمن اسـيكون ورأى أنه . دتي شطة ا يزي بني أ ية ا يح  من تو ن مت تض لل كيف

نظمة للمواألشطة العادية   .ن

يان األخري ا0ي أدىل به وفد فرسا، وا0ي طرح من خال7 جحجا ذات صN قوية .401 ًوأيد وفد مو*كو ا ن ورأى الوفد . لب
ية، ولكن من شطة واكالت ا يام بأ يفهتا ا ست و بو  منأن الو ن ظ ي لتي لق شطهتا( خالل تدابريها ل ساعدت يف تعزيز ) نوبعض من أ

ب5ان ية يف ت� ا يد ا بارشة، ساعدت عىل تو ية، وبصورة غري  نا ب5ان ا ية الفكرية يف ا لا من ط ل لتل م م بغي أن تؤخذ هذه . مللك ينو
بو ياق الو ية يف  شطة ا تعريف أ تعلق  بار ف©  Q يالفكرة بعني سـ من ن ب ي لتت ية الر. ع ئورأى الوفد أن ا نقاش هو لقض لية يف ا يسـ

بو يف هذا اáال شطة الو ية وأ تفادة من موارد ا Q يتراجع ن من ثور عىل . لتسـ نظر ت�، قد يكون من املالمئ أكرث ا لعومن و1ة ا ل
ية املوارد اäصصة تخدام املوارد بدال من الرتكزي عىل  ية اليت يمت هبا ا ياس مدى الفعا يN فعا�  مكو سـ ل ًسـ  .لق

نغافورة .402 بو تعن ارياح سـوأعرب وفد  يع برامج الو ية يف  شدة عىل ا ية ركزت  نة الرب*مج واملزيا يه ألن  مج من ب ن لتجل
ية نغافورة . عاملوضو ية، أعربت  بارها دو� * سـو مت يةً  أيضااتعن اريا9ع شأن خمصصات املزيا نرشح األمانة العامة  ب وف© . ل

تص Q لسáية، وجد الوفد تعريف ا شاط ا تعريف  قتعلق  من ن ب نطاقلتي يه توجهيا واسع ا يدا ورأى  لادي وQجGعي  ً ف . ًمف
يكون حكام ق© ية  شاط ما قد سامه يف ا تلق حول ما إذا اكن  ًوأضاف أنه، يف هناية املطاف، فإن حمك لك ب5  ًل سـ من تن ٍ . م

من شاط ا بري، وشلك نوعا من ا يب  نغافورة، حظي تدريب فاحيص الرباءات برت ثال، يف  يل ا لتوعىل  ن ك سـ مل لس ً ح ويف . ويب
متكن ا=ول األعضاء من  ياس حىت  ته يف الرتكزي عىل مؤرش قابل  ية املقرتحة، أعرب الوفد عن ر تياق الرب*مج واملزيا للق ب ن غسـ

يقة بالغ ا= قمعرفة ا ته األمانة العامة. مل تعريف ا0ي قد يا عن ا مويف هذا الصدد، اكن الوفد را ل تمت الوفد قائال إن . ًض ًوا خ
ية تتاألعضاء جيب أن  شطة ا ية، وأن تركز بدال من ذÂ عىل أنواع أ نة الرب*مج واملزيا سأ� يف  شة هذه ا نا مننب  ن ن جل مل ق لتج ً م

Nب تني ا تاحة يف فرتة ا ملقا لسـن  .مل

تحويل  .403 بة  يد  تأ تعلق  ييل ف©  يان ا0ي أدىل به وفد  يده الاكمل  ية عن تأ هورية ا=و لوعرب وفد ا سـ ك ل ي شـ ب ني للل يكي نمجل م
تقين)9لرب*مج من ا(األموال  تعاون ا شطة ا يذ أ نظمة عىل  تلفة يف ا ل، وساءل عن قدرة القطاعات ا ل ن مل ä بب . تنفت سوهذا ا لل

توى الالزم  ناك رضورة لضامن ا سـ0ات اكنت  يقمله ثري . لتنسـمن ا ناك ا يب يف هذا الصدد، واكن  لكوقد حتقق تقدم  ه ط
ت تاحا ألوئك ا0ين  تعاون  توقعات بأن يظل ا حيمن ا ل ل ًل تاح األموال Â0م يه، وأن  تاجوا إ يه، مىت ا ُاجون إ ت ل وأمل الوفد . حل

همون  تلفة يف حماو� الوصول إىل أفراد قد ال  يدة، كطرق أبواب  ب5ان ا ناك أي عبء إضايف عىل ا يفأال يكون  خمتف ل ملسـه
تقين تعاون ا ست =هيم خربة يف جمال ا ياجات أو  Q لرضورةل ل ي لت تام، شكر الوفد. ح  املدير العام واألمانة العامة خلويف ا

بو ية يف الو شطة ا يملواصN الرتكزي عىل أ من  .لتن

بويفارية-مجهورية (وفزنويال وأيد وفد  .404 ل ا ية)ل هورية ا=و ييل وا ترصحيات اليت أدىل هبا وفدا  يك ا مينمجل شـ واكن من . ل
ية اليت ختص ماك سائل ا نظر عن ا بة للوفد أنه، بغض ا هم للغاية  نا مل ل لتقسـ نل متكن ا=ول من مل تن هذه األموال، جيب أن 

ي� ال يوجد أي  تقين، وخاصة  تعاون ا ية وا شطة ا ها من أجل أ ناك حاجة  حاحلصول عىل هذه األموال مىت اكنت  ًل ل ل من ن لته
ميي قلتب إ  .مك

ية .405 شاورات غري الر مسوأعلن الريس عن اسرتاحة  للم  .ئ

ت .406 سأ� ا شأن  ية  شاورات غري ر ند أن  لوأعلن وفد ا م ب مس م هدف . عريف قد جرت خالل فرتة Qسرتاحةله لواكن ا
ية  ية املزيا شرتك هو ضامن عدم خروج  نا معل سارها مل تعريف معن  لوأن ا=ول األعضاء لن تطلب من األمانة العامة إعادة ا

هن ألرقام تعريف املقدم : وÂ0، اقرتح الوفد ما ييل. لتكوإعادة ا ية أن ا لأن يكون واحضا يف ويقة املزيا ن ث هو تعريف مؤقت، ً
ية الفرتة  نتخدم ألغراض مزيا نة الرب*مج 2013-2012يُسـ شاورات اليت يعقدها ريس  يحه يف ا يجري  جل، وأنه  مل ئسـ تنق
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ية ية الفرتة . نواملزيا نقح ألغراض وضع مزيا تعريف ا تخدم ا نوسوف  مل ل ناك . 2015-2014يُسـ هوأضاف الوفد أنه إذا مل يكن 
سودة جاهزة  للصاعرتاض، ف5يه   .ياغةم

ناء  .407 يه أ ية كام مت Qتفاق  ياغة تعريف اإلنفاق عىل ا بدأ، عىل إعادة  يث ا ثووافق وفد فرسا، من  عل من ص مل لتن ح
شاورات تصاص /وطلب إدراج إشارة. ملا ياق جمال ا تعريف  يد ا ية  خحا سـتق ل بوبشـ  .يالو

ئN حول الرب*مج  .408 تخدام األموال من خالل. 8سـوردت األمانة عىل األ تعلق  سـوف©  ية ي ئة املوارد من خارج املزيا ن  تعب
يا( ساعدة يف )نسؤال أملا ياجات من أجل ا Q يا*ت ملطابقة شاء قاعدة  مترة، وقد مت إ ية  مل، أوحضت األمانة أهنا  ت ب ن حمعل مسـ

هات املاحنة يدين وا جلمطابقة ا ت�ية. ملسـتف ناديق ا ناك  نولكن، يف الوقت احلارض، مل تكن  ص لعامة ومع ذÂ، فإن األمانة ا. سه
ية ية لز5دة املوارد من خارج املزيا ية واسرتا ية و ية وضع آ برية عىل  ية  نعلقت أ يج مهنج ل معل ك ناك ب5ان . تمه هويف الوقت احلارض 

تجديدها يا  ت�ية، ويقوم حا Q ناديق توفري ا بمتالن، ب5 مهنام قام، يف املايض،  ل ن لص ًب س تصاد . حم قكذÂ أعرب ب5 آخر ذو ا
نظمةن*شئ عن خططه إلش ت�ية داخل ا ناديق ا ملاء  ن ترب الوفد . سص نقطة اليت أyرها وفد اجلزائر وا عوأحاطت األمانة علام  ل ً

ية ية جدول أعامل ا ية كحجر الزاوية يف  يق جدول أعامل ا منبة  معل من سـ تشع لت ل بة  .تن ية ا شع وشددت األمانة العامة عىل أن أ لمه
ها ختفيضال جيري Qتقاص مهنا أو  ياق هدف العمل كفريق واحد، أي ويف الوا. ن بة يف  يفة جديدة  شاء و سـقع، مت إ شع ظ للن

Nنفص نارص  ها  هاÞا كفريق واحد بدال مث  نظمة  ميام ا معل مب كعق نقطة . ًمل ها ا ية بو يق جدول أعامل ا بة  ياق  لويف  من سـ شع صفسـ لت تن
نجاح، البد من ا يق ا نظمة، رأت األمانة أنه  ية يف ا تعممي ا لاحملورية  مل من لتحقل تعممي عىل لت لسعي للوصول إىل قدر أكرب من ا ل

نظمة ية اäصصة للك بر*مج. ملنطاق ا بالغ املا نظر إىل ا نب جمرد ا بغي  لوأضافت األمانة أنه رمبا  مل ل جت تاجئ . ني هم هو ا لنفا مل
بة ها، سو. تقاملر بة من أجل  يجة مر يقوقالت األمانة أيضا إهنا حتاول توفري املوارد الالزمة للك  تق حتقت ن اء اكن ذÂ من خالل ً

نظمة  تعاون مع القطاعات األخرى  يق وا بة أو  شطة ا للمأ ل سـ شع نن يهنا(لتل بة  يجة املر بعسب ا ن تقحب ت تدركت األمانة ). ل سـوا
نظمة يع أحناء ا بة =مع من  يت ا بة،  تاحة  يض املوارد ا ية  ملالعامة بقوها إنه عىل الرمغ من  مج شع حظ شع مل لن لل ختف تعلق . ل يوف© 

ية ملاكتب يا(ج اخلار با نسؤال وفد إ بارة غري )سـ ئا، ذكرت األمانة أن معين هذه ا ية ال تلكف  ها أن املاكتب اخلار لع، و ش ًف ي ج هم
ها بة  لواحض  ية. لنسـ يل املاكتب وساءلت عن عالقة ذÂ جبدول أعامل ا يانة و يف  منناك تاك ت شغ لص ل لته ت وأردفت األمانة . ف

ناك أربعة ماكتب خار هالعامة بقوها إن  تب ريو دي جانريو: جيةل يويورك و تب  نغافورة و تب  يان و مكتب ا مك مك نمك سـ . ل
نني من هذه املاكتب،  يف ا ثومت  نغافورة(تلك منوية، إلضافة إىل جماالت أخرى) سـريو دي جانريو و وهكذا، وإىل . تبوالية 

ية وقد ف يات جدول أعامل ا ناول عدد من تو هام ملكفان شلك واحض  منهذا احلد،  ص ب لتب ت تب . علت ذÂف مكوقد تعاون 
ية هادئ وهكذا، وإىل هذا احلد، فقد شارك يف قضا5 ا يط ا يا وا تب آ مننغافورة شلك ويق مع  حمل سـ ث ب لتسـ ل وكذÂ تعاون . مك

شطا للغاية يف  ياق، اكن  ية والاكرييب، ويف هذا ا نظمة ألمرياك الال تب ا ًتب ريو دي جانريو تعاو* ويقا مع  نً سـ ي مل لث نت مك ًمك
ثرية . منيةلتقضا5 ا ياء  يحه أن أ ية و يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا ية  يص ثلث مزيا سأ�  تعلق  كوف©  شـ تلم من ل شع ن ختص مب ًي للت ق

تقل ألشطة  يمي ا ياق ا يا، يف  يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية يف  تد بة ا ثة  ية، ذكرت األمانة  سب  نجدا  سـ سـ ي ل شع بع من ملن تقك ن لق للتت ُ ً
ية اليت اض ساعدة ا نا يةلتقمل تا . لتمنطلع هبا قطاع ا تعا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية ب5ين ا تد بة ا نوقد حددت  سـ ل قشع

ب5ين ت� ا تعلق  ية ف©  ساعدة ا ي©  تايل أجرت  يني، و شاريني اخلار لال ب ي ن للم ل تقت لس ً تق  .ج

بلغ  .409 نوال، فإن  موأوحضت األمانة كذÂ، وعىل نفس ا ترب ع1،7مل يون فرنك سورسي ا0ي ا  ُ ع يل اإلنفاق يمل سبىل 
توى القطري يمي عىل ا بN اكن مربط  تني ا ية لفرتة ا سـعىل ا ت ملمن تق ملق لن لسـ ي©ت إدخال . لت نظمة من هذه ا تعمل ا بغي أن  تقو لن مل ت ي

ساعدة  نات يف جمال ا ملا يس يةنواألشطةلتح بة . ئ اإلمنا يص  ية يف  ية ا بلغ ا0ي أدرج حتت خط مزيا شعواكن ذÂ هو ا ختص من ن لتمل ُ
ي تد قا  .ق ا=اخيل والرقابة اإلداريةل

بري عهنااألمانة العامةتوناولت  .410 نت ا ند أ تقدت أن مداخN وفد ا ية، وا سأ� اإلنفاق عىل ا تع  ه ع من لم حس ل بة . لت لنسـوأما 
ها من املاكتب  يا أن األموال اليت مت حتو ية وفزنويال، أكدت األمانة العامة ر هورية ا=و ييل وا يللطلب وفود  يك ًمجل مس مينشـ

بو لقط تخصصة ياعات الو شلكة يف احلصول عىل ت� األموال ملا ناك  ية، وأنه لن تكون  نا ب5ان ا تاحة  مال تزال  ه ل ملل م
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ية. نوالهنوض ألشطة تضافر األكرب يف تقدمي بر*مج ا نظمة كفريق واحد وا منواكن ذÂ جزءا من معل ا ل لتمل وأضافت األمانة . ً
ية واملاكتب اكنت وال تزال  يةلتمنأن قطاع ا ية ألشطة ا بة اخلطة الر منصا ن لتسـ ئي ب5ان . ح تخذ القرارات، وتعرف ا لـي  ت هف

بغي Qضطالع هبا ية واألشطة اليت  سؤو� عن حتديد Qسرتا ناطق، ويه ا ينوا ن يج مل بو . تمل سام الو يوÂ0، ال ميكن أل ق
تعاون مع ويف إطار اخلط ية إال  نا ب5ان ا شطة يف ا يام بأ تخصصة وشعهبا ا لا ل ل ن ممل ها املاكتبلق ية اليت  تضعة الر وقالت . ئيسـ

ناك من  هاألمانة أيضا إنه لن يكون  تلفة"ً ثا عن موارد" äيطرقون األبواب ا نظمة  ًداخل ا حب املركز "فاملاكتب يه . مل
شامل ياق"لا تغري يف هذا ا سـ، ويشء مل   .لي

ئا .411 ية وكوهنا ال تلكف  سأ� املاكتب اخلار يا مرة أخرى إىل  با ًوعاد وفد إ ي شج م ن £وذكر الوفد من جديد أن املدير العام . سـ
تب تاح  سفراء عن تلكفة ا ندما سأ7 ا سفراء  بارة خالل اجGع مع ا مكرصح هبذه ا ت ل ع ل وأضاف الوفد أنه يدرك اآلن أن . فلع

بدو، تلكف ماال ًاملاكتب، عىل ما  ية . ي تعلق جبدول أعامل ا بب وجود أموال  منوأضاف الوفد أنه مت رشح  لتت يف إطار س
يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية . 26الرب*مج  تد بة ا شجع يف  ية، وإمنا الوضع غري ا ها عىل ا قومل يكن وجه اللوم هو إنفا لق شع مل لتمن

هر يN جدا ف©  يظبب املوارد ا ًس لقل يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية خمصص . ب تد بة ا ية  قواندهش الوفد من أن ثلث مزيا ل شع ن
ية دون وجود  منألشطة ا ناسب للمخاطرلتن ميمي  ية لكام طرحت ا=ول األعضاء . تق شفا ية يه نقص ا شلكة األسا فواكنت ا ل سـ مل

بدو ست لرضورة كام  شفت بعد ذÂ أن األمور  ئN وا تاأل ي ت لسـ ية تلكف املال . ك جوأوحضت األمانة العامة أن املاكتب اخلار
Âها وقد انهتز الوفد هذه الف. ُيف حني أبلغت ا=ول األعضاء بعكس ذ ية  شلكة عامة يف املزيا لكرصة للقول إن هذه  ن  أال –م

ية شفا ياب اكمل  فويه  لل  .غ

ية، فقد أوحض املدير العام أنه ال توجد أموال  .412 يان املدير العام حول املاكتب اخلار جوذكر الريس أنه وفقا ملا تذكره عن  بئ ً
با واحدا مل ية، وأن  ية يف الرب*مج واملزيا ية ملاكتب خار ًإضا ً ت مكن ج يويورك لف تب  ن يكن مدعوما وهو  مك تحدةالتصال ً . ملألمم ا

سأ� رمبا يكون قد جنم عن خلل يف الرتمجة الفورية  هذه ا هم  يف وأن سوء ا ناك تاك بع اكنت  ملوأضاف الريس أنه،  ل ه للط لف ئ
هم(  ). فأو سوء 

بويفارية-مجهورية (وقال وفد فزنويال  .413 ل ا سأ� املاك) ل شة  نا مإن الوفود حباجة  ق ية مل بة جدول عامل ا ية  منتب اخلار لتشع ل ج
تعلق مب شلكة  تألنه البد من حل  ية والاكرييباكتب م ية. تينأمرياك الال تب ألمرياك الال ناك  نفمل يكن  يمك وقد قامت الربازيل . ته

تب ب شاء  مكإ بة مهنا يف ذÂ، وقدمت ا=مع املايل 7ن ًر تاز ألمرياك ال. غ نح دمع  تب عن  مموقد أمثر ذÂ ا م نه مل ملك ية،  لكال تين
Âيح ذ بغي تو ية و تب أمرياك الال ضيكن من املفرتض أن يكون  ي ني ن ية هو قرار من . تمك فورأى الوفد أن احلل األكرث شفا

باب  ية أو األ يا ية ا باب اجلغرا تب، واأل ية والاكرييب حول أفضل ماكن إلشاء ا سـجانب ب5ان أمرياك الال سـ سـ سـ ن لي فت ملك ن
ية اليت جيب أن تؤخذ تار خيا يةل ية الفكرية وا بار، للعمل عىل ا Q من يف لتت مللك يكون ذÂ. ع ية ألنه عىل  سـو شفا فÞام ألغراض ا ل ً

ية با ألمرياك الال هو مل يكن  نالرمغ من تعاون الربازيل،  يف تت ً تب الربازيل دعام، وي. مك ًوقد قدم  نانه لقاء عن الوفد عرب مك متا
يا با إ يس  نه   ،Âًذ ميً قلت مك ل  .لك

يةورقة لوفود إىل ئوأحال الريس ا .414 بني تلكفة املاكتب اخلار توت عىل جدول  ئN واألجوبة اليت ا جاأل يح وأضاف أن . سـ
ياسة العامة اليت جيب أن تصاغ يف هذا الصدد شوا ا ية، * سة اإلعال سفراء، يف ا ُا سـ ق جلل لل  .م

يان ا0ي أدىل به وفد فزنويال  .415 يك ا بوأيد وفد ا لسـ بويفارية-مجهورية (ملك ل ا يح ورأى أن . )ل ضناك حاجة إىل تو ه
ية ية بقضا5 ا يان األمانة العامة عن تفويض املاكتب اخلار يل  منتفا ب لتص  .ج

شأن الرب*مج  .416 يحات األمانة العامة  بوأيد وفد الربازيل تو بغي أال . 8ض ته الوفود األخرى، رأى الوفد أنه  ينوتكرارا ملا قا ل ً
بة ب5ان إىل خما بعرثة وجيب أال تضطر ا طتكون األمور  ل ئاتم تلف  ي  ياجاهتا/هخم ية ا بو  تقطاعات الو ب حي وذكر الوفد أنه . لتل

بادرة وعدم Qتظار حىت 9 و8البد أن يكون للرب*جمني  تعان بروح ا ية واملعدات الالزمة يك يظال  رشية الاك ن املوارد ا مل يمت ف لب
ساعدة  بات للحصول عىل ا ب5ان  ملتقدم ا بطل ل ب5ان ال مت� حىت و(ت سـوذÂ ألن بعض ا ياغة الطلبل  Nوكرر الوفد ). لصي



WO/PBC/18/22 
102 
 

نفق ية، ومل  ية اليت خصصت يف املزيا شاريع جدول أعامل ا نفقات عىل  شأن ا يا  ُسؤال أملا تُ ن من م ل ب باب . لتن سـوساءل الوفد عن أ ت
 .عدم إنفاق املوارد اäصصة لاكمل

ية، قالت  .417 نغافاألمانة العامةجويف إشارة إىل املاكتب اخلار نرص سـ إن والية املاكتب يف  متل عىل  عورة والربازيل  تشـ
ية  نساعدة  منوي(تقم نرص  تأو  شأن الرباءات ومدريد و). ع تعاون  تعلق مبعاهدة ا نطقة ف©  بويه تقدم اخلدمات يف ا ل ي تحكمي مل لا

يةالهاي و ساعدة ا نوتقدمي ا سأ�. لتقمل همت ا=ول األعضاء ودمعت  يع Qتفاق،  ندما مت تو نغافورة،  تب  بة  مبا ع سـ تفسـ ق ملك  لنف
يا نوب رشيق آ ياجات ا=ول األعضاء يف رابطة أمم  يليب أيضا ا تب  سـأن هذا ا ت جسـ حملك تب . ً يويورك  تب  مكواكن  نمك

يويورك تحدة يف  ناتصال مع األمم ا تب الربازيل هو أحد املاكتب القطرية. مل يا. مكو با إ يس  ًوهو  ميً قلت مك ته . ل يومع ذÂ فإن وال
ية ساعدة ا نشمل أيضا ا مل لتقت تب ا. ً يا هو اآلخرمكو با إ يس  ًيان  ميً ت قلل مك يا. ل با إ ًويس أي من هذه املاكتب  ميً قلت مك ولكن . ل

ية، إلضافة إىل جماالت أخرى ساعدة ا نظمة ا نني مهنا داخل ا نتضمن والية ا مل مل ث  .لتقت

تب الرب .418 ية  ية شلك Þمة ر ية يف أمرياك الال تعاون يف جمال ا ملكوالحظ وفد الربازيل أن ا سـن ي من يل ئت £ وأضاف أن . ازيللت
تب هو مل يكن . ملكحكومة الربازيل ساعدت يف متويل معل هذا ا  ،Â0با يف الربازيل يف األساسفو با للربازيل وإمنا   ً تً مكت مك

ية يف  منساعدة ا ية] صورة[لتمل ساعدة ا نا  .لتقمل

يك وفزنويال  .419 ترصحيات اليت أدىل هبا وفدا ا سـوأيد وفد بÉ ا بويفارية-مجهورية (ملكل ل ا  ).ل

بويفارية-مجهورية (وشكر وفد فزنويال  .420 ل ا سريات لك مهنام)ل وأضاف أن األمور . تف األمانة العامة ووفد الربازيل عن 
تب  ياهتا، أي أن  سمى  مكجيب أن  سم مبت  .للتمنيةمكتب هو الربازيل ُ

يك وبÉ وفزنويال  .421 ترصحيات اليت أدلت هبا وفود لك من ا ييل ا سـوأيد وفد  ل وأضاف ). لبويفاريةل ا-مجهورية (ملكشـ
يةالوفد  ساعدة ا شطة ا بعض أ تب للربازيل، يهنض  بو يف الربازيل هو  تب الو نأنه اكن يظن أن  مل ن ب لتقي مك ولكن ال ميكن . مك

ية نطقة أمرياك الال ية  ساعدة ا با يقدم ا تب  بار هذا ا نأبدا ا يملك مل ن مل ت تت تقع لمك ً ً. 

تعريف اإلنفاق عىل  .422 يغة املقرتحة  ند ا لوقرأ وفد ا لص تدرج الحقا يف شلك له ية واليت  ية احلا ية ألغراض املزيا ًا ُل سـ ل ن تمن
ية يف هناية الفقرة  ثابة تعريف مؤقت ألغراض اقرتاح : "9 يف صفحة 5شـحا تعريف  مبترب هذا ا ل ية ُيع . 2013-2012 الفرتةنمزيا

ي نة الرب*مج واملزيا ية اليت يعقدها ريس  شاورات غري الر يحه أكرث يف ا يمت  نو جل مس ئمل نق ة، وذÂ هبدف وضع تعريف أكرث دقة تس
ية بN. لتمنلإلنفاق عىل ا تني ا ية لفرتة ا يق ألغراض إعداد املزيا تعريف ا= تخدم ا ملقو ن لسـق نس ل تمت املوافقة 2015-2014 يُسـ س، و

بل ا=ورة  قيه من  مترب 19عل ية املزمع عقدها يف  نة الرب*مج واملزيا سب  ن  ".2012للج

نوذكر وفد فرسا بأنه اكن قد  .423 بو£ ياق الو تصاص أو يف  تعريف اكن مضن نطاق ا يطلب إدراج إشارة إىل أن ا سـ ويف . خل
بارة بو: "عهناية امجلN األوىل، سرتد  ياق الو ييف   ".سـ

ية  .424 ية  نة ا ية ا سؤو تعريف يه  سأ� ا شار القانوين حول ما إذا اكنت  منوطلب وفد املغرب رأي ا ن للج ل م ل م لتت ملع ملس
ية الفكرية  .مللكوا

متعت شلك وقال وفد ا .425 ندما ا ية  يا يف مجموعة جدول أعامل ا سأ� 0ات دا شة هذه ا نا بند إنه جرت  ع من خل مل ق جه لت ً م ل
ية، وهو األمر ا0ي موعة وخلصت اá. غري رمسي ية وإمنا فقط اإلنفاق عىل ا شطة ا منإىل أن األعضاء ال حتاول تعريف أ من تن لت ل

نة الرب*مج واملزي تصاص  بارشة يف نطاق ا جليقع  خ يةًم تني. نا ية لفرتة ا تعريف عىل أغراض ويقة املزيا ترص ا نو لسـيق ن ث وأوحض . ل
يات ذات اآلyر املرتبة عىل  تو ية بعض ا يات جدول أعامل ا تالوفد أنه، وكام أشار إىل ذÂ وفد املغرب، مشلت تو ص ل من لتص

ها ها اليت ال آyر  ية و لاملزيا بعض ية . ن موتقع ت� ذات اآلyر املرتبة عىل املزيا ن يةت نة الرب*مج واملزيا تصاصات  نبارشة مضن ا جل خ ً. 
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ية يف  .426 توصل إىل تعريف اإلنفاق عىل ا ية اكنت حتاول ا نة الرب*مج واملزيا تقد أن  شار القانوين  منواكن ا ل ن جل يع لتت ملس
ية نياق الرب*مج واملزيا ية ا. سـ ية الفكرية أيضا أن تضع تعريف ما ية وا ية  نة ا منوميكن  ه من ن تللج لت ً مللكل نةملع ياقات  يية يف  . معسـ

بارش عىل سؤال وفد املغرب، قال إن p من ا ًويف رد  ية الفكرية م ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج ية يه ملع نة الرب*مج واملزيا نو جل
ية العامة ية ¼بعة  للجمعئات فر ع ية . هي ية العامة، وا يات إىل ا تو تقدم  مجلعوهكذا، يف هناية املطاف، فإن لك مهنام  مجلع ص ب ي

تنيالع  . للجنامة يه اليت من شأهنا أن توافق يف الهناية عىل أي من تعريفي ا

ند، وأحاط علام قرتاح وفد فرسا .427 نورحب وفد مرص القرتاح ا0ي قدمه وفد ا ًه بغي . ل يد أنه  بارة  نواقرتح إضافة  يتف ع
شاورية  ية ا سرتشد هذه ا تأن  لعمل تعريف(لت ي) لالواردة يف ا منتعريف اإلنفاق عىل ا تحدة لتب تخدم يف واكالت األمم ا ملة ا ملسـ

تعريف . األخرى ُوأشار الوفد أيضا إىل أن هذا ا سيل بو فقطسـتخدم ً تعريف، رأى . ييف الو شة ا نا تدى  لوحول أفضل  ق مل من
ية ذات  نة الرب*مج واملزيا نالوفد أن  بارشة جل  Nيةمص نفقات املزيا تعلق  سأ� ألهنا  شة هذه ا ننا ب ت مل ق  وإذا أرصت الوفود. مل

نة  للجاألخرى، ميكن لريس ا بادرة يف ً أيضائ بغي أن تأخذ بزمام ا ية  نة الرب*مج واملزيا ية، ولكن  شارك يف هذه ا ملأن  ي ن جل لعمل ني
ية  .لعملهذه ا

تعديالت .428 هو حباجة اىل بعض ا متدة،  ية ا هر يف الرب*مج واملزيا نص  لوأشار الريس إىل أنه نظرا ألن ا ن فل يظ ملعئ سـ واقرتح . ً
ية"وإضافة " رتاحاق"حذف لكمة  ية " (نالرب*مج واملزيا نويس املزيا  ).فقطل

بارة  .429 شاورات(عواقرتح وفد مرص إضافة  ناول ا مليف اجلزء ا0ي  تخدم ) تي تعريف املصطلح ا سرتشد  سـيد أهنا  ب ملت س تف
تحدة األخرى نظامت األمم ا مليف   .م

430. تو نص  ًوطلب وفد سورسا احلصول عىل ا مك ل  .ي

يومئوأعلن الريس أن نص Qقرت .431 تب الوyئق يف هناية QجGع يف ذÂ ا تاحا يف  يكون  لاح  مكسـ  .ًم

تفق علهيا .432 ياغة ا ند ا ية بني اáموعات القطرية، قدم وفد ا شاورات غري الر ملوعقب ا لص ه مس بناء عىل اäاوف اليت : "لمل
ث18أعربت عهنا عدة وفود يف ا=ورة  تعريف  ترب هذا ا ية،  نة الرب*مج واملزيا مب  ل يع ن ابة تعريف مؤقت ألغراض بر*مج ُللج

نة الرب*مج . اومزيانهي 2013-2012 فرتة ية اليت يعقدها ريس  شاورات غري الر تعريف أكرث يف ا يمت حتديد هذا ا جلو مس مل ئل س
يهتا بو ومزيا ياق بر*مج الو ية يف  ية بغاية وضع تعريف أكرث دقة لإلنفاق عىل ا نواملزيا ي سـ من نق. لتن تعريف ا بغي تقدمي ا ملو ل ح إىل ني

ية العامة19ا=ورة  بل ا يه من  ية ملوافقة  تو يه وا نظر  ية  نة الرب*مج واملزيا مجلع  عل ص ل لل ن قللج نقح . ف تعريف ا تخدم ا ملو ل سيُسـ
Nب ي 2015-2014 ملقإلعداد بر*مج الفرتة ا  ."هتانومزيا

يه .433 نص، كام قرئ، قد مت Qتفاق  علوأكد وفد سورسا أن ا ُل  .ي

 9الرب*مج 

رس وفد ا .434 لوا تابعة لسـتف يا ا نولو لند عن الفرق بني ماكتب نقل ا جه تاجئ ) UTTOs(ات لجامعلتك لناملذكورة يف إطار ا
يا  نولو جوماكتب نقل ا تقد بأن اإلشارة إىل . ثاملذكورة يف أماكن أخرى لويقة) TTOs(لتك ياعكام ا نولو جماكتب نقل ا  لتك

تاكر  Qيا و نولو بومراكز دمع ا ج تكون Þمة12.9، يف الفقرة )TISCs(لتك ، اكن )77صفحة (نتاجئ لوخبصوص إطار ا. سـ، 
ية الفكرية وفرص العمل املربطة  تدريب عىل ا تاح فهيا برامج ا ب5ان اليت  تمؤرش األداء األول هو عدد ا ل ت مللكل  مللكية الفكريةُ

نطقة العرية ب هدف 5واكن أساس املقارنة هو . مل يض العددتوساءل الوفد ع.  ب5ان3ل ب5ان، ف© اكن ا بب  ختفن  . س
ثاين، أشار أساس املقارنة إىل  بة ملؤرش األداء ا لو يا، و14لنسـ يق ب5ا من أفر نطقة العرية، و13ً ب من ا يا 7مل نطقة آ سـ من  م

هادئ و يط ا لوا ية والاكرييب12حمل نطقة أمرياك الال ن من  هدف، اخنفضت األرقام . تيم بري لأما يف ا كشلك  وود الوفد أن يعرف ب
باب ا ية يف حني أشار 78وصفحة . ليت أدت إىل هذا اخلفضسـاأل ثا بة ا يجة املر توافر أساس املقارنة  ن، مل  ل ن تقي ت هدف لل إىل لا
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ميه.  يف املائة90 ية حتديد مقدار ذÂ و تقيواكن سؤال الوفد هو  بة ملؤرش األداء 78وصفحة . كيف عدد ا=ول األعضاء "لنسـ، 
ية يف جمال ال رش شورة ا يعاليت تلقت ا يةلتمل يا*ت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والÉذج ا فعالمات ا ب ع لص ؛ فإن أساس املقارنة "لل

رش إىل عدد حمدد ِمل  هر ذÂ العدد يف أماكن أخرى يف الويقة. ي  ،Âثومع ذ  .ظ

تاكر .435 Q يق ا0ي خيص تعزيز يمت إدراج ا بوأكدت األمانة أنه  لتعل تعلق مب. س يايوف©  نولو جاكتب نقل ا ب نقل ماكت، ولتك
تابعة للجامعات يا ا نولو لا ج بادرة اجلامعة وهكذا، فإن لتك سمى  ناك بر*مج  م، اكن  ُ ي تابعة للجامعاته يا ا نولو لماكتب نقل ا ج  لتك

بة اإلبداع بادرة اجلامعة يف  شري إىل بر*مج  شعاكنت  نص . مت ناول ا ندما  لو ت تاكرع Qيا و نولو بمراكز دمع ا ج ماكتب نقل  أو لتك
يا نولو جا يا كن ، مل تلتك نولو جماكتب نقل ا تابعة للجامعاتت� لتك يا ا نولو ياق ماكتب نقل ا لمضن  جسـ ناك . لتك هوÂ0 اكن 
يا متيزي بني  نولو جماكتب نقل ا ية لتك ب5ان، أو يف ماكتب ا تطوير، أو يف بعض ا بحث وا سات ا مللكالواقعة إما يف مؤ ل ل ل س

نفصل مل يا مالفكرية أو بر*مج آخر  نولو جاكتب نقل ا بادرة اجلامعةيف لتك وخبصوص األرقام يف أساس املقارنة . مإطار بر*مج 
ية يوم هو ترامك عىل مدار فرتة ز ية، أي أن الوضع كام هو ا هدف، أوحضت األمانة أن األرقام يف أساس املقارنة ترا نوا ل ممك . ل

Nب تني ا هدف هو رمق لفرتة ا ملقواكن ا ن ئوية . لسـل سب ا ملوخبصوص ا يع ليف ا)  يف املائة90(لن مجهدف، قالت األمانة إنه من بني 
بN، وجدت  تني ا ية لفرتة ا رش شورة ا ب5ان اليت تلقت ا ملقا سـن لت يع مل يدة90لل نصاحئ  مف يف املائة مهنا ا تعلق بعدد ا=ول . ل يوف© 

ية يف عام  رش شورة ا يعاألعضاء اليت تلقت ا يحة 2010لتمل يااملفق[لصح، قالت األمانة إهنا سوف حتصل عىل األرقام ا ًودة حا  ].ل

تعمل عىل توفريها .436 ند، وقال إن األمانة  سـواتفق الريس عىل احلاجة إىل األرقام، كام أشار إىل ذÂ وفد ا له  .ئ

تحل حمل الفقرة  .437 ياغة جديدة إما  يا  نوب أفر لواقرتح وفد  ص يق  أو إضافة فقرة جديدة، من شأهنا أن تأخذ يف 5.9ج
تحدة القادم  تاجئ مؤمتر األمم ا بار  Qمل ن ب5ان األقل منواعت ًاملعين  ياغة تقول. ل ب5ان األقل : "لصواكنت ا سرتشد العمل يف ا لو سي

بو والواردة يف ويقة  هدت هبا الو ثمنوا، من بني أمور أخرى، اللزتامات اليت  ي تع ب5ان األقل منوا"ً بو  ًشاريع الو لل ي وا0ي " م
متد يف  توى لوضع إطار شامل للهنوض عا يع ا تدى الر سـا ملن ب5ان األقل منوافمل ًية يف ا ل ، 2011 مايو 10، وا0ي ُعقد يف لتمن

بول، تريا كيف ا تعلق مبؤرشات األداء يف صفحة ." سطن ها عامة جدا76يوف©  ً، رأى الوفد أن  فاملؤرش األخري يف صفحة . بعض
سـهت76 هور ا يل ا تخصص دون اخلوض يف تفا تدريب ا ترص عىل ا يح ألنه ا تاج إىل تو مل  ص مل ل ض مجلحي دف أو املامرسني يف مقابل ق

نه املؤرشات األخرى من املاكتب األخرى سـهتدف ويف . تبيما  هور ا تب األفريقي حتديد من هو ا كوطلب الوفد من ا مل مجل ملك
رشية تخصص إذ انصب الرتكزي عىل تعزيز قدرات املوارد ا تدريب ا ياس مدى جناح هذا ا لبميكن  مل ل ترب توفري عدد . ق ُيعوال 

تدريب  نطقةلبرامج ا ية املقدمة إىل ا ية األشطة اإلمنا ياس مدى جناح أو نو يا  ملاك ئ ن ع لق ًورأى الوفد أيضا أن مؤرش األداء يف . ًف
ية 78صفحة  تصل  ية الفكرية وفرص العمل اليت  تدريب  توافر فهيا برامج ا ب5ان اليت  شري إىل عدد ا مللك، ا0ي  تللملك ل ت ل ي

يا، وساءل عام إذا تعلق بأفر تالفكرية،  نطقةيقي ناك، إلضافة إىل ا يا  نطقة أفر بغي أيضا اإلشارة  مل اكن  ه مل يقي ويف . بالعرية ًن
نقطة 6.9 الفقرة ية الفكرية 2ل ا ياغة جوانب املرونة ا=وية  بغي أن تعكس ا للملك،  لن لص نقطة (ي  ). 1لكام هو احلال يف ا

تعزيز قدرات املوار .438 بة  تاجئ املر تعلق  لوقالت األمانة إنه ف©  ن تقي شاور ل يمت تعديل مؤرشات األداء بعد ا رشية،  لتد ا سب ل
تب األفريقي نطقة العرية(وف© خيص املؤرش اآلخر . ملكمع ا بيف إشارة إىل ا شاور فهيا مع )مل يمت ا سأ� أيضا  ت، فإن هذه ا لمل س ً

ìمتدت عىل األشطة املدرجة يف خطة مع تب األفريقي ألهنا ا نا ع  .ملك

ند األمانة العام .439 شأن أسس املقارنة واألرقاملهوشكر وفد ا سريات الواحضة  بة عىل ا شعر . لتف يومع ذÂ، فإن الوفد مل 
تاكر وقال إنه اكن يقصد وجود إشارة إىل . 12.9ًأنه تلقى جوا عىل الفقرة  Qيا و نولو بمراكز دمع ا ج ماكتب نقل ولتك

يا  نولو جا نعكس يف أي ماكن يف نص الرب*لتك تاجئ ولكن ذÂ مل  ييف إطار ا مراكز دمع واقرتح الوفد إدراج اإلشارة إىل . مجلن
يا  نولو تاكر وماكتب نقل ا Qيا و نولو جا تك ج لتك يح األمانة العامة للفرق بني . 12.9يف الفقرة بل ماكتب نقل ضويف ضوء تو

يا  نولو جا يا ولتك نولو جماكتب نقل ا تابعة للجامعات، طلب الوفد إضافة إشارة إىل لتك يالا نولو جماكتب نقل ا تابعة  لتك لا
يا نولو نقل ا ية  جللجامعات يف احلاالت اليت اكنت فهيا  تك لتلق ل  .م
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ياغة نص الرب*مج  .440 تقوم بإعادة  صوأعلن الريس أن األمانة  سـ يقات ا=ول األعضاء9ئ لتعل وفقا  ً. 

بة ملؤرش األداء الرابع يف صفحة  .441 شرتك ("78لنسـو شاركة يف بر*مج  معدد مجموعات املاكتب ا رنة وأساس املقا") مل
هدف وهو ثالثة )1(وهو واحد  ند، )3(ل، وا رس وفد ا لها شرتكسـتف  .مل عن هذا الرب*مج ا

ية يف الوقت الراهن، وهو تعاون عدد من ماكتب  .442 شرتك هو بر*مج أمرياك الال ينوأوحضت األمانة أن الرب*مج ا تمل
ند دراسة  تب من املاكتب  ساعدة لك  تاجئ الفحص  بادل  ية الفكرية  عا مل ن مكت طلبات براءات Qخرتاع ملعرفة ما جيري لمللك

تاجئ بادل ا يام به يف املاكتب األخرى و نا لت ل ية الفكرية. لق تقامس العمل بني مجموعات ماكتب ا مللكهو تريب  ت  .لف

يدت ) 9(ومت توزيع نص الرب*مج  .443 عا0ي أ ته ُ غيا يقاهتاص بتعلودعا الريس الوفود إىل اإلدالء   .ئ

تحد .444 يا،  نوب أفر موأوحض وفد  يق ية، أنه ال يريد حذف مؤرش األداء وأساس ج ب5ان األفر يابة عن مجموعة ا  yيق ل لن ً
ية  تدر يباملقارنة للربامج ا ته) 79صفحة (ل يا نص املعاد  غكام هو احلال يف ا ص تفاظ هبام. ل Q حفقد اكن يود. 

نص اجل .445 ناوها يف ا ية مل يمت  سأ� كون أسس املقارنة ترا ند إىل أن  لوأشار وفد ا ت مك م له وأرقام األهداف ال تزال يه . ديدل
يح أن ذÂ الرمق ترامكي. نفسها يد تو تقد أنه قد يكون من ا ضوا  .ملفع

يمت  .446 ست هبا املؤرشات يف الويقة برمهتا، وأكدت أنه  تذرت األمانة العامة عن أي تضارب يف الطريقة اليت ا سوا ث نعك ع
تضارب ليح هذا ا  .تصح

يمت إدرا .447 ند عام إذا اكن  سوساءل وفد ا ه يةلت شري إىل أن األرقام ترا ية  مكج حا ت  .شـ

ية .448 يع األرقام ترا بدأ عام،  مكوردت األمانة العامة بأنه،  مج ناءات. مك تثوشار إىل أي ا ُ  .سـي

يريات يف الرب*مج  .449 ناك مزيد من ا تغومل يكن   .9له

 10الرب*مج 

نانه لألمانة العامة إلعدادها الرب*مج واملزيا .450 نوأعرب وفد Qحتاد الرويس عن ا ًوطلب الوفد رشحا، يف إطار . يةمت
تخدامات  تاجئ ومؤرشات األداء، حول ا سـا تاكر لن Qيا و نولو بمراكز دمع ا ج هذه لتك تخدمني  يمت حتديد عدد ا لويف  سـس ملك

 .اخلدمات

ية من أجل  .451 ب5ان ا سح يرسل إىل لك من ا نوأوحضت األمانة أن الفكرة يه أوال حتديد أساس املقارنة من خالل  ل ملعم ُ ً
تخديم تقيمي  تاكر مسـعدد  Qيا و نولو بمراكز دمع ا ج تقدير أي تقدم حيرز يف . هذهلتك ُوذÂ من شأنه أن يوفر أساسا  ل ً

تني تني ا ملقبلا نسـ تخديم . ل مسـولكن أوال، يمت حتديد عدد  تاكر ً Qيا و نولو بمراكز دمع ا ج سحلتك  .ملمن خالل ا

 11الرب*مج 

ية عىل الرب* .452 تا يقات ا ند ا لوقدم وفد ا ل تعل له بو أكرث . 11مج ل ية الو تعلق إلشارات إىل جعل برامج أاكد يأوال، وف©  مي ي ً
ئة  ية  نا ب5ان ا يل أكرب للمدربني من ا ناك  هم أن يكون  ية، رأى الوفد أن من ا نا ب5ان ا ياجات ا تجابة ال يا ل ل ث ه ل ل ت هبسـ ممت مل م ح

تدريب بو والقامئني عىل ا ية الو تدريس يف أاكد لا ي مي ية وميكن أن يكون ذÂ من. ل رشية ا حملل املوارد ا ية (لب تدر يبللربامج ا ل
ية ناطق) طنالو ب5ان وا ية الفكرية يف ت� ا ملوموارد من خرباء ا ل يش يف ب5 . مللك شخص ا0ي  يا أن ا يعومن املعرتف به عا ل ًمل

نجح فعال عىل أرض الواقع ب5 واحللول اليت ميكن أن  ها ا شالك اليت توا ًما يكون =يه تقدير أفضل  ت ل هم . 1للم ملو0ا، اكن من ا
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نارص من  عجدا إرشاك  ية ً نا ب5ان ا ما ل ب5ان ل تعلقة يف الربامج احملددة اليت جترى يف ا يع ا يني وخرباء يف املوا لمكدربني وأاكد مل ض ُمي
ية نا ما ياغة جديدة يف هناية الفقرة . ل يل : "6.11صواقرتح الوفد  تعزيز  هود  بذل ا ثو ل متس جل ياملدربني ُت نا ب5ان ا ممن ا ل ئة ل هية يف 

ية نا ب5ان ا ياجات ا تجابة ال يكونوا أكرث ا ية  تدر ها ا ية وبرا متدريس األاكد ب لجم ل ت سـ ل ي ل تعلق بإعادة تصممي الرب*مج ." حمي يوف© 
يذي ها يف األساس رمغ أنه ذكر سابقا أن لتنفا ية يه  تدر تو5ت ا=ورة ا ً، اطلع الوفد عىل املوقع اإللكرتوين ووجد أن  ُ س نفب ي ل حم £

هور تلف مجلا سـهتدف  خم ا ية(مل نا ب5ان ا شاركني من ا ما ل ل سؤال هو ملاذا تغري جدول الرسوم وهل صارت الرسوم يف ). مل لواكن ا
ية نا ب5ان ا شاركني من ا مناول ا ل ل مل يل جدول الرسوم. مت رس الوفد أيضا عام . صوإذا اكن األمر كذÂ، طلب الوفد تفا ًوا سـتف

بو وسأل. ُإذا اكنت أي دورة قد أجريت لفعل ية الو تعاون بني أاكد تو¯ أن يمت ا ي الوفد أيضا عام إذا اكن من ا مي ل مل هد ً معو
بحث تدريب وا تحدة  لاألمم ا لل تدريبمل تحدة تعمل يف ا ئة أخرى ¼بعة لألمم ا ل أو أي  مل تخدام . هي مية يف ا سـورأى الوفد  ق

تاحة  باكت والقدرات اليت قد تكون  ما تحدة األخرلفعل لشـ رشيةمللواكالت األمم ا تعلق .لبى يف جمال تدريب املوارد ا ي وف© 
ب5ان (6.11لفقرة  تلف ا ية يف  سات ا ية ملؤ لحول عالقات األاكد خم مي س ناك برامج )لتعلمي ساءل الوفد عام إذا اكنت  ه،  ت

بو ية الو تعاون مع أاكد  Âية وذ سات ا ية واملؤ بل اجلامعات ا يتدريب جترى من  مي ل مي س لتعلحملل ق يح واكن آخر ط. ُ ضلب تو
تاجئ  نتعلق بإطار ا ية ("ففي مؤرش األداء اخلامس ). 88صفحة (لي بو ا شاركني ا0ين تلقوا تدربا يف مدارس الو لصيفعدد ا ي ي ًمل

ًنو5 بالغ ")سـ ناك اخنفاض يف الرمق عن أساس املقارنة ا ل، اكن  ثل يف 600ه هدف ا0ي  يمت إىل ا تني500ل تني القاد م لفرتة ا . لسـن
ثل، أشار الو سات (فد إىل أنه يف مؤرش األداء الالحق ملو ية ملؤ ناجه ا=را ية اليت أدرجت يف ا سعدد ا=ورات األاكد سـ مل ُمي

ية تني 8، ظل الرمق )لتعلميا شلك واحض بفرتة ا تعلق  لسـن ا ب تني2012-2010مل تني القاد م عىل حا7 لفرتة ا وسأل الوفد عن . لسـن
تحفظ جدا يط ا ثل ذÂ ا باب  ًأ مل تخط لسـ ثل،. م ُ فإن األرقام الواردة يف مؤرش األداء لعدد اللغات اليت تقدم هبا ا=ورات ملو

تا y ًظل يÉ . 11 و11: ب تدريب،  ية وبرامج ا يع نطاق معل األاكد بب لعدم حماو� تو ناك  رس الوفد عام إذا اكن  بوا لس مي سـ ه سـتف
يع أحناء العا سات يف  رشاكت واملؤ يكون حمور تركزي ا  Âمجبدا واحضا أن ذ س لسـ  .ملً

تدابري الالزمة لرتمجة عدد  .453 يان ا0ي أدلت به اáموعة العرية وا0ي أكد عىل طلب اختاذ ا لوأشار وفد عامن إىل ا ب لب
ب5ان العرية تدريب إىل اللغة العرية وذÂ لز5دة الفوائد اليت تعود عىل ا تعلمي وا بمن برامج ا ل ب ل وذكرت هناية . ل

ه": "2"7.11 الفقرة يمت أيضا بذل ا جلو بل ًس نحو املطلوب من  ية عىل ا تعمل عن بعد إىل لغات إضا قود لرتمجة دورات ا لف ل
ب5ان العرية شلك ". ا=ول األعضاء يه الكفاية وال تعرب عن طلب مجموعة ا ست قوية مبا   Nبورأى الوفد أن هذه امجل ب ل في ل

 .حصيح

ية إىل برامج ا .454 نا ب5ان ا شأن مض خرباء من ا لوأوحضت األمانة العامة،  ل ل يام مب ية، أنه جيري لفعل ا لقتدريب يف األاكد مي
Âتعمل عن بعد، أىت حنو . بذ ثال، يف جمال ا يل ا لفعىل  مل ية70بس نا ب5ان ا م يف املائة من املعلمني من ا ل ويف برامج . ل

نظمي ا=ورات الشرتاك مع اجلامعات ية، يمت  سات األاكد تاملؤ مي يا، أىت ما يقرب م. س  يف املائة 90ن يقويف الرب*جمني يف أفر
ية نا ب5ان ا ممن اخلرباء من ا ل تري . ل نو(جسـويف بر*مج املا  يف املائة 60، اكن حوايل )يا0ي جيري الشرتاك مع جامعة تور

ية نا ب5ان ا ممن احملارضين من ا ل رشيكة . ل سات ا تدريب مع املؤ شطة ا نظمي أ هين، جيرى  تدريب ا لوف© خيص بر*مج ا س ل ن ت ملل
تقدمةمعظاليت اكنت يف  ب5ان ا ملها من ا ل شـهتا . م نا تدريب األفراد يف اáاالت اليت متت  سات خرباء  قوقدمت هذه املؤ ل مس

ب5ان  بلني، إل¼حة مزيد من اخلرباء من ا تب األورويب للرباءات تدريب الفاحصني ا توىل ا ثال  يل ا لمعا، عىل  ي مل تقس ملك ملسـب ً
ية نا ما ناء بر. ل ية، و ثويف حا� املدرسة ا سـتيف يث ما يقرب من 10*جمني، جرى تقدمي لص ية  نا ب5ان ا ح برامج يف ا م ل  100ل

يف ب5 ا ملضيف املائة من احملارضين اكنوا من ا بل جللب املزيد من اخلرباء . ل بحث عن  ية  سـوأضافت األمانة العامة أن األاكد ت مي
ية نا ب5ان ا ممن ا ل ن. ل ب5ان ا ياجات ا يذي أكرث عىل ا لوسريكز الرب*مج ا ل حت نفت ية ول يجري تقدميه يف . ]ةاصاخل [هتامشاركما سـو

ية  نا ب5ان ا ما ل سابق(ل تقدمة كام اكن يف ا ب5ان ا لويس يف ا مل ل يري رشاكهئا يف تقدمي هذا ). ل ية قد قامت  تغواكنت األاكد بمي
ب5ان. الرب*مج تعاون مع اجلامعات يف ا يمت تقدمي الربامج  يأيت اخلرباء اجلدد من جامعة هارفارد و لو ل ية، وهو ما مل سسـ نا م ا ل

سابق يه يف ا ليكن احلال  ناعي أو . عل بة للقطاع ا ية  ية الفكرية ذات األ يكون الرتكزي عىل قضا5 إدارة ا لصو سـ مه لنسـ مللك
ية نا ب5ان ا رشاكت يف ا ما ل ل يلك الرسوم يف الوقت احلارض. ل تغري  هولن  تفرض . ي  Â0 ُوسـهتدف الرب*مج القطاع اخلاص سـ ي
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شارك ييل. ةملرسوم عىل ا تايل يف  نغافورة، عىل أن يكون ا يمت تقدمي بر*مج يف نومفرب يف  توارخي،  بة  شـوأما  ل سـ لل تسـ سن وف© . ل
ية تجارة العا نظمة ا تحدة األخرى، أشارت األمانة إىل تعاوهنا الويق مع  ثب مع واكالت األمم ا ملتعلق لعمل عن  ل ث مل ك وجري . مي

شرتكني يف لك عام، مت  يكونوا مفاوضنيمتقدمي بر*جمني  ية . لفهيام تدريب موظفي احلكومة  مللكومت أيضا تدريب أساتذة ا ً
ية تقا تصاداهتا مبرحN ا ب5ان اليت متر ا ب5ان األقل منوا وا ية وا نا ب5ان ا لالفكرية من ا ن ل ل ل قل هد . ًم ية عىل اتصال  مبعواكنت األاكد مي

تخدام برامج  يهنم من ا بحث  تدريب وا تحدة  سـاألمم ا ل لل ية الفكريةلمتكمل ية يف جمال ا مللكاألاكد  ألف 35وأضافت األمانة أن . مي
سابقة نة ا ية الفكرية يف ا تعمل عن بعد يف جمال ا ها  لشارك قد انضموا إىل برا سـ لل لم مللك ية . جم ميوأضافت األمانة كذÂ أن األاكد

تري يف قانون ا توى اجلامعي، وهو املا شرتكة عىل ا تقدمي أربعة برامج  ملتقوم  سـ سـ م جب يا، وواحدا : لكية الفكريةمل نني يف أفر ًا يق ث
يا يا وواحدا يف أسرتا ليف إيطا يل مواد تدريب األساتذة لل. ًل  Âية كذ هوقامت األاكد نة خرباء بتسمي ية  نحا درا يوقدمت  معسـ ً م

ية. للطالب ياجات اإل Q يع هذه الربامج ميوبت  ت مج قلل يا، مت تقدمي بر*مج . ح ثال، يف أفر يل ا لفعىل  مل يقس تعاون مع ب
]REPO [ية ب5ان األفر ناطقني للغة Qنلكزيية القادمني من ا ية، واكن مكرسا أساسا إىل ا يقواجلامعة واألفر ليق ل ً وأبعد من . ً

ية  شطة ميذÂ، دمعت األاكد ية لكهنا مل تكن نأ شورة أاكد ية أو  نة ومواد تدر ميمع اجلامعات، من خالل تقدمي حمارضات  م ي بي مع
شرتكة يا مع وجي. مبرامج  تعاون حا ثل هذا ا ًري  ل ل يع نطاقه12 أو 10م ية تو سـ جامعة وتعزتم األاكد تعلق بأعداد . مي يوف© 

بة  شاركني اكنوا أساسا  تلفة ألن ا ية، أوحضت األمانة أنه جيري تقدمي هذا الرب*مج بطريقة  شاركني يف املدارس ا طلا مل خم لصيفمل
تدئني انضموا إىل الرب*مج عىل نف يةمبأو موظفني  تاحة يف الوقت . لشخصقهتم ا رشية ا ملوأضافت أنه، يف ظل املوارد ا لب

ية  رشة مدارس  ية تقدمي  ية اللو نا يفالراهن، مل يكن من املمكن من ا ت صح ع س ناك خطة ) وهو العدد احلايل(جل هÂ0 اكنت 
شاركني ملللحد من هذا العدد، فضال عن عدد ا تعمل عن بعد، اكنت األاكد. ً تعلق  ميويف ما  ل ها 14ية تقدم ي معظم دورة، 

ية ية أو الكروا ية أو الربتغا نا ثل ا تحدة  ية لألمم ا تحدة وغريها من غري اللغات الر ست لألمم ا تللغات ا ل ي مل مس مل مل ت ُوبذل . لفيم ت
تعمل عن بعد إىل لغات أخرى تخدام دورات ا توسع يف ا هود من أجل ا لا سـ ل يد ا0ي . جل ب5 ا متد ذÂ عىل ا  ،Âملسـتفومع ذ ل يع

تعمل عن بعد نظام ا ليقرتح تقدمي دورة جديدة  بري جدالفعل لغة هو 11لوعلقت األمانة بقوها إن العمل يف . ب ً عدد  نت . ك بيو
توفر  ية،  سات ا ية واملؤ ناجه ا=را ية اليت أدرجت يف ا تعلق بعدد ا=ورات األاكد سـاألمانة العامة كذÂ، أنه ف©  مي س سـ مل مي في لتعل ُ

تحقق م ية نظمت . ن املعلوماتلاجلواب مبجرد ا نة عامن، قالت األمانة إن األاكد يقات اليت أدىل هبا وفد  بة  ميو سلط تعل للسـ لن
شطة  يا يف املغرب واجلزائر ومرصنأ هين اليت جترى حا تدريب ا تعمل عن بعد وبرامج ا ية للغة العرية يف برامج ا ًتدر ل ل ل ب ُي مل . ب

شاف املزيد من اإلماكيات مع اجلامعا نوجيري ا نطقة العريةسـتك بت يف ا تعمل عن بعد إىل . مل بة لرتمجة دورات ا لوأما  لنسـ
ية تعمل  نحو املطلوب من جانب ا=ول األعضاء، فإن األاكد ية عىل ا ميلغات إضا ل ياف ًحا ومع ذÂ، . عىل ز5دة عدد اللغات ل

شاركني يف لك دورة توقف أيضا عىل عدد ا ملفإن الرتمجة   .ًت

تعاون مع ا=ول العريةوشكر وفد مرص األمانة العا .455 بمة إليالء اهGم  ورحب لز5دة يف املوارد اäصصة . لل
تخدام املوارد بكفاءة. 11 للرب*مج تاجئ وحتديدا مؤرش األداء . سـوأعرب عن أمì يف أن يمت ا ًوتطرق إىل جدول إطار ا لن

تني  شاء أاكد يث ذكر أساس املقارنة إ سابع،  يا ن ميل هدف هو)2(ح يات ). 4( أربع ل، يف حني أن ا شاء أاكد ياق إ ميويف  ن سـ
هدف توصل إىل هذا ا ية الفكرية وأعرب عن أمì يف أن يمت ا ية وا ية  نة ا لجديدة، ذكر الوفد بقرار ا لمللك من ن تللج ل£ يق . ملع لتحقو

ثال  يل ا رشوع وذÂ لز5دة العدد إىل، عىل  ية من ا ثا بغي أن ختصص موارد لفعل للمرحN ا  ،Âملذ س ن ل بي ملن وف© خيص . 6ُ
تني  حسب أساس املقارنة إىل ثالث ) 2(قيمؤرش األداء التفاقات تعاون جديدة، أشار الوفد إىل وجود ز5دة من اتفا

يات  تفاؤل) 3(قاتفا بعث عىل ا هدف وهذه الز5دة ال  ليف ا ت هدف إىل مخس أو ست . ل ته يف ز5دة ا لوأعرب الوفد عن ر غب
يات ته يف تضمني . قاتفا توفري املزيد من الربامج للغة العرية غبكام أبدى ر بإشارة إىل وضع خطة  توقعة(ل تاجئ ا مليف إطار ا  ). لن

شجعة جدا .456 ية  ية يف برامج األاكد نا ب5ان ا ئة تدريس من ا ند أن املعلومات عن إرشاك أعضاء  ًورأى وفد ا م مي ل ل ي مه ه . ل
ية يف معل تعممي جدول أعامل ا بذو�  هود ا منوأعرب عن تقديره  ل لتمل يةللج نعكس ذÂ يف الفقرة . مي األاكد ، 6.11يواقرتح أن 

ية تدريس واملدربني يف األاكد ئة ا ية يف  نا ب5ان ا يل ا متر من أجل تعزيز  هود سوف  ميلقول إن ا ل ي ل ل هث ممت وحول الرب*مج . تسـجل
يدا للغاية ألهنا جتعل ا ية يعد  نا ب5ان ا يذي، رأى الوفد أن نقل هذه الربامج إىل ا ًا مف م ُنف ل ل هللت يري . سلوصول إلهيا أ تغوبدا أن 
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بة أيضا رشاكء اكن فكرة صا ًا ئ بح الرب*مج . ل شاركة بعد أن أ يري يف رسوم ا باب عدم وجود  تأكدا من أ صومل يكن الوفد  مل تغ سـ ً م
ثري يف العامة أقل  تاك يث ا ية  بكيجرى يف ب5ان * ح لم ل يمي الرسوم. ُسـ ية عىل إعادة  تقوحث األاكد بعض . مي يوشعر الوفد  بة خب

ندية أبدت . ُاألمل حني عمل أنه هذا الرب*مج مل جيرى ملدة عامني رشاكت ا لهورأى أن فرصة قد ضاعت ألن العديد من ا ل ً
ثري من QهGم هبذا الرب*مج نغافورة، يمت إطالق الرب*مج يف ماكن آخر. لكا . سـوأعرب عن أمì يف أنه، يف أعقاب بر*مج 
ية ًوأحاط الوفد علام ملعلومات ع شرتكة اليت جترهيا األاكد مين الربامج األربعة ا يامل ًحا يال يا وأسرتا يا وإيطا ل يف أفر ل وشعر . يق

بحر الاكرييب نطقة ا ية و هادئ وأمرياك الال يط ا يا وا للقلق من عدم وجود برامج يف آ ي حمل مسـ ن ناك . تل هوساءل عام إذا اكنت  ت
تني يف  هاتني ا يع نطاق هذا الرب*مج  تو نطقخطط  ملل سـ بNل تني ا ملقفرتة ا ويف حا� عدم وجود خطط، رأى الوفد بقوة أنه . لسـن

نقطة شأن هذه ا يحا  ثل ت� اخلطط، وطلب تو لبغي وضع  ب ض ًي م ية، قال الوفد إنه تلقى . ن يض عدد املدارس ا يفوشأن  لصختف ب
ه شاركة وا0ين مل جيدوا أل بني يف ا نود الرا بات من الطالب ا ثري من ا سيا ا نفلك ملل غ ه لطل بدو أنه يمت . ًم ماك*ًخشص يوعىل ما 

شاركني عىل أساس  ملبول ا برية" طالب واحد من لك ب5"ق يعاب األعداد ا لكألنه ال ميكن ا ملونظرا جلودة الربامج ا. ست ، متازةً
ية الفكرية، رأى الوفد أنه من املؤسف أن خيضع هذا الرب*مج إىل املزيد من اخلفض ية املزتايدة  للملكواأل فد أن وأمل الو. مه

ية[يزداد  تا]. لصيفعدد املدارس ا y تعمل عن بعد ظل ثل، بدا أن عدد اللغات يف ا ًو ب ل ناك حاجة . مل هوÂ0، رمبا اكنت 
يص امل ختصنظر يف  يةزيد لل  .ميمن املوارد لألاكد

نة عامن  .457 يان ا0ي أدىل به وفدا مرص و سلطوأيد وفد املغرب ا يدالب ًتأ ية وأعرب الوفد عن أمì يف. ً ¼ماي ن أال تلقى املزيا
سابقة ألن جدول املوارد  تني ا ية فرتة ا ته مزيا سه ا0ي ال تني القادمة املصري  ية لفرتة ا لاäصصة لألاكد ن نف نمي ق سـن لسـ يف العمود (ل

يه ) األول فهر  ثريا10تظ تحويل، تراجع الرمق  بات ا ً ماليني فرنك سورسي، وبعد ذÂ، حتت تر ك ل يت  .ي

تعلق بعدد األاكد .458 ميوف©  ية، أوحضت األمانة العامةبيات العرية، ي يذ األاكد رشوع خاص حتت إرشاف و مي أن هذا  تنف م
ية رشوع خاص مضن إطار جدول أعامل ا لتمنولكهنا أضافت أنه  سـهتدف أربعة ب5ان رائدة، . م رشوع  بداية، اكن ا يويف ا ملل

نحو يه عىل هذا ا لومتت املوافقة  ية . عل يا، تلقت األاكد ميوحا با، 15ًل  ً رشوع ولكن يف األساس، متت املوافقة عىل طل نفسه ملا
ية . ألربعة ب5ان ية وا ية  نة ا رشوع ألن ا يذ هذا ا يل  مللكوقالت األمانة إهنا ال ترغب يف اخلوض يف تفا مننف ن للج لتص ملع مل ت

تدى  سائلأفضل منالفكرية قد تكون  شة هذه ا ملنا ق ية . مل يس أاكد ميوأضافت أن تأ ية س ية طويN للملكية الفكرية طنو معليه 
يد ب5 ا ية  ية وإدارية وما يا تفبع آyرا  ملسـت لل ل سـ سـ ًت ب5ان اليت . تسـ ية للك ب5 من ا شا ناك مرحN ا لوأردفت بقوها إن  تك ًه ف سـل ً

نافع يف وا تاك يمي األثر وا ملتقدمت بطلب من أجل  ل ل بب، من أصل . تق با جيري 15لسوÂ0 ا  ً ياطل ًحا يذ ثالثة مهنا فقطل . تنف 
توى الوطينوخبصوص األاك سات عىل ا شاء املؤ يع عىل اتفاق، ومت إ تو يات العرية، فقد مت ا سـد س ن ل ب ملمي ب5ان األخرى، . ق لومع ا

ثة،  شاري، وإعداد تقرير  بري ا بل  يمي من  ثة  نا  ية، وهو ما يعين  شا ية يف مرحN ا بعفال تزال األاكد ت بع مض تك للمي سسـ خ ق تق ًف
يد ب5 ا ملسـتفووضع قامئة بأولو5ت ا بة. ل يات[ لعدد لنسـو رشوع ] مياألاكد يا، قالت األمانة إن ذÂ مربط  ملاملقرتحة حا ت ًل

نة) لألربعة ب5ان( تني . للجا0ي وافقت علهيا ا نة، وÂ0 فإن هدف فرتة ا يمت اقرتاح ذÂ مرة أخرى داخل ا نو لسـس للج
يات أخرى يس أربعة أاكد بدء يف تأ ميالقادمة هو ا يع عىل اتفاقات وأضافت األمانة العامة أن األاك. سل تو ية تقوم لفعل  قد ل مي

ية  بة ألمرياك الال يه احلال  يكون  سـ¤  ناطق أخرى،  شرتكة مع جامعات يف  نوتقرتب جدا من إقامة برامج  يم سـ عل سـ ح تم لن ً
يوية أيضا ناطق اآل بحر الاكرييب وا نطقة ا ًو سـ مل ل ية . م يذي، قالت األمانة إن األاكد بة لرسوم الرب*مج ا ميو لتنفسـ سـتحاول نل

ياسة الرسوم يمي  سـإعادة  ية، اتفقت األمانة العامة عىل أن الطلب اكن مرتفعا، وأنه اكن بر*جما . تق ًوف© خيص املدارس ا ً لصيف
برية وجناح  ية  كحيظى  يف(بشعب ية يف  ية األكرث  بارها املدرسة ا ن ب جت شعلص تعاون مع ). يفع يجري الرب*مج هذا العام  لو سـ

يف  بوع(جنجامعة  يفسـاأل ثاين يف جامعة  بوع ا بو واأل ن األول يف مقر الو ل سـ  اسـGرة تقدمي 300وقد مت تلقي حنو ). جي
يفة شاغرة50 لعدد نجاح. ظ و ية يف أماكن أخرى ال تلقى هذا ا لوأشارت األمانة العامة أن املدارس ا ية . لصيف ميواكنت األاكد

نني للك ا يفثحتاول تعويض ذÂ من خالل إجراء بر*مج واحد أو ا ب5 ا ناوب ا ملضنطقة، مع  ل ت  .مل
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يات، الحظ  .459 يس األاكد تأ تعلق  ميوف©  ب يذ ثالثة وفد مرصسي رش اليت مت تلقهيا، يمت  سة  بات ا تنف أنه من بني ا ع مخل لطل
نني أو ثالثة 12مهنا، يف حني ال تزال  يذ ا بدء يف  بالن ا هد العامان ا تصور أن  نظر فهيا، وقد يكون من ا ث جيري ا ل مل نفل ملق تش ي

بات من ية12لطل ا ها. ملتبق ا ناك رضورة لوضع خطط طوارئ  بب  لوÂ0 ا هس  .ل

ية  .460 تا بارة ا لواقرتح وفد عامن إضافة ا ل ية(لع تني املا بق Qتفاق علهيا يف فرتة ا ضاليت  ، بعد امجلN 6.11يف الفقرة ) لسـنسـ
تدريب وتوافرها ل: "األوىل توى برامج ا نح املزيد من الرتكزي عىل جودة  ليمت  حم م ست للغات س ية ا لالر تحدةمس  ."ملألمم ا

سأ� اليت أyرها وفد مرص، قالت  .461 رشوع، أي أنه متت األمانة العامةملويف شأن ا يودا يف ا ناك  مل إن الواقع هو أن  ً ق ه
يه ألربعة ب5ان رشوع بقدر معني من املرونة. علاملوافقة  يذ ا ملوجيري  ثل يف أنه . نفت رشوع  يذ ا تمتواكنت الصعوبة يف  مل ال نفت

بب توافر املوارد  تلفة  رسعات  رشوع  يد، وميكن أن مييض ا ب5 ا سامهة ا بو ولكن أيضا عىل  سمتد فقط عىل الو بتف ب مل خمسـ ل م ملي يع
ية األخرى يع Qتفاق . تيجأو األولو5ت Qسرتا نطقة العرية، مت تو قويف حا� ا ب ًولكن نظرا حلا� عدم  التاإحدى احليف مل

رشوع اآل يايس فا يقني ا ملا سـ تلفة يف لك حا� عىل حدة، رأت األمانة ". مجمد"ن لل يذ اكنت  خموشلك عام، نظرا ألن وترية ا لتنفب ً
توقعا تا أطول مما اكن  تغرق و يذ  ًالعامة أن ا م ق سيسـنف بل ا=ول . تل ته وحتديده من  نا بغي  قإال أن الرمق احملدد هو يشء  م شـن قي

نة  .للجاألعضاء يف ا

تعديالت اليت أجراه .462 لوخلص الريس ا نة عامن عىل الفقرة ئ ند و سلطا وفدا ا تعديلني. 6.11له  .لومت Qتفاق عىل ا

ياب الريس القصري، ترأس QجGع *ئب الريس  .463 ناء  ئوأ ئ غ  ).Qحتاد الرويس(ث

 13 و12 انجم*ربال

يقات عىل الرب*جمني  .464 ناك  تعلمل تكن   .13 و12ه

 14الرب*مج 

ية .465 تا يقات ا ند ا لقدم وفد ا ل تعل له تاكر 5.14 الفقرة ًأوال، حتت. ل Qيا و نولو ية مراكز دمع ا يح ما ب، اقرتح الوفد تو ه جض لتك
ندة إلهيا هام ا ملسـوا هدف الهنايئ من . مل تاكر لويف حني أن ا Qيا و نولو بمراكز دمع ا ج هم الوفد لتك تاكر احمليل،  Q يع تفهو  ب تشج

ترص  ية وأنه  ية تدر يكون  يقأن األمر  جي معل ياآلن سـ بعىل رش تقارير حفص  هم إبراز . براءات Qخرتاعا*ت ن ملوÂ0 اكن من ا
تاكر فكرة أن  Qيا و نولو بمراكز دمع ا ج تاكر احمليل ونقل لتك Q يع باكن من املفرتض أن تكون مصدر عون وطين  لتشج

يا نولو جا يق . لتك قواقرتح الوفد أيضا إدراج الرمق ا= ية يف الفقرة ) 12(ً ثا نيف امجلN ا يس مراكز  "ً، بدال من القول5.14ل سمت تأ
تاكر دمع  Qيا و نولو با ج تعلق لفقرة ". 2011-2010يف عدة ب5ان يف الفرتة لتك يا، وف©  yيو ساءل الوفد عن "4"10.14ًن ت، 

ية إلنفاذ  شارية ا Q نة نبب عدم وجود أي إشارة إىل ا ت ملعللج س نةنتاجئ لالوصول املركزي (س ، املوجود يف إطار )معيحفص 
ية إلنفاذ15 و14 وألن الرب*جمني .15الرب*مج  شارية ا Q نة ية مماثN، ميكن إضافة إشارة إىل ا ن هلام أهداف هنا ت للج ملعئ . س

تاجئ  ثا، يف إطار ا yنو لل ية ملول ، اكن مؤرش األداء األ)104صفحة (ً باكت الو نتعلق بعدد من ا شـ طي يا ل نولو جراكز دمع ا لتك
تاكر  Qرس الوفد . ُاليت أطلقتبو ٍعن إماكية إضافة مؤرش أداء yن سـتفوا ، أي الرضا )كام هو احلال يف الربامج األخرى(ن

تاكر عن  Qيا و نولو بمراكز دمع ا ج ثال لتك يل ا ئوية، عىل  بة  ملواإلشارة إىل  س بسـ م بة مالمئة80 أو 90ن  .كنسـ يف املائة، 

يري17وأشار وفد مرص إىل أنه خالل ا=ورة  .466 ية، مت  نة الرب*مج واملزيا تغ  ن ويف ذÂ الوقت، .  امس هذا الرب*مجللج
نوان إىل طلب اكن الوفد قد  لعيري Qمس وا تخدام املعلومات "الوصول إىل املعلومات واملعرفة"تغ سـ، إذ اكن الغرض هو ا

هذا الرب*مج تاجئ  تاجئ واألهداف بإطار ا يه يف معود ا شار إ نحو ا ية الفكرية وعىل ا لواملعرفة حول ا نمللك ن ل مل لل  .ل
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ته يف إضافة لغة جديدة يف الفقرة وأعرب  .467 تان عن ر بوفد  غسـ ية إىل ز5دة 9.14 أو 6.14ك هود الرا م لإلشارة إىل ا جل
تلكفة إىل /قاعدة نخفض ا ب5ان املؤهN للحصول عىل إماكية الوصول اáاين أو  لعدد ا ن مبادرة الوصول إىل األحباث من أجل مل

تاكر  Qية و با نفاذ إىل بر*م )aRDI(لتمن تخصصة لوا  ).ASPI(ملج املعلومات ا

يق مل .468 يمت إدراج العدد ا= قوردت األمانة العامة بأنه  تاكر س Qيا و نولو براكز دمع ا ج ، وكذÂ 5.14يف الفقرة ) 12(لتك
ند  نص ا0ي اقرتحه وفد ا ها تعريف(لل تعلق لفقرة ). ليف ا بو " 4 "10.14يوف©  ، CASEيوعدم وجود إشارة إىل الو

بو 15 ألن الرب*مج 15أنه توجد إشارة يف الرب*مج أوحضت األمانة  نفذ بر*مج الو ي  ًوتوجد اإلشارة حتديدا يف  (CASEيس
بو ). 4.15الفقرة  ية 14ً، بدال من الرب*مج 15 يف الرب*مج CASEيوقد اختذ قرار إدراج الو لفن، عىل أساس اخلربة ا

بو  بات اخلاصة لو ياملطلوبة واملوارد وا شرتكة ل5ول األعضاء ، واCASEملتطل ية  يوفر أر م0ي  ض يجري (سـ سـكذاك ا0ي 
ية ب5ان أمرياك الال ينتوفريه  توفر بر*جما). تل نحو وإمنا  بو لن تقدم معلومات عىل هذا ا ًويعين ذÂ أن الو سـ ل ية . ي بنواكنت هذه 

ية الفكرية والرب*مج  تعلق حبلول األعامل ملاكتب ا ية،  مللكية  ت ن تقت  هو توفري املعلومات 14ن الرب*مج واكن القصد م. 15حت
يزي واحض لوالييت لك من الرب*جمني. واملعرفة إىل ا=ول األعضاء وأحصاب املصلحة ناك  متوÂ0، اكن  وأردفت األمانة . ه

تاجئ  بة الرضا يف إطار ا تفق عىل رضورة إدراج  نالعامة بقوها إهنا  سـ لت ن ي(ل نولو جمؤرشات األداء واألهداف ملراكز دمع ا ا لتك
تاكر Qيفة ). بو شأن توقعاته أن تكون و ند  يق وفد ا تاكر، و Qيا و نولو تعريف ووالية مراكز دمع ا تعلق  ظوف©  ب ه تعل ب ب لي جل تك

يا، قالت األمانة إن ذÂ أمر ويق الصN جدا  نولو تاكر احمليل ونقل ا Q يل تاكر يه  Qيا و نولو ًمراكز دمع ا ث ب ه جب تك ج لتك س تل
بار Q سؤال ا0ي طرحه وفد مرصعتوجيب أن يؤخذ يف شة ا نا ند  ل  ق ية يف يويو، *قش . مع شاورات غري الر نويف ا مس مل

تني. األعضاء الفرق بني املعلومات واملعرفة ناك فرق بني دالالت هاتني ا للكمواكن  شري األمانة حتديدا . ه يا*  ًوÂ0، أ ت ً ح
تقد أن احلصول عىل املعلومات فقط قد ال يكون حال ًللمعرفة ألهنا  تطوير اخلربات وناء القدراتتع ية  نا ب5ان ا ب يف ا ل ل عىل . مل

يا*ت أو وyئق ثال، ميكن أن حيصل املرء عىل إماكية الوصول إىل قواعد  بيل ا ن مل إال أن احلصول عىل املعلومات وحدها . بس
يف ميكن ل نة أو  يا  نولو بغي نقل  يف  ية  نا ب5ان ا ندسني يف ا كلن يوحض للعلامء وا ي ي ك ل ل معه ج تك ن م تاكر احمليل اجلاري أن مل بال

ية نولو جيد من هذه املعلومات ا تك لتف شورة ألحصاب املصلحة يف ا. يسـ ية ملوÂ0، بدأ الرب*مج يف تقدمي ا نا مب5ان ا ل لتطوير ل
ية اخلاصة ها الو ياق ظرو سري املعلومات يف  يمي و يل وتقدير و تح نÞاراهتم وقدراهتم وخرباهتم  سـ تف ل طل ف ثال، مت. تق يل ا ملوعىل   بس

رشوع  بدء يف  ما ية" مشهد الرباءات"ل لتمنوقد أدرج يف جدول أعامل ا هد الرباءات . ُ يمت (مشورأت األمانة أن تقارير  سواليت 
بل هناية العام تقارير احلصول عىل بعض املعرفة، ويس ) قإعدادها  تلقي ا يح  يث  تعلقة لرباءات  لتحلل املعلومات ا لت مل ت حب مل سـ

ناك حاجة لإلشارة إىل املعرفةو. جمرد مجموعة من املعلومات يات جبدول أعامل . هÂ0، اكنت  ناك ثالث أو أربع تو صواكنت  ه
تاكر احمليل Q يع يا أو  نولو نقل ا تعلق  شري حتديدا اىل احلصول عىل املعرفة ف©  ية  با شج ب ي ت تمن ج لتك ً يع هذه . لت جتموقد مت 

ئة جمي ها حتت ا يات معا، و تو لفا تصنيف ً ص ية امخلس وأربعنيُكام أطلق علهيا يف. ل يات جدول أعامل ا من ويقة تو ص ئة جمي: "لتث : لفا
يا املعلومات وQتصال، واحلصول عىل املعرفة نولو يا، و نولو جنقل ا تك ج نوان الرب*مج ." لتك يري  عوشأن  تغ ، اكنت األمانة 14ب

نعتما زالالعامة  نفاذ إىل املعرفة"أن  ةمقت  مية ألهنا مأخوذة من و" لا يغة ا لسليه ا يةلص منيقة جدول أعامل ا وعرضت . لتث
ية الرب*مج خلدمات من أجل الوصول إىل املعرفة بب  ية و رشح  تسماألمانة العامة إدراج فقرة قصرية  س خلف تعلق . ل يوف© 

نفاذ إىل  (6.14لفقرة  يا وقواعد )ASPI وaRDIلا نولو ج، أوحضت األمانة أهنا قدمت هذا الوصول اخلاص áالت ا لتك
سوقة جتار5بيا*ت بر ًاءات Qخرتاع ا £ تاحة ألي خشص مؤهل وحيق 7 . مل ية عىل املوقع، ويه  موقد مت طرح هذه اإلماك ن

بو لن . احلصول عىل هذه اخلدمات شرتك من جانب ا=ول األعضاء ألن الو تطلب بذل 1د  يدين  يولكن ز5دة عدد ا م ت ملسـتف
سات خاصة عىل Qنضامم إىل هذا ا بار مؤ ستقدم عىل إ هود . لرب*مجج بغي بذل املزيد من ا جلوأضافت األمانة العامة أنه رمبا  ين

شلك أفضل عن توافر هذه اخلدمات يدين. بمع ا=ول األعضاء لإلعالن  يام بذÂ، ميكن ز5دة عدد ا تفومن خالل ا . ملسـلق
باره واحدا من مؤرشات األداء   Âشلكة يف إدراج ذ ًوÂ0، فإن األمانة مل تر أي  ت عم تخدمني أو عدد ع(َ ملسـدد ا

ب5ان رشاكء ال ). لا بو ألن هؤالء ا تفاوض مع رشاكء الو توقف عىل ا يدة  ب5ان ا متل  توسع ا لومرة أخرى فإن ا يسـ ل ي لل تفل مل حمل
تة يا*ت املعلومات . حبيفعلون ذÂ ألغراض خريية  ية وقواعد  نولو ية وا ية الوصول إىل اáالت ا بهم يدركون أ لعلم جمه تك لف

تعلقة ل تدامة . رباءاتملا رشاكة  يا*ت جتارية البد أن حتصل عىل عائد معني من أجل جعل هذه ا رشاكء مه  سـوهؤالء ا مك ل ل



WO/PBC/18/22 
111 
 

يا ًما يد إماكية الوصول. ل نة عىل األمانة العامة  يا رشوط  نوهكذا، فرضت حا ي ي لتقل مع ً ية . ُ نا ب5ان ا ست لك ا مويف الواقع  ل ل لي
شمو� هبذا ال تكون  يه الكفاية  ممؤهN مبا  ل يN األمانة وقد بذلت . رب*مجف هر ا يف رشوط ا=خول خالل األ لقل1ودا  ش لتخف ً

ب5ان اليت مل تكن قد تأهلت بعد با قو5 من ت� ا ناك  هار أن  ها من خالل إ ية، واكن علهيا تدعمي مو لاملا طل ه ًض ً ظ ومرة . قف
سأ� أخرى، ختضع  بو وملهذه ا شرتكة بني جانب األمانة العامة للو يبذل 1ود  م يع نطاق هذه ل تو متة  سـا=ول األعضاء ا ب مله

ية  .لتغطا

شاء  .469 ند علام بأنه مت إ نوأحاط وفد ا ًه ته يف أن يعكس أساس 12ل تاكر وعرب عن ر Qيا و نولو ب مركزا =مع ا غب ج لتك ً
يح وهو  تاكر10إطالق "لصحاملقارنة العدد ا Qيا و نولو ية ملراكز دمع ا باكت و ب  ن جشـ لتك تعلق ). 104صفحة " (ط يوف© 

بري بني املعلومات وترمجة ت� املعلومات إىل معرفة ناك فرق  يحه شلك سلمي،  كحلصول عىل املعرفة، كام مت تو ه ب وÂ0، . ض
ياتساءل الوفد عن عدم وجود أي إشارة إىل  نولو جماكتب نقل ا تابعة للجامعات ولتك يا ا نولو لماكتب نقل ا ج  ألهنا ذات لتك

بارشة لوصول إىل املعرفة  Nيهنا يف مؤرشات . 5.14قرتح إضافة هذه اإلشارة يف الفقرة وا. مص بع ذÂ أن يمت  تضمو تت يسـ
توى الرضا  Âبب عدم إدراج تعزيز الوصول إىل . مسـاألداء، مبا يف ذ سوساءل الوفد عن   يف مؤرشات ASPI وaRDIت

تجارية  هات ا ناك صعوت مع ا سري األمانة العامة أن  نه وجد الرد يف  لاألداء،  ه جلتف شوراتلك ومع . ملناليت تقدم الصحف وا
هم جدا يف احلصول عىل خدمة املعرفة، اقرتح الوفد أن يمت تضمني الوصول إىل  ًذÂ، نظرا =ورها ا  يف ASPI وaRDIملً

 . مؤرشات األداء

بعد الواحد مهنام اآلخر .470 شمل الواحد . يستوقال وفد مرص إنه ال يرى أن املعرفة واملعلومات  هام  يويف الواقع  مهنام ف
يري امس الرب*مج إىل . اآلخر  ".خدمات من أجل الوصول إىل املعلومات واملعرفة"لتغوكرر الوفد اقرتاحه 

يري Qمس إذا وافقت الوفود األخرى .471 يمت  تغوأكدت األمانة أنه  تعلق مب. س يا يوف©  نولو جاكتب نقل ا ماكتب نقل ولتك
تابعة للجامعات يا ا نولو لا ج انظر مؤرشات األداء يف صفحة  (1 مدرجة يف الوقت الراهن يف الرب*مج ، أوحضت األمانة أهنالتك

يق مع الرب*مج 14والرب*مج ). 27 يمت ا بع  سـ، و لتنلط سطر األخري 1س يح ذÂ يف ا تو شأن، وميكن اإلشارة  ل يف هذا ا ض ل ل
يمت تضمني إشارة إىل . 5.14من الفقرة  سوأكدت األمانة أيضا بأنه  ًaRDIو ASPIتحفظ ، مع إدراج م هدف مرتقب حذر و ِ َ

ًجدا، واضعة  ياهنً بارها  بيف ا  .سابقلا اعت

ياغة .472 تان أنه قدم لألمانة العامة مقرتحا  للصورصح وفد  ًسـ  .ك

تحدة إىل الصفحة  .473 تاجئإطار  (104ملوأشار وفد اململكة ا بالغ )لنا هدف ا ل، وا تاكر، 22ل Qيا و نولو ب مركزا =مع ا ج لتك ً
يد أن ذ ية  تفوطلب إضافة حا ية شـ ية وا ية  نة ا ية وموافقة ا شاريع جدول أعامل ا يمي  هدف خيضع  مللكÂ ا تق منل ن للج من تم لت ملعل ل

ية ثا نالفكرية عىل املرحN ا  .ل

نصة .474 ية إىل ا نة الرب*مج واملزيا ملوعاد ريس  ن جل  .ئ

 15رب*مج ال

تاجئ اكن  .475 ند أن واحدا من مؤرشات األداء يف إطار ا نوقال وفد ا له ً شاركة يف بر*مج عدد مجموعات املاك"ل ملتب ا
لفعل أحد مؤرشات األداء يف الرب*مج ". مشرتك Âيمي. 9واكن ذ ية يف ا تقوساءل الوفد عام إذا اكن ذÂ يعين ازدوا لج  .ت

ية .476 يس ازدوا هو  تخدام نفس مصادر املعلومات،  جوأوحضت األمانة العامة أنه نظرا ال ل ف سـ وأضافت أن املعلومات اليت . ً
شاركون و ية ملقدÞا ا ناك أي ازدوا شرتك Â0 مل تكن  تخدم الرب*مج ا ب5ان اليت  شمس حول عدد ا جاحضة وضوح ا ه مل سـ ل تل

هود  .جليف ا
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هرت أهنا  .477 ميي ويف الواقع أ توى ا بة عىل ا تاجئ املر ظوأوحضت األمانة كذÂ أهنا، للمرة األوىل، أدجمت ا لتنظتق سـ ملن ل
بة  يعة  شعلفعل ذات  تب س(مط تعددة  تأي أن براجما  ً م هاً تاجئ  نفسامه يف ا وأضافت أن األعضاء سوف ترى أن هذا املؤرش ). لن
ًسه، وخاصة يف الرب*مج  نظمة كلك، قد يراها 9نف ساعدة اليت تقدÞا ا ية وا يع خدمات ا يقي  مل، وا0ي اكن 7 دور  مل من مجل لتسـ تن

Âيس كذ ية، وهو  يل Qزدوا لبعض األعضاء من  ج  .قب

يقات حو7، ويف إشارة إىل أسس املقارنة، وهو .478 ياس أضافت األمانة لتعل موضوعا تكررت ا هم أن يمت  قأنه من ا مل
ناء امليض قدما"أسس املقارنة  ًأ يه يف هناية هذا العام" ث توصل إ يمت ا ياس الهنايئ  لوأن ا ل س يقي . لق هر Qنعاكس ا حلقو سـيظ

 .2012ألسس املقارنة بوضوح يف تقرير أداء الرب*مج لعام 

 16الرب*مج 

يقات عىل الرب*مج همل تكن  .479  .16تعلناك 

 17الرب*مج 

ية .480 تا يقات ا ند ا لوقدم وفد ا ل تعل له سـهتل اجلدول . ل سادس يف  يجي ا هدف Qسرتا مأوال، يف ا ل ت ل ، ويف )115صفحة (ً
ية ثا بة ا يجة املر نا ل تقن ت تعاون املهنجي والفعال : "ل شفاف "، أي "شفاف"، طلب الوفد إضافة لكمة ..."لا تعاون املهنجي وا لا ل

تخدمت لكمة (...) ". والفعال  ُوقد ا نعكس يف هذا اجلدول 2.17 يف الوصف يف الفقرة" شفاف"سـ بغي أن  تايل  ت، و ي نل
يا، يف هناية الفقرة. ًأيضا yًو بو: "، اقرتح الوفد إدراج2.17 ن شاور مع ا=ول األعضاء يف الو يو ، ألن الوصف مل يعكس "لت

بو مع الواكالت األ يسأ� أن تعاون الو ناك بضع لكامت مفقودة يف . ُخرى سريفع به تقرير إىل ا=ول األعضاءم ثا،  yهو ًل
سموح هبا مبوجب Qتفاق: "، يف امجلN األخرية5.17 الفقرة ية املرونة ا  Âملمبا يف ذ بغي أن تكون"بغ مبا يف ذÂ : "ين، واليت 

سموح هبا مبوجب Qتفاق تفادة من املرونة ا Q ملية سـ تعل". بغ بادرات 6.17 ق لفقرةيوف©  مل، أعرب الوفد عن أمì يف أن ا
ية إلنفاذ  واحملافل 17اجلارية يف إطار الرب*مج  شارية ا Q نة ن ترفع هبا تقارير إىل ا=ول األعضاء من خالل ا ت ملعللج س ُ

يات ذات الصN يف احملافل 17وحتدثت هذه الفقرة عن الرب*مج . األخرى يق  للعمل مع Qباع ا= لا=وية األخرى، وز5دة قت
شرتكة بادرات ا ية يف ا ية ضامن إدماج QهGمات املو1ة حنو ا  Âبا، مبا يف ذ نا  Âي� اكن ذ تعاون  ملا مل من بغ سـ لتل ً م ورأى . ح

بادرات إىل ا=ول األعضاء للعمل تقارير عن هذه ا هم للغاية رفع ا ملالوفد أن من ا ل واقرتح الوفد إضافة مجN يف هناية . مل
تايل6.17 قرةالف نحو ا ل عىل ا تظمة إىل ا=ول األعضاء، مبا يف : "ل بادرات اليت يمت اختاذها يف هذا اáال ترفع هبا تقارير  نا ممل ُ

ية إلنفاذ شارية ا Q نة نذÂ من خالل ا ت ملعللج  ."س

ها .481 تاجئ، و ثة يف إطار ا ثا بة ا يجة املر شأن ا يحات  نصوطلب وفد الربازيل تو تق نت ل ل ن ب لض تعاون: "ل  املهنجي والفعال لا
ية الفكرية ناء احرتام ا نظامت ا=وية األخرى يف جمال  بو وا يق بني معل الو مللكوا ب ل مل ي ته يف معرفة ". لتنسـ غبوأعرب الوفد عن ر

ية نظامت ا=وية ا شاركة ا نا، حول ت� األشطة، و  Âيل، إذا اكن ذ تفا ناملزيد من ا ل مل م ن ص ملعل ً  .ممك

ند يف الفقرة )115صفحة " (شفاف" لكمة ووافقت األمانة العامة عىل إدراج .482 بارة اليت اقرت9ا وفد ا ه، وا  ألن 2.17للع
ية وغري  نظامت ا=وية احلكو تعلقة، مبا يف ذÂ األشطة املضطلع هبا مع ا ية ا يع األشطة اإلمنا تقرير الاكمل عن  ما ل مل ن مل ئ ن مج ل

ية  شارية ا Q نة بل ا ية قد متت املوافقة علهيا من  ناحلكو ت ملعللج س ق ها . إلنفاذم ياغة  نفسومع ذÂ، أشارت األمانة إىل أن ا لص
تعني . 3.17ظهرت يف هناية الفقرة  يب عىل خماوف الوفد أم   Âتحقق مما إذا اكن ذ بت األمانة العامة يف ا سيور يج ل سـغ
تفا ("5.17ووافقت األمانة العامة عىل اإلدراج املقرتح يف الفقرة . 2.17إدرا1ا يف هناية الفقرة  Qًووافقت أيضا "). دة منسـ

بادرات اليت يمت اختاذها يف هذا اáال ت "6.17عىل اإلضافة يف هناية الفقرة  ُا تظمة إىل ا=ول األعضاء، مبا يف مل منرفع هبا تقارير 
ية إلنفاذذÂ من خالل  شارية ا Q نة نا ت ملعللج شرتكة، قالت األمانة إنه ال ميكهنا تقد." س ملوشأن قامئة األشطة ا ن مي قامئة ب

ية إلنفاذ شارية ا Q نة يع هذه األشطة ألن ت� القامئة يه اليت قدمت إىل ا  Nناكم ت للج ن ملعمجل س يا إعداد قامئة . ُ ًوجيري حا ل
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نظر ية إلنفاذ  للعمل وا شارية ا Q نة ها عىل ا يمت عر لحمدثة، و ن ت ملعللج س£ ض ها . س نظامت اليت معلت  يث ا معولكن من  ملح
ثاال بو، فإن  ًالو م نظمة ي تعاون مع  تني، واليت نظمت  نة ونصف إىل  ية اليت جتري لك  نظمي املؤمترات العا م رزا هو  لن سـ مل ُت سـ ً

ية واإلنرتبول  تجارية ملامجلارك العا ية ا=وية للعالمات ا لوا ل نة و) INTA(مجلع يد والقر صقطاع األعامل لوضع حد  للتقل
)BASCAP (تجارة ا=وية لوغرفة ا بو يف احلصول عىل وأضافت األمانة . ل يالعامة، أنه يف املؤمتر العاملي األخري، جنحت الو

نة  ية[للجرئاسة ا تو جهيا ثال حلقة ]. ل يل ا ية يف بر*مج هذا املؤمتر، عىل  نارص املو1ة حنو ا ملوقد أدمج عدد من ا س من بلع لت ُ
ياسة اإلن تدامة، وأخرى حول  ية ا ية الفكرية وا سـنقاش حول إنفاذ حقوق ا سـ ملمن لت ثة حول اإلنفاذ مللك yسة، و نا لفاذ وا ف مل

رشاكت ية  GجQ ية سؤو للوا ع ل شواغل . مل تأكد من إدماج ا بو هبا من أجل ا هود اليت قامت الو لواكنت ت� يه نوع ا ل ي جل
نظامت األخرى تعاون مع ا ية ذات الصN يف العمل ا0ي يضطلع به  ملاإلمنا ل  .ُئ

ند أن اإلضافة يف الفقرة  .483 بب إدراج ذÂ يف الفقرة . 3.17أخوذة من الفقرة  م2.17لهوأكد وفد ا  هو وجود 2.17سو
تلفني خمياقني  ية. سـ تاجئ الر ياق ا ثاين  يط وا ياق ا سـاألول هو  ن سـ ل تخط يسـ ل ثاين يف أن الفقرة . ئل ثل الفرق ا لو  أشارت 2.17مت

رشيكة يف حني أن الفقرة  نظامت ا يق ف© بني ا تعاون وا لإىل رشاكة ا مل سـ نظامت ا=وية، واكنت  حتدثت فقط3.17لتنل ل عن ا مل
شاور مع ا=ول األعضاء"هناك إشارة إىل  رشااكت وأشاكل ". لت يع ا ية عىل  باق ا تايل تضمن ت� اإلضافة ا لو مج لعمل نط ل

نظامت ا=وية تعاون مع أي واك� رشيك، ف© هو أبعد من ا لا مل  .ل

شـهتا يف  .484 نا يقات اليت متت  يمت إدراج ا قوأكد الريس أنه  متعل س نصلئ  .لا

 18الرب*مج 

ياك أن .485 بلغ 18املرصودة للرب*مج  املوارد بلجالحظ وفد  بلغ  1,2مب زادت  يخصص مهنا  ميون فرنك سورسي  سـ يمل
ية450 000 ناخ واألمن الغذايئ والصحة العا تغري ا مل فرنك سورسي  مل ل شري الفقرة . ي  إال إىل 20.18تومن 1ة أخرى، ال 

بلغ  يا قدره ي فرنك سورسي للك 100 000مرصد  بلغا إضا ناخ والصحة، وذكرت أن  فمن تغري ا م  فرنك 125 000مل
ت لسورسي سريصد  بلغ . خدمات ا=مععزيز ي يق  يان ا= ملوطلب الوفد إيراد ا قب ي فرنك سورسي املرصود يف 450 000ل

ند األمن الغذايئ ته  ية، والسـ© عال باملزيا بق  .ن

ند وتقدم  .486 يةلهوفد ا تا ليقات ا ل يا هو 18الرب*مج أوال، اكن . لتعل تني األخرية بر*جما فر تضمن خالل فرتة ا ع  لسـني
يا" نولو تاكر ونقل ا Q جيع لتك ب بب عدم ". تشج سوساءل الوفد عن  يةإدراجت  ن هذا الرب*مج الفرعي يف اقرتاح الرب*مج واملزيا

سا حيث  تربه بر*جما ر يا بري من ئع يةكعىل جانب  سع نطاقه، وعرب عن أمì يفمهاأل تني القادمةيت أن  يا، . لسـن خالل فرتة ا yن
ية يف نطاق مع18ìنرحب الوفد ألشطة املقرتحة يف إطار الرب*مج  سعى إىل دمج بعد ا من ا0ي  وأشار الوفد إىل . لتي

سطر  يه9.18 من الفقرة 4لا متع املدين و: "ف ا0ي جاء  ية ا=وية وا نظامت احلكو بات ا=ول األعضاء وا ند  áنزوال  ل مل طل مع
ية الفكرية افل الرب*مج لكام دعت احلاجة إىل ذÂ يف احملسامه سيأحصاب املصلحة اآلخرين، و تاكر وا Q ناقش فهيا مللكاليت  ب ي

ناخ واألمن الغذايئ ياق الصحة وتغري ا مليف  تحدث عن 4.18والفقرة " سـ نظامت "ت اليت  ملتقدمي ا=مع ل5ول األعضاء وا
متع املدين  ية ا=وية وا áاحلكو ل يةم ساعدهتم يف حتديد مقارت  معلوأحصاب املصلحة اآلخرين، و رس الوفد عن ". م سـتفكام ا

شأن هذا الرب*مج بات  تقدم 7 ا=ول األعضاء  تدى ا0ي  با طل سـ يث ملن بع18الرب*مج أشار إىل أن ح   يف الوقت احلايل يت ال 
تدى حكويم بو دويلمنألي   وا=ول األعضاء يف 18قة الوصل بني الرب*مج ثل حلسـمتوا1ة اليت ت وساءل عن ال،ي داخل الو

بو برية ألن الفقرة . يالو ية  سؤال أ تيس ا كو مه ل نقاش ا=ويل3.18يك تدى  بح  باره  تحدث عن هذا الرب*مج  لل  ن يص ت مت سـ . ع
بو الرب*مج   هذا الوفد أنه جيب أن يكونرأىو نقاش داخل الو يتدى  لل نقاش ا=ويلنفسهمن تدى  بل أن يكون  للا  من لهذا و. ق

ئة اليت ميكن للرب*مج أن  تعني حتديد ا يالغرض،  تقارير عن العمل ا0ي يقوم بهلهي ها ا ليقدم  ها أن يطلب ل ل وميكن من خال
يه من ا=ول األعضاء تو جا ية الفكرية ألن إطار يف18واقرتح الوفد أن يدرج معل الرب*مج . ل ية وا ية  نة ا مللك ا من ن لتللج  ملع

ناوها  سائل اليت  لا يت يعة شامN سـمل ناخ، والصحة العامة(طبهذا الرب*مج يه ذات  وأوحض الوفد أنه ). ملاألمن الغذايئ، وتغري ا
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بة اليت  ناء بني ا يه تفاعل  يه معل هذا الرب*مج بني ا=ول األعضاء وأن جيري  ناقش  تدى ميكن أن  شعيطلب إجياد  ب ي لن ف ف م
بو وأحصاب ا  . ملصلحة اآلخرينيتعىن هبذا الرب*مج وا=ول األعضاء يف الو

ندوأيد  .487 يان ا0ي أدىل به وفد ا هوفد الربازيل ا لب شأن . ل نفذةبوعرب عن بعض اäاوف  هام ا ملا  18  يف إطار الرب*مجمل
متكني ا=ول األعضاء من حتديد أولو5ت هذا الرب*مج واحلاجة إىل جعل  بو  ئات الو ئة من  ته حتت إرشاف  لأ ي ي ي هشط ه ن

يذه تعني. تنفو يوشلك عام،  تقارير وجعì يرفع 18وضع Þام أكرث وضوحا للرب*مج  ب ويف ما خيص .  ل5ول األعضاءلمزيدا من ا
بار وا=راساتبش (16.18فقرة ال Q يا*ت تأن  يل ، رأى )خب بق دراسة من هذا ا تعني أن  بالوفد أنه  سـ لقي نقاش حكويم ي

تصاصاتهدويل شأن ا خ  هم أما األمر . ب تعني أن ملا هو أنه  تعاآلخر  ي ئة موسعة من Qف ينيهيمتد هذه ا=راسة عىل  صتصا  يف خ
ية تلف اجلوانب ا توازنة حول  نعدد من اáاالت من أجل تقدمي و1ة نظر  ملعخم ئة من . م هيوجيب أن توجه هذه ا=راسة إىل 

ية نة الرب*مج واملزيا ثل  بو  نئات الو جل ي مي شأن الفقرة ركزو. ه يا*تعىل 16.18ب اقرتاح الوفد  ناء  ب ا ثت بار وا=راسات سـ Q خت
بو بة داخل الو نا تد5ت ا سأ� يف أحد ا شة هذه ا نا يو سـ مل ن مل ملق  .م

ية اوأكد  .488 ب5ان اإلفر يا موقف مجموعة ا نوب إفر يقوفد  يق هر يويومللج ية  نة الرب*مج واملزيا نه يف اجGع  نعرب  ن جل فقد . لشع
نة : ة ¼بعا إلحدى اللجان القامئ18أيدت اáموعة فكرة أن يكون الرب*مج  ية الفكرية أو ا ية وا ية  نة ا للجإما ا من ن مللكللج لت ملع

ية بقانون الرباءات ية . ملعنا=امئة ا شاورات غري ر هر يويو إجراء  مسواكن الوفد يدرك بأن األمانة اقرتحت يف  م ن بشأن (ش
بوع املايض) 18الرب*مج  سـيث عقدت يف األ تعني أن حيظىوال زال الوفد يرى بأن. ح يه ا=ول األعضاء ب  الرب*مجيه  جتو

ناقش و َأن  ية دويةي ئة حكو لداخل  مي  .ه

تعني عىل  .489 ية وقال إنه  بري من األ ية قضا5 عىل جانب  تحد5ت العا ية الفكرية وا تان ا ترب وفد  يوا مه ك مل ل سـ مللكع ك
بة 1.18 الفقرة نص عىل أن يوجه الرب*مج من ا=ول األعضاء كام اكن احلال  سـ أن  لنت شمل تمنيةلجلدول أعامل ا£ ي، واكن 

يذ وخماطره يات ا لتنفذÂ اسرتا ية اليت أجريت مع ا=ول األعضاء خالل . تيج شاورات غري الر مسوعرب الوفد عن تقديره  للم
تفاعل مع هذا الرب*مج تدى رمسي  تعني إجياد  نه رأى أيضا أنه  سابق،  بوع ا للاأل ن ي ل مسـ ويف هذا اإلطار، ذكر الوفد أنه ال . لك

نة قامئة جلبذ  شاتحي نا ية عىل ا بغة ر نه عرب عن أمì يف إضفاء  ها الرب*مج،  بع  يهنا  ق  مل مس ص ي لكبع ل ت  . ل

يةوحتدث  .490 ند مس مجموعة جدول أعامل ا منوفد ا لته ية اجلديدل تحد5ت العا يط قطاع ا مل ورحب قرتاح  ل ويف هذا . تبسـ
ياق، يةلسـا بو يف هذا اáال مع" أن 16.18 أنه ورد يف الفقرة لتمن الحظت مجموعة جدول أعامل ا يا*ت [يل الو تعلق  ببا مل
بار Qبار، ومن مث تقدمي مجموعة من ] خت Q يا*ت يذ حامية  تلفة  ية وحتديد طرق  تيوجه حنو مجع املامرسات الو ب خم ن خسـ نفت ل ط

ية ياساهتا الو تار مهنا ا=ول األعضاء تصورها القانوين وفق  تاحة ميكن أن  يارات ا نا سـ خت مل دول أعامل وأكدت مجموعة ج". طخل
تفادة من الصحة العامة واألمن الغذايئ يف ا=ول  Q برية عىل سأ� انعاكسات  هذه ا ية أن  سـا ك مل لمن يةلت نا ما ،  عىل ذÂبوناء. ل

نظامت األخرى  نفذها ا يقه شلك ويق مع األشطة اليت  بو يف هذا اáال مع  ملتعني أن توجه ا=ول األعضاء معل الو ت ن ث ب سـ ي تني
نظمة األغذية والزراعةمكنظمة الصحة العا مية و هائل من ا=راسات اليت أجنزهتا بعض . مل ند ذÂ إىل المك ا لكام جيب أن  يست

ية  تجارة العا نظمة ا ملالواكالت  ل ية مك تجارة وا تحدة  منومؤمتر األمم ا لل تاد(لتمل بحث األخرى) نكاألو سات ا لومؤ نظر إىل . س لو
تحد5ت ال ها قطاع ا همة اليت عا سائل ا لا جلمل ية، أعربت مل يةملعا بة إلهيا لتمنمجموعة جدول أعامل ا هم  تقادها بأنه من ا سـ عن ا لنع مل

بو اك ية دوية داخل الو ئة حكو يأن يرفع الرب*مج تقاريره حول معì شلك دوري إىل  ل ي مب ية ه ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج ملع
ثت. الفكرية ية حو ية يف إطار  األمانة عىل مراعاة هذا التمنمجموعة جدول أعامل ا هم يف ويقة الرب*مج واملزيا نجلانب ا ث مل

 .18 الرب*مج

يض و1ه وفد الربازيل خالل 16.18ئوذكر الريس الوفود بأن الفقرة  .491 نقاش  مسـتف خضعت  نة ل للجا=ورة األخرية 
ية تهنالرب*مج واملزيا يقا قدم يف الوقت احلايل يدعو إىل مرا نص، لكن  يث اتفق عىل ا جع  تعل ل حذف حت الربازيل فقد اقرت: ح

سأ� ومىض . 16.18 الفقرة تقارير يه  مالريس يقول إن إعداد ا ل ية تسـتلزم منئ نة الرب*مج واملزيا ن  تقدم جل ية إىللا صتو  ب
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تقارير ية إلعداد ا بحث إماكية إحداث آ ية العامة  لا ل ن ل تدرج األمانة . مجلع  ،Âسـورصح الريس بأنه يف حال املوافقة عىل ذ ئ
ناسب يف ق نص ا ملا يةل نة الرب*مج واملزيا نرار   . جل

بار (16.18وقالت األمانة إن الفقرة  .492 Q يا*ت تشأن  ب ية ذÂ) خب نة الرب*مج واملزيا نتحذف إذا قررت  جل واكنت . سـ
ثل هذه املعلومات ناك جدوى من إدراج  تقد بأن  ماألمانة  ه بديد اäاوف اليت أبداها وفد الربازيل . تع توأضافت بأهنا حاولت 

نجاحخالل ا= هود مل تلكل  بدو أن ا ية األخرية لكن  لورة غري الر ي تقارير. جلمس ية إعداد ا سه عىل آ سحب األمر  لو ل نف . ين
ية مث إىل  نة الرب*مج واملزيا تقارير إىل  تقارير، والسـ© رفع ا يا يف إعداد ا بعة حا ية ا نوذكرت األمانة الوفود لطريقة الر جل ل ل ل ت ملمس

ية العامة من خالل ت ميكن معاجلة ذÂ من خالل . قرير أداء الرب*مجمجلعا هاجس هو احلصول عىل املعلومات،  ففإذا اكن ا ل
ية  ية غري الر سات اإلعال مسا مترب(مجلل هر  سبكام اكن احلال خالل  ياق دورات اللجان األخرى اليت ميكن أن يكون ) ش سـيف 

شطة  نها ارباط بأ ت يةل تحد5ت العا ملبة ا ل تقارير أو لكن إذا اكنت الوفود . شع ية ذات طابع رمسي أكرب يف إعداد ا لترغب يف آ ل
يضاف  هذا الغرضمناسب نصسـخط تواصل بني الرب*مج وا=ول األعضاء،  ييل . ل  يان ا تفصأما خبصوص ا لب ل

نة450 000 ملبلغ ياك يف أقرب فرصة  تقدÞا لوفد  توفر عىل األرقام لكهنا  ممك فرنك سورسي، فإن األمانة ال  بلج سـ ت  . ي

تعد نورصح  .493 سـالريس بأن األمانة  يةص إعدادئ تقارير الر مس ا  .ل

يا إن 16.18يوقال وفد سورسا خبصوص الفقرة  .494 تخدم حا نص ا لا سـ يه خالل ملل تاج توافق اآلراء ا0ي توصل إ ل هو  ن
يجة Â0، لن يوافق الوفد عىل حذف هذه الفقرة. ا=ورة األخرية شات إ. نتو نا تعداده إلجراء  قلكن الوفد عرب عن ا ية مسـ فضا

ية إىل. بشأن نص الفقرة تقارير الر مسأما خبصوص رفع ا ية أو ل نة الرب*مج واملزيا ن  ية بقانون الرباءاتجل نة ا=امئة ا نا  أو ملعللج
متد األعضاء هذا  ية وقرر أال  نة الرب*مج واملزيا سأ� أثريت خالل ا=ورة األخرية  يعنة جديدة، فقال الوفد إن هذه ا ُ ن للج مل جل

هوم يل) إحداث(تيجة Â0، مل يكن بإماكن الوفد خالل هذه املرحN أن يوافق عىل إدراج نو. ملفا بنة من هذا ا  . لقجل

شطة الرب*مج  .495 ية عن أ نة جديدة، بل إعداد تقارير ر نصب حول إحداث  نوبه الريس إىل أن Qقرتاح مل  مس جل ي  18ئن
شأهنا يات  تقرر ا ها إىل إحدى اللجان القامئة اليت  بور مجلع سـ  .فع

ية خبصوص حذف الفقرة  .496 تحدة األمر يكوعرب وفد الوال5ت ا . ي عن نفس اäاوف اليت أبداها وفد سورسا16.18مل
نقاش املطول ا0ي أجري خالل ا=ورة األخرية  ناء عىل ا شة الفقرة لكن حذف الفقرة برمهتا  نا تعداده  لوأعلن الوفد عن ا ب ق مل سـ

يكون أمرا سابقا أل ية  سـنة الرب*مج واملزيا ن ية، . وانهللج تقارير الر ية إلعداد ا شأن إحداث آ مسويف ما خيص Qقرتاح اجلديد  ل ل ب
نظر يف  يقرتحهلفقد عرب الوفد عن سعادته  شار سـأي نص  شأن ملست ا بشلك خاص أبدى ختوفه لكن الوفد . ذÂبالقانوين 

ندة لا0ي من املمكن أن يلحق تغيري لامن  ية وملسـوالية ا ية  مننة ا ن لتللج ية الفكريةملع أما خبصوص .  يف هذا اáالمللكا
سأ�  ية بقانون الرباءاتملإ*طة هذه ا ننة ا=امئة ا شأن وضع ملعللج هد¼ مفاوضات  ب، فذكر الوفد بأن ا=ورتني األخريتني  ش

نة هذه ا توازن  للجبر*مج معل جد  ل يري يف هذه . م هامتغفلك  ية الفكرية (ملا ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ية و ملع نة ا=امئة ا نا ملعللج
شأن هذا Qقرتاح) بقانون الرباءات بيؤثر عىل رأي الوفد   . سـ

يده حلذف الفقرة  .497 ند عن تأ يوعرب وفد ا يابه عن دورة يويو16.18له نعىل الرمغ من  تذكر إجراء أي . غ يوقال إنه ال 
ية  تحد5ت العا ية الفكرية وا شة سابقة لرب*مج ا ملنا ل مللكق ته احلا(م ليف  بق 7 أن . بني احلكومات) يةصيغ سـوذكر الوفد بأنه 

بعا لقرار اختذه لك من مديري  يا وأن ذÂ اكن  نولو تاكر ونقل ا Q يع بب حذف بر*مج  تطرح سؤQ حول  ب جشج تك لس ت
توى احلكويم. الربامج واألمانة سأ� عىل ا ناقش هذه ا بو مل  سـكام أن ا=ول األعضاء يف الو مل ت ب. ملي ق أن يسـوإضافة Â0، مل 

بار يف الفقرة  Q يا*ت تعلق  تنوقش العمل ا ب خمل بق 7 أن اطلع عىل أي .  بني احلكومات16.18ب يسـوالحظ الوفد أنه مل 
بو ئات الو ئة من  ياقرتاح مقدم يف هذا الصدد من ا=ول األعضاء يف أي  ي هي واكن من الصعب عىل الوفد املوافقة عىل . ه

Nشري إىل رضورة عدم مواص يان ا0ي  يا يةلب شت يف ا=ورة غري الر سأ� ما دامت قد نو نظر يف هذه ا مس ا ق مل ومىض يقول . ل
ها  بة ا=ول األعضاء وتو يوم ويه مرا شت يف ذÂ ا سأ� أكرب نو بارش  شأن هذه الفقرة تربط شلك  شة  نا جهيإن ا ق لم ق مب ب ت ب ق مل
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ي. ن واألشطة املقرتحة يف إطاره18للرب*مج  هذا الرب*مجسـوالحظ الوفد أن ثالثة جماالت أسا تريت  لة ا ية، : خ ملالصحة العا
ناخ، واألمن الغذايئ بق ألي . ملوتغري ا ية دوية يف يسـومل  لئة حكو مي شت أي واحد مهناه بو أن * قالو وعرب الوفد عن بعض . ي

يق علهيا نحت 7  ثالث واكنت ت� أول فرصة  شأن القضا5 ا تعلاآلراء  سـ ل ن. للب ته يف إعادة  موعرب الوفد عن عدم ر شة غب قا
يةالقضا5 يف نة ترتكز يف املوافقة عىل املزيا ية ألن Þمة هذه ا نة الرب*مج واملزيا ن  للج ن يكون من . جل سـومىض الوفد يقول إنه 

نة يف الرب*مج  نارص ا يه املوافقة عىل بعض ا ملضمالصعب  لع يدمع . 18عل يث ذكر أنه  ناء  تخذ موقفا  سـوحاول الوفد أن  ب حي
بار يف الفقرة الرب*مج يف شلكه املقرتح Q يا*ت شأن  ثري للجدل  ت لكن دون احلمك ا ب ب يط . 16.18خمل تبسـوعرب عن أمì يف 

ية دوية يف  من خالل وضعه حتت إرشاف ودجمهمعل هذا الرب*مج  لئة حكو مي ناقش فهيا هذه القضا5 ه بو ميكن أن  تالو ي
يدعو وÂ0،. بشلك شفاف مع إرشاك ا=ول األعضاء وأحصاب املصلحة اآلخرين توصل إىل قرار  هم للغاية ا سـ اكن من ا ل مل
ية العامة أو إدراج معل الرب*مج  سأ� إىل ا مجلعإما إىل إحا� هذه ا ية الفكرية  يف جدول أعامل 18مل ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ملع

ية بقانون الرباءات نة ا=امئة ا نأو ا  .ملعللج

تذرت األمانة عن عدم متكهنا من اإلجابة عن ا .498 تاكر ونقل عوا يه اجلزء اخلاص ال تعلق ملوضع ا0ي نقل إ بسؤال ا ل مل ل
يا وأوحضت أن اجلدول  نولو جا يقات عىل الرب*مج ) 192، ص 1املرفق  (11لتك تعلتضمن  شري بوضوح إىل أن هذه 18ي ت 

 .1ناألشطة مل توقف وإمنا دجمت يف الرب*مج 

شار القانوين إىل تقدمي رأيه حول  .499 ملستودعا الريس ا تقاريرئ لسأ� إعداد ا  .م

شار .500 نصب حول إدراج معل الرب*مج ملستوأوحض ا ند  ي القانوين أن اقرتاح وفد ا ية  يف جدول أعامل 18له نة ا نا ملعللج
ية بقانون الرباءات نة ا=امئة ا ية الفكرية أو ا ية وا ن للج ملعمن مللك نص، وهو ما لت لسه ا نة الرب*مج سـيعك ية  تخدم يف تو جل ا ص ملسـ

ية ياتنواملزيا شأن املوافقة عىل ويقة . مجلع إىل ا يات عقب ذÂ القرار الهنايئ  تخذ ا ثو ب مجلع ية مبا يف ذÂ هذا تس نالرب*مج واملزيا
نص  . لا

ثه ا=ول األعضاء .501 رشوع نص  لتبحواقرتح الريس أن تقوم األمانة بإعداد  م تعلقة لفقرة . ئ سأ� األخرى ا ملأما ا  16.18مل
يضة و شة  نا مسـتففقد خضعت  ق ينيأفضت إىل مل نا ئموقفني  تفاظ هبذه الفقرة يف حني ترغب ث Q يث تؤيد بعض الوفود ح  ح

ها توصل إىل اقرتاح وسط. فوفود أخرى يف حذ سأ� شلك غري رمسي من أجل ا شة هذه ا نا لودعا الريس الوفود إىل  ب مل ق م  . ئ

هر(يوعرب وفد سورسا  .502 سة ما بعد ا لظيف  ي) جل نص  تفاظ  Q سانه لفكرة بعن ا ب حتح بار كام ورد يف سـ Q ختا*ت
 .ثالويقة

ند  .503 يةلهورصح وفد ا تو5ت لتمنمس مجموعة جدول أعامل ا ها إىل أن ألغلب  Gموعة خلصت عقب اجáحم بأن هذه ا ع
ب5ان ا18الرب*مج  ية وا نا ب5ان ا بارشا عىل ا ناخ تأثريا  تعلقة لصحة العامة أو األمن الغذايئ أو تغري ا ل سواء ت� ا ل ل مل ممل ألقل م

ية أن يرفع الرب*مج . منوا بة áموعة جدول أعامل ا منومن الرضوري  لتسـ ية 18لن ئة حكو م تقاريره إىل ا=ول األعضاء يف  هي
نة . لدوية ية الفكرية أو ا ية وا ية  نة ا يهنا، سواء اكنت ا ية دوية  ئة حكو للجوقالت اáموعة إهنا ال تفضل  من ن للج بع ل مللكي لتم ملع ه

ية تحب أن يقدم الرب*مج تقاريره إىل ملعنا=امئة ا ية الفكريةملسـ لرباءات، لكهنا ذكرت بأنه من ا ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج . ملع
ية، فقد أكدت 16.18أما يف ما خيص الفقرة  يث ال لتمنمجموعة جدول أعامل ا ية  سا سأ� يه أمر يف غاية ا حب أن هذه ا سـ حل مل

يه بدون عقد  يا يف كويم دويلاجGع حعلميكن املوافقة  تدارس يف املفاوضات اجلارية حا ل، ومضت تقول إن هذه اäاوف  ت
تد5ت ية . ملنالعوامص داخل العديد من ا بار يف ويقة الرب*مج واملزيا Q يا*ت بول أي إشارة إىل  تربت اáموعة أن  نوا ث ت ب خع ق

سأ� شلك مفصل يف اجGع حكويم دويل هو أمر يف غاية الصع بدون حفص ا ست. وبةمل مجموعة جدول أعامل  لمتÂ0، ا
ية بارلتمنا Q يا*ت ت حذف اإلشارة إىل   . خب
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504.  Âنة] 18إعداد تقارير الرب*مج [يوأوحض وفد سورسا أنه ال يرى أي جدوى من إحا� ذ وأكد من جديد . جلعىل أي 
سات أخرى  نعقد  ية قد انفضت ومن املفرتض أن  سات اإلعال جلأن ا ت توافق ا0ي ). اتفق عىل ذÂنيف يويو كام (مجلل لواكن ا

بري عن آراهئا متكن الوفود من ا ية حىت  سات اإلعال سة ا يه يقيض مبأ تعتوصل إ جلل س لل ت ياب جلان خاصة . م غوالحظ الوفد 
شـهتا نا ق=راسة الربامج األخرى أو  بة للرب*مج . م تقرير18لنسـأما  ياق ا يقات الوفود يف  ميكن إيراد تقرير األشطة و ل،  سـ تعل ن  ف

نوي ناقش فهيا هذا األمر، ومن . لسـا ئة ميكن أن  ناك  يو ي ية من مث ال جدوىهه نة الرب*مج واملزيا شة  نا ن يف إطار  جل ق م
نة أخرى ته إىل  شة هذا األمر أو إحا جلنا ل ق  .م

يان ا0ي قدمه وفد سورسا .505 يوأيد وفد فرسا ا ب ية وا. لن نة الرب*مج واملزيا بريا  نوأضاف قائال إنه يكن احرتاما  للج لعمل ك
ية . ا0ي تقوم به ها انعاكسات ما ية الوفود احلارضة يف هذه القاعة واكنت  يدا لغا ت�را  ية اكنت ا لنة الرب*مج واملزيا ب ن لفلج ج لس

ية توازنة للرب*مج واملزيا ثل يف وضع ويقة  نة  يث اكنت Þمة هذه ا نÞمة  ث مت مللج تد5ت أخرى ميكن ل5ول . تح منوتوجد 
بع ها  تاألعضاء من خال يات ا=ول األعضاء18 الرب*مج تل يام بذÂ داخل  مجع ورصده إذ ميكن ا ورأى الوفد أن ا=ول . لق

نوط هبا تصاص ا بارشا ال ية إن يه وضعت أماÞا حتد5 ال يربط ارباطا  نة الرب*مج واملزيا تضعف  ملاألعضاء  ت ت ن جل خسـ وأكد . م
يه أن األعضاء مل يأتوا إىل  سابق ا0ي ذكر  يانه ا فالوفد  ل يس من ب  Âناخ أو الفقر ألن ذ بو للحديث عن تغري ا لالو مل ي

نظمة تصاص ا ملا بو. خ ية الفكرية وطرق إنفاذها يف لك قطاع من قطاعات الو بو للحديث عن ا يفاألعضاء قدموا إىل الو . مللكي
نظمة، سواء اك ناقش األعضاء قضا5 ال تربط هبذه ا بار وإال  Q نقطة بعني ملوجيب أن تؤخذ هذه ا ت س ت يل نة ع جلن ذÂ يف 

نة أخرى ية أو يف أي  جلالرب*مج واملزيا  . ن

نة الرب*مج  .506 ية  سابق ونفى حصول أي اتفاق خالل ا=ورة غري الر يانه ا يد  يا تأ نوب إفر للجوجدد وفد  مس ل ب ك يق ج
ية ناك اقرتاح من األمانة . نواملزيا تذكر الوفد، اكن  هسب ما  ي سؤول عن الرب*مج  *ئب(حف  بعقد )18ملاملدير العام ا

ية مسشاورات غري ر يل. م ية ومن مث مل يوثق بأي  سجلكن ذÂ قدم يف ا=ورة غري الر أما يف الوقت احلايل، أي يف . تمس
يد رضورة أن يقدم الرب*مج  ية، فقد عاود الوفد تأ كا=ورة الر ية دوية قامئة،18مس نة حكو ل تقاريره إىل  نة ا=امئة أي  مجل للجا

ية بقانون الرباءات ية الفكريةو  أملعنا ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج  . ملع

تقدمي نص معني للفقرة  .507 ها األمانة  بذ هود اليت  لوأحاط وفد الربازيل علام  لت ترب أن الوفود مل . 16.18جل علكن الوفد ا
تتصدر تفويضا ية، ومن مث  نة الرب*مج واملزيا بار يف هذه الويقة اخلاصة  Q يا*ت شة  نا تع واحضا  ن بلج ث ت ب ق رب لك إشارة إىل خمب

يام هبا تعني ا بة وال  نا تغال عىل هذا املوضوع غري  Q لقرضورة يم سـ ومىض الوفد يقول إنه يؤيد لك ما جاء يف تدخل . شـ
ية  .  لتمنمجموعة جدول أعامل ا

سأ� الفقرة  .508 موقال وفد سورسا إن  شت يف إطار اáموعة ء 16.18ي اليت مل جتد أي ) خالل Qسرتاحة(ق قد نو
شأن الرب*مج مربر ية  بات احلا يري الرت ب يدعو إىل  ل ت ية اليت عقدت قد قدمت املعلومات . 18يتغ سة اإلعال مواكنت ا جلل

يقاهتا نحت للوفود فرصة اإلدالء  بة و نا تعلا سـ بمل تلف Qقرتاحات . م خموتفضل اáموعة ء اإلبقاء عىل الوضع القامئ يف ضوء 
شأن هذا الرب*مج نة جديدة أو إلحا� موضوع الرب*مج وال ترى اá. باملقدمة  جلموعة أي داع إلشاء  نة خاصة18ن  . جل عىل 

بت حذف الفقرة  .509 طلوذكر الريس بأن بعض الوفود  تفاظ هبا16.18ئ بت وفود أخرى ال ح يف حني ر ناك . ح هكام اكن 
يات تعلقة هبذا الرب*مج خارج ا تقارير ا ية إلعداد ا شأن إحداث  نطلب قرتاح نص  بن مل ل ب يةلب ئوالحظ الريس أن هذه . ل احلا

نقاش يف ثري من ا سأ� أyرت ا لا توسطلكمل ية لألجل ا بو Qسرتا مل خطة الو يج ية اليت عقدت تي نة الرب*مج واملزيا ن ويف دورة  جل
شأن ) 18مدير الرب*مج (واكنت األمانة . نيف يويو ية  سات إعال تواصل عقد  ية أهنا  بقد أكدت خالل ا=ورة احلا جل سـ مل

شط شأن الفقرة . 18ة الرب*مج نأ نظر إىل ذÂ وإىل اäاوف  بو حذف ": الصفقة الكربى"ئ، اقرتح الريس 16.18ل
بت بعض الوفود (16.18 الفقرة تقارير) طلكام  تعلق بإعداد ا نص ا لوا مل يهتا يف إطار . ل سؤو لكام طلب من الوفود الرتكزي عىل  م

ية لإلرشاف عىل هذا الرب ننة الرب*مج واملزيا تابعة واملراجعة*مج، وهو ما يعين جل تظام يف جدول ملأن ا ندا  بحان  ن  ب متص سـ
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نة شطة الرب*مج . للجأعامل ا ئات أخرى إلرشاف عىل أ يف  تخيل عن طلب  نوأوحض الريس أن Qقرتاح تضمن ا ي تلك هل ئ
ثل يف اإلرشاف عىل هذا الرب*مج والربام ية  نة الرب*مج واملزيا تقد بأن دور  متألنه  ن جل يةييع نج األخرى يف ويقة الرب*مج واملزيا . ث

سأ� ية حول هذه ا سات إعال ملوقد جاء هذا Qقرتاح مرفقا لعرض اإلضايف ا0ي تقدم به مدير الرب*مج مبواصN عقد   . مجل

ته .510 ناقش ذÂ داخل مجمو بادرة الريس وأوحض أنه جيب أن  سانه  ند عن ا عوعرب وفد ا ي مل تح ئه سـ ومىض الوفد يقول إن . ل
تنياق تني مرتا تضمن  بطرتاح الريس  نقط ي نة 16.18فقد اكن من املمكن أال يكون نص الفقرة . ئ ثار خالف لو نوقش داخل  جل  م

ية دوية لحكو شأن خطة . م سأ� لن تكون املرة األخرية اليت تربز فهيا ل5ول األعضاء صعوت معقدة  بوبه إىل أن هذه ا مل ن
همة عىل اجGع حكويم دويل كام اكن احلال 0. 18العمل املقرتحة يف إطار الرب*مج  سأ� ا ملÂ، اقرتح الوفد عرض هذه ا مل

تجارية والرسوم  همة اكلرباءات والعالمات ا سائل ا بة  ل للم ملسـ يةلن يا*ت اجلغرا ية وا نا فوالÉذج ا ب ع يثللص شت ُحب ح  قثت ونو
تدى حكويم دويللكها  بدو أنه معارضة ل. منيف  بب ما  يوساءل الوفد عن  ية ست شة لك ا=ول األعضاء  نا للملكفكرة  قم

شلك شفاف وشاريك ية  تحد5ت العا تالفكرية وا ب مل تخدمت لكمة . ل عىل األقل ثالث مرات يف عرض " شفاف"سـفقد ا
توح ية من خالل حوار شفاف و شفا يق هذه ا ناك معارضة  مفالرب*مج، لكن  ف ل ب  . لتطه

ية اكنت .511 نة الرب*مج واملزيا نورد الريس قائال إن  جل سأ� ئ نظر يف هذه ا مل يف واقع األمر  ية(ت تحد5ت العا شة ا ملنا ل ق ، )م
ندما اقرتح نص جديد ية  شت خالل ا=ورة غري الر عومىض يقول إهنا نو مس سؤال . ق لودعا الريس الوفود إىل اإلجابة عن ا ئ

ند و نص ا0ي اقرتحه وفد ا بة يف إدراج ا شأن عدم الر ند  ها0ي طرحه وفد ا ل غ ب له ية بقانون للجا حييل إىلل ملعننة ا=امئة ا
ية الفكرية أو الرباءات ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج  . ملع

تقارير  .512 ية إلعداد ا ند إشارته إىل دواعي عدم موافقة بعض الوفود عىل وضع آ ية  تحدة األمر لوجدد وفد الوال5ت ا ل ع يكمل
يق ا0ي تقدم به سابقا يد ا ية تأ تحد5ت العا تعلشأن ا ك مل ل ية فإذا اكن ا. لب ية  تحد5ت العا نصب حول جعل ا قضتفكري  مل ل ي ل

بة  لجديدة  ية الفكريةلنسـ ية وا ية  مللكنة ا من ن لتلج نوطة هبا إذ يركز معل ملع همة ا يري ا مل، فذÂ يعين رضورة  ية ملتغ نة ا نا ملعللج
ية الفكرية ية وا مللك يذهالتمن سة واألربعني و يات ا تو تنف عىل ا مخل ص بديل اآلخر. ل يار لأما إذا اكن ا ية خت هو ا نة ا=امئة ا نا ملعللج

بريبقانون الرباءات نة اكن موضع تفاوض  ك، فقد ذكر الوفد الوفود بأن جدول أعامل هذه ا نة . للج للجوشلك أسايس، ال ميكن  ب
ية العامة بو األخرى، بل جيب أن يقرر ذÂ من خالل ا ئات الو تصاصات  ية أن تغري ا مجلعالرب*مج واملزيا ي ي هن  .   خ

ند وأوحض  .513 ية(لهوفد ا نة الرب*مج واملزيا ئة أخرى خارج نطاق  شة  نا سأ� تفويض ا نخبصوص  جل ي ق مل أنه مل يقل إنه ) لهم
ية اختاذ هذا القرار نة الرب*مج واملزيا نتعني عىل  جل ية . ي ية مو1ة إىل ا نص ا0ي اقرتحه الوفد اكن يف واقع األمر تو مجلعفا ص ل

ية  تحد5ت العا ملالعامة بوضع بر*مج ا ية الفكريةيف جدول أعامل ل ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ية بقانون  أو ملع نة ا=امئة ا نا ملعللج
تغري Þمة . الرباءات سأ�  تقد أن هذه ا يا، مل يكن الوفد  yسـ مل يع ية الفكريةن ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج شري ملع ت ألن هذه القضا5 

يهنا ية  يات ا بعإىل تو من سأ� يف لكن الوفد اكن يدر. لتص شة هذه ا نا ناك حتفظات عىل  ملك أنه من املمكن أن تكون  ق نة مه للجا
ية الفكرية ية وا ية  مللكا من لتن ية. ملع تحد5ت العا ناقش بر*مج ا نة  به بأي  ملوأكد الوفد تر ل س جل تي بب يف إشارة الوفد . ح لسأما ا

ية بقانون الرباءاتإىل  نة ا=امئة ا نا هو أنه ملعللج بارها بديال  ف  سـبق إدراج موضوع الصحة العامة يف جدول أعامل هذه عت
نة بق . للجا  ،Âلوإضافة إىل ذ ية بقانون الرباءاتسـ ننة ا=امئة ا تحد5ت ملعلج نظمي ندوة حول ا بو  ست من أمانة الو ل أن ا ت ي لمت

نة  ية يف  سـالعا ية عىل ا=ول األعضاء يف . 2009مل تحد5ت العا ملوقد معم تقرير عن ندوة ا ل نة ا=ُ ية بقانون للجا ملعنامئة ا
يهالرباءات يق  ثه وا يث قامت  عل  تعل لبح ب نة . ح بق  يقات الريس من أنه  تالفه مع ما جاء يف  للجوعرب الوفد عن ا سـ ئتعل خ

ية تحد5ت العا ية حبث بر*مج ا ملالرب*مج واملزيا ل نة هو . ن هذه ا للجفا=ور األسايس  يةل واكنت . لاملوافقة عىل QعGدات املا
يت ملوافقة يف اللجان ا=امئة الربامج امل شت و ية قد نو حظوضو ق تعلقةع ية يف رصد . ملا نة الرب*مج واملزيا يفة  ثل و نو جل ظ تمت

ئات أخرى شـهتا واملوافقة علهيا يف  نا بق حبهثا و ياملوارد للربامج اليت  ق هسـ ية. م تحد5ت العا سحب ذÂ عىل بر*مج ا ملوال  ل . ين
يةفا=ول األعضاء اطلعت عىل بر*مج ال نة الرب*مج واملزيا ية ألول مرة يف  تحد5ت العا بة ا ته  نعمل ا0ي اقرت جل مل ل شع . ح

Â0ملوافقة لوحدها بل الرب*مج يف حد ذاتهوتعني أال حتظى اäصصات   عن ذÂ، إذا احرتمت ا=ول وفضال. كذÂ ي، 
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نة ال همة هذه ا ية،  نة الرب*مج واملزيا ند  تصاص ا Q للجاألعضاء ن للج مفسـ نظر يف ملخ شة الربامج، بل يف ا نا ثل يف  ل  ق ممت ت
ية للرب*مج ية. نخمصصات املزيا ية ا بو األسا ئة الو نقاش موضع اخلالف واملوافقة داخل  نواقرتح الوفد أن جيري ا سـ ي ي ملعل مث . ه

ها املايل ية يف  نة الرب*مج واملزيا سأ� عىل  شقحتال ا ن جل نظر يف اقرتا. مل سوي لوحث الوفد ا=ول األعضاء عىل ا ناية ألنه  يحه  بع
سائل  ية. يف وقت واحدمعدة  نة الرب*مج واملزيا تلف اللجان، والسـ©  تصاصات املولكة  Q تعني احرتام نأوال،  جل ä أما . خي

سب رأي الوفد،  ية اليت من املمكن أن تكون،  بو ا ئات الو ته يف إحدى  نا يجب  ية  تحد5ت العا حبر*مج ا ن ي ي شـ مل ملعل ه ق م ف
سري عامة شلك . ملعنية بقانون الرباءاتلجنة ا=امئة الا ية  نة الرب*مج واملزيا شات  نا تقاده بأن  يا، أعرب الوفد عن ا yب ت ن جل ق ع من

ية بو ا ئات الو بق حبث الربامج داخل  نسلس ألنه  ي ي ملعسـ بع نفس املهنج مع الرب*مج. ه سأ� 18 تفلو ا م، مل تكن 
ناقش16.18 الفقرة سوية أمر هو يف ويف الوقت احلايل، وجدت الوفود. لت  يوم األخري  يه يف ا ها يف وضع حتاول  ت  ل ف نفس

ية نة الرب*مج واملزيا تصاص  يس من ا ناألصل  جل خ ية داخل ا. ل تحد5ت العا لفإذا نوقش بر*مج ا مل ية بقانون ل ننة ا=امئة ا ملعلج
ناالرباءات تقدام خرباء تغري ا تاج الوفد إىل ا ناخ،  يدور احلديث حول تغري ا يث  مل  سـ يح مل سـسـ كام أن . خ من عامصة ب5هح

سؤويل وزارة الصحة يف ب5ه. الصحة العامة يه أحد اáاالت اليت يركز علهيا الرب*مج بذ حضور  مواكن الوفد  لكن هؤالء . حي
ية يص املوارد املا ئة  ية ألهنا  نة الرب*مج واملزيا لاخلرباء لن يأتوا إىل  تخص ي ن لجل ية . ه نا حوحث الوفد ا=ول األعضاء من ا ل

شلك جدي يف اقرتاحهلا نظر  ها عىل ا يل  ئات و تلف ا تصاصات  بية واجلوهرية ومن أجل احرتام ا ل ه ي خم معلمي تسخ هل  . تنظ

يه وطرح نص مقرتح  .514 ناقش  تدى ا0ي يود أن  ند حتديد Qقرتاح واإلشارة إىل ا فوطلب الريس من وفد ا يئ ن مله ل
 . بشأنه

ند بأنه طلب إدراج الرب*مج  .515 ية بقانون الرباءات أعامل  يف جدول18لهوأجاب وفد ا نة ا=امئة ا نا نة  أوملعللج للج ا
ية الفكرية ية وا ية  مللكا من لتن نظر ملع تقارير عن العمل ا0ي يقوم به ول5ول األعضاء أن  هذا الرب*مج أن يعد ا يث ميكن  ت  ل ل ح

ìنة الرب*مج و. يف مع ية  جلومىض الوفد يقول إنه من املمكن إدراج هذا الرب*مج يف تو يات ا=ول ص ية املو1ة إىل  مجعاملزيا ن
نص احملدد  . لاألعضاء وإن بإماكنه تقدمي ا

نصب حول حذف الفقرة  .516 يا*ت 16.18يوالحظ وفد الربازيل أنه إذا اكن القرار  تعني حذف اإلشارة إىل حامية  ب،  في
بار يف الفقرة  Qبار: " اليت جاء فهيا13.18خت Q يا*ت تمبا يف ذÂ حامية   ". خب

ند وعا .517 سؤال ا0ي طرحه وفد ا يا إىل ا هد وفد أسرتا ل تعلق جبعل الرب*مج لل نة أخرى18مليف األصل وا  وقال. للج ¼بعا 
نظر يف هذا الرب*مج"معارضة"الوفد إن ذÂ مل يكن  نة األسب  ية يه ا نة الرب*مج واملزيا تقادا بأن  لل، بل اكن ا ن للج ن جل . ع

نة حكو ية يه  منة الرب*مج واملزيا جل ن تصاصات أوسع شلك أقل مما اقرتح . لية دويةفلج تحة وها ا نة شفافة و بويه  م خجل ل نف
يوم شة حول اإلدارة اليت جرت يف وقت سابق من هذا ا نا هر ذÂ من خالل ا ليث  ق مل ظ نة كام الحظ الريس . ح ئوهذه ا للجل

تعني علهيا ا ناسب  ها يف واقع األمر دور  ية اإلرشاف عىل الرب*مج، ومن مث  لسؤو م يفل ل يعة م طبيام به جتاه بر*مج ذي  ق
Nشام. 

يا .518 يق وفد أسرتا ية  تحدة األمر لوأيد وفد الوال5ت ا تعل بو ترفع تقاريرها إىل . يكمل شعب داخل الو يواكن من الواحض أن ا ل
ته وذÂ من خالل ويقة الرب*مج واملزي بو بر يات ا=ول األعضاء عن معل الو سؤوال أمام  ترب  ثاملدير العام ا0ي  ي مجع م ية ميع نا

نةوتقرير أداء الرب*مج نة . سـ ا0ي يقدم لك  شلكة إذ ال ميكن جعل  ية، فقد صادف الوفد  تو جلأما يف ما خيص نص ا م ص ل
ئات األخرى تصاصات ا يه من ا ية يف وضع تغري  يالرب*مج واملزيا لهن خ  .ف

نه وفدا الو .519 عوأشار وفد سورسا ا0ي حتدث مس اáموعة ء إىل أن املوقف ا0ي عرب  ية ي تحدة األمر يكال5ت ا مل
سك به أعضاء آخرون يف اáموعة ء تحديد املوقف ا0ي  يا هو  متوأسرتا ل نقاش ا0ي . يل لوذكرت اáموعة ء الوفود 

تحد5ت  تعلقة  سائل ا شة ا نا ية و نة الرب*مج واملزيا بار  ية اليت سامهت يف إ سات اإلعال لجرى يف دورة يويو وا مل مل ق ن جل جلل من خ م
نازل عن أمر ما. مليةالعا تيض من لك طرف ا توصل إىل حل  تقادها بأن ا توأعربت اáموعة ء عن ا ل لع وعربت اáموعة . يق
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ية، أي اإلبقاء عىل األمور كام اكنت  تحد5ت العا شة ا نا ية يف  نة الرب*مج واملزيا ية  ها يف اإلبقاء عىل صال ملء عن أ ل ق ن مجل ح مل
نة الرب* تصاص  تعلق  جليف ما  يةخي تحد5ت العا شة بر*مج ا نا ية يف  ملمج واملزيا ل ق كام عربت اáموعة ء عن عدم ممانعهتا . من

بار Q يا*ت تلالقرتاح القايض حبذف اإلشارة إىل دراسة  توافق عىل . خب هذه اإلشارة، فإهنا  يد اáموعة  سـفعىل الرمغ من تأ لي
توصل إىل توافق اآلراء شاورات. لاحلذف من أجل ا سأ�مللكن ا شأن هذه ا مل مازالت جارية داخل اáموعة ء   . ب

ياسة  .520 بريا بقضا5 ا بدي اهGما  ية  ب5ان اإلفر ية بأن مجموعة ا ته الو يا ا0ي حتدث  نوب إفر سـوذكر وفد  ك ت ل لن يقط بصف يق ج
بري من هذه القضا5 يف الرب*مج. لالعامة ا=وية سعى الرب*مج إىل . 18 كوقد مضن عدد  حتناك أهداف  ي يهنا أن فه بها من  قيق

سة نا ياسة ا ية الفكرية و يل ا تح تدى  فبح  مل سـ ل ل ن مللكيص شري إىل أن . م تعل©ت اليت تلقاها من بالده  تومىض يقول إن ا ل
شة من ا=ول األعضاء16.18 الفقرة نا تعني أن تكون موضع  ثري من اجلدل، وهو ما يعين أنه  ثرية  ق  مي للك شلكة . م ملوتمكن ا

تد5ت أخرىيف كون األمانة أدخلت  بق طر9ا يف  ثرية للجدل  نأفاكرا  مسـ بل امليض قدما. م شأن  توصل إىل اتفاق  سـومل  ب . ي
يا*ت  ثل ا شأهنا  تلفت ا=ول األعضاء  سائل اليت ا هم للغاية إدراك هذا الفرق لوجود العديد من ا بفقد اكن من ا ب لمل م خ مل

بار Q يا*ت سأ�  ية أو  تاجلغرا ب خم يده لف. ف ية قامئة18 كرة رفع الرب*مجيوعرب الوفد عن تأ نة دوية حكو م تقاريره  ل وما دام . للج
ية القانوية، فقد اقرتح الوفد أن يقوم  نا نا من ا نأن بعض الوفود أشارت إىل أنه من املمكن أال يكون هذا األمر  حل ممك

ية تا سأ� ا يح ا تو شار القانوين  لا ل مل ض ب يل إىل جعل الرب*مج: ملست نة ق¼بعا 18 لسبما ا  امئة؟ للج 

نصب حول جعل الرب*مج  .521 شار القانوين أن Qقرتاح  يوأوحض ا شأن األشطة اليت يقوم هبا إىل 18ملست ن يرفع تقاريره  ب
ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ية بقانون الرباءاتأو ملع نة ا=امئة ا ن ا ، يف حني ذكرت وفود أخرى أن هذا األمر ملعللج

يري تغيحدث يف واقع األمر  ندة سـ ية الفكرية ملسـا عىل الوالية ا ية وا ية  مللكنة ا من ن لتللج ية بقانون أوملع نة ا=امئة ا ن ا ملعللج
يام به. ، وÂ0 فضلت اإلبقاء عىل الوضع القامئالرباءات ية ا نة الرب*مج واملزيا تعلق مبا تود  لقففي ما  ن جل نة : ي جلأرسلت 

ية العامة ية إىل ا ية تو مجلعالرب*مج واملزيا ص تويص به. ن هو ما اكنت  ية  يه يف ويقة الرب*مج واملزيا سـأما ما وافقت  ن ث فبإماكن . فعل
يام الرب*مج  ية العامة  ية ا ية أن تقرر تو بقنة الرب*مج واملزيا مجلع ص ن يت ويت18جل ك  ية العامة عىل أن يقوم . بك مجلعووافقت ا

ية الفكريةأما .  بذ18Âالرب*مج  ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ية بقانون الرباءات وملع نة ا=امئة ا نا تصاصاهتام اليت ملعللج هام ا خ،  فل
ية العامة تصاصات ا. مجلعحددهتا ا يري ا ية العامة يه اليت بإماكهنا  تايل، فإن ا للجو تغ مجلع ية الفكريةخل ية وا ية  مللكنة ا من لتن  ملع

ية بقانون الرباءاتأو  نة ا=امئة ا نا  .ملعللج

ند سؤQ عىل .522 ية لهوطرح وفد ا نة الرب*مج واملزيا بت  ية ا0ي اكن قد ذكر بأنه إذا  تحدة األمر ن وفد الوال5ت ا جل طل يكمل
ية العامة وضع الرب*مج ية بقانون الرباءات حتت إرشاف 18 مجلعمن ا نة ا=امئة ا نا ندة إلهياملعللج يري الوالية ا تعني  سـ،  تغ ملي . ف

ندة  رس عام إذا اكنت الوالية ا سؤال  سـواكن ا ملل ية بقانون الرباءاتيسـتف ننة ا=امئة ا سأ� ملعللج ندما وضعت  م قد تغريت  ع
ها يل. معلالصحة العامة يف بر*مج  يري من هذا ا تذكر الوفد وقوع أي  بوال  تغ يات . لقي ية العامة عىل تو صندما وافقت ا مجلع فع

سائل حتت إرشاف  شة هذه ا نا ية  ملنة الرب*مج واملزيا ق مب ن ية جل نة ا=امئة ا نا شار بقانون الرباءاتملعللج رس ذÂ ا ست، كام  ملف
ية بقانون الرباءاتالقانوين، فإن والية  نة ا=امئة ا نا تضمن ذÂ شلك تلقايئملعللج ب  شة إحدى . تس نا بق  قوأكد الوفد أنه  مسـ

يعمل علهيا الرب*مج سائل اليت  سـا تني القادمة داخل 18 مل ية بقانون الرباءلسـن خالل فرتة ا نة ا=امئة ا نا  وأن الرب*مج اتملعللج
تمد من ا ملسه ا سـ ية ا=وية ُنف شات احلكو لنا ية بقانون الرباءاتداخل مق نة ا=امئة ا نا ومن احلجج األخرى املقدمة يه . ملعللج

ية بقانون الرباءاتأن  نة ا=امئة ا نا يةملعللج تحد5ت العا شة بر*مج ا نا ية دوية مالمئة  ئة حكو مل  ل ق مل ل مي تج من ذÂ أنه . ه نسـتنو
ية أكرث مالءمة من ميكن  نة الرب*مج واملزيا ترب  نأن  جل ية بقانون الرباءاتتع نة ا=امئة ا نا ثار . ملعللج سأ�  مفقد اكنت هذه ا مل

ثل يف معاجلة  ية، كام أشار إىل ذÂ العديد من أعضاء اáموعة ء،  نة الرب*مج واملزيا ية  متشكوك ألن الوالية األسا ن للج تسـ
تعلقة ملزيا سائل ا نا مل تعني عىل األعضاء Qلزتام مبا . يةمل شة حول اإلدارة، ذكرت ثالثة وفود عىل األقل أنه  نا يوخالل ا ق مل

Âية وعدم جتاوز نطاق ذ نة الرب*مج واملزيا نيفرتض أن تقوم به  ية اليت وضعت هبا . جل لكيفوانصب سؤال الوفد حول ا
ناخ واألمن الغذايئ والصح تغري ا تعلقة  سائل الكربى ا ملا ب مل يةمل نة الرب*مج واملزيا نة العامة حتت والية  ورأى الوفد أن من . جل
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ية، والقول من  ناقش اإلدارة أو ا نة أال  تعني عىل ا نة وإنه  ية  تعني احرتام الوالية املا ناقض القول من 1ة إنه  منا ت للج ي للج ل ي لتت ل
تع سائل اليت  ناخ واألمن الغذايئ والصحة العامة يه ا ي1ة أخرى إن تغري ا مل يةمل نة الرب*مج واملزيا شـهتا داخل  نا نني  جل ق  .م

ناقش أو  .523 ية بقانون الرباءات اكنت  نة ا=امئة ا توعلق وفد سورسا لقول إن ا ن ملعللج  عىل األقل يف جدول أدرجتي
ندا حول الرباءات والصحة ية بقانون الرباءات . بأعامل دورهتا القادمة  نة ا=امئة ا نفدور ا شة الهوملعللج نا ق  ني  بروابطم

توى اجلوهر ومع خرباء الرباءات ية بقانون الرباءات الربامج واألشطة . مسـالرباءات والصحة عىل  نة ا=امئة ا نومل حتدد ا ن ملعللج
ية هو حتديد الربامج. طلقها األمانة يف هذه اáاالتتمن املمكن أن اليت  نة الرب*مج واملزيا نودور  نة (فا=ول األعضاء . جل جليف 

يةالرب*مج وامل شطة، و0) نزيا ناخ أو الصحة، لكهنا اكنت تضع إطارا عاما لأل ناقش جوهر تغري ا نمل تكن  مل نة Âت جل اكنت 
ئة األ ية ا يالرب*مج واملزيا ية اليت اكن نسب لهن تحد5ت العا تعلقة  شة بر*مج األشطة ا ملنا ل مل ن ق هامل .  أوسع من الرباءاتقنطا

تحد5ت ال ب5ان يف الفا ية هتم لك ا لعا سبلعامل، ومل ية  ست بعدا واحدا من أبعاد ا حفيه  من لتي سب وÂ0، رأى الوفد. ل ن أن أ
شة الرب*مج نا قنة  مل ية18 جل نة الرب*مج واملزيا ن يه  شأن . جل بوشكر الوفد األمانة عىل مراعاة احلاجة اليت عربت عهنا الوفود 

نفذها الرب*مج تظمة عن األشطة اليت  ياحلصول عىل معلومات  ن ية اليت تعلق ف. 18 من سات اإلعال متدت ممارسة ا مقد ا جلل ع
ناسب با أو غري  نا ها الوفود عىل ما تراه  مخال م نة الرب*مج . سـل يذ الربامج داخل  تخذ القرار الرضوري   ،Â0 جلوبعا س نفت لتي

ية يح ا0ي تقدمت به الوفود األخرى عىل إدراك عدم وجاه. نواملزيا تو ساعد ا ضوعرب الوفد عن أمì يف أن  ل ة القول إنه اكن ي
ية الفكرية يتعني عىل ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ية بقانون الرباءات أو ملع نة ا=امئة ا نا تقوم هباملعللج  . سـ أن حتدد الربامج اليت 

تحدة  .524 يا*ت اليت تقدمت هبا وفود لك من سورسا مس اáموعة ء، والوال5ت ا يده  ندا عن تأ ملوعرب وفد  ب ي يك لل
ية،  يايكاألمر يث من . لوأسرتا نة أخرى  يام إحدى اللجان بإجراء تعديالت عىل Þمة  حوأبدى الوفد عدم ارياحه إلماكية  جلق ن ت

شلك سابقة  .يشأن ذÂ أن 

ية خالل Qسرتاحة .525 شاورات غري ر مسوعقدت   16.18 ئوأعلن الريس عن توصل الوفود إىل اتفاق حبذف الفقرة. م
يةمبا: "13.18 واجلزء األخري من الفقرة بار ا Q يا*ت  Âن يف ذ ت ملهب كام طلب  (16.18 تلضامن Qساق مع حذف الفقرة" خ

 ).ذÂ وفد الربازيل

  19الرب*مج 

يق  .526 ية الفكرية ودورها الر5دي يف  شأن ا تواصل من أجل تعزيز الوعي  ية ا يدا أ حتقذكر وفد عامن أنه يدرك  مللك بج ل مه
ية ثقا ية وا GجQتصادية و Q ية فا لق ع يذ الرب*مجو. لتمن بارها أداة  بالغة للغة  ية ا ياق، أكد الوفد األ لتنفيف هذا ا ت ل مه عسـ  19 ل

ية بإضافة فقرة . بشلك موسع ونوعي نة الرب*مج واملزيا نواكنت ا=ول األعضاء قد أكدت هذا األمر يف  ية[جل نإىل ويقة املزيا ] ث
تحد5ت املربطة لرب*مج  ياق إىل ا تترمجت هذا ا ل ت19لسـ سطر . واصلل، أي ا لومن مث، اقرتح الوفد إضافة ما ييل يف ا

تواصل"بعد لكمة " 1 "7.19األخري من الفقرة  ية األخرى ": "لا تحدة واللغات الو متدة من األمم ا ست ا نإىل اللغات ا مل طل ملع
يار اجلودة". حسب اإلماكن ية  بو اإلعال ساعد عىل ضامن الزتام مواد الو مبعمفن شأن ذÂ أن  ي  . مي

527. Q ملوافقةوحظي .قرتاح 

 20الرب*مج 

شأن الرب*مج  .528 يقات  بمل تقدم أي   .20تعل
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 21الرب*مج 

يا أن  .529 تاجئنالحظ وفد أملا بة لنإطار ا هر أساسا للمقارنة  بنسـ  شود اكن يف % 100يظ هدف ا توى ا نيف حني أن  ملسـ ل م
شود أقل من أساس املق%. 95حدود  بيل ا هدف ا توى ا نوساءل الوفد مل اكن  سـ ملت تقسـ ملل  . ارنةم

توى اخلدمات .530 تعلق مبؤرشات  سأ�  شار القانوين أن هذه ا سـوأوحض ا ت مل مت بة. ملس % 100 بنسـفقد اكن أساس املقارنة 
بق 7 أن طلهبا، فقد رغب  بب عدم متكن الرب*مج من احلصول عىل الز5دة يف عدد املوظفني اليت  سـيف ذÂ الوقت لكن  بس

متراره يف  ته عىل عدم ا ساء سـيف ضامن عدم  ل هرها إىل اآلنم نجاعة اليت أ ظتقدمي ا شود يف. ل هدف ا ملنوÂ0، حدد ا % 95 ل
ية بة جد عا  Âلاليت تظل عىل الرمغ من لك ذ  .نسـ

بق 7 تقدمي توقعاته  .531 سـوذكر وفد فرسا بأنه  هذا ) اليت عرب عهنا يف موضع آخر(ن رشية املرصودة  سأ� املوارد ا لشأن  لب م ب
 . الرب*مج

شأ .532 يحا  بوطلب وفد مرص تو شأن هذا الرب*مج . 21ن الرب*مج ض بوأحاط الوفد علام القرتاح ا0ي تقدمت به األمانة 
يذية  سأ� اإلدارة ا شأن  ية قرتاح  نة الرب*مج واملزيا رشة  سابعة  بق 7 أن تقدم خالل ا=ورة ا تنفوذكر بأنه  لع م ب ن للج ل سـ

شار القانوين تعرضت األمانة Qقرتاح املذكور،. ملستوا وÂ0، طلب الوفد .  الحظ الوفد بأن اقرتاحه مل يدرجسـوبعد أن ا
شورة القانوية ل5ول األعضاء  يام بدوره يف تقدمي ا شار القانوين يف ا مترار ا نقطة حلرصه عىل ا يحا حول هذه ا نتو مل ت ل لقض ملس سـ

تحزيبشلك  متقل وغري   . مسـ

يض خالل QجGع  .533 شت شلك  سأ� نو تفوأجاب الريس لقول إن هذه ا مسـئ ب ق نة ومل تالف للجاألخري  ناك ا خاكن  ه
نظر يد. لواحض يف و1ات ا يه وفد مرص بأي تأ يومل حيظ Qقرتاح ا0ي أشار إ ثري من . ل شة ا نا لكويف الواقع، أyرت ا ق مل

ياران. اجلدل ناك  خوÂ0، اكن  شة من جديد أو اإلبقاء علهيا كام اكنت: ه نا ياء ا قإ مل ئوذكر الريس أنه يظل رهن إشارة . ح
ند حفص الرب*مجالوفود يام بذÂ اكن بلك رصاحة  ناسب  نه مىض يقول إن الوقت ا ع،  للقمل  . لك

شأن هذه  .534 نفصل لألداء  ية إذ ال يوجد أي مؤرش  سأ� عىل جانب من األ تقاده بأن هذه ا بوعرب وفد مرص عن ا مه مل مع
سأ� وال يرغب الوفد يف حدوث ثغرة يف هذا األمر شاور مع. ملا يام سـيتوأضاف الوفد بأنه  نح فرصة ا متة إن  لق األطراف ا م مله

شرتك يف هذا اخلصوص توصل إىل نص  مبذÂ، وذÂ من أجل ا  .ل

سأ�، أي تقدمي اقرتاح  .535 ها عرض هذه ا ية ميكن للوفد خال شاورات غري ر ملوأعلن الريس عن اسرتاحة إلجراء  مس لم ئ
 . ملموس

ب .536 هود اليت  ناف QجGع، شكر الريس الوفود عىل ا توبعد ا جلت ئ ئ توصل إىل اتفاقسـ ها من أجل ا لذ ²فق عىل تعديل . ل وات
تاجئ  شورة : "حيث سريد يف أسفل مؤرشات األداء ما ييل) 140صفحة (لنإطار ا تعلقة بطلب ا سارات ا Q ملبة مل تف سـسـ ن

شار القانوين تب ا تقN وموثوقة من  تالقانوية اليت تلقت ردودا رسيعة و سـ ملسن مك  ".م

 22الرب*مج 

يقا .537 شأن الرب*مج تعلمل تقدم أي   .22بت 

 23الرب*مج 

رشية يعاجل ملفات  .538 يا أن أحد أعضاء طامق املوارد ا لبيف ما خيص إطار األداء، الحظ وفد أملا يعاجل 31ن سـ موظفا و
بل، أي بز5دة قدرها 50ملفات  نطوي عىل خماطر%. 50ملسـتق موظفا يف ا  Nز5دة هائ Âترب الوفد ذ توا أما خبصوص . ع
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سا تاجئ(دس لمؤرش األداء ا بة )لنجدول إطار ا ترب الوفد أن  سـ، فقد ا ية % 0,44نع مثر يف  تمنمن إجاميل جحم الرواتب ا ملست
ية تد رشية تظل جد  ناملوارد ا م  . لب

تقاء أسس املقارنة ألنه ورد يف الفقرة  .539 ية ا ياك عن  نوساءل وفد  بلج  أن WOPBC18/17ث من الويقة 42كيفت
ية موظفا أعادوا ا= 20 تقصا Q ئراسة  .عن الرضاسـ

يلكهتا  .540 يدت  رشية أ يا قائN إن األرقام سرتتفع ألن دائرة املوارد ا سؤال ا0ي طرحه وفد أملا هوردت األمانة عىل ا ع ن لبل
نظمة يع داخل ا همة لفائدة ا نفذ لك خشص نفس ا نا بدل أن  ئات ختدم قطاعا  ملإىل مجموعة  مجل ي ملي ومضت األمانة تقول إن . معف

يع ر ياسات واإلجراءاتلتشجنظاما جيري وضعه  يط ا بل  بحث  ية وإن األمانة  تا سـفع اإل سـ سـ ت لن تب ومن املؤمل أن تفيض . ج
ية تا هود إىل رفع اإل جهذه ا شري إىل تقرير . نجل سؤال  ياك، فقالت األمانة إن ا يأما خبصوص املالحظة اليت تقدم هبا وفد  ل بلج

ية اليت أجنزها تقصا Q وا=راسة hت اخلارسا ئمراجع ا سـ يع األمانة أن تقول إن الردود وÂ0. حل ية تسـتط، ال  رشين اك فا لع
ية  .فأم غري اك

 25 و24 و23الربامج 

شأن الربامج  .541 يقات  بمل تقدم أي   .25 و24 و23تعل

 26الرب*مج 

يق ا=اخيل  .542 تد بة ا شة العرض ا0ي تقدم به مدير  نا قأكد وفد فرسا من جديد اäاوف اليت عرب عهنا خالل  لم شع ق ن
متكني الرب*مج والرقابة اإلدا يق ا=اخيل  تد شأن املوارد اäصصة  لرية  ق لل همة 26ب يام  مب من ا يقلق تد قا بة ول تقاملرا هات كام   ا=ول قعو

 . األعضاء

 27الرب*مج 

رس وفد عامن عن اإلشارة يف الفقرة  .543 بعاد اخلدمات اللغوية 1.27سـتفوا أنظمة مدريد والهاي للرتمجة يف إطار ست إىل ا
تعاون  ترب الوفد لكمة . بشأن الرباءاتلومعاهدة ا بعد"عوا  قطاعي معاهدة  عن حدها ألنه عىل الرمغ من وفاءزائدة" ستا

شأن الرباءات ونظام مدريد تعاون  با تعني ترمجة الوyئق ل  ،Âياجاهتام احملددة يف جمال الرتمجة، كام أشارت األمانة إىل ذ ي  حت
يث اإلدارية ووyئق  بعد"وطلب الوفد حذف لكمة . سـياسة اللغات نطاقيدخل ذÂ يف حاملعاهدة   ". ستا

ثتضمن اخلدمات اللغوية أعامل الرتمجة ألغراض تويق : "ئواقرتح الريس، كام اتفق عىل ذÂ، أن تورد امجلN كام ييل .544 ت
بوعات والقوانني وبعض األجزاء من املوقع عىل اإلنرتنت بو، وا ملطاجGعات الو بايق من امجلN ا". ي يحذف ا ملو ل تعلق بأنظمة سـ

شأن الرباءات ومدريد والهاي تعاون  بمعاهدة ا  .ل

بة للوyئق  .545 شأن الرباءات و تعاون  بة ملعاهدة ا يف الرتمجة  يا سؤQ حول الفرق بني تاك سـوطرح وفد أملا ب ل سـ ل نن لن ل
 .ا=ورية

نظمة برمهتا من أ .546 نجز هبا أعامل الرتمجة لفائدة ا تضاب الطريقة اليت  رست األمانة  ملو ت ق هم أدق للطريقة ف فجل تقدمي 
شأن الرباءات تعاون  نجز هبا الرتمجة لفائدة معاهدة ا باليت  ل نوعة من الوyئق مبا وتعاجل . ت نظمة مجموعة جد  تبة اللغات يف ا مل مشع

 Âية، والرتمجة املو1ة ملوقع اليف ذ بو، وا=ور5ت ا=ا بو، والوyئق املربطة مبعاهدات الو خلوyئق اجGعات الو ي ت بو عىل ي يو
ية بوعات أخرى والوyئق اإلعال سة و بوعات الر ماإلنرتنت، وا مط ي ست . ئملط تحدة ا لونجز الرتمجة انطالقا من لغات األمم ا مل ت

ية وإلهيا ية والربتغا لواألملا شأن الرباءات، وعىل الرمغ من . ن تعاون  نجز لفائدة معاهدة ا تجاوز احلجم ا بأن جحم الرتمجة ال  ل مل ي
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بؤ حب تنيل ا لتح توبة . جم الوyئق وتواتر العمل يف ظل Þل قصريةيسـ نحو، و يث ا يحة من  مكيجب أن تكون الوyئق  ح لف حص
رش عىل نطاق جد موسع يهتا للقراءة ومالءمهتا  للنبأسلوب راق لضامن قا ية الفكرية . بل مللكوللمرتمجني املوظفني خربة يف جمال ا

ناس Qهم املصطلحات واملوضوع و تعني علهيم  ئإذ  تف بوسـي ست . ي بطريقة معل الو ية أعامل الرتمجة يف اللغات ا لوأجنزت غا لب
نايم جحم العمل املطلوب إجنازه بب  ية  هات خار ند  نظمة عىل الرمغ من أن جزءا مزتايدا من العمل  تداخل ا سـ سمل ج بجل . ي

بو ها مع أسلوب الو سا بري لضامن ا ية للمراجعة إىل حد  يوختضع الرتمجة اخلار ت قك تدريب وقد بذلت 1و. ج لد من أجل ضامن ا
يا عىل  ئا إضا شلك  يل من الوقت اäصص ملراجعة الوyئق وا0ي من شأنه أن  يني  ناسب للمرتمجني اخلار فا بج ي تقل عمل لل

بو تعاون . يموظفي الو يف ترمجة وyئق معاهدة ا يا من تاك بو أعىل  تعلقة بوyئق الو يف ا تاك باب، اكنت ا لوهذه األ ل س ي مل ل ل بسـ نل
يف خفضت من حوايل .بشأن الرباءات تاك ل لكن ا ي فرناك سورس5 خالل 227يفرناك سورس5 للصفحة الواحدة إىل  246ل

متدت طرق وإجراءات . 2009-2008 يفرناك سورس5 للصفحة الواحدة يف الفرتة 213، مث إىل 2007-2006 الفرتة عكام ا
نة حلاسوب من أجل احملا تخدام الوسائل ا ييط سري العمل وا سـ تعسـ ملسـب ية لت يه QهGم الالزم لإلتا جفظة عىل اجلودة وتو نج

يف تاك ية حىت ختفض ا لوالفعا ل  . ل

شأن الرباءات .547 تعاون  شأن وyئق معاهدة ا ها بعرض مقارن  بوواصلت األمانة تد ل ب يان من . خل سـناك نوعان ر ئيه ف
شأن الرباءات وهام امللخصات وتقارير  تعاون  بة ملعاهدة ا بالوyئق  ل ية للحاملنسـ وترتمج امللخصات إىل . ية مبوجب براءةهلاأل

تقارير إىل Qنلكزيية رش يف حني ترتمج ا ية من أجل ا لQنلكزيية والفر لنسـ يث يعكس معدل . ن بري جدا  حبوجحم العمل  ك
شأن الرباءاتتونجز الرتمجة انطالقا من . اإليداع تعاون  رشة يف ظل معاهدة ا رش ا بلغات ا ل لع حيث اكن احلجم األكرب من  لن

ية والكوريةنص يا ية وا ية واألملا نيب Qنلكزيية وا ل ن ني بات . لص تلف عن  ية لغة لكهنا  بات اجلودة أ تيس  تطلو خت مه متطل م تك
توى . شعبة اللغاتاجلودة =ى  يحا موجزا  بحث ملوازاة مع الرسوم وتعطي تو تخدم امللخصات يف الغالب ألغراض ا حملو ض ل تسـ

تخدام امل.الطلب ترب ا=قة يف ا سـ و ياتع ثانوية. سـصطلحات أمرا أسا نحوية وريق اللغة من األمور ا لوتعد الصحة ا ومبا أن . ل
يا مقارنة مع وyئق QجGعات  ثل فرقا أسا  Âئق، فإن ذyبا ما يطلعوا عىل هذه الو يني غا يني ا تصا Qسـ مي ل ن لتقص خ

بري بب إحراجا  نوعة من القراء واليت  ها رشحية جد  شورات اليت تطا كوا ت سن تلع م نظمة ول5ول األعضاء فهيا إذا اكن سمل للما 
نحو غري سلمي ية yنوية. لا ـي ذات أ ية،  ية العا يعة ا مهأما يف ما خيص الوyئق ذات ا ف ل ن هب لتق ، 2005-2004 وخالل الفرتة. لط

نظمة نجز شلك أسايس داخل ا ملاكن العمل  ب هد مبعظم العمل إىل 1ات خا. ي ية ُيعوبعد ذÂ، تغري املهنج لاكمل وصار  جر
رشاكء ئات من ا لسم إىل ثالث  ف يوية، : تنق ية وال سـ© للغات اآل سـرشاكت الرتمجة اخلاصة، وعدد من الواكالت احلكو م

تعاقدون األفراد نني. ملوا يازين ا رشاكت عىل ا تعاقدين األفراد مقارنة مع ا توجه احلايل حنو ز5دة عدد ا نطوي ا ثو ت مل ل مي أوال، . ل
توجه عىل الوساطة يقة األمر سوى مراكز إلعادة توزيع العمل عىل ليقيض هذا ا رشاكت يف  يث مل تكن العديد من ا حق  لح

ية. األفراد تد بول أسعار  مثن وجترب مرتمجهيا عىل  نـي تأخذ حصة من ا مف ق يN . له تفظ هبم خربة  قلواكنت للمرتمجني ا0ين  حي
شلكة يف اإلدارة ألن ا. ويقدمون معال ذا جودة أقل ناك  يا، اكنت  yل م ه شاريع اليت ن نارصها يف ا ملرشاكت توظف أفضل  ع

ية أكرب مهتربها ذات أ متكن إلجناز الرتجامت . تع بري من ا رشاكت توظف يف بداية العقد أ*سا عىل قدر  لويف الغالب، اكنت ا ك ل
يث يقدم امل ها  يري طا شأن الرباءات، لكهنا تعمد مع مرور الوقت إىل  تعاون  حاملطلوبة يف إطار معاهدة ا مق تغ ب رتمجون ا0ين ل

تاجئ ذات جودة أقل  Âلعمل بعد ذنهد إلهيم  بري. ُيع يا عىل QعGد عىل األفراد شلك  تفكري حا نصب ا كو ب ل ل يا . ي نولو جفا لتك
نا يا*ت شلك رمقي جعلت هذا األمر  يح توزيع ا ممكاليت  بت ب يا . لت نولو ية الكربى تزايد QعGد عىل ا نقط ذات األ جومن ا لتك مه ل

ية ا ية . لرتمجةمعليف  توقع أن جتعل برامج الرتمجة ا ية الرتمجة تمت بطريقة يدوية، لكن من ا نوات، اكنت  نبل مخس  مل معل لتقسـ فق
ية ية أكرث فعا يا هذه ا تة حا لا لعمل ل بث تعامل. مل Q ية وقت طويل، لكهنا دخلت حزي هور الربامج املعلوما سـومل ميض عىل  ت . ظ

تني القادمة أو فرتيت ا لخفالل فرتة ا تعامل هذه الربامجسـنل يزتايد ا تني  سـتني القاد سـ م يات الرتمجة . سـن نولو نف  جوال  تك تص
رشي نرص ا تدخل فهيا ا ية اليت ال  شار إلهيا يف ب الرتمجة اآل لبا لع ي ل ية. مل يح للمرتمج أن يعمل بطريقة أكرث فعا لهذه أدوات  تت . ف

ية املطلوبة ية العا ية فال توفر درجة املوثو لأما الرتمجة اآل ناك نقاش حول ل. قل تغري ذÂ عىل األمد الطويل و هكن ميكن أن  ي
بلغه الرتمجة اآلية لاملدى ا0ي ميكن أن  تل حزيا هاما مضن . ت حتكام انصب الرتكزي أيضا عىل عالقة اللكفة جلودة ألن الرتمجة 

بو ية الو ينود مزيا ن يا. ب يف الرتمجة مضن حدودها ا= هود لضامن اإلبقاء عىل تاك نوبذل ا ل  قدر اإلماكن مع Qلزتام جلودة جلت
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ية بوجود . املالمئة نا عGد املزيد من ا Âسـوقد حتقق ذ فت تخدام .  مرتجام13 رشكة وواك� وحوايل 15ل شلك ا سـكام  ي
تلكفة يث ا ية من  سني الفعا  Nي يا املعلومات و نولو يا وأدوات  نولو لا ل تح حسـ ج تك ج لتك نظر إىل . ل هال  لومل يكن ذÂ أمرا  س

ية يف الرتمجةتزايد  ترب لكفهتا جد عا يوية اليت  لحصة اللغات اآل تع بب . سـ ية  يث الفعا يق ماكسب من  سوعىل الرمغ من  ح بحتق ل
تكون  بة أقل مما اكنت  ية قد تزايدت لكن  تلكفة اإلجام يوية، مفن املمكن أن تكون ا سـنايم جحم الرتمجة إىل اللغات اآل سـ ل ل سـ بنت

Âترب شلك عام أنه . عليه خالف ذ بوا يه يف ظل ع يا مما يه  بة اللغات أعىل  متل أن تكون تلكفة الرتمجة يف  علمن ا س بشع ن حمل
ية لوyئق  يعة ا بب ا  Âسأ�، وذ هذه ا يل موضوعي  شأن الرباءات عىل الرمغ من عدم وجود  تعاون  نمعاهدة ا ب مل حتل ب تقل لب لط س ل

بات اجلودة تالف  بب ا متطلهذه املعاهدة و خب  . س

548. yيا أن الو يا من الوyئق العامة وساءل عن نوالحظ وفد أملا شأن الرباءات أقل تلكفة  تعاون  ية ملعاهدة ا تئق ا س ب ل بن ن لتق
شأن الرباءات قدره  تعاون  بة اليت تذهب إىل الرتمجة من رمس طلب إيداع مبوجب معاهدة ا با ل  .ي فرنك سورسي1 300لنسـ

نة .549 بة  توسط لكفة الرتمجة  سـوردت األمانة قائN إن  لسـ لن نظ2010 م بارشة اكن هو ل و تلكفة ا ملر إىل ا فرناك  158ل
 . يسورس5 عن لك طلب

يطرأ عىل نص الفقرة  .550 سـوخلص الريس لقول إن تعديال  ـي امجلN بعد ) كام طلب وفد عامن ذÂ (1.27ئ نهتيث  سـتح
بو، تتضمن اخلدمات اللغوية أعامل الرتمجة ألغراض تو: "وسرتد امجلN كام ييل". املوقع عىل اإلنرتنت"عبارة  ييق اجGعات الو ث

بوعات والقوانني وبعض األجزاء من املوقع عىل اإلنرتنت  ".ملطوا

   28الرب*مج 

ند  .551 شأن هذا الرب*مج حتت ا شة  نا بجرت ا ب ق سني ( من جدول األعامل 19لمل رشوع  تقدم احملرز يف  حتتقرير عن ا مل
بو احلايل باين الو سالمة واألمن يف  يمعايري ا  ).مل

 29الرب*مج 

ندين جرت  .552 شأن هذا الرب*مج حتت ا شة  نا با ب ق ناء اجلديد (17لمل رشوع ا لبتقرير مرحيل عن  تقرير مرحيل  (18و) م
شأنه رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة واقرتاح  بعن   .من جدول األعامل) م

 30الرب*مج 

توسطة ومعلت  .553 رشاكت الصغرية وا نفصل  يام األمانة بإعادة وضع بر*مج  ملأعلن الريس عن  لل م ق عىل إعداد نص هذا ئ
تاحا  بح  مالرب*مج ا0ي  سني صورة ُوأ. عام قريبسـيص شأن  بات عدد من ا=ول األعضاء  تجابة  حتعد Qقرتاح ا ب لطل سـ

نفصل توسطة كرب*مج  رشاكت الصغرية وا نظمة وإعادة إرساء ا ما مل يقات اليت تقدم هبا وفد . لمل تجابة  تعلكام جاء Qقرتاح ا للسـ
ية معل ا ند حول أ مها ياله نولو تاكر ونقل ا Q بو يف جمال جلو لتك ب نفصل حتت . ي موانصب Qقرتاح حول إحداث بر*مج 

تاكر30 رمق Qتوسطة و رشاكت الصغرية وا نوان ا ب  مل يام . لبع تعني ا يع األشطة اليت  توي الرب*مج شلك مفصل عىل  لقو ي ن مج ب حي
تضمن األشطة اليت  توسطة، كام  رشاكت الصغرية وا نهبا لفائدة ا ي مل يا يف إطار ل نولو تاكر ونقل ا Q شأن جبق اقرتا9ا  لتك ب ب سـ

تاكر : وفوائد Qقرتاح يه. 1الرب*مج  Qتوسطة و رشاكت الصغرية وا نفذة لفائدة ا شطة ا تاكمل بني األ بسري أشاكل ا مل مل ن ل لي ت
توسطة(وتعزيزها  رشاكت الصغرية وا ية ا نا يع  تاكر عامل أسايس  Q بار أن ملعىل ا سـ ت شج ب لت ف ت رشاكت ؛ وي)لع لعد معل ا

يا نولو تاكر ونقل ا بريا من هذا العمل يربط ال سأ� شامN كام أن جزءا  توسطة  جالصغرية وا لتك ب ت ك م هام هو أن . مل لواجلانب ا
ب5ان  توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا بارش  بارش أو غري  يا يربط شلك  نولو تاكر ونقل ا Q نجز يف جمال لالعمل ا مل ب ت ب لمل مل م ج تك

ية وا نا ملا رشاكت الصغريمع  30 املوارد املقرتحة للرب*مج تتطابقو. تقدمة عىل حد سواءمل توسطة يف للاملوارد اäصصة  ملة وا
تحويالت، أي 2011-2010الفرتة  ثورصح الريس بأن الو. ي ماليني فرنك سورسي5.2ل، بعد ا يقة احملددة لالقرتاح ، ئ
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تب توزيع الوyئقيد، اجلد 30الرب*مج واملعدل  1 إلضافة إىل الرب*مج تاحة =ى  مكتكون  م ئكام أعلن الريس عن إعداد . سـ
ية إىل ثيقاألمانة لو يض ارتفاع املزيا بذو�  هود ا ية وأثر ا نة عن تدابري الفعا مل تخفل هد املدير العام بذÂ، دون %3لجل تع، كام 

يذ الرب*مج تأثري عىل  تنفا تب توزيع ال. ل تاحا أيضا =ى  مكواكن هذا اجلدول   . وyئقم

شأن الرب*مج  .554 شة  نا تؤنفت ا بوا ق مل يوم املوايل30سـ باح ا ل يف  ناك عدد من القضا5 . ص هوالحظ الريس أنه ما زال  ئ
يقات شـهتا ودعا الوفود إىل تقدمي املزيد من ا نا تعني  تعلاملعقدة اليت  ق لي  .م

توسطة ا0ي  .555 رشاكت الصغرية وا نفصل  يا بإعادة إرساء بر*مج  حورحب وفد إيطا مل للل سن صورة هذا املوضوع م
سابق ية ا لمقارنة مع اقرتاح املزيا نفق األموال اäصصة للرب*مج . ن ب شلك فعال وأال حتول أي أموال 30توعرب عن أمì يف أن 

توسطة رشاكت الصغرية وا ملتفادي عرقN األشطة اخلاصة  ن نص الرب*مج، فقد عرب الوفد عن قلقه من كون . لل تعلق  بويف ما  ي
نص يةلهذا ا نه/لسلب حيمل نربة يغلب علهيا طابع ا ية من . ماحلذر ويعوزه الطموح يف أجزاء  ثا نورأى الوفد أن امجلN ا ل

توفر ال عىل: " واليت ورد فهيا ما ييل2.30 الفقرة بو ال  تمبا أن الو إىل  (...)  املوارد وال عىل القدرات من أجل الوصولي
توسطة شلك فعال  رشاكت الصغرية وا با مل ها" (...)ل ية واقرتح حذ فحتمل نربة جد  نت الفقرة . سلب ية (3.30تضمو ثا نامجلN ا ) ل

ية . أي بر*مج آخرتضمنه يتعريفا مطوال للمخاطر مل  يجورأى الوفد أنه يكفي القول إن من اäاطر املربطة بأي اسرتا تت
يام ل سات عدم قدرهتا عىل ا توسطة ا=امعة للمؤ رشاكت الصغرية وا لقسـهتدف ا س مل تظرة مهنالت وقال الوفد إن . ملنوظائف ا

نط3.30 هناية الفقرة يد  لل جاءت  توسطاق واقرتح إبتقي نطقة ا يا و نطقة إفر ملضافة  م يق نطاق . م ) 3.30الفقرة (لأما خبصوص ا
بدأ مبا ييلامجلNو تدريس : "ت اليت  بو عىل ا متد الو لهذا الغرض،  ي سـتع نص كام ييل(...)"ل لهذا : "ل، اقرتح الوفد بأن يصاغ ا

تدريس من خالل مواصN بر*مج تدريب املدربني ا0ي بدأ خالل  بو عىل ا متد الو لالغرض،  ي  ومن 2011-2010فرتة السـتع
تعمل عن بعد  ناء القدرات، مبا يف ذÂ برامج ا بادرات  لخالل املزيد من  ب نطاق (...)". م لمفن شأن ذÂ أن يزيد من جحم ا

ية الفكرية ،4.30وخبصوص الفقرة . ا0ي اكن حمدودا شأن أوضاع ا تعددة الوسائط  مللك اقرتح الوفد إضافة مجموعة األدوات  بم
سات) نوراما( تاحة =مع املؤ سإىل قامئة أدوات اإلنرتنت ا بارة . مل يح  عوطلب الوفد تو توسطة "ض رشاكت الصغرية وا ملا ل

سات شم" سا=امعة للمؤ يث  تعريف واسعا  ييث عرب عن أمì يف أن يكون هذا ا حب ل ية اليت تعاجل ح ثال اإلدارات احلكو مل  م
سابقة، . هذه القضا5 ية ا لففي ويقة الرب*مج واملزيا ن بارة ث تخدمت  عا سات "سـ ية واملؤ ية واإل ية الفكرية الو سماكتب ا مي قلن ط مللك

ية ا=امعة األخرى تقدمةوأبدى". ماحلكو ية ا تدريب اإل مل الوفد اهGمه مبعرفة املزيد عن برامج ا مي  .قلل

ياوخلص  .556 نص املقرتح من وفد إيطا يريات اليت طرأت عىل ا لالريس ا ل لتغ  .ئ

توسطة .557 رشاكت الصغرية وا نفصل اخلاص  ند عن ارياحه إلعادة إرساء الرب*مج ا ملوعرب وفد ا مل ت له كام عرب عن رسوره . ل
يا مضن الرب*مج  نولو تاكر ونقل ا تعلق ال جبإعادة إرساء الرب*مج الفرعي ا لتك ب ية اليت اقرت9ا وأيد الو. 30مل يريات ا نصفد ا لتغ ل

يا توسطة ومن أجل متكني الرب*مج من أن يكون 7 تأثري . لوفد إيطا رشاكت الصغرية وا بة ا  Nشام يعة ا نظر إىل ا ملو شع ل ب لل ل لط
رشاكت الصغري نح لوحدة ا تاح للرب*مج متويل اكيف وأن  ها، فقد عرب الوفد عن أمì يف أن  ب5ان  لجمدي عىل ا تم ي ُل ُ ة لك

رشاكت الصغرية  تلف األنظمة اخلاصة  يص األموال يف ظل  شأن طريقة  تقرير  ية  ية الاك تقال Q توسطة لوا خم ختص ب لل ل سـ فمل
توسطة  ت(ملوا ية، وهكذالمعاهدة ا يق جدول أعامل ا شأن الرباءات، ونظام مدريد، إىل غري ذÂ، و منعاون  سـ لتب وأكد ). تن

نجزه الوحدات ا يق أي معل  تالوفد رضورة  رشاكت الصغرية تنسـ توسطة مع بر*مج ا رشاكت الصغرية وا لألخرى يف جمال ا ملل
توسطة تلف . ملوا تاكمل بني  ية عىل األموال وأشاكل ا مية إضا يل لن يضفي  تقاده بأن مهنجا من هذا ا خموعرب الوفد عن ا ل ب فع ق لق

يدة وقطاالعمل برامج  ب5ان ا يعمل أيضا عىل ضامن أثر جمدي عىل ا ملسـتفسب، بل  ل سـ توسطةحف رشاكت الصغرية وا ملع ا . ل
توسطة نفذت حوايل  رشاكت الصغرية وا ملوأبرز الوفد أن ا تني األخرية، وعرب عن أمì يف 24ل لسـن بر*مج تدريب خالل فرتة ا

سويق . اإلبقاء عىل هذا الرمق، وطلب أن يضمن ذÂ يف نص الرب*مج توسـمي وا تكام طلب الوفد أيضا إضافة املراجع إىل ا لل
با توسطة عت رشاكت الصغرية وا ملرهام جزءا من العمل ا0ي يضطلع به بر*مج ا نص (ل ليث مل يضمن هذا اجلانب يف ا ح

يا توسطة يه إدارة أصول ). لاملقرتح حا رشاكت الصغرية وا بة ا ية  يفة األسا تعني أن تكون الو ملومىض يقول إنه  شع سـ ظ لي ل
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سب سويق  تاكر وا Q ية الفكرية ال حفا ت لب أو يف موضع  (2.30لب الوفد مراعاة هذا األمر إما يف الفقرة طوÂ0، . مللك
بدو و). آخر يا من أن الرب*مج  نه وفد إيطا يأيد الوفد الرأي ا0ي عرب  ل ية اäصصة متحفظاع ن وعرب عن أمì يف أن تزيد املزيا

تني القادمة يه خالل فرتة ا نود إ لسـنللرب*مج والعمل ا ل  . ملسـ

ت .558 سـوقال الريس إن األمانة  تعديالت املقرتحة يف نص معدلئ  .  لدرج لك ا

رشاكت الصغرية  .559 شأن ا نفصل  لووافق وفد سورسا ا0ي حتدث مس اáموعة ء عىل إعادة إرساء بر*مج  بي م
سن صورة هذه األشطة يث من شأنه أن  تاكر  Qتوسطة و نوا حي ب ؤدي ذÂ إىل لكن اáموعة ء قرنت موافقهتا بأال ي. حمل

يك يف األ تاكمللتشكا نظمة أو احلد من ا ية  لهداف Qسرتا للم  .تيج

توسطة .560 رشاكت الصغرية وا ية عن رسوره بإعادة إرساء بر*مج ا ب5ان اإلفر يا مس مجموعة ا نوب إفر ملوعرب وفد  لل يق يق . ج
بة  يجة مر ية إضافة  ب5ان اإلفر تقواقرتحت مجموعة ا ت نيق تاجئ(ل سات ا=إذاكء وعي : "كام ييل) لنيف إطار ا رشاكت ساملؤ للامعة 

توسطة  ية الفكريةأصول وتعزيز قدراهتا يف جمال إدارة ملالصغرية وا ية". مللكا تا تمكل ذÂ مبؤرشات األداء ا لو ل عدد : "سيسـ
ية الفكرية شأن ا توسطة واليت تقدم اخلدمات واملعلومات  رشاكت الصغرية وا سات ا=امعة  مللكاملؤ ب مل سات "و" للس سبة املؤ نسـ

رشاكت الصغ يدةللا=امعة  ية الفكرية  شأن إدارة ا ية  تدر بو ا تربت برامج الو توسطة اليت ا مفرية وا مللك بب ي ل ي ع  ".مل

ية .561 ب5ان اإلفر يان ا0ي أدلت به مجموعة ا توى ا يقوأيد وفد اجلزائر  ل ب شأن بر*مج . لحم بومىض يقول إن Qقرتاح 
سعى ا=ول تالءم مع األهداف اليت  تاكر  Qتوسطة و رشاكت الصغرية وا تا ي ب مل ها من خالل هذا الرب*مج ل حتقيق األعضاء إىل 

توسطة تضطلع بدور Þم يف  رشاكت الصغرية وا ملألن ا يةل نا ية من خالل توفري فرص ا نا ب5ان ا تاكر يف ا Q سـيع ت ل ل ب فشج ل . مت
يغة املعد� اليت اقرتحهتا تاجئلصووافق الوفد عىل ا شأن إطار ا ية  ب5ان اإلفر ن مجموعة ا ب لل  .يق

يعدل خالل Qسرتاحةئورصح الريس بأ .562 نص  سـن ا شأن نص الرب*مج . ل شات  نا تؤنفت ا بوبعد Qسرتاحة، ا ق مل سـ
30. 

بارة  .563 يا إيراد ا لعواقرتح وفد إيطا ية"ل ية األخرى ا سات احلكو نواملؤ ملعس ية "بدل " م سات احلكو ممبا يف ذÂ املؤ س
ية تعني إدراج حق". ملعناألخرى ا ند،  نص املقرتح من وفد ا يويف ما خيص ا ه ية الفكرية األخرىلل  .مللكوق ا

يا .564 ند عىل Qقرتاحات اليت تقدم هبا وفد إيطا لووافق وفد ا سابق " تدريب املدربني"ويف ما خيص برامج . له يقه ا لو تعل
توسطة . علهيا، طلب إدراج عدد الربامج رشاكت الصغرية وا ثاين فقد انصب حول رضورة عدم حتويل بر*مج ا يق ا ملأما ا ل لتعل ل

ئة  نإىل  تي ياهتا اخلاصة، بل جيب أن ه توسطة من خالل مزيا رشاكت الصغرية وا بو اليت تعىن  تلف شعب الو نسق بني  مل ي لخم ٌ
نص اجلديد. نفذهاتنيكون 7 دور موضوعي يف الربامج واألشطة اليت  يد أن ذÂ قد مضن يف ا لوطلب الوفد تأ  .ك

تاجئُقد مضن يف" تدريب املدربني"ئورد الريس لقول إن عدد برامج  .565 ند واألمانة . لن إطار ا شاور وفد ا هواقرتح أن  لت ي
تعديالت و لشأن موضع ا  .نصهاب

سأ� مع األمانة .566 شة ا نا ند عىل  ملووافق وفد ا ق مه  .ل

ية  .567 تا ياغة ا ند، اقرتحت األمانة ا يقات اليت تقدم هبا وفد ا لورصح الريس بأنه بعد اإلحاطة علام  ل لص ه لتعل ل ئ
يعة : "2.30 للفقرة رشاكت لطبإقرارا  تعلقة  سق هذا الرب*مج األشطة ا توسطة،  رشاكت الصغرية وا شامN لعمل ا لا ي ملل ن ن مل سـل

بو ية الو بو، مبا يف ذÂ أاكد تعاون الويق مع الربامج األخرى داخل الو توسطة  يالصغرية وا مي ي ث ل وفضال عن ذÂ، أدرجت ". مل
تضاء يف نصوص الربامج األخرى اليت تعىن 30اإلشارة إىل الرب*مج  Q ند تعاون بني الربامج،  يق وا ق ع ل  .لتنسـ
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نصوحظي .568 شأن الرب*مج  ملوافقةل ا ية  يقات إضا ب ومل تقدم أي   .30فتعل

ية .569 شأن لك بر*مج من برامج ويقة املزيا شة  نا متت ا نوا ث ب ق مل سائل أخرى . خت  . متعلقةموأخذت الوفود اللكمة إلyرة 

تجابهتا ا .570 يا األمانة عىل ا با لوشكر وفد إ سـ ن يف اليت أعلن عهنا املدير العامسـ تاك توفري يف ا ها تدابري ا لرسيعة وتقد ل ل . مي
يح يحة يف Qجتاه ا تدابري يه اخلطوة ا يان اáموعة ء من أن هذه ا لصحوأكد الوفد من جديد ما جاء يف  لصح ل يض . ب لتخففا

ية% (1,7بنسـبة  بذ يف ظل الظروف وهو. ي ماليني فرنك سورسي10يعين توفري حوايل ) نيف منو املزيا حم أمر جد 
بة تصادية ا Qلصع نارص . ق يف وأنه ميكن إضافة بعض ا تاك توفري يف ا تقاده بأنه ميكن مواصN تدابري ا لعوعرب الوفد عن ا ل ل ل ع

يف املوظفني. املفقودة يف املعلومات نقص تاك لوعرب الوفد عن اهGمه اخلاص  ية % 70وذكر الوفد بأن . ب هر (نمن املزيا ظكام أ
Âذhت اخلارسا يف املوظفني وبأن اجلزء ا) حل تقرير مراجع ا تاك لختصص  بلغل بة الز5دة املقدرة  مبألكرب من  % 4.7 نسـ
ية[ يف املوظفني] نيف املزيا تاك سفراء،  لتخصص، كام ذكر املدير العام خالل اجGعه  ل ل هذا . سـ بو7  لوعرب الوفد عن عدم  ق

يN من األموال يف حني اكن الوفد مباه مل توفر سوى الوضع، ومىض يقول إن بريانقصيتوقع قللغ   يف نفقات املوظفني كام اكن اك 
نظامت ا=وية األخرى  لاحلال يف العديد من ا ية(مل ملنظمة الصحة العا يني يف العديد ). مك موأضاف بأن رواتب املوظفني العمو

ب5ان الغرية قد خفضت بمن ا يام خبطوة يف  الوفد شككو. ل لقإماكية ا يل يف حا� املوظفني ا=ويني، لكن جيب ن لمن هذا ا لقب
شاريني Q يف يف حا� اخلرباء تاك تفكري يف إماكية توفري ا تا ل ل ن يض رواتهبم وإىل . سل ساعديه إىل  ختفودعا املدير العام ونوابه و م

شارة بأسعار خمفضة Q شأن عقود تفاوض  تضامن ا ب سفر . سل يف ا شأن تاك لكام عرب الوفد عن قلقه  ل نادق وساءل عن ب توا لف
ية تأثري عىل الربامج واألشطة األسا يق بعض الوفورات دون ا سـإماكية  ن ل يق وفورات يف . حتقن حتقوبدا للوفد أنه من املمكن 

يلو� دون أن تمت توقفات الرحالت يف املدن  ثال من خالل ا يات ا=ول األعضاء  بل انعقاد  نادق  سفر وا يف ا حلتاك مجع ل مل ق لف
تلكفة الع ندنلذات ا ية  لكا يح، لكهنا غري . ل تارخي يه خطوة يف Qجتاه ا تدابري اليت اختذت إىل ذÂ ا لصحوأكد الوفد أن ا ل ل

سمح للوفد بإعطاء  ية ومن مث ال  تاك يةف ته عىل اقرتاح املزيا نموا  .فق

تواصالن من .571 سني وحبث  بذل ملرة واحدة بل إهنا  هودا  ست  تدابري املقرتحة  موأكدت األمانة أن ا حتجم ي ي يق لل حتق أجل 
يذ الرب*مج تدابري املقرتحة عىل  ية، ولن تؤثر ا تنفالفعا ل ية . ل بحث عن املزيد من الفعا لومضت األمانة تقول إهنا ملزتمة  كام (ل

شأن لكام حصل ). قال املدير العام سرتفع األمانة تقارير إىل ا=ول األعضاء يف هذا ا تدابري،  لوما دام أنه جيري إعداد هذه ا ف ل
تخذة يف ظل تقدم يف بادرات ا ية، والسـ© يف ما خيص ا مل هذه ا مل يجيلعمل تقومي Qسرتا تبر*مج ا ومضت األمانة تقول إهنا . ل

نة  ية يف  نة الرب*مج واملزيا تارخي واجGع  سـتأمل خالل الفرتة الفاصN بني هذا ا ن جل سار 2012ل مب يف أن خترب ا=ول األعضاء 
شأن ية وأن تعد تقارير  بهذه ا تخذة من أجل لعمل تدابري ا مل ا يةل ليق ماكسب يف الفعا  .حتق

يات  .572 ية هاته ودورة  نة الرب*مج واملزيا نة 1ود ملموسة يف هذا اáال بني دورة  يا أنه يود معا با مجعوأكد وفد إ ن جل ي ن سـ
بة . ا=ول األعضاء ية  يض املقرتح، لكن الز5دة يف املزيا سـكام أشاد  بنن تعني% 3لتخف ها و يظلت عىل حا  إجراء بعض ل

 .اإلصالحات

توصل إىل نوع من اإلجامع  .573 نت األعضاء من ا بذو� اليت  هود ا لوشكر وفد املغرب األمانة والوفود األخرى عىل ا مكمل جل
شجعة تاجئ  موإىل  ية ووفد اجلزائر. ن ب5ان اإلفر يان ا0ي أدىل به لك من مجموعة ا يقوأيد الوفد ا ل كام شاطر نفس اäاوف . لب

شأن نفقات املوظفنياليت أبداها ع ية . بدد من الوفود  بري من األ ية عىل قدر  ندا من املزيا شلك   Âمهوالحظ الوفد أن ذ ك ن ب ي
يفه يض من تاك تعني بذل 1ود من أجل ا لوأنه  ها املدير العام واليت . لتخفي بذ هود اليت  شأن ا لوعرب الوفد عن ارياحه  يجل ب ت

يث ورد ف2تعكسها الفقرة  ية  ح من ويقة املزيا ن ية املقرتحة للفرتة ث ، لن 2013-2012نهيا أنه من أجل إقامة توازن يف املزيا
تني القادمة يفات جديدة خالل فرتة ا ناصب جديدة وال تو ناك ال  نتكون  لسـم ظ برية عىل هذا الوعد . ه ية  كوعلق الوفد أ مه

تني ال ند هناية فرتة ا لسـنوعرب عن أمì يف عدم حدوث أي مفاجآت يف ظل هذا Qلزتام   .قادمةع
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توصل إىل اتفاق .574 تعاون من أجل ا لوشكر الريس الوفود عىل 1ود ا ل ، فقد حظي نص فقرة 18أما خبصوص الرب*مج . ئ
بول واتفق عىل حذف الفقرة  ية: "13.18 واجلزء األخري من الفقرة 16.18لقالقرار  بار ا Q يا*ت  Âنمبا يف ذ ت ملهب لضامن " خ

 ).طلب ذÂ وفد الربازيلكام  (16.18تQساق مع حذف الفقرة 

رشوع القرار .575 موتال الريس نص   .ئ

بو وQحتادات،  .576 يات ا=ول األعضاء يف الو ية  نة الرب*مج واملزيا يوأوصت  مجع ن يه،جل ملوافقة عىل يعنلك ف©  
ية للفرتة  نويقة الرب*مج واملزيا نهتا الويقة 2013-2012ث ث كام   : ما ييلط مراعاة رشWO/PBC/18/5تضم

بلغ 1و "1" نفقات  مبد األمانة من أجل خفض ا يون فرنك سورسي 10,2ل ي  يون فرنك 647,4من(مل مل 
يون فرنك سورسي637,2يسورسي إىل  ي  ثال ) مل تعلق  تلكفة يف ما  يث ا ية من  مختاذ تدابري لرفع الفعا يح ل ل

ياسة مدفوعات أحصاب اتفاقات اخلدمات ا باين و سـياسة أسفار املوظفني والغري وإدارة ا مل خلاصة وأتعاب بسـ
ناء املؤمترات  باين واأل1زة واملعدات أ ئجار ا بال وا Q تدربني وحفالت ثاخلرباء واحملارضين وبرامج ا مل س تمل سـتق

يف املوظفني من خالل تصممي مؤسيس أفضل يض تاك لو يذ . ختف تلكفة هذه عىل  ية ا تنفولن تؤثر تدابري فعا ل ل
تاجئ واألهداف احملددة يف اقرتاح  ّالربامج وا يةلن تقرير عن . نالرب*مج واملزيا بوسرتجع األمانة إىل ا=ول األعضاء 

نوية عن أداء الرب*مج تقارير ا ية يف ا سـيذ تدابري الفعا ل لل  ،تنف

تفق  "2" ية ا يريات ا تاكر وا Qتوسطة و رشاكت الصغرية وا ملوانعاكس الرب*مج اجلديد اäصص  نص تغ ب لمل ل لل
نة الرب*مج واملزي ية، عىل ما ييلجلعلهيا خالل دورة  تاجئ والربامج : نا تاجئ وإطار ا نفصل عرض ا لن  4 و3 و1ل

ية إىل الفقرة 30 و27 و21 و19 و18 و17 و14 و11 و9 و8 و7 و6و تعريف 5شـ وإضافة حا تعلق  ب يف ما  ي
ية"  ". لتمننفقات ا

بو وQحتادات،  .577 يات ا=ول األعضاء يف الو ية  نة الرب*مج واملزيا يكام أوصت  مجع ن يه،لك ف©جل سـتخدام  يعن 
تح من جديد خمصصات  تني يك  بدة يف فرتة ا نفقات ا يل إيرادات تزيد عىل ا يجة  ّأي فائض حمقق  تف ن تك سـت لمل ل حتص ن ّ

تو5ت  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة، إىل أن تصل ا سـتحقات املوظفني بعد هناية اخلدمة، مبا يف ذÂ ا ل ملسـ مل
ية ا بادئ اإلدارة املا سابقة، معال  حلا ل مب  .  كميةل

سN و .578 ية مضن  ية كدورة ر نوات املزيا ية أيضا بأن تعقد دورة يويو يف  نة الرب*مج واملزيا سلأوصت  مس ن سـ ن ن ُجل
ية للفرتة شات الرب*مج واملزيا نا بارا من  بل، ا نة يف ا ندورات ا ق ت مللج عتق  .2015-2014 ملسـ

ية أن تعد األمانة تقارير عن األشطة او .579 نة الرب*مج واملزيا نأوصت  ن ية ّجل مللكنجزة واملقررة يف إطار بر*مج ا £ مل
نة ية وأن تقدÞا إىل ا=ول األعضاء يف دورات ا تحد5ت العا للجالفكرية وا مل  .ّل

ند  ند ا ند ا ند ا يط لرأس املال وإدارته    14141414للللببببا شأن ا بو  يط لرأس املال وإدارتهإطار الو شأن ا بو  يط لرأس املال وإدارتهإطار الو شأن ا بو  يط لرأس املال وإدارتهإطار الو شأن ا بو  تخطإطار الو ب تخطي ب تخطي ب تخطي ب     للللي

شات إىل الويقة .580 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/18/16  تس

ثودعا الريس املراقب املايل إىل تقدمي الويقة .581  .ئ

ية  .582 ت�رات الرأسام Qنفقات و يط  شأن ا بو  لوأوجز املراقب املايل مضمون الويقة اليت عرضت إطار الو لل تخط ب ي سث ل
ها واإلبالغ عهنا يذها ورصدها و ميو تقينف تة، أو . ت y ية تعين رشاء أصول ت�رات الرأسام Qنفقات و بوهذا الغرض، فإن ا ل سل ل



WO/PBC/18/22 
130 
 

تجديد األصول يات Þمة  يف إجراء  لتاك معل ية ل سني فعا نفذ هبدف  يا املعلومات اليت  نولو شاريع  يل  ل وتطويرها، من  حت ت م ُب ج تك ق
نظمة ها ذكرتو. ملإدارة ا يث وضعت أهدا تاجئ  بو معلت عىل اإلدارة القامئة عىل ا ف الفقرات األوىل القارئ بأن الو ح ن لي

ياهتا من أجل احلصول عىل  بة ومواردها واسرتا ها املر ية وتا يجQسرتا ن تيج تقت يذ الربامججئ تاجئ وأدوات اإلبالغ عن  تنفهذه ا . لن
نة بل  تخطى فرتة ا ية عىل فرتات  ت�رات الرأسام Qنفقات و نفذ يف جمال ا رشوعات اليت  سحب ا با ما  سـوغا ت ل ل ت ن لل س ُ مل ت

تني ها من أموا. لسـنا تني أو ميكن اقرتاح متو بة لك  تعا يات ا رشوعات سواء من املزيا يلوÂ0، متول هذه ا ن سـق ململ ن نظمة ّ ملل ا
ية  يا Qط نة يف (حت ية وا يا Q تخدام األموال ية املوافقة اليت وضعهتا ا=ول األعضاء ال بادئ وآ بيوفق ا ط ت سـ ل ململ ح

يقة ). WO/PBC/16/7 Rev ثالويقة ية جد د متد  ية اليت  نفقات الرأسام قورشح املراقب املايل دورة ا مهنج ل موحضة يف (تعل
شلك  ية فاخلطوة األوىل). ث الويقةمن 2لا نظمة، واملوارد املا تاجئ ا رشوع  بة، وصالت ا تاجئ املر رشوع مع ا ل يه بدء ا مل ب نن ملتق لمل

متويل املقرتح رشية الالزمة، ومصدر ا لوا رشوع. لب يط  ية حول ا ثا للمونصب املرحN ا تخط ن ل متحور حول . لت ثة  ثا فتأما اخلطوة ا ل ل
يمي يمي، و تقارير، وا يذ الفعيل، والرصد وتقدمي ا تقا تق لنف لت رشوع ل تضمن املرحN األخرية إقفال ا بهتا، يف حني  مل اäاطر ومرا ت ق

يمي هنايئ،  شمل إجراء  تقيث  رشوعوإقفالتح وتيل تقارير اإلقفال مرحN اإلدماج . ، وإعداد تقرير عن اإلقفالب شلك رمسيمل ا
تظمة املطلوبة يانة ا شطة ا يع أ نيث تدمج  لص ن ملمج ُ نظمة ثومىض املراقب املايل يقول إن الو. ح يان طريقة معل ا مليقة هتدف إىل  بت

متدها بادئ اليت  ية وا تعل5ول األعضاء وا مل  .ملهنج

بة  .583 نا نت املراجع ا لويقة اليت اكنت موجزة وواحضة و ìتوص ية عن تقديره  تحدة األمر سـوعرب وفد الوال5ت ا مل تضم ث ل يكمل
تاجئ، و بو اخلاص إلدارة القامئة عىل ا نإلطار الو توسط اخلطة Qسرتالي ملية لألجل ا يةتيج يات إعداد الربامج واملزيا نو . معل

تعني إدراج هذه  ية، واحلال أنه  ت�رات الرأسام Qنفقات و تضمن تعريفا  تقدميي  يوعلق الوفد لقول إن الفصل ا ل لل ي سل
سه تعريفات يف اإلطار  نفا يال. ل تضمن املعلومات املقدمة من خالل اإلطار  تعني أن  حتلورأى أيضا أنه  ت بدائل، مبا يف ذÂ ي لل 

بدائل ية  نافع ا يف وا تاك للا س مل ل بل يةمثال، . لن نافع ا يف وا تاك سباملامرسات املألوفة يف مقارنة ا مل ل ، عىل األقل يف ما خيص لنل
ها نا يف رشاهئا و هزيات، مع تاك فعا م لتج توى الويقة. ل سن  يريات  تقاده بأن هذه ا ثوعرب الوفد عن ا حم تح تغ سـع  .ل

تقريروقال املراقب املايل .584 تضمن يف ا بار و Q تؤخذ بعني ية  تحدة األمر يقات وفد الوال5ت ا ل إن  سـ ت سـ مل عتعل  .يك

توى الويقة  .585 ية علام  نة الرب*مج واملزيا ثوأحاطت  مبح ن  .  WO/PBC/18/16جل

ند  ند ا ند ا ند ا يا املعلومات وQتصاالت    15151515للللببببا نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو يا املعلومات وQتصاالتاقرتاح  نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو يا املعلومات وQتصاالتاقرتاح  نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو يا املعلومات وQتصاالتاقرتاح  نولو شطة  متويل بعض أ يف رأس املال  شأن تو جاقرتاح  جتك جتك جتك تك ن ظ نب ظ نب ظ نب ظ     للللب

شات إىل .586 نا ندت ا قا مل  .WO/PBC/18/13ث الويقة تس

ية للفرتة ث اقرتاح ويقة الرب*مج واثمانة الويقة وقالت إنه إذا اكنوقدمت األ .587  يف إطار  قد غطى2013-2012نملزيا
تكون أمرا رضور5 خلفض 25الرب*مج  تكررة  نفقات غري ا يا املعلومات وQتصاالت، فإن ا نولو ية  نفقات ا سـ ا مل ل يل جل لتك لتشغ

يل وا حخماطر ا يفلتشغ تاك لتواء ا ية. ل يانهتا جد عا تقادمة و يا ا نولو ترب تلكفة دمع ا لكام  ص مل جتع ففي بعض احلاالت، أخرب . لتك
بب تقادÞا يل  هزيات من هذا ا توقف عن توفري ا=مع  ساملورد األمانة بأنه  تج بي لق بل ت�رات املقرتحة مرافق . س Q شمل سو ست

يا املعلومات وQتصاالت يف قاعة  نولو جخاصة  تقادمة، بتك هاتف نورتل مرييد5ن ا بدال بدQت ا ملاملؤمترات اجلديدة، وا لس ت
تيب بدال قاعدة حمطة العمل ا ملكوا تخدام األموال . ست بقة عىل ا ية املوافقة ا بادئ وآ سـوأعد هذا Qقرتاح وفق ا ملط ل مل ُ

ية نة املا ية العامة خالل ا ية كام وافقت علهيا ا يا Qض سـ مجلع ط لت  .ح

هاتف، : شمل ثالثة جماالتي Qقرتاح األمانة أنأوحضت و .588 بدال نظام بدQت ا لدمع قاعة املؤمترات اجلديدة، وا ست
تيب ئة العمل ا بدال  ملكوا ي بت تعلق برت األمانة بأن Qقرتاح ا0ي ّففي اáال األول، ذك. س قاعة املؤمترات مل ملحظي ملوافقة وا

يل قاعة امل هزيات اليت مل تكن رضورية  شغتضمن ا لتي يب . ؤمتراتلتج تخدمون حوا ندوبني ا0ين  سلكن مع تزايد عدد ا سـ يمل
ها وجبمحمو� داخل القاعة،  بكة(مع توفري وسائل د يا املعلومات وQتصاالت ). لشـتوافر ا نولو جويف الوقت احلايل، ميكن  لتك



WO/PBC/18/22 
131 
 

ثري.  حاسو محموال60 و50أن تدمع ما بني  يا ألن ا تني لن يكون ذÂ اك لكلكن، بعد مرور  ف هم سـن بوا  يج ندوبني  مع من ا ل سـ مل
يةحو ية ولوحاهتم اإللكرتو هم ا0 يهبم احملمو� وهوا نا ك تف ندوب 1ازان أو ثالثة . س يكون للك  مويف العديد من احلاالت،  سـ

يا ها ربطا ال تطلب  سلكأ1زة  مجيع يام برت. ت بت ا تكام ذكرت األمانة بأن بعض الوفود  شاركة عن بعد يف لقطل شأن ا ملبات  ب ي
هذاحبات QجGع سمح  ليث  تحدث  ات شاركني  لنوع من ا مل بات العاديةمن مل يكن ذÂ و(ل بة تيالرت لنسـ كام هو احلال 

بارشة ملشاركة ا شارك إىلمث ). للم تهملنقل خطاب ا يدا . مج املرتمجني الفوريني لرت يا وأكرث  بات مغايرة  تعقفقد اكنت هذه الرت لكي ت
ي ية من بث الصورة ا ية ا نا لقمن ا نح تاح يف الوقت احلايللتقل يل أطوار . ملايس ا يل الرمقي  يت نظام ا تعني  سجكام  سج ث تي ت لت ل ب

يةعادياجGع وميكن عقد . QجGعات بات . ف يف قاعة املؤمترات اجلديدة دون مرافق إضا تعني مراعاة  تطللكن، إذا اكن  مي
ية خالل فرتة ا هزيات ا يجب وضع ا لا=ول األعضاء،  لفن تجل سم الفرعي اآليل اخلاص وخبصوص . تشييدف بدQت (ملقنظام ا

هاتف بو بأن )لا بق ألحد املوردين أن أخرب الو ي، فقد  نادا إىل بذل أقىص 1دسـ نة القادمة ا تداء من ا يقدم ا ستا=مع  سـ ب ، لسـ
بحت جد  هزيات أ صأي ال ضامن ألن ا ية و. ةقدميلتج بل ذÂ ألن لكفهتا جد عا ها  بدا لومل تطلب األمانة أموQ ال قس ل مل تكن ت

نة مما ميكن إحال7 ماكهنا حىت وضعت  هاتف القامئة عىل احلاسوب واإلنرتنت متيقاألمانة  يا ا لنولو ج بىن اجلديدتك وقد . مليف ا
نظام مؤخرا شلك �ّغُش بل هذا ا سري يف هذا . ل تعني علهيا ا يقني الاكيف إن اكن  تجربة، مل يكن لألمانة ا لبدون هذه ا ي ل ل ف

بدال أنظمة نظمة برمهتاستالطريق ال هاتف داخل ا مل ا هاتف من تاليف احلاجة إىل . ل بدال نظام ا ميكن ا لو ست ثالثة أنظمة صيانة سـ
هاتف للتلفة  يا، وهو خم بع حا لاألمر ا يدية ففي . ملت نظامت ا تقلالعديد من ا ية إضافة إىل لمل باكت املعلوما يانة ا تتعني  شـ ص شـبكة لي

هاتف ند . لا بقى الوضع عىل هذا احلال  تطولن  ع نظام اجلديدي ليق ا تعلق . ب ت�رات ا Q ثالث من ملأما يف ما خيص اجلانب ا سل
تيب، فقالت األمانة إنه  ملكئة العمل ا بول بأن اكن ببي بو يكون لقمن احملرج ا يب الو يتوسط معر حوا س تب (م  Âمكمبا يف ذ

نوات) املدير العام يب ا. سـهو مخس  توسط معر حوا بح  سبدون األموال املطلوبة،  م بو مع هناية فرتسـيصف تني يلو لسـنة ا
نوات، ويه بع  سـالقادمة  يب يزيد معرها عن ذÂهذا اáال مدة جد طويN يف سـ يN حوا نظامت  شغل إال  س ولن  قلم كام . ت

يةأهنا تطرح مجموعة من  شالك املعلوما تا بومل ية موظفي الو تا ي وتؤثر عىل إ يانة اآلالت القدمية . جن صواجلدير 0كر أيضا أن لكفة 
تاج إىل العديد من املوظفني إلصال9اج ية و حتد عا يات، . ل تخدم يف الوقت أوحضتجموخبصوص الرب بو  سـ األمانة أن الو تي

ندوز إكس يب يكروسوفت و يل  ياحلايل نظام ا مشغ يس Microsoft Windows XPلت وقد حدثت . Office 2003ف وأو
ند حتويل امللفات من اإلصدارات األخرية من هذ مترة  عشالك  ئةمسـم يقات . لبيه ا يت ا نظام حيول دون  بكام أن ا ث تطل لت ب

بب عدم توافق الربامج  هاتف اجلديد(بساجلديدة  لثال مع نظام ا يف رأس املال ال ). م ظوإجامال، أكدت األمانة أن اقرتاح تو
ية الرب*مج  ت�ر املرة الواحدة ألن مزيا تكرر بل هو ا نحيدث شلك  سب يل العادية تغطي يف األصل نفقات25م  .لتشغ ا

ية يف ضوء املعلومات املقدمة .589 تو ية Qقرتاح وا تحدة األمر صوأيد وفد الوال5ت ا ل همه الاكمل لرضورة . يكمل تفوعرب عن 
تخدام  بدأ ال يث ا ته من  تخداÞا وعرب عن عدم معار ية وا يا احلا نولو ساب ا سـا مل ض سـ ل حت ج لتك يديو ك يا املؤمترات  لفنولو ج تك

ه يا ا نولو لاليت تدمج أحدث  ج بوتك ية الو تيب يف  ياتف والعمل ا نب تخدم األمانة أفضل . ملك تطلع إىل أن  سـلكن الوفد  تي
ند حبث  تجاتعاملامرسات  بديN  ملنخدمات ا سارات حمددة تفيض لا نهتج  يا املعلومات وأن  نولو ياجات يف جمال  ملال تت ج تك ح

مية للامل ثه األمانة عىل اختاذ اخلط. قإىل احلصول عىل أفضل  يذ حوواصل الوفد  يف ا لتنفوات الرضورية لإلبقاء عىل تاك ل
تو5ت معقو� رشاء مضن  مسـوا  .ل

يان أنه ما دام أكرث من  .590 يل % 90لوأكد وفد ا نظمة تأيت من إيرادات الرسوم املرتبة عىل أنظمة ا سجمن إيرادات ا ت لتمل
نات املقرتحة يدين من ا تعني أن تكون هذه القطاعات أكرث ا يا=ويل،  ستف لتحي سـ تعني رصف املوارد ومىض. ملف ي يقول إنه 

ية تحدة األمر يق كام أشار إىل ذÂ وفد الوال5ت ا يكشلك د ملق ية اليت توصلت . ب رس الوفد عن ا ياق، ا لكيفويف هذا ا سـتفسـ ل
بلغ  تقديرية  ملهبا األمانة إىل اللكفة ا يف5,1ل تاك تقوم هبا من أجل خفض هذه ا هود اليت  ل ماليني فرنك سورسي وا ل سـ جل  .ي

نظام وردت األ .591 تعلق  بمانة قائN إنه يف ما  سم الفرعي اآليل اخلاصي بدال ملقا يف ا ست طلب من املوردين تقدير تاك ل ُ
بكة برمهتا بري بني املوردين(وقدم املوردون أرقاما . لشـا تالف  ناك ا كومل يكن  بت األمانة تقديرات ). خه طلوبصفة عامة، 

ي نا بق هلم إبرام عقود  سـتلكفة من املوردين ا0ين  ت بوفسـ يق . ية مع الو رشاكء  تقاء املوردين وا ية ا رست األمانة  لتحقمث  ل نف معل
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تلكفة  يث ا ية من  يات فعا لأكرث اآل ل مية مقابل املال(حل تحدة). لقا تابعة لألمم ا نظامت ا بو رشاكة مع بعض ا ملوتربط الو ل مل ي . بت
ثال إىل  بكة  هزيات ا تعلقة  مÂ0، تقدم عروض العقود ا شـتج لمل تب ساب اإللكرتوين ا0ي يقدم ملمركز األمم ا للححدة ا=ويل 

يا املعلومات وQتصاالت ألكرث من  نولو جخدمات  ثل .  واك�30تك تعاون األخرى  مأما خبصوص جماالت ا يب احلل سوا
يب احملمو�، يةملكتبا شرتاك مع واكالت أخرىفقد س واحلوا بو عرضا  مقدمت الو تحدةي ية مل، مبا فهيا األمم ا نظمة العا مل وا مل

يق وفورات واحلصول عىل .  حاسوب1000بشأن أكرث من رصاد اجلوية، لأل بذو� من أجل  هود ا ثN عن ا حتقوهذه أ جل ملم
مية مقابل املال ية، مبا يف ذÂ. لقا هات خار ناد اخلدمات  جأخريا، معدت األمانة إىل إ جل ساب اإللكرتوينسـ  للح املركز ا=ويل 
 .والقطاع اخلاص

 .WO/PBC/18/13ث الويقة نمئوتال الريس فقرة القرار  .592

ية .593 نة الرب*مج واملزيا نإن   :جل

 ،WO/PBC/18/13ثحاطت علام مبضمون الويقة أ "1"

بلغ  "2" تخدام  بو ملوافقة عىل ا يات ا=ول األعضاء يف الو موأوصت  سـ ي ي فرنك سورسي 5 180 000مجع
يا املعل نولو ت�ر يف  Q رشوع يذ  ية من أجل  يا Q جمن األموال تك س منف ت طح ومات وQتصاالت الوارد وصفه ت

 .WO/PBC/18/13ثيف الويقة 

ند  ند ا ند ا ند ا يجي    16161616للللببببا تقومي Qسرتا يجيتجدات بر*مج ا تقومي Qسرتا يجيتجدات بر*مج ا تقومي Qسرتا يجيتجدات بر*مج ا تقومي Qسرتا تتجدات بر*مج ا ل تسـ ل تسـ ل تسـ ل     ممممسـ

شاشة .594 شات إىل عرض عىل ا نا ندت ا لا ق مل  .تس

تذكري أعضاءوقدمت .595 تطور الواسع لرب*مج ب األمانة املوضوع  شأن ا يدية  يقات  نة بأن املدير العام قدم  ل ا ب ه تعل متللج
تقومي Qسرتا تا نة . يجيل يجي يف  تقومي Qسرتا سـوأعلن عن إعداد األمانة خطة طريق حمدثة لرب*مج ا ت ل يث اكنت 2011ُ ح 

بو يات ا=ول األعضاء يف الو ية خالل  تاحة بلك اللغات الر تكون  يوم و يتاحة للغة Qنلكزيية يف ذÂ ا مجع مس سـ مل . م
يجي  تقومي Qسرتا توالحظت األمانة أن بر*مج ا بادرتني بريا كأحرز تقدما ل ناء 19 و18مليف ا ية  نة املا تث خالل ا ض سـسـ ل

شة مع ا=ول األعضاء  نا يد ا ية اليت ال زالت  قبادرة املاكتب اخلار مل ق ج شاور5ن خاللم تيث عقد اجGعان  .  ت� الفرتةح
تقومي  تضمهنا بر*مج ا رشة اليت  سع  بادرات ا ناول شلك مفصل ا لوقالت األمانة إن العرض لن  ي ت مل ب عي ل نه ت يجي،  لكQسرتا ت

ية نة الرب*مج واملزيا ية اليت متت اإلشارة إلهيا خالل هذه ا=ورة من دورات  يع الر نيقدم تقريرا عن املوا جل سـ ض وأشارت . ئيسـ
يجي قد  تقومي Qسرتا شأن بر*مج ا ية  ئN عن املعلومات األسا تاألمانة إىل أن األ ل ب سـ شاوريني سـ لتطرحت خالل QجGعني ا

يني متد من .  عقدا مع ا=ول األعضاء واألمانة ال�ينمسغري الر يجي ا تقومي Qسرتا سـوذكر أن بر*مج ا ت ل شاملُ يمي ا لتقرير ا  لتق
نة إجنازاكنت ا=ول األعضاء قد أوعزت با0ي  ساعدة2005سـه يف  سة برايس واتر هاووسمب وأمكل   كوبرز يف -س مؤ
يات الو. 2007 سـنة يوالحظت األمانة أيضا أن دورة  نة مجع ية يف هذا 2007لسـبو  ية الر تو سـ اكنت قد وافقت عىل ا ص ئيل

يذ  ية  تقرير القا تنفا ض يةبل نات املؤ سـبر*مج شامل  سس يتح شاملوأضافت األمانة قائN إن . لل يمي ا لتقرير ا  اكن قد أوىص لتق
نادا إىل أفضل املامرسات، والسـ© يف ما خي ها ا نظمة بأ يريات داخل ا تبإجراء عدد من ا سمكل مل ص ممارسات إدارة املوارد لتغ

رشية نة . لبا يذ هذا الرب*مج يف  ندما أوعزت ا=ول األعضاء لألمانة  سـولوحظ أنه  ت نفع ، و1ت األمانة كذÂ إىل 2007ب
يق  تد نة ا قرضورة تقدمي تقارير دورية  ل يا (للج سمى حا بحت  لاليت أ ل ت تقN للرقابةص شارية ا Q سـنة ت مللج يف هذه ) س تلكو

بة نة مبرا قا يجيللج تقومي Qسرتا يذ بر*مج ا ت  ل ئات . تنف يب للك  يجي  تقومي Qسرتا فوقالت األمانة إن بر*مج ا تج ت يسـل
شامل يمي ا نة يف تقرير ا يات ا تو لا ملضم ص نة. لتقل نذ  يريا  هدت  نظمة اكنت قد  سـلكن األمانة ذكرت أيضا بأن ا تغ ممل  2007 ش

تضمن  يا جديدا  متدت إطارا اسرتا بار أهنا ا يعىل ا يج تت نة عع ية يف  سـسعة أهداف اسرتا يج والحظت األمانة أن . 2008تت
شامل يمي ا يات الواردة يف ا تو يذ أكرث مما حددته ا يجي مصم  تقومي Qسرتا لبر*مج ا ص ل ت تقل لنف  من خالل هذا اäططُمث قدم . لت
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يجي تقومي Qسرتا بادرات بر*مج ا يات اخلاصة  تو تضمن ا تجدول  ل مب ص ل تقر. ي بير أوىص شلك واحض لوالحظت األمانة أن ا
ية  نات املؤ سـيذ بر*مج ا س ست يتح لنف يجي(ب تقومي Qسرتا يا برب*مج ا يه حا شار إ بح  تا0ي أ ل ل ل ي عىل مدى جدول زمين ) ص
نوات ومخس  يجيسـنوات، وهو ما احرتمه بر*مجسـيرتاوح ما بني ثالث  تقومي Qسرتا ت ا تعني أن . ل يوأشارت األمانة إىل أنه 

يري  بادرات-تغيكون لرب*مج  شاريع و ميف شلك  تقومي -م تواصل إىل ما بعد هناية بر*مج ا نات  ل ¼رخي هناية، لكن ا س تس ي لتح
متر سني املؤسيس ا ملسـQسرتاجتي كجزء من ا نة . لتح تقN للرقابةللجوعلقت األمانة قائN إن ا شارية ا Qسـ ملت بلغ يف س ت اكنت 

Q تقومي تقدم احملرز يف بر*مج ا هر  للك ثالثة أ ل بو عىل ش رش بعد ذÂ يف موقع الو يجي من خالل تقرير مرحيل  يسرتا ينت
نة . اإلنرتنت تقال آلراء املوظفني أجري يف بداية  تقصاء  سـوذكرت األمانة أن ا سـ نة من 2011مسـ يعاد طرحه لك  سـ و سـ

توخاة من الرب*مج تاجئ ا ياس ا سامهة يف  يجي قصد ا تقومي Qسرتا ملنوات بر*مج ا ن مل ت ل لسـ تقصاء آراء وأكدت األ. ق سـمانة أن ا
ية يف  يقات مل تكن إجيا ية؛ والحظت أنه عىل الرمغ من أن ا بري من األ تاجئ عىل جانب  بو أفىض إىل  بموظفي الو تعل مه ك ن لي

يقات ئة من ا بادرات للرد عىل لك  يجي  تقومي Qسرتا تعلها، فقد تضمن بر*مج ا ت لل ف م شات . مجمل نا قوأشارت األمانة إىل أن  م
بوأجريت مع الوفو تاجئ داخل الو ياس ا ية حول  يد خالل األ5م املا ن لض تقومي . ق تاجئ بر*مج ا لوذكرت األمانة أن إطار  ن

تلف قمي  نادا إىل املؤرشات واألهداف احملددة  نوية ا تعد تقارير  بكة اإلنرتنت وأن األمانة  يجي رش يف  Qäسرتا س سـ سـ شـ تت ن
بادراته يجي و تقومي Qسرتا مبر*مج ا ت مية من القمي اجلوهرية األربعة مث قدمت األ. ل تقدم احملرز يف لك  ثN ملموسة عن ا قمانة أ ل م

تضمهنا الرب*مج ية ا=ول األعضاء وقالت إنه يف ما خيص ا. ياليت  ية اللغوية لغا ية ا لوأكدت األمانة أ ب تغط لمه ية ل سسـثقافة املؤ
تاحة بلك اللّاملو1ة حنو خدمة الزبون ية ا شورات األسا نت ا مل،  سـ ملن توى يفوق سحت ، أي بز5دة %65مسـغات املطلوبة إىل 

سمرب % 3قدرها  ينذ د مترارية ا0ي أجري يف إطار تقيمي األثر عىل العملمث ذكرت األمانة أن . 2010م سـبادرة ضامن ا  م
يا آخرا العمل شاطا ر شلك  لل  سـ ن ية املو1ة حنو خدمة الزبونئيي ّثقافة املؤ تقو. سسـ تعد األمانة يف إطار بر*مج ا لو مي سـ

ية لفائدة  يات اخلار مترارية إجراءات العمل وا يث يضمن ا توقع  يجي خطة ملوا1ة أي انقطاع غري  جQسرتا لعملم حب سـت
بو يف العامل خالل وقت Qنقطاع يتخديم الو سم. مسـ لقوالحظت أن ريس ا يط  اإلعاليم ئ ختطرشف عىل إجراءات  ي

مترارية العمل هدف األسايس من ب. سـا يات لوأكدت األمانة أن ا ية هو توفري األدوات وا يط للموارد املؤ لعملر*مج ا سـ ستخط ل
مية  سني  ساعدة األمانة عىل  قاليت من شأهنا  حت تواصل ا=اخيل هو أحد اجلوانب . " واحدةًالعمل يدا"م لوقالت األمانة إن ا

يهنا تقصاء اآلراء إىل رضورة  حتساليت أشار عدد من املوظفني يف ا نذ إجراء هذا وأشارت إىل أنه أجنز اليش. سـ ثري  مء ا لك
يل نظمة من  تو5ت ا تقصاء من أجل إرشاك املوظفني يف العديد من  Qب مل سـ قسـ شةم نا ق مجموعات ا تلف القطاعات مل خم داخل 

تواصل ا=اخيل سني ا بل  نظم من أجل مجع األفاكر وQقرتاحات حول  لاليت  حت سـ تجابة املوظفني . ت سـوأشارت ألمانة إىل ا
يث شارك حوايل ملالواسعة áموعات ا شة  حنا وعلقت األمانة قائN إنه من املمكن أن تكون .  موظفا يف QجGعات150ق

تاجئ"قمية  ساء� عىل ا نا ية" لمل نة الرب*مج واملزيا بة  ية خاصة  نذات أ للج سـ ية لألجل وذكرت بأن . لنمه تيجاخلطة Qسرتا
توسط يقات ا=ول األملا تظل إىل جانب  تعل قد أعدت وبأهنا  نة سـ يات  نة يف تقرير ا سـعضاء كام يه  مجلع يال 2010لمضم ل د

نظمة يا  للماسرتا توسطوقالت األمانة إهنا رشعت بعد إعداد . تيج ية لألجل ا ملاخلطة Qسرتا ية يف تيج ها Qسرتا تيج بأهدا ف
ية املقرتحة للفرت تاجئ اليت اكنت واحضة يف ويقة الرب*مج واملزيا نتعزيز اإلدارة القامئة عىل ا ث مث أشارت األمانة . 2013-2012ة لن

نظمة إىل أن  ية  للماألهداف Qسرتا ست عىل الفرتيج بو وضعت . دنعكا  نظاما إلدارة األداء وتطوير املوظفنييوذكرت أن الو
مية تركز عىل . لهذا الغرض يجي إىل تعزيز  تقومي Qسرتا سعى من خالل بر*مج ا بو  قومضت األمانة تقول إن الو ت ل ت ية ي سؤو لا مل

ية واإلدارية GجQية و عا ئي يات العمل . لب مية تركز عىل أخال بادرات املدرجة يف إطار هذه ا قوأشارت إىل أن إحدى ا لق مل
بق أيضا عىل . والزناهة  Âتحدة وإن ذ نظومة األمم ا يات داخل  ناك تو1ا قو5 حنو وضع مدونة أخال نطوقالت إن  مل يه م ق

بو شأت. يالو بنوذكرت األمانة بأهنا أ نة مكت  يات ا ملها ألخال شأنه عىل نطاق ق شري  يات ا رشوع مدونة لألخال بووضعت  ست قم
نفاذ . موسع مع املوظفني سني ا بادرات  تضمن  يجي  تقومي Qسرتا لوفضال عن ذÂ، أشارت األمانة إىل أن بر*مج ا تح ي ت لل م

نظمة الكربويناحلد من أثر و بادرتني من . ملا سلط الضوء عىل  موقالت األمانة إهنا  يجي ست تقومي Qسرتا تبادرات بر*مج ا ل م
تصادا للوقت يث ذكرت بأن . قا تضمهنا الرب*مج  ية اليت  بة ا=ا بادرة املرا حواقرتحت األمانة يف دئ األمر الرتكزي عىل  ق يم خل

ئN عن  ية وسـالوفود طرحت العديد من األ بة ا=ا خليات املرا شارية اوأن  اäاطر إدارةقمعل Q بو سـنة الو ت ي ملجل  تقN للرقابةس
Âية ووأشارت إىل أن . ركزت علهيا كذ بة ا=ا خليات املرا شأن  اäاطرإدارةقمعل تان وأن مقاربة األمانة املقرتحة  ب مرتا بط
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يمي اäاطر وبعد ذÂ إدارة اäاطر ند إىل  ية  بة ا=ا تقبادرة املرا ت ق سم يةوقالت إن الوفود أشارت إىل إدارة . تخل  سسـاäاطر املؤ
شاشة ا0ي بني، كام أشارت إىل ذÂ سابقا،ودعهتا  يةأن إدارة  لإىل مراجعة عرض ا توى من سسـاäاطر املؤ تطلب  سـ  مت

ية يص املوارد وطابع من الر نضج و مسا ختص بو خالل هذه الفرتة ل به إدارة اäاطر املعمول هبا داخل الو يأعىل مما  وذكرت . تتطل
شلك معيل  سق باألمانة أهنا قامت بإدارة اäاطر  نوأهنا بصدد Qتقال شلك واع ورسيع حنو إدارة اäاطر شلك  ب ب من

نظمة. ورمسي ية جترى يف العديد من القطاعات داخل ا بة ا=ا يات املرا ملوأشارت األمانة إىل أن  خل  وأكدت أن p من. قمعل
شأن الرباءات تعاون  بيات معاهدة ا ل بة ا=امعل يات املرا ية ختضعان  يات املا ق وا لعمل ل وعلقت األمانة لقول إن . خليةلعمل

ناء اجلديد رشوع ا ية  بنظمة جسالت للمخاطر يف بعض الوحدات ا مي لللم مك بذ الوصول إىل هذا . لتنظ حتومضت تقول إهنا اكنت 
نظمة برمهتا يمي املهنجي للمخاطر يف ا نوع من ا ملا تقدم قرتاحاتنوأشارت األمانة أيضا إىل أهنا رشت مؤخرا . لتقل للبا   طل

ية عىل إدارة اäاطر يف لمت سار بغرض إضفاء طابع الر ساعدة يف هذا ا تقدمي ا ية  تقدام رشكة خار نظمة من ا مسكني ا مل مل ل سـ جمل
ية بة ا=ا يمي اäاطر، ونظام املرا بو، و خلالو قي ية. تق نا عوذكرت األمانة بأن هذه املقاربة هتدف إىل Qلزتام ملعايري ا وأشارت . لص

مية  متدت  قإىل أهنا ا يه ال�ين قدمهتام سـ تو شورة وا جبرية من ا ل مل تقN للرقابةك شارية ا Q بو سـنة الو ت ي ملجل جلنة والحظت أن . س
تقN للرقابة شارية ا Q بو سـالو ت ملي يةس نا ع أوصت بأن يلزتم احلل املقرتح ملعايري ا ية من . لص y بادرة تقلت األمانة إىل  نمث ا من

يجي تقومي Qسرتا تبادرات بر*مج ا ل شات أجريت مع الوفود وال. م نا قحظت أن  مييم يلك ا لتنظشأن تصممي ا ه  وأن إحدى لب
سأ� يجي مصمت من أجل الرتكزي عىل هذه ا تقومي Qسرتا ملبادرات بر*مج ا ت ل ندما توىل املدير العام . م عوأبرزت األمانة أنه 

نة  سـبه يف  نظمة2008منص يلكة ا برية إلعادة  ية  مل، أجريت  ه ك تارخي وأشارت إىل أنه. معل بو خالل ذÂ ا نظمي الو يد  ل أ ي ت ع
Â0 بعا تحدث  ية وأن قطاعا سابعا قد ا توفق األهداف Qسرتا سـ ية . تيج معلوأوحضت األمانة أهنا قامت ألول مرة خالل 

نة  يلكة يف  سـإعادة ا ساعد للمدير العام2009له تدبري حتت إرشاف  ية إلدارة وا ية ا م بوضع الوحدات اإلدارية املؤ ل ن ملعسـ . س
ياسات يف هذا القطاع يط وا يد ساعد عىل إضفاء مزيد من Qساق عىل ا تو سـوالحظت أن هذا ا تخط ت لل ل وذكرت األمانة . ح

ميي  يلك ا بادرة تصممي ا ية من  ثا لتنظأن املرحN ا ه ن لل تصمميم يط وا يد ا ليه  لتخط مث الحظت األمانة أن موضوع إدارة اäاطر . ق
بري يف بداية دورة  تأثر هGم  جلا ك يةسـ تقN للرقابةوقالت إن . ننة الرب*مج واملزيا شارية ا Q بو سـنة الو ت ي ملجل ها س متدت  لعمل ا ع

يجي. هنجا قامئا عىل اäاطر تقومي Qسرتا تجزأ من إدارة بر*مج ا تربت األمانة إدارة اäاطر جزءا ال  توا ل ي وأشارت األمانة . ع
ها والسـ© بادرات  لكإىل أنه لوحظت عدة خماطر يف ا بادرة اليت تركز عىل حتديث مل تهمل ا بو وال حئنظام موظفي الو يث تؤثر ي ح 

شاري Q توقف معل الفريق تعلقة  تعلهيا بعض اäاطر ا ب والحظت أن آyر هذه اäاطر قد خفت من خالل األولوية . سمل
بادرات الرب*مج يجي اليت تربط ارباطا ويقا  تقومي Qسرتا نحت لفصول بر*مج ا مباليت  ث ت ت ت ل تخطيط لرب*مج ااألخرى ك م

يةل تخدام وأضافت. سسـلموارد املؤ هدت تأخرا يف اجلدو� أفىض إىل نقص يف ا بادرات  سـ األمانة قائN إن العديد من ا شمل
تني ية املقررة لفرتة ا لسـناملزيا بات . ن يجي مضن  تقومي Qسرتا نارص بر*مج ا تطلوأشارت إىل أن بعض الربامج دجمت  ت ل مع

ها ومزيا نبر* بحث عن متويل جم تأخر أن  هد بعض ا نارص اليت  تعني عىل هذه ا ها واحلال أنه  تيهتا واملوارد اäصصة  ل لع شي تل
نجاح ها  بإضايف من أجل إكام بة. ل تاجئ املر سقا مع ا ية و ية اإلجام متويل يف حدود املزيا تقوحيب أن يكون هذا ا ن ت ل لن م وأوصت . ل

تقصاء اآلراء حو تعلق بعدد . ل القمي اجلوهرية عىل املوظفنيسـاألمانة برضورة إعادة تعممي ا نت أن أحد اäاطر األخرى  يوأ عل
نظمة من املوظفني تلقي ردود  ية  هر املا نني، وأن 1ودا جدية بذلت خالل األ ماملوظفني ا لش ض وأشارت األمانة إىل . ملعي

يقات ئN وا تقدمي األ تحت اáال  شاشة و نة يف عرض ا بN ا تعلاخلطوات ا سـ ل ل لب فمل ي  .ملق

يقات .596 ئN وا به للوفود من أجل تقدمي األ يدة وجدد  تعلوشكر الريس األمانة عىل هذه املعلومات ا سـ لطل ملف  .ئ

ميي .597 يلك ا يا األمانة عىل العرض وقال إنه أحاط علام بإعادة تصممي ا لتنظوشكر وفد أملا ه وذكر الوفد أن الوyئق اليت . لن
تج ميي مل  يلك ا تصممي ا بو  بادرة الو سـختص  ه ل تي لتنظ ل توقعاته لاكملم بادرة وما إذا اكنت . لب  يحا حول هدف ا ملمث طلب تو ض

ية تو5ت الرتا بو للحد من  نظمي الو تبسعى إىل إعادة  سـ ي ت يقات . مت متد من  تعلوقال إن ذÂ ا شارية سـ Q بو تنة الو ي سجل
تقN للرقابة ية ملسـا يق ا=اخيل والرقابة اإلدارية اليت توجد فهيا بن حول  تد قبة ا ل بار املوظفنينسـبة شع توازنة من  كغري  وقال . م

برية يث اكنت حتدوه تطلعات  بة أمل  يب  نه أ شة حول هذا املوضوع،  نا كالوفد إنه اكن ال يرغب يف بدء  ي حق ص لك وعرب . خبم



WO/PBC/18/22 
135 
 

يف  ية  ناصب وإىل  يف ا ناصب أقل وإىل إعادة تو ميي إىل  يلك ا بادرة تصممي ا تاجئ  نعن أمì يف أن تفيض  معل مل ص ه تصن م لتنظم ل
تقد " ملاليني"كام عرب الوفد عن أمì يف أن حتقق وفورات . رةمغاي تعوساءل إن اكنت األمانة ترى أي خطأ يف األرقام أو  ت

تني القادمة تحقق خالل فرتة ا تجىن عىل املدى الطويل شلك يفوق ما ميكن أن  لسـنأن ماكسب  ي ب  .ُسـ

ميي .598 يلك ا بادرة تصممي ا يث أكدت أنه خطط  لتنظوردت األمانة  ه لمل وقالت إن املرحN األوىل من .  عىل عدة مراحلح
يجي  نظمة مع اإلطار Qسرتا يف ا بت حول  يجي ا تقومي Qسرتا بادرة اليت نفذت يف املرحN األوىل من بر*مج ا تا مل ي ت ل تكمل نص

هارات اجلد. اجلديد تقدام بعض ا يلكة هاته ا ية إعادة ا ملوأوحضت األمانة أنه اكن من الرضوري يف إطار  سـ ه يدة عىل لمعل
نظمة تو5ت ا ملتلف  سـ ية . مخم ية  ية أجريت هبدف إحداث  ميوذكرت بأن هذه ا ب تنظلعمل يقن  األهداف حتققادرة عىل 

ية اليت حتددها ا=ول األعضاء يني . تيجQسرتا يدا كبري موظفي املعلومات تعورأت األمانة أن  ثاال  جاكن  تصمميإلم . لعادة ا
يد قطاع اإل ية Þمةحومضت األمانة تقول إن تو y تدبري اكن خطوة ندارة وا بدو . ل يوالحظت األمانة أنه إذا اكن من املمكن أن 

نظم هبذه الطريقة ية مل  تار ية ا نا بو من ا يا، فالو توجود هذا القطاع أمرا  خي ل ل ي حم سابقة اكنت . نطق ية ا لوأضافت قائN إن ا نب ل
بادرات كرب*مج  بعض ا ملتطرح صعوبة لغة  يط للموارد املؤل ثة . سسـيةلتخطا ثا ية ا لوذكرت األمانة أيضا أن اخلطوة الر ل ئيسـ

يني بوقالت إن احملافظ اäصصة للك قطاع طورت الحقا شلك . عليالادارة  جديد لإل فريقتعاليت قام هبا املدير العام اكنت 
ية يGىش شلك أكرب مع األهداف. تيجيGىش مع األهداف Qسرتا يلكة لك قطاع   يدت  بوأكدت أنه أ ل ه ية ع تيج Qسرتا

هود يف يويو تمكل هذا ا ليث ا áسـ نارص كام أكدت األمانة أن . 2010 ح نرص آخر من  عبر*مج إهناء اخلدمة الطوعي هو  ع
يلك إعادة تصممي  ميلها متد يلتنظا شاململسـا يمي ا ل من تقرير ا  سامه يف وأوحضت األمانة أن بر*مج إهناء اخلدمة الطوعي. لتق

ميي من خال يلك ا لتنظا يةله بات ا ناسب مع ا ناصب  يف هذه ا ناصب بغرض إعادة تو ميل إخالء ا تطل ت مل ص لتنظمل مل ومضت . تل
سب نفس مواصفات املؤهالت شاغرة بفعل هذا الرب*مج مل يعاود ملؤها  ناصب ا حتقول إن ا ل فقد أ¼ح هذا الهنج لألمانة . مل

هارات اللغوية ال شأن الرباءاتملجلب مواهب وÞارات جديدة كام هو احلال يف جمال ا تعاون  تطلهبا معاهدة ا بيت  ل وأوحضت . ت
يط يد ا بادرة ال تزال  ية من هذه ا تمكل بعد وأن املرحN املوا ميي مل  يلك ا تخطاألمانة أن العمل عىل تصممي ا مل ل سـ له قي لتنظ . ل

يا؛  توقع يف املرحN القادمة معاجلة القضا5 اليت أyرها وفد أملا نوقالت إهنا  نظر يف تصممي ا"ت ناسق داخل لا تناصب، وا لمل
ية تلف الوحدات ا تاكمل بني  يد أشاكل ا نظمة، وفرص تو ميا خم ل لتنظمل رشية ". ح لبوخلصت األمانة إىل القول إن مدير املوارد ا

شأن هذا األمر ية معل شلك ويق معه  يط للموارد املؤ تب ا سأ� وإن  يق عىل هذه ا بغري موجود  ث ب سـ تخط مل ستعل ل . مكلل
 Nيلكوطمأنت الوفود قائ سق  سري وفق  بادرة قدما  رشوع وإن امليض  Þإنه رشع يف وضع وyئق ا ن ي سمل مل ُ. 

يت  .599 ية د نة الرب*مج واملزيا عوقال الريس إن  ن جل توى العرضإىل اإلحاطة علامئ  .مبح 

توى العرض .600 ية علام  نة الرب*مج واملزيا مبحوأحاطت  ن  .جل

ند  ند ا ند ا ند ا ناء اجلديد    17171717للللببببا رشوع ا ناء اجلديدتقرير مرحيل عن  رشوع ا ناء اجلديدتقرير مرحيل عن  رشوع ا ناء اجلديدتقرير مرحيل عن  رشوع ا بتقرير مرحيل عن  بم بم بم     للللم

ندت ا .601 ملا شات إىل الويقة تس ثنا  .WO/PBC/18/9ق

نة فهيا .602 ية ا نقاط األسا ملضموقدمت األمانة الويقة وأبرزت ا سـ ل نحت ترصحيا . ث ية  سلطات ا موقالت األمانة إن ا حملل ل
هر مارس  تصف  بىن يف  ششغل جزيئ  ن للم سالمة من املقاول العام إىل 2011مب ية األمن وا سؤو به  يلت مبو يث أ ل  ل م ج ح ح

بو ملوسلمت ا. يالو هرت بىن لاكمل يف هناية  شغل ا شنظمة ترصحيا  مل تقال حنو . 2011مارس  ب باين  500نوبدأ ا ملموظف من ا
بىن اجلديد  تقلني إىل ا هر مارس؛ و*هز مجموع ا تصف  تأجرة يف  ملا ن ن ملسـ شمل تصف مارس وهناية يويو750م ن موظفا ما بني  . من

ندوبني يف يويو يارات اäصص  تح موقف ا نوا للم سـ لت نة ويف م. ف رشوع، كام جاء يف تقرير  سلمي ا يد  ثال ملوا Q جلا خيص ت ع ملت م
مترب  نعقدة يف  ية خالل دورهتا ا سبالرب*مج واملزيا مل بىن اجلديد2010ن سلمي ا تأخري يف  مل، فقد حصل بعض ا ت واتفقت األمانة . ل

سلمي من  يل ¼رخي ا لتواملقاول العام عىل تأ توبر  8ج  فرنك 500 000 تعويض قدره  مقابل2010نومفرب  25 إىل 2010كأ
نذ نومفرب 1 725 000 يسورسي، تاله تعويض آخر قدره سلمي  تأخري يف ا م فرنك سورسي مقابل ا ت لل وتفاد5 للمزيد . 2010ي
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سـ¤ تكون جاهزة مع  ية عىل مراحل  سلمي األجزاء ا تأجرة، اتفق عىل  باين ا تقال املوظفني من ا تأخر يف ا حمن ا ت سـ مل ن ملتبقل مل
تأجر . ة لطوابق املاكتبمنح األولوي بىن  يجة Â0، أفرغ أكرب  سـو من م بل(ت مبىن بروكرت وغا سطس) م ، كام 2011 غبهناية أ

بىن اجلديد وحو7 . اكن مقررا يف األصل يN داخل ا ساحات  سلمي سوى  يد ا بق  تارخي احلايل، مل  ملوإىل حدود ا قل م ت ي لل ق ت
بىن الرييس( ية واملعرب الرابط بني ا ساحة اخلار ئا ملج بىنمل بىن اجلديد وسطح ا مل وا يات وافقت يف ). مل مجلعوذكرت األمانة بأن ا

سمرب  ية قدرها 2008يد ية ر سـ عىل مزيا تعديالت وعن 145ئين بلغ اäصص  يون فرنك سورسي تقربا فضال عن ا لل  مل ي بلغ يمل ملا
يث  نرث5ت والطوارئ  حاäصص  بالغ الرتلل ية مبا مجموعه ملتقدر ا ية اإلجام لا يون فرنك سورسي16مك ي  وإىل حدود ذÂ . مل

نحو  بلغ يقدر  ناء  ها  ية لاكمل تقربا أو خصصت أموا ية الر تخدمت املزيا تارخي، ا با ت ي سـ ن سـ مل ث سـل  فرنك 175 000ئي
تعديالت . يسورسي بلغ اäصص  تخدم أو خصص ا للكام ا مل بلغ اäصص ملأما ا). ي ماليني فرنك سورسي8,2حوايل (سـ

بلغ )ي ماليني فرنك سورسي7,8حوايل (للنرث5ت والطوارئ  نرث5ت والطوارئ  ية ا تخدم أو خصص  مب، فقد ا ل تغط لسـ
نفق حنو 5,7 يناهز يد غري اäصص أو ا بقى يف الر مل ماليني فرنك سورسي  ص لي يون فرنك سورسي2,1ي ي  وأشارت . مل

ن، األمانة إىل أهنا قررت باب ا بارا لأل بيا سـ ملت ية، والطلب  ( WO/PBC/18/9ثة يف الويقةع سالمة ا حمللقواعد األمن وا ل
ية مؤخرا يط للموارد املؤ رشوع نظام ا سـاملزتايد عىل قاعات QجGعات الصغرية وإطالق  ستخط ل تفاظ بعقد )م Q ،ح

بىن  ئجار  ما ش" الاكم"ست ساحات ا شاغرة وا ساحات ا توازن املالمئ بني ا ملمن أجل احلفاظ عىل ا مل ل مل  .غو�ل

تعويض املايل احملصل من املقاول العام .603 تخدام ا شأن ا يا عام قرر  رس وفد أملا لوا سـ ب ن  .سـتف

ناء اجلديد قد أوشك  .604 رشوع ا بني أن  تقرير املرحيل ا0ي  ية عن تقديره  تحدة األمر بوأعرب وفد الوال5ت ا ي لل لمل م ّ يك
تقديرات الهنا بدو قربة من ا ية  يف ا تاك ئعىل Qنهتاء وأن ا ل ي ت لفعل ل ناء اجلديد قد . يةل تلكفة املقدرة  بوأشار مع ذÂ إىل أن ا للل

نوات نذ عدة  ثري مقارنة القرتاح األول  سـارتفعت  م تلكفة تقدر حبوايل . بك بىن الاكم  تفاظ  Q بذ بوذكر أنه ال  مب ححي يون 1,4ّ مل 
يف اليت كرست  تاك نظر إىل لك اäططات وا تني، السـ©  لفرنك سورسي عن لك فرتة  ل ل سـن ناء ي رشوع ا لبمن أجل  م

يط . اجلديد رشوع نظام ا سالمة و بات ا تفكري يف أماكن صغرية لالجGع و تغرابه من عدم مراعاة ا تخطوعرب عن ا ل تطل ل لسـ م م
رشوع ية يف مرحN تصممي ا ملللموارد املؤ شاف حلول بديN . سسـ بذل قصارى 1دها ال توقع من األمانة أن  تكوقال إنه  ت سـي

مترار يف Q سـنهيا عن نواتتغ ئجار يف غضون مخس  Q شأن عقد تفاوض من جديد  بىن الاكم ومتكهنا من ا تعامل  سـ ا س ب ل تسـ  .م

بىن اجلديد ومرافقه قد أوشك عىل Qنهتاء عىل الرمغ  .605 تقدير بأن ا يان علام مع ا ملوأحاط وفد ا ل تأخريل املؤسف  لمن ا
نه رشوع ا0ي دفع املقاول العام تعويضات  سلمي ا عيف  ناء أشغال كام أشاد. ملت مية أ ث بعدم تعرض العامل ألية إصات  جسـ

يد ية اليت يرتقب . لتشيا يط للموارد املؤ رشوع نظام ا بىن الاكم خالل مدة  تفاظ  Q سـأما خبصوص قرار األمانة تخط سمب ل م ح
تلكفة تقدر حبوايل  نوات  بيذه يف غضون مخس  سـ تني، فقد رأى الوفد أ1,4تنف يون فرنك سورسي عن لك فرتة  سـن  ي نه مل

ئجار Q يص مدة عقد هود من أجل  تتعني عىل األمانة بذل قصارى ا سجل تقل  . ي

رشوع .606 تجدة حول ا يا األمانة عىل املعلومات ا ملوشكر وفد أسرتا سـ ناك أي خماطر عىل . ملل هوساءل إن اكنت  ت
رس عن اخلطوات اليت  ساحات غري اجلاهزة وا بىن اجلديد جراء ا تخدمون ا ستاملوظفني ا0ين  مل مل سـتفسـ تخذ لضامن سالمة ي

ساحات تكامل هذه ا ملاملوظفني وأمهنم خالل ا  . سـ

تجدات املقدمة والحظنوشكر وفد فرسا األمانة عىل .607 تطابق مع ما اكن ملسـ العرض وا ي أن هذه املعلومات  توقعه ت
رس الوفد. الوفد من األمانة تعويض املايل احملصل من املسـتفوا تخدام ا شأن ا ل كذÂ عام تقرتحه األمانة  سـ  . قاول العامب

تعني عىل  .608 تعويض املايل ا0ي  يث أشارت إىل أن تقريرا عن ا ئN اليت طرحهتا الوفود  يوردت األمانة عىل األ ل حسـ
نت الويقة WO/PBC/18/9ثاملقاول العام دفعه قد مضن يف الويقة  ث، يف حني  شأن WO/PBC/18/10تضم ب اقرتاحا 

تعويض بلغ هذا ا تخدام  لا نة وأكدت األمانة أهنا . مسـ بىن الاكم إال يف هناية  تفاظ  Q تخذ قرار سـمل  مب باب 2010حت سـ لأل
نة يف الويقة ثا يب تصممي اجلديد  WO/PBC/18/9مل بار يف ا Q باب بعني ل مربزة أنه مل يكن من املمكن أخذ هذه األ ت عسـ



WO/PBC/18/22 
137 
 

يد نوات من بداية ا بل عدة  يا0ي أعد  شق رشوع نظام وأضافت قائN إن ا=ول األعضاء اكنت قد وافقت ع. لتسـ مىل 
نة  ية يف  يط للموارد املؤ سـا سـ ستخط ناء 2010ل نت يف ترصحي ا سورسية اجلديدة  سالمة واألمن ا ب وأن رشوط ا مض ل لل ي
نة  ية يف  سلطات ا سـالصادر عن ا حملل بىن2007ل ها من أجل احلصول عىل ترصحي شغل ا ثال  Q تعني مل واكن  ت لي وأشارت . م
بىن الاك ئجار  ماألمانة إىل أن لكفة ا سورسية(م ست سلطات ا ثلني عن ا ها  ية يضم  سة  يعقد طويل األمد مع مؤ لجمل ل مم حمل ) سس

باين اáاورة  يا ملقارنة بأماكن العمل يف ا ملنخفضة  بس سعر(نم سوق ما بني ثالثة وأربعة أضعاف هذا ا ليرتاوح سعر ا ). ل
تخدام أماكن العمل سني ا سـومضت األمانة تقول إهنا اختذت إجراءات هتدف إىل  ياسة أكرث حت يق  سـ، والسـ© من خالل  تطب

متد بعض املرونة يف إدارة أماكن العمل . رصامة يف توزيع أماكن العمل بو أن  يان يف جحم الو يعواكن من الرضوري ألي  ي ك
Qبة للك الربامج و نا بانهيا من أجل توفري ظروف العمل ا نفدة والفارغة يف لك  سـا مل مس ت ناسب سـتجابةمل م شلك  لتغريات لب

تدابري . نظمييةلتا ثال  Q فقد أكدت األمانة أن ،Nتمك ناء غري ا لأما يف ما خيص اäاطر عىل املوظفني يف أماكن ا ت سـ مب مل ل
ية  ية الوحدات اإلدارية ا سؤو يكون حتت  بو  سورسية والو سلطات ا ها ا سالمة واألمن اليت  نوضام*ت ا ل م سـ ي ل ل ملعل ي بقتط

ها أو ا تعاقد  يانة ا ناء وا معورشاكت ا مل لص ها من أجل أي معل من لب تعاقد  معليت  تجديد حىت أسي ال لعامل اإلصالح أو ا
ندوبون والزوار يتعرض  تقرير . ألي خماطرملاملوظفون وا ها ا سائل اليت  شأن لك ا تواصل األمانة تقدمي املعلومات  لو مل ب يشملسـ

نة الرب*مج ية اليت ترفع إىل دورات  جلاملرحيل من خالل تقاريرها ا=ورية ا يةملسـتقبل  . ن واملزيا

تقرير املرحيل املضمن يف الويقة  .609 ية علام  نة الرب*مج واملزيا ثوأحاطت  ل ن  .WO/PBC/18/9جل

ند  ند ا ند ا ند ا شأنه    18181818للللببببا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة واقرتاح  شأنهتقرير مرحيل عن  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة واقرتاح  شأنهتقرير مرحيل عن  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة واقرتاح  شأنهتقرير مرحيل عن  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة واقرتاح  بتقرير مرحيل عن  بم بم بم     م

شات إىل الويقة  .610 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/18/10تس

توى الويقة  .611 ثوأوجزت األمانة  يث ذWO/PBC/18/10حم ثلني ح  يار املقاول العام املؤلف من  ممكرت بأن جملس ا خت
سمرب  متع يف د يعن ا=ول األعضاء ا رشوع 2011  وفرباير2010ج تقاء املقاول العام  للم ال سـبق رفع تقرير عن دورته (ن

نعقدة يف مارس  مترب 2010ملا نعقدة يف  ية ا نة الرب*مج واملزيا سب إىل دورة  مل ن تعرض اáلس خال). 2010جل ل دورته سـوا
سمرب  نعقدة يف د يا بدائل 2010مل يون و60اليت ترتاوح تلكفهتا ما بني (ل Qقرتاحات وا يون فرنك سورسي80مل  ي  اليت ) مل

تقاؤهام يف  بق ا نتقدمت هبا رشتان  سـ بو املعين مييلتقوحبث اáلس ا. اجلو� األوىلك تقلني ال�ين تقدم هبام فريق الو يني ا ملسـ
رشو يادة ا يمي و مل قل شرتكة . عتق ية  تا ية  نه، وإعداد تو يابة  تني  رش تفاوض مع ا يادة  ممث لكف اáلس الفريق وا ص ع ن ك مل خ للق ل

ية  يث جتعل Qقرتاحات تقرتب من املزيا يض يف األسعار  نهبدف احلصول عىل  حب . وافقت علهيا ا=ول األعضاءاليت ختف
تقديرية للجزء اخلاص بأعامل ا تلكفة ا لوذكرت األمانة بأن ا ية ل نناء يف املزيا بلغ حوايل املقررة من لب يون 50تا=ول األعضاء  مل 

يار املقاول العام يف. يفرنك سورسي متع جملس ا ختمث ا ية 2011فرباير  ج تو تاجئ املفاوضات وQسـGع إىل ا بحث  ص  ل ن ل
شرتكة اليت جاءت لصاحل  ية ا تا ملا بديN"مخل ية ا ية ا ية ا لا ش ت بب خلن تح رشاكت واليت اكنت األقل  إحدى هبااليت تقدمت" لل ل ا
ها مع  بري رضورة لكتلكفة من بني Qقرتاحات  متد شلك  تقين ا0ي  تصممي املعامري وا كاحلفاظ عىل اجلودة املطلوبة يف ا ب ل يعل

يةعىل ية  ية  ب  شن ت خب تقى اáلس رشكة . حت يا"نوا سابق " مبلينإ بق للمجلس ا رشكة اليت  رشوع، ويه نفس ا لمقاوال عاما  سـ ل للم
تقا نة نا بىن اجلديد2007سـؤها يف  يد ا مل  يش رشوع، مبا يف ذÂ نُتوا. لت بات ا بار أن األمانة سرتاجع  رشكة عىل ا مليت ا م تطلل عت ق

يارات اليت ميكن اعGدها نارص، وحتديد ا خليص جحم بعض ا لع يةتقل ناسب مع املزيا ن الحقا  تت يادة . املقررة ل لقوأجرت األمانة وا
رشوع äمفاوضات مع املقاول العام ا تلف أجزاء ا سلمي  يد  ية وموا ملتار حول رشوط العقد الهنا خم ت ع يف ديدة قاعة اجلالأي (ئ

بىن الرييس واملدخل ئحد ذاهتا وتعديالت ا ية . واجلدول الزمين العام) مل ية وا ية ا بارا ألعامل ا نوبصفة خاصة، ا بن ت ب لت تح ل لع
نودا حمددة  تفردة للقاعة اجلديدة، تضمن العقد  ية ا تا ب مل بش تعاقد خل شب ا ية بني املقاول العام ومقاول ا ملناول العالقة األسا خل سـ ت

ها و يص  ها من أجل  تعني عىل األمانة إعادة  باطن وذكر املواصفات اليت  جحممن ا تقلمي ي اليت خرى األواصفات العديد من املتقيل
يث يرتقب أن تواصل أسعار اُأ شأهنا  ناقصات جديدة  تح  للزم املقاول العام بإعادة  حب م هاف وقد انهتت املفاوضات . ضسوق اخنفا

يف أسعار الوحدة خالل . 2011ووقع العقد يف مايو  تاك تواء ا يث ا لوÂ0، أكدت األمانة أن العقد املوقع يضمن من  ل ح ح
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رشوع هاملمدة ا يفنحمي، ولك  تاك يض ا ها من أجل  يص من  ل إماكية مراجعة بعض املواصفات وا ل تقل ختفن جحم يح إماكية. ل نكام   تي
يارات األخ بعض ا خلذ  يا أو يف شلك مب بة وفضال عن.  عدم األخذ هباأوعدل لكام يه حمددة حا ل ذÂ، لن تكون األمانة مطا

تواصل اعGدها عىل اإلطار ا0ي وضع ناء، بل  يني خالل ا بارشة مع عدد من املقاولني اإلضا تعامل  سـ ب لل ف ناء عىل منوذج م ب 
ساء�ما يضمن أوهو  ،من عقود املقاو� العامة ية وا سؤو ملسا واحضة من ا ل مل كام أكدت األمانة أن العقد وقع عىل أساس . س

ية  تعد نطاق املزيا يص جحم مل  تاج إىل مراجعة أو تعديل أو  نارص اليت ال  شمل لك ا نسعر حمدد وأن أجزاء العقد اليت  ت تقل حت لع ت
باء(ة قررامل ناء واألتعاب والرسوم واأل يف ا تاك بة  ع ب ل ل لسـ بالغ اليت يف إطار ) لن ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، إضافة إىل ا م

ناء اجلديد  رشوع ا ببقت املوافقة علهيا يف إطار  لسـ هد اخلارh شلك أسايس(م با شؤون ) ملش رشوع اäصص  للويف إطار ا مل
ية  تعني لكن). جزء من املدخل ((UN H-MOSS)مناأل يارات واملواصفات األخرى اليت  تقديرية  ي اللكفة ا للخ ها ل تقيميإعادة 

ية حبوايل  ثل لكفة تقديرية إضا نة يف العقد  فوا مت ية امل4,4ملضم ية األسا سـ ماليني فرنك سورسي ملقارنة مع املزيا ن قررة اليت ي
بلغ يون فرنك سورسي60 مبتقدر  ي  يارات . مل يص جحم بعض ا هود من أجل  بذل قصارى ا خلوعىل الرمغ من أن األمانة  تقل جلس ت

رشوع قاعة املؤمترات وأن املقاول العام تخدم يف  بق رشح ذÂ أعاله، فقد اقرتحت أال  ناقصات جديدة كام  يطرح  م  سـ سـ تسـ م
بو  ناء األسايس اآلخر للو رشوع ا تاحة من  تضاء، إال األموال اليت ال تزال  Q ند ياجلديدة، و ب لع م م ناء  –ق لبرشوع ا م

). WO/PBC/18/9 ثبني يف اجلدول املرفق لويقةمكام هو (ي ماليني فرنك سورسي 4,5 واليت تقدر حبوايل – اجلديد
مية نه إىل قرض مرصيف  ند أيضا يف جزء  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ا بقوذكرت األمانة بأن متويل  م ست مليون فرنك  40 م

ناء عىل العقد املربم  شأنه  تفاوض مع املصارف  يث مت ا بسورسي  ب ل ح توبر (ي ند اإلضايف يف أ كوقع ا ت) 2010لب ضمن يا0ي 
سحوبة إىل غاية  ساط ا ملاأل يا2014ق ية املعمول هبا حا رشوط املوا ل وفق نفس ا ت بة من القرض . ل سـوناء عىل اخلربة ا ملكتب

ثب تطور أسعار الفائدة وعوامل أخرى للحد من العبء ا0ي وضعه  ناء اجلديد، سرتاقب األمانة عن  رشوع ا نوح  كا ب لملم مل
ية العادية، وذÂ القرض  ساط خالل الفرتة (2015-2014تداء من الفرتة بانعىل املزيا سحب أي أ قلن  ). 2013-2012 ت

 Nاحلذر خالل مرح rناء اجلديد، تو رشوع ا شأن   hت اخلارسا تواصل األمانة، كام أوىص بذÂ مراجع ا بو ب حل لسـ م
بلغ امل تخدام ا يد يف ا ملا سـ يش رشوع قاعة املوللنرث5ت والطوارئ قرر لت وأخريا، أشارت األمانة إىل . ةاجلديدؤمترات ملاäصص 

هر  تصف  تح موقع العمل قد بدأت يف  تعدادات إلعادة  Q يث الحظت أن يد  شاجلدول الزمين ملراحل ا ف ح ني سـ مش لت
سطس  ها يف أبريل 2011غأ سلمي قاعة املؤمترات اجلديدة ومرا فق، ومضت تقول إنه يرتقب   .2013ت

يا ا0ي حتدث مس األعضاء اآلخ .612 يل معل فينوشكر وفد سلو يار املقاول العام أمني اáلس عىل  هرين يف جملس ا ست تخ
نه ركز اهGمه عىل احلصول  العروض عاجل عددا حمدودا منوالحظ الوفد أن اáلس . اáلس ية املقرتحة،  لكواألسعار العا ل

تطلهبا تصممي القاعة يد كام  ية يف ا يعىل أفضل سعر مقابل جودة عا ش يل بو وأوىص اáلس إلب. لت يقاء عىل أفضل حل لفائدة الو
 .وا=ول األعضاء عىل حد سواء

تاجئ حامسة  .613 هم أفىض إىل  شريا إىل أن  ثN يف اáلس  يا ولك الوفود األخرى ا نوشكر الريس عضو وفد سلو م ملم معلن فيئ
ية Qتقاء نيف إهناء   .معل

يان عرب و .614 تقاده بلوفد ا رشوع قاعة املؤمترات اجلععن ا تعني إجناز  مأنه  بة ي قديدة حبرص شديد وإخضاعه للمرا
يا بأكرث من  نظر إىل اللكفة املقدرة حا  Nشام لا ل يون فرنك سورسي64ل ي  احلذر  املزيد من وطلب الوفد من األمانة توr. مل

ناء اجلديد سلمي ا ية وما حصل من تأخر يف  نظر إىل اللكفة اإلجام رشوع اجلديد  بيف ما خيص هذا ا ت ل لل  .مل

نة  .615 يةالربجلإن   :ن*مج واملزيا

تقرير املرحيل أحاطت "1"   ،لعلام هبذا ا

تخدام  "2" يه،  بو، لك ف©  بو وQحتادات اليت تديرها الو يات ا=ول األعضاء يف الو سـوأوصت  ن ي ي يعمجع
مية أقصاها  بقبلغ  سمرب4 500 000م متدة يف د بالغ اäصصة ا ية وا تاحا مضن املزيا ي فرنك سورسي ال يزال  مل ملعن م ، 2008 ي
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ند احلاجة فقط، كام جاء يف الفقرة  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة،  عألغراض متويل   من 10م
 .WO/PBC/18/10 ثالويقة

ند  ند ا ند ا ند ا بو    19191919للللببببا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  تقدم احملرز يف  بوتقرير عن ا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  تقدم احملرز يف  بوتقرير عن ا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  تقدم احملرز يف  بوتقرير عن ا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  تقدم احملرز يف  يتقرير عن ا ل حت م يل ل حت م يل ل حت م يل ل حت م ية    ممممل يةاحلا يةاحلا يةاحلا     للللاحلا

شات إىل الويقة  .616 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/18/6تس

نة رت األّوذك .617 سالمة واألمن يف  هوم ا متدت تقريرا عن  سـمانة بأن ا=ول األعضاء اكنت قد ا ل مف نذ ذÂ . 2008ع مو
يف احلفاظ ية يف  سلطات ا تارخي، وناء عىل طلب ا نا حملل ل ب شاة يف شارع جل ب"مل عىل ممر ا ، "فرين"جتاه طريق " تمكولو

ثات  با حتواصلت ا يف مل ب5 ا سلطات وا ملضمع هذه ا ل تصور األصيل ) تب األمن الفدرايلمكوالسـ© (ل لمن أجل مراجعة ا
تاحا  بو أكرث ا نفواقرتاح بدائل جلعل مجمع الو تصممي األصيل(ي يط هبا من ا ياج ا لمن خالل إزا� األسوار وا حمل ثال )لسـ Q مت، مع

يا يف املقار  ييل ا= نملعايري األمن ا تصور املعدل عددا من األسوار واخل). UN H-MOSS(لتشغ يات لومشل ا تة (صا yب
تحركة يارات حتت األرض) مو نحدرات املؤدية إىل موقف ا بو ويف ا يارات حول مجمع الو سـمن أجل حامية اكمN من ا مل ي لسـ . ل

شمل احلفاظ شاة يف شارع سيكام  ب"مل عىل ممر ا بىن اجلديد" تمكولو بىن الرييس وا ملالرابط بني ا شاة سـُيكام . ئمل ملتفظ مبمر ا ح
باين أرد بوكش وبودهنوزن احلايل يف حديقة الو ملبو واملقابل  ب"طول شارع وعىل .  والرباءات2 و1ي جتاه مدخل " تمكولو

بىن الرييس و ئا ياج قبا�مل يط األمين من  تكون ا سـ قاعة املؤمترات اجلديدة،  حمل تصممي مس مقارنة مع 30سـيخفض علوه (يس  لا
ند املدخ) األصيل شاة من أجل توفري أمن اكيف  يف  عور للم بوص يل الرييس áمع الو سة . ئ بو واملؤ سوأحملت األمانة إىل أن الو ي

نظامت ا=وية وقعا عىل مذكرة تفامه يف  يويو  نالعقارية  ل بو من 2011للم يف والو ب5 ا ي بغرض إحداث إطار للعمل بني ا ملض ل
ي سامهة املا شرية إىل ا يط األمين،  يد ا رشوع  يذ  سقة  لأجل إدارة فعا� و مل م حمل ش ين تنف م ت يف يف هذا لم ب5 ا ية  ملضة وا لل لتشغيل

يذ سامهة تقدر . لتنفا يف من جديد عىل تقدميه  ب5 ا شكر ا منت األمانة هذه الفرصة  مبوا م ملض ل لت  ماليني فرنك 5 بلغغت
ية بو احلا باين الو يط األمين  لسورسي من أجل متويل ا ي مل حمل يد اإلعداد كام هو . ي تحضريية يه  قوذكرت األمانة بأن األعامل ا ل

يذ يف هناية مق ها وبأنه يرتقب بدء ا نفرر  ناء2011لتل ند إصدار رخصة ا ب  ية اليت . لع  ا=ول األعضاء أقرهتانأما يف ما خيص املزيا
نة  بلغ (2008سـيف  يف، مل ) ي ماليني فرنك سورسي7,6 مبيقدر  ب5 ا ملضألغراض إجراءات األمن خالف ت� اليت موها ا ل ل

بلغ يقدر حب متخدم حلد اآلن سوى  بلغ يقدر حبوايل 1,5وايل يسـ يث بقي  يون فرنك سورسي  م  ح ي  ماليني فرنك 6مل
يذ ية ا ية  متويل  نفسورسي  تبق لي معل  . ل

يحا حول توزيع  .618 نه طلب تو ية،  بو احلا باين الو سالمة واألمن داخل  تعزيز معايري ا همه  يان عن  ضوعرب وفد ا ل ي ل ل لكل م تف
ي بو وتطور املزيا يف والو ب5 ا متويل بني ا نا ي ملض ل سمرب ل رشوع يف د نذ املوافقة عىل ا يات  مل  .2008م

يوين فرنك سورسي إىل حوايل  .619 ية من  ته األ سا يف رفع  ب5 ا يوأجابت األمانة لقول إن ا مل صل مه م ملض  ماليني فرنك 5ل
ية، من 1ة باين احلا يط األمين حول ا متويل أجزاء من ا لسورسي  مل حمل ل بو. ي ية الو تقرت مزيا يأما من 1ة أخرى، فقد ا ن  مضن سـ

سمرب  يف األصل ا=ول األعضاءأقرهتاي ماليني فرنك سورسي كام 7,6مبلغ يقدر حبوايل   يف ما خيص لك 2008ي يف د
ية باين احلا ية يف ا يط األمين واإلجراءات ا=ا لاملواصفات األخرى  مل خل  .للمح

ية علام لويقة  .620 نة الرب*مج واملزيا ثوأحاطت  ن  .WO/PBC/18/6جل

ند  ند ا ند ا ند ا نظام املايل اجلديدتقرير مرحيلتقرير مرحيلتقرير مرحيلتقرير مرحيل    20202020للللببببا ثال  ية ضام* لال يذ برامج املعلوما نظام املايل اجلديد عن  ثال  ية ضام* لال يذ برامج املعلوما نظام املايل اجلديد عن  ثال  ية ضام* لال يذ برامج املعلوما نظام املايل اجلديد عن  ثال  ية ضام* لال يذ برامج املعلوما لل عن  ت للت ت للت ت للت ت مت مت مت مت ته واملعايري     نفنفنفنفت ته واملعايري وال ته واملعايري وال ته واملعايري وال حئحئحئحئوال
ية ا=وية للقطاع العام ية ا=وية للقطاع العاماحملا ية ا=وية للقطاع العاماحملا ية ا=وية للقطاع العاماحملا للللاحملا     سسسسبببب

شات إىل الويقة  .621 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/18/11تس
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نة .622 يات يف  بديئ خالل دورة ا سـوذكر الريس بأن ا=ول األعضاء وافقت شلك  مجلع مب بو 2007 ئ متد الو ي عىل أن  تع
ية ا=وية للقطاع العام ا لملعايري احملا ية ا=وية(بس لاملعايري احملا رشة . 2010حبلول ) بس ثة  ثا عوقدمت األمانة خالل ا=ورة ا لّ ل

سمرب  ية يف د ينة الرب*مج واملزيا ن ته 2008للج نظام املايل اجلديد وال ثال  ية ضام* لال يذ برامج معلوما حئ اقرتا9ا  لل ت مت نفت ل
ية ية ). IPSAS(ل ا=وية للقطاع العام سبواملعايري احملا نة الرب*مج واملزيا رشة  سة  رشة واخلا نوخالل ا=ورتني الرابعة  للج عم ع

مترب توايل يف  تني عقد¼ عىل ا سبا ل مترب 2009 لل ها 2010سب و يا يورد معلومات عن املرحN اليت  بلغ، قدمت األمانة تقريرا مر حل ّ
تار بدة حىت ذÂ ا يف ا تاك رشوع وا لا ل ملتكل ياهتا ملوافقة يف ا=ورتني . خيمل يت تو تقريرين و نة علام  صوأحاطت ا حظ ل للج

مترب  توايل يف  تني عقد¼ عىل ا يات ا نة واألربعني  ثا سابعة واألربعني وا سبا ل لل للجمع ل مترب2009مل نت . 2010 سب و تضموقد 
ت WO/PBC/18/11ثالويقة تقرير األخري ا نذ ا تقدم احملرز  مل تقريرا مفصال عن ا ل مل رشوع ّ يذ Qقرتاح املعروف  ملعلق  تنفب
ثودعا الريس املراقب العام إىل تقدمي الويقة. املايل  .ب شلك مفصلئ

ية اليت  .623 يذ الربامج املعلوما تقدم احملرز يف  مكوقال املراقب العام إن الويقة تقدم تقريرا عن ا تنف ل بو من وضع تث ينت الو
رشوع املايل  نظام املايل اجلديملا ثال  Qللو ية ا=وية للقطاع العاممت ته واملعايري احملا لد وال س رشوع قد بدأ يف . بحئ ملواكن ا

نظام املايل، واعGد أفضل املامرسات يف 2010 سـنة يق ا ية ا=وية للقطاع العام و ثال للمعايري احملا Q ل هبدف ب ل س تطت ب جمال م
شرت5ت ية لت، واملا سني رصد املزيا ية، و شرت5ت واملا نيق بني ا حت ل مل بهتا، نسـ رشية يف صفوف املوظفني عGد وقومرا ية ا لبا لتمن

ية يط للموارد املؤ ناء عىل نظام ا سـأفضل املامرسات  تخط سب رشوع يف . ل ناير 15ملوبدأ ا ته احملددة 2010ي  ني يف موعده ومبزيا
يح. ودون صعوت مجة تلفة اليت نفذت عىل الوجه ا نت األمانة من وضع مراحì ا لصحو ä سة ملومعل ا. متك سلرشوع بطريقة 

رشوع ند هناية ا تضمن يف تقرير  تخلصت األمانة عددا من العرب اليت  ملوا ع سـ تخلصة. سـ تواصل : ملسـومن بني العرب ا لضامن ا
ية، وضامن  نظمة، وضامن تدريب أقرب ما ميكن إىل الواقع بدال من املعلومات العامة، وضامن دورات تدريب  هريم يف ا معلا مل ل

بق ألع تدريب ا سـا رشوعملل تني عىل ا ية ا رشوع عىل املقاربة وا ملضاء فريق ا ملط بقمل وأكد املراقب العام أيضا أن تلكفة . ملهنج
رشوع  يةظلتملا بلغ صغري . ن مضن نطاق املزيا ية ) ي فرنك سورسي465 000(موبقي  نفقات ا متويل ا تخدم  بقيث  ملتح لس لسـ ي
ب. ي فرنك سورسي407 000 بلغمباليت تقدر  يد  يعاد لك ر تو ص رشوع مسـ ية بعد أن خيضع ا يا Q ملقي إىل األموال طح ت

يق قتد رشوع يف . لل ـي ا ملو مترب 30سـينهت  .2011سب 

يط علام مبضمون  .624 بو بأن  يات ا=ول األعضاء يف الو ية  نة الرب*مج واملزيا حتوأوصت  ي مجع ن جل
 .WO/PBC/18/11 ثالويقة

ند  ند ا ند ا ند ا يط للموارد املؤ    21212121للللببببا يذ نظام شامل  يط للموارد املؤتقرير مرحيل عن  يذ نظام شامل  يط للموارد املؤتقرير مرحيل عن  يذ نظام شامل  يط للموارد املؤتقرير مرحيل عن  يذ نظام شامل  ستقرير مرحيل عن  سلل سلل سلل تخطتخطتخطتخطلل بوتتتتنفنفنفنف بوية يف الو بوية يف الو بوية يف الو يية يف الو يسـ يسـ يسـ     سـ

شات إىل الويقة  .625 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/18/12تس

مترب  .626 متدت يف  يات ا بوذكر الريس بأن ا سع مجلع يذ نظام 2010ئ نة واألربعني اقرتاح األمانة الرايم إىل  ثا نف إن دورهتا ا تم ل
ية يط املوارد املؤ تاكمل  سـشامل و ستخط ل تقرير املرحيل هو تقدمي . م هدف األسايس من هذا ا لوا ية موجزة ل سـمعلومات أسا

ية حىت  تجدات عن اإلجنازات الر ية ونطاقه، و يط للموارد املؤ رشوع بر*مج ا سـعن أهداف  سـ سـ يتخط م س ئل تارخي هذام ل ا
ية حىت  تخدام املزيا نواخلطوط العريضة ال تارخيهذاسـ توى اليت . ل ا يعة ا سـودعا الريس األمانة إىل تقدمي ملخص لألشطة ر ملن ف ئ

نة يتوقع إجنازها خالل  بقى من  سـما  نة 2011تي ت إلضافة إىل اخلطوط العريضة واäاطر املربطة مبحفظة 2012سـ وخالل 
ية يط للموارد املؤ سـبر*مج ا ستخط  .ل

ية عىل .627 نة املا ضوذكرت األمانة بأنه عىل الرمغ من أن ا=ول األعضاء وافقت خالل ا يط لسـ  لتخطحمفظة بر*مج ا
يللموارد مترارسسـ املؤ ثل ا سـة، فإنه  يذ مي سابق من أجل  هود اليت بذلت يف ا نفا  تللج يط ل يللموارد لتخطبر*مج ا ة سسـاملؤ

نة ( يط ). 2004سـا0ي بدأ يف  تلف أجزاء نظام بر*مج ا يذ  تدرجي مراحل  تارخي، حددت األمانة  نذ ذÂ ا تخطو خم ل لل نف تم
ية بع . سسـللموارد املؤ يفا عن الهنج ا تالفا  تلف ا بعت األمانة هنجا  توا خي ملت طف تارت خ تحدة األخرى اليت ا نظامت األمم ا خيف  ملم
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يعابه ووضع ". Qنفجار العظمي"هنج  يري وا يهنا من إدارة ا نظمة  با مع ا نا تدرجا اكن أكرث  بو مهنجا  تارت الو توا متك م سخ تغ مل سـ ت لي ل
ن ية شلك  يط للموارد املؤ تخدام نظام بر*مج ا تدرج، مبا يف ذÂ ثقافة ا تأين و ماألسس شلك  م بم سـ تخط سـ سب وÂ0، . اسبل

يةبدأت املرحN األوىل اخلاصة  ية واملزيا ننظام إعداد تقارير املا ل نة ب بت . 2004سـ يف  ية حول رشوط نصوا ثا ناملرحN ا ل
نظام املايل ثال  Qلل ية ا=وية للقطاع العام مت ته واملعايري احملا لوال س تغرق حوايل . بحئ توقع أن  ثة اليت اكن  ثا سـأما املرحN ا ي ل تل

نوات  رشية، وستتضمن ألساسفسـمخس  تقارير، ] مكو*[لب أنظمة إدارة املوارد ا ياجات إدارة األداء وإعداد ا لية ا ت حب لتل
نات  بار الزبونحتسيوأخريا  نظمةخإلدارة إ بة مع الزناء من داخل ا مل من أجل ربط عالقات  ب تحد5ت اليت تطر9ا . طي لومن ا

يريات يف نظمة أنظمة وأن إحداث أي  تغحمفظة أن  يث املعلومات للم ياجات ا=ول األعضاء وأحصاب املصلحة من  ح ا حت
يؤثر عىل هذه األنظمة القامئة تقارير  تخدمة يف إعداد ا سـا ل يط للموارد . ملسـ يذ بر*مج ا لتخطÂ0، اكن العامل املوجه يف  تنف �

يريات يف األنظمة القامئة شلك حممك ية هو رضورة إدارة أي  باملؤ تغ رشوع وفق أوال، وضعت األمان. سسـ ية إدارية  للمة  بن
ية ألن برامج . Qقرتاح ا0ي أقرته ا=ول األعضاء يط للموارد املؤ يذ بر*مج ا ية لغة يف  سـواكن ذÂ ذا أ تخط سمه ل تنف

يات  ياسة وا يريات يف ا نطوي عىل  نظام، بل إهنا  يريات يف ا تة أو  ست حمض أ ية  يط للموارد املؤ لعملا سـ تغ ت ل تغ مت ي سـ لتخط س لل
تدريب وط سجمة الختاذ القرارات بطريقة رسيعة. ريقة العمللوا ئة  يا و شاركة اإلدارة ا نوقد تطلب ذÂ الزتام و ي لعل مم . ه

نظمة  ية ا ية مع اسرتا يف هذه ا سابق مع  تفادة مما أجنز يف ا نظام لال  Nية شام بحث أيضا عن  ملواكنت األمانة  يج ب ي ل سـ لل ب تت نل تكن
يا املعلومات وQتصاالتيف جمال  جنولو نظمة يف جمال  من تك ية ا نة يف اسرتا ها مع الرؤية ا بت من تطا ملأجل ا يج تملضم بق لتث

يا املعلومات وQتصاالت جنولو بري من. تك تفادت األمانة شلك  نادا إىل جتارب املايض، ا كوا ب سـ تضافة تس بات اخلاصة  سـ الرت يت
ية  ساب اإللكرتوين؛ فقد =ىلتطبيقالربامج ا تحدة ا=ويل  للح مركز األمم ا شآتامل يا يف  ية حا نيفت الربامج املعلوما ل ت متض  سـ

ساب اإللكرتوين تحدة ا=ويل  للحمركز األمم ا بلمل ية األخرى يف ا بة للربامج املعلوما  Âيد األمانة من ذ تق و سـتف ملسـ ل تت نسـ . س
يا املعلومات وQتصاالتأما خبصوص اإلدارة، فقد قالت األمانة إن نولو ج جملس  ُ لكف إلرشاف  ا0ي أحدثه املدير العامتك

يذ نافع من خالل دورة ا يق ا شاريع احملفظة مع الرتكزي عىل  يذ  نفعىل  حتق تنف لت مل تألف ُكام شلك . م شرتك بني اإلدارات  يفريق  م
ية  ية والصال تعون بقدر اكف من األقد للمن موظفني  حمت م نظامي يط ووضع تصممي  للسامهة يف ا تخط تمك إجناز لك . لم سـيحو

ية إدار مهنجرشوع إىل  نظمةم شاريع ا ية  تخدم عىل نطاق واسع يف غا بحت  شاريع اليت درب علهيا املوظفون وأ ملة ا م ب سـ ص لمل . ت
يط ُكام أحدث  رشوع بر*مج ا لتخطتب إدارة  م يللموارد مك شاريع وإدارةسسـاملؤ يذ ا يط  مل  تنفتخط  وفق اخلطط وإدارة هتال

يط (اäاطر  يذ بر*مج ا ية  تخطوهو جزء أسايس يف  لمهنج يد للموارتنف نة ومضت األمانة تقول إن ). ةسسـاملؤ للجا
يط رشوع بر*مج ا بريا  تقN للرقابة أبدت اهGما  شارية ا Qتخط ك سـ لت مبمل ي للمواردس تح بني سسـ املؤ تظام  فُة وإن حوارا  نة من للجا

شأن اخلطط واäاطر تقN للرقابة واألمانة  شارية ا Qب سـ ملت شاء .س تمكل إ ن وا رشوع بر*مج سـ متب إدارة  يطمك   للمواردلتخطا
ي بة ترتاوح بني سسـاملؤ رشوع وفق % 70 و60بنسـة  ناصب اäصصة  يف أشخاص مؤهلني وجمربني يف ا للممن خالل تو مل ظ

يث لن . Qقرتاح ا0ي أقرته ا=ول األعضاء رشوع  رشوع حمددة ومربطة مبدة ا ناصب هذا ا يف يف  تو حبومدة ا ت ظ ملل مل م
يفام اكنت الظروف كتعداها  تار. ت تصممي والرؤيةخوقد ا تعلق  رشوع ا يذ جزء ا ساعدة يف  نظمة رشياك من أجل ا لت ا مل مل ململ . نفت

سةوقدمت  بو (Gartner Group سمؤ شار اخلارh للو يا شأن ) ملست شورة  با يا مل نولو ية  جبعض املكو*ت Qسرتا لتك تيج
بل اإلعالن عهنااملعلومات وQتصاالت وتولت  ناقصة  قحفص ا تقدم.مل نظمة قطعت ل ويف ما خيص ا مل، فقد ذكرت األمانة بأن ا

يط والرؤية تعلقة  رشوع ا شوار يف مرحN ا تخطنفس ا مل لمل نة  اتقيمي حا�وأمكل . مل هتقدم الرا نارص ل عوتوجه العمل إىل حتديد 
شاريع الالحقة يف نطاق احملفظة يط ا تخدم يف  ية اليت  تو بادئ ا ملا ختط سـ جهي ل ييس Þم وهو حتدي. ستمل رشوع تأ سوبدأ  ث م

ية احلايل، أي حتديث ية واملزيا ننظام املا شمل إدارة األداء واملوارد PeopleSoft الرب*مج احلاسويب ل يع نطاقه  ي من أجل تو لسـ
رشية شلك . لبا تجاريةستو يد ا=ول األعضاءلاملعلومات ا يث  ية  تف أحد جماالت الرتكزي األسا سـح وقالت األمانة إن ا=ورة . سـ

رشية ومعلومات أفضل عن األهداف شهدت دعوات عديدة إىل تقدمي ية عن املوارد ا لب معلومات أفضل ومعلومات إضا ف
يط . واملؤرشات ناو7 بر*مج ا تحديد ما  بو وهو  تاجئ اخلاص لو نة =مع إطار ا ياس  تعني وضع أنظمة  تخطو ي ل ي ن سـ لي سـ ل تحم ق

نوات القادمة ية يف ا سـللموارد املؤ لسـ نح األولوية القصوى يف اخلطوات. س رشية يف احملفظةسـمتو ويف . لب القادمة ملكون املوارد ا
يح سري يف الطريق ا رشوع  ية واحرتام اجلدول الزمين، فا تخدام املزيا لصحما خيص ا ي ن همة . ملسـ تجات ملومن اجلوانب ا منرشاء 

نارص بر*مج أورالك تحديد  يا املعلومات وQتصاالت  نولو بو يف جمال  ية الو ع بعد حبث شامل السرتا ل ي جيج تك تجات يف ت ملنا
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ية يط للموارد املؤ ها عىل حمفظة بر*مج ا سـبر*مج أورالك اليت ميكن  ستخط ل رشاء ا0ي تزامن مع . تطبيق يت ا نظر إىل تو لو ق ل
ية ألورالك نة املا لهناية ا يض Þملسـ نظمة من  تفادت ا ختف، فقد ا مل تضمن . سـ ية  تومضت األمانة تقول إن اخلطوات املوا ل
رشوع و تكامل رؤية ا ختا رشية ذات األولوية خالل األجزاء األوىل من ملسـ شاريع املوارد ا رشوع يف  نة وا بيطه بهناية ا لل مل سـ ط

ية نة املوا لا نة . لسـ تحديث خالل الفصل األول من  رشوع ا تمكل  سـكام  ل مسـ وأشارت األمانة إىل أنه مع بر*مج . 2012سي
تع نظمة  هدها ا يريات العديدة اليت  يجي وا تقومي Qسرتا يا مل تغ ت تشل يريات ل يعاب مدى هذه ا تغني إدارة قدرة املوظفني عىل ا لس ت

يهتا وأن من بني اäاطر Qرياب وأوحضت األمانة كذÂ. حبرص شديد تجزأ من  ت أن إدارة اäاطر شلك جزءا ال  مهنج ي ت
تقار األمانة إىل القدرات واملوارد الرضورية فشأن ا ية احملفظ. ب تعاجل من خالل مزيا سأ�  نلكن هذه ا سـ ة بواسطة بدل مل

رشوع ية ويكرسوا وقهتم  تلف القطاعات الو يني من  تخدمني وا تحرر بعض أفضل ا تخدمني حىت  للما يفظ خم ن سـ ي هسـ مل أما . ململ
هو عدم  ية  يط للموارد املؤ يذ بر*مج ا يات  شرتاك بني لك  توقعه األمانة وا0ي اكن أمرا  فاخلطر اآلخر ا0ي  سـنف تخط معل م ست ل ت

مي تخالص ا لقالقدرة عىل ا يذسـ يات كام . لتنفة القصوى من هذا ا تة ا ية يف أ يط للموارد املؤ نحرص بر*مج ا لعملفال  مت سـ تخط سي ل
يات ندسة ا تفكري وإعادة  تطلب ا يا، بل  لعملهو األمر حا ه ل ي يات. ل نعكس شلك تلقايئ عىل أدوار األشخاص وا بنوهو ما  ب . لي

نظمة و يقي داخل ا نطوي عىل حتول  رشوع  ملوÂ0، اكن ذÂ ا حقي هم مع مل يا ملديري الربامج يف  معلقدم أيضا دعام أسا سـ
hالعامل اخلار. 

يث تضمن العديد من  .628 ته األمانة  تقرير املرحيل ا0ي قد ية عن إجعابه  تحدة األمر حوعرب وفد الوال5ت ا م ليك مل
يدة سري هباعن تقديره وعرب الوفد . ملفاملعلومات ا ييث  PeopleSoft حتديث بر*مج يللوترية اليت  ن اجلدول عسـنة بتقدم ح
يح حىت الزمين احملدد 7 سري يف الطريق ا ته  رشوع بر ُ وعرب عن أمì يف أن يكون ذÂ إشارة إىل أن ا ي لصح ي م سـتمكل مل

نواتاملقرر 7خالل اجلدول الزمين  نة . سـ يف مخس  بلغ يف  نفقات  سـوأشار الوفد إىل أن ا س حسب توقعات  (2011تل
بلغ اإلج) األمانة رشوع جاءت أقل مما اكن ملحوايل مخس ا تعلقة مبوظفي ا ت� ا نفقات  رشوع، لكن بعض ا متد  ملاميل ا ملللم ك ل ملع

نة  سـتوقعا يف  نوات األخرية . 2011م يف يف ا تاك سـومن شأن ذÂ، كام أشار إىل ذÂ تقرير األمانة، أن يفيض إىل ارتفاع ا ل لل
رشوع رشوع وÂ0، طلب الوفد احلصول عىل ضامنة من األمانة بأهن. ملمن ا تكامل ا توقع ا ملا ما زالت  سـ بلغ يفت مل نطاق ا

متد واحملدد  يون فرنك سورسي25ملعا ي   .مل

متد واحملدد  .629 بلغ ا تمكل مضن نطاق ا ية  رشوع اإلجام ملعوأكدت األمانة أن حمفظة ا مل سـ ستل يون فرنك سورسي25مل ي  . مل
ية شلك غري اكفومضت تقول إن  تخدام املزيا با ن نة يعزى أساسـ شأن لسـ خالل هذه ا تأخر يف املفاوضات  بسا إىل بعض ا ل

رشوع يف وإطالق ا تو ملا ظ رشوع. ل  .ملفقد شلك ذÂ اجلوانب األكرث صعوبة يف بدء ا

نني عىل األقل. وشكر وفد اجلزائر األمانة عىل املعلومات املقدمة .630 بني ا رشوع  يده  ثوعرب عن تأ سـبي أوال، بدأ . لللم
ته بفض رشوع يف إبراز  قميا تلف القطاعاتل ا=ور ا0ي قاممل نظمة تقدمي معلومات . خم به يف  تعني عىل ا ملو  ألحصاب سلميةي

يط عىلاملصلحة و يللموارد لتخط نظام بر*مج ا نظمة من تقدمي معلومات أفضل ل5ول األعضاءمتكني  ةسسـاملؤ يا، قدم . ملا yن
نظام املايل رشوع ضامنة أخرى وقوى ا لا يط . مل يللموارد لتخطفرب*مج ا هم شلك وبر*مج معقد  هو ةسسـاملؤ بعيص عىل ا لف

تاجئ،كبري من اخلارج نه أفىض إىل بعض ا لن   .لك

ثوتال الريس فقرة القرار من الويقة  .631  .WO/PBC/18/12ئ

ية  .632 نة الرب*مج واملزيا نوأوصت  بو إلحاطة علام مبضمون الويقة جل ثيات ا=ول األعضاء يف الو ي مجع
WO/PBC/18/12.  

ند  ند ا ند ا ند ا تقرير    22222222للللببببا تقريراعGد ا تقريراعGد ا تقريراعGد ا     للللاعGد ا

شات إىل الويقةسا .633 نا ثندت ا ق مل  .WO/PBC/18/21 Prov. ت
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رشوع ئوقال الريس إن األمانة أعدت  .634 يات الصادرة يف هذه ا=ورة، وأوردهتا يف  تو تخذة وا مقامئة لقرارات ا ص ل مل
ية.WO/PBC/18/21 Prov ثالويقة نة الرب*مج واملزيا يصدر شلك رمسي بعد اعGده من  ن وا0ي  جل ب يقدم إىل سـ سـ و

بومجعيات تعراض الويقة. ي ا=ول األعضاء يف الو ثودعا الريس الوفود إىل ا سـ تقرير ئوأعلن الريس أن األمانة . ئ لتصدر ا سـ
تادة،  رشة معال ملامرسة ا نة  ثا ملعالاكمل عن ا=ورة ا عل نة و. أي يف أقرب وقت ممكنم تقرير عىل موقع  رشوع ا جلرش  ل م سـين

ية يا للموافقة  يف اإلنرتنتنالرب*مج واملزيا نيه إلكرتو تقرير وإرسال تعديالهتا .عل رشوع ا تعراض  تدعى الوفود إىل ا ل و سـ مسـ
ية سخة الهنا تعد ا يقاهتا إىل األمانة اليت  ئو ن سـ  .لتعل

ية ملخص  .635 نة الرب*مج واملزيا متدت  نوا جل يات الواردة يف القرارات وع تو صا ل
 .WO/PBC/18/21 Prov. ثالويقة

ند ا0ي حتدث مس مجموعة  .636 يدة لألعامل لهوعرب وفد ا يق للريس عىل إدارته ا ية عن شكره ا جلجدول أعامل ا لعم ئمن لت
سة األخرية نوا بفضل الريس من إهناء هذا QجGع . مخلخالل األ5م ا ئوقال إن األعضاء  ميةمتك  .سلمع احلفاظ عىل أجواء 

سامة عىل وجوه ا .637 Q ملوشكر وفد مرص الريس عىل إدارة ا=ورة شلك *جع وعىل رمس ت بب  من حني إىل ندوبنيئ
 .آخر

نأ الريس مس  .638 ند و يان ا0ي تقدم به وفد ا يا شلك اكمل ا ئوأيد وفد سلو ه ه ب ب لن ل مجموعة ب5ان أورو الوسطى في
يق سة األخريةلبلطوا يه ماسة خالل األ5م ا شة وحس ا=عابة ا0ي اكنت احلاجة إ يادة املد مخل عىل ا ل ه  .لق

يا مس مجموعة امض و .639 نوب إفر يقوفد  ية ج يقب5ان اإلفر ئة الريس عىل الطريل بì يف  تحدثني من  ئصوته إىل ا نق ة اليت قهتمل
سابقةأدار هبا هذه ا=ورة و يةللك ا=ورات ا نة الرب*مج واملزيا ن   .للج

ية مس اáموعة ء بدوره الريس عىل إدارة أعامل ا=ورة .640 تحدة األمر نأ وفد الوال5ت ا ئو يك مل وأشاد ألمانة عىل . ه
ساؤالت العديدة للوفود وإعداد لك الوyئقحس ثل يف اإلجابة عن ا سرية  همة  تعدادها لالضطالع  تن ا مت ع لسـ ت  . مب

ند  ند ا ند ا ند ا تام ا=ورة    23232323للللببببا تام ا=ورةا تام ا=ورةا تام ا=ورةا     خخخختتتتا

ها .641 متت ا=ورة أعام لا  .خت

 
 ]ييل ذÂ املرفق[



WO/PBC/18/22 Prov. 
ANNEX 

رفقامل  

 

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 

Tshihumbudzo RAVHANDALALA (Ms.), First Secretary (Economic Development), Permanent 
Mission, Geneva 

Mandixole MATROOS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ALGÉRIE/ALGERIA 

Boumediene MAHI, conseiller, Mission permanente, Genève 

Ahlem Sara CHARIKHI, Attachée, Mission permanente, Genève 

 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Li-Feng SCHROCK, Senior Ministerial Counselor, Federal Ministry of Justice, Berlin 

Heinjörg HERRMANN, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

ANGOLA 

 
BANGLADESH 

 

BARBADE/BARBADOS 

Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

BÉLARUS/BELARUS  

Zhanna KUZNETSOVA (Mrs.), Head, Finance Department, National Center of Intellectual Property, 
Minsk 

 

BRÉSIL/ BRAZIL 

Leandro ALVES DA SILVA, Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

BULGARIE/ BULGARIA 

Volodya BOJKOV, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Nadia KRASTEVA (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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CAMEROUN/CAMEROON 

Anatole Fabien Marie NKOU, Ambassadeur, Mission permanente, Genève 

Francis NGANTCHA, Ministre conseiller, Mission permanente, Genève  

Wilfred Agwo. NWANTI, chef, Service du budget et du matériel, Ministère de la culture, 
Yaoundé 

Aurélien ETEKI NKONGO, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

CANADA 

Gizem ERAS (Mrs.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division 
(TMI), Foreign Affairs and International Trade Canada, Ottawa 

Sophie GALARNEAU (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

CHINE/CHINA 

Jian LIU, Director, Second Division, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Clara Inés VARGAS SILVA, Embajadora, Comisión como Ministra plenipotenciaria, Misión 
permanente, Ginebra 

 

CROATIE/CROATIA 

 

CUBA 

 

DJIBOUTI 

Djama Mahamoud ALI, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

ÉGYPTE/EGYPT 

Afaf Abdel Maguid Abdel AWAD (Mrs.), Supervisor, Financial Department, Patent Office, Cairo 

 

ESPAGNE/SPAIN 

Eduardo SABROSO LORENTE, Técnico Superior, 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 

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Attorney-Advisor, Office of External Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
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J. Todd REVES, Intellectual Property Attaché, Economic and Scientific Affairs, Permanent 
Mission, Geneva 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Natalia AGEENKO (Mrs.), Director, Financial Department, Federal Service for Intellectual 
Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 

Natalya KRYLOVA (Mrs.), Head of Division, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 

Elena BURDINA (Mrs.), Head, Financial Accounting and Management, Department Federal 
Institute of Intellectual Property, Moscow 

 

FRANCE 

Katerina DOYTCHINOV, conseillère, Mission permanente, Genève 

Sébastien CHATELUS, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

GRÈCE/GREECE 

INikos BEAZOGLOU, Expert, Ministry of Development Competitiveness, Direction of Commerce 
and Shipping and Industrial Property, Athens 

 

GUATEMALA 

 

HONGRIE/HUNGARY 

Zoltán HORVÁTH, Head, Economic and IT Management Department, Intellectual Property 
Office, Budapest 

 

INDE/INDIA 

K. NANDINI (Mrs.), Counselor (Economic), Permanent Mission, Geneva 

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 

Ali NASIMFAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

ITALIE/ITALY  

Delfina AUTIERO (Mrs.), Head, Directorate General of Combating Counterfeiting (DGLC), Ministry 
of Economic Development (UIBM), Rome 

Tiberio SCHNIDLIN, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

JAPON/JAPAN 

Ken-Ichiro NATSUME, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office, Tokyo 

Kenji SHIMADA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office, Tokyo 
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Motohiro SAKATA, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

JORDANIE/JORDAN 

 

KAZAKHSTAN 

 

MEXIQUE/MEXICO 

Juan Carlos MORALES VARGAS, Especialista en de Propiedad Industrial, Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, México 

 

NIGÉRIA/NIGERIA 

 

OMAN 

Fatima AL-GHAZALI (Mrs.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 

 

PAKISTAN 

Ahsan NABEEL, Third secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

PÉROU/PERU 

Giancarlo LEÓN COLLAZOS, Primer Secretario, Misión permanente, Ginebra 
 

POLOGNE/POLAND 

GraŜyna LACHOWICZ, (Ms.), Head, International Cooperation Division, Cabinet of the 
President, Patent Office, Warsaw 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

Minsu KYEONG, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 

 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

Iurie BADÂR, Head, Economy and Finance Direction, State Agency on Intellectual Property 
(AGEPI), Chisinau 

 
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 
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Iulia VARODIN (Ms.), Head, Public Procurement Bureau, State Office for Inventions and 
Trademarks, Bucharest 

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Jonathan JOO-THOMSON, First Secretary, Head, Specialised Agencies and Humanitarian 
Team, Permanent Mission, Geneva 

Sarah JONES (Mrs.), Head, Trade Policy and Development, International Policy Directorate, 
Intellectual Property Office (IPO), Newport 

Hywel Rays MATTHEWS, Officer, International Institutions, International Policy Directorate, 
Intellectual Property Office (IPO), Newport 

 

SÉNÉGAL/SENEGAL 

Ndéye Fatou LO (Mrs.), Second Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

SINGAPOUR/SINGAPORE 

 

SUÈDE/SWEDEN 

Mattias ARVIDSSON, Head, Controlling, Patent Department, Swedish Patent and Registration 
Office (PVR), Stockholm 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Lena LEUENBERGER (Mrs.), Legal Advisor, International Trade Relations, Swiss Federal 
Institute of Intellectual Property, Bern 

Alexandra GRAZIOLI (Mrs.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Swiss 
Federal Institute of Intellectual Property, Bern 

Aurélie FLEURY, Conseillère scientifique, Département federal des affaires étrangères, Berne 

Adrien EVÉQUOZ, Conseiller, Affaires scientifiques, Mission permanente, Genève 

 

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 

 

THAÏLANDE/THAILAND 

Sihasak PHUANGKETKEOW, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Tanyarat MUNGKALARUNGSI (Ms), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

TUNISIE/TUNISIA 

 

TURQUIE/TURKEY 
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UKRAINE 

 

URUGUAY 

 

VÉNÉZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/ VENEZUELA (BOLIVARIAN  
REPUBLIC OF) 

Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión permanente, Ginebra 

 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Lilian Saili BWALYA (Mrs.), First Secretary, Trade, Permanent Mission, Geneva 

 

 

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
AFGHANISTAN 

Babak AMEL, Permanent Mission, Geneva 

 

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

Mohammed YAGOOB, General Directorate, Intellectual Property, King Abdulaziz City for 
Science and Technology (KACST), Riyadh 

Mohammed ALTHARWY, Patent Specialist, General Directorate, Intellectual Property, Riyadh 

 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 

David Roger KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 

 

CHILI/CHILE 

Andrés GUGGIANA V., Counselor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 

 

EL SALVADOR 

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

 

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 

Redae Girmay ABRAHA, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

IRAQ 

Yassin M. DAHAM, Second Secretary, Permanent Missions, Geneva 
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KOWEÏT/KUWAIT 

Hussain M. SAFAR, Commercial Attaché 

 

LITUANIE/LITHUANIA 

Irina KROTOVA (Ms), Head, Finance Department, State Patent Bureau, Vilnius 

 

MADAGASCAR 

Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 

 

MALAISIE/MALAYSIA 

Ismail MOHAMAD BKRI, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

MAURICE/MAURITIUS 

Tanya PRAYAG-GUJADHUR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

MONACO 

Carole LANTERI (Mlle), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 

Gilles REALINI, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

NÉPAL/NEPAL 

Hari Prasad ODARI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

PANAMA 

Zoraida RODRIGUEZ MONTENEGRO, Consejera Legal, Misión permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Rik VAN BREUKELEN, Intern, Ministry of Foreign Affairs, The Hague 

 

PORTUGAL 

Luís SERRADAS FAVARES, Legal Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 

Ysset ROMAN (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
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SLOVÉNIE/SLOVENIA 

Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

TOGO 

Sebade TOBA, Chargé d’affaires, Mission permanente, Genève 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

 

III. VÉRIFICATEUR EXTERNE DE L’OMPI/EXTERNAL AUDITOR OF WIPO 

Didier MONNOT, vérificateur externe, Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse, 
Berne 
 

 

IV. ORGANE CONSULTATIF INDEPENDANT DE SURVEILLANCE DE L’OMPI (OCIS)/  
 WIPO INDEPENDENT ADVISORY OVERSIGHT COMMITTEE (IAOC) 
 
Maria Beatriz SANZ REDRADO (Mrs.) Chair 

 

 

V. BUREAU/ OFFICERS 

Président/ Chairman:  Douglas GRIFFITHS (États-Unis d’Amérique/ 
 United States of America) 

Vice-présidents/ Vice-Chairmen: Mohamed GAD (Égypte/Egypt) 

 Dmitry GONCHAR (Fédération de Russie/ Russian 
 Federation) 

Secrétaire/ Secretary: Philippe FAVATIER (OMPI/WIPO) 

 

 

VI. 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 

Naresh PRASAD, Directeur exécutif et Chef de Cabinet, Cabinet du directeur général/ 
Executive Director and Chief of Staff, Office of the Director General 
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Edward KWAKWA, conseiller juridique /Legal Counsel 
 
Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Mrs.), Directrice, Division de la planification de ressources, 
de la gestion et de l’exécution des programmes/ Director, Resource Planning, Program 
Management and Performance Division 

 
 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


