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  جلنة الربنامج وامليزانية
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  جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابةيف عضوية ال علىالتعاقب 
  األمانةمن إعدادثويقة 

ية العامة للو .1 يوافقت ا مترب مجلع نعقدتني يف  سببو يف دورتهيا ا ي2011 و2010مل تعاقبيتل عىل آ   عىل العضويةل ا
يار و تقI للرقابة األعضاء يف ختال شارية ا K بو سـنة الو ت ي ملجل يق(س تد بو  نة الو قاليت اكنت تعرف سابقا مس  لل ي كام ورد يف ) جل

ت (WO/GA/39/13ثالويقة  سائل ا ملتقرير الفريق العامل املعين  يق اeاخيلمل تد قعلقة   WO/GA/40/2ثوالويقة ) ل
تقI للرقابة( شارية ا K بو نة الو تصاصات  سـمراجعة ا ت ي ملجل س  ).خ

تعاقب ورد يف الويقة  .2 ثويف شأن ا تقI يعمل ثالثة أعضاء يف  أن WO/GA/39/131ل شارية ا K نة سـا ت ملللج س
تجديد للرقابة اجلديدة  Iنوات غري قاب للملدة ثالث   عضو من لكيستبدل ، ولقرعة معل األعضاء اجلدد حتدد مدة، وسـ
تقI للرقابةأعضاء  شارية ا K نة سـا ت ملللج يهمب س متي إ سه ا~ي  لرحش من اإلقلمي اجلغرايف   :يننف

ية ستنفذ  .28" ية آ ية آ ية آ يةللللتعاقبتعاقبتعاقبتعاقبللللآ تا بادئ ا يق وفقا  تد نة ا ل أعضاء  ل للم ل ًجل  :ق

نوا "1" يق ملدة تزيد عىل ست  تد نة ا سـال يعمل أي عضو يف  ل  ت يف اإلجامل؛قجل

بارا من فرباير  "2" يق اجلديدة ا تد نة ا تيعمل أربعة أعضاء يف  ل عجل نوات قابI 2011ق سـ ملدة ثالث 
 للتجديد ملدة واحدة أخرية؛
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تجديد؛ "3"  Iنوات غري قاب يق اجلديدة ملدة ثالث  تد نة ا لليعمل ثالثة أعضاء يف  سـ ل  قجل

يق يف حتدد مدة معل األعضاء اجلدد عن طريق حسب الق "4" تد نة ا قرعة يف أول اج�ع  ل للج
 ؛2011 عام

يق العمل ملدة ثالث  "5" تد نة ا يع أعضاء  نوات امخلس األوىل، يواصل  قبعد انقضاء فرتة ا ل جل مج لسـ
تجديد مرة واحدة  Iللنوات قاب نة . سـ مترارية العمل يف  جلومن شأن هذا الرتيب أن يضمن ا سـ ت

نة  يني أعضاء جدد يف ا ناء  يق أ تد للجا تع ث نوات بعد انقضاء قل تظمة من ثالث  سـعىل فرتات  من
ثالث األوىل؛ نوات ا لمدة ا  لسـ

يه؛ "6" متي إ سه ا~ي  يق مرحش من اإلقلمي اجلغرايف  تد نة ا لبدل بلك عضو من أعضاء  نف ل جل ينس ق ت  ي

يق؛ "7" تد نة ا يار أعضاء جدد  يار املذكورة أعاله أيضا يف حا� ا K ية قبق  ل للج ت ت معل ختط  خ

تع "8" K يق أو وفاته سـجيوز تد نة ا تقا� أحد أعضاء  قانة بقامئة اخلرباء املذكورة أعاله يف حا� ا ل جل سـ
ها ناء مدة مع¨ أو  معلأ   "".ث

بدل " أيضا أنه WO/GA/40/2ثويرد يف الويقة  .3 ثل آخر،  ها  متي إىل مجموعة  تإذا اكن العضو اخلارج  ُسل فسيمم ين
نة ثI يف ا للجبعضو من ا®موعة أو ا®موعات غري ا  2".¯ملم

تقI للرقابة  .4 شارية ا K بو نة الو سـويف Kج�ع األول ألعضاء  ت ي ملجل تري ) 2011مارس  (اجلددس يد خا كجيل لسـا
يد ) ا®موعة ء (الرسون يدة ) الصني (ما فانغلسـوا ياتريز سانز ريدرادولسـوا جلنة لقرعة أعضاء يف  3)ا®موعة ء (بمار³ 

تقI للرقابة  شارية ا K بو سـالو ت ملي تجديدس  Iنوات غري قاب للملدة ثالث  ـي واليهتم يف . سـ ناير 31سـتنهتو   2014.4ي 

ية  .5 نة الرب¸مج واملزيا يار  يا إىل ضامن ا نو جل ت  وموافقهتا علهيم يف 2014فرباير  1واليهتم يف تبدأ ثالثة أعضاء جدد خسع
ناسب،  يح من املقرتح أنملالوقت ا يه دعوة لرت متس من املدير العام تو ئة حتكمي بأن  نة  شـ شلك ا ي للج جت تل  من لك خشصه

تحكمي  ئة ا يف  تأ ية  لمجموعة إ ي ل ل همي ية . سـبعة أعضاءمن قل سـهتل األمانة  معلومن مث  يارت Kحاكم  وفقا لأل2013 يف عام خت
تحكمي WO/GA/39/13ثالواردة يف الويقة  ئة ا تقI للرقابة، هبدف أن ترفع  شارية ا K نة تصاصات ا ل وا ي سـ ت هللج مل س خ

ي مترب اصتو تعقد يف  ية يف دورهتا اليت  نة الرب¸مج واملزيا سبهتا إىل  سـ ن  .2013جل

ية مدعوة إىل ما  .6 نة الرب¸مج واملزيا نإن  جل
 : ييل

ئة حتكمي  "1" هييل   من تتألفتشك
يار أعضاء ا لبعة أعضاء ال ت لجنة خسـ

تقI للرقابة وفقا للفقرتني  شارية ا Kسـ ملت س
 ؛WO/GA/39/13ث من الويقة 19 و18
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بدأ  "2" ستواإلحاطة علام بأن األمانة 
يار  ية ا تمن مث  نة أعضاءخمعل للج ا

تقI للرقابة يف عام  شارية ا Kسـ ملت س
ث وفقا لألحاكم الواردة يف الويقة 2013

WO/GA/39/13 تصاصات خ وا
تقI للرقابة  شارية ا K نة سـا ت ملللج س

ياهتا إىل  تحكمي تو ئة ا صهبدف أن ترفع  ل هي
ية يف دورهتا اليت  ننة الرب¸مج واملزيا جل

مترب  سبتعقد يف   .2013سـ

 ]ثهناية الويقة[


