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ية  .1 ية bلرب-مج واملزيا بو ا نة الو رشة  تاسعة  نُعقدت ا;ورة ا ن ي للج ملعل بو يف الفرتة من ع  إىل 10يمبقر الو
 .2012 سبمترب 14

للتألف ا .2 يةت تا لنة من ا;ول األعضاء ا ل تني، ونغالداجلزائ: ج بر، وأنغوال، واألر نا ب، ويالروس، وبلغاشجن كير3، وبور
ية، فاص هورية ا يا، وا ييل، والصني، وكولو ندا، و يكو، والاكمريون، و شـمجل لتم ب شـ سلفادورك ن، وفرسا، لوإكوادور، ومرص، وا

يو-ن، وغوات¬ال،  يا، وغا-، وا لوأملا نغار3، ن ند، وإيران هو ية–مجهورية (لهوا تان، )م اإلسال ياbن، وقريغزي يا، وا سـ، وإيطا ل ل
يك، واملغرب، وعامن،  هورية مو;وفا، ملكسـوا هورية كور3، و تان، وبريو، وبوندا، و bمجو مج ل يا، وPحتاد الرويس، كسـ نوروما

يا، و نوب أفر يا، و نغافورة، وسلوفا نغال، و يقوا ج ك سـ يالسـ با نأ ، )املوقعحبمك (يسويد، وسورسا لوا، ورسي الناك، سـ
تان،  تحدة، جيكسـوطا يا، واململكة ا ند، وتريا، وأوكرا ملو¾ ن ك ية، وزيل تحدة األمر يكوالوال3ت ا واكن أعضاء  ).53(بابوي ميمل

ثلون يف هذه ا;ورة مه نة ا ملما تني، و: للج نا فاصجناجلزائر، وأنغوال، واألر ينغالديش، ويالروس، وبور ب و، والاكمريون، كب
سلفادور، و ية، وإكوادور، ومرص، وا هورية ا يا، وا لييل، والصني، وكولو ب يكشـ شـمجل يو-ن، لتم يا، وغا-، وا لوفرسا، وأملا ن ن

ند، وإيران وغوات¬ال،  نغار3، وا هو ية–مجهورية (له تان، )م اإلسال bيك، واملغرب، وعامن، و ياbن، وا يا، وا سـ، وإيطا سـ ل كل ملك
هوريةوبريو،  هورية كور3، و مجو يا، ومج نوب أفر نغافورة، و نغال، و يا، وPحتاد الرويس، وا يق مو;وفا، وروما ج سـ سـ يالن با نأ ، سـ

سويد، وسورسا  يوا ية، وز)املوقعحبمك (ل تحدة األمر تحدة، والوال3ت ا يك، وتريا، واململكة ا مل مل وbإلضافة إىل  ).43(بابوي مك
بو،  ية األعضاء يف الو تا يذÅ، فإن ا;ول ا ل ثM بصفة مراقب يفعضاء وغري األل نة، اكنت  مما يا، : للج سا، وأسرتا لا لمن

تارياك، وبرbدوس،  ياك، وكو سـو ية، بلج هورية الكونغو ا;ميقرا طوقربص، و ية، مج هورية ا;و يكوا واألردن، ليرندا، إومينمجل
يا،  توا يا، و نوالكويت، و ي لي سمربغ، بل شقر، ومالزي3، ومو-كو، وهوندا، لكو لومد سعودية، نويجري3، وبÊ، واغ لململكة العرية ا ب

يداد وتوbغو،  يا، وتر ينوسلو بويفارية–مجهورية (وفزنويال فين ل ا يا ، )ل شاركني يف مرفق هذه الويقة). 25(مبوزا b ثوترد قامئة  .مل

ند  ند ا ند ا ند ا تاح ا;ورة    ::::1111للللببببا تاح ا;ورةا تاح ا;ورةا تاح ا;ورةا     ففففتتتتا

ية عىل ضوء جدئرحب ريس ا;ورة بوفود ا;ول األعضاء .3 تا P يا-هتا ح وطلب مهنا اإلجياز يف  ت نة فب للجول أعامل ا
ثف سفري دغلس . ملكا ية إىل ا نة الرب-مج واملزيا نان لك  نانه وا ية إبالغ ا تحدة األمر لوطلب من وفد الوال3ت ا ن جل ت ت ممل م يك

نة يني حني رأس دورات ا هد ا(ي بذÕ طوال العامني املا سابق عىل لك ا نة ا للجغريفث ريس ا ض ل جلللج ًوأعلن الريس أيضا . ئ ئ
يدة د يار ا يا سـ لت ية(نجوسون -بورا الشيلخ تحدة األمر يكالوال3ت ا نة) مل بة لريس ا للج- ئئ يديل . ً لمث دعا الريس املدير العام  ئ
ية تا P حته ت  .فبلكم

ية .4 تا لوأدىل املدير العام bللكمة ا  :ل

يدي الريس" ئشكرا جزيال  سـ ً ئك عىل Pضطالع هبذا ا;ور خاصة، كام . ً سفري بدر، امسح يل أن أ نسعادة ا هل
ية يف يعمل ساعدا لوزير اخلار نه  يف قد توقفت ومت  بعوث دامئ يف  سفري بدر  ندوبني، وأن áام ا يع ا ج  ًي م ي ن مك ل مل تعمج ج

ية قصوى يف مرص والعامل مية يف وقت Õ أ ية  سؤو نصب ذو  نظامت ا;وية، وهذا  شؤون ا مهالقاهرة  ل م ل مل عظل نا . م نوإ
نا بعض أولو3تك مضن جدول  لنون ألنك ال تزال ختصص  وأ- عىل يقني أنين أتلكم bمس لك . ًأعامÅ املزدمح جداممت

Å نا نا ندوبني حني أعرب عن عظمي ا نا ت  .ممل

نا" ندوبون املوقرون، دعوين ألقي الضوء عىل بعض نقاط جدول أعام لا ية إال أنه ال يزال . مل نيس هذا العام عام مزيا ل
بري ثف إىل حد  كهد جدول أعامل  مك يد ا(ي تقدم وbألخص ا(ي قام به زماليئ وأرى أن هذا يعكس العم. يش ّل ا َ جل

يق والرقابة. ا(ين أحب أن أشكرمه عىل املأل تد b تعلقة نود ا نا بعض ا ق; ل مل ب ئوكام تعلمون فقد حبث معمك ريس . لي
تقدم bقرتاح هبذا ال تقM للرقابة و شارية ا P نة ية وتقرير ا سأô اإلدارة ا;ا ية العامة  سيا سـ ت للج خل م ملمجلع  .صددس
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هر يوم " ساbت اخلار` بعد  نا مراجع ا يحرض  ظو حل مع مترب 11سـ يوم . 2012سب  يث أين لن أحرض هذا ا لو ح
يق إىل وزارة  شكر ا يه ا تو بوع فامسحوا يل bنهتاز هذه الفرصة  ية هذا األ ية طوال  شغايل بز3رة ر لعمبب ا ل ل سـ مس جن بق بس

سورسية عىل العمل ا(ي قامت به بصفهتا مراج ية ا ياملا ل بول ساbت اخلار` للو يع ا تقلت áام . حل نوكام تعلمون فقد ا
ند ساbت العام  هذا العام إىل املراقب املايل ومراجع ا ساbت اخلار`  همراجع ا حل للحل ساbت . ل حلوهذا فإن تقرير مراجع ا ل

يعة احلال تين bملايض  سورسي  با يع بطل  .ي

تعراض املايل دعوين أل" Pيجة . قي لكمة قصريةسـوف¬ خيص أداء الرب-مج و تني األخرية إىل  تلقد أدت فرتة ا نن لسـ
يقة ية  ضما ية . ل سو3ت اخلاصة bملعايري احملا بار ا P ندما أخذ- يف ية والعجز  يث املزيا يقة من  باكنت  سح ت ت ع ن لض ع

هوô املص. لا;وية للقطاع العام تصادية مضطربة و ئة ا تني يف ظل  نا نعمل خالل ا نا  جموعلام بأ ق ي بن ك لسـن نا أن نرى ً فميكنري 
برية يدة إىل درجة  يجة  كأن هذه ا جن ت ية . ل تعمل اخلاصة bملعايري احملا نظمة يه جتربة ا نا  سبوأظن أن الصعوبة اليت توا ل مك �ّ

هذا . لا;وية للقطاع العام ية  سو3ت املعايري احملا تين  نا  يجد أ تظم  ية ا نا املا يا- رش  نمك  بة ملن ¾بع  bلو ب سم ت نع ن سـ ن ل ت ب بسـ ملن لن
تني يذها يف هناية فرتة ا نالعام أوال بأول بدال من  سـنف لت ً تالف . ً هم أفضل ال توصل إىل  ساعد- عىل ا خوأرى أن هذا  ف ل ي

يق هذه املعايري نا  يحه  ية ا(ي  نا املا يا- تقدير  با ل ي ل ت ب تطل  .تل

شغل أذهان" تأكد أهنا  شلكة أ-  ية ف¬ خيص  تعلق bملا تويوجد بني أيديمك كذÅ اقرتاح  م ل مي  لك حكومات الوفود ٌ
ية  سؤو ية متويل  نظامت ا;وية ويه  لإضافة إىل لك ا م ل تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةاألجل الطويلكيفمل نا . لل  ضعوقد و

تكرا إىل حد ما يف هذا ا�ال ًاقرتاحا نراه  مب ناولت هذا املوضوع bلفعل . ً ية قد  شاورات غري الر توأعمل أن بعض ا مس مل
نمك أبد موأن عددا  شأن. ّى تردده األويلً ساطة هو أن أؤكد عىل . لواملعلوم أن أمر- يف أيديمك يف هذا ا ببوما سأفع� 

نظامت ا;وية برية للك ا ية هذا املوضوع ا لأ مل بدء bلفعل يف . لكمه نا ا نا ا نا أوفر حظا من غري- أل نا جند أ لوإ تطع ن سـ سـن ًنف
ية سؤو هذه ا ية  بالغ ما ليص  مل ل لختص ًنا نريد حقا . م ية لكن سؤو تأكد من متويل هذه ا مت� زمام هذا األمر وأن  لأن  مل ن ن

يح  .حصطويM األجل بأسلوب 

شاريع" هذه ا نا غري- طريقة إدارنا  ناء ويف أ شاريع ا شأن  يق أخري  ملوامسحوا يل  ت ن ك ب م ب لتعل ل تدعاء . ب سـولغرض ا
بىن اجلديد وقاعة املؤمترات  شمل ا ية  نا نا ا شار ملياق هذا األمر فإن  ت ئ ب يع م يط األمينلسـ وما سأقوÕ اآلن . حملوالعمل عىل ا

يح ووفقا  ته ا تاد يف و متر اك هذا العمل  يط األمين بأي شلك من األشاكل  شأن ا ًال يؤثر عىل العمل  لصح ملع حمل قب مسـف
ته وبدون أي تأثر تع. نيملزيا نود ا بعض ا ية  نا بعض الصعوbت مع املقاول العام ف¬ خيص الهناية املر ملنا وا ب ل ض � لن لقة لك

بىن اجلديد bيث سرتون بعض األعامل يف الوقت احلايل . مل سقف  سأô ا نود واحضة إىل حد ما ويه خاصة  حوهذه ا ل مب لب
بىن ية يف بعض أجزاء ا ملوكذÅ األر ية . ض نا شاريع ا ياقات ا يعي يف  ثل هذه األمور  نين القول بأن حدوث  ئو ب مل سـ لب ط م ميك

برية تطع احلصول عىل األداء. لكا سـنا مل  نن هذا األمر بدوره لك تحقا من املقاول العام واكن  ناه مطلوb و ل ا(ي  ً َ سـ من ًظ
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة تأثري عىل  ما بري . ل شلك  نا  با يف عدم رضا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  كلقد تأخر  ب ئ ًس ب مت م

هر سة أ ناء القاعة اجلديدة يصل إىل حوايل  تأخر يف  شألن ا مخ ب تقا. ل نا ا لوقد قد م شأن هذه الصعوbت أمام ّ تظام  b برير ن
ية و نة الرب-مج واملزيا يات العامة و نا جل تقM للرقابةمجلع شارية ا P نة سـا ت ملللج ندما . س ية  هر املا ناه خالل األ عوا(ي  ض شفعل

يد سارا من ا نا  نا ا شلكة هو أ نا هذه ا تصعاتضحت  م بع ن مل لل توى العميل من خال. ًت شلكة عىل ا سـلقد حاونا حل ا مل ل ملل
يا وجاء ذÅ يف  نا رأ3 قانويا خار ية ا يجة مر يق  شلت هذه احملاوالت يف  ندما  ية و شاورات غري الر ًا ً جل ت نحتق سـ ض ن ف ع مس ًمل مت

ته للوضع القامئ بة لرؤ b نا يصا سـ بب . لنحل نوات  ناء لعدة  تجمد أعامل ا نا حنن يف اإلدارة حريصني جدا عىل أال  بسو سـ ب ت لك ً
تصاعد ت بب ذÅتالزناع القانوين وال أن  نا القانوية  ساك بيف ية يف يويو . نل نو(Å جلأ- إىل خطوة إضا  ويه عقد 2012ف

يا من زيورخي يذي إل بو، وهام أ- والريس ا يذيني للمقاول والو سني ا بارش بني الر ناج@ع  نف ئ نف يم ي مبلي ل تل ت سة . ئ جلوأدر- 
بني شات واملفاوضات مشلت عرضا للوضع من � اجلا نا نمن ا ق نا. ًمل يدة جدا ويه حتديدا صلوتو سوية  تربه  ً إىل ما أ ً ج ت ع

بىن اجلديد وقاعة  ية يف ا نود ا يا مبوجهبا من إهناء ا سحب إ ية و شمل أي دعوى قضا ية ال  ملسوية  ب ي ن ئ ت سلم بقت تن ملت لم بل
بىن اجلديد، علام بأن ا. املؤمترات اجلديدة ناء ا ية  يدي، أي العودة إىل إدارة  يف ا توعد- إىل ا مل ب معل تقل لتلك ل لكيف ًل
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سوق أو يف أي سوق أخرى تضمن مقاوال عاما ويس هذا bألمر الغريب يف هذه ا يدي ال  لا ي لتقل ً ً نا . ل فعللكن ملاذا 
سارة  هر من الزمان ومل نكن نريد  تة أ سة و تعلق bلوقت، فقد فقد- bلفعل ما بني  باب  خذÅ؟ أوال، أل سـ مخ ت شسـ ً

يني مقاول عام مرة  ية  بب  تعاملزيد من الوقت  معل تلكفة، فإن . أخرىبس بب ا يا،  لو� بسن يني 70ً ع bملائة من املقاولني الفر
توىل حنن أمرمه ملزمون بأسعار عام  ناقصة30 و2010نا(ين  للم bملائة فقط يه اليت ال تزال مل تطرح  ثا، وجد- . ُ ًو� ل

يني مقاول عام آخر يف هذه نا علهيا أن  تخصصة اليت  شارات ا P نظر يف تعبعد ا حصل مل ت  bملائة 30 املرحM بعد إمتام سل
نا أن  با للغاية، ويف حاô فعل ذÅ رأ ناقصات bلفعل من شأنه أن يكون أمرا  رشوع وبعد إهناء العديد من ا يمن ا صع ًمل ً مل

ثري تظر أن تكون تلكفة العقد أكرب  بكا بارعني جدا. ملن شارين ا نا عددا من ا تذكر أن ; ًوأخريا دُعو-  ً لً ت ي يأوال، ;. ملسن نا ً
يذيني وقدم  سني ا تقى الر ناء فرتة املفاوضات الاكمM مبا فهيا يوم ا نا أ شاري املعامري املعروف دويا ا(ي الز Pّ ت ئ نفس لم ي ل ث ل ًت
مترة  شاريع   Õ شاري ية امليض قدما، وهو ا نا إلهيا و ميه للمرحM اليت و نصح خالل ت� الفرتة وفقا  سـنا ا مي م ت صل ل سل ًك يفً لتق

بري يف لك ية  كذات أ يةمه تحدة األمر يك من أوروb والوال3ت ا رشوع تمت بواسطة رشكة سورسية . مل يادة ا يا، فإن  يو� مل ق ً ن
يع  نا  نصح وحرضت  نا ا رشكة يه األخرى قدمت  بو وهذه ا يابة عن الو يهتا إدارة املقاولني  سؤو مجية  مع ل ل ي ن ل م لحمل

باب قرر- امليض قدما هبذا األسلوب. املفاوضات ًوللك هذه األ تاما أنين أثق يف زماليئ ورمب. سـ تعني عيل أن أقول  ًا  خ ّ ي
رشوع يذ هذا ا تعزيزه لغرض  ناه معا وا(ي نقوم  يلك ا(ي و برية وأثق يف ا ملثقة  ت نفل ب ضع ه سمل . ًك نا  تأكد أ ّوأ-  ن سن م

سلمي مع حل ية ا!صصة Õ، وهذا أمر áم جدا، واألرحج أن يمت ا شلك الالئق ويف حدود املزيا b رشوع تا ن لل ول هناية ًمل
بل  .ملقالعام ا

تغل الفرصة " سأá ôمة وأردت أن أ تذر عن اإلطاô يف الوقت لكين رأيت أن هذه ا سـيدي الريس، أ مل ع ئسـ
تطرق إلهيا ند ا لللحديث عهنا ألنين لن أتواجد معمك  ًأشكرك شكرا جزيال عىل اه@مك وأود أن أعرب Å مرة أخرى . ع ً

تقطعت الو ناين الصادق ألنك ا سـعن ا ثريةمت ياتك ا سؤو بو إحدى أولو3تك bلرمغ من  لكقت الالزم جلعل الو ل م . ي
 ."ًوشكرا

ند  ند ا ند ا ند ا     اع@د جدول األعاملاع@د جدول األعاملاع@د جدول األعاملاع@د جدول األعامل    ::::2222للللببببا

شات عىل أساس الويقة  .5 نا ثقامت ا ق  .WO/PBC/19/1 Prov.3مل

ند  .6 لبوأعلن الريس أن ا بو( من جدول األعامل 5ئ ية يف الو ياإلدارة ا;ا ناوÕ ا;ورة بعد ) خل تتيكون أول ما  هرية سـ لظا
تعلقة مبجلس حقوق  ناف Pج@عات ا يه ال تواجد  ية العامة ا يع ريس ا يد ا(ي  ملبب أن هذا الوقت الو ت ل مجلع ئتط ف ئ ح سـس يسـ ب

سان وا(ي اضطر حلضورها رشية وقال . ناإل سائل اخلاصة bملوارد ا لبوأضاف الريس أن بعض الوفود أرادت إ�رة بعض ا مل ئ
ند  يكون يف إطار ا ناوها  بإن  سـ لت يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية( من جدول األعامل 6ل تد بة ا قعرض مدير  ل ًوأعلن أيضا ). شع

يد  يه مونولسـأن ا هر يوم يديد تواجد إال بعد  ساbت اخلار` لن  ثل عن مراجع ا ظ ا ي حل مترب 11ملم و(Å . 2012سب 
ندين  ناول ا بيكون  ت شمالن تقارير مراجع ا10 و 7لسـ حل من جدول األعامل ال.ان  ثال�ءي هرية يوم ا لساbت اخلار` بعد  . ظ

ندان  يضم ا تطورات اجلديدة  بوعىل ضوء ا سـ لل ناء اجلديد (17ُ رشوع ا شأن  بتقرير مرحيل  لب شأن  (18و) م بتقرير مرحيل 
ند واحد) قاعة املؤمترات اجلديدة تعراض . بيف  P سري سامه يف  سـمي جدول األعامل جاء  سـورشح الريس أن  ي ي تتق ل ئ

شات يف نا قوا يةمل تا توى ا ية ا يعات عا ل إطار ا ل سـ ل ملتجم تعراض املايل؛ : ل Pيق والرقابة اإلدارية؛ أداء الرب-مج و تد سـا قل
برية شاريع ا شأن ا تقرير املرحيل  يجي؛ وا تقومي Pسرتا لكتجدات بر-مج ا مل ب ل ت ل توزع اجلدول . مسـ سـوأعلن الريس أن األمانة  ئ

شات نا قالزمين  يقات ا. للم عومع عدم وجود أي  ًتمد جدول األعامل وفقا ملا تقدمتعل ُ. 
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 عامةبيا-ت 

يا-ت العامة .7 تح الريس ا�ال أمام ا لبو ئ  .ف

نة،  .8 ية bمس ا�موعة bء معرb عن سعادته لرؤية الريس يقود هذه ا;ورة  تحدة األمر للجوحتدث وفد الوال3ت ا ئمل ًيك
ية فرتة رئا ناء هذه ا;ورة و تطلع إىل العمل معه أ بقوأضاف أنه  ث وشكرت ا�موعة bء األمانة عىل إعدادها للك الو�ئق . سـتهي

ئM واألجوبة اخلاصة مبوضوعات  ية وعىل توفري ورقة األ هر املا شاورات اليت عقدت عرب األ ناسب وعىل ا سـيف الوقت ا ض مل شمل
ًلكن ا�موعة أشارت أيضا إىل إماكية أن تكون الو�ئق أكرث إجيازا وأن يكون أسلوب ال. حمددة ن يث ً تلف  حبعرض فهيا  خم

شلك أفضل ها  بيع الوفود  ف همتط ناء هذه ا;ورة . تسـ ية أ تاج إىل إقرار مزيا تت ا�موعة إىل أن ا;ول األعضاء ال  ثوا ن حت لتف
ية اليت هتم لك الوفود يع املؤ ناول عدد من املوا تاح الوقت أماáا  تايل  bتني و تصف فرتة ا نا يف  سـيث أ ض ت س ل ن سن ل ي ن سـح . لم

تقM ًأوال، مت رص شارية ا P نة بل ا يذها من  ية ويف بعض احلاالت مت  شأن حلول اإلدارة ا;ا شة  نا سـد ا ت للج خل ب ق ململ س َت ِق نف
نفذة . للرقابة يات غري ا تو ناول ا تقM للرقابة مع األمانة يف  شارية ا P نة هود ا نهبرة  ملوإن ا�موعة bء ال تزال  ص ل ت سـ ت ملللج س جب م

يق(لسابقهتا  تد قنة ا ل متر). جل ية ستسـو يات ا تو شأن ا تقM للرقابة  شارية ا P نة تفاعل مع ا تبق ا�موعة bء يف ا ملس ص ل ب سـ ت للج ملل
نظمة ية  ية أكرث فعا بM بغرض ممارسة إدارة دا يات ا تو للمإضافة إىل ا ل خل ص شأن هذا . ملقل تلكم أكرث  بويف حني أن ا�موعة  تس

تقM املوضوع يف الوقت احملدد Õ إال أنه يكفهيا اآلن أن تقول إ شارية ا P نة ية وا نة الرب-مج واملزيا تفاعل بني  سـن ا ت للج ن جل ملل س
شأن اإلدارة  بب إلطالق دراسة  ية و(Å ال ترى ا�موعة أي  نوات املا بريا خالل ا نا  سن  بللرقابة قد  ض سـ ك سـ سحت ل ًحت ً

ية ية وضع تعريف أكرث دقة . خلا;ا بذول  يا، أحاطت ا�موعة bء علام bلعمل ا بغو� مل ًن يةلً وال تزال ;ى ا�موعة . لتمننفقات ا
ند من جدول األعامل لكهنا  شة ذÅ ا نا ند  ثري هذه ا!اوف  تعريف ا(ي اقرتحه الريس وسوف  شأن ا ببعض ا!اوف  ق ع ت ل لب م ئ

P تعني عىل الوفود ية األوىل، وهو أنه  ناء أحد Pج@عات غري الر مترين ظل ملزتما مبا قاÕ الريس أ يرأت أن ا مس ث ئ ً ه@م ل
ية املو�ة حنو  بة املزيا بغي Õ أن يوجه بواسطة احلاجة إىل رفع أو خفض  مترين ال  ناول املوضوع وأن هذا ا نسن  سـ ي ت نحب 5 ن ل

ية ية ولكن . لتمنا تقارير املا يس فقط ف¬ خيص تقارير الربامج وا نظمة  ية يف ا شفا ية ز3دة ا لوأخريا، أكدت ا�موعة عىل أ ل مل ل لمه ف ً
بىن اجلديد وقاعة املؤمتراتبصفة عامة يف رشوعي ا يف إضافة إىل  تاك ية ا شمل فا ها ونفذها مبا  مل األعامل اليت ختطط  ل ل عل ي مت . ل

نظمة  شاريع ا متدت لك  تجابة إىل األحداث األخرية، فقد وردت ادعاءات من جانب األمانة بأن ا;ول األعضاء ا ملوا م عسـ
ية بالغا وال يعكس الواقع bلرضورةوأشارت ا�. نمبوجب اع@دها للرب-مج واملزيا ًموعة bء إىل أن هذا يعد تعم¬ واسعا و ً ًِ م ّ .

بغي عىل األمانة أن  نظمة إال أهنا رأت أنه  سائل اإلدارية الصغرية  تدخل يف ا نب ا ينويف حني أن ا�موعة bء أرادت  للم مل ل جت
شأن بعض األمور شلك أكرب مع ا;ول األعضاء  بتفاعل  ب ناء من وأكدت ا�مو. ت تفاعل ا ّعة للريس عىل إماكية اع@ده عىل ا ب ل لن ئ

بوع ية هذا األ يجة إجيا يق  ها ألجل  سـا�موعة bء ود ب تن حتق  .مع

نغارb 3مس مجموعة ب6ان أوروb الوسطى  .9 يقهوحتدث وفد  تاسعة لبلطوا بة الريس يف ا;ورة ا با bلريس و- ل مر ئئ ئ ًح
نة للجرشة  ية وعىل إعداد لك و�ئق Pج@ع لكهنا اضطرت أيضا إىل وشكرت ا�موعة األمانة عىل . ع سات إعال ًنظمي  م جل ت

 Åبا جدا وكذ ناسب  يجة (Å اكن اإلعداد ا همة يوم امجلعة املايض فقط و ها إزاء توفري بعض الو�ئق ا نويه عن  ًا ً صع مل ن تت مل قلق ل
يق ف¬ بني أعضاء ا�موعة يقوأرادت مجموعة ب6ان أوروb الوسطى . لتنسـا تقارير املزمع لبلطوا ل اإلشارة إىل أن بعض ا

ها صعب جدا شـهتا معقدة جدا و ًنا همً فم بة ألكرث . ق b هم هل  يذية بصورة أ تابة ملخصات  بت ا�موعة   Å)سـو ك لنطل للف س تنف
ندوبني بوع áمة جدا، ورأت أنه من الرض. ملا ناقش خالل األ نود جدول األعامل اليت  تربت ا�موعة أن لك  سـوا س ب ورة تع

ية  بل وحتديدا اع@د بر-مج ومزيا نة ا هّد الطريق أمام معل ا يث  توحة  نمباكن إغالق أكرب عدد ممكن من القضا3 ا للج ًحب ملق مي ملف
بل2014-2015 نود الرقابة يف جدول األعامل، تو�ت مجموعة ب6ان أوروb الوسطى . ملق يف العام ا يقبوف¬ خيص   لبلطوا

ش P نة شكر إىل ا bت للج سات سل يا وكذÅ عىل  نوي القمي جدا واملرتابط  تقM للرقابة عىل تقريرها ا جلارية ا م سـ ًسـ نطق ً ل مل
يدة جدا اإلعالم ًاألخرية ا تعلقة bلرقابة . ملف نفذة ا يات غري ا تو تابعة ا بري احملرز يف  تقدم ا ملوأعربت عن رسورها ملعرفة ا مل ص ل مل لك

يق ا;اخيل والرقابة اإلد تد بة ا قوبأسلوب معل  ل ياهتا يف اإلدارة . اريةشع سؤو لوإن املامرسة الفعاô من ا;ول األعضاء  مل
تقM للرقابة شارية ا P نة بري من جانب معل ا شلك  سريها  ية يمت  سـا;ا ت للج ك ب ي ملخل س همة يف جدول . ت نقطة األخرى ا ملوإن ا ل
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شكر ري ية، ويف هذا املوضوع أرادت ا�موعة أوال أن  ئاألعامل يه اإلدارة ا;ا ت نظمي اج@ع áم ًخل ية العامة عىل  تس ا مجلع
تقM للرقابة عىل تقريرها شارية ا P نة سـوا ت ملللج ية . س شأن اإلدارة ا;ا ئة جديدة أو دراسة عامة  شاء  خلوأما ف¬ خيص إ ب ي هن

يقفإن مجموعة ب6ان أوروb الوسطى  يلك احلايل اكفلبلطوا نعة برضورة ذÅ، ورأت ا�موعة أن ا ٍ غري  ه لت أت أن ور. مق
شلك أفضل ثال، إدارة Pج@عات  يل ا يالك من خالل، عىل  ية هذه ا توى فعا سني  با;ول األعضاء ملزمة  مل س ه ل سـ بتح ل م . ب

يةوف¬ خيص تعريف  متع إىل املزيد من لتمننفقات ا بل الوصول إىل املوضوع أرادت أن  شات و نا تسـ، فقد ¾بعت ا�موعة ا ق ق مل
سائل áمة وخماو شأن  ماإليضاحات  ية والاكرييبف أ�رهتا لك من ا�موعة bء وب ً وهام أيضا تينمجموعة ب6ان أمرياك الال

تصاد احلر P إىل Mتق ب6ان ا شمل اإلنفاق عىل ا متر يف أن  تعريف  نان إىل أن ا P قتريدان ن ل ي ل ملئ تاما، فإن . سيسـطم ًو خ
يقمجموعة ب6ان أوروb الوسطى  نة إحرالبلطوا تطاعة ا للج واثقة من ا يادة سـ همة يف ظل  ناء هذه ا;ورة ا ثري أ تقدم ا قز ا مل ثلك ل

يدها ناءة وتأ ها ومرونة لك األطراف، وأكدت للريس عىل رو:ا ا ير ّب ل ئئ  .يس

يا  .10 بد3 سعادة ا�موعة ألن ب6ا أفر نة و ئا الريس عىل رئاسة ا ية  ب6ان األفر ًوحتدث وفد مرص bمس مجموعة ا يقً م ئ ًيق ً للج ن áل
نة ألول مر تارخي احلديثللجيرأس ا بو. لة يف ا ئات الو بو يف لك  يل لك أقالمي الو ثين عىل ممارسة  يوأرادت ا�موعة أن  ي ي هث مت . ت

ناء شاريع ا شأن  همة  ية ا تا P يقاته بمث شكرت ا�موعة املدير العام عىل  م ب ت لتعل مل ح ها ا;ؤوب . ف معلوشكرت أيضا األمانة عىل  ً
يهتا وتفانهيا يف إعداد و�ئق العمل  يةáنو ية غري ر سات إعال مسويف عقد  نة . مجل ية إن ا ب6ان األفر للجوقالت مجموعة ا يقل

تحق اه@م ا;ول األعضاء وتركزيها همة اليت  سـناقش عددا من القضا3 ا تس مل ية . ًت مهوأرادت ا�موعة أن تلقي الضوء عىل أ
بو واليت ية العامة للو سـهتا ا ية Pع@د اليت أ نة مضن آ يدخول ا مجلع س ل ية العامة للج تقارير إىل ا نة ا تقدم ا مجلع مبوجهبا  ل للج سـ

ية يات جدول أعامل ا يذ تو سامههتا يف  شأن  ية الفكرية  ية وا b ية نة ا منوإىل ا ص م ب من ن تللج لت نفل تمللك ب6ان . ملع لودعت مجموعة ا
ناسب لضامن تعممي ا سأô يف الوقت ا هذه ا تفاوض إىل الوصول إىل حل  ية لك أطراف ا لتاألفر مل مل لل بو يق شطة الو يية يف لك أ ن من

ها ية. جموبرا تا نقاط ا ية ا تا> أرادت ا�موعة الرتكزي عىل أ P يان لوعالوة عىل ذÅ وجزء من ا ل ل مه ت فب ل ًأوال، إن قضا3 : ً
ية ب6ان األفر بة ل6ول أعضاء مجموعة ا b ية قصوى بو تعد ذات أ ية يف الو يق والرقابة واإلدارة ا;ا تد يقا لق سـ مه ي خل لنل مفن . ّ

تقال ا يق والرقابة يكون  تد تحدة، أن حتافظ عىل نظام من ا تخصصة من واكالت األمم ا  ôبو، بصفهتا واك ًلرضوري للو سـ ل مل مي ق م
متكني لوفعاال وموثوقا وحيظى باكمل وسائل ا ً يهتا . ً ية وشفا ساءô اإلدارة ا;ا مترار  نظام أن يضمن ا ثل هذا ا فومن شأن  خلم م سـل

ها اليت اتفقت علهيا ا;ول األعضاءإضافة إىل حامية اإلدارة الفع يث حتقق رسالهتا وأهدا نظمة   ôفا حب ًوأحاطت ا�موعة علام . للم
شارية  P نة تصاصات ا ساbت اخلار` وا تصاصات مراجع ا ية وا بىن ا شرتك ملراجعة ا تأيضا bالقرتاح ا للج حل ت ل سمل خ خ لتح ً

تقM للرقابة ية bقرت. ملسـا ب6ان األفر تقدم مجموعة ا يقو لت تقالل وظائف س ية املراجعة هذه ال ية لضامن تعزيز  سـاحات  معل تفصيل
تقM للرقابة شارية ا P نة تقالل ا ية وكذÅ ال ساbت اخلار` الرقا سـمراجع ا ت للج سـ ب ملحل ية . س ية اإلدارة ا;ا خلوف¬ خيص  قض

تقM للرقابة بدقة وشطت كذ شارية ا P نة تعرضت ا�موعة تقرير ا بو فقد ا نللو سـ ت للج سـ ملي ية س شاورات ا مجلعÅ خالل  م
ثقة عن اقرتاحات ا;ول األعضاء . العامة ية  ناء ا;ورة احلا يات حمددة أ توصل إىل تو ية ا بوأرصت ا�موعة عىل أ ل ث ص ل منمه

بقا والواردة يف الو�ئق ذات الصM هبذا املوضوع ًاملقدمة  يع . مسـ ية �ود األمانة يف  ب6ان األفر يا، تقدر مجموعة ا جتمو� ل يقن ّ تقرير ً
بو 2011-2010أداء الرب-مج لفرتة  يمي ذايت من جانب مديري برامج الو ترب تقرير  يط علام هبذه الويقة اليت  ي وتود أن  تع ث تقحت ً

شارهتا سامهة من ا;ول األعضاء أو ا تبدون  ته وفقا . سم نا ند  يمي ا(ايت هذا  شأن تقرير ا يقات  تعرض ا ًو شـ ع ب تعل قسـ مل لتق ُ
ثا، . جلدول األعامل ًو� بل ل ته  ها ا(ي قد يل ال@ ية، قامت ا�موعة  تحد3ت العا ية الفكرية وا قف¬ خيص بر-مج ا م س سجمللك مل بتل

شطة الرب-مج  تلفة من أ بة اجلوانب ا نا ية ا بو احلكو تد3ت الو ناقش ا;ول األعضاء يف  نة  رشة  نة  ثا نا;ورة ا ! سـ مل ي ن ت للج مل مم لع
تعلقة bلصحة العامة واحملا ئةملوbألخص ت� ا ب6ان . لبيفظة عىل ا تفاعM مع هذا الرب-مج ا(ي هيم ا تظل ا�موعة  لو مسـ

ية توصل إىل تعريف أكرث دقة . يقاألفر ية إىل ا نة الرا شاورات ا ية جبدية يف  ب6ان األفر لورابعا، لقد اشرتكت مجموعة ا للج م مل يق ً
بو ية يف الو ينفقات ا من بت ا�موعة bالقرتاح ا(ي قدمه الري. لتل ئور تعديالت اليت قدمهتا ا�موعةح . لس وا(ي أدرج اآلراء وا

تام -حج  تعاون واملداوالت مع األقالمي األخرى لضامن  خوأكدت ا�موعة أهنا لن تدخر �دا يف العمل مع الريس من خالل ا لئ ً
يادة ريس ا;ورة رشة حتت  تاسعة  ئل6ورة ا ق ع  .ل
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نة لتوحتدث وفد الربازيل bمس مجموعة جدول أعامل ا .11 نة، وأضاف أن هذه ا ئا الريس عىل تويل رئاسة ا للجية  للج ن ّمن ئ ً á
تلف  تقدم يف  يق ا سمح ل6ول األعضاء  يادة الريس  بو وأعربت ا�موعة عن ثقهتا بأن  ئات الو خمتعد من أمه  ل ت ي تحقي ئ بق س ه

ناء مع ا�موعات األخرى و. جماالت العمل تعدادها للعمل ا ّوأكدت ا�موعة أيضا عىل ا ب لسـ مثر وتاجئ ً نالوفود إلجناز حوار  م
ها ا;ؤوب يف إعداد و�ئق . -حجة ته، وشكرت أيضا األمانة عىل  سا سابق عىل  شكر إىل الريس ا b معلوتو�ت ا�موعة ًئ مه م ل ل

بوع ناء األ ناقش أ ية اليت  نقاط الر ية اليت هدفت إىل رشح ا سات اإلعال ها للج سـا;ورة وأيضا عىل  ث س سـ ل تل م ئيمي تنظ وشكرت . ً
ية وعىل املعلومات اليت قدáا اليت أعطت ا;ول األعضاء فكرة أوحض حول الوضع ا تا P ته ح�موعة املدير العام عىل  ت فلكم

برية ناء ا شاريع ا لكاحلايل  ب نة الرب-مج . لمل ترب  جلمث أدلت ا�موعة مبالحظة عامة ويه أهنا آسفة ألن بعض ا;ول األعضاء ال  تع
 Mئة ذات ص ية  يواملزيا يةهن يق اخلاصة جبدول أعامل ا ية ا منبأغراض آ سـ لتل نة . لتن ية ترى أن ا للجوإن مجموعة جدول أعامل ا لتمن

يص املوارد عىل  ثل  ية،  ثري من القرارات اليت تؤثر يف ا سؤوô عن ا نظمة وأهنا يف الواقع  يوي يف ا ختصها دور  من م ممل لك ح لتل
ثال مليل ا سق . بس ية أمر  نة بداخل اآل توإن وجود ا ل بومللج ية يف لك أعامل الو يمع هدف تعممي ا نت ا�موعة أن . لتمن متو

ية يات جدول أعامل ا تو يذها  شأن  ية العامة  تقارير  تقدم ا نة الالحقة  مندورات ا ص ل ب للجمع ل سـ لتللج يق . تنف تد قوف¬ خيص ا ل
نطوي عىل تعار تقال وال  يق والرقابة، يكون  تد بة  نا ية  يوالرقابة، رأت ا�موعة أن  سـ لل سـ ًب م ق م ته، ن بض مصاحل مع أهداف رقا

نظمة شرتك مك. ملهو أحد أمه خصائص ا ناء ا;ورة مبا ستو شات هذا املوضوع أ نا ية يف  ية بفعا ثجموعة جدول أعامل ا ق ل ممن لت
تقM للرقابة  شارية ا P نة تصاصات ا b ناءة اخلاصة تعديالت ا ساهامت يف ا سـشمل  ت للج ب ل م ملي سل خ ثاق الرقابةّ  اإلدارية ميو

س بو. اbت اخلار`حلومراجع ا يق والرقابة ;ى الو تد ية نظام ا ية وشفا سني فعا تعديالت إىل  يوهتدف ا ل ل حت قل تقدم . ف سـو
يه يف جدول األعامل تطرق إ ناء ا تقM للرقابة أ شارية ا P نة شأن تقرير ا يقاهتا  ية  لمجموعة جدول أعامل ا ل ث سـ ت للج ب تعل ملمن س وف¬ . لت

بو، أشارت ية يف الو يخيص اإلدارة ا;ا سامههتا اليت أرفقت مع الويقة خل ث ا�موعة إىل   اليت جاءت WO/PBC/17/2 Revم
ية ل6ول األعضاء إضافة إىل جودة اخلدمات اليت  نا ثقة ا يع، مع ا شامل  ية العمل، ا;ميقراطي وا بدأ شفا معىل أساس  ف لم ل للجم ل

يات حمددة خبصوص اإلدا. تقدáا األمانة توصل إىل تو صوتطلعت ا�موعة إىل ا ناء هذه ا;ورةل بو أ ية للو ثرة ا;ا ي وقد مت . خل
نفذة  ية، ا تحد3ت العا ية الفكرية وا شطة بر-مج ا شأن أ تقدم تقارير  ناء ا;ورة األخرية عىل أن األمانة  ملPتفاق أ مل ل ن ب سـ مللكث

ناء Pج@عات يذها، أمام ا;ول األعضاء أ ثوا!طط  يكون هذا أول تقرير من نوعه ي. لتنف تايل  bُو سـ ناء هذه ا;ورةل . ثعرض أ
شطة هذا الرب-مج شأن أ يدة ويه إبالغ ا;ول األعضاء  تربت ا�موعة أن هذه ممارسة  نوا ب بت ا�موعة . جع  bلعرضحور

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يقدمه مدير  قا(ي  ل شع يدة أن حتصل ا;ول األعضاء عىل . سـ جوقالت إهنا أيضا ممارسة  ً
بةبتقارير دورية  شطة هذه ا شعشأن أ تعملهتا ا;ول 2011-2010وقد اكن تقرير أداء الرب-مج لفرتة . لن ية ا سـ أداة أسا سـ ً

ها تني األخرية و ناء فرتة ا نظمة أ شطة ا تابع أ يماألعضاء  ّن تق ث مل ن لسـت ية عىل اإلحاطة علام . ل ًوقد حرصت مجموعة جدول أعامل ا لتمن
ناء  يقاهتا أ تعرض  ثbملعلومات الواردة و تعل ند املعين بذÅ من جدول األعاملسـ شة ا بنا لق يا . م ي¬ ذا تقرير يعد  بار أن ا bًو تً ل تقت ّ ع

يط ا;ول األعضاء به علام بدال من  بت ا�موعة أن  شاركة من ا;ول األعضاء،  شمل  ًمن جانب مديري الربامج وال  ً حت طل م ي
ية . اع@ده ناء هذه ا;ورة  ناقش أ قضوإن أحد أمه القضا3 اليت  ث ية، وقد مت تُس ياق الرب-مج واملزيا ية يف  نتعريف نفقات ا سـ لتمن

تعريف ألغراض فرتة  ناء ا;ورة األخرية أن ا لPتفاق أ وقد اشرتكت ا�موعة .  تعريف مؤقت سرياجع ف¬ بعد2013-2012ث
ن تفاعل ا تعدادها  بت bقرتاح الريس وأبدت ا نة ور يادة ريس ا نعقدة  شاورات ا ّيف ا ب لل سـ للج مل لمل ئ ح ئ اء مع ا�موعات األخرى بق

ناسب توصل إىل تعريف  متة والوفود ألجل ا ما ل تعريف جيب أن يعكس بدقة . مله ية أن ا لورأت مجموعة جدول أعامل ا لتمن
Mشطة ذات الص نيص املوارد لأل  .ختص

ية والاكرييبوحتدث وفد بريو bمس  .12 تويل الريستينمجموعة ب6ان أمرياك الال ئ معرb عن رسوره العظمي  ل  رئاسة ً
بو ئات الو يإحدى أمه  يع . هي شأن املوا ناء  تعدادها للعمل ا ضوأرادت ا�موعة أن تؤكد للريس واألمانة عىل ا ب ب ّسـ ل ئ

ية ها ا;ورة احلا تلفة اليت  لا نظر وبعض نقاط Pه@م عىل سائر ا;ول . تشمل! لوأرادت أن تعرض بعض و�ات ا
بو يفعضاءاأل ية والاكرييبمجموعة ب6انًأوال، رأت . ي الو ها تين أمرياك الال نظمة بدا ية مباكن أن حتافظ ا خل أنه من األ مل مه

ناسب  يل جغرايف  معىل  تخصصني العاملني يف لألعضاءمتث تلفني، يف لك من موضع اختاذ القرار وكذÅ يف عدد ا مل ا !
نظمة نظمة ف¬ خيص ب6. ملا يل داخل ا ناسب اكيف  ملورأت ا�موعة أنه ال يوجد  ث ية والاكرييبان للمتت وقد . تينأمرياك الال
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نظمة يقة حىت يف أحد تقارير املدقق ا;اخيل  للموردت هذه ا ها إزاء هذا األمر . حلق قلقو(Å عربت ا�موعة عن  ّ
نفع  نفع ب6ان ا�موعة وال  تغري الوضع احلايل ا(ي ال  يث  نة  ية  ناء ا;ورة احلا يات أ توصل إىل تو يية ا ي ي حب للج ل ث ص ل ممتن

نوي . نظمةملا رشية ا ثال فقد ورد يف تقرير املوارد ا يل ا سـوعىل  ب لمل ل  107أنه من بني ) WO/CC/66/1ثالويقة (سب
ثل أكرث من  ية يوجد ب6 واحد  بو الو ناصب الو ثM يف  ميية  ي مم يفسـ ظم ثل حوايل 32جن سة ب6ان  مت bملائة و .  bملائة55مخ

يل اجلغرا لمتثبغي عىل ا بو مع مديري ماكتب . يف أن يكون أكرث عداôين ميي للو ناوÕ يف Pج@ع اإل يا، وفقا ملا مت  يو� ت قلن ً ً
ية  ية يف ب6ان أمرياك الال نا ية ا نا تيمللك ع هم Pعرتاف بأن إجاميل ) 2012ن يويو 1 مايو إىل 29من (لص ملاكن من ا

نوحة  ية ا ملماملزيا نوات القادمة(ن نطقة، ف¬ ) للسـواملوضوع هبا برامج  يب6ان ا مل ميي ل تب اإل تعاون، تعين أن ا b قلتعلق ملك ل
ية والاكرييب  تينب6ان أمرياك الال شكره ا�موعة عىل مع� ا;ؤوب(ل حيصل عىل موظفني أقل يف لك مرة ) تا(ي 

تعاون بني ب6ان اإلقلمي ية  نا ياجات ا P للتعامل مع ت ت ملل مل ية. ح  نو(Å تريد ا�موعة توفري األموال الالزمة لز3دة مزيا
ميي تب اإل نطقة وز3دة موظفي ا تعاون يف ا قلا ملك مل نح املوارد الالزمة . ل تربت ا�موعة أنه من الرضوري  موأخريا، ا ع ً

يح ية عن موعدها ا با سخهتا اإل تأخر  ثريا ما  سني جودة و�ئق العمل، اليت  لصحلغرض  ن سـ ن ت ك ثريا . ًحت ًوهذا األمر تكرر  ك
يث مل حي تلفة للجان  حيف Pج@عات ا ية bللغة ! ندوبون من العوامص عىل املعلومات الوا يون وا فصل اخلرباء ا مل لتقن

تخصصة شات ا نا شاركة يف ا ية مما حيد من قدرهتم عىل ا با ملاإل ق مل مل ن ية . سـ ثا ية يه اللغة ا با نوهذا عىل الرمغ من أن اإل ل ن سـ
تخدام P يث كرثة سـمن  ية والاكرييب. ح بت مجموعة ب6ان أمرياك الال  Å)تينو  عدم خفض أي أموال يف جمال طل

تحريرية  يةلالرتمجة ا ياسة اللغوية لشفهوا تعزيز ا بة  b أيضا Åته ورأت ذ سا  Õ تربت أن هذا جمال سـ، وا ل سـ ح لع لن ً سي
 .للمنظمة

نظمة .13 ئات ا ئة áمة من  ته  ملوشكر وفد الصني الريس عىل رئا ي ي هسـ له وقد . وشكر األمانة عىل إعداد و�ئق Pج@ع. ئ
بو ُترمجت العد ية الزتام الو هر أ تحدة مما  ية األخرى لألمم ا ييد من الو�ئق إىل اللغات الر مه مل ورأى الوفد . بسـياسة اللغاتيظمس

بو عىل العمل يف  نأ الوفد الو ية وأكرث دقة، و بو أكرث شفا بح معل الو يجي وقد أ تقومي Pسرتا يذ بر-مج ا نذ  يأنه  ه ي ص ت فل نف تم
مت. هذا ا�ال بو  ستسـومتىن أن الو ية لغرض توفري خدمات ي سعة Pسرتا يجر يف العمل يف هذا ا�ال bجتاه األهداف ا تت ل

تخدمني ية عىل ومتىن. للمسـأفضل  نا ب6ان ا يع األخرى اليت هتم ا ية واملوا متر يف جمال املوارد الورا م أيضا أن العمل  ل ل ض ث سيسـ ً
تقدم يف. وجه اخلصوص ية عىل ا نا ب6ان ا ساعد ا لمفن شأن هذا أن  ل ل ية الفكرية يف مي مللك هذا ا�ال وأن يدمع تطور أنظمة ا

نة. أحناء العامل شات ا نا ناءة مضن  شاراكت ا سامهة يف ا متر يف ا للجوقال الوفد إنه  ق ب مل ممل ّ ل سامه . سيسـ توأعرب عن أم� يف أن 
هم إىل األمام بو ا ملشاراكته يف دفع معل الو ي ته يف . م سا متر يف حماوô تعظمي  مهوخمت بأنه  م ية سيسـ شاء نظام عادل  للملكإ ن

 . الفكرية

ية–مجهورية (وحتدث وفد إيران  .14 شكر إىل األمانة عىل توفري و�ئق ) م اإلسال b تو�ا يوية  لbمس ا�موعة اآل ًسـ م
ية اليت اكنت . ا;ورة سات اإلعال تقM للرقابة عىل تقريرها وعىل عقد ا شارية ا P نة موشكرت ا�موعة أيضا ا جلل سـ ت ملللج س ً
يات الرقابة اإلداريةًجزء  تفاعل بني ا;ول األعضاء وآ ياغة ا لمن  ل يق ا;اخيل . ص تد بة ا شكر أيضا إىل  b قوتو�ت ل شع ًل

ند  بة الوارد مضن ا شأن تقرير أداء الرب-مج ورحب بعرض ا يت  بوالرقابة اإلدارية عىل تقرير ا شع ب لث ل بت .  من جدول األعامل6ل
يوية عن ثقهتا يف  يع القضا3 املطروحة أمام سـوأعربت ا�موعة اآل ناول  يادة الريس  يع حتت  مجأن ا;ول األعضاء  ت ئتط ق ستسـ

شلك واف وبأسلوب تفاعيل نة  ٍا ب ياق . للج ية يف  هود الريس يف تطوير تعريف نفقات ا ناهنا  سـوأعربت أيضا عن ا من لتت ئً جل م
بو ية للو يالرب-مج واملزيا تو. ن ناء من أجل ا تفاعل ا تعدة  لوقالت إهنا  ب لل ّسـ ل يع املدرجة مضن م ية يف لك املوا تاجئ مر ضصل إىل  ض ن

يديل أعضاء . جدول األعامل تفاعيل،  يM احلوار ا باع و نة واحلاجة إىل ا يعة الو�ئق املعروضة أمام ا سـوف¬ خيص  ل سـ ت للج طب
نود جدول األعامل تطرق إىل  ند ا يوية بآراهئم  با�موعة اآل ل ع  .سـ

ند  ند ا ند ا ند ا شارية تتتت    ::::3333للللببببا P بو نة الو شارية قرير  P بو نة الو شارية قرير  P بو نة الو شارية قرير  P بو نة الو تقرير  ي تجل ي تجل ي تجل ي تقM للرقابةسسسسجل تقM للرقابةا تقM للرقابةا تقM للرقابةا     ململململسـسـسـسـا

تني  .15 نادا إىل الو شات ا نا يقأجريت ا ثت ً س ق  .WO/PBC/19/10 Add وWO/PBC/19/10مل
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تايل .16 يان ا b للرقابة Mتق شارية ا P بو نة الو سة  لأدلت ر ب سـ ت ي جل لي مل س  : ئ

يد الريس، " ئا ندوبني املوقرينلسـ شارية ملحرضات ا P نة نوي  تقرير ا يمك ا رشف بأن أعرض  ت، أ للج سـ ل سعل لت
تق بوع املايضملسـا رشين اليت عقدت األ سادسة وا سـM للرقابة وتقرير دورهتا ا يمك تلخص . لعل رشاحئ املعروضة  علإن ا ل

تقريرين ية لT ا نقاط الر لا سـ متعوا ألول مرة يف مارس . ئيل تذكري بأن األعضاء اجلدد ا b جوسوف أبدأ وقد . 2011ل
سابقون وأعدد- نا وما أجنزه األعضاء ا نا آنذاك وال لدر ي تقرير- الصادر تسـ ناها  سة أعوام، أر ب خريطة طريق مدهتا  فقمخ

نا األولوية يف الفرتة . 2011يف مايو  ية2012-2011عطيوقد أ تا سائل ا ل  ل ية للرقابة : للم ظيفالرتابط بني العالقات الو
يجي ر تقومي Pسرتا بادرة بر-مج ا ية، ويه  بة ا;ا يات املرا بو؛ وإدارة ا!اطر وآ تيف الو ل خل ل مي يات 15مق ق تابعة تو ص؛ و م

نة الرب-مج  بو، معال بقرار أصدرته  ية يف الو تعراض اإلدارة ا;ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية؛ وا تد جلالرقابة؛ وا ي خل سـ ًل ق
مترب  ية يف  سبواملزيا ناء اجلديدة، . 2011ن رشوعات ا ية، و تقارير املا نا نظام إعداد ا تعر بوbإلضافة إىل ذÅ، ا ل ل ض لسـ م

يات  يفة أمني املظاملقوأخال نة، وو ظا  .مله

نذ وقت طويل، " بو  تني تعىن هبام الو سأ بري يف  سعدين أن أبلغمك بأنه مت إحراز تقدم  تاجئ،  مأما عن ا ي ل م ك ي فن ل
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يات الرقابة وأداء  تابعة تو قهام  لم شع بM، . ص ملقوأما عن أولو3ت العمل يف الفرتة ا

يقرصد فسوف نواصل ال يجي رمق قا; تقومي Pسرتا بادرة بر-مج ا يذ  ت  ل م يات 15لتنف ية بإدارة ا!اطر وآ ل وا ملعن
يات الرقابة تابعة تو ية و بة ا;ا صاملرا مخل ناء اجلديدة، ونظام إعداد . ق رشوعات ا ناية خاصة أيضا  بوسوف نويل  لع مل ً

يجي رمق  تقومي Pسرتا بادرة بر-مج ا ية، و تقارير املا تا ل ل يات والزناهة 17مل ية bألخال قا تصار . ملعن b خوسأعرض اآلن
ية للك موضوع نقاط الر سـا  .ئيل

تعلق " ند ببنيةيف¬  شة يف ا نا تخضع  يل نظرا إىل أهنا  b ناوها بو، فإنين لن أ ب الرقابة يف الو ق للم سـ تفص ت لي ًل ، 4ل
تفي bإلشارة إىل أن األعضاء اجلدد ناك حاجة قو2011رأوا، يف مايو  كوسأ ية ه، أن  ية و شاء عالقات رقا ظيفية إل ب ن

ساbت اخلار`،  تقM للرقابة ومراجع ا شارية ا P نة تصاصات ا ية ملراجعة ا تدشني  نا  حلأوحض، و سـ ت للج معل ب ملمق س خ
ثاق الرقابة اإلدارية يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية، . ميو تد بة ا شرتك تقدم به مدير  قومتخض هذا عن اقرتاح  ل شع م
ساbت اخل تقM للرقابة، ويرد هذا Pقرتاح يف حلومراجع ا شارية ا P نة سـار`، وا ت ملللج س

 .WO/PBC/19/20 ثالويقة

بقى كذÅ يف الفرتة " نا وسوف  ية من أعىل أولو3 بة ا;ا يات املرا توقد اكنت إدارة ا!اطر وآ ت خل قل
ية موجودة bلفعل . 2012-2013 بة ا;ا يات املرا خلفرمغ أن أنظمة إدارة ا!اطر وآ بو، فإن بعض املامرسات قل ييف الو

نظمة ها وتقديرها عرب ا باين  يص وعىل حنو غري نظايم، و شلك غري رمسي وبأسلوب ا ملتؤدى  ف ي تخص همب ت ومع ذÅ، . ل
تقM للرقابة مع األمانة اكن  شارية ا P نة نات وأن تفاعل ا هد بعض ا سـجتب اإلشارة إىل أن هذا ا�ال  ت للج ملس ستح ي لش

ناء للغاي 5تفاعال  ية حتديد ا!اطر ومت 2012ففي مارس . ةب نا أنه مت Pعرتاف بأ يا وال مه، عرضت األمانة تقريرا مر حظ ًحل ً
نظمةجسالتتطوير  شأن 2012ويف مايو . مل ا!اطر للك وحدات ا شورة  نا Õ ولفريقه ا نا bملدير العام وقد ب، ا مل ممتع ج

ية يذ إدارة ا!اطر املؤ سـيق هنج معيل  سب توقعة من هذه قكام -. لتنفتط تاجئ ا ساعد املدير العام وفريقه ا ملنا مع  ن م لشـ
ساهبا الطابع  بو وإ نظمة وتعريف إدارة ا!اطر يف الو توى ا شاء جسل للمخاطر عىل  بادرة، مبا يف ذÅ إ كا ي مل سـ ن ممل

شأن بعض جوانب إ. الرمسي شورة  نا ا نا بعض الو�ئق عن أفضل املامرسات وأسد بوbإلضافة إىل ذÅ، قد مل ي دارة م
يجي تقومي Pسرتا يذ بر-مج ا ياق  تغريات يف  تا ل سـ هذا املوضوع وتوقع . تنفل بقي عىل األولوية اليت نعطهيا  نوكام ذكر-،  لس ن

نا القادمة يف نومفرب تقدم احملرز يف دور تتقدمي عرض مفصل   .لل
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ية معال بقرار أصدر" بو، أجرنا دراسة  ية يف الو تعلق bإلدارة ا;ا ًوف¬  يل ي ي خل ية يف تفصي نة الرب-مج واملزيا نته  جل
رشة نة  ثا عدورهتا ا م ية العامة من أجل . ل ية وا نة الرب-مج واملزيا نا برييس  مجلعوقد قرأ- لك الو�ئق املوجودة وا ن جل ئمتع ج

نا يا تو نطقي  ترشح األساس ا ص ل  .مل

ية " بىن ا بة ا نا مبدير  ناء اجلديدة، فقد ا رشوعات ا تعلق  للأما ف¬  ت ل شع متع ب تحي لل ج ية مب نا تقارير مر حلباين و ي تلقم
بىن اإلداري اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة ملية عن ا نا األولوية يف الفرتة . فصل نا قد أ يو  إلجراء 2012-2011عطك

متدة ية ا توى املزيا ية إىل  يف اإلجام تاك يض ا ملعتابعة خلطط اإلدارة املوضوعة  ن سـ ل ل مل تخف نة . لم نا أيضا أن ا للجوأو ًحض
شارية ا Pندة إىل املعلومات اليت توفرها األمانة أو الواردة يف تقارير ست ها الرقايب  تتقM للرقابة متارس  سمعل مسـ مل

يني رشوعات/خلاملدققني ا;ا يق  يات تد نا ال جنري  يني وأ ساbت اخلار للممراجعي ا ق معلج ن نة علام . حل يطت ا ًوقد أ للج ح
بو أبرما ات نا األخرية بأن املقاول العام والو ييف دور يهنامت تعاقدية  شرتاك وود3 إلهناء العالقة ا بفاقا  ل ًم ً وكام أخطرمك املدير . ً

يع نطاق  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة عن طريق تو تمت إدارة  ناء عن خدمات املقاول العام و P يمت سـالعام،  متغ س سـس
بعا يف سورسا يف القطاعني اخل ية القامئة، وهو هنج اكن  ية وا يالوال3ت ا م ًتق ت ن لن تعراض . اص والعام ا;ويلهمل يمت ا سـو س

ناقصات جديدة يلزم طرح  شأهنا، كام أنه  تفاوض  تحديد ت� اليت جيب Pضطالع هبا أو إعادة ا ملك العقود  سـ ب ل .  ل
ية تا تقM للرقابة املالحظات ا شارية ا P نة لوتوجد ;ى ا ل سـ ت ملللج يش من : س يق أو  تنرى أن إجراء تد جانب إدارة تفق

رشوع ية إىل الوضع احلايل واليت جيب Pه@م هبا  من شأنهملا ياء ا متد علهيا عن األ ملفض أن يوفر معلومات  شـ ُيع
يد  ية شديدة القرص؛ ونرى أنه قد يكون من ا هم أن هذا الوضع تصاعد يف غضون فرتة ز رشوع؛ و تكامل ا ملفال ننف مسـ مل

يق ف¬ حدث وما ميكن أن يكون قد مت فع� وما مي تد نظر مبزيد من ا قا ل نظمةل تعلمه ا ملكن أن  باب عدم . ت هم أ نا  سـإ نفن
يح  يد وعبء العمل وأنه جيب تو يؤدي إىل ز3دة ا  Åنا نرى أيضا أن ذ ضمواصM العمل مع مقاول عام،  سـ لتعقن ًلك

Å) ية يل وأن اآل�ر املرتبة عىل مواصM . لاآل�ر املا نا أن قرار األمانة جيب أن يصاغ مبزيد من ا توعىل هذا رأ تفص لي
نا هذا إىل أن نويص بأنه . لعمل بدون مقاول عام جيب أن تكون أوحضا جيب عىل املدير العام أن جيري "بويؤدي 

ية والقانوية واإلدارية وذات الصM يف  سائل املا ييل  يل  ندا يف ذÅ إىل  بدائل املطروحة،  يقا  نحفصا د ل للم تفص حتل س ًلل ت مق ً ً
ي رشوع، وبعد ذÅ فقط يقدم  حتلية إدارة ا ناية إىل ا;ول األعضاءملمعل يا مدروسا  بعال ر ًمس ً تضمن هذا . ً بغي أن  يو ني

ية  لنودا حتدد آ تقMمالمئةًب ية للرقابة ا سـ و مليل  ."تفص

نا إذا عد- إىل الفرتة " يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية، فإ تد بة ا نأما عن أداء  ل ، سرنى أنه 2011-2006قشع
مترار، واكن هذا b ناك وظائف شاغرة سـاكنت  ية ا!اطره ية لك ا�االت عا يق و تد يذ خطة ا ل حيول دون  تغط قل . تنف

ية جدا ترب أداء ذا خماطر عا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا ً(Å اكن أداء  ل يع ل يني مدير . قشع تعأما اآلن، فقد مت 
ية، وجيري العمل bلفعل يف  بة احملددة يف املزيا بة، ومت شغل لك وظائف ا نجديد  شع لشع تنفيذ خطة العمل، كام أن لل

يطرة يقات عن نطاق ا ته وال خيرج عبء ا يمي يعمل اآلن باكمل طا لسـقطاع ا تحق ق لتق بة . ل تفاعل بني ا سم ا شعو ل لت ي
ية شفا bلوضوح وbبايق قوي و تقM للرقابة بطابع ا شارية ا P نة فوا لت س سـ ت ملللج نا إىل أن صفة . س خلصومن مث فقد 

تف ية جدا قد ا نا!اطرة العا تازًل شلك  بحت تؤدي اآلن  بة أ ممت وأن ا ب ص  .لشع

يق ا;اخيل " تد باهمك إىل تقرير ا نا ا نا  يث  ية،  يق ا;اخيل والرقابة ا;ا تد بة ا قوما زنا مع  ت ح لق ن ت ك خل ل شع لفل
نوي ألمني  تقرير ا يل الوارد يف ا تح b تصل سائل áمة  سلط الضوء عىل  رشية، وا(ي  سـاملعين بإدارة املوارد ا ل ل ل ت م لي بل

ية . ملاملظا سوية غري الر يات ا شأن آ ية أوحض وإىل إذاكء الوعي  بادئ تو مسكام نرى أن مثة حاجة إىل وجود  ت ل ب لجهي م
ته تصدى لقضا3 خارج وال يقات أن  ساعد أيضا يف ضامن أال يطلب من قطاع ا  Åية، ال سـ¬ وأن ذ يوالر ي ي لتحقمس ُ ً .

يزي بني ت b سوف أبدأ يات الرقابة،  متأما عن موضوع تو ف تقM للرقابة وت� الواردة لص شارية ا P نة يات ا سـو ت للج ملص س
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يا-ت  قيف قاعدة  ل شع تقM للرقابة، سرنى أنه . ب شارية ا P نة b -سـفإذا بدأ ت ملللج س

ناك 2011يف مارس  نة307ه اكنت  b سابقني يات األعضاء ا يات معلقة من تو للج تو ل ص يات صومع إضافة تو. ص
منو يات املرتامكة يف ا تو يات القدمية أخذ جحم ا تو لجديدة دون إغالق ا ص ل ص برية يف. ل نة �ودا  كوقد بذلت ا  2011ًللج



WO/PBC/19/28  
12 
 

ياهتا وفقا للمخاطر يف لك تو صملعاجلة هذا الوضع عن طريق  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية . تصن تد بة ا قمث أجرت  ل شع
يع أن نقدم لمك  نا  تأكد من أ فدراسة  تط ن ياتنسـلل تو يحا لوضع أمه ا صهام  ل ًحص نفت 2011ويف . ً ية من 11ُص،  ص تو

بالغ عددها  يات ا تو لا ص ية جدا307ل بارها ذات خماطر عا b ً ل نه إىل أن . عت نا  يا  موأعطى املدير العام ردا ر خلص ًمس ً
ية معلقة ية جدا يه اليت  ية واحدة ذات خماطر عا بقتو ً ل نفت . ص ية من مجموع 96ُصو يات 307bص تو  عتبارهاص تو

ية ا!اطر يذ . لعا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية أنه مت  تد بة ا هرت دراسة  نفوأ ق تظ ل ية مهنا52شع سطس . ص تو غوحبلول أ
بق معلقا سوى 2012 ية جدا ومل  يات ذات ا!اطر العا تو يذ لك ا ً، اكن قد مت  ت ينف ل ص ًل ية ا!اطر و3ت يات عا ل تو  4ص

توسطة ا!اطر يات  متو نا بدأ. ص تقM للرقابة نكام أ شارية ا P نة يات ا تابعة تو يق إجراء جديد  سـ-  ت للج ص مل ملب ستط
تقM للرقابة شارية ا P نة بارشة مع ا شة  نا ية وخطط العمل  تضاه ا!اطر ا سـناقش املدير العام  ت للج ق ملي س مت م بق أما . ملمبق

تد بة ا نا أن  يات الرقابة بصفة عامة، فقد ال تابعة تو نظام  تعلق  قف¬  لم شع حظ ص ب يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية مل تقم يف ي
ية2011 يدات مديري الربامج ومن ا!اطر ا تحقق من تأ ية  يات ر ملتبق بإجراء أية  ك لل مس لوملا اكنت املعايري ا;وية . معل

نا الوضع مع املدير اجلديد  يق ا;اخيل، فقد - تد ية يف أعامل ا يات الر سؤو ترب من ا شـنص عىل أن هذا  ل سـ ل مل يع قت قي ئ
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ا(ي وضع إجراءات جديدةلشع تد قبة ا نظام املعمول به اآلن هو أال يمت . ل بح ا لوأ ص

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ومديري الربامج، وعىل أساس  تد بة ا شات بني  نا يات إال بعد إجراء ا تو قإغالق ا ل شع ق مل ص ل
تويق بار املوضوعي وا Pث ل متد عىل اإلنرتنت من شأنه ، 2012وحبلول هناية . خت بة أيضا بر-جما حاسويا  يعتوفر ا ً ً بً شع لسـ

مترة تابعة ا يح إماكية ا ملسـأن يزيد الكفاءة و مل ن يق . تي تد بة ا يا-ت  يات الواردة يف قاعدة  تو b تعلق قأما ف¬  ل شع ب ص ل ي
ناير 135ا;اخيل والرقابة اإلدارية، فقد مشلت  ية يف  ي تو ، مث ارتفع يف 85ىل ، مث اخنفض ذÅ العدد إ2012ص

سطس  رشية 111 إىل 2012غأ يق إدارة املوارد ا تد بة املعين  تقرير ا يجة  ية  ية، واكن ذÅ بصفة ر لب تو ل قي بت شع ل ن سـ ئص
يت تقرير أداء الرب-مج يا . بتثبوتقريرها املعين  نولو يات  تقM للرقابة تو شارية ا P نة جوقد ¾بعت ا تك ص سـ ت ملللج س

يا ياملعلومات وPتصاالت، وسعده نولو شاء جملس جديد  جا أن تعلن أن العمل جار bلفعل، مبا يف ذÅ إ لتك ن
ته املدير العام توىل رئا سـاملعلومات وPتصاالت،   .ي

بة " ها مع املدير اجلديد  تا سوف  رشية،  يق املعين بإدارة املوارد ا تد يات الواردة يف تقرير ا تو شعأما ا ن ف ل ص لل بعل بق
نا  رشية يف دور تإدارة املوارد ا بM يف نومفربلب  .ملقا

ساbت اخلار` يف " ية، أوىص مراجع ا تقارير املا ساbت وإعداد ا ية  حلوخبصوص املراجعة اخلار ل ل للح  2011ج
ية تدامة املعرفة ا;ا ية ا;وية للقطاع العام لضامن ا بري يف املعايري احملا خليني  سـ ل س بتع خ وقد اكن من دواعي رسور . ب

تقM للرقا شارية ا P نة سـا ت ملللج ية، مهنا س سائل الر بري اجلديد ا(ي قدم معلومات عن عدد من ا b متع سـبة أن  مل ئيخل جت
ية بة املزيا يات مرا ية وآ يا P ناألموال ل ط قت نا . ح ساbت اخلار` اجلديد واقرت نا خطط العمل مع مراجع ا حوقد - حل قشـ

رشوعات تظمة حىت اك@ل ا يقات  ناء اجلديدة وتد رشوعات ا يق  ملإضافة تد م نمل قب يكون إعداد . لق سـوكام ذكر- آنفا،  ً
تقM للرقابة يف الفرتة  شارية ا P نة ية من أولو3ت ا تقارير املا سـا ت للج ل ملل يات 2013-2012س تعرض آ ل، وسوف  نسـ

ساbت اخلار` بل مع مراجع ا نا ا ية يف اج@ بة احملا حلاملرا ع ملقس ب شت مع مراجع . ق سائل اليت نو قوقد مشلت ا مل
ساbت اخلار` ا( تأمني الصحي بعد حلا يارات معاجلة ا تقاعدية و بو املقفل للمعاشات ا ندوق الو ـى مع�  لي ا ل ي خص نهت

ية تصورة وأسس افرتاضات العائدات املا ية ا ية اإلدارة ا;ا لهناية اخلدمة، وعىل وجه اخلصوص  مل خل 5ب  .ن

نا ثالث مرات بريس املوظفني وبري موظفي " نة، ا يات ا تعلق بأخال كوف¬  متع ه ئي جق ياتمل نا . قاألخال قشـنا ف
ياسة  يات، اليت صدرت اآلن كجزء من تعممي إداري، و بو لألخال سـمدونة الو يةإعالن ا(مةقي نة . ل احلا للجونظر ا ت

نظام اإلبالغ عن  ياسة حامية  تقM للرقابة بعني الرضا إىل أن العمل جيري اآلن من أجل وضع  شارية ا Pب سـ سـ ملت س
شف املايلا!الفات، وتدريب املوظفني عىل ا  Mياسة اكم يذ  يات، و للكألخال سـ نف تكون . تق سـوكام ذكر- أنفا،  ً

يات والزناهة من األولو3ت يف الفرتة  ميي بني معل أمني 2013-2012قاألخال تعراض الرتابط ا لتنظ، وشمل ذÅ ا سـ ي
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يات و تب األخال قاملظامل و ق لمك شار. شع P نة توترى ا تقM للرقابة أن سللج ملسـية ا



WO/PBC/19/28  
13 
 

ية ية لإلدارة ا;ا نارص الر تربان من ا يات والزناهة  شاء نظام شامل لألخال ية وإ بة ا;ا خلإطار املرا سـ لع يع ن ئيخل ق أما . ق
نوي لعام  تقرير ا نا ا نا بأمني املظامل مرتني و تعلق بعمل أمني املظامل، فقد ا سـف¬  ل ي متع لي تلق وكام ذكر-، فقد . 2011ج

نا أن ا نوي ألمني املظاملحظال تقرير ا تاجئ ا تصل  رشية  يق املعين بإدارة املوارد ا تد سـتاجئ يف تقرير ا ل ب ت ل لن ل نل ونرى أن . بق
نظمة  توى ا تابعة عىل  يقة وم@سكة  بني وأنه جيب وضع خطط معل د ترب تصديقا عىل معل � اجلا ملهذا  سـ للم ن ميع ق ً

بM يف. كلك نا ا متع بأمني املظامل يف دور ملقوسوف  ت  ."  نومفربجن

رشية  .17 يق املعين بإدارة املوارد ا تد تقرير ا تقM للرقابة  شارية ا P نة بب إفراد ا يا عن  بوسأل وفد أملا لس قمل لس ل سـ ت للج ن
ها تعرا ضناية ا;ول األعضاء من بني لك الو�ئق اليت مت ا سـ بو لقراءة . بع بعا من ا;ول األعضاء قد زارت الو يوأضاف أن  ًسـ

تقرير، وسأل عام إ بل بديM إلرشاك ا;ول األعضاءلهذا ا ناك  سـذا اكنت   .ه

تقM للرقابة عىل العرض  .18 شارية ا P نة سة ا شكر ر ية،  سـوحتدث وفد الربازيل bمس مجموعة جدول أعامل ا ت للج ي ف ملمن س ئ لت
ساbت  تصاصات مراجع ا بو للرقابة اإلدارية وا ثاق الو نطقي القرتاح مراجعة  ته وسأل عن األساس ا حلا(ي قد ي ي خمل مم

تقM للرقابة، السـ¬ وأن هذه األخرية قد خضعت bلفعل ملراجعة يف العام  شارية ا P نة تصاصات ا سـاخلار` وا ت ملللج س خ
سابق ية حتديد ا!اطر . لا ية، فقد الحظ الوفد اعرتاف األمانة الرصحي بأ بة ا;ا يات املرا شأن إدارة ا!اطر وآ مهأما  خل ل قب

نه وتطوير جسالت ا!اطر لعدد من وحد نظمة،  لكات ا ية إدارة ا!اطر –مل مه نظرا أل ية عن املدى –ً ف طلب معلومات إضا
نظمة توى ا يذ إدارة ا!اطر عىل  يه  ملا(ي ميكن أن يصل إ سـ مل نة . تنف ناء اجلديدة، الحظ إشارة ا رشوعات ا للجوخبصوص  لب م

ية  تلكفة اإلجام يض ا تقM للرقابة إىل خطط اإلدارة  شارية ا Pل لمل ل سـ لتخفت تجابة لطلب س متدة ا ية ا توى املزيا سـناء إىل  ن سـ ملعب م ل
يض يار، وطلب مزيدا من املعلومات عن جحم ا P لتخفجملس ًخ يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية، . ت تد بة ا تعلق  قوف¬  ل شع بي

يق ا;اخيل يف أوائل  تد بري ملوظفي ا يني  ية  بت مجموعة جدول أعامل ا قر لح ك تع بمن شطة قطاع . 2012لت يذ نأما عن أ ية و تنفا لتمن
بهتا يف تلقي مزيد من املعلومات ية ا!اطر، فقد أعربت ا;ول األعضاء عن ر يات عا تو غا ل ص نة . ل للجوأيد الوفد قرار ا

رشية يق املعين بإدارة املوارد ا تد باه ا;ول األعضاء إىل تقرير ا تقM للرقابة للفت ا شارية ا Pب لس قمل لت ن سـ ومن املالحظات . ت
يمي األخرى اليت أبدهت رشوعات لضامن إماكية  سني تصممي ا تقM للرقابة وأيدها الوفد احلاجة إىل  شارية ا P نة تقا ا ن حت سـ ت ملللج ملس

تدامة  يفة لضامن ا برية من احلكومات ا شرت3ت ا يام مبزيد من ا يح، وأنه اكن من الرضوري ا تاجئ عىل حنو  سـا ملض مل حص لكن لق ل
رشوع يق، سألت . ملا يفة ا تعلق بو لتحقوف¬  ظ ية عام إذا اكن ميكن إطالع ا;ول األعضاء عىل ي لتمنمجموعة جدول أعامل ا

يق ا;اخيل  تد بة ا تب مدير  تقارير يف  يق، وعام إذا اكن نفاذ ا;ول األعضاء إىل ا شأن ا بعة  ياسة ا قا مك لتحق شع ل ب ت لسـ مل ل
شاري P نة يقات املرحيل الصادر إىل ا شمل أيضا تقرير ا توالرقابة اإلدارية  للج سي تحقل تقM للرقابةً واتفقت مجموعة جدول . ملسـة ا

تلف  تعلق  ية أوحض وإذاكء الوعي ف¬  بادئ تو تقM للرقابة عىل رضورة وجود  شارية ا P نة ية مع ا مبخأعامل ا ي جهي سـ ت للج ممن مل س لت
ت تطلع  تقM للرقابة  شارية ا P نة بو، والحظت أن ا ية يف الو ية والر سوية غري الر يات ا للآ ت سـ ت للج ي مس مس ت ملل س ناء يف ل 5فاعل ا لب

شلك أفضل تعاون  تفادي Pزدواج وضامن ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية، وهو ما تراه áام  تد بة ا بل مع  با ل ل ل ًشع ق أما . ملسـتق
تلقى ا;ول األعضاء معلومات  ية مباكن أن  ية ترى أنه من األ يات الرقابة، فإن مجموعة جدول أعامل ا تابعة تو تشأن  مه من ص لتب م

يال ًأكرث  تقاريرتفص ها مكرفق بأحد ا يث يلزم تقد ية ا!اطر، حىت لو اكنت الويقة من كرب احلجم  يات عا تو ل عن ا حب ث ل ص . ميل
شمل  يذ،  ها بدون  ية ا!اطر اليت مت إغال يات عا تو ية مزيدا من املعلومات عن ا بت مجموعة جدول أعامل ا تو ل ص ل من نفطل تق ً لت

ها واملعلومات اليت بب إغال يات و تو قيعة ا س ص ل تقارير .  قدáا املدير العامطب ساbت وإعداد ا ية  لوف¬ خيص املراجعة اخلار للح ج
ية ا;وية للقطاع العام بري يف املعايري احملا يني  ية، أعربت ا�موعة عن رضاها إزاء  لاملا س تع بل نة . خ سائل  يوتطرق الوفد إىل  معم

مت تقM للرقابة، مهنا الهنج ا شارية ا P نة ملعأ�رهتا ا سـ ت ملللج ية والفوائض س جنبد ملعاجلة فروق أسعار رصف العمالت األ
سائل  يح هذه ا تقM للرقابة يف أنه جيب تو شارية ا P نة ية  يد مجموعة جدول أعامل ا ملاملرتامكة، فأعرب عن تأ ض سـ ت للج من ملي س لت

نة الرب-مج واملزيا  Mب تلقي هذه اإليضاحات يف ا;ورات ا تطلع  للجشلك أفضل وأن ا�موعة  ل ت وترى مجموعة جدول . نيةملقب
شلك جزيئ، وأشارت ا�موعة إىل أهنا  بو إال  ياجات الو بو ال تليب ا يات اجلديدة يف الو ية أن مدونة األخال بأعامل ا ي ت ي حمن ق لت

ند إىل تقرير ديري ية الفكرية،  ية وا b ية نة ا ية إىل ا تو ية  ب6ان األفر تتقدمت مع مجموعة ا مللك سيق من ن للج ص ب تل ها رواك، مفاد/لتملع
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تني شاريني مدوتني  P نفصلأنه جيب أن يكون للموظفني واخلرباء ن مت يه . س تو ية لكمهتا  متت مجموعة جدول أعامل ا جوا ب لتمن خت
ية عىل املعلومات اليت قدماها، واليت  نة الرب-مج واملزيا يس  تقM للرقابة ور شارية ا P نة سة ا شكر إىل ر نا جل سـ ت للج ي ئل مل س ئ

ت ثريا يف ا لأفادت الوفود  نود جدول األعاملًك تلف  ية واإلعداد  نة الرب-مج واملزيا بعامل مع و�ئق  ! ن  .جل

نة  .19 ته وإىل ا تقM للرقابة عىل العرض ا(ي قد شارية ا P نة سة ا شكر إىل ر تان ا b للجووجه وفد سـ ت للج ي ل مسـ مل سك ئ
ن تقM للرقابة عىل تقريرها، وأعرب عن سعادته بصفة خاصة إزاء معل ا شارية ا Pللج سـ ملت بري ا(ي مت إحرازه س تقدم ا لكة وا ل

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يات الرقابة وأداء  تابعة تو قيف  لم شع يا والربازيل وسأل . ص سارات وفدي أملا نوقد أيد ا سـتف
تقM للرقابة قد رأت  شارية ا P نة سـعام إذا اكنت ا ت ملللج يق ا;اخيلأي شلك من أشاكل عدم الرتابط بنيس تد بة ا ق  ل  شع

يات الرقابة تابعة تو تعلق  تقM للرقابة ف¬  شارية ا P نة صوالرقابة اإلدارية وا مب ي سـ ت ملللج ثري . س لكورمغ إقرار الوفد بأنه مت تقدمي ا
يات  تو تلقى ويقة حتدد بوضوح ا يد ل6ول األعضاء أن  يات الرقابة، فإنه يرى أنه قد يكون من ا صمن املعلومات عن تو ل ث ت ملفص

تخذة، والوضع احلايلومواصفاهتا كام و تقM للرقابة، واإلجراءات الالحقة املقرتحة أو ا شارية ا P نة ملضعهتا ا سـ ت ملللج وقد مت . س
بالغ عددها  يات ا تو ثري من ا لإغالق ا ص ل بو 307لك تحديد وا;قة موقف الو ته يف أن يعرف عىل وجه ا ي، لكن الوفد أبدى ر ل غب

يات تعلق أيضا بأية تو صيف هذا الصدد، ف¬   . جديدة صدرتًي

نة وقال إن األعضاء اجلدد أجنزوا  .20 تقM للرقابة وإىل ا شارية ا P نة سة ا شكر إىل ر للجووجه وفد فرسا ا سـ ت للج ي ل ملن س ئ
ًمعال رائعا بل. ً تقرير يف ا تقدمي ا نة  تقمث سأل عن أفضل طريقة  ملسـممك ل ناولت . ل تقM للرقابة  شارية ا P نة توقال إن ا سـ ت ملللج س

يةئلك املوضوعات الر نة الرب-مج واملزيا سـهتل اج@عات  نية واكن من الرائع Pطالع عىل هذا العرض العام يف  جل م ويف . يسـ
ية   Mئ تعامل مع أ تقرير وأنه من األفضل أن يمت ا شة لك فقرة من ا نا يس من املمكن  سه، رأى الوفد أنه  يلالوقت  سـ ل ل ق تفصنف م ل

شار P نة توبة ترفع إىل ا ساهامت  تعن طريق  للج سم تقM للرقابةمك نقاط. ملسـية ا بع لك ا لووجد الوفد أيضا صعوبة يف  تت ً .
ناء  ية أ نة الرب-مج واملزيا نود دورة  تلف  تقM للرقابة إزاء  شارية ا P نة يص موقف ا ية  ثوسأل عن  ن جل ب خم سـ ت للج ملتلخ س يفك

نود هذه ا نة  بمعاجلة ا لللج تقM للرق. ل شارية ا P نة يار عرض نقاط ا سـوقد طرح  ت ملللج س خ شاشةُ يار آخر . لابة عىل ا ثل  خو مت
ية يف  نة الرب-مج واملزيا تقM للرقابة عىل صفحة الغالف يف و�ئق  شارية ا P نة نإدراج موقف ا جل سـ ت ملللج ًبعا ملقدمة األمانةس . ت

تقM للرقابة، وميك شارية ا P نة ية أن تكون أكرث إنصافا لعمل ا نة الرب-مج واملزيا سـهكذا، ميكن  ت للج ن ملللج س ً ن للوفود أن ف
شات نا تداخل يف ا قنب ا مل ل شطة وPج@عات وPتصاالت احملددة، . تتج ية وصفا لأل تقرير اكن بصورة ر نوذكر الوفد أن ا سـ ًل ئي

تقM للرقابة عىل  شارية ا P نة شفوي ا(ي مت تقدميه ومعل ا تقدميي ا يدة اكلعرض ا سـوأن هذه املعلومات مل تكن  ت للج ل ملل س مف
شارية وقد اك. أرض الواقع P نة تقM للرقابة، ويرى الوفد أن ا شارية ا P نة تغري أعضاء ا هذا عالقة أيضا  تن  للج سـ ت للج سب ملس ً ل

تقارير سفهتا اخلاصة بإعداد ا نظر يف  يد ا تقM للرقابة قد جيدر هبا أن  لا فل ل تع شارية . ملسـ P نة توقال الوفد إن موقف ا سللج
تقM للرقابة إزاء نفاذ ا;ول األعضاء إ يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية اكن موقفا غري واحضملسـا تد بة ا ًىل تقارير  ق ل وقد اكن . شع

تب مدير  ية يف  تقارير الور ها، وال يؤيد الوفد Pطالع عىل ا شار بغي  نفاذ حمدودا يف الوقت احلايل إىل الو�ئق اليت  مكا ق ك لن ت ي ًل
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد قبة ا ل تاح وقد الحظ الوفد أن . شع يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا يد  تقرير الو ملا ل شع قل لح

نوي املوجز للفرتة  تقرير ا سـهور هو ا لل تاز يف جودته وأنه أفضل تقرير من هذا . 2012-2011للجم تقرير بأنه  سم هذا ا ممو ل يت
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يل عىل متزي و�ئق  يف، ويف هذا د نوع يف  قا ل شع ل ن ًوأخريا، سأل الوفد . يف جودهتاجل

ناء  رشوعات ا شأن  يق  تد يق بني احلاجة إىل مزيد من معلومات ا تو تقM للرقابة عن رأهيا إزاء ا شارية ا P نة با ب ل ل سـ ت لللج ممل قس ف
تقدم يف العمل خبطوات رسيعة  .لاجلديدة واحلاجة إىل ا

سة ا .21 شكر ر ية،  ب6ان األفر للجوحتدث وفد مرص bمس مجموعة ا ي ف ئل تقM للرقابة عىل العرض ا(ي يق شارية ا P سـنة ملت س
ية اليت أ¾حهتا ل6ول األعضاء ية ا سات اإلعال تاز وعىل ا ها ا نة عىل  ته وشكر ا لفصلقد جلل ملم مللج معل وقال إن ا�موعة . م

يق ا;اخيل والر تد بة ا يات الرقابة وأداء  تابعة تو بري ا(ي مت إحرازه يف معاجلة  تقدم ا قالحظت ا م للك شع ص نه ل لكقابة اإلدارية، 
شلك غري رمسي وبأسلوب  ية  بة ا;ا يات املرا مترار أداء بعض ممارسات إدارة ا!اطر وآ بأعرب عن قلق ا�موعة إزاء ا خل قل سـ
نظمة يف حدوده غري واحض توى ا يذ إدارة ا!اطر عىل  تظام، وأن املدى ا(ي خططت األمانة  يص وبغري ا ملا سـ ن متخص . لتنفل
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نا توحة، مهنا 85ك هوأشار إىل أن  ية  مف تو ية جدا و6ص ً ذات خماطر عا بة ا�موعة يف 45ل ية، وأبدى ر غ ذات خماطر عا ل
شاغرة  تعلق bلوظائف ا تقM للرقابة، خاصة ف¬  شارية ا P نة لتلقي معلومات أكرث عن مدى معاجلة شواغل ا ي سـ ت ملللج س

ية ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية وا تد بة ا تغطوخطط معل  ل لشع تابعة، وكذÅ ف¬ ق ية ا!اطر وتدابري ا ية للمجاالت عا مللاك ل ف
رشوع تاجئ ا يح  يمي ا رشوعات لضامن إماكية ا نات تصممي ا ملتعلق  ل نمل لصح ن س لي تقتح ي نة . ب للجوسأل الوفد عام إذا اكنت ا

تحدة واسرتشد تابعة لألمم ا شرتكة ا يش ا متعت بوحدة ا تقM للرقابة قد ا شارية ا Pمل ل مل تف سـ تت ل جمل ها، وعام إذا اكنت قد س بعملت 
شرتكة يش ا يات وحدة ا يذ تو مل¾بعت  تف تص لنف شارية . ت P نة تان وطلب من ا bتوقد أيد آراء وفدي الربازيل و للج سسـ ك

تقM للرقابة  شارية ا P نة يمي ا يات الرقابة يف شلك مصفوفة، من أجل تضمني  تو تقM للرقابة أن توفر قامئة  سـا ت للج ص ب ملسـ سمل تق
 .فيذلتنلوضع ا

تابعة  .22 ته وذكر أن  تقM للرقابة عىل العرض ا(ي قد شارية ا P نة سة ا شكر إىل ر يا ا با مووجه وفد أ م سـ ت للج ي ل ن ملسـ س ئ
ية شواغل الر ترب من ا يات الرقابة  سـتو ل تع ته . ئيص تقM للرقابة يف هذا الصدد وأعرب عن ر شارية ا P نة بوأيد معل ا سـ ت غللج مل س

يق ا;اخيل املعين بإدارة املوارد . يف أن تواصل العمل عىل نفس الهنج تد يات تقرير ا تابعة تو قوأبدى الوفد اه@ما خاصا  ل ص مب ً ً
رشية نة . لبا شرتكة، وعام إذا اكنت ا يش ا يات وحدة ا تابعة تو نة  ية  للجوسأل عام إذا اكن ;ى األمانة آ مل تف ص مل ي تل ل مع

يات وحدة يذ تو تعراض  تقM للرقابة قد خططت ال شارية ا Pص سـ سـ تنفت شرتكةملس يش ا مل ا تتف تقارير . ل لوأيد طلب وفد فرسا  ن
 Mتق شارية ا P نة سه عن تقديره لعمل ا تقM للرقابة وأعرب يف الوقت  شارية ا P نة يال من ا سـأكرث  ت للج نف سـ ت للج ملتفص سمل س ً

 .للرقابة

تقM للرقابة، .23 شارية ا P نة هود ا ية عن تقديره  تحدة األمر سـوأعرب وفد الوال3ت ا ت للج ململ س جل نة يك شطة ا للج وذكر أن أ ن
ياهتا  سؤو بت دورا حمور3 يف اضطالع ا;ول األعضاء  نظمة، ويه إيضاحات  ثري من اإليضاحات عن معل ا لقدمت ا مب لع ًمل ً لك

ية والرقابة تعلقة bإلدارة ا;ا خلا نة . مل ي¬ت ا يدة للوقوف عىل  تد3ت  ثابة  ية  ية ا للجواكنت ا;ورات اإلعال ن مب تقلفصل مف مم
شارية Pية وإدارة ا!اطرست بة ا;ا بو وأنظمة املرا بىن الرقابة يف الو تقM للرقابة  خل ا ي ل قسـ هوم خريطة . مل مفوقد أيد الوفد 

سة أعوام، كام ترد يف مرفق bلويقة  ثالطريق اليت مدهتا  يل اليت WO/IAOC/21/2مخ تفا ناك بعض ا ص، إال أنه يرى أن  ل ه
ها ت. تنقصقد  سائل  ميث حددت خريطة الطريق  تب مح يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية و تد بة ا ثل خطط معل  مككررة،  ق لم شع

تقM للرقابة مع  شارية ا P نة تعامل ا يف ميكن أن  يه الكفاية  ناول مبا  بو، لكهنا مل  يات وأمني مظامل الو سـاألخال ت للج ت ك ت ملي س ف ت ق
تكررة سائل الطارئة غري ا ملا ية اليت ميكن هبا. مل سائل اجلديدة يف خريطة الطريقمعاجلة لكيفوطلب الوفد معلومات عن ا  .مل ا

شارية  .24 P نة تقM للرقابة عىل تقريرها وذكر أن دور ا شارية ا P نة شكر إىل ا تووجه وفد اجلزائر ا للج سـ ت للج سل ملس
تقM للرقابة اكن حاسام يف تعزيز ا;ور الرقايب ل6ول األعضاء ًا يال، و. ملسـ ته يف تلقي تقارير أكرث  ًوأعرب عن ر تفص خص غب

تقM للرقابة شارية ا P نة يات ا سه قامئة تو سـb(كر يف الوقت  ت للج ص ملنف تقار إىل . س P فوطلب الوفد معلومات أكرث عن
نة  نة الصادرة عن ا يات ا تو رشوعات، وكذÅ ا ية املالمئة يف الربامج وتصم¬ت ا للجمؤرشات األداء الر ي ص ل ملعسـ ملي ئ

تقM للرقابة يف هذا الصد شارية ا Pسـ ملت تقM للرقابةس شارية ا P نة سني الوضع يف نظر ا ية  سـد، و ت للج ملحت س والحظ أن . يفك
بو  تقM للرقابة هلم أن حيرضوا ندوة الو شارية ا P نة يأعضاء ا سـ ت ملللج ية "س شأن آ�ر ا ية  يمي احلا تعمل من ممارسات ا مللكا بتق ل لل

ية تاجئ هذ"لتمنالفكرية عىل ا تقارير عن  ية إعداد ا ن، وسأل عن  ل شاركةكيف تقM . مله ا شارية ا P نة سـأما عن مالحظات ا ت ملللج س
ية يف  ية وغري الر سوية الر يات ا تلف آ ية أوحض وإىل إذاكء الوعي  بادئ تو تعلقة bحلاجة إىل وجود  مسللرقابة ا مس ت ل مبخ جهي لمل م

ية يات الر نة توحض اآل بو، فقد طلب معلومات  مسالو ل ي يا/معي ية القامئة حا ًغري الر ل ت. مس يات الرقابة، أعرب الوفد يوف¬  تو صعلق  ب
بات اليت تقدمت هبا الوفود األخرى للحصول  يذها، وكرر ا يات اليت مل يمت  تو باب إغالق ا ته يف معرفة أ لطلعن ر ص ل سـ تنفب غ

نظمة توى ا تقM للرقابة، تعطي صورة أوحض ملا حيدث عىل  شارية ا P نة يال من ا ملعىل تقارير أكرث  سـ سـ ت للج متفص مل س وطلب . ً
توي عىل تضمني تقرير  نوي نظرا إىل أن ا تقرير ا تقM للرقابة يف ا شارية ا P نة تعرضهتا ا حي قامئة bلو�ئق اليت ا ل سـ ل سـ ت للج ًسـ ل مل س

ية إىل هذه الو�ئق  .جعإشارات مر
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ند ا .25 ناوها يف ا يمت  يمي  يق ا;اخيل وا تد سأô نفاذ ا;ول األعضاء إىل تقارير ا بوذكر الريس الوفود بأن  ت ل لم ل س تق ق لئ لتايل من 5
نص عىل تزويد ا;ول .WO/PBC/19/20 Addثجدول األعامل، وأن الويقة  ثاق الرقابة اإلدارية  تعديل  ي تويص  ي لب م

تقارير عرب اإلنرتنت نفاذ إىل ا  Mي لاألعضاء بو لل رسية. سـ يقات ;واعي ا نفاذ املوسع تقارير ا ثىن من هذا ا لوسوف  ل تحقسـ 5ت ل َ  .ُت

شاري .26 P نة سة ا توردت ر للج ي س5 نةئ شـهتا يف ا نا تجري  يقات مت تدويهنا و تقM للرقابة قائM إن لك ا للجة ا ق سـ تعل مسـ ل . مل
يات تو b بات احلصول عىل مزيد من املعلومات، ميكن توفري قامئة تعلق  صفف¬  ل بطل تقM . ي شارية ا P نة سـكام أن تقارير ا ت ملللج س

يل تفا تضمن أيضا مزيدا من ا صللرقابة ميكن أن  ل ًت ن. ً يل نفاذ ا;ول األعضاء إىلللجوتؤيد ا تقM للرقابة  شارية ا P هة سـ ست تس  مل
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يمي الصادرة عن  يق وا تد قتقارير ا تق لق شع نة . لل شرتكة، فإن ا يش ا يات وحدة ا للجأما تو مل تف تص ل
تابعهتا، لكهنا تلقت من األمانة تقريرا ع تقM للرقابة مل تقم  شارية ا Pً مب سـ ملت تقرير يف س تعراض هذا ا يذها وتعزتم ا لن وضع  سـ تنف

بM يف نومفرب تقM للرقابة . ملقدورهتا ا شارية ا P نة يات ا سة بأن األعضاء اجلدد ركزوا أوال عىل تو سـوذكرت الر ت للج ص ملي س ًئ 5
يات األخرى تو يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا صها، مث تصدوا مع  لل ل قشع ت. نفس b تعلق لأما ف¬  نة ي للجفاعل بني ا

نة  سة ا بري، عزته ر يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية، فقد مت إحراز تقدم  تد بة ا تقM للرقابة و شارية ا Pللج ي ك ل شع سـ ئت قس مل
يني هد املدققني ا;ا شرتك ملعايري  هم ا تقM للرقابة إىل ا شارية ا Pخل مل سـ معت لف مل يأيت . س ناء اجلديدة،  رشوعات ا تعلق  سـوف¬  ب لي مب

ند املعين بذÅ يف جدول األعاملللجرد ا تقM للرقابة يف ا شارية ا P بنة سـ لت مل  .س

ية أن تقرير  .27 نة الرب-مج واملزيا تقM للرقابة اليت حترض أيضا اج@عات  شارية ا P نة نوأضافت عضوة ا جل سـ ت ًللج مل س
نه ل6ول األعضاء نظر نويه  رشية قد مت ا يق ا;اخيل املعين بإدارة املوارد ا تد عا ت لل بل ثارةق همة ا سائل ا ملا إىل عدد ا ململ حيث أن . ً

تخذ تأثري يف اإلجراء ا سائل وأن تكون قادرة عىل ا ملا;ول األعضاء جيب أن تكون عىل وعي هبذه ا ل ته . مل لوأكدت ما قا
نة أن تفعل ما بو يقات ا;ول األعضاء واعزتام ا شأن تدوين لك  تقM للرقابة  شارية ا P نة سة ا سر للج تعل ب سـ ت للج ملي س عها جلعل ئ

سائل اليت مت Pنهتاء مهنا وت� اليت ال تزال معلقة واإلجراءات  يهنا معلومات عن ا يال و ية أكرث  ملتقاريرها ا تضم تفص ًلفصل
بل األمانة تخذة من  قا يق ا;اخيل . مل تد بة ا تقM للرقابة و شارية ا P نة تفاعل بني ا b تعلق قوقالت إنه ف¬  ل شع سـ ت للج ل ملي س

يات الرقابة، فإن العمل والرقابة اإلدارية تابعة تو ص يف جمال  نة –م سة ا للج كام قالت ر هم –ئي ثة يف ظل  تقدم خبطى  ف بدأ  ي حثي
بني نشرتك يضمن الرتابط ا;امئ بني اجلا سة . م بالغة مدهتا  تقM للرقابة ا شارية ا P نة شأن خريطة طريق ا مخأما  ل سـ ت للج ملب س

تكررة والطارئة سائل ا تعامل مع ا ملأعوام وا مل سائل ل تعرض ا تقM للرقابة ميكن أن  شارية ا P نة مل، فقد ذكرت أن ا سـ سـ ت تللج مل س
هورها وأن خريطة الطريق  ند  ظالطارئة  بت إىل احلد ا(ي ع ُمل  ت وخبصوص مؤرشات األداء . ستبعد معه موضوعات أخرىتث

تقM للرقابة بصو شارية ا P نة شTت اليت الحظهتا ا شأت ا ية، فقد  سـالر ت للج مل ن ملسـ سي ية من ئ غياب أسس املقارنة ئيسـرة ر
سأô . ووضع األهداف سن، ويه  يمي ا تايل اكن من الصعب  bيمي احلركة، و مبدون أسس املقارنة، اكن من الصعب  تح لل تق تق ف

ها نظمة وتعا جلجيب أن هتمت هبا ا  .مل

شرتكة وإدارة ا!اطر امل .28 يش ا يات وحدة ا يذ تو ية عن  ملوقدمت األمانة إيضاحات إضا تف تص نف لف يةت حيث ¾بعت . سسـؤ
نو3 يا  تابعة فعاô وأعدت تقريرا مر شرتكة  يش ا يات وحدة ا ًاألمانة تو سـ حل مل تف ًص ً م ت تقرير األخري، الصادر . ل لوقد مت إرسال ا

مترب 31بتارخي  ها2011سب  شلك أساسا  تقM للرقابة وميكن أن  شارية ا P نة لعمل، إىل ا ً ي سـ ت ملللج بة إلدارة ا!اطر . س b لنسـأما
تقM للرقابةاملؤ شارية ا P نة توسع مع ا ته  نا سـية، فقد أشارت األمانة إىل أن هذا املوضوع جرت  ت للج ب شـ ملسـ ق سس واكن من . م

ية، أو  هوم أن إدارة ا!اطر املؤ سسـا ية "ملف برية سسـإدارة ا!اطر املؤ طبقا ملصطلح األمانة، اكنت " ERMلكbألحرف ا
يةٍرحMمبثابة  ٍ و يا. معل بو حا ًوتقف الو ل توى ي ند  سـ  ية "مع ندت ". bermألحرف الصغرية سسـإدارة ا!اطر املؤ ستوقد ا

ية، ميكن  يذ إدارة ا!اطر املؤ تقM للرقابة إىل خريطة طريق  شارية ا P نة شات اليت أجريت مع ا نا سـا سـ ت للج ق سمل تنفمل لس
تض توقع أن يمت  بت يف ذÅ، ويه خريطة طريق  مبقإطالع ا;ول األعضاء علهيا إذا ر يُ يذ الاكمل إلدارة ا!اطر غ لتنفاها ا

ية حبلول عام   .2016-2015سسـاملؤ
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شارية  .29 P نة متر من عبء العمل ا(ي تضطلع به ا شلك  يا أن ا;ول األعضاء اكنت تزيد  توذكر وفد أملا للج ب سن مسـ
تقM للرقابة تقM للرقابة اكنت تعمل . ملسـا شارية ا P نة سـوذكر بأن ا ت ملللج س متعت أربع مرات فقط يف  وأهناللصاحل العام5 ج ا

نة يقات وPقرتاحات، . لسـا تقM للرقابة إذا ¾بعت لك ا شارية ا P نة تعلوهو يرى أن ا سـ ت لللج مل  سيتضاعف عبء العمل هباس
شلك دامئ  ôشغو تقM للرقابة  شارية ا P نة يؤدي ذÅ أيضا إىل جعل ا بو م سـ ت للج ملسـ س ً. 

ية–مجهورية (وقد الحظ وفد إيران  .30 تقM للرقابة مت إعداده أ) م اإلسال شارية ا P نة نوي  تقرير ا سـن ا ت للج سـ ملل سل
ها نة  نفسبادرة من ا للج ية مب نة الرب-مج واملزيا تقM للرقابة و شارية ا P نة تقارير بني ا يحا خلطوط رفع ا ن، فطلب تو جل سـ ت للج ل ملض س ً

بو ية العامة للو يوا ية اكن. مجلع نة الرب-مج واملزيا نوالحظ الوفد أيضا أن  جل ت حتصل عىل املعلومات عىل مدار العام عن طريق ً
تقM للرقابة شارية ا P نة ية  تقارير ا سـا ت للج لفصل ملل ية . س نوي جيب أن يمت إرساÕ إىل ا تقرير ا مجلعوسأل عام إذا اكن ا سـ لل

ية اليت جيب إرساÕ هبا  .لالعامة، وسأل عن اآل

يش ا .31 تابعة تقارير وحدة ا يا أن  نوب أفر ملوذكر وفد  تتف م يق بة لج ناك  ية كربى، وأنه مل يكن يعرف أن  ها أ شعشرتكة  ه مه ل
سؤوô عن هذا العمل بغي . م¾بعة لألمانة  تابعة  شرتكة، فإن هذه ا يش ا يات وحدة ا تابعة تو ية  نوقال إنه نظرا أل ت يم مل مل تف ص لمه ً

ية نة الرب-مج واملزيا ندا دامئا يف جدول أعامل  نأن تكون  جل ًب يد. ً تقرير ملفكام أنه قد يكون من ا تلقى ا ل ل6ول األعضاء أن  ت
تقM للرقابة شارية ا P نة تابعة ا نوي لألمانة إىل جانب  سـا ت للج ملسـ سل ية ومجموعة . م ب6ان األفر ياين مجموعة ا يقوأيد الوفد متاما  ل ب ً

نات تص يات الرقابة و تعلق bملالحظات اليت أبداها �هام عىل تو ية، وال سـ¬ ف¬  سيجدول أعامل ا ص ي حتمن رشوعات، لت ملممي ا
بة ئيث رأى أهنا مالحظات صا يات الرقابة يف شلك مصفوفة. ح تو ته يف تلقي قامئة  صوأعرب الوفد أيضا عن ر ب غب ً. 

تقارير إىل  .32 نة يف رفع ا ها ا تعلق bخلطوط اليت  تقM للرقابة الوضع ف¬  شارية ا P نة سة ا لوخلصت ر للج ت ي سـ ت للج بعي ت س ملئ
نة. ا;ول األعضاء للجيث اكنت ا ناء ح ية، مع ا;ول األعضاء أ تفاعل، عقب لك دورة  تقM للرقابة  شارية ا P ث فصل ت سـ ملت س

ية،  تحدث مؤخرامدورة إعال ًوهو نظام ا ُ نوي . سـ تقM للرقابة قد قررت إعداد تقرير  شارية ا P نة سـواكنت ا سـ ت ملللج س
ية لعمل نة الرب-مج واملزيا تعراض  نيل ا جل سـ تقM  لتسه شارية ا P نة سـا ت ملللج نوي رؤية س تقرير ا يث يوفر هذا ا سـللرقابة،  لل ح

تقM للرقابة شارية ا P نة ية  سـتاكمM وشامM للك املعلومات الواردة يف تقارير ا;ورات ا ت للج مللفصل س ومع مالحظة أن . م
تعدي نة أن ا سة ا تايل من جدول األعامل، ذكرت ر ند ا يل يف ا b شة نا تخضع  تقارير  لخطوط رفع ا للج ي ل ب تفص ق للم سـ ئل ل الت ل

ية بات احلا ناول عدم الرتابط يف الرت لاملقرتحة  ت يت يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية اآلن برفع تقريره إىل . ت تد بة ا قثال، قام مدير  ل شع ًمف
نة الرب-مج  تابة إىل  ساbت اخلار` تقريره  تابة، ورفع مراجع ا ية العامة  ية شفو3 وإىل ا جلنة الرب-مج واملزيا ك حل ك مجلع ن ًجل

ية فقطواملزيا نة الرب-مج واملزيا تابة إىل  تقM للرقابة تقريرها  شارية ا P نة ية العامة، ورفعت ا نية وا جل ك سـ ت للج مجلع ملن أما وحدة . س
متع هبا بعد، لكهنا تلقت تقاريرها من األمانة تقM للرقابة مل  شارية ا P نة شرتكة، فإن ا يش ا جتا سـ ت للج مل ملتف سل تعلق . ت يوف¬ 

يات الرقابة، أ صتو توى ا!اطر، ب يات ميكن أن تقدم يف شلك مصفوفة مع معلومات عن  تو نة أن ا سة ا سـكدت ر ص ل للج مي 5 ئ
ôساء ية، وا ملوخطط العمل واجلداول الز  .من

نوية .33 تقارير ا شرتكة مل يكن مقصورا عىل رفع ا يش ا ها مع وحدة ا سـوأكدت األمانة أن  ل مل لتف ًل ت حيث شاركت األمانة . معل
ية إمتام يف لك دراسة أجرهتا وحد ناء  رشوعات تقارير األخطاء املادية أ تعراض  شرتكة، مبا يف ذÅ ا يش ا معلة ا ث سـ مل ملتف ت ل

تقرير تقرير املرحيل ا(ي مت . لا ها يف ا بو، واليت وردت تفا ية bلو شرتكة ا يش ا يات وحدة ا لكام ¾بعت لك تو ي ن مل تف يلص صت ملع ل
تقM للرقابة شارية ا P نة سـعرضه عىل ا ت ملللج تقM للرقابة بدورها تقريرا عن ذÅ إىل وسوف تر. س شارية ا P نة ًفع ا سـ ت ملللج س

تقارير يا لرفع ا با  بدو تر لا;ول األعضاء، وهو ما  م ت ًي نطقً  .ي

تقM للرقابة .34 شارية ا P بو نة الو نوي  تقرير ا b ية علام نة الرب-مج واملزيا سـأحاطت  ت ي للج سـ ل ن ملجل سل ً. 
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P بو نة الو تعاقب عىل العضوية يف  سا ي جل تقM للرقابةل سـشارية ا     ملت
شات إىل الويقة  .35 نا ندت ا ثا ق مل  .WO/PBC/19/11تس

تقM للرقابة، وقدم الويقة  .36 شارية ا P نة شكر إىل الوفود وإىل ا ثوجه الريس ا سـ ت للج ملل س ، اليت WO/PBC/19/11ئ
يار وفقا لألحاكم الواردة يف الويقة  نة ا شئ  ية أن  نة الرب-مج واملزيا ثتطلب من  ت جل ن ن ًجل خ يط WO/GA/39/13ت حت، وأن 

يار يف  ية ا  Åتطلق بعد ذ تعلام بأن األمانة  معل خسـ شارية 2013ً P نة تصاصات ا ت وفقا ألحاكم نفس الويقة وا للج سث خ ً
مترب  تعقد يف  ية اليت  نة الرب-مج واملزيا ياهتا يف دورة  يار تو P نة تقM للرقابة، ليك ترفع  سبا سـ ن جل ص ت جل خسـ  .2013مل

نة الرب- .37 ينيجلوقد اختذت  تا ية اإلجراءين ا لمج واملزيا ل  :ن

ثلني ل6ول  "1" بعة  تألف من  تقM للرقابة  شارية ا P نة يار ¾بعة  نة ا شاء  ممقررت إ سـ ت سـ ت للج ت جل ملن س خ
 ؛WO/GA/39/13ث من الويقة 19 و18ًاألعضاء، وفقا للفقرتني 

شا "2" P نة يار يف ا ية ا  Åتطلق بعد ذ تأحاطت علام بأن األمانة  للج ت معل سسـ خ تقM للرقابة، ً ملسـرية ا
بارا من  ًا ث، وفقا لألحاكم الواردة يف الويقة 2013عت ًWO/GA/39/13 شارية P نة تصاصات ا ت وا سللج خ

مترب  تعقد يف  ية اليت  نة الرب-مج واملزيا ياهتا يف دورة  يار تو P نة تقM للرقابة، ليك ترفع  سبا سـ ن جل ص ت جل خسـ مل
2013. 

ند  ند ا ند ا ند ا نة الو    ::::4444للللببببا تصاصات  نة الومراجعة ا تصاصات  نة الومراجعة ا تصاصات  نة الومراجعة ا تصاصات  جلجلجلجلمراجعة ا ثاق الرقابة اإلدارية خخخخ تقM للرقابة و شارية ا P ثاق الرقابة اإلدارية بو تقM للرقابة و شارية ا P ثاق الرقابة اإلدارية بو تقM للرقابة و شارية ا P ثاق الرقابة اإلدارية بو تقM للرقابة و شارية ا P يبو سـ ت يي سـ ت يي سـ ت يي سـ ت مي مس مس مس ململململس
تصاصات  تصاصات وا تصاصات وا تصاصات وا ساbت خخخخوا ساbت مراجع ا ساbت مراجع ا ساbت مراجع ا بواخلار`اخلار`اخلار`اخلار`حلحلحلحلمراجع ا بو يف الو بو يف الو بو يف الو     يييي يف الو

تني  .38 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  . WO/PBC/19/20 Add وWO/PBC/19/20س

تعرضوا يف مارس  .39 تقM للرقابة إىل أن األعضاء اجلدد ا شارية ا P نة سة ا سـأشارت ر سـ ت للج ملي س ث2011ئ بو مي  ياق الو
ساbت تصاصات مراجع ا حلللرقابة اإلدارية وا هم  خ  Åللرقابة، وذ Mتق شارية ا P نة تصاصات ا لفاخلار` وا سـخ ت ملللج س

ثاليث للرقابة بو ا يلك الو ية داخل  لالعالقات الو ي ه ناك بعض الصالت املفقودة. ظيف هوبني هلم أن  ثاق الرقابة . ت نص  يثال،  ي ممف ً
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية، اإلدارية عىل مصادقة لك  تد بة ا ية عىل خطط معل  نة الرب-مج واملزيا قمن املدير العام و ل شع ن جل

تقM للرقابة شارية ا P نة نص عىل أي دور  سـنه ال  ت للج ملي س تقM للرقابة عىل . لك شارية ا P نة تايل، فإن رقابة ا bسـو ت للج ملل س
يق ا;اخيل والرقابة اإلداري تد بة ا قخطط معل  ل متد عىل عالقة العمل القامئةشع ثاق يف ضوء معايري . تعة  تعراض ا يوبعد ا ملسـ

سق مع أفضل  ناك أحاكما أخرى ال  تقM للرقابة أيضا أن  شارية ا P نة يني، رأت ا تهد املدققني ا;ا ه سـ ت للج تخل ًس ً مل مع
يات الرقابة تابعة تو ية  ت� ا صاملامرسات،  مب ن هدف األويل القرتاح إدخا. ملعك تصاصات مراجع لوقد اكن ا خل تعديالت عىل ا

يث الرتابط  ية من  سني العالقات الو تقM للرقابة هو  شارية ا P نة تصاصات ا ساbت اخلار` وا حا يف ظخ حتس سـ ت للج ملحل
تقارير تقM للرقابة لكمهتا بأن أكدت للوفود أن لك . لوPتصاالت وخطوط رفع ا شارية ا P نة سة ا متت ر سـوا ت للج ملي س ئ خت

سق يريات  تا تتغ  . مع املعايري العامة وأنه مل يمت اقرتاح أي يشء ثوريل

يه .40 يفه إ يس ;يه ما  تاز وقال إنه  لورأى وفد فرسا أن Pقرتاح  يض مم يحا للمالحظات اليت أبديت . لن ًإال أنه طلب تو ض
نقاط لشأن معاجلة بعض ا سة ا. ب سأô ما إذا اكنت ر شات، يه  نا سأô أخرى أدت إىل مزيد من ا يوأثريت  م ق مل للجنة ئم

تلفة تقM للرقابة ملوضوعات  شارية ا P نة يل ا تعرض  تقM للرقابة  شارية ا Pخم سـ ت للج حتل سـ سـ ملت سمل  .س

تقالل  .41 تعديالت املقرتحة اقرتحت هبدف تعزيز ا ية، فأشار إىل أن ا ب6ان األفر سـوحتدث وفد مرص bمس مجموعة ا ل ُل يق
ية أيض ية، وأعرب عن سعادته إزاء اجتاه ا نالوظائف الرقا نة . ًا إىل كفاô مزيد من ترابطلب ية أن تكون ا للجوأكد عىل أ مه
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بة  ية، وأبدى ر نة الرب-مج واملزيا ية العامة إىل جانب  بارشة أمام ا ية  سؤو  ôسؤو تقM للرقابة  شارية ا Pغ ن جل مجلع ل م م سـ مت مل س
نظو يق يف  تد ت� اخلاصة بوظائف ا تعديالت املقرتحة  تأكد من مطابقة ا ما�موعة يف ا ق ل ل ل تحدة كام ترد يف تقرير ل ملمة األمم ا

شرتكة  يش ا ملوحدة ا تتف بارات الفقرة . JIU/REP/1010/5ل شلك خاص إىل إلغاء إحدى  عوأشار  ثاق الرقابة 4ب مي من 
بارة  ته"...عاإلدارية، ويه  بغي أن تكون Õ حرية إجناز أي معل يدخل يف إطار وال ي، ولكن،  بة ا�موعة " ني غوأعرب عن ر

ياغة مجM . لسببيف معرفة ا صوقال أيضا إن ا�موعة ترغب يف تعزيز  نازع املصاحل"ً تعني تفادي  تو ، بأن تعدل 5يف الفقرة  "ّي
بارة  عثال  ً ّتعني تفادي"م ّتعني حظر"... إىل " ي يق 18ويف الفقرة ". ي تد سخ من تقارير ا ق، ترى ا�موعة أنه ميكن إرسال  ل ن

نة الرب جلا;اخيل والرقابة إىل رييس  يا من إرسال ئ يه حا نصوص  ية العامة، bإلضافة إىل ما هو  ية وا ً-مج واملزيا ل عل مجلع من
تقM للرقابة شارية ا P نة سخة إىل ا تقارير إىل املدير العام مع  سـا ت للج ن ملل بارة 31ويف الفقرة . س مع "... ع، ترى ا�موعة أن 

تقM للرقابة شارية ا P نة يق وا نة ا شورة  سـأخذ  ت للج سـ جل ملم سن بارلت P نة "... جيب أن تعدل إىل " عت يف جلبإقرار من 
تقM للرقابة شارية ا P نة يق وا سـا ت للج ملسـ سن تقM للرقابة، فقد أكدت ". لت شارية ا P نة تصاصات ا b تعلق سـأما ف¬  ت للج ملي س خ

سؤوô أ تقM للرقابة جيب أن تكون  شارية ا P نة ها لالقرتاح القائل بأن ا ما�موعة د سـ ت ملللج س ية العامةمع وف¬ خيص . مجلعمام ا
تني  تقM للرقابة وأنه )ه(و) د(2عيالفقرتني الفر شارية ا P نة سـ، ترى ا�موعة أن اإللغاء املقرتح يقلص من والية ا ت ملللج س

نص األصيل  .لجيب اإلبقاء عىل ا

تني .42 شأن  يحا  تعديالت املقرتحة وطلب تو ية ا تحدة األمر نقطوأيد وفد الوال3ت ا ب ض ل ًمل تعلق . يك ييث سأل، ف¬  ح
يقاتb19لفقرة  تعامل مع تقارير ا يل عن ا تفا ثاق الرقابة اإلدارية، عام إذا اكن ميكن توفري مزيد من ا لتحق من  لم ص ل 5وذكر بأن . ي

شأن رس نه يرى أن تقدمي إيضاح  نفاذ إلهيا عن بعد،  تقارير لن ميكن ا ية أشار إىل أن هذه ا نة الرب-مج واملزيا بريس  ل ل ن لكجل ية ئ
نا ترب  تقارير  ًهذه ا سـ يع حتل تعلق bلفقرة . سـ بارة 4يوف¬  نطقي لقرار إلغاء  ثاق الرقابة اإلدارية، سأل عن األساس ا ع من  مل مي

ته"... بغي أن تكون Õ حرية إجناز أي معل يدخل يف إطار وال ي، ولكن،  يق ا;اخيل ". ني تد بة ا قويرى الوفد أن مدير  ل شع
بد تهيوالرقابة اإلدارية Õ أن  تىض  سه  يق من تلقاء  يمي وا يق وا تد يات ا سلطأ  نف ل مبقمعل تحق تق لق  .ل

سم  .43 نظمة  تعديالت املقرتحة، وذكر أن أية  تقM للرقابة وا شارية ا P نة تحدة بآراء ا تورحب وفد اململكة ا ل سـ ت للج تمل مس مل
Mتق ها الرقابة ا يق ا;اخيل تد تد يفة قوية  ها عن و ية ال غىن  شفا تاح وا سـbال لل ظ ملل مع ق ل ف لقد عززت Pقرتاحات دور ووضع . نف

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا تقM للرقابة ومدير  شارية ا P نة قا ل شع سـ ت ملللج ويف هذا الصدد، يرى الوفد أنه قد يكون . س
يق  تد بة ا يق عىل إقاô مدير  b للرقابة الزتام رمسي Mتق شارية ا P نة يد أن يكون ;ى ا قمن ا لملف شع تعل سـ ت لللج مل ا;اخيل س

يق تفاء bحلصول عىل الفرصة  P نه عوضا عن تعلوالرقابة اإلدارية و ك للي ًتع ترب حزمة . ي تعوأكد عىل أنه يرى أن Pقرتاحات 
يا ًتازة يؤيدها الوفد  لك  .مم

يا للغاية .44 ترب تطورا إجيا تعديالت املقرتحة  يا أن ا با ًويرى وفد أ ب تع ل ن ي. ًسـ ته يف تقدمي اقرتاحات إضا فوأعرب عن ر ة غب
بة  تقالل ملدير  P تو3ت بدأي كفاô نفاذ ا;ول األعضاء إىل املعلومات بقدر اإلماكن وكفاô أعىل  شعسرتشدا  سـ سـ مب مم ً

تقM للرقابة شارية ا P نة يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية و تد سـا ت للج ملل س باه إىل الفقرة . ق P نتويف هذا الصدد، لفت الوفد
نة P) ج(13 تصاصات ا تمن ا سللج يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية بإعداد خ تد بة ا يام  تعلقة  تقM للرقابة، ا قشارية ا لبق شع مل ملسـ

نة وتعممينورش  بات، يف رأيه، جيب أن تعرض عىل ا يق، وذكر أن ا يمي وا يق ا;اخيل وا تد بات إجراءات ا للج  ي ل تت لكك تحق تق ق لي ل
بل إمتاáا تقM للرقابة ملراجعهتا  شارية ا Pق سـ ملت ت. س يقات ممكن 22علق bلفقرة يوف¬  نفاذ إىل تقارير ا لتحق، الحظ الوفد أن ا ل

نة  ساbت اخلار` وا نص عىل إماكية نفاذ مراجع ا تو3ت، لكن ال يوجد ما  يقات عىل أعىل ا b تعلق للجف¬  حل ن ي سـ ملي لتحق
تو3ت أخرى يقات عىل  تقM للرقابة إىل تقارير ا شارية ا Pسـ سـ مت لتحقمل بغي أال تكون مقصورة ويرى الوفد أن الر. س ينقابة 

يا فقط تو3ت ا لعلعىل ا يق ا;اخيل والرقابة 31أما عن الفقرة . ملسـ تد بة ا يري مدير  ية  ثاق الرقابة اإلدارية، وا ق من  ل شع تغ ن بي ملع م
تعزز من  ية القائل بأن دور ا;ول األعضاء جيب أن  ب6ان األفر ته، فقد أيد الوفد رأي مجموعة ا ياإلدارية أو إقا ل نة يقل جلخالل 

يق تقM للرقابة، سأل عام إذا اكن جيب تعديل الفقرة . لتنسـا شارية ا P نة تصاصات ا سـوخبصوص ا ت ملللج س نص 6خ تضمن ا ل  لت
بل بو يف ا يف يف الو تو تقM للرقابة  شارية ا P نة ية أعضاء ا سـتقعىل عدم أ ملس ي ظ لل سـ ت للج  .ملهل
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يحا للامدة  .45 يا تو ًوطلب وفد أملا ض ثاق الرقابة 18ن يق مي من  تد بة ا نفاذ ا;ول األعضاء إىل تقارير  تعلقة  قاإلدارية وا ل شع ب مل
يقه يف الواقع العميل ية  تعلق  با;اخيل والرقابة اإلدارية، وخاصة ف¬  بك تطي ية عرب . يف نثال، ميكن أن يمت إرسال ويقة إلكرتو ث ًمف
يدات؟ والحظ ما ا. لخط آمن، مث يمت تداوها بعد ذÅ يف شـىت أحناء العامل بضغطة زر واحدة لتقي;اعي إذن إىل وجود ا

يق ا;اخيل والرقابة  تد بة ا تعديالت األصيل، وساءل عام يدفع مدير  رس مل يكن واردا يف اقرتاح ا نفاذ ا قالوفد أن ا ل شع ت ل ًل 5 َ ملي
هام يري مو تقM للرقابة إىل  شارية ا P نة قفاإلدارية وا تغ سـ ت ملللج شري ذÅ إىل فه. وطلب حتديد املقصود b;ول األعضاء. س يل 

يا الربيدية تضم  سة يف ت� ا;وô؟ إن قامئة أملا يف أو إىل أية مؤ نثل ل6وô العضو يف  س ن  امس، (Å يطلب الوفد 200جمم
تقارير تلقى ا لمعايري حتدد من ميكن أن  ية اليت قد تعرف هبا ا;ول األعضاء أن تقريرا جديدا قد . ي ساءل عن ا ًوقد  ً لكيف ت

بالغ صدر، وهو يرى أن  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية وا تد بة ا سابقة اليت أصدرهتا  تقارير ا شمل ا نفاذ جيب أن  لا ل شع ل ل ي قل
باره املايض ً تقريرا، وذÅ لضامن أن يضع Pقرتاح 31عددها  بلعتيف ا b ملسـتقكام هيمت. 

تقالل .46 بدأ تعزيز ا ية،  تحد� bمس مجموعة جدول أعامل ا سـوأيد وفد الربازيل،  ممن لتم تقM للرقابة ً شارية ا P نة سـ ا ت ملللج س
يق ا;اخيل  تد بة ا قو ل تقM للرقابة عىل الفقرة . والرقابة اإلداريةشع شارية ا P نة يق ا سـوbإلشارة إىل  ت للج ملتعل ثاق 4س مي من 

بارة اليت تقول إن  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية "لعالرقابة اإلدارية، اقرتح إدراج ا تد بة ا قمدير  ل دا من اإلدارة ليس فرشع
ية ها4يف الفقرة " لعملا بب إلغاء . نفس  ية عن  تحدة األمر بق وأن طرحه وفدا مرص والوال3ت ا سؤال ا(ي  سوأ�ر ا يك مل سـ ل
ته"...عبارة  بغي أن تكون Õ حرية إجناز أي معل يدخل يف إطار وال ي، ولكن،  تعلق bلفقرة . من نفس هذه الفقرة" ني يوف¬ 

نفاذ إلهيم جيب أن ، قال إن ا�موعة ت7 يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا لرى أن قامئة املوظفني ا(ين حيق ملدير  ل قشع
يق نة ا سـشمل ريس  جل لتنت يل Pزدواج يف 8ويف الفقرة . ئ تعلق  تقM للرقابة ا شارية ا P نة يق ا تقل، أشار إىل  مل سـ ت للج بتعل مل س

بب إلغا نة، وسأل عن  شطة إىل أدىن درجة  ساأل ممك تعديل املقرتحن بارة يف ا لء هذه ا ند الفرعي . لع ، 13من الفقرة  )د(لبويف ا
نحو  تكون عىل ا بارات  تقارير عن طريق تعديل إحدى ا تايب عىل رشوط رفع ا شلك  لاقرتح الوفد إضفاء الطابع الرمسي  ل لع ل ك ب

تايل يةإعداد تقارير : "... لا بتا ية  ك شاريمنتظمةحلمر P نة ت ل6ول األعضاء وا تقM للرقابة واملدير العامسللج  ...". ملسـة ا
ثل، اقرتح الوفد إضافة  bيا"ملو ًتا ب تكون كام ييل25يف الفقرة " ك بةّيقدم : "ل  يا  لشعمدير ا ًتقريرا مر حل ياً بتا  حول خطط العمل ك

نوية ية لسـا نة الرب-مج واملزيا تظم أمام  نشلك  جل ن تعديالت ". مب يقات عىل ا لوال توجد ;ى الوفد أية  تصاصات تعل خاملقرتحة ال
ساbت بب إلغاء . اخلار` حلمراجع ا تقM للرقابة، فقد سأل الوفد عن  شارية ا P نة تصاصات ا b تعلق سأما ف¬  سـخ ت للج ملي س
نة 1جزء من الفقرة  شأن أصول ا يه يف رأي الوفد ألنه يوفر درجة أكرب من الوضوح  للج، وهو جزء جيب اإلبقاء  ب عل

تقM للر شارية ا Pسـ ملت ياغة اجلديدة 2ويف الفقرة . قابةس ية"... لص، أشار إىل ا نة الرب-مج واملزيا ية ¾بعة  ئة فر نيه  للج ع  هي
ياق..."  يا من ا ها  بارة أو عام إذا اكن ميكن  يحا عام إذا اكن من الرضوري إدراج هذه ا سـوطلب تو ن ف لع لض ًمض ويف الفقرة . همً
تعديل املقرتح 13 نة P"ل، أشار إىل ا للجتقدم ا ية سـ ية وا نة الرب-مج واملزيا نو3 إىل  تقM للرقابة تقريرا  مجلعشارية ا ن جل سـ سـ ًت ً مل س

بو وإىل تفاعالهتا مع األمانة يق ا;اخيل واخلار` يف الو تد ها لوظائف ا تعرا نادا إىل ا بو ا يالعامة للو ل سـ س قي ض ويف هذا ". ًت
شارية ا P نة سـالصدد، سأل الوفد عام إذا اكن هذا يعين أن ا ت ملللج ية س نو3 موجزا إىل ا تقدم تقريرا  مجلعتقM للرقابة  سـ ًسـ ًً

ية نة الرب-مج واملزيا تعرضه أوال  بارشة دون أن  نالعامة  جل ًسـ ت تلقى تقريرا شامال . م ية العامة جيب أن  ًيث يرى الوفد أن ا ً ت مجلع ح
 .لويس جمرد تقرير موجز

بويفارية–مجهورية (وطلب وفد فزنويال  .47 ل ا با) ل يحا من وفد أ سـتو شأن الفقرة ًض بيا  ) ميثاق الرقابة اإلدارية (22ن
تعلق bملدير العام يق  يق من أي تقرير  نة ا سخة إىل ريس  يواقرتاح إرسال  سـ جل حتقن  .لتنئ

تقM للرقابة والوفود .48 شارية ا P نة سة ا سـوشكر الريس ر ت للج ملي س ئ وملا اكنت Pقرتاحات املقدمة واحضة، فقد اقرتح . ئ
سخة معدô من الو ثتعممي  شات عىل هذا األساسWO/PBC/19/20يقة ن نا ق ومواصM ا  .مل

49.  ôثوعقب تعممي الويقة املعدW0/PBC/19/20 Rev. للرقابة أنه مت Mتق شارية ا P نة سة ا سـ، أكدت ر ت للج ملي س ئ
نني بارة . ثإدراج لك Pقرتاحات إال ا تعديل األول ا(ي مل يمت إدراجه هو إعادة  عوا بغي أن تكون "...ل Õ حرية ين، ولكن، 
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ته تقM للرقابة4يف الفقرة " يإجناز أي معل يدخل يف إطار وال شارية ا P نة تصاصات ا سـ من ا ت ملللج س بب ذÅ هو أنه . خ سو
ياره b يق تد ية ا بدأ  يع أن  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية، فإن هذا ال يعين أنه  تد بة ا تقالل مدير  ترمغ ا ل معل ي تط ل شع خسـ ق . يسـق

بدأ  يق جيب أال  تد يفا نوية، كام صدق علهيا املدير العام وا;ول األعضاءقل يل ا!اطر وخطة العمل ا سـإال عىل أساس  . لحتل
بارة يف الفقرة  ية وهذه ا ياغة األ لعوالفرق بني ا صل يغ عن أي  "4لص ية بدء أية إجراءات وإجناز أية أعامل وا لتبلوÕ صال ح

تصاصاته خإجراء أو معل، لكام رأى ذÅ رضور3 ملامرسة ا ً يق هو "ّ نه áمقفرق د ثاين ا(ي مل يمت إدراجه . لك و تعديل ا لأما ا ل
Åبب ذ رشح  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية أن  تد بة ا يقات، وميكن ملدير  نفاذ إىل تقارير ا b ستعلق ق يتحق ل لف شع ل  .ي

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية إن ا;ول األعضاء، وفقا للفقرة  .50 تد بة ا ًوقال مدير  ق ل ث18شع اق الرقابة اإلدارية مي من 
بو يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية إال بداخل الو تد بة ا يمي  يق و يع أن تقرأ تقارير تد ياحلايل، ال  ل شع قتط تق ق تعديل املقرتح . تسـ للكن ا

يمي إىل ا;ول األعضاء يق وا تد تقنص عىل إرسال تقارير ا لق ل يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية أنه جيب. ي تد بة ا قويرى مدير  ل  شع
Mنفص شة  نا بق هبا يف الواقع العميل يف  يب اليت ميكن أن  ناول األسا نص كام هو مقرتح، وأن يمت  ماإلبقاء عىل ا قم يط ل ت وقال . ل

تقارير الصادرة  شمل لك ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية عىل اإلنرتنت ميكن أن يمت حتديهثا بقامئة  تد بة ا لإن الصفحة العامة  ت ل قشع ل
ند الطلب عرب خادم آمنوميكن أن يمت إرسا تقارير  عل هذه ا ترب هذه خطوة أوىل. ل ول6ول األعضاء أن تقرر يف مرحM . تعو

تقارير تاحة ل6ول . لالحقة ما إذا اكنت ترغب يف تعممي ا هو يرى أهنا جيب أال تكون  يقات،  تقارير ا تعلق  مأما ف¬  ف لتحق ب ي
هود والعالقات ب رسية، ومحلاية ا لشاألعضاء ;واعي ا يقاتل هود وموضوعات ا تحقني ا لش  .ل

يحا للفقرة  .51 ًوطلب وفد الربازيل تو تقارير، وسأل عام إذا 19ض رسية ا تعلق  ثاق الرقابة اإلدارية، وخاصة ف¬  ل من  ي بي م
تقM للرقابة شارية ا P نة ساbت اخلار` وا نوحة ملراجع ا نفاذ ا سـاكن ميكن إعطاء ا;ول األعضاء نفس إماكية ا ت للج حل ملم ل ملن  .س

تا  .52 نه طلب و ثرية للجدل يف الويقة املعدô املعممة، و يريات  ية أنه ال يرى أية  تحدة األمر ًوذكر وفد الوال3ت ا ق لك م ثيك تغ مل
 .يف عامصة بالدهأطول ملراجعهتا 

نص عىل أنه 5وأشار وفد مرص إىل أن اقرتاحه مل يمت إدراجه وأن الفقرة  .53 ثاق الرقابة اإلدارية ما زالت  ت من  ّتعني‘مي  ي
نازع املصاحل بعاد Pقرتاح. ’تتفادي  بب ا ياغة جيب أن تكون أقوى من ذÅ وسأل عن  تويرى الوفد أن ا سس  .لص

ية  .54 نة الرب-مج واملزيا تني لويقيت  نوذكر وفد الربازيل أن اإلشارتني املر جل ث  .WO/PBC/16/3 Revجعي
تقM 1 يف الفقرة WO/PBC/19/20و شارية ا P نة تصاصات ا سـ من ا ت ملللج س شريا إىل ويقيت خ يريهام  ثللرقابة جيب  ي لتغ

ية العامة   ..WO/GA/41/10 Rev وWO/GA/34/40/2مجلعا

تني يف  .55 ته يف وضع  نه أعرب عن ر  ،ôيريات الواردة يف الويقة املعد ته عىل لك ا يا موا با نقطوأبدى وفد أ ب ث تغ ن غسـ لكل فق
تعلق إحداهام bلفقرة  بار،  Pت ثاق الرقابة اإلدارية، 18عت تاحة عىل موقع مي من  تقارير جيب أن تكون  ميث يرى الوفد أن ا لح

نقطة األخرى bلفقرة  لإلكرتوين محمي بلكمة للمرور، وتعلق ا تقM للرقابة، اليت 6ت شارية ا P نة تصاصات ا سـ من ا ت ملللج س خ
يف  تغطي لك Pح@الت، مبا فهيا حظر تو ها  ياغة جيب أن يمت تعد شأهنا إن ا ظيقول  ل لص نةأرسأفراد يلب  وحظر للج أعضاء ا

ثال يف، عىل أساس تعاقدي  تو ًلك أنواع ا م ظ  .ل

تقارير .56 ية إخطار ا;ول األعضاء بإ¾حة تقارير جديدة ويف ميكن أن يعرفوا أماكن هذه ا يا عن  لوسأل وفد أملا ك . كيفن
بارها املامرس يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية قد وضعت يف ا تد بة ا توسأل أيضا عام إذا اكنت  ل عشع ق تخدمة يف احملمكة ً ملسـة ا

شأن عدم ذكر األسامء نظمة العمل ا;وية  تابعة  باإلدارية ا ل مل  .ل

57.  Mللرقابة إن مج Mتق شارية ا P نة سة ا سـوقالت ر ت للج ملي س ّتعني"ئ نازع املصاحل ي ثاق الرقابة 5يف الفقرة " تتفادي  مي من 
بعاد اح@ل  يل ا ها ألنه اكن من ا تاإلدارية مل يمت تعد سيل بعادا ¾ماملسـتح نازع يف املصاحل ا ًوقوع  ً ست يق . ت ثال إجراء تد قوذكرت  مك
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يفة يديرها صديق تخذ . ظعىل و نازع املصاحل وأن  ترصحي بوجود  هم هو أن يمت يف هذه احلاالت ا يوا ت ل سؤولمل رشف ا ملا  مل
ثال متM، بز3دة الرقابة  ية  ًخطوات للحد من أية آ�ر  م حم نة . سلب سة ا تومع ذÅ، فإن ر للج فهمت خماوف الوفد واقرتحت ئي

ّتعني"إىل " ينبغي"تغيري  نة ترى أنه 5أما عن الفقرة ". ي سة ا تقM للرقابة، فإن ر شارية ا P نة تصاصات ا للج من ا ي سـ ت ئللج ملس خ
تعدادها  بو لصاحل الغري، لكهنا أبدت ا تعامل معارف الو شمل لك Pح@الت، اك سـيكون من الصعب أن يصاغ نص  ي سـ ي سـ

تقM . نص يمت اقرتاحهللنظر يف أي  شارية ا P نة يقات، قالت إن ا نفاذ ا;ول األعضاء إىل تقارير ا تعلق  سـوف¬  ت للج ب ملي س تحقل
يل يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية مبزيد من ا تد بة ا تعرضت فقط ملخصا للقضا3 واقرتحت أن يرد مدير  تفصللرقابة ا ل شع لسـ ق ً. 

يق ا;اخيل والرقابة .58 تد بة ا قوذكر مدير  ل نفاذ ا;ول شع سامح  ثاق  نطوي عىل تعديل ا ب اإلدارية أن أي قرار  لل ي ملي
يقات هو قرار  تقM للرقابة –لتحقاألعضاء إىل تقارير ا شارية ا P نة سة ا تو ر سـ كام ذكرت  ت للج ي مللل س نة الرب-مج –ئ يد  جل  ب

ية ية وتقارير ا. نواملزيا يمي من - يق وا تد تحقوأشار إىل الفرق بني تقارير ا ح تق لق ل ية أخرىل تصدى األوىل . حيقات من - تيث  ح
ية bألفراد ثا نيات يف حني هتمت ا ل شات واألدô. للعمل نا يقات يه ا تألف مهنا تقارير ا نارص اليت  قوا مل ت (Å فإن إصدار . لتحقلع

يق ا;ا تد بة ا هدا، وإذا اكنت ا;ول األعضاء ترغب يف أن تقوم  ئا  ترب  تقارير بدون أسامء  قهذه ا لجم شع ب يع ًل ً خيل والرقابة ع
شطة أخرى ساب أ يكون عىل  ناإلدارية هبذا العمل، فإنه  ح تقM للرقابة، قدمت . سـ شارية ا P نة سة ا سـوكام قالت ر ت للج ملي س ئ

تقارير  تقM للرقابة ملخصا  شارية ا P نة ساbت اخلار` وا ية إىل مراجع ا يق ا;اخيل والرقابة ا;ا تد للبة ا سـ ت للج حل خل ل ًشع مل س ق
توصل إلهيااليت توحض احلقا تاجئ اليت مت ا ها وا تعرا لئق اليت مت ا ن لسـ شارية . ض P نة ساbت اخلار` وا توبدا أن مراجع ا للج سحل

شعران bلرضا إزاء امللخص تقM للرقابة  يا نقاط اليت أ�رها وفد الربازيل إن تقارير . ملسـ بة ردا عىل ا لوقال مدير ا ًشع ل
تلفة ع ها بطريقة  تعامل  يقات يمت ا خما معل ثاق ال لتحق يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية وأن ا تد بة ا تعامل مع تقارير  ين طريقة ا ل شع ملل ق

نفاذ لنح ا;ول األعضاء حق ا تعديالت املقرتحة هذا الوضع. مي وسأل عام إذا اكن نفاذ ا;ول األعضاء إىل امللخص . لولن تغري ا
Mتق شارية ا P نة ساbت اخلار` وا سـاملقدم إىل مراجع ا ت للج ملحل يةس شفا يا من ا ف للرقابة ميكن أن يوفر قدرا اك لف ً شأن . ً بأما 

ياغة الفقرة  بارة 18صإعادة  يمي، فقد اقرتح إلغاء  يق وا تد يب نفاذ ا;ول األعضاء إىل تقارير ا تحديد أسا ع  ل ل تقل بناء عىل "لق
شف". عىل موقع آمن"وإضافة " الطلب b تعلق بريا ف¬  نا  ثل  نفاذ  لوأضاف أن ا ي ك سـ مي ًل ً حت تقارير سـ تعلق  ية، وال سـ¬ ف¬  با ي ف

يمي يق وا تد تقا لق تقM للرقابة. ل شارية ا P نة يد ا تأ يا، وهو حيظى  تطور من شأنه أن يعزز اإلدارة دا سـكام أن هذا ا ت للج ي ب خل ملل س ً .
نظامت أخر  Åيق عىل اإلنرتنت، يف حني مل تفعل ذ تد نظامت أ¾حت تقارير ا بة أن بعض ا موقد الحظ مدير ا ق ل مل . ىلشع

ناك رأى �بت إذن هيس  توزيع عىل نطاق واسع والقطع . فل شأن ا بل اختاذ قرار  تقدم يف املراحل  ل(Å فإنه من املعقول ا ب قل
يد  .جبأن احلل الوسط املقرتح هو حل 

شأن الفقرة  .59 يا  با تقM للرقابة إىل مالحظات وفد أ شارية ا P نة سة ا بوعادت ر ن سـ سـ ت للج ملي س نة 6ئ تصاصات ا للج من ا خ
P يفهتم ال ميكن أن تضح مهنا أن و يهنم،  ند  نة وقعوا عىل ميني  تقM للرقابة وقالت إن أعضاء ا ظشارية ا ي ع للج سـ تعيت ملس

بو يف يف الو تو يتغل مكدخل  ظ لل  .تسـ

سعى إلدراج معايري مفصM يف الفقرة  .60 يا قائال إنه مل يكن  با يورد وفد أ ن سـ ية ال تضمن 5ً6 يغهتا احلا نه يرى أهنا  ل، و بص لك
ت Pنةسـ تايل. ملمكقالل b;رجة ا نحو ا تكون عىل ا  Mلواقرتح الوفد تعديل امجل ل بارشة أو : "ل بو بطريقة  مال جيوز أن تعني الو ي �

بارشة نة وأفراد أرسمه ا بارشة أعضاء ا ملغري  للج يل وهو يغطي لك احلاالت". م تفا صويس هذا Pقرتاح مغرقا يف ا ل ً  .ل

61. Mتق شارية ا P نة سة ا سـلكن ر ت للج ملي س يني ئ يد؛ ألهنا حتول دون  بالغة يف ا ياغة اجلديدة  تع للرقابة ترى أن ا ي لتقلص م
شارية . ًأفراد أرس األعضاء عىل مدى زمين طويل جدا P نة يني أفراد أرس أعضاء ا تـي ترى أنه من املالمئ أال يمت  للج تع سف ه

تأثري، لكن ذ شلكة ا تفادي  ناء والية هؤالء األعضاء  تقM للرقابة أ لا م ل ث يس مالمئا بعد انهتاء الواليةملسـ  Åً مث أعربت عن . ل
بارة  يا إلدراج  با عموافقهتا عىل Pقرتاح اإلضايف وا(ي تقدم به وفد أ ن نوات بعد "... سـ يM امخلس  سـخالل مدة واليهتم و ط

 ".انقضاء مدة واليهتم
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تد .62 بة ا تقM للرقابة ومدير  شارية ا P نة سة ا قوشكر وفد الربازيل ر ل شع سـ ت للج ملي س يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية عىل ئ
شمل الفرق 19رش:ام للفقرة  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية،  تد بة ا يح من مدير  تو يطلب مزيدا من ا ي، وقال إنه  ل شع ض ل قسـ ً

Mيقات الاكم يقات وتقارير ا تقرير املوجز عن ا تحقبني ا لتحق ل  .ل

تعديل الفقرة  .63 تعلق bلفقرة ". حظر"ضل إدخال لكمة  رمغ أنه اكن يف5لوأعرب وفد مرص عن تقديره   19يوف¬ 
تاحة bلفعل ملراجع  نه يرى أهنا ملا اكنت  يقات، و ية تقارير ا سا سؤال ا(ي طرحه وفد الربازيل، قال إنه يقدر  موا لك لتحق سـ ح ل

تاح أيضا لرؤساء ا بدو من املعقول أن  تقM للرقابة، فإنه  شارية ا P نة ساbت اخلار` وا مجلا ت ي سـ ت للج ًحل مل نة س جلية العامة و ع
ية نة الرب-مج واملزيا يق و نا جل  .لتنسـ

تقدمي  .64 تعد  يقاهتام وقال إنه  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية وفدي مرص والربازيل عىل  تد بة ا لوشكر مدير  سـ تعل ل مشع ق
يق  تد بة ا يقات ا(ي أطلعت  تو3ت ملخص تقارير ا بارش أيضا، خاصة عن  شلك  يح،  تو قمزيد من ا تحق لم شع حم ب ض لل ا;اخيل ً

يه تقM للرقابة  شارية ا P نة ساbت اخلار` وا علوالرقابة اإلدارية مراجع ا سـ ت للج ملحل يقات عىل . س لتحقأما عن إ¾حة تقارير ا
ية نة الرب-مج واملزيا يد   Åننطاق أوسع، فقد ذكر الوفود بأن ذ جل ب يقات يعمل هبا . 5 سام  نظامت ;هيا أ للتحقوذكر أن بعض ا ق مل

ية من األسامءعدد أكرب من ا تقارير خا ية إلصدار ا لملوظفني، وهو ما يعين أن ;هيا املوارد الاك ل ته يف تذكري . ف غبوأبدى ر
بت تت حصهتا أم مل  يقات اليت ال حتدد ما إذا اكنت Pدعاءات قد  يعة تقارير ا ثا;ول األعضاء  ب تتحق ث ل بة . بطب تخذ  شعومل  ت

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية هذا القر تد قا يةل نة . يبار ومل تقرتح تدابري تأد يه ا يقات ا(ي اطلعت  للجويوحض ملخص ا عل لتحق
توحة يقات ا تقM للرقابة وضع لك ا شارية ا Pملف لتحق سـس شلك رمسي، ألن هذا ال . ملت توحة  يقات ا ترص هذا عىل ا بوال  ملف تحق ليق

سم ثري من Pدعاءات اليت مل يرتتب ع. لقيوفر رؤية شامM لعمل ا ناك ا لكو تقرير ه يق رمسي، وال ميكن األخذ  تح  بلهيا  حتق ف
يقات يا  باره تقريرا ر b بات ادعاء ما للتحقالعمل ا(ي مت إجنازه إل ً مس ت ًث تاحا للمدير العام . ع تقارير  نوع من ا ً(Å مل يكن هذا ا م ل ل

تاح ل6ول األعضاء ي. يومل يكن من املمكن أن  يعة تقارير ا هم  ية  يد عىل أ تأ تحقوعاد  لف ب مه ك يق طلل تد بة ا ققات اليت تصدرها  ل شع
بت Pدعاءات سري قدما يف أي . تثا;اخيل والرقابة اإلدارية، واليت  شأن ا ًإن املدير العام هو صاحب احلق يف اختاذ القرار  ل ب
Mية طوي معليق، وهذه يه اخلطوة األويل يف  ئا. حتق تخذ عن طريق  يويمت يف الهناية إخطار ا;ول األعضاء بأية قرارات  ت هت

ية رسية وحامية املصادر نزاهة نظام العدل ا;اخيل. خلالعدل ا;ا يق ا;اخيل والرقابة . لوتضمن ا تد بة ا قويرى مدير  ل شع
ية ناء ا لعملاإلدارية أن أفضل ما ميكن فع� هو قرص املعلومات عىل أقل عدد ممكن من األفراد أ يات . ث لمفا هيم هو وجود آ

نع بقدر اإل ية قادرة عىل أن  مترقا بوب  .يماكن الغش وانهتاك قواعد الو

ها ل6ول األعضاء .65 يقات و نظامت األخرى مع تقارير ا ية تعامل ا شفوسأل وفد سورسا عن  تحق كيف ل ك بة . ملي شعوأيد مدير 
نفاذ الاكمل  نح ا;ول األعضاء حق ا ها طابع خاص جدا وأن  يقات  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية يف أن تقارير ا تد لا مل ل تحق ًق ل

يدةإلهيا يس فكرة  ج  نظامت األخرى. ل بو ممارسة ا ته يف أن تواكب ممارسة الو ملوأبدى الوفد ر ي  .غب

هور ميكن أن تؤثر عىل  .66 يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يا عام إذا اكنت إ¾حة تقارير  للجموسأل وفد أملا ق ل شع ن
تقارير وعدد ا;راسات اليت يمت إجراؤها لتوى إعداد ا  .مسـ

جلوخلص ريس  .67 يق كام ييلئ ية إلجراء ا نقاط الر ية ا لتحقنة الرب-مج واملزيا سـ ل يقات وفق جدول : ئين لتحقسري تقارير ا ت
نه حىت للمدير العام شف  بدأ bدعاء ال يمت ا عزمين  لك بت Pدعاء. ي يق الرمسي إال إذا  بدأ ا ثوال  لتحق ية . ي ند نقطة ز نو مع

تاحة يق  تاجئ ا منة، تكون  لتحق ن بت ا;ول ا. معي نظامت األخرى وعام طلوقد  ملألعضاء معلومات عن املامرسة املعمول هبا يف ا
شف عن املعلومات ل6ول  يه ا نا ميكن أن يمت  تا  ناك و يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية يرى أن  تد بة ا لكإذا اكن مدير  ي ه ل فشع ق ًق معً

 .األعضاء

شكر إىل ريس  .68 يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا جلووجه مدير  ل ل ئشع ية عىل امللخص الواحض ق ننة الرب-مج واملزيا
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية . ا(ي قدمه تد بة ا يمي حتدد  ترصف تأيت فرتة  قوذكر أنه عقب تلقي ادعاء الغش أو سوء ا لتق شع ل
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يق رمسي تح  ناك من األدô ما يكفي  ها ما إذا اكن  حتقخال لف نوي املوجز ا(ي رفعه إىل. هل ية لسـوأشار إىل تقريره ا مجلع ا
نطوي  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يق اليت أجرهتا  بني أن معظم أعامل ا توي عىل معلومات  تالعامة، وا(ي  ل شع ت قحي لتحق

يق رمسي يق رمسي، وأن معظم Pدعاءات مل يرتتب علهيا أي  تح أي  بل  حتقعىل حفص Pدعاءات  حتق ف يق . ق تح  ند  حتقأما  ف ع
بة اكنت  يا بذÅلشعرمسي، فإن ا ًتصدر إخطارا ر مس يق ا;اخيل والرقابة . ً تد بة ا ية، يوقع مدير  ية الر قويف هناية ا ل شع مس لعمل

شأن اختاذ أية تدابري  توىل بعد ذá Åمة إصدار القرارات  يق ويرس� إىل املدير العام، ا(ي  باإلدارية عىل تقرير ا ي لتحق
شري إلهيا الفقرة . الحقة يقات اليت  توتقارير ا يق 19لتحق تح ا تقارير اليت يمت إعدادها بعد  ثاق الرقابة اإلدارية يه ا تحق من  لف لم ي

تقارير األوية يا، ويس ا لر ل لمس يدة . ً يقات، ومل توفر رؤية  سم ا با صغريا من معل  ثل جا ية  تقارير الر جوقد اكنت ا لتحق ق ن مت مس ًل ً
ته تح. نشطللك أ نظامت األخرى، فإن ممارسة األمم ا b تعلق ملأما ف¬  مل تلفةي شف عن . خمدة  هد قريب جدا، اكن يمت ا لكحفىت  ً ع

تاحة عىل نطاق أوسع إال مؤخرا بح  يا، ومل  يق دا تد ًتقارير ا م تصق خل يقات. ًل نفاذ إىل تقارير ا b سمح نظامت ال  لتحقومعظم ا ل ت . مل
تقا ية إلصدار ا نفاذ، لكهنا ;هيا أيضا املوارد الاك تحدة اآلن حق ا نحت أمانة األمم ا لوقد  ل فمل فإذا اكنت ا;ول . رير بدون أسامءم

ية متاما من  تقارير جيب أوال أن تكون خا يقات، فإن ا نفاذ إىل تقارير ا بو ترغب يف احلصول عىل حق ا ًاألعضاء يف الو ل ل ل ًي لتحق
بل bد تقدم أحد يف ا يات وما إىل ذÅ، وإال فإنه لن  ثال حذف لك األسامء والوظائف وا تقاألسامء، بأن يمت  ملسـم يجل نسـ عاء، ً

ناس bلفعل صعوبة يف فع�  .لوهو ما جيد ا

ية العامة لعام  .69 يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية أشار يف ا تد بة ا يا بأن مدير  مجلعوذكر وفد أملا ل شع قن  إىل أن نفقات 52011
يقات بلغت حوايل  نظور فهي. ي فرنك سورسي40 000لتحقا سب عدد Pدعاءات ا نفقات،  ملويرى الوفد أن توزيع ا ح ثال ل ًا  م

ية ل6ول األعضاء توحة أو غري ذÅ، من شأنه أن يعطي معلومات اك ية ا فأو عدد القضا3 الر ملف وأضاف أن هذه املعلومات . مس
ية العامة يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية إىل ا تد بة ا نوي املوجز ا(ي رفعه مدير  تقرير ا مجلعتاحة bلفعل يف ا ل شع سـ قل ويرى . لم

يل أكرث من هذاالوفد أنه ال رضورة  صتفا  .ل

سم  .70 باه الوفود إىل ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا لقولفت مدير  ن ل تشع نوي املوجز ا(ي رفعه 4ق لسـ من تقريره ا
ية العامة  تقرير، مبا فهيا عدد )WO/GA/41/9ثالويقة (مجلعإىل ا ناء فرتة ا يقات أ شاط ا ل، وا(ي يعطي معلومات عن  ث لتحقن

تلقا شاكوى ا ملا يقات اجلارية يف يويو ل متM وعدد ا يقات ا نة وعدد ا تحق لتحق شاكوى . 2012ملكل  شكوى 18لوقد بلغ مجموع ا
يقات  يقا، ويف 16لتحقومجموع ا  ً ناك 2012ن يويو 30حتق نظر15ه اكنت  يد ا ل شكوى  نظورة، اكنت . ق ملومن بني القضا3 ا

نظمة  ية واحدة موظفا غادر ا ست  ملست قضا3 بال أساس، و قض يق غري رضوري يف ثالث قضا3 بعد . bلفعلًم ترب ا لتحقوا ُ ع
سع قضا3 من مجموع . لا;راسة األوية يق رمسي16تومن مث، فإن  متخض عن  ية مل  حتق  ت تضمن املرفق bلويقة . قض ثو ي

WO/GA/41/9ها يقات ونو ع إحصاءات عن تطور ا هري واكنت % 15، اكنت 2011ففي . لتحق b تعلق لتشمن القضا3  ت
يف، ويف ت% 15 تو b ظتعلق رسيب معلومات رسية واكنت % 25، اكنت 2012ل بتتعلق  . تتعلق bملضايقات، وهكذا% 25ت

يا نوي املوجز قد يكون اك تقرير ا نوع من املعلومات، فإن ا ًفإذا اكنت ا;ول األعضاء ترغب يف هذا ا ف سـ ل أما إذا أرادت . لل
يل أكرث عن اإلجراءات ثاقصا;ول األعضاء احلصول عىل تفا يكون من الالزم تعديل ا ها،  يقات  ي وا ملسـ ف س نفتحق  .ل

شأن الفقرة  .71 يحا  بوطلب وفد مرص تو يث عالقهتا bلفقرة 19ًض بة 22ًفوفقا للفقرة . 22ح من  شع، يرسل مدير 
ية إىل املدير العام يقات الهنا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تقارير ا تد ئا تحقل ساعد امل. لق ية  يقات ا مبويف ا ملعن دير العام أو -ئب لتحق

نة  ية العامة وا تقرير أيضا إىل رييس ا سخة من ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا للجاملدير العام، يرسل مدير  مجلع ل ن ل ئشع ًق
تقM للرقابة شارية ا Pسـ ملت يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ير. س تد بة ا ية bملدير العام، فإن مدير  يقات ا قأما يف ا لتحق شع ملعن سل ل

تقM للرقابة وإىل مراجع  شارية ا P نة يق وا نة ا سخا إىل رييس  ية العامة ويرسل  تقرير إىل ريس ا سـا ت للج سـ جل ن مجلع ملل سن لت ئ ًئ
ساbت اخلار` تاح . حلا توى، يف حني ال  يعة ا يقات ر تاحة ل6ول األعضاء يف حاô ا تقارير تكون  تومن مث، فإن ا سـ ملل ف تحق لم

تو b تعلق تقارير ف¬  سـا ي يةملل نة الرب-مج واملزيا يق و نة ا ية العامة و ن3ت األدىن وال حىت لرؤساء ا جل سـ جل  .لتنمجلع
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ساعد املدير العام و-ئب املدير العام  .72 ية  يقات ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية أن تقارير ا تد بة ا مبوذكر مدير  ن ل ملعشع تحق لق
ت سؤول الرمسي عن اختاذ ا باره ا b لترسل إىل املدير العام مل نازع يف املصاحلعت ناك  ية، طاملا ال يوجد  تأد تدابري ا ه ي تونص . بل

شوء موقف 22الفقرة  بار اح@ل  P متل يف املصاحل، وتضع يف نازع  هور أي  ند مالحظة  تخذ  ية  ن عىل إجراءات وقا ت ت ع ت عئ حم ظ
يه بقرار من املدير العام بت  فال ميكن ا  .ل

ية أنه مت تقدمي .73 نة الرب-مج واملزيا نوذكر ريس  جل ها ئ سمح  ثري من اإليضاحات وأن ا;ول األعضاء صارت يف وضع  ل ا يلك
يدات من  تأ تعديالت عقب تلقي ا كbع@د ا ل هذا الغرضعوامصل بت احلصول عىل مزيد من الوقت  ل ب6ان الوفود اليت   .طل

يني .74 تا ية اإلجراءين ا نة الرب-مج واملزيا لوقد اختذت  ل ن  :جل

بوأوصت  "1" ية العامة للو يا بو للرقابة اإلدارية، وعىل  bعمجلع ثاق الو ها عىل  تعديالت املقرتح إدخا ي@د ا ي مل ل
تقM للرقابة، والواردة يف  شارية ا P نة تصاصات ا ساbت اخلار`، وعىل ا تصاصات مراجع ا سـا ت للج ملحل س خ خ

 ؛.WO/PBC/19/20 Revثالويقة 

ي "2" ته  نظام املايل وال ية يف ا سام ا سأحاطت علام بأن األ حئ ل ن ملعق تىض احلالً ها وفق  مقمت تعد  .يل

ند ندا ندا ندا بو    ::::5555    للللببببا ية يف الو بواإلدارة ا;ا ية يف الو بواإلدارة ا;ا ية يف الو بواإلدارة ا;ا ية يف الو ياإلدارة ا;ا يخل يخل يخل     خل

شات عىل أساس الويقة  .75 نا ثقامت ا ق  .WO/PBC/19/26مل

76.  ôسأ تقM للرقابة مراجعة  شارية ا P نة بت من ا رشة  نة  ثا نة يف دورهتا ا موأشار الريس إىل أن ا سـ ت للج طل ل ملللج س ع م ئ
بو عىل ضوء الو� ية يف الو ياإلدارة ا;ا ترص عىل، خل شمل، وال  يقئق ذات الصM وPقرتاحات املقدمة من ا;ول األعضاء مبا  ي

تني  ياهتا أمام ا;ول األعضاء يف أقرب وقت ممكنWO/GA/38/2  وWO/PBC/18/20ثيقالو . صبغرض عرض تقرير تو
تحد تقM للرقابة  شارية ا P نة تواصل مع ريس ا نة  لوقد تقرر أيضا أن ريس ا سـ ت للج س ملللج س ئ ي ئ ناسبً . ميد جدول زمين 

ندوبني من  يني وثالثة  سقني اإل ية مع ا شاورات غري ر ية العامة ا;عوة إىل  نة كذÅ من ريس ا ست ا موا ميئ ن مس م مجلع للج قلمت ملل
يات حمددة أمام  بو بغرض عرض تو ية يف الو شأن اإلدارة ا;ا تقM للرقابة  شارية ا P نة شأن تقرير ا صلك إقلمي  ي خل ب سـ ت للج ملب س

رشةلا;ورة ا تاسعة  يدرج مضن جدول أعامل ا;ورة ا ية  نة، وتقرر أن موضوع اإلدارة ا;ا رشة  عتاسعة  لع سـ خل وانعقدت . للج
تقرير يف  شأن ا ية  شاورات غري الر لbلفعل ا ب مس سطس 29مل يات بني أيدي الوفود2012غ أ مجلع واكن تقرير ريس ا مث دعا . ئ

سفري لالريس سعادة ا تش ئ شا ز فيكأو ية غلي مجلع ريس ا ند من جدول األعاملئ شأن هذا ا تقدمي تقريره  بالعامة  ب  .لل

نة، قام b;عوة إىل اج@ع انعقد يف  .77 رشة  نة  ثا ناء عىل ال@س ا;ورة ا ية العامة أنه،  للجوأخرب ريس ا ل ب عمجلع م  29ًئ
سطس  تقرير الصادر 2012غأ بو وفقا  ية يف الو شأن موضوع اإلدارة ا;ا يني  سقني اإل لل مع ا ي خل ب مي ًن قل شارية مل P نة تعن ا سللج

تقM للرقابة شارية ا P نة يع أعضاء ا تقM للرقابة هبذا الصدد، وقد حرض Pج@ع  سـا ت للج مج ملسـ شاركون يف . سمل ملوقد دخل ا
تقرير املذكور  ية الواردة يف ا نقاط األسا تقM للرقابة ا شارية ا P نة يوي لآلراء بعد أن عرض ريس ا لبادل  سـ ل سـ ت للج ملت س ئ ح

تقرير وbألخص وق. أعاله تني الواردتني يف ا تو شأن ا تلفة  تقرير bلرتحاب، وعرب احلارضون عن و�ات نظر  لوبل ا ي ل ب خم صل ّ
بو ية يف الو ية لإلدارة ا;ا يذ دراسة  يشأن احلاجة إىل  خل يل تفصب يالك اإلدارة . تنف توافق يف اآلراء إىل أن كفاءة  هلكن خلص ا ل َُ

تاجان إىل ها  ية و ية احلا حيا;ا ل ئات تنسـيقخل تلف  ها وعىل إدارة  ي تطوير وهو ما يرتكز بدوره عىل الزتام ا;ول األعضاء  هخم نفس
ية ية واأل�زة الفر عاإلدارة ا;ا نة قد ترغب يف دعوة ا;ول األعضاء إىل حبث . خل ية العامة إىل أن ا للجوأشار ريس ا مجلع ئ

ية  يالك اإلدارة ا;ا يق ;ى  خلبل تعزيز األداء والكفاءة وا ه سـ يل املوجود bلفعل والو�ئق مبا لتنسـ تح بو عىل ضوء ا ليف الو ل ي
تعلقة به تقM للرقابة املذكور أعاله وآراء ا;ول األعضاء ا شارية ا P نة ملشمل تقرير ا سـ ت للج ملي  .س
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نة .78 للجوأشار ريس ا نة إىل اإلحاطة ع ئ ية العامة إىل أن فقرة القرار الواردة يف الويقة دعت ا يان ريس ا للجبعد  ث مجلع ًلام ئب
شأن ية هبذا ا لتو3ت الويقة واختاذ أي قرارات إضا ث يارات املعروضة أمام الوفود يه. فمبح بحث " 1: "خلواكنت ا نة  ستأن ا للج

يط به علام؛ و تقرير و ًا حت ية " 2"ل يذ دراسة  تقM للرقابة  شارية ا P نة نة قدما وتلكف ا يلأن متيض ا ت سـ ت للج تفصللج نفمل ب س ً
تلكفة غري املعروفة، ومن املمكن أن يف حاô أن ا" 3"للموضوع؛ و بب ا ية  يذ دراسة  ل;ول األعضاء ال ترغب يف  سيل بنف تفصت

ية ل6راسة يذ دراسة  نة  تلكفة bهظة، تطلب ا بلتكون ا للج ْل قَ ية . نفت تحديد  بهتا يف امليض قدما  نة أن تعرب عن ر كيفوميكن  ل غ ًللج
بار ما ورد يف تقرير ريس  b ية ئسني اإلدارة ا;ا ت خل تاج إىل تعزيزعحت ية  ئات ا;ا ية العامة من أن بعض ا حتا خل ي وشعر . لهمجلع

يلك ذاته يري ا يلك القامئ بدون  هالعديد من الوفود بإماكية تعزيز ا تغ ه لن ية bلزتامن مع . ل يذ ا;راسة ا يار آخر  تضمن  بلو لقي نفت خ
يارين. تنفيذ هذا األمر خفاخلالصة إذا يه وجود  تقريراألول هو اختاذ إجراء أو جم. ً b لرد اإلحاطة علام تقرار . ً P ثاين هو سـوا ل

بو ية يف الو يلك اإلدارة ا;ا سني  ثىل  تحديد الطريقة ا ية  تاج إىل دراسة  يعىل أن الوفود  خل ه تح مل ل يل لحت وميكن ل6ول . تفص
Mمت باهظة ا تلكفة ا يذ ا;راسة bلرمغ من ا حملاألعضاء أن تطلب  ل ل ي. تنف نة أن تطلب  تنفو(Å ميكن  تقدير للج ية  لذ دراسة  قبل

Mمت تلكفة ا حملا يذ دراسة . ل ها قامت bلفعل  بو  بار أن الو P يوضع حمل ية  ثل هذه ا;راسة ا يذ  نفويف إطار  س م تنف ي ت سـ ببل نف لق عت
نظومة األمم . هبذا الصدد نظامت أخرى مضن  ية يف  يذ دراسة لإلدارة ا;ا تفت الريس إىل أن األمانة قامت bلفعل  موا م نف خلئ ت بل

نطاقملا هود يف هذا ا بغي تكرار ا لتحدة يف العام املايض، وأنه ال  جلي نقاش. ن تح الريس bب ا لو ئ  .ف

79.  Mتق شارية ا P نة تقرير ا تحد� bمس ا�موعة bء إنه أحاط علام  ية  تحدة األمر سـوقال وفد الوال3ت ا ت للج ب ململ س ً ً م يك
ية الصادر يف يويو  شأن اإلدارة ا;ا نللرقابة  خل يلك القامئ يعمل بصورة أفضل يف الوقت ورأت . 2012ب لها�موعة bء أن ا

تقM للرقابة شارية ا P نة يفة ا يق،  تد نة ا يه وقت  سـاحلارض مما اكن  ت للج سل ل جل ملعل س سوb إىل . ق سن  ًواكن جزء من ا ن متح ل ً
سن ية، لكن املزيد من ا ية أكرب من خالل اتصاالت أكرث فعا تحممارسة ا;ول األعضاء إلدارة دا ل وأعربت . ً ال يزال مطلوbلخل

توى أفضل  ية الوصول إىل  تحديد  شات مع ا�موعات األخرى واألعضاء  نا شاركة يف ا تعدادها  ًا�موعة عن ا سـ ل ق مل للم مسـ كيف
ئات اإلدارية يق بني ا سني إدارة Pج@عات وا ية عن طريق  ياإلدارة ا;ا سـ حت هخل لن تعدة . لت يث أن ا;ول األعضاء  مسـو ح

تحدة لتحسني اإلدارة نظامت األمم ا ناول تعامل  يذ دراسة ملكفة  با  ية بأسلوب جذري، ال ترى ا�موعة bء  مل ا;ا ت س مخل ت نف لتب ً
ثل هذه املعلومات bلفعل ية، خاصة وأن األمانة قدمت  ماألخرى مع اإلدارة ا;ا ورأت ا�موعة أن ا;ول األعضاء قادرة . خل

ها ية  شة اإلدارة ا;ا نا سعىل  بنفم خل  .ق

تقM للرقابة عىل تقريرها وتوجه .80 شارية ا P نة شكر إىل ا b ية ب6ان األفر تحد� bمس مجموعة ا سـ وفد مرص  ت للج ل ملل س يق ًم
ية العامة عىل عرضه مجلعوإىل ريس ا تقرير . ئ ية أن هنج ا ب6ان األفر تقرير، رأت مجموعة ا لوف¬ خيص املالحظات الواردة يف ا ل يقل

ية يف ية اإلدارة ا;ا ناول  خليف  قض ئة إدارية ت يس  ية واحدة ويه تأ تلفا من خالل أنه يركز فقط عىل تو بدو  بو  ي الو ص خم ي هي س ً
ية شمل . فإضا ها، وهذا  تعر ها أو  ناول Pقرتاحات األخرى املقدمة من ا;ول األعضاء ومل  تقرير مل  يلكن ا سـ ي ضل حيلل يت

يا والصني ومجموعة جدول أعام ية وأسرتا ب6ان األفر لاقرتاحات مجموعة ا ية يقل تحدة األمر ياbن والوال3ت ا يا وا ية وأملا يكل ا مل ل ن لتمن
شار إلهيا يف الفقرتني . وغريها يا، ال تزال اإلجراءات ا ملو� تاج إىل مراجعة ا;ول األعضاء17 و16ًن تقرير  حت من ا وقالت . ل

تعود إىل هذا املوضوع الحقا خالل ا باح و هذا ا ية إهنا انهتت  ب6ان األفر ًمجموعة ا سـ لص لل بوعيق نة . سـأل ثا، فقد عرضت ا للجو� ًل
تقM للرقابة رأهيا  شارية ا Pسـ ملت يلك ) 18يف الفقرة (س شاء  تاج إىل إ بو لن  ية يف الو هبأن جانب الرقابة من اإلدارة ا;ا ن حي ي خل

ي22 و21 و20ًومع ذÅ قالت أيضا يف الفقرات . إداري إضايف يل  ية وخربات ألجل  تاج إىل موارد إضا ه إهنا  حتل فتح لك سـ
بو يال . يإداري إضايف يف الو تاج إىل إيضاح خاصة وأن األمانة أعدت  ية أن هذا األمر  ب6ان األفر ًويف رأي مجموعة ا حتل حي ّل يق

نظامت أخرى  ية يف  ميالك اإلدارة ا;ا خل ية يف ). WIPO/18/20ثالويقة (له شأن اإلدارة ا;ا بل  خلوف¬ خيص العمل ا ب ملق
ب6ان بو، تقدمت مجموعة ا لالو يةي تا يات ا تو b ية ل األفر ل ص ل تعراض اإلدارة . يق مترار يف ا P تعني عىل ا;ول األعضاء سـأوال،  سـي ً

بو عىل ضوء لك الو�ئق ذات الصM وPقرتاحات املقدمة من ا;ول األعضاء ية للو يا;ا ّوذكرت ا�موعة بأهنا اكنت قد . خل
شأن طرق شغل الوظائف ن هذه Pقرتاحات وPقرتاحات األخرى ال تزال يف حاجة ورأت ا�موعة أ. بتقدمت bقرتاحات 

ناء ا;ورة  شة اقرتاحات ا;ول األعضاء أ نا شة من جانب ا;ول األعضاء و(Å اقرتحت أن خيصص يوم معل  نا ثإىل ا ق مل ق مل
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نة هام . للجالقادمة  يق لضامن  نة ا نة و ـي أن يمت تعزيز دوري ا ية  ثا ية ا تو ملوأما ا حتق سـ جل للج ف ن ل ص يقل ية لتنه ياهتام بكفاءة وفعا لسؤو ل
ها . ولضامن حتمك ا;ول األعضاء ورقابهتا تظام أكرث وأن متارس وظا b متع يق أن  نة ا بغي عىل  ئفورأت ا�موعة أنه  نن سـ جل جتي لتن

نصوص علهيا يف ا ياهتا كام يه  سؤو مو ل يةم بوقتفا تقM . ي الو شارية ا P نة ية ا ثا، أوصت ا�موعة بفحص تو سـو� ت للج ص ملل س ً
يللل تح ية وا شأن ا;راسة ا لرقابة  ل يل ية وأضافت أهنا . لتفصب تو ية إهنا قد توافق عىل هذه ا ب6ان األفر صوقد قالت مجموعة ا ل يقل

ية ل6راسة يذ دراسة  قبلتوافق أيضا عىل اقرتاح الريس  نفت لئ يارات. ً بل : خويف هذا الصدد توجد ثالثة  يذها من  َميكن  ِق تنف
تقM ل شارية ا P نة سـا ت ملللج ساbت اخلار`س تقل أو مراجع ا بري  حللرقابة أو  مسـ ثل . خ ها يف أن  متوعربت ا�موعة عن أ مل

نود  ية واحدا من  بت أن تظل اإلدارة ا;ا بو و ية يف الو يات طريقا للميض قدما ف¬ خيص اإلدارة ا;ا تو بهذه ا خل طل ي خل ص ًل ً ً
 . جدول أعامل ا;ورة القادمة

ترب .81 يحة ألن )لبويفاريةل ا–مجهورية  ( وفد فزنويالعوا ها  سابقني  تحدثني ا شار إلهيا يف لكميت ا نقاط ا حص أن ا ل مل مل لكل
بو ية أثريت يف وقت توتر bلغ بداخل الو يية اإلدارة ا;ا خل ويف هذه املرحM رأى الوفد أن وفد مرص حمق يف قوÕ إنه من . قض

سابقة من ا شالك ا نع ا ية  ناسب احلفاظ عىل رشط ا;راسة ا لا مل مل بل ًهور جمددالقمل ّومع ذÅ فإن الوفد يفضل انهتاج هنج . لظ
به . متعدد األطراف تدابري اليت  شـوال يرى أن ا بوالغرفة اخلرضاءتل يدا للو يارا  ترب  ية  تجارة العا نظمة ا ي  تع مل ل ًمل جً وأشار إىل . خ

يذ العمل وراء أبواب م11مثال مفاوضات جوô ا;وحة ملدة  بب  نف عام واليت وصلت إىل مأزق  تس ) يف غرف خرضاء(غلقة ب
توحة مع اكمل األعضاء شات  نا مفويس من خالل  م ي� . قل بار أعرب الوفد عن  P ومع وضع هذا األمر حمل Å)تفضو عت

يع توحة بني ا شات ا نا شمل ا تعدد األطراف  مجللطريق  ق مل ملفي  . م

شارية ا .82 P نة ية شاكرا ا توحتدث وفد الربازيل bمس مجموعة جدول أعامل ا للج سمن ً يس لت ئتقM للرقابة عىل تقريرها ور ملسـ
شاورات ية العامة عىل ا;عوة إىل ا ملا توى اإلدارة . مجلع سني  سـوأشارت ا�موعة إىل أهنا أيضا تقدمت bقرتاحات  متح ل ً

نة  ناء ا;ورة األخرية  شت أ بو، وقد وردت Pقرتاحات يف الويقة اليت نو ية يف الو للجا;ا ث ق ث ي ثمرفق الويقة (خل
WO/PBC/18/20 .(ية نقاش يف هذه ا ية مواصM ا سابقة أكدت عىل أ تت ا�موعة إىل أن املداخالت ا لقضوا ل مه ل . لتف

ند عىل  بقاء وجود هذا ا شة Pقرتاحات أو  نا يص يوم معل  شأن  ية  ب6ان األفر بوأيدت ا�موعة اقرتاح مجموعة ا ل ق مل ختص ب لل يق ّ
نة مما يوفر الوقت الالزم للمزيد من ا شاتللججدول أعامل ا قنا يق شعرت . مل نة ا نة و سـوbإلشارة إىل تعزيز دوري ا جل لتنللج

نحو الالزم هام عىل ا يذية أو أهنام ال تؤد3ن وظا هام الوظائف ا تني  ية أنه إما أن ا لمجموعة جدول أعامل ا ئفمن نف نقص تئ ت لي له وقالت . لت
ôسأ تعامل مع هذه ا ثىل  شة الطريقة ا نا تاج إىل  ملإن ا;ول األعضاء  لل مل ق ية، . محت قبلوف¬ خيص اقرتاح الريس بعمل دراسة  ئ

 Mشة اكم نا بل ا;خول يف  نة  يارات ا يدة أن يصدر ملخصا للطريق املمكن سلوكه وا تربت ا�موعة أهنا فكرة  قا خل مع ق ملمك ًج
نة. ومعقدة ناء دورات ا يص الوقت الالزم أ ها  شة مطلوبة ومطلوب  نا ها بأن ا للجوعربت ا�موعة عن مو ث ختص ق لمل و(Å . قف

نقاش مع الوفود األخرى  تعدادها  ند مضن جدول األعامل وأعربت عن ا ية وجود هذا ا للأيدت مجموعة جدول أعامل ا سـ ب لمن لت ّ
تفع ا;ول األعضاء ويزداد  يث  نظمة  ية معل ا توى فعا سني  ية بغرض  ية اإلدارة ا;ا تنوا�موعات حول  حب مل ل سـ حت خل مقض

تو�ات نظمة ويف ا لتوى ثقهتا يف ا مل يادة األعضاءمسـ نظمة bلفعل ختضع  لق اليت تقودها ومبا يضمن أن ا  . مل

يا صوته إىل صوت ا�موعة bء .83 با نومض وفد إ نة ا(ي . سـ نظمة وأهداف ا باه حنو أحد أهداف ا P للجنه وجه مل تن ّلك
ية خاصة، وهو اإلدارة الفعاô لالج@عات نعقدة بني ا;ورات ملوأشار إىل عدد مزتايد من Pج@عات ا. مهيراه ذي أ

بوع ية اليت تزيد عن مدة األ سـوPج@عات الر ثلام . مس باحا  ية  ثا متر إىل ما بعد ا شات هذه Pج@عات  نا موبعض  ًم ص ن ل تسـق
ية الفكرية ية وا b ية نة ا مللكحيدث يف ا من ن لتللج ندوبني . ملع ملوأكد الوفد عىل أن عواقب هذا األمر ال تقع فقط عىل حصة ا

شاركني ولك بريةملا ية، وهذه آ�ر  كن أيضا عىل املزيا ن يف : ً يات أكرب من الو�ئق وتاك لالعدد املزتايد من Pج@عات يعين  مك
تحريرية والفورية تعلق bلرتمجة ا لأكرب  يف سفر اخلرباء من العوامص ويه تزيد أيضا من . ت ًوشمل اآل�ر أيضا الز3دة يف تاك لً ت

ندوبني يةورأى الوفد أ. ملدرجة إ�اد ا ثري من Pج@عات ال . لن ز3دة عدد Pج@عات ال تعين ز3دة الفعا لكوأشار إىل أن ا
شلك تؤجل ا;ول األعضاء إماكية . حتقق أي يشء عىل اإلطالق إال يف هنايهتا بب إطاô مدة Pج@عات هبذا ا نوقال إنه  ل بس

يق األهداف الوصول حتقرسعة إىل اتفاق و سني و(Å رأى الوفد أن ا. ب ية  تفكري يف  حت;ول األعضاء واألمانة معا علهيام ا كيفل ً



WO/PBC/19/28  
28 
 

نظمة با عىل األهداف اليت وضعهتا ا;ول األعضاء  تأثري  للمإدارة Pج@عات بدون ا سل سني إدارة Pج@عات من . ًل حتوإن 
يف املؤمترات برية من تاك يق áاáم وأن يؤدي إىل وفورات  ندوبني عىل  ساعدة ا لشأنه  ك مل نقاط . حتقم ترب الوفد أن هذه ا لوا ع

يف  تاك بب ا تخدام اللغات، ويه ما تراه بعض الوفود  b ية شات ا نا ية وأيضا ا شات املزيا نا لها صM ويقة  ل سـ ن ق مل ن ق مب سث ملعل ً
سوف . املفرطة نظمي Pج@عات، ويف حاô جنا:ا  توى  سني  ية  تعني علهيا حفص  فوخمت الوفد بأن ا;ول األعضاء  ت سـ حت مي كيف
هاملترحب ا سن اإلدارة بدا برية و خلنظمة وفورات  تح  . ستك

ية .84 ية ومجموعة جدول أعامل ا ب6ان األفر يا مع ما جاء يف لكميت مجموعة ا نوب أفر منواتفق وفد  لتل يق يق وقال إنه يود . ج
بو ية يف الو شة تقرير اإلدارة ا;ا نا ية عامة  يا;عوة إىل  خل ق مل نة P. مجع باهه إىل أن تقرير ا للجوأعرب عن ا تقM تن سـشارية ا ملت س

شة الويقة  نا ثللرقابة و ق ئة إدارية جديدةWO/PBC/19/26م شاء  هام ألهنام يركزان عىل إ ي حمدودان يف نطا هن وأحاط الوفد . ق
ية  يا-ت الرقا نة وا سن أخرى، بني ا تفاعل القوي واملزتايد، من بني أوجه  b بعلام للج حت لكل نة (ً ساbت اخلار` وا للجمراجع ا حل

شارية Pللرقابةست Mتق ية من اإلدارة). ملسـ ا بقة إضا شاء  ية إىل إ تاج شق الرقابة من اإلدارة ا;ا فولن  ط ن خل وأراد الوفد . حي
برية مية  تقرير بال  ية جاء الرتكزي علهيا يف ا تو ية بأن هذه ا ب6ان األفر يد عىل مالحظات مجموعة ا تأ كا ل ص ل ل ك قل ية اإلدارة . يق قضفإن 

تجاوز  بو  ية يف الو تا;ا ي ئة جديدةخل شاء  يسأô إ ن رشة قررت أن تقدم . هم نة  ثا نة يف دورهتا ا ّوأشار الوفد إىل أن ا ُ ع م ل للج
تابة بو  ية يف الو شأن اإلدارة ا;ا ًآراء ا;ول األعضاء  ك ي خل ساهامت هبذا . ب يجة (b Åلفعل قدم عدد من ا;ول األعضاء  مو ّن ت

نوعت بني وق). WO/PBC/17/2 Revثالواردة يف مرفق الويقة (الصدد  ساهامت عىل اقرتاحات  متلت هذه ا تد ا مل شـ
بو من جانب آخر بو من جانب واع@د جدول اج@عات الو ئات الو يار رؤساء  ية ا شأن إمتام آ ياقرتاحات  ي ي ت ل هب وأراد . خ

ساهامت ناقش بعد هذه ا نة مل  شة هذه املوضوعات وأضاف أن ا نا ملالوفد  ت للج ق ي. م ثال، اقرتحت أسرتا يل ا لوعىل  مل شاء بس نا إ
نة يات  تو ية وتقدمي ا ئات الرقا نظر يف تقارير ا b تص نة  للجفريق عامل مصغر من ا ص ل ب ي ل خي تحق . لهللج يسـوهذا اقرتاح قمي جدا  ً ّ

نقاش ية . لاملزيد من ا يقاهتا املوضو بواقرتح أحد الوفود أيضا أن تقدم ا;ول األعضاء  ع تعل شارية ً P نة تشأن تقرير ا سللج
تاتسـملا يق الوقتكقM للرقابة  يقات مع  بب طول ا ضبة  لتعل بس ية مراجعة ا;ول األعضاء للو�ئق بدقة . ً مهواتفق الوفد مع أ

ية بحث . عبغرض اختاذ القرارات الوا بغي ا تفعل هذا و نة يف الوقت احلايل ال توفر الوقت الاكيف ل6ول األعضاء  للكن ا ي ل نللج
سني هذا الوضع ية  حتيف  سأôوقد تقدم عدد من ا;ول األ. كيف ية امليض قدما يف هذه ا ملعضاء bلفعل bقرتاحات حول  ً . كيف

يل اإلدارة  تدخل يف تفا ية هو ا ية bإلدارة ا;ا شات ا نا هدف من ا ئة بأن ا نون خا بديد أي  صوأراد الوفد  ل خل ن ق مل ط ظ ملعت ل
نظمة يل من شأن إدارة ا ملالصغرية أو ا ية . لتقل شة بصفهتا  نا يب هبذه ا بغي الرت معللكن  ق مل حي يل من تعزيز ن صرضورية وجزء أ

يذ واليهتا عىل أمكل وجه ها حنو  نظمة ود نفا تمع يادة . مل سري  بغي أن  بو  ية اختاذ القرارات يف الو سني  بقورأى الوفد أن  تن ي ي معل حت
توافق يف اآلراء bلا;ول األعضاء و . Åيات ا;ول األعضاء وكذ شة تو نا يص يوم واحد عىل األقل  صو(Å جيب  ق مل ختص

بMجيب مل نة ا نود جدول أعامل ;ورات ا متر مضن  ية أن  ملقوضوع اإلدارة ا;ا للج ب  . يسـخل

هذه وأشار .85 سابقة  ية ا بب ا ية Pج@عات  يلك وفعا تجاوز  ية  يا إىل أن موضوع اإلدارة ا;ا ل وفد أملا لس لعمل ل ه ي خل بن
تويق ية ا ثPج@عات ويه  ل ثال أن ويقة تعريف نفق. معل يل ا ثوأوحض الوفد عىل  مل شأن بس شمل بعض املعلومات  ية  بات ا ت لتمن

تعريف اجلديد عىل بعض الربامج لية تأثري ا تاج إىل مراجعة ويقة أخرى ملعرفة الوضع القدمي وماكن . كيف ندوب  ثلكن ا حي مل
تغري ّحدوث ا يام به. ل ندوبني ا لقوهذا �د غري رضوري يطلب من ا مل شالك يف ويقة ا. ُ هر نفس ا ثو مل لتأمني الصحي بعد تظ

ندوبني. ية اخلدمةهنا يل Pقرتاحات  بحث عن تفا ية ا سؤو للمفقد تركت األمانة  ص ل ل يل معل . م بغي  يث  تان  هها¾ن  ي تسنقط ن ح ف
ندوبني نة . ملا تقرير ا ند جدول األعامل املعين  شـهتا ف¬ خيص  نا شاهبة وقد متت  سائل ا للجوتوجد العديد من ا ب ب ق مل ممل

تقM للرقابة شارية ا Pسـ ملت هاورأى الوفد . س سني  تطاعهتا  b معلأن ا;ول األعضاء حت ئM وتريد أنواعا . سـ ًـي تطرح األ سـ هف
تلفة من Pتصاالت تقارير وأنواعا  خمتلفة من ا ل تاج إىل دراسة. ًخم سني ا(ات . حتا;ول األعضاء ال   Mحتـي ال تزال يف مرح هف

ناقش بعمق شالك أن  سن جيب  يق هذا ا تولكن  للم لتح ساهامت . لتحق ًا;ول األعضاء املقدمة ردا عىل ال@س ملقد تركزت 
شالك أكرث معقا ها فقط يف حني أن مثة  يلك Pج@عات وأنوا ًالعام املايض عىل  م شأن . عه نقاش  تاح ا بواقرتح الوفد ا ل فت

يويم ندوب ا لاألمور اليت تؤثر عىل معل ا تاحة، وحتديد ا: مل يل املعلومات يف الو�ئق، ومىت تكون الو�ئق  مية تو صيف لوقت ك
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تو3ت الو�ئق هم  حماملطلوب  يث وصل عدد الو�ئق إىل . لف ية الفكرية  ية وا b ية نة ا حوأشار الوفد إىل ا مللك من ن لتللج  31ملع
 .  صفحة200بعضها يزيد عن 

شأن اإلدارة ا; .86 تقM للرقابة  شارية ا P نة ية اآلراء الواردة يف تقرير ا تحدة األمر بوأيد وفد الوال3ت ا سـ ت للج ململ س يك ية ّ خلا
بو املؤرخ  نة . 2012ن يويو 12ييف الو ية بني ا تأسس العالقات الو بغي أن تذكر بوضوح وأن  تحديد،  للجوعىل وجه ا ت ي يفل ظن َُ

ئات الرقابة األخرى تقM للرقابة و شارية ا Pي سـ هت مل سق . س تقM للرقابة ا شارية ا P نة تعراض ا b ّورحب الوفد ن سـ ت للج ملسـ ملس ّ
يق ا;اخيل تد قثاق ا ل توى  وملي سني  تقM للرقابة هبدف  شارية ا P نة ساbت اخلار` وا تصاصات مراجع ا سـا حت سـ ت للج محل مل س خ

ئات الرقابة يق بني  يا هسـ نرصا áام . لتن ئات الرقابة تعد  بو و يا للو متر بني اإلدارة ا تفاعل ا ًوعالوة عىل ذÅ، فإن ا ً ع ي ي لعل ّل ه ملسـ
يدة ية الر شـمن اإلدارة ا;ا ش. خل بدو أن القامس ا ملو يلك الرقابة القامئي نات داخل  يذ ا هرتك هو إماكية  س ين لتحنف وإن ا;ول . ت

مترار جنو هذا  P يع ية وكفاءة ورأى الوفد أهنا  ية أفضل من خالل Pتصاالت األكرث فعا سـاألعضاء متارس إدارة دا تط ل تسـخل
هم هدف ا ملا تقM للرقابة ;راس. ل شارية ا P نة يذ ا سـلكن الوفد ال يؤيد  ت ملللج س نظامت نفت ية يف  يالك اإلدارة ا;ا ناول  مة  خلت ه ت

ثف املصادر ومعقد  يل  تح يكون ا يث  تحدة،  ّاألمم ا مك لح ل سـ يا (مل تحدة واإلدارة ا نظومة األمم ا يالك  بحث يف  لعلا مل ه مل
ية واإلجراءات ا تحدة ومعرفة املامرسات ا;بلوما ملعواجلوانب القانوية من املعاهدات ا;وية اليت حتمك األمم ا سـ مل ل ) نية بذÅن

يالك اإلدارة بري  نوع ا بب ا هبدون إلقاء الضوء عىل طريق واحض إىل األمام  لت لكب يل سابقا، فقد مت . لس ًوإضافة إىل هذا، كام  ق
شأن ل6ول األعضاء ية bلفعل يف هذا ا لتوفري ويقة  يص بار . تلخث b ية غري رضوري ثل هذه ا;راسة ا تالواحض إذا أن  عيل لتفص م ً

سنياحلاجة إىل الرتك يع ا;ول األعضاء الرتكزي علهيا  يلك اإلدارة والرقابة القامئ يف ا�االت اليت  تحزي عىل  تط لله  .تسـ

ية العامة  .87 ناء ا به الوفد أ تحمك ا;اخيل ا(ي  يان ا تحدة شاكرا األمانة عىل إصدار  مجلعوحتدث وفد اململكة ا ث طل ل ب ًمل
نظام. األخرية توى  بو إىل  نه إيصال الو مواكن الغرض  سـم يةمي سني اإلدارة ا;ا تحدة األخرى و خلت األمم ا حت ورأى الوفد أنه . مل

ساءôبسعيمن الواجب اإلشادة  ية وا سني اإلدارة ا;ا متر  بو ا مل الو خل تح لي توى وضوح . ملسـ نت األمانة من  مسـوقد  حّس
يهتا ل6ول األعضاء ية وشفا فاإلدارة ا;ا بار اقرتح الوف. خل P شة عتولكن مع وضع هذا األمر حمل نا نظر الريس يف  قد أن  مي ئ

تعلقة , ًأوال. ما ييل هدف مهنا عرض أمه املعلومات ا نفذها األمانة، وا رشوعات اليت  ملصفحة الغالف اليت أعدها الوفد  لت للم ّ
ياجه للمزيد  نه فعل ذÅ يف حاô ا بع أن القارئ  b يل، علام تفا بحث عن ا تاج  رشوع أمام القارئ بدون أن  bت لط ص ل لل ححي ميكمل ً

يل تفا صمن ا تقدمي أمه املعلومات . ل ست إال طريقة  ـي  ية من جانب األمانة،  ساbت إضا تدعي هذا األمر أي  لولن  ي ف ح لسـ ه ف ي
شمل صفحة الغالف اآليت. ثإىل صدر الويقة ية اليت حتققت، : تورأى الوفد أن  ية األسا تاجئ املر رشوع، وا سـنوان ا حل ن لع مل

نفقة  رشوع، واألموال ا ملومدة ا رشوع أو عدم انهتائه يف مقابلمل ية، ومعلومات عن انهتاء ا ية ا ملاملزيا بقت مل ورأى الوفد أن هذه . ن
رشوع ملن ال ميلكون الوقت الاكيف أو  تقدمي ا تعطي إطارا رسيعا  يث أهنا  برية  نفع ا;ول األعضاء بدرجة  ملالصفحة  ل سـ ك ًس ً ح ت

رشوع يل لك  نظر يف تفا ية الالزمة  ماملعرفة األسا ص لل نوسرتسل . سـ َ سودة صفحة الغالف إىل األمانة وعرض ُ مسخة من 
سخة مهنا ها إىل لك من أراد  نالوفد أن ير ية. سل تا P يا-ت سأô ا ناول  يا، أراد الوفد أن  حو� تت ب م ي فن ل وأعرب عن رسوره . ً

نفردة ية من ا;ول األعضاء  تا يا-ت ا هد  مألن بداية هذه ا;ورة مل  ح تش فب سل. ت مي بال شك ألهنا لوقال إهنا خطوة عىل الطريق ا
بري شلك  كترص الوقت  ب يات. سـتخ تد إىل ا مجلعوأراد الوفد أن يرى ذات املامرسة  ناول هذا املوضوع . مت لتوقال إن الوقت حان 

برية يف الوقت واملال يق وفورات  بب إماكية  كمرة أخرى  حتقن يا-ت. بس ية ا هم أ بوأضاف الوفد أنه  لمه ية كجزء من  يتف طنالو
بة  b يات سـا تلفةلنمجلع نفذ بطريقة  تخلص مهنا ولكن رمبا  هو مل يقرتح ا  Å)خملعدد من ا;ول األعضاء و ت ّل يذ فكرة . ف تنفوقد مت 

يارات أخرى أكرث إ�رة  بحث يف  بغي ا نه شعر أنه  يد اكمل من الوفد  تأ توبة هذا العام وهو أمر حيظى  يا-ت ا ًا خل ن لك لملك ي ي ب ب
سعى إىل نظمة  بة  b ية تلاله@م وفعا مل سـ تاكرلنل P رش ب  يد عدد من شاشات العرض يف هبو . ن يف تشيواقرتح الوفد  جنمركز 

ها بال انقطاع طوال ا;ويل للمؤمترات ها وإعادة عر متر عر ية و يا-ت الو يالت bلصوت والصورة  تعرض  ض  ض يسـ ن ب سج طل لل ت
بوع بقا واقرتح إ¾حة ا. سـاأل يالت إىل األمانة  توتصور الوفد أن ترسل هذه ا لَ ً سـ مسج لت ُ يا-ت ّ يل  بهزيات الالزمة  لتسج ج

بقا ها  تح هلم فرصة تقد bًلصوت والصورة ملن مل  سـ مت يا-هتا عرب اإلنرتنت إذا . مي يح  ية أن  بو الو بوميكن أيضا ملاكتب الو ت ن تي ط ً
Åتغرقت. أرادت الوفود ذ يات العام املايض ا ية يف اج@ع  تا P يا-ت شلكة قال الوفد إن ا يح قدر ا سـوتو مجع ت ب مل ض حل ف  ل
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يل(يومني  تأخر من ا مترت حىت وقت  سة ا للمشال  مجل يا-ت ). سـ تصار هذا الوقت عىل بضع ساعات من ا لبويف حاô ا ق
برية جدا بالغ  ها أن تصل إىل  بري يف عام واحد وميكن  تصل الوفورات يف الوقت واألموال إىل جحم  ية  ًاإل ك ك سـ ممي ل وأعرب . قل

يات ملدة طوية جداالوفد عن أم� يف اتفاق ا;ول األعضاء معه ع شلكة أثقلت اكهل ا تكر  ًىل معقوية هذا احلل ا ل مجلع مل ب  . ملل

نة  .88 ية وشكر ا شأن موضوع اإلدارة ا;ا شاورات  نظمي ا ية العامة عىل  نغار3 ريس ا للجوشكر وفد  خل ب مل ت مجلع ئه
تقM للرقابة عىل تقريرها شارية ا Pسـ ملت بو، رحب ال. س يلك الرقابة يف الو ّوbإلشارة إىل  ي تقريره . لوفد bحللول املرصودة يف ا

نع الوفد برضورة أي مهنام شأن املوضوع فمل  يذ دراسة عامة  ئة جديدة لإلدارة أو  شاء  توأما ف¬ خيص إ ب ي يقن نفت ورأى أن . ه
ية جدا يا يعهتا  سم يف الهناية وأن  تاج إىل  ئM اليت  ثري من األ ناول ا ًا;راسات مرهقة وأهنا  سـ سـ ب ح حت سـ طت لك  أن ًورأى أيضا. ت

Åمتكن ا;ول األعضاء من فعل ذ نة وأنه ال حاجة ;راسة  ناقش يف ا لتاألجدر bملوضوع أن  للج شلك الوفد رأ3 بعد . ي ًومل  ي
ية وقال إن  تفكري يف هذا األمرلقبلف¬ خيص ا;راسة ا يق ال تزال حباجة إىل ا لمجموعة ب6ان أوروb الوسطى وا وأضاف . لبلط

يلك احلايل اكف وأ يالك القامئةلهأن ا لهنه يعد لزاما عىل ا;ول األعضاء أن تعزز من ا ًّ ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل ما . َ
يهنام تفاعل ف¬  يث ا يق من  نة ا نة و شأن تعزيز دوري ا ية  ب6ان األفر ته مجموعة ا بقا ح ليق سـ جل للج ب ل تعداده . لتنل سـوأعرب عن ا

شأن هذه الفكرة خالل  نقاش  بلالسـ@ع للمزيد من ا نه رأى أن ا;ول األعضاء ل بوع حىت وإن اكن نقاش غري رمسي  لكاأل سـ
تاجئ أفضل ية إذا اكنت تريد  يق جماالت موضوع اإلدارة ا;ا نبغي علهيا  خل ي تضي بة يف . ن نافع أن تقوم ا;ول األعضاء الرا غمفن ا ل

ها ومطالهبا أو أن ترتهبا وفقا لألولوية يق موا ًطرح اقرتاحات حمددة أن  قف ّ تطيع ا;ول األعضاء ا;خول يف نقاش ستسـو. تض
شة هذا املوضوع ا;ورة القادمة، رأى الوفد أن هذا غري مطلوب وأنه . ممثر والوصول إىل حل نا يص يوم  قوف¬ خيص  مل ختص

ôسأ تفكري يف ا ملال حاجة اآلن ل6ول األعضاء لز3دة ا ناء ا;ورة . ل تعامل مع هذا ملوضوع أ ثوأن األحرى bألعضاء هو ا ل
يات مطروحة bلفعلا ية ألن لك ا ملعطحلا ناقش يف الوقت احلارض. ل بغي Õ أن  يوقال إن املوضوع  ّوأيد الوفد لكمة وفد . ني

شأن Pج@عات يا  با بإ ن يدة. سـ تحدة أيضا تقدما bقرتاحات  يا واململكة ا جوأضاف أن وفدي أملا ً مل  . ن

ياغة ا .89 شكر إىل وفد سورسا عىل  b ل وتوجه وفد اجلزائر ص ناول موضوع اإلدارة يل ية العامة عىل  تتقرير وإىل ريس ا مجلع ئ
بري من اه@م لك ا;ول األعضاء تاج إىل قدر  بو وقال إنه موضوع  ية يف الو كا;ا حي ي وأكد الوفد عىل أنه طاملا أعرب عن . خل

ية وا شفا ساواة وا بادئ ا بارها  بو تضع حمل ا ية يف الو متأم� يف رؤية اإلدارة ا;ا لع ف لم مل ت ي فلك . ثيل العادل يف لك القطاعاتخل
نة ثM يف اج@عات ا ها مبا يراعي مواقف لك ا;ول ا تعامل  تاج إىل ا للجهذه األمور  ملم ل ًوأعرب أيضا عن أم� يف أن . معحت

تقدم يف هذا املوضوع بو بإحراز ا سمح للو توافق يف اآلراء مبا  يات قامئة عىل ا نة إىل تو لتوصل ا ي ي ل ص للج تق. ت رير، لوف¬ خيص ا
يه اقرتاح  ئات الرقابة، وورد  بو إضافة إىل تكوين  يلك اإلرشاف يف الو سني  ية  يات ا تو b فأحاط الوفد علام ي ي ه تح ن ص هل ب ملع ً

بار P ية حمل يالك احلا ية مع وضع ا يالك إدارية إضا تبدراسة احلاجة إىل  ل ه عه ل ًورأى الوفد أن هذا Pقرتاح مل جيد ترحاb . ف
يةمع وجود اقرتاحات أخرى  ية ومجموعة جدول أعامل ا ب6ان األفر منمن مجموعة ا لتل يلك اإلداري . يق يار ا لهوعالوة عىل  خ

نظر يف Pقرتاحات األخرى ية إضافة إىل ا نة الرب-مج واملزيا يق و نة ا لاإلضايف، ميكن ل6ول األعضاء تعزيز دور  ن جل سـ . لتنجل
بب أي ّفقد وردت عدة اقرتاحات إىل ا;ول األعضاء وهذا ا س بM لل يص يوم من اج@عات ا;ورة ا شدة  ملقد الوفد  ختص ب

شـهتا قنا تلفة املوضوعة . مل يارات ا ناول لك Pقرتاحات وا سمح للوفود  مثر جدا و شلك  تخدام ذÅ الوقت  !وميكن ا خل ب ي ب تسـ س ً م
ب6ان لبني أيدي ا;ول األعضاء ويس جمرد Pقرتاحات الواردة من مجموعة حمددة من ا يع ا;ول وبعد إمتام ذ. ل  Åستسـتط

ية تا ية العامة ا توصل إىل اقرتاح حمدد وملموس ميكن عرضه أمام ا لاألعضاء ا ل مجلع  . ل

يات  .90 تو ها  تقM للرقابة عىل  شارية ا P نة ية العامة عىل عرضه وكذÅ ا صوشكر وفد سورسا ريس ا ل سـ ت للج ميمجلع تقيئ مل س ي
بو واتفق الوفد مع ما جاء من آرا. ا;ول األعضاء واقرتاحاهتا يلك املؤسيس للو تقرير حىت أنه مل ير أي داع ملراجعة ا يء يف ا ه لل ٍ

برية تاج إىل أي تعديالت  نظمة ال  يق يف ا تد ئات الرقابة وا ترب أن  كوا حت مل ل ي قع نت . ه سني وقد  متل ا ثرية  حتستوجد أمور  تح لك حت
سابق سلمي. ليف ا سري عىل الطريق ا لوبصفة عامة، رأى الوفد أن ا;ول األعضاء  باء، وا. ت يان ا�موعة ا لتفاقا مع ما جاء يف  ب ً

نغار3، فإن سلوك  ثلام قال وفد  ية،  بعض املوضوعات اخلاصة bإلدارة ا;ا تطرق  هرأى الوفد أنه bلرمغ من احلاجة إىل ا خل ل مل
تاجئ نه  بغي أن يكون حمددا حىت خترج ا;ول األعضاء  نقاش  نهذا ا م بن ي هد وكام ذكرت ا�موعة bء، رأى الوفد. ًل جل أن ا
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ئات اإلدارية يق بني ا ها خاصة ف¬ خيص ا ياإلضايف رضوري ف¬ خيص إدارة Pج@عات و هسـ لن لت فهذا موضوع ميكن . تنظمي
تعامل معه سري بأسلوب حمدد جدا. لا بغي أن  شات  نا ترب الوفد أن هذه ا تلفة قد طرحت، ا ًوعلام بأن و�ات نظر  ت ي ق مل ع نخم ُ ً .

تعني عىل ا;ول األعضاء  شاتيو نا ته هذه ا تغر يوم الاكمل من دورة العام املايض ا(ي ا تذكر ا قأن  مل سـ ل وأكد عىل أن . قت
تاج ذات Pقرتاحات، مرة تلو األخرى، خاصة مع عدم  بل و(Å ال داعي إلعادة إ يع من  هذه املوا نة تطرقت  نا ض قللج ل

بب اضطرا شأهنا يف العام املايض وهذا هو  توصل إىل توافق يف اآلراء  سا ب بحث ل تقM للرقابة  شارية ا P نة لر ا سـ ت ملللج س
يدة وإدارة Pج@عات أن تضع حمل . املوضوع ية الر ية واإلدارة ا;ا ند حديهثا عن الفعا بغي عىل ا;ول األعضاء  شـو خل ل ع ني

بذوb ôلفعل يف هذا الصدد هود ا بارها ا ملا جلت ية أو حىت دراسة . ع يذ دراسة  قومل ير الوفد نفعا من  تفصيلت نف تص ً ختية  بل
بو ية الو يلكة  يمبوضوع إعادة  ب  . نه

نة  .91 تاز ا(ي قامت به لك من األمانة وا نه وأعرب عن تقديره للعمل ا ياbن الريس عىل  نأ وفد ا للجو ملم ي ل يه تعئ
تقM للرقابة شارية ا Pسـ ملت شاوراته وعرضه. س ية العامة عىل  شكر أيضا إىل ريس ا b موتوجه مجلع ئل يذ . ً تنفوأما ف¬ خيص 

سن . راسة جديدة، مض الوفد صوته إىل صوت ا�موعة bءد ئة جديدة، وإمنا رأى رضورة  شاء  بغي إ حورأى أنه ال  ي ن هي ن
تخدم بأكرب قدر ممكن من الكفاءة يف ظل الوضع  بو جيب أن  ية الو ية ألن مزيا بو القامئة بكفاءة وفعا تغالل موارد الو سـا ي ن ل ي ُسـ ت

تصادي العاملي احلايل Pنظمةوبصفة عامة. ق تجه حنو كفاءة معل ا بغي أن  سعي  مل، رأى الوفد أن ا ي ي نظر . نل لوعىل ضوء و�ة ا
يذها تايل عدم رضورة  bية و ناعة الوفد عىل ارتفاع تلكفة ا;راسة ا تقرت  تقدمة، ا نفا تق ل ن سـ  . ملعمل

بو أمرا معقدا .92 ية للو ترب وفد الصني موضوع اإلدارة ا;ا ًوا ً ي خل بحث عن حل . ع بغي ا  Å)للو ل مشالك املوجودة من ني
توى الكفاءة . خالل هنج تقديم يق بني اإلدارات وز3دة  ها تعزيز Pتصاالت وا بغي  بو  سـورأى من جانب أن الو سـ ي مي لتن ل ن

ية تعزيز اإلدارة ا;ا خلمكهنج  هدف. ل يق هذا ا نة األخرى  بحث يف الطرق ا لويف ذات الوقت، ميكن ا تحق لملمك  . ل

ياbن صوته إىلمجهورية كور3ومض وفد  .93 وأعرب عن رأيه بأن قدر معقول من . ل ما جاء يف لكميت ا�موعة bء وا
يذ دراسة ممكM بواسطة األمانة توفرا bلفعل مع إماكية  بح  نفاملعلومات أ تم ن سني . ًص ترب أن الوقت قد حان للرتكزي عىل  حتوا ع

ئات املوجودة يل ا يتوى معل و شغ هسـ ت  . لم

يع الوفو .94 مجوعلق الريس قائال إن  ً ئ سن حتقق إال أن ّ ية ويف حني أن مثة  ية موضوع اإلدارة ا;ا تفقة عىل أ حتد  خل مه م
يع الوفود شده  نظمة هو ما  تقدم وإن كفاءة معل ا توحا أمام املزيد من ا مجا�ال ما زال  ن مل يل ً ومثة توافق يف اآلراء أن . مف

شات نا تاج إىل ا;راسة وإىل املزيد من ا قاملوضوع  مل ناولت مداخال. حي يةتوقد  تلفة من اإلدارة ا;ا تو3ت  خلت الوفود  خم . مسـ
ية يف  ية bإلدارة ا;ا مترة  ئة  ية، أو األكرث حدة، هو عدم وجود  شلكة اإلدارة ا;ا تطرد الريس أن قلب  خلوا ن ي خل م معسـ مسـه ئ

يث أن  بو،  حالو يقي سـنة ا تقي مرة واحدة أو مرتني لك عاملتنجل ية األقل حدة. تل  شلكة اإلدارة ا;ا خلوأما   يه إدارة م
ئات القامئة. Pج@عات توى ا سني  يث  ية من  ية اإلدارة ا;ا يوتوجد أيضا  سـ حت خل هقض لم ح ئوأعرب الريس عن شعوره بأن . ً

ها اآلن تح bب نقا  ôمتر بال انهتاء يف حا يع ميكن أن  شة هذه املوا شنا ف تسـم ض شأن . ق بوقال إنه ال يوجد توافق يف اآلراء 
يد برية، وإن تأ يا;راسة ا يفالك بدو  ية  ً ا;راسة ا ضع ي وأضاف أن املوجود بني أيدي األعضاء اآلن هو مجموعة اقرتاحات . لقبل

ية توى اإلدارة ا;ا سني  ية  شأن  خلا;ول األعضاء  سـ حت مب تقدم مبا . كيف لوميكن ل6ول األعضاء أن تفحص هذه Pقرتاحات وا
با نا ًتراه  سـ توح الع. م يل فريق عامل  مفو(Å اقرتح الريس  شك سقي ا�موعات تئ تكون من ا;ول األعضاء أو  نضوية  مي

ناوب، وحترض b ،سقني تويرأسه أحد ا لن ثالثة من . األمانة اج@عاته مل ساهامت ا;ول األعضاء وفقا لألنواع ا يف  لويمت  م ًن تص
شات الفريق نا سري  ية املذكورة سالفا  يع اإلدارة ا;ا قموا ي خل مض لت نا. ً شأن  قمث يعرض الفريق تقريرا  مب نة ً للجشاته أمام دورة ا

ناء ا;ورة القادمة. القادمة شة هذا املوضوع أ نا ثوخيصص الوقت الالزم  ق شارية . مل P نة يار اآلخر هو إرشاك ا توا للج سخل
يات اليت  تو شأن ا توجه إلهيا بطلب حفص Pقرتاحات أو بطلب إعطاء رأي  تقM للرقابة يف األمر إما من خالل ا صا ل ب ل ملسـ

 . ق العاملسـيخرج هبا الفري
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تغرابه لعدد املرات اليت يطلب فهيا من ا;ول األعضاء إبداء ذات الرأي يف ذات  .95 سـوأعرب وفد فرسا عن ا ن
شات بني  نا نة من اللجان، أو ا شاورات جديدة مع  شأن هنج جديد، أو فريق عامل جديد، أو  يع، سواء اكنت  قاملوا مل جل م ب ض

يهنم فرسا، واحضة جدا يف هذا املوضوع وقد قدم لك من ا�موعة لقد اكنت ا�موعة bء، بأعضاهئا . ا�موعات ًاليت من  ن ب
شأن هذا الهنج ية العامة تقريرا  يس ا شارية ور Pب مجلع ًت ئ شلكة من و�ة نظر الوفد هو أن ا;ول األعضاء . س ملوإن قلب ا

تلكف مرة أخرى فرقا عامM و يع مضن فريق عامل  ناقش هذه املوا ها  ًحني جتد  ّ سـ ض ت هام بغض نفس تلفة مبزيد من ا ملجلان  خم
يذ تاج إىل  يقي  نظر عن وجود معل  نفا تحق حي ية. ل شالك ا b يع ا;ول األعضاء عىل عمل حلقيقإن  مل تازة . مج مموقد وصلهتا تقارير 

شأن ما ورد يف . 2011-2010بشأن ما مت من أعامل يف فرتة  نة الختاذ الالزم  يد لك املوجودين يف ا بح األمر  بوأ للج ب ص
سائل غري حمددة. تقارير من خالل اقرتاحات حمددة وملموسةلا بقى من  هم ما  موقال الوفد إنه غري قادر عىل  ت تعود ا;ول . ف

تكرر ية وأعرب الوفد عن قلقه إزاء هذا الواقع ا ملاألعضاء يف لك اج@ع إىل موضوع اإلدارة ا;ا تمت الوفد قائال بأنه يف . خل ًوا خ
شاء فريق عامل آخر  تحققنحاô إ شودة أقرب  نات ا بح ا نات أكرث ولن  سعي حنو ا للباطأ ا ن س تص س ل ملي ي ي تحت تح لسـ  .ل

رشوع  .96 شأن تقرير  تص  تعامل مع الفريق العامل ا ناء عىل جترته يف ا ية إنه  تحدة األمر موقال وفد الوال3ت ا ب ! ل ب ب ًمل يك
تغرقت ا;ول األعضاء  ية ا سـجدول أعامل ا شة ما75لتمن نا ق bملائة من الوقت يف  ته، واكن من الصعب م نا قشـ اكن ا!طط  م

تعدد األطراف تفت الوفد إىل رأي بعض الوفود بأن يكون الهنج  مجدا إحراز أي تقدم، وا ل ينبغي عىل ا;ول األعضاء . ً
نة يع داخل ا شة هذه املوا للجنا ض ق بحث عن هنج أكرث معقا يف حل ما . م سابقة بأنه  ته ا ًوأكد الوفد عىل ما ورد يف  ي ل لكم

َيالح شالكُ تحديد ما هو ا(ي تريد ا;ول األعضاء . مظ من   Mشاء فرق عام شة هذا املوضوع، بدال من إ نا لواقرتح ز3دة  ن ًق م
ته قشـنا  . م

97. Å) تلفة املطروحة وحتديد الوقت شة Pقرتاحات ا نا نصة  !ورأى وفد مرص أن فريقا عامال من شأنه أن يوفر  ق مل م ً ً .
شاهبةًوأحاط علام مبا قاÕ وفد الوال3  ôلصعوبة اليت وا�هتا ا;ول األعضاء سابقا يف حماوb تحدة اخلاص مت ا لكنه وجد أن . ًمل

يف  بو ووجود  ية هذا الفريق مع وجود الرتمجة الفورية بلغات الو نهبا من خالل Pتفاق عىل ر تلكهذه الصعوbت ميكن  ي مس جت
تعراض اقرتاحات ا;ول األعضاء سواء املقدمة bلفعل b هدف هو . ً أو اليت تقدم الحقا يف موعد يمت حتديدهسـواحض لويكون ا

ثالثة تو3ت ا لحماوô اخلروج bقرتاحات حمددة عىل ا ية األقل حدة، واألمور اليت : ملسـ ية، واإلدارة ا;ا خلقلب اإلدارة ا;ا خل
ها هبشمل Pج@عات وما شا ناء ميكن ل6ول ا. ّو(Å أيد الوفد Pقرتاح. ت نظمي اج@عات ثويف هذه األ تألعضاء Pتفاق عىل 

بو ية الو ياهتا وفقا التفا سؤو هاáا و يق  نة ا ثال، وأن تويص بأن تضطلع  يل ا يق عل  نة ا يأكرث  ل م سـ جل مل س سـ قللج مب ًب ن تن لت تفت . ل لوا
نب نة وأن  يق وا نة ا تفاعل بني  بحث ا;ول األعضاء موضوع ا شأن أن  ته بعض الوفود  تجالوفد إىل ما قا للج سـ جل ل ت ب تل  لتن

شالك bألسلوب  ناقش ا متع وال  يق ال  نة ا شالك يف حني أن  b ها توازن ا(ي يؤدي إىل إثقال اك نة عدم ا ملا ت سـ جل مل ل جتللج لتن هل
ناسب ية العامة. ملا يق وا نة ا نة و شلكة بواسطة رؤساء ا شة هذه ا نا مجلعواقرتح الوفد  سـ جل للج مل لتنق ثل هذه . م مورأى الوفد أن 

ثالية ميكن أن ترشد ا;ول ثا تنيل تني ا ناسب بني هاتني ا شأن توازن العمل ا هم األعضاء  ن مل ملب وقال إنه من bب احلصاد . للج
ية ناء ا;ورة احلا يذ هذا أ سعى الوفود إىل  ية بأن  تو بكر ميكن ا لا ث ت ص ل  . تنفمل

ثل هذا الفريق العامل .98 تعلقة  مبومض وفد سورسا صوته إىل صوت وفد فرسا ا(ي عرب عن ا!اوف ا مل ّن ر الوفد ومل ي. ي
شات القدمية بدون اخلروج  نا تاج ذات ا يد إ شعر أن ا;ول األعضاء  يكون -فعا وقال إنه  هذا  قأن فريقا عامال  مل ن تع ي سـسـ ً كً ً

تاجئ جديدة نظر يف . نبأي  هدف و نة بأسلوب يركز عىل ا شات بداخل ا نا يلكن ميكن لألعضاء Pتفاق عىل عقد  للج لق ّم
ًشالك حمددة ومعرفة بوضوح بدال م ّ شت م تلفة واليت نو سM اكمM من Pقرتاحات الواردة من اجتاهات  تعامل مع  قن ا خم سل ل

تاجئ ية Pج@عات وإدارهتا، هذا ما هيمت . نbلفعل بدون أي  نه هو فعا بغي  بة لوفد سورسا، فإن ما  b ،Å)لو س ي يسـ حتن ين ل
يه نظر  b فالوفد ثل لفعل ذÅ . ل ية األ موكام أشار وفد فرسا فإن ا لكيف نة عىل حدة، بدال من ا;خول يف ن ًيه واسطة لك  جل

نطاق لن توصل إىل أي يشء شة واسعة ا لنا ق  . م
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شأن بعض املداخالت األوىل .99 يقاته  يا تقدمي  نوب أفر بوأراد وفد  تعل يق ية . ج مهاتفق الوفد مع وفود أخرى ف¬ خيص أ
هدف بوضوح لالعمل بأسلوب يركز عىل ا ي. ّ ية مباكن أن  هتو(Å مفن األ بابمه تح أماáا ا شات ويس جمرد أن  نا للك ا ق نفمل . ل

يلك ا(ي أقرت  نطقي، وهو يوفر ا يف  يع من خالل ثالث مجموعات هو  يف الريس للموا ّورأى الوفد أن  ه ن ض لن م تصئ تص
يع اإلدارية ا يع األقل حدة، واملوا يع األكرث حدة، واملوا نف أهنا املوا يع  يث توجد موا ته،  ضا;ول األعضاء بأ ض ض تص ض حي ليت مه

يق الوفورات حتقشري إىل  يع. ت ناقش هذه املوا هوô أن  ضوميكن  ت يع . بس شة موا نا يص يوم  تفت إىل أنه bلرمغ من  ضوا ق مل ختص ل
ناول سوى موضوع  شات مل  نا نة األخرية إال أن ا ناء دورة ا بو أ ية يف الو تتاإلدارة ا;ا ق مل للج ث ي يذيخل وأوحض الوفد . لتنفا�لس ا

شالك اإلدارة ا;ا خأن  تعلقة bالج@عات م يلك اإلدارة وتجاوز األمور ا بو أوسع من  ملية يف الو ت ه ي يا(ل وكرر ). نكام قال وفد أملا
سعي حنو األهداف ية ا نه bلفعل إرساع  شات ورأى أن الفريق العامل  نا يلكة ا لالوفد قوÕ برضورة  معل ق مل وميكن القول . ميكه

يع مداخالت ًبأن الفريق العامل لن يكون فعاال لكن العبء يق مثرا من خالل  جتمع عىل ا;ول األعضاء يف جع� فعاال و ً مً
ناسب شـهتا بأسلوب  نا ما;ول األعضاء يف مجموعات و  . قم

نة .100 ية كريس  ب6ان األفر يل مجموعة ا تخابه  بابوي الريس عىل ا نأ وفد ز للجو ل ث ن ئه يق ئ وذكر الوفد أن ا;ول األعضاء . لمتم
نذ ية  مناقش موضوع اإلدارة ا;ا خل يةت تاجئ هو أهنا تعمم اإلدارة ا;ا يق  بب عدم  ست bلقصرية و خل فرتة  ن ّي ُ حتقل ترب الوفد . س عوا

شات القدمية نا تاج  تأكدا ملاذا تقول بعض الوفود أن هذا إعادة إ قأن ملخص الريس هو الطريق إىل األمام ومل يكن  للم ن ً م . ئ
تاج يف حاô أن ا ملوأعرب الوفد عن اتفاقه مع فكرة إعادة اإل بعض الوفود تريد ن يلكة،  هدف و شات مل تكن تركز عىل ا فنا áل ق

ية سائل املزيا نالرتكزي عىل Pج@عات وغريها تريد الرتكزي عىل الو�ئق وغريها عىل اللغات أو عىل  فطاملا أن الوفود مل . م
ية جمردة شات اإلدارة ا;ا نا تظل  نقاش  يلكة  يغة  ّتعاون لوضع  خل ق سـ لل á ص تقM وقال إن مالحظة. مت شارية ا P نة سـ ا ت ملللج س

يايس ية موضوع  ندت عدم قدرهتا عىل اختاذ قرارات إىل أن موضوع اإلدارة ا;ا ية خاصة واليت أ ها أ سـللرقابة  خل سـ مه وطاملا . ل
ية تعامل مع موضوع اإلدارة ا;ا يع ا مترت ا;ول األعضاء يف أحاديث األروقة لن  خلا ل تسـتط شة يف غرفة أصغر . سـ نا قوإن ا مل

يل العميل إىل األماممفتوح يع هو ا سبة  يغة Pج@عات. لللجم باء خلف  P توقف عن صبغي عىل الوفد ا ت ل خي سؤال هو. ن : لوا
يق  بة يف  يجة Pج@ع ولكن الر هر  يغة يف حد ذاهتا ال  يلك؟ وإن ا نظم ا نقاش ا تعدون  حتقهل األعضاء  ت غتظ ن لص ه مل لل ُسـ ملم ّ

هدف بدو للوفد، توجد بعض ال. لا سب ما  يو بو لكهنا هتمت جدا حب ية يف الو يع اإلدارة ا;ا شة موا نا ًوفود املرتددة يف  ي خل ض ق م
نظامت أخرى ية يف  يع اإلدارة ا;ا شة موا منا خل ض ق تظل . مب يع  شة هذه املوا نا ية يف  يا بة ا سـوأضاف أنه بدون الر ض ق سـ سـ مغ ل

ند نقطة الصفر  . عا;ول األعضاء 

يقا عىل مداخالت وفود أخرى، قال إن بعض الوفود . ئ من الريسّوأيد وفد اجلزائر اقرتاح الفريق العامل الصغري .101 ًو تعل
ياء غري قابM للمقارنة شـيل إىل املقارنة بني أ ية . مت b ية نة ا b منوأوحض أن اح@الت تكرار وضع الفريق العامل اخلاص ن لتللج ملع
ôبرية يف هذه احلا ست  ية الفكرية  كوا لي شلك ذÅ الفريق العامل . مللك ملفقد  نا ّت نة  يات اخلرباء، وأما يف ا شة تو هنا للج ص ق

ها، . ستنظر ا;ول األعضاء يف اقرتاحات دول أعضاء أخرى ها،  يات وردت من صفو نظر يف تو بارة أخرى  لأي أهنا  ف صت س بع
ية وا. بواسطهتا b ية نة ا b تلف عن الفريق اخلاص مللكو(Å من شأن هذا الفريق العامل أن يعمل بأسلوب  من ن للج لتخم ية ملع
تعامل معه. الفكرية متد يف املقام األول عىل هنج األعضاء يف ا يا، فإن جناح الفريق العامل  لو� سـيعن وقال إن ا;ول األعضاء . ً

بحث عن حلول بة يف ا ية والر سن ا تاج  نضمة إىل الفريق العامل  لا غ ن حل حت نجاح عىل املرونة اليت توفرها ا;ول . لمل متد ا لو سـيع
هذا املوضوع تعلق.لاألعضاء  سن  ت ال  متدان عىل مرونة و شاء هذا الفريق العامل وتاجئه  يذ بل إن إ ية ا شلكة بقا حا ن ن بل يعمل لتنف

 . نية ا;ول األعضاء

نظر إىل الوضع احلايل .102 تان أن خيطو خطوة إىل الوراء  b يوأراد وفد لسـ ئني. ك . شـيفإن ا;ول األعضاء ال ترغب يف فعل 
شأن بأوال، ال يوجد توافق يف اآلراء  يذ دراسةً يلكة. تنف  شة غري  نا يا، ال يوجد بني ا;ول األعضاء من يريد  áو� ق من وعىل . ً

ها تفق معه الوفود  يلك من العمل، وهذا ما  لكأساس اخلربة، ال يريد الوفد إضاعة الوقت b;خول يف نوع غري  ت á . ختاذbو
تاج ا;ول األعضاء أن مت نظر إىل اقرتاح الريس،  حتخطوة لألمام وا شلكةئل يع حل ا مليض يف اجتاه حمدد حىت  ويف رأي . تسـتط

تكون من خطوتني تاج الهنج أن  يالوفد،  تاج إىل معاجلة. حي ية اليت  شالك اإلدارة ا;ا حتاخلطوة األوىل يه حتديد  خل واتفق . م
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يع األكرث حدة واألقل حدة يف الريس للموا ضالوفد مع  ئن ته، رأى ا. تص يا ية  غوأما ف¬ خيص الهنج و ص لوفد أن ا;ول كيف
ية ناء ا;ورة احلا شالك والهنج أ تاج إىل حتديد هذه ا لاألعضاء  ث مل ية وحىت ا;ورة القادمة تعمل ا;ول . حت لوبعد ا;ورة احلا

شات الفريق . ئاألعضاء عىل هذه الهنج وميكن أن يكون هو Pقرتاح ا(ي تقدم به الريس نا قوهبذه الطريقة ميكن أن تكون  م
شات  نا قالعامل  يس من أنصار الفرق . áيلكةم ئا، bلرمغ من أنه  نع  تفرجا وأال  لوعلق الوفد بأنه ال يريد اجللوس  ي ًم شً يص ّ

Mرشوع يف طريق حمدد. العام يكون أكرث رضرا من ا تفرجا  لفإن اجللوس  ً سـ ً يع . م ضواقرتح أن حتدد ا;ول األعضاء موا
هود اليت بذلت bلفعل بدرجة ية وكذÅ ا ُاإلدارة ا;ا جل يةخل ية بعد ا;ورة احلا نطلق ا يل وأن  برية من ا ل  لعمل ت تفص  .لك

تلفة  .103 يع اليت طرحهتا الوفود ا ية وقال إنه، مع تفكريه يف املوا !وحتدث وفد الربازيل bمس مجموعة جدول أعامل ا ض لتمن
شالك ئات  شة اقرتاح حتديد  نا رسور  للمواقرتاح الريس،  ق فمل ي. مئ نقاش أكرث  يجعل ا هوأضاف إن هذا  ل تح ا�ال سـ سـيفلكة و

هوô أكرث من غريها شأهنا إىل توافق يف اآلراء  توصل  بسأمام بعض القرارات اليت ميكن لألعضاء ا ب يذها رسيعا . ل ًوميكن  تنف
يدا أو األكرث حدة يع األكرث  شات املوا نا ًبدون اإلرضار  تعق ض ق ية فكرة . مب لتمنوعالوة عىل ذÅ أيدت مجموعة جدول أعامل ا ّ

يدة للميض قدما، فال داعي من Pتظار لعام آخر الفريق العام  Mي ها يعد و ية من نو بدء يف أي  تربت أن ا نل وا سـ معل ل ًع ج ّع
يات تو ياغة ا  ôشات وحماو نا صبدء ا ل ص ق مل بل ذÅ. ل بدأ  شات أن  نا قبل ميكن  ت ق شات . للم نا قوهذا أيضا موامئ إلرساع  م ً
بادل بM وميكن أن يؤدي إىل  تا;ورة ا ية . ًرث تركزيايف اآلراء أك ملق تلفة من ا�موعات اإل ميوقد عربت عن هذا وفود  قلخم ّ

تلفة تدعي درجة أكرب . !ا يدا واليت  يع األكرث  ناقش املوا نفذ وحىت أن  نود اليت  سـوميكن ل6ول األعضاء أن حتدد ا ض ت س تب ًل تعق ّت
يل نفذ عىل األجل القصري. لتفصمن ا ساس بوجود يشء  ّوهذا بدون ا ي ساهامت وتوجد مداخال. مل ثرية يف مضمون  يمة  مت  ك ّ ق

ية توصل . قلميالوفود وا�موعات اإل تقدم اقرتاحاهتا وا ته الوفود  ترب الوفد أنه من الرضوري أداء حق العمل اجلاد ا(ي بذ لوا ل ل ع
نظمة ية ا يذها عىل الوجه األفضل ا(ي يعزز من فعا ملإىل طرق  ل  . لتنف

نقاط اليت أ�رها  .104 يا مع ا با لواتفق وفد إ ن تانسـ b يف . كسـوفد تلفة والبد من القول بصعوبة معرفة  كتوجد مواقف  خم
ًمييض األعضاء قدما نة واج@عاهتا. سـ يع اليت هتمه هو متديد مدة دورات ا للجوقال الوفد إن أحد أمه املوا ورأى أن لك . ض

شـهتا يف لك ا�موعات نا تاج عاجال أو آجال إىل  يع  قهذه املوا تح مض ً ً سعى . سـ نة إىل الوصل يواقرتح أن  للجاألعضاء بداخل ا
يدة لالج@عات ها حتت مظM اإلدارة ا تصل  يع  يق الوفورات ألن لك هذه املوا نقاش وتدابري  جلبني هذا ا ت ض بعضل وميكن . بحتق

ئا -فعا وهو إرشاك األمانة ًل6ول األعضاء أيضا أن تفعل  ً ومن . ًمفن الرضوري جدا أن تدخل ا;ول األعضاء يف حوار. شيً
يف ا ها يف تاك تحديد الوفورات اليت ميكن  همة من األمانة  لهم أيضا ضامن حصول ا;ول األعضاء عىل املعلومات ا حتق يقل مل ًمل

تقوÕ يف هذا الصدد. Pج@عات ثري  لورأى أن األمانة ;هيا ا نقاش وقد حصل . لك هذا الهنج أن يكون هو بداية ا لوميكن  ل
نقطة حصل باع أن هذه ا لالوفد عىل ا يد واإلجامعنط تأ يت عىل بعض ا  . ل

ياق  .105 ناقش يف  بغي Õ أن  تحدة، أي أن املوضوع  يا-ت وفود فرسا وسورسا والوال3ت ا ياbن  سـوأيد وفد ا ي ي مل ن ب ُل ن ي ّ
نة  . للجا

نه .106 ند الريس عىل  نأ وفد ا يو يئ ه تعه ية. ل شة تركز عىل اإلدارة ا;ا نا شاء فريق عامل و خلوأيد إ ق ّن م وأضاف أنه يف هذا . ّ
يا يدة جدالسـا تان bقرتاحات  bًق قد تقدمت وفود الربازيل ومرص و ج ت� Pقرتاحات. كسـ يده  لوأعرب الوفد عن تأ  . ي

يث أنه ميكن ا;ول  .107 ية موضوعا áام ورأى أن اقرتاح الريس اقرتاح إجيايب  ترب وفد بريو موضوع اإلدارة ا;ا ّوا ح ئ ً ً خل ع
شات مركزة مع األعضاء  نا ّاألعضاء من ا;خول يف  ق تعدون للعمل علهيام وبصفة عامة، فإن . مسـا(ين تقدموا bقرتاحات ومه 

تفق مع اقرتاح الريس ئالوفد   .ي

يحه .108 يا الريس عىل تر نأ وفد إيطا شـو ل ية . ئه تحدة األمر يا والوال3ت ا با يكومض صوته إىل أصوات وفود فرسا وإ مل ن سـ ن
يا وأن حتاو س� ا;ول األعضاء طريقا  ًواتفق مع اقرتاح أن  معلً تاجئ امللموسة  ل أن حتدد،ت يق ا ية  نة،  نمن داخل ا لللج حتق كيف

بو. بشأن إدارة Pج@عات ئات الو ية  سني فعا سامه يف  هوô فإهنا سوف  تاجئ  يوإن حتققت ا ي ل حت ت هن  .بسل
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يع والهنج .109 يا يف شأن املوا ضوحتدث وفد أملا شلكة. ن ثل  يع ال  موقال إن املوا مت وإمنا األمر األصعب هو الهنج، أي . ض
هدف شات احملددة اليت تركز عىل ا نا لالفريق العامل وا ق بغي ل6ول األعضاء أن تركز علهيا يه الهنج . مل ية اليت  شلكة الر ينا سـ ئيمل

مثرة شات ا نا يذ يوم من ا يع ا;ول األعضاء  يحدد األهداف حىت  ملومن ا(ي  ق مل تط تنفسـ شلكة ا(ي ال . تسـ ملهذا هو قلب ا
يط يدير احلواروأضاف إنه . ًيعرف الوفد Õ حال شات إىل و نا تاج ا يان  سـيف بعض األ ق مل حت بوناء عىل جتربة الوفد، فإن . ح

تايل بوع ا تا:ا األ بوع مث رمبا يعاد ا ناوب ميكن Pتفاق علهيا يف أ b لرئاسة الفريق العامل سـ ت سـ فت تاج ا;ول األعضاء إىل . ل حترمبا 
يس األمانة ويس من بني ا;ول األعضاء لطرف �لث  نع حباجة ومل . ل يط إال أنه  تيعرف الوفد من ميكن أن يقوم بدور الو مقسـ َ

سامهة أكرب يف الهنج  .ما;ول األعضاء إىل 

يا قائال إنه يف حاô موافقة ا;ول األعضاء عىل  .110 نقطة األخرية اليت أ�رها وفد أملا شأن هذه ا نة  ًوحتدث ريس ا ن ل ب للج ئ
تعني علهيا حتديد من ا(ي سريأس الفريق  يع، اتفق . ًوأضاف أنه ميكن أن يكون سفريا. العامليالفكرة  ضوف¬ خيص املوا

نة شة املوضوع مرة أخرى يف ا نا ساطة  ئا وحياولون  تفرجني وال يفعلون  سوا  بغي لألعضاء أن  للجالريس أنه ال  ق ب ش جيل مي ي م ن بئ ً .
يدة يدة وال اإلدارة ا ية الر ثل اإلدارة ا;ا جلهذا ال  شـ خل مي تغر. ف شات  نا سـوإن ا ق هدف من اقرتاح . ق أكرث من يومستمل لوإن ا

يع ية تمت مبوجهبا بلورة املوا بدء يف  نضوج وا تح ا�ال أمام ا ضالريس هو  معل ل ل ف تحدة. ئ برية يف أمور األمم ا يع الوفود  ملوإن  . خمج
تفي تالىش و يع أخرى  ثار، اج@عا تلو اآلخر، يف حني أن موا يع  ختبعض املوا ت ض ت ًض ُ ندما تعود ا;و. ف  Å)ل األعضاء عو

يقولون نة  سـنقاش يف ا للج يع ". تفاح، برتقال، موز: "لل يع إىل املوا يف املوا ضلكن الغرض من وراء الفريق العامل هو  ض تصن
هر يويو ناول لك مهنا bلرتيب ف¬ بني اآلن و ية واإلدارة مث أن يمت  ئات احلا ناألكرث حدة وا ت ل شي ت نمث يف يويو يقوم الفريق . له

يلكالعامل بعرض تقري شلك  شه يف ثالث ساعات  نا نة اليت  áره أمام ا ب ق س يات . تللج تو صوميكن للفريق العامل أن يقرتح ا ل
نعم أو ال نة إجابة  متس من ا بوأن  للج يار اآلخر أسوأ من هذا. يل يذ دراسة لكن الواقع أن دراسة . خللكن ا بع ميكن  bتنف لط

ثري من املال تلكف ا لكية  ست  أن يوافق األعضاء ا(ين مل يؤيدوا اقرتاح الفريق العامل أن ئوأعرب الريس عن أم�. تفصيل
ية شة اإلدارة ا;ا نا مترار ا;ول األعضاء يف  يذه بدال من ا رشح حىت يمت  يه بعد هذا ا خليوافقوا  ق معل سـنف ً ت شة . ل نا قتمت  م س

سن يظل املوضوع عىل جدول األعامل بال  ّاملوضوع مرة واحد وأخرية وإال  حت ول األعضاء املوافقة عىل ئو-شد الريس ا;. سـ
 . Pقرتاح

تحمس لفكرة الفريق العامل ألنه رأى جتربة الفرق العامM يف جلان  .111 ية أنه غري  تحدة األمر مواعرتف وفد الوال3ت ا يك مل
ترب أن هذا هو ا. أخرى ومل تفلح نة وا شات املركزة بداخل ا نا يده ملا قاÕ وفد فرسا وغريه عن ا سبوأعرب عن تأ ع للج ق مل ن يل لي

شارك لك األعضاء يث  ثل لألمام  ياأل حب يق بداخل . م شة وا نا متس الوفد إعطاءه بعض الوقت  سـوف¬ خيص املرونة، ا ق لتنللم ل
ته تاحة أمام الوفد. عمجمو يارات ا يس من ا ملفإن اختاذ القرار يف هذه اللحظة  خل  .ل

نع ا;ول األعضاء من إبداء .112 باب اليت  همه لأل متوعرب وفد فرسا عن عدم  سـ فن شأن اإلدارة ا;ّ نا يف اب آراهئا  هية  خل
تقارير املوجودة بني أيدهيم ية من خالل ا يع األسا يث أن األعضاء تعرضوا للموا نة احلايل  لاج@ع ا سـ ض وهذا األمر يؤرق . حللج

ست بقصرية نذ فرتة  ليالوفد  سمح ل6ول. م يع اليت  نطاق الاكمل للموا نة تغطي ا تفطاملا رأى الوفد أن و�ئق ا ض ل  األعضاء للج
ية يع األسا تعرض للموا تقM للرقابة بصفة عامة  شارية ا P نة سـها وأن ا ض ت سـ ت ملللج س بة . بفحص تطع الوفد حتديد ا لعقو(Å مل  يسـ

يا تقارير املوجودة وإ�رة لك ما تراه إشاك شأن ا بري عن رأهيا  نع الوفود من ا ًاليت  ل ل ب تع متراره يف احلديث . لمت سـوأكد الوفد عىل ا
تظام عن bلفعل يف لك اج@عنb نة وهو ما يفع� ية يف ا للج اإلدارة ا;ا شلكة يف احلديث عهنا ألن . خل بغي أن توجد  موال  ني

تاحة شأن العمل يف أحد . ملك املعلومات  ندما تكون ;يه خماوف  تد3ت  بوقال إنه يعرب حبرية عن رأيه يف هذه ا ع ملن ّ
ياسات يذ إحدى ا شأن  سـPج@عات أو  لب ية ويف ح. تنف خلاô أن األعضاء أرادوا حتديد موضوع أويل بداخل اإلدارة ا;ا ّ

ميكن جدا أن يكون  Õًناو ف نا: "لت نقصه الو�ئق املقدمة إ يما  تطرد الوفد أن قراءة ". لت ً تقريرا تعد معال خضام26سـوا ً ّ يع . ً يسـتطو
تني  شأن فرتة ا سة  تقارير ا لسـنهؤالء ا(ين قرأوا ا ب مخل ها أن خيربوا2011-2010ل لك املعلومات . ينقص اآلخرين مبا اكن 

ناسب . املطلوبة اكنت موجودة تخدام ا P تخدام املعلومات ند القول بأن عدم ا بداية من  ملواقرتاح الوفد أن تكون ا سـ سـ ع ل
ها يس ;هيا الوقت لقراءهتا  تقارير وألن ا;ول األعضاء  لكرمبا يرجع إىل كرثة ا ل هذا أن يكون نقاشا áام. ل ًوميكن  ً  .ل
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ية العامة .113 شاورات ريس ا تاجئ  مجلعوأشار وفد مرص إىل  م بدأ من الصفر ألن تقرير . ئن توأضاف أن ا;ول األعضاء لن 
ية امليض قدما نان  ياته موجودان  ية العامة وتو ًريس ا يف ي كئ ب ص شاورات 3وقد ورد يف الفقرة . ليمجلع تقرير أنه كجزء من ا مل من ا ل

توافق يف اآلراء إىل أن األد تاج إىل تعزيز وهو ما لتوصل ا ها  ية املوجودة  يالك اإلدارة ا;ا يق بني  حتاء والكفاءة وا خل ه لكسـ لتن
ئات اإلدارية واأل�زة ها وعىل إدارة ا لهيمتد يف املقام األول عىل الزتام ا;ول األعضاء  نفس وقد اتفقت ا;ول األعضاء من . يع

يه شة هذا املوضوع وإحراز تقدم  نا تاج إىل  فبل أهنا  م قق نة يف يويو القادم يعين إماكية . حت يع حىت دورة ا نوترك املوا ن للج ض
ثري من الوقت يارات ا(ي ال يلكف . ّوأيد الوفد فكرة العمل بني ا;ورات يف هذا املوضوع. لكإضاعة ا خلوأشار إىل أن أحد ا

رشح ما تقوم به ا;ول األعضاء وطلب إرشا شرتكة  يش ا بة ريس وحدة ا لئا هو خما مل تف ط تش ئ لي ده من خالل املامرسات األخرى ً
تحدة تحدة . ًوهذا لن يلكف أموP عىل اإلطالق. مليف األمم ا بري األمم ا تفع ا;ول األعضاء من خربة  ملويف نفس الوقت  خت ن سـ

يÊ تقوم يف ذات الوقت بعمل بني ا;ورات تقل يف هذا ا�ال  با  . ملسـ

ي .114 ب6ان األفر يا أن مجموعة ا نوب أفر يقوذكر وفد  يق لج بل bلفعل bالقرتاح اخلاص بوحدة اّ لتفة تقدمت من  يش تق
شرتكة يه األعضاء. ملا يث يكون الهنج قامئا عىل تو ها  سائل  شة ا نا ترب أن ا;ول األعضاء تريد  جنه ا س م ًلك حب مل ق وأضاف أنه . بنفع

تقM وا يذ دراسة  شرتكة  يش ا يف وحدة ا سـيف حاô صعوبة هذا الهنج ميكن لألعضاء  ت مل تف متلك نفل تربامه أن بت عضعني حمل ا
شرتكة يش ا تقرير وحدة ا نقاش جاءت اسرتشادا  ية اخلاضعة  ملسائل اإلدارة ا;ا تف ب لل خل تم ل و(Å ميكن ل6ول األعضاء ال@س . ً

شأن هذا الهنج شرتكة  يش ا يه من وحدة ا تو با مل تف تل يلك يف صورة . لج باع اقرتاح الريس املعين bلعمل ا نا هو ا بديل  هوا ت ه ملل ئ
يع اليت تريد إ�رهتا . املفريق ع نع ا;ول األعضاء من إ�رة املوا بب ا(ي  ضوردا عىل وفد فرسا ا(ي طرح سؤP عن ا مي لسن ً ً

يع Pقرتاحات اليت تقدمت نة األخري. مجقال الوفد إنه اطلع عىل  ناء اج@ع ا للجوأشار إىل ذكره اقرتاحات حمددة أ ث وعىل . ِ
ثال فقد تقدمت لك من أسرت مليل ا ساهامت áمةبس تحدة  يا وفرسا واململكة ا مبا مل ن ترب . ل شة لك يشء  نا تعورأى الوفد أن  ق م

يا ًأمرا  معل ناول لك اآلراء الواردة يف Pقرتاحات. ً يع وإىل  يلكة املوا سن  تتاج ا;ول األعضاء إىل  ض ه ح ساهامت عددها . حت ملوا
نان مهنا 12 يةثا سمح . قلمي من مجموعات إ بتلكن موقف الوفد ال  يلكة ي شة  نا يا وإمنا يريد  شوا ناوال  áناول األمور  ق ئ ع مت ً ً

نظمة ّو  . م

بويفارية–مجهورية (وقال وفد فزنويال  .115 ل ا ية) ل يا شلكة  ية تعد بوضوح  سـإن اإلدارة ا;ا سـ م ّويوجد أمر واحد جيل . ّخل
شة هذا املوضوع نا قوهو حاجة ا;ول األعضاء إىل  تدى عن أن لك يشء وا. م شمس ملنوقد أعرب جزء من ا لحض وضوح ا

يع األعضاء حتديد لك يشء فورا ًو مثرة. يسـتط تاجئ  موأعرب جزء آخر عن إماكية Pج@ع يف مجموعات أصغر جحام خترج  بن . ًن
يح ناء اج@عات سابقة. حصو� الطريقني  توح أ ثوقد دخلت الوفود يف نقاش  مية بل حتقق . مف شات أبدا بال  نا قومل تكن ا ً ق مل

تعداد للعمل يف يويووا�. يشء يف لك مرة شمس عىل ا نموعة اليت ترى لك يشء واحضا وضوح ا سـ ل واقرتح الوفد للمجموعة . ً
متع بني ا;ورات مع األمانة ولك من ترى رضورة Pج@ع به حىت  تأكدة من بعض األمور أن  جتاألخرى اليت ال زالت غري  م

شة األمور مع من رأوا لك يشء بو نا يع  قحترض جحهتا و تط مّ تسـ شة . ضوحّ نا تغراق ساعات يف  قومل ير الوفد الفائدة من ا مسـ
ية شة موضوع اإلدارة ا;ا نا ية  شائه علام  شاء الفريق العامل أو عدم إ خلإ ق مت ن من حب ً . 

ية، مع وجود درجة نفع يف الفريق العامل .116 تحدة األمر يكوأيد وفد سورسا لكميت وفدي فرسا والوال3ت ا مل ن ي وأكد عىل . ّ
نقا ية حتديد ا لأ تقدممه يع إحراز ا يقا حىت  يه ا;ول األعضاء حتديدا د لش ا(ي تدخل  تسـتط ً ق ية . ًف تاجات ريس ا مجلعوإن ا ئت ن سـ

نا مترار العمل  b ية ست يف الواقع تو هالعامة  ص سـي تقرير إن املوضوع ا(ي حيظى بإجامع اآلراء هو . ل كفاءة اللجان لفقد قال ا
يهنا تفاعل ف¬  بوا نظر يف أدوار ا. ل لوميكن ا تلفةل !ئات اإلدارية ا برية من . هي يه الريس درجة  كوهذا موضوع حمدد للغاية رأى  ئ ف
توافق يف اآلراء يات يف املايض مل تكن أبدا -حجة. لا ًوف¬ خيص موضوع الفريق العامل قال الوفد إن جتارب هذه اآل فقد . ل

تاجئ، وبال مثرات بت ا;ول األعضاء. نانعقدت فرق عامM بال أي  تقاريرطللقد  يق أن تقدم ا تد نة ا ل من  ل ّجل نة . ق للجوقدمت ا ّ
تقارير تقM للرقابة ذات ا شارية ا Pل سـ ملت نا. س ية تقدم ا;ول األعضاء من  هومل ير الوفد فعال  ّ يفك نوكام قال وفد فرسا، الو�ئق . ً

يذ . موجودة بني أيدي األعضاء بغي عىل ا;ول األعضاء  سني، و متل ا سائل  نفوتوجد  تن ي تح لم سنيحت  .لتحذÅ ا
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ثاين هو اقرتاح مجموعة  .117 شاء الفريق العامل وا لوخلص الريس ما تقدم بوجود اقرتاحني بني أيدي Pج@ع، األول هو إ ن ّ ئّ
شرتكة يش ا يف دراسة وحدة ا ية  ب6ان األفر ملا تف تلك تل ليق يح Pتفاع خبربة وحدة . ب ئا و ثاين لن يلكف  نوPقرتاح ا ي ش تل سـي ً

شرتكة يش ا ملا تتف شأ وأضاف إن بعض الوفود لن تعرتض عىل فكرة الفريق وقا. ل توافق يف اآلراء  نل الريس إنه رأى بعض ا يل ئ
شات نا همة بوضوح وحمدد ا بريا يف حاô أنه اكن حمدد ا قالعامل اعرتاضا  مل ملك ً بعض الوقت لغرض . ً سمح  تمت الريس بأنه  بوا سي ئ خ

يق Pج@ع  شأن هذه Pقرتاحات واقرتح  شاورات  تعلا ب  . لالسرتاحةمل

شريا إىل وجود اقرتاح آخر تقدم به وفد فرسا وغريه من  .118 ية عىل ملخص الريس  تحدة األمر نورد وفد الوال3ت ا م ًمل ئ يك ّ
نة نا يف ا شة أكرث تركزي  نا للجالوفود وهو عقد  ه ق يع . م شة هذه املوا نا ثالث وهو  هذا Pقرتاح أن يعد Pقرتاح ا بغي  ضو ق ل مي ل ّن

نة الرب-مج وامل يةجليف   . نزيا

ي� وحتديده .119 متد عىل درجة  ثالث  تفصورد الريس بأن إماكية جناح Pقرتاح ا ل تعن ئ واملقصود هو رضورة حتديد ما ا(ي . ّ
يع اليت  يذه من جانب األعضاء واملوا ية  يعة الهنج و شمل  نقاش  نة وPتفاق عىل خريطة  ضيحدث يف ا ب ت لل للج نفسـ تيف ك ط

ًناقش أوال نظمئوأشار الريس إىل وجو. ستُ يلك و نة بأسلوب غري  يع يف ا تطرق للموا ّد Pعرتاض عىل فكرة ا م á للج ض فعىل . ل
ثل احلاجة  يع األكرث حدة،  ناقش املوا نة  يوم األول من اج@ع ا بغي عىل الوفود Pتفاق عىل أنه يف ا ثال  ميل ا ت ن ضب س للج ل ي مل ُس

يلك إداري جديد ية يه حتديد Pقرتاحات اليت . هإىل  ثا شلكة ا نوا ل ثالثة مل رش أو ا لناقش من بني Pقرتاحات اإلثين  عس تُ
نقاش هذه. عرشة املطروحة تاج ملن يصوغ خريطة ا نة فإن ا;ول األعضاء  شات يف ا نا يذ ا  ôيف حا Å)لو حت للج ق مل لكن . تنف

يلك وحم يذه بأسلوب  ية  يارات علام برضورة أن حتدد الوفود  بار هذا أحد ا بع ا b من املمكنá خل ت نفلط تيف ك ً هدفع  . لدد ا

ياوقال وفد  .120 با نإ شة موضوع كفاءة إدارة Pج@عات ف¬ خيص تدابري الوفورات سـ نا ق إنه أيضا تقدم bقرتاح وهو  م ّ ً
نظمة bلفعل يف . ملb Åيذ ذ شة موضوع ميكن أن يؤدي إىل توافق يف اآلراء و نا سمح ل6ول األعضاء  تنفمن شأن هذا أن  ق مب ي

نة ية  للجا;ورة احلا  . ل

يلكوحتدث .121 ثرية إضافة إىل موضوع ا يع  توي عىل موا ية  ه الريس قائال بأن اإلدارة ا;ا ك ض حت لخل ً وحىت يف حاô اختاذ . ئ
يلك شأن موضع اإلطار بداخل ا تلفة  هذا، توجد أفاكر  شأن اإلطار العام، وال معارضة  هاألعضاء قرار  ب خم لب و(Å أراد . ل

شاور بني ا� b سامح يق Pج@ع  تالريس  لل لتعل يةئ  . قلميموعات اإل

شاوراهتا .122 يجة  ية إىل عرض  تؤنف Pج@ع بعد Pسرتاحة ودعا الريس ا�موعات اإل موا ن مي تسـ  . قلئ

بول اقرتاحات  .123 تطع  ية bمس ا�موعة bء قائال إن ا�موعة مع األسف مل  تحدة األمر قوحتدث وفد الوال3ت ا سـيك تمل ً
سأ شاء فريق عامل رمسي أو امليض قدما يف  مإ شرتكةًن يش ا ملô وحدة ا تتف تقادها . ل باهبا يف عدم ا عورشحت ا�موعة أ سـ

يق ما ترجوه ا;ول األعضاء تني . حتقبرضورة جناح الفريق العامل يف  يق 2010-2009لسـنوأشار إىل فرتة ا تد نة ا ق وقت  ل جل
سأô اإلدا سائل مهنا  تعامل مع بعض ا مالقدمية حني شلكت ا;ول األعضاء فريقا عامل  مل لل يةً ـى . خلرة ا;ا نهتومع األسف، ا

ئة ئة مصغرة . سيالفريق العامل هناية  ندما تدخل يف  توصل إىل توافق يف اآلراء  بدو أن ا;ول األعضاء ال  بيعىل ما  ع ت ي
ية متة. مسور يني واألطراف ا سقني اإل سري بطابع غري رمسي، بني ا ية  ملهواقرتحت ا�موعة bء أن تظل ا مي ن ت قللعمل وال حاجة . مل

bMئ شاركة األمانة علام بإماكية اتصال األعضاء هبا بني حني وآخر إللقاء األ سـلرضورة  ن بغي عىل ا;ول األعضاء يف هذه . ًمل ينو
يع ية الرتكزي أكرث عىل وضع قامئة خماوف أو اه@مات بدال من املوا شات غري الر نا ضا مس ق بحث Pقرتاحات وحتديد ما . ًمل بوتقوم 

يري يف ا تغتاج إىل  يعحي بو، وتركز عىل ا!اوف أو Pه@مات ويس املوا ية يف الو ضإلدارة ا;ا ي هذا هو موقف ا�موعة bء . لخل
 .يف الوقت احلايل

ية .124 ية غري الر ثل هذه ا يقود  مسوطلب الريس من الوفد حتديد من  لعمل مسـ  . َئ
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يني ميكن هلم تويل .125 سقني اإل ية أن ا تحدة األمر ّوأجاب وفد الوال3ت ا مي ن قلمل مل يادةيك ية . لق ا بلوغ درجة الر مسوال حاجة  ل
بني تدعي وجود رؤساء و- ئاليت  يني مع . تسـ سقني اإل ميترص األمر عىل اج@ع ا ن قلف مل ننييق متني من لك ثا مله أو ثالثة األعضاء ا

ية شات غري ر نا سون وشرتكون يف  يج مسمجموعة  ق ي مل ندما يدخل األعض. ف تفكك  بدأ يف ا تطرد الوفد أن األمر  عوا ل ي اء يف سـ
Åيع الرتمجة الفورية وجدول األعامل وغري ذ ية وتركزت عىل ا!اوف مفن . ضموا شات ظلت غري ر نا مسويف حاô أن ا ق مل

بل نة ا ند حضورمه إىل اج@ع ا تظر األعضاء  يجة يه وجود قامئة ا!اوف  يق  متل  ملقا ن ت للجحتق ع ت لن  .حمل

نظ .126 يؤدي إىل نقاش  تصور  رس الريس إن اكن هذا ا ما سـئ ل يةسـتف نة الرب-مج واملزيا نم داخل  ًوأضاف قائال إنه إن . جل
ثال يل ا ناول عىل  نة بأن  نظم داخل ا سار غري الرمسي ال بد أن يمت ذÅ من خالل نقاش  ملتقرر امليض يف ا س ت للج بمل ت ) أ: (م

ية؛  خلية اإلدارة ا;ا بو وإدارهتا العامة؛ ) ب(نب ية داخل الو تصة احلا ئات ا يوا ل ! سائ) ج(لهي يةملوا وأعرب عن أم� أن . لل املا
ثالث اليت حددها  ئات ا b تعلق نة ف¬  نظم داخل ا توصل إىل نقاش  ية bلوفود إىل ا شاورات غري الر لتفيض هذه ا ي للج ل مس لفمل م

بق  .توساءل إن اكن ذÅ هو ما يعزتمه Pقرتاح املقدم. سـف¬ 

ية بأن ا;ول األعضاء سوف .127 تحدة األمر يكأجاب وفد الوال3ت ا شغاالت اليت ساورهتامل P ن تعكف عىل تدارس .
ها الريس ثالث اليت عر ئات ا سوف تكون يه ا ئات  نظر عن ا ئوبغض ا ض لف للف ف وقد ظن الوفد أن العديد من الوفود قالت . ل

تعني علهيا عقد نقاش أكرث تركزيا سوف  ية  نة الرب-مج واملزيا ًإنه مبجرد انعقاد دورة  ي ف ن شاورا. جل ت غري ملوأضاف الوفد أن ا
ثالث ئات ا شغاالت األمه ورمبا حتت هذه ا P ول األعضاء إىل حتديد;b ية سوف تؤدي لالر ن  . لفمس

ية سوف  .128 شاورات غري الر يضاح Pقرتاح املقدم من ا�موعة bء والفكرة القائM بأن ا تان ا b متس وفد مسوا مل س تسـ ك ل
شة قامئة من نا شغاالت وتطورها بدال من  قناقش قامئة bال ن مت سائلً توصل إىل إدراك أفضل . مل ا لوأعرب الوفد عن رجائه ا

ناقش  شـهتا أم أهنا سوف  نا ها و شTت و نظر ا نني وإن اكنت ا;ول األعضاء سوف تعىن فقط  P تللفرق بني ق مل ب مث تصنيف
Mمت حملأيضا احللول ا ً . 

نغار3  .129 يق(هودمع وفد  يابة عن مجموعة ب6ان أوروb الوسطى وا بلطتحد�  لن ً قرتاح املقدم من ا�موعة bء بوصفه P) م
بل وقف Pج@ع قبديال عن Pقرتاحني اآلخرين املقدمني من الريس  ئ يق . ً تربت مجموعة ب6ان أوروb الوسطى وا بلطوقد ا لع

ثري إىل و�ة نظره يا أقرب  سق إ سار غري رمسي  بكأن اقرتاح  ً مي ن قلم  . م

ب6(وقال وفد مرص .130 يابة عن مجموعة ا لتحد�  ن ً يةم شاورات عرب ) يقان اإلفر تح هلم فرصة عقد  مإن األعضاء مل  ت
متس من . ا�موعات يار املفضل هو أن  تقرت عىل أن ا ية ا ب6ان اإلفر تلوإن و�ات نظر العديد من أعضاء مجموعة ا خل سـ يقل

نة ية  تا ناء انعقاد ا;ورة ا شـهتا أ نا ية و ناول هذه ا شرتكة  يش ا للجوحدة ا ل ل ث ق لقض ت مل متف ت شاورات مع ولكن ا. ل بل عقد ا مل�موعة  تق
يارين شأن ا خلا�موعات األخرى  ية قد تعرض . ب شاورات غري الر ية ا بهتا يف اإلحاطة بأن فكرة آ مسوأعربت ا�موعة عن ر مل ل غ

ية  ية وا b ية نة ا تابع  ناء معل الفريق العامل ا بعض العرثات اليت مروا هبا أ مللكا;ول األعضاء مرة أخرى  من ن للج ل ث لتل الفكرية ملع
ية تحدة األمر ية، وهو ما أوحضه وفد الوال3ت ا ساعدة ا يكشأن مراجعة ا مل ن مل ية أهنا ال . لتقب ب6ان اإلفر يقوأبرزت مجموعة ا ل

تصاص  Pشاركة وجدول األعامل و يت وا تو b شات اخلاصة نا خترغب يف تكرار الوضع مبا يؤدي إىل إرbك ا ملق ل ق مل
سريات تعاون واإلمثاربل ترغب ا�موعة يف أن. لتفوا b سم العمل ل   . يت

ية�متحد(وشكر وفد الربازيل  .131 يابة عن مجموعة جدول أعامل ا من  تحدة عىل اقرتاحه اجلديد وأضاف ) لتن ملوفد الوال3ت ا
ته شاور مع أعضاء مجمو ياجه إىل ا عا ت لت ها . ح سمح  ست يف موقف   Mية يف هذه املرح لوقال إن مجموعة جدول أعامل ا ي ي لمن لت

 . قرارbختاذ 

ناع عن الرتحاب bقرتاح إرشاك وحدة  .132 تحدة bال باب اليت حدت بوفد الوال3ت ا رس الريس عن األ توا مل مسـ ئتف سـ
نطوي عىل إنفاق املال شرتكة، عىل الرمغ من أن ذÅ لن  يش ا يا مل تتف  .ل



WO/PBC/19/28  
39 
 

ثقة عن إحدى ا;ول األعضاء .133 نظمة  تحدة أن هذه  بوأجاب وفد الوال3ت ا منمل األقدر عىل وا;ول األعضاء يه . م
شرتكة يش ا تاج إىل إحاô األمر إىل وحدة ا سائل وال  ملرؤية ا تف حت تمل  . ل

ية-مجهورية (وحتدث وفد إيران  .134 شـهتا وإن ) م اإلسال نا سأô ال بد من  يوية قائال إن ا ب6ان اآل قيابة عن مجموعة ا مل سـ ل من ً
ها سري قدما جتا توصل إىل طريقة  ها;ول األعضاء علهيا أن  ً لل شلكة. ت  القامئة كام رآها يه رضورة تكوين فريق عامل رمسي ملوا

ها داخل مجموعاهتا. أم غري رمسي نا تو وأن  سأô يف ا تفت إىل هذه ا قشو(ا عىل ا;ول األعضاء أن  ت ل مل ب6ان . تل لومجموعة ا
سار وإن اكن  هذا ا سمى ا(ي يعطى  ية ومن ا يجة Pج@عات غري الر تأكدة من  ست  يوية  ياآل مل مل مس ن ي لسـ ت م يجة ل لنتتعني رفع ا

شأهنا تخذ قرار  ية ليك  نة الرب-مج واملزيا بإىل  ت ن تاج إىل الرتكزي عىل . جل سري قدما سوف  متكن ا;ول األعضاء من ا حتوليك  ًل ت
نقاش شأهنا ألغراض ا لعدد من ا�موعات واختاذ قرار  نقاش يف الوقت احلايل يه إن قررت . ب بة ا نقاط األخرى وا لومن ا جل

نة أن تكو نة؟ للجا شلك رمسي إىل ا يجة اليت توصل إلهيا الفريق غري الرمسي  هل سرتفع ا للجن فريق عامل غري رمسي  ب تن لف ُ 

يس من  .135 ية،  نة الرب-مج واملزيا تقرير ا(ي يرفع إىل  نظر عن ا ية أنه بغض ا تحدة األمر فلوأوحض وفد الوال3ت ا نيك جل ل ل ُمل
يا ًرضورة إعطائه طابعا ر مس ساطة أن. ً شغاالت وأن يأتوا إىل ببومن املمكن  P سائل وحيددوا يون ا سقون اإل ناقش ا ن  مل مي ن قلي مل

ئات  ته من خالل ا نا تاج ا;ول األعضاء إىل  شأن ما  توافق اآلراء  سقني وقد توصلوا إىل مواقف  هم  نة بو لفا م شـصف حت ب ب ن قللج م
ثالث اليت حددها الريس ئا متد . ل ناعه بأن جناح هذه املامرسة  يعوأعرب الوفد عن ا يةقت ساáا بعدم الر مسعىل مدى ا  .ت

توصل إىل توافق .136 نه إىل ا بة  نص اآليت ر لواقرتح الريس ا غ مل سأô اإلدارة : "ئ ية  نة الرب-مج واملزيا مبعد أن راجعت  ن جل
سقي ا�موعات يادة  ية حتت  شاورات غري الر سار ا سأô من خالل  متر يف مراجعهتا  ية قررت أن  نا;ا مس مل م للم مخل ق عىل . تسـ

ثالث اآليةُأن تعرض ئات ا شة ا نا ناء  بار أ P نة بعني نظم ليك تأخذها ا شاورات بأسلوب  يجة هذه ا ت  ل ق ث ت للج مل لفن م م ) 1: (عت
ية؛  خلية اإلدارة ا;ا ية؛ ) 2(نب تصة احلا ئات ا ثل  تخدام األ Pلو ! ي للهسـ تعلقة bلكفاءة واإلدارة) 3(م سائل ا ملوا  ."مل

مت .137 يحه وا يا الريس عىل تر نأ وفد أسرتا لو شـ ل يةئه شاورات غري الر يضاح دور ا مسس ا مل رس دور . تس همه  ينحسب  ف حف
ية تا ناء انعقاد دورهتا ا ية أ نة الرب-مج واملزيا نظرها  شغاالت اليت  P ية يف حتديد شاورات غري الر لا ل ث ن جل ت ن مس  . مل

سق .138 سار غري رمسي وأن يديره  نوأجاب الريس أنه عىل حد قول ا�موعة bء من املقرر أن يكون ا ممل وأنه . و ا�موعاتئ
سائل شوا ا نا ملمن املقرر أن  ق به. ي يكون مماثال (Å ا(ي يعمل الفريق العامل مبو هم  نطق املوجه  جوا ًلعمل سـ سار . مل ملهذا ا ف

ناجضة يع األفاكر ا هر فهيا  لبارة عن بوتقة  مج سائل . تنصع سم ا يع عىل أن  نة اتفق ا ملومبجرد أن يصل األمر إىل أيدي ا تق مجل للج
نظم  .تمث 

يدي أن Pقرتاح يدعو إىل Pه@م . وشكر وفد اجلزائر ا�موعة bء عىل اقرتا:ا .139 يق ا يل ا هورأى الوفد عىل  تعل لمتس ل ب
شTت ثري بعض ا نه  بري و ملإىل حد  ي سؤال . لكك يكون ا يني  سقني اإل يادة ا تمت  ية  شاورات غري الر لفإن اكنت ا سـ مي ن مس قلمل مل بق س

توىل bلفعل  شاورات وحيدد زمهنا وماكن انعقادها"  األمورزمام"يمن ا(ي سوف  بادر بعقد اج@عات ا سقني و نظم ا ملو ي ن . ملي
يل b Mشغاالت ذات الص P ثور بعض ياب ا�موعة سوف  ميي ولكن يف  سق اإل ثوإن حرض ا ن ت غ لمتن قل سار . مل مو(ا فإن 

 ôشاورات لن يؤدي األغراض اليت ترجوها ا;ول األعضاء من ورائه يف حا ولن يكون . اإلفراط يف طابعه غري الرمسيملا
ية نة الرب-مج واملزيا ية  تا بل انعقاد ا;ورة ا تاجئ املرجوة  تأىت من ورائه ا تاجئ حمددة بل ولن  شاورات أية  نهذه ا للج ل ل ن ت ن قمل ولن . لل

سني العمل شاورات أي يشء من شأنه  حتحتمل ا نص مبا ي@ىش مع اقرتاح. مل يغة ا لواقرتح الوفد تعديل   ا�موعة bء مبا ص
ها عىل األقل واقرتاح عدد مؤقت  يار ريس  يا بعض اليشء، وذÅ من خالل ا شاورات طابعا ر ليضفي عىل ا ئ ت مس خمل ً ً

شـهتا يف الوقت احلايل. الج@عاهتا نا سائل اليت يفرتض  قوهذه يه ا  . ممل

نص املقرتح وساءل عن إماكية اختا .140 شكر إىل الريس عىل ا b نوتقدم وفد مرص ت ل شأن ئل بذ اقرتاحات ا;ول األعضاء 
نة الرب-مج  نح الفرصة أمام ا;ول األعضاء إلجراء مقابالت مع ريس  شاورات، وإن اكنت  سأô أساسا  جلا سـ للم ئمل ست ً
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ية bحلومكة، ورمبا  ثالثة ا يعة Pندماج بني األ�زة ا شة  نا ية  ية العامة  شرتكة وا يش ا ية ووحدة ا نواملزيا ل ب ق بغ مجلع مل تف ملعن ط مل ت
يةا سائل ذات الصb Mإلدارة ا;ا شأن ا ية العامة  ية وا نة الرب-مج واملزيا يات  تو بعض ا خلخلروج  مل ب مجلع ن للج ص ل تطرد بأن . ب سـوا

مثرا ًهذا من شأنه أن جيعل العمل  سار، مبعىن حتديد . م تعلق بوضوح ا ملوشارك الوفد اآلراء اليت أعرب عهنا وفد اجلزائر ف¬  ي
P شخص ا(ي يرأسه وعدد يةلا نعقدة مبوجب هذه اآل لج@عات ا  . مل

ها .141 يني ريس  ية و شاورات غري الر سار ا يس من تعارض بني  لوارتأى الريس أنه  ئ ل تعئ مس مل بول . م  ôقوأضاف أنه يف حا
ها يني ريس  ية ولكن مع  شاورات غري ر بإماكهنا أن تعقد   Å) ءb لا�موعة ئ تعف مس وأضاف أن العديد من ا�موعات . م

سار غري تساءلت من ية لك ذÅ دون ريس يقود Pج@ع ويدعو النعقاده؟ وبذÅ يكون ا سؤو مل ا(ي بإماكنه تويل  ل ئم
تقرير إىل ا;ول األعضاء ية رفع ا سؤو توىل  ية و لرمسي ولكن الريس يعمل معل ا(اكرة املؤ ل م ي سسـ يني . ئ تعورأى الريس أن  ئ

نطلق ا سالسة وذÅ من  يريه  سار من شأنه  سا  مر ب سـ للم تي ً ثري من . لتنظميئ توصل إىل توافق إذ انقىض ا لكودعا الريس إىل ا لئ
ياك بح اختاذ القرار و شة املوضوع وأ نا ًالوقت يف  شـ ص ق نة . م هدف الهنايئ هو تعامل  يع الوفود بأن ا جلوأضاف الريس عمل  لمج ئ

نظم ية مع األمر جبدية وبأسلوب  مالرب-مج واملزيا يط للرحMأما يف الوقت احلايل فإن ا;ول األعض. ن وترغب . لتخطاء بصدد ا
تعددة سري يف اجتاهات  ية ولكن دون أن تكون مربة  ما;ول األعضاء يف أن تكون املربة غري ر ت ك مس  . ك

ثرية لاله@م .142 نارص ا ملورأى وفد الربازيل أن اقرتاح الريس خلص العديد من ا لع يل . ئ يضاح  متس الوفد ا شكوا تت س ل
ية و شارية غري الر P مسا�موعة شاركة فهياست يع الوفود ا يث ميكن  توحة  ملإن اكنت  مجل حب  . مف

سقني .143 سار الريس وا نوأجاب الريس أن واحدة من األفاكر أن يضم ا ململ ئ توحا. ئ سار  سقني أن جيعلوا ا ًوبإماكن ا مف مل . ملن
نه بعد اج@ سأل الريس غري الرمسي مبجرد  يق Pسجام من املمكن أن  ية  يوأضاف الريس أنه  ئ حتق يئ ي ن سقني عام تعبغ ملنع ا

نني أو ثالثة من لك  ثل أو ا يه  نضم إ توحا، أي من املمكن أن  سار  بهتم يف أن يكون ا بون يف أدائه وعن ر ثير مم ل ي مل غ ًغ مف
 . مجموعة

شغاالت  .144 P تا¾، وهو ما يدعو الوفد إىل إ�رة بعض نورأى وفد سورسا أن اقرتاح الريس عام للغاية وغري رمسي  ًب ئي
بلاليت ذكرهتا الوفو يب علهيا. قد bلفعل من  ئM أكرث من كونه  ثري األ جيورأى الوفد أن هذا Pقرتاح  سـ سؤال األول معين . ي لوا
نظمي نة . لتبطريقة ا ية  تا ناء ا;ورة ا ناوها أ تحديد املوضوعات اليت جيب  يون  سقون اإل متع ا للجمفن املفرتض أن  ل ل ث ت ل مي لن قل مل جي

هدف هو إقام ية ألن ا لالرب-مج واملزيا ية ن ية أم غري ر تد3ت أخرى سواء أاكنت ر نة ويس داخل  مسة حوار داخل ا مس ن مللج ل
متكن الوفد من إدراك فائدهتا يت . يوال من خالل فرق عامM مل  توصل إىل املوضوعات اليت  ته يف ا حظوأعرب الوفد عن ر ل غب

ية نة الرب-مج واملزيا يد داخل  شلك  شـهتا  نا نتوافق اآلراء ومن املمكن  جل ب ق مفب  ورأى الوفد أنه خبالف ذÅ سوف تقدم .م
سمت فهيا  شات قد  نا نوات bلفعل ويه  نذ ثالث  حا;ول األعضاء مرة أخرى عىل ا;خول يف نقاشات قد بدأهتا  ق مسـ م

مثرة. قرارات حمددة سائل اليت اتفق عىل أهنا غري  ملك يشء ال يزال مطروح مبا يف ذÅ ا ُ وأكد الوفد عىل أن ا;ول . مل
ت نة القادمحتاألعضاء  ناء انعقاد ا ها أ توافق اآلراء لعر يت  للجاج إىل حتديد املوضوعات اليت  ث ب  . ضحظ

145.  Åنقاش غري الرمسي ال بد أن يظل كذ شك أن ا ية مبا ال يدع جماال  تحدة األمر لوأكد وفد الوال3ت ا لل ًمل  أي جمرد -يك
ترص عىل ا�موعات واألطر. نقاش غري رمسي نقاش غري رمسي و مقوإن ظل ا متة فلن يضطر األعضاء إىل اخلروج ل ملهاف ا

بل أو اخزتلت من خالل  شغاالت حتددت من  تفاء بأفاكر فقط أو ا P نة بل من املمكن ها عىل ا ية لعر تا ُبويقة  ق ض م نخ ك للج ث
ية شاورات غري الر مسهذه ا ثالث اليت حددها الريس. مل ئات ا توافق هذه األفاكر مع ا ئوقد  للف  وإن اكنت ا;ول األعضاء. ت

Åبل ذ تقسري bجتاه الفريق العامل فإن ا�موعة bء لن   . ت

يحه .146 نأ وفد أنغوال الريس عىل تر شـو تفت الوفد إىل أن ا;ول األعضاء اكنت حتاول امليض قدما دون اختاذ أية . ئه ًوا ل
ن توقعة وأهنا بصدد تأخري لك يشء حىت العام القادم وذÅ ف¬ خيص Pقرتاحات املطروحة  للقرارات  هم الوفد . قاشم فوقد 

ية ناول موضوع اإلدارة ا;ا ية  سائل  شة ا نا تاج إىل  خلأن ا;ول األعضاء  ت بغ مل ق شرتكة. محت ولكن . مبل وعلهيا حتديد جماالت 
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ناول هذه  ية  تلكون املعرفة الاك توافر اخلرباء ا(ين  شلكة أنه حىت إن توصلت ا;ول األعضاء إىل هذه ا�االت فال  تا مي ي لمل ف
سائل  يةملا تقصايئ . لتقنا تحدة إجراء حتر ا متس من األمم ا ية أن  نة الرب-مج واملزيا بة  b هم للغاية سـو(ا اكن من ا مل ن للج تلسـ لن مل

توصل إىل هنج عام لية ا يع ا�االت. بغ ية يف  يع الوفود املعرفة الوا ت�  ية حمددة إذ ال  توصل إىل آ مجمفن الرضوري ا مج مت ل . فل
توصل  بوÕ غري أن . إىل تدابري حمددة وملموسة يف الهنايةلوسوف جيري نقاش دون ا يل من املمكن  قوارتأى الوفد أن لك ما  ق

شرتكة يش ا نظر يف مدى إماكية طلب احلصول عىل تقرير من وحدة ا تاج أيضا إىل ا ملا;ول األعضاء  تف ن ل تحت ل ساعد . ً ييث  ح
توصل إىل ساعد عىل ا تقرير عىل حتديد املوضوعات ومن مث سوف  لهذا ا ي يا .  توافق اآلراءل ًومن شأن هذا الهنج أن يكون  معل

هر يويو من عام  بل  ية  شاورات غري ر نأكرث من جمرد عقد  مس شم وإال فإن ا;ول األعضاء سوف تأيت يف اج@ع . 2013ق
ية لن تكون ملزمة  شاورات غري الر تفق ألن ا تقول مرة أخرى إهنا مل  هر يويو  نة املقرر انعقاده يف  مسا مل ت ل ن بة شللج b -لنسـقانو ً

تلف مع ما توصلت . لها ية و شات غري الر نا ختبل ومن اجلائز أن تدعي أي دوô من ا;ول األعضاء أهنا مل تكن طرفا يف ا مس ق مل ً
تاجئ شات من  نا يه ا نإ ق مل ها . ل يام  b شرتكة يش ا ناشدة وحدة ا تقاده برضورة تعزيز Pقرتاح  بعملوأعرب الوفد عن ا لق ملت تف مب لع

متكن ا توصل إىل حلولتحىت  يات حمددة ومن مث ا ل;ول األعضاء من حفص تو  . ص

يه .147 توصل إ يقات دون إخالل bحلل ا(ي سوف يمت ا ته يف تقدمي عددا من ا تان ر b لوأبدى وفد ل تعل ب لسـ غ بة Õ . ًك لنسـبا ف
شرتكة مطروحا يش ا ًال يزال حل وحدة ا مل تتف تعل. ل ته ا�موعة bء ف¬  ند الرتكزي عىل ما اقرت يو توصل إىل احلل الراحج، حع b لق

نقاش يف مجم� اكن يدور حول  نقاش حمددا"لفإن ا ًاإلبقاء عىل ا يه ا;ول األعضاء فعلهيا أن ." ل نظر عام أقدمت  علوبغض ا ل
يدة بأية رشوط شات من خالل . مقتظل حمددة ال أن تكون جمردة وال  نا مترار ا نة ا بداية سوف تقرر ا قففي ا مل للج سـل

مسشاورات غري ر توحةم متة بإماكهنا Pنضامم . مفية  توحة فإن ذÅ سوف يعىن أن ا;ول األعضاء ا شاورات  ملهوبرتك ا مف مل
سار يا. ملإىل ا �ً رشوع نص القرار: (ن يجة يف  b ية مامجلM ا نت لن يجة): "ملع " الرتكزي عىل حتديد احللول الراحجة" إضافة -" لنتا

ئات اخل"واإلبقاء عىل  ئة ثالث  فتقدم عىل  نقاش.". ..هي مترار يف تركزي ا P ميكن ضامن Åلوبذ تعمل من اخلربات . سـ يا  للو ًسع
يه العمل تو يني ريس  ياج إىل  P سابقة دمع الوفد جا لئ تع ت بوÕ ألي ريس. حل ئوأعرب الوفد عن  وأضاف أن األمانة بإماكهنا . ق

نعقد تقارير اخلاصة bالج@عات اليت  تإعداد ا نة الرب. ل ناقش   Åجلمث بعد ذ سأôت ية ا مل-مج واملزيا ولكن من الرضوري مراعاة . ن
ية يا بدورة املزيا يكون اج@عا  نة القادم  نأن اج@ع ا ن سـ ًللج مع بدء العمل من الصفر. ً تاح الوقت الاكيف  لو(Å فلن  وعىل . ي

 . ذÅ عىل ا;ول األعضاء أن تأيت حبلول ملموسة ومادية يك تعمل علهيا

يا  .148 نوب أفر متس وفد  يقوا ج يد Pقرتاح املقدم من ا�موعة bءل بل تأ يضاح بعض األمور  يا قس بري . ت تعورأى الوفد 
سقي ا�موعات" يادة  ية  نشاورات غري ر مس مم بو" بق نظمة الو تداوô داخل  يدة غري ا ياملقوô الو ممل سق . ح ترب هذا ا نيث ا لع ح

يعي أن ت ية غريب ألنه من ا شاورات غري الر نوع من ا بثل هذا ا مس مل ل نة لطمل يادة ريس ا ية حتت  شاورات غري الر للجمت ا مس ئمل ق
ية األخرى اليت . اليت أجازهتا شاورات غري الر شاورات وا تالف بني هذه ا P ته يف معرفة أوجه مسوأعرب الوفد عن ر مل مل خب غ

ي. عقدهتا ا;ول األعضاء عادة شاورات غري ر ناء عىل  تخذ قرارات  مسوأضاف الوفد أن ا;ول األعضاء عادة  م ب ولكن هذا . ةت
تلف عن تكوين فريق عامل سابقة الج@عات اليت انعقدت . خياألمر  ناء عىل اخلربة ا توح  سار  ته يف  لوأكد الوفد ر ب م مفب غ

ياب معظم ا;ول األعضاء يث اختذت قرارات يف  يني  سقني اإل غحتت رئاسة ا مي حن قل سأô الرتمجة الفورية . مل موأضاف أن 
ية بدورها يةألهنا أثرت . مهذات أ ب6ان اإلفر يقعىل بعض أعضاء مجموعة ا ية . ل توفري الرتمجة إىل الفر نظام ا;اخيل  سـويقر ا ب نل

نظام . عىل األقل يق قواعد ا يده ال@س ضامن رضورة  يف bهظة مع تأ بد تاك نب  لوأعرب الوفد عن إدراكه رضورة  ب ك ل تطجت تك
ية شاورات غري الر مسا;اخيل عىل هذه ا  . مل

شأن وأعرب وفد الصني عن  .149 توصل إىل توافق يف اآلراء  نقاش وبدأ يف ا متر يف ا برضاه عن رؤية ا;ول األعضاء  ل ت ل تسـ
بو ية يف الو شة اإلدارة ا;ا ينا خل ق ناء Pج@عات . م شه أ نا شأن ما  ثوشعر الوفد برضورة وضوح الرؤية ;ى ا;ول األعضاء  ق ت ب

تايل  تأنف Pج@ع ا نقاش ليك ميكن أن  للجوشأن طريقة ا ل سـ ل تحقق تقدم جوهرييب شات وأن  نا ينة هذه ا ق ووافق الوفد . مل
نة بل انعقاد Pج@ع القادم  ية  شاورات غري الر بعض ا للجعىل إماكية عقد ا;ول األعضاء  مس مل ل شاورات . قن ملغري أن هذه ا
نق تاج إىل املزيد من ا سائل  تاجئ املرجوة ما يه إال  يق ا شأهنا حنو  تقدم  لوطريقة إحراز ا حت م ن ب لل  . اش ف¬ بني ا;ول األعضاءحتق
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شاورات غري  .150 سار ا شأن رضورة إضفاء طابع رمسي عىل  يا-ت املقدمة  يق عىل ا ملوتطلع وفد سورسا إىل ا م ب ب لتعل ل ي
ية ية اإلجراء اجلديد اخلاص . مسالر شأن آ نفذ  تعلق bلعمل ا سار  بق  لوذكر الوفد بأن ا;ول األعضاء خاضت ف¬  ب مل ي م سـ ّ

نة  يار أعضاء  bجل ية خت ية(نالرب-مج واملزيا يات اخلاصة bإلدارة ا;ا تو سأô ا سار ا(ي اكن Õ أثر عىل  خلوهو ا ص ل م وأبرز ). مل
يد  شلك  نه  يون بعفوية ¾مة وحقق املرجو  سقون اإل ته وقد وضعه ا سار غري رمسي بر سار اكن  جالوفد أن ذÅ ا م بم مي ن م قلمل مل

ب6ان ;هيا . ًمتاما لومل يكن Õ ريس إذ اكنت ا بة للعملئ ها امس . غدافع ور تظام وأطلقت عىل  b متعت ا�موعة نفسوا ن مجموعة "ج
ـى متة من لك مجموعة". ملقها يا متاما. ملهوحرض Pج@عات الوفود ا شلك تطو ًواكن ا ً ع يني . ل سقني اإل ميومضت Pج@عات ا قلن مل

شTت حمددة ًوقد نفذ العمل بطابع غري رمسي متاما وحق. موركزت عىل حل  نجاح املرجوُ نة الرب-مج . لق ا جلمث رفع احلل إىل 
ية تفاء احلاجة إىل إضفاء طابع رمسي عىل هذا Pقرتاح بدرجة أكرب. نواملزيا بت هذا األسلوب ا نوأ فعىل األعضاء حتديد . ث

هم bلطريقة ا نظموا أ يث  يني  سقني اإل تصاص إىل ا P تفق علهيا مث يعطى ية  سموضوعات أسا خ نفم يمل حب مي ن قلسـ همُ وقد . قليت ترو
ها ريس ية اليت اكن  بات الر ثري من الرت يات جناحه يف املايض أكرث من ا نوع من اآل بت هذا ا ئأ ل ي لك مسث ت ل  .ل

توافقي .151 ناول Pقرتاح اخلاص bحلل ا ته يف  لوأبدى وفد فرسا ر ت ب تقاده بأن الريس قد حاول مراعاة . غن ئوأعرب عن ا ع
يع الوفود ثري لاله@موأضاف أن مثة ثال. مجو�ات نظر  ئات وهو هنج  مث  يل . ف شة تفا نا صمث بعد ذÅ ميكن لألعضاء  ق م

ثالث إىل ما ال هناية ولكن اخلطوط العريضة قد وضعت bلفعل ئات ا لهذه ا بة إىل الوفد. لف b ناسب لنسـوهذا األمر  أما . م
ئة وقامئة تقرير ا(ي يغطي لك  ية أي ا تا سأô الويقة ا ـي  ية  ثا سأô ا فا م له خل ث م ف ن ل ية اليت تعرب عهنا ا;ول مل شغاالت األسا P سـ ن

بل يح إلهيا فرصة Pنطالق حنو ا تقاألعضاء و ملسـت تحدث . ت ية مبا  يح ذÅ إىل ا;ول األعضاء معرفة  تمبعىن آخر سوف  فعل تي
نه  ية  سائل اإلدارة ا;ا  Mص Õ يقا حمددا واحدا سمع الوفد  ميكنه ألنه إىل اآلن مل  خلً مب تعل ي ًع ساك به "ً وسوف ."  ًفعالماإل

شTت b ملتحدد قامئة يه اآلن عقب . ت شلك أفضل عام يه  ية  نقاط األسا علوقد رأى الوفد أنه من الرضوري أن تربز ا ب سـ ل ُ
ية تا شاورات ليك ميكن إصدار الويقة ا ما خل ث ية اكن . مل يفا أهنا لكام اكنت غري ر يدة  تربها  ثالث وا ئات ا مسودمع الوفد ا مض ع ًل مف لف

ية أو وإذا . ذÅ أفضل هم أن تكون ر يس من ا شات  نا شاهئا عىل مدار ا ناء إ مساكن لألعضاء Pتفاق عىل الويقة أ ق مل ن ث ملث فل
ية تدى. مسغري ر شغاالت ا;ول األعضاء يف هذا ا تاج قامئة تعكس بصدق ا هم إ نولكن ا ن ملن  . مل

بق .152 يانه ا(ي أداله ف¬  سـوذكر وفد أنغوال أن وفد فرسا خلص  ب يس بإماكن أي دوô من وأضاف أنه من الو. ن لاحض أنه 
ية مل حترز جناحا يوم حتديد أي  ًا;ول األعضاء ا بن يش . ل يط هذا األمر من خالل تقرير مقدم من وحدة ا تفتومن املمكن  لسـ تب

شرتكة يويورك. ملا تحدة يف  بع يف األمم ا يكون ذÅ عىل غرار األسلوب ا نو مل ت وحىت ا�موعة bء عىل دراية بذÅ األمر . ملسـ
شاهبةا شات  نا تد3ت أخرى تدور فهيا  م(ي حيدث يف  ق من ترصف. م ثل هذا ا لوقد اقرتحت ا�موعة bء  شت . م قوقد -

شأنه يقي  بل وتوصلت إىل حل تو سائل من  نوع من ا با;ول األعضاء هذا ا مل فل يط األمور bللجوء . ق تبسـورأى الوفد رضورة 
تحدة اليت تفحص ا بعة يف األمم ا ية ا ملإىل اآل ت ها ملل ية اليت ميكن ل6ول األعضاء عىل أسا يات ويه اآل تو سية وتقرتح ا لن ص ل لب
ياق غري الرمسي  . لسـPطالع عىل طريقة معل ا

سأô وتطورها .153 شأة هذه ا ملوذكر وفد مرص  بن يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية . ّ تد بة ا ية من  تو قفقد بدأ األمر  ل شع ص ب
ية يف الو شأن اإلدارة ا;ا يبإجراء دراسة  خل ية، مث تال ب يدية ل6راسة األسا سـبو، مث بعد ذÅ جاء اقرتاح بإجراء دراسة  مته

تكوين فريق  شرتكة، وبع ذÅ اقرتاح  يش ا ته إىل وحدة ا ية بإحاô املوضوع بر ب6ان اإلفر يات من مجموعة ا بذÅ تو ت مل تف ل تص م ليق
وبأخذ . من العديد من ا;ول األعضاءوجاءت بعد ذÅ فكرة إقامة فريق عامل غري رمسي وهو ما واجه اعرتاض . عامل

نقاش، مفن  ناء هذا ا ناوها أ سأô يصعب  بو، ويه  ية يف الو ية bإلدارة ا;ا سأô ا ية ا سا بان و لالوضع يف ا ث ت م ي خل ن مل سـ ح لسـ ملع حل
ناء  تلفة املقدمة أ شات وعن Pقرتاحات ا نا تابة تقرير عن هذه ا ثاملمكن أن تطلب ا;ول األعضاء من األمانة  ! ق مل هذه ك

سأô، . ا;ورة شة هذه ا نا تصاص  P بة ية العامة صا سأô إىل ا تطرد الوفد مقرتحا أن ترفع ا;ول األعضاء ا ملوا ق مب مجلع مل خسـ ح ً
شات اليت  نا ناء عىل اآلراء وا سار قدما، من خالل ا شأن طريقة دفع هذا ا نظمة  قبل واألصلح إلعطاء توجهيات إىل ا مل ب مل ب لمل ً

ناء انعقاد هذه ا; يةثجرت أ نة الرب-مج واملزيا نورة   . للج
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يا ما ذكره وفد مرص .154 نوب إفر يقوأيد وفد  هم . ج ثل هذا املوضوع ا  Mملوأكد الوفد عىل أن ا;ول األعضاء ال ميكهنا معام م
يل اختاذ قرارات áمة تأ تخفاف  bج ب ية واحضومن الرضوري أن يكون . سـ شاورات غري الر مسدور ا وأبدى الوفد حتفظات . ًامل

توافق اآلراءبشأن ا سائل احملددة اليت حتظى  ية أو بعض ا شغاالت األسا P بخزتال الرتكزي يف قامئة من مل سـ فال ميكن أن . ن
سب سائل  سائل عىل هذه ا حفترص ا مل مل يث تكون . تق ئات  يع يف  تاج إىل  حبوقد توافرت العديد من Pقرتاحات اليت  جتم فحت

بل ا� بقا  قا;ول األعضاء قد أجنزت معال  ً مسـ يةً نة الرب-مج واملزيا نيء إىل  تحديد . جل شاورات  يد معل ا بومل يدمع الوفد  مل تقي
يع علهيا سائل فقط، ألهنا رمبا ال حتظى مبوافقة ا مجلا شات . مل نا سائل عىل األقل وإجراء  يع ا قولكن بإماكن ا;ول األعضاء  مل مجتم

نة ية داخل ا شات الر نا للجيدية مث بعد ذÅ ميكن أن جتري ا مس ق مل  . مته

نه وشكر األمانة عىل الو�ئق اليت قدمهتا .155 نأ وفد اكمريون الريس عىل  يو يئ ودمع الوفد Pقرتاحات املقدمة من وفد . تعه
تخصص  شاورة  شأن  مأنغوال  م شرتكة(ب يش ا ملأي وحدة ا تتف بغ وضوحا ). ل ية أكرب و ًوأضاف أن ذÅ يضفي مصدا يسـ ق

يقه حتقومتاساك ترغب ا;ول األعضاء يف  نة تلو وإن مل . ً متر يف تكرار األمر ذاته  سوف   Åسـتفعل ا;ول األعضاء ذ تسـف
 .األخرى

يقات، شعر أن ا;ول  .156 سام بطابع معيل، وأنه بعد سامعه بعض ا Pتوافق و تعلوأفاد الريس أن األعضاء مبحاوô ا ت لل ئ
توصل إىل حل س. لاألعضاء قد تكون شارفت ا نة مولكن يف الوقت ذاته عىل األعضاء مراعاة وجود  سار  جلار قامئ أال وهو  م

ية يقات اليت قدمت. نالرب-مج واملزيا بان بعد ا ُوقرأ الريس اقرتاح ا�موعة bء بعد تعدي� أخذا يف ا تعل لسـ حل ً وأضاف أن . ئ
نص خطوة إىل األمام يع ولكن عىل الرمغ من ذÅ فإن هذا ا بول ا نص لن يلقى  لا مجل نص املعدل كام ييل. قل بعد أن : "لوجاء ا

شاورات راج سار ا سأô من خالل  متر يف مراجعهتا  ية قررت أن  سأô اإلدارة ا;ا ية  نة الرب-مج واملزيا ملعت  م للم خل م ن تسـجل
سقي ا�موعات يادة ريس و ية حتت  نغري الر ممس ئ نة . ق نظم ليك تأخذها ا شاورات بأسلوب  يجة هذه ا للجعىل أن تعرض  مل من ت ُ

ثالث ئات ا شة ا نا ناء  بار أ P لبعني ق ث لفت م ية؛ ) 1: (ت اآليةع خلية اإلدارة ا;ا تصة ) 2(نب ئات ا ثل  تخدام األ Pو! ي للهسـ م
بو؛  ية bإلدارة يف الو ية ا ياحلا ن سائل الكفاءة واإلدارة) 3(ملعل  ."مو

باح .157 ته يف ا نص مع مجمو شة ا نا ته  ية تأخر الوقت وأعرب عن ر تحدة األمر لصوذكر وفد الوال3ت ا ع ل ق ب ممل  .غيك

تايلئودمع الريس Pقرتاح .158 باح ا يه يف ا يه مع إماكية  نظر  تاحا إىل الوفود  نص سوف يكون  ل وأضاف أن ا لص ب ن لل نل ف تم ً .
ته اخلاصة فقط شاورة لك داخل مجمو تصار عىل ا P يهنم دون سقني ف¬  عواقرتح الريس تداول ا مل قن ب  .ملئ

نص املقرتح من الريس فكرة إجراء وحدة ا .159 تفواقرتح وفد أنغوال رضورة أن يدرج ا لل شرتكة دراسةئ مليش ا مع رضورة . ت
ية شـهتم غري الر نا ناء  سقني أ شة ذÅ ف¬ بني ا مسنا ق ث ن مق  . ملم

يقات عىل Pقرتاح .160 تح bب ا تأنف الريس ا;ورة و تعلوا لسـ ف  .ئ

ية متاما .161 ية غري ر يابة عن ا�موعة bء قائال إنه اقرتح آ ية  تحدة األمر ًوحتدث وفد الوال3ت ا مس ل ن ًمل وأضاف أن . يك
بغ بطابع رمسيPقرت تدخالت وا ناء عىل بعض ا سب تعديل الريس Õ تطور  صطاح  ل ب سق . ئح هذا ا لنورأى الوفد أنه وفقا  ل ً

سار غري رمسي قدر اإلماكن تعاد عن فكرة ا�موعة bإلبقاء عىل ا P قرتاح يفP ملأخذ متعت ا�موعة bء هذا . ب جوقد ا
ترب ها نقاشا ثر3 حول ما  باح ودار دا تعا ًلص ً يذ هذا اإلجراءخل ثىل  لتنفه الطريقة ا . وهكذا تقرتح ا�موعة هذا Pقرتاح اجلديد. مل

سائل من خالل " سري تدارس هذه ا نة  ية قررت ا سأô اإلدارة ا;ا ية  نة الرب-مج واملزيا ملبعد أن راجعت  ي للج خل م ن تجل
بادل ليك ية ذات اه@م  سائل أسا ية هبدف حتديد  توحة غري ر شات  تنا سـ م مس مق مف نقاش من خالل م ل ختضع إىل املزيد من ا

نة ية." للجا تاج ا;ول األعضاء bلرضورة إىل ثالث بىن ر يجة ال  بة إىل ا b ء أنهb مسورأت ا�موعة حت ن تسـ ل وأن الغرض من . لن
نة ناء انعقاد ا ييل أ شغاالت مث بعد ذÅ ا;خول يف نقاش  P تاكتف وحتديد للجهذا اإلجراء هو ا ث تفص ن  . ل
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ًتحد� الربازيل وأحاط وفد .162 ياغة اقرتاح ا�موعة م تخدمة يف  ية bللغة اجلديدة ا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا ص  سـ من ملن لت
يهنا. bء يق ف¬  شاور وا تاج ا ية  بوأضاف أن مجموعة جدول أعامل ا سـ ت حت لتنمن ل يد اقرتاح . لت تطرد أن موقف ا�موعة هو تأ يوا سـ

مالريس املذكور يوم أمس ومؤداه إقامة  ية اليت حددها الريسئ توحة وفقا  ئشاورات  ن للبمف تصل بإماكية . ً ناك اقرتاح  نواكن  ي ه
بو تعلق bإلدارة داخل الو شرتكة وال@س إجراهئا دراسة  يش ا شاورة مع وحدة ا يا ت مل تف تمل شات . ل نا ناء  يل أ قوأشار إىل ما  مث ق

يوم املايض بأن هذا األجراء سوف تكون Õ آ�ر عىل املوازنة ية تدمع Pقرتاح bل@س و(Å. لا لتمن فإن مجموعة جدول أعامل ا
شرتكة يش ا بو من خالل وحدة ا ية يف الو يمي لإلدارة ا;ا ملإجراء  تف ي تخل  . لتق

تخدمهتا ا�موعة bء تعرب  .163 يق قائال إن اللغة اليت ا يابة عن مجموعة ب6ان أوروb الوسطى وا نغار3  سـوحتدث وفد  بلط ن ًه ل
ثل عن ف بري األ ما ية هذا اإلجراءلتع ته عن ما هكرة مجمو نة . ع بين ا يق  للجوقد فضلت مجموعة ب6ان أوروb الوسطى وا تبلط ل

ية أمر غري رضوري. لهذه اللغة شرتكة عن اإلدارة ا;ا يش ا تقاده بأن تقرير وحدة ا خلوأعرب الوفد عن ا مل تف تع ُفقد أجري . ل
يق ا; تد بة ا بو و ناء إعداد تقرير الو قهذا اإلجراء أ ل شع ي ية ث ثالث املا نوات ا بة لك العمل ا(ي مت عىل مدار ا ضاخيل  ل سـ لبصح

سأô. وهو العمل الاكيف شأن هذه ا تاج ا;ول األعضاء إىل تقرير عام وال إىل دراسة أخرى  ملوال  ب وترى مجموعة ب6ان . حت
شات  نا يل ا يؤدي إىل  سم bلكفاءة إذ  يق أن هذا اإلجراء لن  قأوروb الوسطى وا مل تعط سـ ت يبلط مية ل  Õ قدون أن تكون

ية شرتكة ل6راسة. فإضا يش ا ملوال تدمع ا�موعة إجراء وحدة ا تتف  . ل

شرتكة جترى �bان .164 يش ا يق عىل الفكرة القائM بأن تقارير وحدة ا ته يف ا ُوأعرب وفد فرسا عن ر مل تف تعل ب تن ل ل حيث . غ
تة bملائة من موازنة  ية لقرابة ا سـأبرز الوفد متويل احلكومة الفر لسـ شرتكةن يش ا تحدة اليت متول بدورها وحدة ا ملاألمم ا تف تمل . ل

تحدة سامه بدورها يف موازنة األمم ا ملوأضاف أن وفودا أخرى حارضة يف هذه القاعة  ت يقة . ً حقولفت الوفد نظر األعضاء إىل 
ية لألمم ا تدامة العا P تحدة بأخذ تابعة لألمم ا ية العامة ا b ملالزتام ا;ول األعضاء سـ مل ل بارمجلع P تتحدة بعني وأراد الوفد أن . عمل

بعض يعمل بدون مقابل ية . ليصحح الفكرة املطروحة بأن ا مية املضافة ا تحديد ا لفعلبل وشدد عىل الزتام ا;ول األعضاء  لقب
يذها تابعة  يات الواردة عهنا و تو نفمن هذه ا;راسات مع مراعاة ا;راسات اليت أجريت bلفعل وا تم ص يا-. ل ت لبولك هذه ا

تاح تقرير ا ملتضمهنا ا ل شرتكة . ي يش ا بول الفكرة القائM بأن ا;راسة اليت جترهيا وحدة ا ملويرى الوفد أنه من غري املمكن  تتف لق
ية ها . نجما شرتكة حتدد خطة  يش ا ساب ا;راسات األخرى ألن وحدة ا يكون ذÅ عىل  معلوإن أجريت ا;راسة  ملت تف ح لسـ ف ُ

يق مع ا;ول األعضا b 3سـنو لتنسـ بعاتً يس حمايد ا لتء و(ا فإن إجراء ا;راسة   . ل

سائل .165 موخلص الريس القول بوجود ثالثة  يوم املايض وPقرتاح املعاكس املقدم من ا�موعة : ئ لPقرتاح ا(ي تقدم به ا
شرتكة يش ا ملbء، واقرتاح وحدة ا تتف سائل أو طل. ل شة ا نا مترار يف  P تاحة يه إما يارات ا ملوأضاف أن ا ق مل مخل شورة سـ ملب ا

توصل إىل حل، أي  نع"لمن األمانة خبصوص طريقة ا يع ." متتهل تديل بصوتك أم  ناع عن  P يوأكد الريس عىل اعزتامه تضت م ئ
ôسأ توصل إىل طريقة حلل هذه ا ملالوقت وأضاف أن ا;ول األعضاء علهيا ا نح الوفود املزيد من الوقت . ل موعرض الريس  ئ

باحث مع األمانة  بشاور وا ت لت شاهبة، ألن ا;ول األعضاء ال ترغب لل ثل هذه املواقف ا يذه يف  ملشأن ما جرت العادة عىل  م تنف
سأô إىل ما ال هناية شة ا نا مليف  ق يهنا وإما فال طائل من وراء . م شاور ا�موعات ف¬  تغل الوفود هذا الوقت و بفإما أن  ت تسـ ت

مترة هذه شات ا نا ملسـا ق يكون . مل  Åبة لإلدارة فإن ذ bسـو ًيعا للوقتلنسـ بعت . تضي شات قد  نا سا أن ا شـورأى بوصفه ر ق مل تي ً ئ
ًمؤكدا رضورة توصل ا;ول األعضاء إىل قرار أ3 اكن هذا القرار ً . 

ناشدة الوفود األخرى .166 ته يف  ية عن ر تحدة األمر موأعرب وفد الوال3ت ا بيك حيث أكد عىل أن الوفود إمنا حتاول . غمل
تعلقة شغاالت ا Pسائل و ملحتديد ا ن نظمةمل ثىل إلدارة ا مل bلطريقة ا تقاده أن . وأن هذا هو لب املوضوع. مل عوأعرب الوفد عن ا

شأن الطابع الرمسي أو غري الرمسي لالج@ع جيب أال حيول دون إحراز ا;ول األعضاء تقدما ًاختاذ قرار  تعني عىل . ب ييث  ح
سائل أ سائل مث عرض هذه ا ية حتديد ا توحد  ملا;ول األعضاء أن  مل بغ يةت نة الرب-مج واملزيا شغاالت عىل  P نو جل لويس هذا . ن

شTت بت يف حتديد ا شTت ألن الوفود إمنا ر يع ا يحل  ملbإلجراء ا(ي  غ مل مج و-شد الوفد الوفود األخرى احلارضة يف . سـ
ية مع إ¾حة الفرصة أمام اختاذ شات غري الر نا مسالقاعة من أجل الرتكزي عىل ذÅ وبإطالق األعضاء ا ق تخذهمل سار ا(ي  تها ا . مل
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سائل املذكورة آنفا تعني عىل األعضاء Pتفاق عىل ريس وال عىل ا ياق غري رمسي فال  ثري إن اكن ا تحقق ا ًوسوف  مل ي سـ ئي . للك
ناء انعقاد ا;ورة  متكن أ سوف  سب األولوية  نقاش واحلديث عهنا وتريهبا  تطاعت ا;ول األعضاء طرح األفاكر  ثوإن ا ف ح لل تسـ ت

ية  تا للجا ل شلك أكرث مشويةل شة األمر  نا ية  لنة الرب-مج واملزيا ب ق  . من

ثا  .167 بث  بة ا;ول األعضاء فإن Pج@عات  سة عقب Pسرتاحة مذكرا الوفود بأنه نزوال عىل ر تأنف الريس ا ًوا ب غ جلل تسـ ًئ ً
بكة اإلنرتنت شـبارشا  ً نا. م توحد و ها ا نهتج ا�موعات يف طريقة  موأعرب الريس عن أم� يف أن  معل ت سائل، األمر لئ ملشة ا ق

توصل إىل اتفاق رسيع  . لا(ي يؤدي إىل ا

ناءًاأن نقاشوأفاد وفد الربازيل  .168 ناء فرتة Pسرتاحةًاب  تلفة أ ناطق  ث قد دار بني وفود من  خم يع احلضور . م مجوشكر الوفد 
سامهة bألفاكر شاورات. ملعىل ا هذه ا يجة  ملواتفق عىل نص جديد  لن ت ش. ُ مكام اتفق عىل إجراء  ية داخل ا�موعات ُ تا ماورات  خ

ها. ف¬ بعد سعى ا;ول األعضاء إىل  ياته الروح اليت  نص اجلديد حيمل يف  تقاده بأن ا حتقيقوأعرب الوفد عن ا ت ط ل وجاء . ع
نص كام ييل سأô من : "لا متر يف مراجعهتا  ية قررت أن  سأô اإلدارة ا;ا ية  نة الرب-مج واملزيا للمبعد أن راجعت  خل م ن تسـجل

نخالل شاورات أو ا سار ا مل  مل رس قام ية اليت جتري برتيب ريس أو  توحة غري الر ميشات ا ئ ت يار (مسملف شأن ا تمع اختاذ قرار  خب
ئات ). ًاأللفاظ الحقا شة ا نا ناء  بار أ P نة بعني نظم ليك تأخذها ا شاورات بأسلوب  يجة هذه ا لفعىل أن تعرض  م م قت ث ت للج مل عن ُ

ئات أخرى فاآلية ف¬ بني  ية bإلدارة بنية) 1: (ت ية ا تصة احلا ئات ا ثل  تخدام األ P شمل ية، اليت  ن اإلدارة ا;ا ل ! ي سـ ت ملعخل لله م
بو؛  سائل الكفاءة واإلدارة) 2(ييف الو  ." مو

ـي ا�موعات  .169 باح بأن  ية هذا ا ثا ناشدة الوفود للمرة ا ته يف  ية عن ر تحدة األمر نهتوأعرب وفد الوال3ت ا م تيك لص ن ل ب غمل
نص ا شـهتا ا نا لند  ق ناع عن اقرتاح أي تعديالت". ال"أو " بنعم"جلديد إىل اإلجابة مع Pفإما أن توافق الوفود عىل . متو

نص أو ال توافق ناء انعقاد ا;ورة . لا ته أ نا ي� و يه سوف يرتتب عىل ذÅ تر تطع ا;ول األعضاء املوافقة  ثفإن مل  شـ عل قسـ مت ح
 . القادمة

سة يف اسرتاحة إل¾حة الفرصة ل .170 يهناجللمث توقفت ا شاور ف¬  بلمجموعات   . للت

ية  .171 تحدة األمر يكوقال وفد الوال3ت ا ًتحد�(مل يابة عن ا�موعة bءم إن ا�موعة bء حفصت ) ن عقب Pسرتاحة 
تعلقة به شغاالت ا P قرتاح املعدل و;هيا بعضPمل سأô. ن ملواقرتح Pتقال من هذه ا يون . ن سقون اإل متع ا ميوسوف  قلن مل جي

تايلزائد واحد يوم ا نص يف ا شة ا نا ل عىل هامش Pج@ع ورمبا ميكن  ل ل ق  . م

ًتحد�وأيد وفد مرص  .172 شات مع ا�موعات م نا شارك يف ا ية Pقرتاح وقال إنه سوف  ب6ان اإلفر يابة عن مجموعة ا ق  مل ي ل يقن
شغاالت األخرى P شة نا ية  ناألخرى وخصوصا ا�موعة bء  ق مبغ  . يف وقت قريبوأعرب عن أم� يف اختاذ قرار . ً

ية(وأيد وفد إيران  .173 مهورية إسال ًتحد�) مج يوية Pقرتاح املقدمم ب6ان اآل يابة عن مجموعة ا سـ  ل ولكن مبا إن بعض . ن
نت  يوم القادم عىل أمل أن تكون ا;ول األعضاء قد  بإماكن األعضاء Pتظار إىل ا شأنه قد ذكرت bلفعل  شغاالت  Pمتك لف ن ب ُن

توصل إىل توافق  بمن ا سأôل  . ملشأن ا

نص مع حلول  .174 ياغة ا ية Pنهتاء من  سقي ا�موعات  شاورات من خالل  مترار ا b ختاذ قرارb تمت الريس لوا ص بغ ن ممل سـ ئ خ
توصل إىل قرار يكون قد مت ا يهنا  يوم القادم و هرية يف ا لما بعد ا سـ حل  . لظ

ند  .175 b لبوتال الريس نرص القرار اخلاص شاور بني ا5ئ ته عقب ا يا ت وفقا  غ للص يةً جلنة الرب-مج : "قلمي�موعات اإل
ية يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية واملالحظات اليت أبدهتا ا;ول ) 1: (نواملزيا تد بة ا ية العامة وتقرير  تقرير ريس ا قيط  لئ شع مجلع ب حت

تقريرين يف الويقة  ثاألعضاء عىل ا ن) 2(؛ )WO/PBC/19/26(ل ية قررت ا سأô اإلدارة ا;ا للجوبعد مراجعة  خل ة م
يادة ريس توحة حتت  ية  شاورات غري ر شمل عقد  سأô مبا  مترار يف تدارس ا Pئ ق مف مس م ي مل سار . سـ ملوسوف يراجع هذا ا
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شمل ف¬  ية املقدمة من ا;ول األعضاء اليت  تا ية بداية من Pقرتاحات ا شأن اإلدارة ا;ا تاقرتاحات ا;ول األعضاء  ب خل لكب
تني  ثيقشمل الو سائل ذات . WO/GA/38/2 وWO/PBC/18/20ت سار يه حتديد ا يجة املرجوة من هذا ا ملوا مل تن ل

ية هبا  تو بو وا نظام اإلدارة داخل الو  Mنة ذات الص نات ا توافق علهيا مع حتديد ا شرتك من خالل ا صPه@م ا ل ي ب س ل ملمكمل ي لتح
نظر ف  Åيغة حمددة وذ ية من خالل  نة الرب-مج واملزيا ناء انعقاد ا;ورة القادمة  للأ ص ن للج شملث سائل ف¬  تهيا، وشمل ت� ا مل : ت

يهتا؛ ) 1( سني فعا ياهتا و سؤو بو و ية bإلدارة يف الو ية ا تصة احلا ئات ا شمل أدوار ا ية اليت  لبىن اإلدارة ا;ا حت ل م ي ن ل ! ي ت ملعخل له
تعلقة bلكفاءة واإلدارة) 2( سائل ا ملوا نعقد ثالثة اج@عات. مل ية . توسوف  توافر الرتمجة إىل الفر سـوسوف  يةنت با نواإل وال . سـ

تقدم bقرتاحاهتا سار حبق ا;ول األعضاء يف ا لخيل هذا ا ندا من ) 3. (مل بو  ية يف الو سأô اإلدارة ا;ا ًوتقرر أن تكون  ب ي خل م
ية نة الرب-مج واملزيا رشين  ناء انعقاد ا;ورة ا ننود جدول األعامل أ للج ث  ."لعب

يابة عن ا� .176 ية  تحدة األمر نوحتدث وفد الوال3ت ا تايليكمل ية اك ثا ياغة امجلM ا يري  لموعة bء مقرتحا  ن ل ص تغ وسوف :  "ً
ية املقدمة من ا;ول األعضاء اليت  تا شأن احلومكة بداية من Pقرتاحات ا سار اقرتاحات ا;ول األعضاء  بيراجع هذا ا ب لكمل

تني  شمل الو ثيقشمل ف¬  ت وال خيل : "لفقرةوف¬ ييل نص امجلM األخرية يف ا." WO/GA/38/2 وWO/PBC/18/20ت
تقدم bقرتاحاهتا سار حبق ا;ول األعضاء يف ا لهذا ا  ."مل

سائل  .177 نقاش يف حتديد ا يد نطاق ا يوم املايض، ومفادها عدم ارياحه  نقطة اليت أ�رها ا يا ا نوب أفر ملوكرر وفد  ل ي ت ل بتقل يق ج
شرتك ياغة بديM. ملذات Pه@م ا با. صو(ا اقرتح الوفد  عيأيت نرص امجلM عقب  : كام ييل" WO/GA/38/2ثالويقة "رة ف

ناء انعقاد ا;ورة " ية هبا أ تو بو وا ية يف الو تعلقة bإلدارة ا;ا شة Pقرتاحات ا نا سار يه  هذا ا يجة املزمعة  ثوا ص ل ي خل مل ق مل من ل ت ل
نظمة يغة  ية من خالل  نة الرب-مج واملزيا مالقادمة  ص ن ته يف حذف اإلشارات إىل لكمة ." للج " حتديد"غبوأعرب الوفد عن ر

نظام "الواردة يف   Mنة ذات الص نات ا توافق علهيا مع حتديد ا شرتك من خالل ا سائل ذات Pه@م ا بحتديد ا س ل مل ملمكمل ي لتح
بو  ."ياإلدارة داخل الو

شات مطوb ôلفعل .178 نا نص خضع  يابة عن ا�موعة bء قائال أن ا ية  تحدة األمر قوأشار وفد الوال3ت ا مل ل ن ًمل وأعرب . يك
سكه bإلبقاء عىل امجلMالوفد عن نات : "مت  توافق علهيا مع حتديد ا شرتك من خالل ا سائل ذات Pه@م ا سيحتديد ا ل مل لتحمل

بو نظام اإلدارة داخل الو  Mنة ذات الص يا ب  ." ملمك

يان األخري ا(ي تقدمت به ا�موعة bء .179 نغار3 ا بوأيد وفد  ية اإلبقاء عىل امجلM . له ملسائل حتديد ا"مهبل وأكد عىل أ
توافق علهيا شرتك من خالل ا لذات Pه@م ا شات تقدما ويأمل أال تكرر ا;ول "مل نا ً، ألن الوفد يأمل يف أن حتقق ا ق مل

ها من خالل اقرتاحاهتا يع ا;ول . نفساألعضاء  شرتك  سائل ذات Pه@م ا شأن ا هود  ته يف تضافر ا مجلوكرر الوفد ر مل مل ب جلب غ
نوب. األعضاء متس من وفد  جوا ناع عن أن يكون ل Pلفعل وb نضامم إىل توافق اآلراء ا(ي تكونP يا مت أفر يف " عقبة"يق

سار  . ملطريق ا

يده Pقرتاح كام قدمه الريس .180 ئوعرب وفد مرص عن تأ شاورات . ي شات و نا يغ عقب  موذكر الوفد بأن Pقرتاح  ق مص ّ
بة يع الوفود Pنضامم إ. صعومفاوضات شائكة و متس الوفد من  مجوا ئىل توافق اآلراء ودمع نص القرار ا(ي تاله الريس دون ل

تعديالت  .لاقرتاح املزيد من ا

يا واقرتاحه .181 نوب أفر يقوأيد وفد عامن موقف وفد  يدات. ج بغي أال خيضع إىل أية  سار غري رمسي  يورأى أن أي  ي تقم . ن
نظم يهنا ألدى ذÅ إىل موقف  شرتاكت ف¬  شت وفقا  مولو أن Pقرتاحات نو ب للم مثرا بقدر أكربًق  Åولاكن ذ ً  . م

ية اإل- مجهورية(وذكر وفد إيران  .182 ًتحد�) مسال يوية أنه مرتدد بعض اليشء يف م ب6ان اآل يابة عن مجموعة ا b سـ ل لن
شأن هذا املوضوع تالف اآلراء داخل ا�موعة  يجة ال باحلديث bمس ا�موعة بأرسها  خن ولكن عىل الرمغ من ذÅ رأى الوفد . ت

يوية ال ميكهنا دمع هذا اجلزء من Pقرتاحأن مجموعة ب6ان اآل سـ ا ية إنه يؤيد و�ة نظر وفد . ل ته الو تحد�  طنوقال الوفد  بصف ًم
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يا أال ويه أن اإلشارة إىل  يقنوب أفر شرتكة"ج شرتكة" ملاملصاحل ا ندرج حتت املصلحة ا سائل اليت يصعب أن  ملبعد ا ت مل تس . ت
سأô ا شة  نا سب فضل الوفد  موهذا ا ق مل يةل نة الرب-مج واملزيا ية  تا ناء انعقاد ا;ورة ا بو برمهتا أ ية يف الو نإلدارة ا;ا للج ل ل ث ي . خل

شرتكة شغاالت ا P نظام ولكهنا ال تدخل مضن نطاق ية تؤثر عىل ا سائل أكرث أ ته وجود  ملوأعرب الوفد عن  ن ل مه م يش . خ
يش  سائل أن  تخدام هذا الهنج Pتقايئ سوف يفرض عىل هذه ا bتعو مل ن ثريُسـ ية  سائل أقل مهنا أ بكيف ظل  مه  .م

هود اليت توجت هبذا Pقرتاح .183 بابوي عن تقديره  للجوأعرب وفد ز شغاÕ . م شاعر الوفد عظمت من ا نوذكر أن  ّم
ية شاورات غري الر تج الهنايئ الصادر عن ا بة  bمس مل ن للمسـ يه . لن هد موقفا تظن  بة إىل الوفد أن ا;ول األعضاء  b فوبدا ًش ت لنسـ

يريات إذ بذلت يف بعض الوفو بوها دون  ية ملفاوضاهتا ال بد من  يجة الهنا شلك غري رمسي أن ا شاورها  ند  تغد أهنا  ئ ن ب ت لع ق ت ل
برية كإعدادها �ودا  ها إىل . ً بب خضو تج الهنايئ فقط  ساطة هذا ا يع الوفود سوف تؤيد  عولكن ذÅ ال يعين أن  بس نب ب ملمج

Mعىل مدار أ3م طوي ôشات مطو قنا بب . م نفو ساطة للس ببسه أعرب الوفد عن شكه يف أن ا;ول األعضاء سوف تؤيد 
ية نة الرب-مج واملزيا ية ا;ائرة يف  تج الهنايئ للمفاوضات غري الر نا جل مس شعر الوفد . ملن يقات املقدمة إىل اآلن  يوناء عىل ا تعل لب

يدها باره عىل تأ نه ال يرغب يف إ ية و شاورات غري الر يد ا يbلرتدد يف تأ مس مل جي يد Pقرتاح املقدم من و. لك يرغب الوفد يف تأ
شاورات يع قاعدة ا ثل يف تو يا وا ملنوب أفر سـ ملمت يق ية. ج سأô اإلدارة ا;ا تعلق  نقاش ا يد نطاق ا خلومل يرغب الوفد يف  مب مل ل  . تقي

ًتحد�وذكر وفد الربازيل  .184 سائلم شة ا نا ية  توحة غري ر شاورات  شدة يف عقد  ية أنه رغب  ته الو مل  ق مل مس م ب مفن  ذات طبصف
ية نفع عىل ا;ول األعضاء. خلالصb Mإلدارة ا;ا b يهنا مبا يعود سائل و شة عدد من ا نا لورأى الوفد إماكية  مل ق سن وأيد الوفد . حتم

ية توحة غري ر ئة  توازنة عىل  شات  نا سار ا(ي من شأنه أن يؤدي إىل  مسا ي ق مفمل م  . هم

يا كام يًائواقرتح الريس نص .185 ً توا يجة املرجوة ":يلفق ية لنتوا شة Pقرتاحات اخلاصة bإلدارة ا;ا نا سار يه  خل من هذا ا ق ممل
توصل إىل  بو مع مراعاة ا نظام اإلدارة يف الو  Mنة ذات الص نات ا شرتك وا سائل ذات Pه@م ا بو وا ليف الو ي ب س مل مل ملمكي ي لتح

 ." توافق يف اآلراء

نص ا(ي اقرتحه الر .186 يضاح الغرض من ا متكن وفد سورسا من ا ئومل  لت س ي توي فالغرض هو إعداد العمل ل6ورة . لليس 
هدف من توافق اآلراء؟ وإن اكنت األعضاء سوف حتاول أن حتدد املوضوعات اليت  ية مفا ا نة الرب-مج واملزيا ية  تا لا ن للج ل ل

ها تكرر   Åـي بذ شأهنا  تعاون  سسوف ميكهنا ا نفه سـ ف ب نص. ل هد والوقت إلعداد هذا ا لوأبرز الوفد أن الوفود قد بذلت ا  .جل
نازالت يع قد قدم  توأن ا ية . مجل يه وأضاف أن حماوô العمل  بىن ما اتفق  بغورأى الوفد أن ا;ول األعضاء من املفرتض أن  عل ُ تت

تعني علهيا فع� يف الوقت احلارض توافق هو ما  توصل إىل هذا ا يا ل  .ل

بداية وجود بعض ا .187 يا ذكر من ا نوب أفر يع الوفود أن  يا  نوب أفر لوذكر وفد  يقمج ج يق ج تعداد ّ يس عىل ا سـرشوط  ل ل
يدها يتأ نص. ل رشوط مدرجة يف هذا ا لوهذه ا ناعه عن املوافقة علهيا. ل باب ا تورشح الوفد آنفا أ مسـ ومل يرغب الوفد يف . ً

يق بعض األهداف  ندما ترغب يف  تخدáا  يع ا;ول األعضاء تعرف اللغة اليت  نظمة ألن  حتقاخلوض يف ¾رخي ا ع سـ مج تمل
شعر الو. احملددة متكن الوفد يوسوف  ياب أي اتفاق لن  يريات اليت اقرت:ا ولكن يف  توائه ا ند ا نص  يفد bلرضا عن ا غ تغ ع لل ح

يد سوى الفقرات  يد الفقرة 3 و1يمن تأ ناع عن تأ Pي و  .2مت

بارة  .188 نص املقرتح رشح الريس أن تضمني  بة  bعو لل ئسـ توصل إىل توافق اآلراء"لن عكست الغرض من " لمع مراعاة ا
تعدد اج@ع أي أطر شاورات رمسي اكن أم غري رمسي ونايئ أم  سارات ا سار من  سائل عىل مدار أي  شة  نا ماف  ث مل م م م ق مل

ية. األطراف نة الرب-مج واملزيا ية إىل  تو تقدم  نورأى الوفد أن اجلزء األمه من الفقرة هو ا جل ص ب ولكن بدون توافق اآلراء . ل
ي ثا ثل مقارنة عربة حتمل تفاحا  ترب األمر  نسوف  ب يع ًف ثة حتمل موزام ًة حتمل مكرثى و� ناشد لك من . ل يوأضاف الريس أنه  ئ

ياغة بول ا يا  نوب أفر لصوفدي سورسا و بق يق ج ية فقال الريس إن هذا . ي ثا يا حبذف الفقرة ا نوب أفر بة القرتاح  b ئأما يق نج ل لنسـ
نقا يه، أال وهو ا يا�ا إ نقاش ا(ي ذكرت ا لاحلذف من شأنه حرمان ا;ول األعضاء من ا ل ت نة الرب-مج حل نظم داخل  جلش ا مل

ية  .نواملزيا
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بة ًقائالوعلق وفد مرص  .189 b ياع الوقت ية يعين انعدام العمل ما بني ا;ورات وهو ما يعين  ثا سـ إن حذف الفقرة ا ض ن لنل
بول. إىل ا;ول األعضاء تان امجلود غري  b مقوكام أبرز وفد ناع عن الزتام الصمت . كسـ بشأن متودعا الوفد ا;ول األعضاء bال

 Mهر اكم سعة أ همة ملدة  ية ا شسأô اإلدارة ا;ا تمل خل ية(م نة الرب-مج واملزيا ية  تا نحىت حيني موعد انعقاد ا;ورة ا للج ل دون ) ل
شات نا قأدىن حماوô ل6خول يف  نقاش وبرضورة . م يع القضا3 ذات الصM ال بد من طر:ا  تقاده بأن  للوأعرب عن ا مج ع

شأهناللتضافر �ود ا;ول األعضاء  توافق  بتوصل إىل أفضل أشاكل ا شأهنا فإن . ل بويف الوقت ذاته حىت إن مل جيري Pتفاق 
تقدم مبا ;هيا من اقرتاحات ها ا للك واحدة من ا;ول األعضاء حيق  ية تقدمت . ل ب6ان اإلفر يقوذكر الوفد األعضاء بأن مجموعة ا ل ّ

ية وأنه من مصلحة ا سأô اإلدارة ا;ا مجلbقرتاح عن  خل سة دون م ناع عن مغادرة هذه ا Pقرتاح وP تابعة هذا جلليع  مت م
هر القادمة سعة أ شات عىل مدار فرتة ا نا توصل إىل خطط للمزيد من ا شا ت ق مل  . لل

نه، أال وهو املوافقة عىل  .190 ته عىل Pقرتاح املقدم  موسأل الريس الوفد عن موا فق توصل إىل توافق "ئ لمع مراعاة ا
 " اآلراء؟

نوب .191 ياجومل توافق   .يق أفر

يا .192 نوب أفر ية سؤP عىل وفد  تحدة األمر يقوطرح وفد الوال3ت ا ج ًيك همه تود ا;ول ًورشح قائال. مل سب  ف إنه  ح
تفاح شات بعربة ا نا به من خالÕ ا ثال الرائع ا(ي ساقه الريس ا(ي  نب ا لاألعضاء  ق مل شـ مل توصل إىل ذÅ . ئجت لوليك ميكن ا

شات  نا قفعىل ا;ول األعضاء أن ختوض  توصل إىل توافق اآلراءم نوا> عىل . لمو�ة حنو ا ته من بعض ا لوأقر الوفد مبوا فق
ية ثا يا خبصوص حذف الفقرة ا نوب أفر نو�ة نظر  ل يق تفاح . ج شات عامة خلطت ا نا لولكن ا;ول األعضاء دخلت يف  ق م

به شاورات. جتنbلمكرثى bملوز وهذا ما رغب الوفد يف  هدف من هذه ا ملوساءل الوفد عن ا يةلت  .مس غري الر

يص ولو يوم ًاورد .193 تحدة بأن اقرتاحه األويل اكن  يا مذكرا وفد الوال3ت ا نوب أفر سؤال أجاب وفد  ختص عىل ا مل ًل يق ج
ôسأ شة ا نا ملعىل األقل  ق شات. مل نا نظمي ا باب اليت يراها  ند تقدميه هذا Pقرتاح أورد الوفد األ قو مل ت سـ ّوذكر الوفد أن . لع

بال يذيًامنصرتكزي آنذاك اكن  شاء جملس  سأô إ سأô واحدة ولكهنا انقضت يف الوقت الراهن أال ويه  تنف عىل  ن م وقد . م
ية عىل اقرتاح خمالف مقدم من الريس مفاده تكوين فريق عامل، إذ مل ير فائدة من  تحدة األمر ئاعرتض وفد الوال3ت ا يك مل

ندهش يف الوقت احلايل م. العمل ف¬ بني ا;ورات تحدة جتاه العمل ف¬ بني مو(ا فإن الوفد  ملن ارياح وفد الوال3ت ا ت
يا. ا;ورات نوب أفر ياغة اليت يقرت:ا وفد  يد وفود أخرى  يقوأضاف الوفد تأ ج للص  -مجهورية (إيران حيث أعربت وفود : ي

ية بابوي عن األفاكر ذاهتا)ماإلسال يا من دون الو. م وعامن وز نوب أفر يقويس من الالئق اإلشارة إىل وفد  ج فود األخرى ل
نص ياغة ا شعر bرياح جتاه  يد ا(ي ال  لوكأنه الوفد الو ص ت ي تاجئ . ح بقة عىل  نوأضاف الوفد أنه ال يرغب يف إصدار أحاكم  مسـ

نظم شلك  نه يرغب يف إجناز العمل  شاورات و مأية  بلك سمح . م ترب الوفد اقرتاحه غري جمد، بل رآه اقرتاحا عاما  يومل  ًيع ً
 . بتضمني أي موضوع

بري توساءل .194 يا إضافة  نوب أفر بة لوفد  b تع الريس إن اكن من املريض يقسـ ج ناسب"لنئ ثة " مليف الوقت ا ثا لإىل الفقرة ا ل
ية( نة الرب-مج واملزيا رشين  ية عىل جدول أعامل ا;ورة ا ية بإبقاء اإلدارة ا;ا نا للج خل لعن ئوأضاف الريس أن املقصود من ) ملع

ثال ناسب قد يكون يومني  ًالوقت ا م  . مل

نص وع .195 ناوها ال يف هذا ا نظمة مل يمت  بة  b سب ية واأل تعلقة bلغدارة ا;ا شغاالته ا للق وفد فرسا قائال إن ا ت للم سـ ن خل مل ن لن لن ً
نص املعدل توصل من خالل ا�موعة bء إىل توافق فعيل وأن . لوال يف ا شات وحاول أن  نا يولكن الوفد قرر أال يعوق ا ق مل

بط عن مث بعد ذÅ حاول . يقبل Pقرتاحات b يل اليت ال تعرب تفا توعب بعض ا نص أن  يغة األخرية  بة  bلض ص ل سـ لل للص يسـ لن
توى الوطين شغال األول هو. ملسـموقفه عىل ا Pثلون فعال أي : نو ثيل األقالمي  ميي إن مل يكن  يق اإل ًما جدوى ا مي مم قلسـ لتن

تني هم غري  بأحد،  هو. مثف ثاين  سؤال ا فأما ا ل توجه ا;ول األعضا: ل نازل أحد؟ وذكر الوفد أن Pقرتاح يف تإيل أين  ّء لو مل  يت
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نة  سوف تطول bلرضورة مدة انعقاد دورة  سح جماال قط أمامه  ناك بعض ا;ول اليت لن  جلحد ذاته توافق وإن اكنت  ف تف ًه
ية  .نالرب-مج واملزيا

ية-مجهورية (إيران وأوحض وفد  .196 ية ()م اإلسال مهورية إسال يابة عن مجموعة ا) مج نتحد�  ً يانه املقدم م يوية  بب6ان اآل سـ ل
ها عىل اإلشارة إىل . ًآنفا ية، بل جاء اعرتا شاورات غري الر سار ا يوية عىل  ب6ان اآل ضفمل تعرتض مجموعة ا مس مل م سـ مسائل "ل

شرتك سار" مذات اه@م  شـهتا من خالل ا ملنا ق نت اآلراء داخل ا�موعة. مل با بل  يل من  يوكام  ق ومعىن ذÅ أن ا�موعة . تق
ش ثيل ا�موعات األخرى ولكن بعض األعضاء هبا اكنت هلم اعرتاضاتق- سأô مع  ممت ا ب6ان . مل متكن مجموعة ا لو(Å مل  ت

يوية من دمع هذا Pقرتاح  . سـاآل

يوية من دمعه .197 ب6ان اآل متكن مجموعة ا متس الريس من الوفد حتديد أي جزء من Pقرتاح مل  سـوا ل ت  .ئل

ية اإل-مجهورية (إيران وأجاب وفد  .198 تحدث عن Pقرتاح األول ال عن اقرتاح الريس)مسال ئ أنه  ّوذكر بطرح ثالثة . ي
يا وآخر من الريس: اقرتاحات نوب أفر نان من  ئا يق ج يس ;يه اعرتاض عىل Pقرتاح املقدم من الريس. ث ئوأضاف الوفد أنه   . ل

نه  .199 نا  بابوي  ية عىل ما ذكره وفد ز تحدة األمر م ورد وفد الوال3ت ا م ًيك ظ يك مل يني جيري ا سقني اإل تشكأن دور ا لمل مي قلن
هم. يف جدواه تصا يابة عن مجموعاهتم وأن هذا هو ا سقني يعملون جبد  صفقال إن ا خ ن تفاوضون حىت . ملن سقون  يو(ا ظل ا ملن

يان تأخر يف بعض األ حوقت  يان. م هم يف بعض األ يقات وهو األمر ا(ي أر ند عودهتم مسعوا لك هذه ا حوهكذا  بك تعل . لع
نود جدول األعاملولكن ند من  نص الاكمل املدرج يف هذا ا ية أو ا ثا بول الفقرة ا ب الوفد راغب يف  ب ل ن لل بري عن . ق تعألنه 

تضادين وهام ية : ممفاوضات مطوô بدأت من موقفني  ية وتكوين فريق عامل رمسي من - ية من - شات غري ر نا حعقد  ح مسم ق
يق اآلراء. أخرى يعرب عن تو نص  فوجاء ا ل نطوي عىل فكرة وذكر ا. ل بل اقرتاح الريس إذ ال يزال  يلوفد أنه من املمكن أن  ئ يق

توافق اآلراء توصل إىل قرار  با نقاش. ل ية برمهتا. لوهذا هو القصد من وراء ا ثا بول حبذف الفقرة ا نمث بعد ذÅ ميكن للوفد ا ل  . لق

شكر للك من سامه يف .200 b ية تقدم تا P بابوي أنه يف مالحظاته لوأوحض وفد ز حت تاج هذه الويقةفم ث إ وأضاف الوفد أن . ن
بو ية للو توصل إىل نظام فعال لإلدارة ا;ا نقاش وهو ا يا;ول األعضاء ال ترى يف أغلب الظن مغزى هذا ا خل ل توساءل الوفد . ل

Õتوافق اآلراء من حو هدف  يق هذا ا هم يف  نرصا هاما  تفع� ا;ول األعضاء إن مل حيظ  بعام  ع لسـ حتق يس ً ش. ً ك يوأضاف أنه 
شلك تلقايئ سارع األعضاء حبذفه  نرص  بيف أن هذا ا ت شأن تعزيز . سلع يف ميكن ل6ول األعضاء رفع الصوت  هم الوفد  بوال  ك يف

سه نظمة ذاهتا يف الوقت  b ها الرضر نظمة مع إحلا ية  نفاإلدارة ا;ا مل للم ناقض bلفعل. قخل يار بني الهنج . لتإن هذا  خهذا  ف
شامل أو الهنج اجلزيئ سائل. لا ثل الكرزمو تقاهئا  سائل اليت ميكن ا b ست ية  م اإلدارة ا;ا ن مل ي ". أريد هذه وال أريد ت�: "لخل

يه شمل لك ما اتفق األعضاء  يث  ثة  ثا نظمة يف الفقرة ا شة  نا علواقرتح الوفد إضافة اإلشارة إىل  ت حب ل ل مق توشمل ا;ورة : "م
ôسأ شأن  نظما  ية نقاشا  نة الرب-مج واملزيا مالقادمة  ب ن ًللج م بوً ية يف الو ي اإلدارة ا;ا تفي احلاجة إىل الفقرة ". خل ندها سوف  تنو ع

ية ثا نا نازل بعض الوفود بعض . ل ية يه رضورة  يقا وفد فرسا شعر الوفد بأن الصعوبة األسا توعقب Pسـ@ع إىل  سـ ن تعل
ها القامئ عىل. اليشء ثابرة عىل مو ساق وا سمت bال تعدادها (Å، فقد ا شك يف ا نه  قفو مللك ت ت سـ  اإلرصار عىل اإلبقاء عىل ي

ثل توافق اآلراء أو  يهنا  منارص  بع شرتك"ع سائل ذات Pه@م ا ملا ثابرة عىل املوقف ال ". مل ثل هذه ا باع أن  ملو;ى الوفد ا منط
بب يف عدم ارياح ;ى بعض األعضاء. تزال قامئة  Åتوأضاف أن ذ بذوô من جانب . يتس هود ا ملوأكد الوفد تقديره ا جل
سقني ا ينيملنا ها، ولكن هذا . قلميإل تا تالف مع  P تفاق أوP ية حيق شاورات غري ر ند عقد  نه توقع أيضا أنه  جئو خ نلك مس م ع ً

تقامسه الوفود األخرى توقع ال  تا  . ل

ند اإلشارة إىل الويقة  .201 توقف  بابوي أال وهو ا ثوأوحض الريس Pقرتاح املقدم من وفد ز ع ل م يث /WO/GA/38ئ حب 
نص كام ييل سأô ب: "ليكون ا متر يف مراجعهتا  ية قررت أن  سأô اإلدارة ا;ا ية  نة الرب-مج واملزيا للمعد أن راجعت  خل م ن تسـجل

ية شاورات غري الر سار ا مسمن خالل  مل ية بداية . م شأن اإلدارة ا;ا سار اقرتاحات ا;ول األعضاء  خلوسوف يراجع هذا ا ب مل
ية املقدمة من ا;ول األعضاء اليت  تا بمن Pقرتاحات ا شمل الويقة لك ثشمل ف¬  ت وسوف جيري حذف " WO/PBC/18ت
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بقي من الفقرة ثة كام ييل. ملتاجلزء ا ثا لويأيت نص الفقرة ا نود : "ل ندا من  بو  ية يف الو سأô اإلدارة ا;ا بوتقرر أن تكون  ب ي خل ًم
نظمة و يغة  ية مع تضمني  نة الرب-مج واملزيا رشين  ناء انعقاد ا;ورة ا مجدول األعامل أ ص ن للج ترص عىل لعث تقلكن دون أن 

سار غري رمسي مع ." 3 و2 و1الفقرات  بات بعض الوفود bإلبقاء عىل ا يب إىل ر ملوشعر الريس أن Pقرتاح اجلديد  غ يسـتج ئ
ية نة الرب-مج واملزيا نظمة داخل  شات  نا ناشرتاط  جل مق  .م

يق .202 ية املقدمة يفًاتعلو نغار3 أن الويقة األ صل عىل Pقرتاح األخري ذكر وفد  ث سوية رصحيةه بداية اكنت  ت ا ُوإن حذفت . ل
يا-بعض  نص  نارص مهنا فلن يكون ا ًا ك ل شةلع نا ق خضع إىل ا نص حاول األعضاء من خالÕ ضامن . مل لفإن حذف جزء من ا ُ

سار فلن حيقق الغرض بعض وخصوصملكفاءة ا بة  b نه لل املرجو  لنسـ بة إىل الوفدًام b نواقرتح الوفد إماكية انهتاء األعضاء. لنسـ 
ية bلقدر الاكيف شاورات غري الر b متة ست  مسإىل القول بأهنم حاولوا ولكن بعض الوفود  مل áي متر . ل بع من املمكن أن  bتسـو لط

تحقق إجناز ما وقهتا ية ورمبا ميكن أن  نة الرب-مج واملزيا ناء انعقاد ا;ورة القادمة  شات أ نا يا;ول األعضاء يف ا ن للج ث ق ورأى . مل
نص بأمك�الوفد أن ا;ول األ شأن ا تفاوض  ها مع عدم توافر الوقت الاكيف إلعادة ا تحاô اتفا تخالص ا لعضاء علهيا ا ب ل سـ . قسـ

نة ناء انعقاد ا;ورة القادمة  تفاوض أ ها إماكية حماوô ا نص مع إدرا بل ا للجفإما أن  ث ل ن كل  . تق

بب حت .203 بابوي أن ذÅ هو ا سوذكر وفد ز يا ا(ًاديدلم حي أدى به إىل عدم Pرياح أ يا-ت املقدمة من بعض ً-ت لب جتاه ا
ية. الوفود ية، فاحلوار هو الغرض من ا;بلوما شاورات غري ر سـوجشع الوفد عىل عقد  مس يد . م يس من املفرتض توقع تأ يولكن  ل

ية شاورات غري الر مسيع الوفود لك ما يصدر عن هذه ا مل بدأ. مج ته أن األعضاء يعاد . ملوهذا هو ا ند د ُوأعرب الوفد  شـ هع
ها الوفودتذكري تج عن �ود بذ لمه مرة أخرى بأن يشء ما  شكور. ن هد  مفا شاورات غري . جل ملودعا الوفد األعضاء إىل تصور ا

ية نة الرب-مج واملزيا ها إىل  تقد تج عهنا  ية والويقة اليت  نالر جل ل ت ث ميمس تغري ولو حبذف . ن نص املقدم لن  ته أن ا يوأعرب عن  ل ثق
متكن األعضاء من  نه، فلن   Mتغفص ي يهم  Mتوصل إىل نظام . فيري الفص نقاش هو ا لوذكر الوفد ا;ول األعضاء أن مغزى هذا ا ل ّ

بو ية للو يفعال لإلدارة ا;ا شجاعة. لويس هذا موضع اعرتاض من أحد. خل نب املوا�ة  بدو  بولكن ا;ول األعضاء ف¬  تج . تي
ية  ثا سحب اقرتاحه، وهو ما يعين حذف الفقرة ا تعداده  نوذكر الوفد ا ل ل ناء سـ ندها ميكن لألعضاء أن خيربوا ما حيدث أ ثو ع

ية نة الرب-مج واملزيا نانعقاد ا;ورة القادمة  يان إىل . للج حوأضاف الوفد أنه من املؤسف اضطرار ا;ول األعضاء يف بعض األ
يس من املفرتض أن جت هد احملمود، ولكن  يه، وهو ا نظر  متعت  ُاملوافقة عىل أمر فقط ألن الوفود قد ا ل جل ف لل رب ا;ول عىل ج

 .املوافقة

نه ال  .204 بابوي القرتاحه و ثالثة وأعرب عن شكره لوفد ز يا أنه بإماكنه دمع أي من Pقرتاحات ا لكوذكر وفد أسرتا م ل ل
سري bألمور قدما ًيظن أن هذا Pقرتاح  ية. ي سوية  تداول  يقي ا تو يقفقد اكن Pقرتاح ا حقف ت مل ألن هذا Pقرتاح خضع إىل . ل

ôشات مطو قنا سوية وموقف عدد حمدود من ا;ول .م يق بني ا ناء فإنه تو ت واقرتاح الريس عىل الرمغ من أنه اقرتاح  لب ف ئ
يده. األعضاء ناء وبإماكن الوفد تأ يوبذÅ فإنه اقرتاح  سريون جتاه . ب بدو وكأن األعضاء  يورأى الوفد أنه من املؤسف أن  ي

ية ثا نيار �لث، أال وهو حذف الفقرة ا ل تطلع عىل وجه اخلصوص إىل اح@الت عقد املزيد من فعىل الرمغ م. خ ين أن الوفد ال 
سار  شدة، ويؤمن الوفد حقا أن  تظ  هرا القادمة إضافة إىل جدول Pج@عات ا رش  مPج@عات عىل مدار Pثين  ًب ملك ًش ع

تايل فإنه جيري  bشرتك و ية بإماكنه حتديد بعض جماالت Pه@م ا شاورات غري الر حتا ل مل مس سينات عىل الطريقة اليت تعمل مل
بو ها يف هذا املوقف الراهن. يهبا الو  .نفسوأضاف أنه من املؤسف أن وجدت ا;ول األعضاء 

تايل .205 لوخلص الريس Pعرتاضات املو�ة إىل Pقرتاحات اك يا، : ئ نوب أفر يقأي Pعرتاض عىل اقرتاح الريس، و ج ئ
بابوي ثاين . مواقرتاح ز بة لالقرتاح ا b لأما ها(لنسـ ية بأ ثا مكلحذف الفقرة ا ن نص. ، فال اعرتاض)ل بين هذا ا لوأعلن الريس  ت  .ئ

ية .206 ننة الرب-مج واملزيا  : جل

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ومالحظات  "1" تد بة ا ية العامة وتقرير  تقرير ريس ا نة  قأحاطت ا لئ شع مجلع ب للج
يه   ؛ )WO/PBC/19/26ثالويقة (علا;ول األعضاء 
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ناء انعقاد ا;ورة وقررت أن تكو "2" نود جدول األعامل أ ندا من  بو  ية يف الو سأô اإلدارة ا;ا ثن  ب ب ي خل ًم
ية نة الرب-مج واملزيا رشين  نا للج  .لع

ند  ند ا ند ا ند ا يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةعرض عرض عرض عرض     ::::6666للللببببا تد بة ا يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةمدير  تد بة ا يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةمدير  تد بة ا يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةمدير  تد بة ا ققققمدير  ل لشع لشع لشع     شع

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  .207 تد بة ا قدعا الريس مدير  لئ  .لتقدمي عرضهشع

بة وذكر .208 يق ا;اخيل شعمدير  تد ق ا يق يف إطار يقدم هذا العرض والرقابة اإلدارية أنه ل تد ثاق ا ية  قاألحاكم احلا ل ي ملل
ثاق املعدل أما يف ضوء. ا;اخيل تايبفسوف يمت ،  املوضوع بني يدي ا;ول األعضاء للفحصمليا اآلن وقد مت . كتقدمي تقرير 

تايب إىل  يات كbلفعل تقدمي تقرير  نقاط الواردة يف هذه).WO/GA/41/9ثالويقة (مجلعا إجراءات يه ثالويقة  ل واكنت أمه ا
يق ا;اخيل  تد قبة ا ل يمي شع يق، وا تد تقوالرقابة اإلدارية، وتاجئ أعامل ا لق ل يقاتن ياتلتحقوا تابعة تو ص، و يق ا;اخيل  م تد قبة ا ل شع

شطهتا األخرى، وموارد يق ا;اخيل والرقابة اإل نوالرقابة اإلدارية أو أ تد قبة ا ل تعلق b .داريةشع مدير  إلجراءات، أكديوف¬ 
تقالشعبة لا لا ته ا;ول األعضاء وا(ي ،هاسـ تقالل ا(ي  P كفل وهو بة اكنت فقد . ٍعىل حنو مرضيؤدي دوره سـ حتدد لشعا

ها  نوي جمبر- ها، عىل اكنت تضعكام بنفسها، لسـا ها، اخلطة الفردية ألعام تقال لحنو يمن عن اكمل ا ل بة واكنت . سـ يف ع تضلشعا
بارها بع  عتا bيقات ةأيلط ناع القرار، ترد تعل  ية، صمن  ند انهتاء هذه ا لعملو بة تقوم بإعداد ع تضمن لشعاكنت ا تقارير اليت  تا ل

تقل متاما ًمالحظاهتا عىل حنو  بدو أن مثة أشخاصا .مسـ ًو يق ا;اخيل اآل مل يدركوا حىت ي تد بة ا تقالل  قن ا ل شع والرقابة سـ
نظمةل إىل أن اًاإلدارية نظرا b ية بة دا ترب  ملبة  خل شع تع ساءلون عن إماكية ذÅ،شع ن ومه   ألن ًغري أن ذÅ ممكن متاما. يت
ها وإعداد تقاريرها، ويه الطريقة اليت  تقل  يط ا b ها أن تقوم ها جتعل من املمكن  نظمي  بة يف  لعملها ا ل معل سـبع تخط ت شع ملت ل ل ت

تقM متاما ًتقارير  بة أهنا . مسـ تقالل ا مبوال يعين ا شع ساءôى نألسـ يث أهنا ترفع تقاريرها إىل . ملعن ا تقM من  حبل يه  مسـ
ية األخرى ئات اإلرشا ية العامة واملدير العام وا فا ي نظم حتت . لهمجلع بة إمنا  يفعمل ا بة لشع ئاتقمرا  .لهيهذه ا

ية اليت  ثا نقطة ا نواكنت ا ل تاجئ أعامل ا أ�رهال يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية يه  تد بة ا لمدير  ن ل يققشع يميقتد  لتق وا
يقات شة تقرير أداء الرب-مج. لتحقوا نا ند  ثار املوضوع  يمي، سوف  تعلق بأعامل ا قوف¬  ع ي مي  .لتق

يق ا;اخيل  واكنت تد قبة ا ل سة تقارير شع يق وثالثة تقارير لمخوالرقابة اإلدارية قد أعدت  قتد تقارير العديد من لتقيمي ولل
يق تقارير يه إما تقارير . اتلتحقا ليمي أوية لوهذه ا باب إلجراء لقضا3 تق ناك أ سـتحديد ما إذا اكنت  ه يقات ل أو تقارير لتحقا

يةحتقيقات  تقارير يف الويقة . ئهنا هذه ا ية  تاجئ الهنا ثوترد ا ل ئ لن يل، فإن مدير . WO/GO/41/9ل تفا صودون خوض يف ا ل
ية إدارة الربامج  بة حرص عىل أن يربز أ مها ية لشع تعر مت ا�االت اليتوملعنا هاسـا بو يف ب6 واحد، ( ضا شطة الو تعراض أ يا ن سـ

رشوعان من  ية مرشوعات مو يات اجلديدة و–لتمنجدول أعامل ا رشوعا األاكد مي هام  تاكر م Pيا و نولو بمراكز دمع ا ج  –لتك
يت  يق ا;اخيل قد  وتقرير أداء الرب-مج،تثبو تد بة ا تطاعت  قا ل شع يدة سـ بعض وتقدمي جلوالرقابة اإلدارية حتديد املامرسات ا

س يات  تو تحا ص رشوعات إدارة الربامج نيلل نظمة  ).ملوا يدين من ا ياجات ا بو áام ال ملواكن دمع الو ت سـتفي ملح يق ًفعاالوً حتق يف 
شودة تاجئ ا نا ملن تطاعت . ل تاجئ سـكام ا تفادة بدرجة أكرب من مؤرشات لألداء وا P بو نالو سـ ياستتسم بأهنا لي  Mللقحمددة وقاب 

تحق  Mياس تمربطة بإطار زمين معنيومالمئة وق للوقاب  Åتوى لق، وذ رشوعات مبا يف ذÅ عىل  مسـآ�ر ا يدينمل  .ملسـتفا

تعلق بإدارة املوارد  سق مع أفضل ايوف¬  بو  يق املامرسات يف الو يق يف إماكيات تعزيز وتو تد ترشية، نظر ا ي ن تل لب ف ق ل
ت يات. حدةملاملامرسات داخل األمم ا تو يذ هذه ا صوسوف جيعل  ل بو موظفى ا;كن أن يكون من املم تنف يدا ن ويلو ًمدربون  ج
يد ميي عملوي، جوتمت إدارهتم عىل حنو  ية. قويتنظون يف إطار  ياغة اسرتا يجواكن البد من  ية إلدارة املوارد /تص مسياسة ر سـ

رشية  رشوعاهتا األخرى، وذÅ جتعلها لبا ية و بو Pسرتا مسق مع أهداف الو يجت ي رشية داتت بو لبلكفاô قدرة املوارد ا يخل الو
نظمة تفاظ . ملعىل Pضطالع بوالية ا P بو من متكن الو تعلقة بإدارة املواهب والوظائف  ياسات احملددة بوضوح وا حفا ي مل سـسـ ل

نظمة  هارات داخل ا bمل شلك أفضلالخربات املوظفني وتضمن مالءمة مل نظمة  بياجات ا مل هم ذÅ يف احلد من وطأة . حت يسكام 



WO/PBC/19/28  
52 
 

تع P ناجتة عن بعات ا سـا ل تنيلت هر حفص إحصاءات قد و .قانة بعدد خضم من املوظفني املؤ ية للعدلظأ  خلنظام اإلدارة ا;ا
تابعة واحملمكة اإلدارية  ياللا ًنظمة العمل ا;وية  حتل ل يع حاالت للسبب واألثر  مل تعلق  جبمف¬  تقايض ي يةلا يتعني أنه و ،خلا;ا

نظمة العمل ا;وية قراراتتنفيذ  ل حممكة  يق ا;اخيل  وذكر مدير.  ا;اخيلالعدلنظام حتسني  لمن أجم تد قبة ا ل والرقابة شع
يب ارتفعت من ًاإلدارية أيضا تلكفة املقدرة  تغ أن ا يون فرنك سورسي 20للل ي  يون فرنك 22 إىل 2009-2008فرتة يف المل مل 

نظام . 2011-2010لفرتة يف ايسورسي  ية  يح الضوابط ا لو ن لتقت تعلقة ق الالزمة وحفظ الو�ئأوقات العمل املرنة ت bألفراد ملا
سني كفاءة اإلدارة رشية و بة املوارد ا حتا(ين يرتكون اخلدمة تعزيز إطار مرا لب  .ق

تعلق  يقاتيوف¬  bيق ا;اخيل  ، ذكر مديرلتحق تد قبة ا ل بة تلقت شع ومت ً جديداًملفا  18لشعوالرقابة اإلدارية أن ا
ية فتحها يف الفرتة  رش ملفمقارنة بملعنا سابقةًا عأربعة   . ليف الفرتة ا

نفصM، أعرب مدير يق ا;اخيل  مويف مالحظة  تد قبة ا ل ته يف اإلشارة إىل أنه من املزا3 شع غبوالرقابة اإلدارية عن ر
ية  يق ا;اخيل لئيسـالر تد بة ا يات  يذ تو تابعة الاكمM للطريقة اليت يمت هبا  b ضطالعP بو ية يف الو قلرقابة ا;ا لنف شع ص مل ي تخل

 . اإلداريةوالرقابة

نوي، ويف  تقرير ا سـ¾رخي إعداد ا ناك لل ية 140هاكنت  توحةتعترب ص تو يات  مفتو يذ، مبعىن ص يد ا نفأهنا   ومن بني ،لتق
يات  تو صهذه ا سائل 90ل ية تعاجل  م تو ية جدا ص ًذات خماطر عا ية ا!اطر ) 6(ل ست ). 84(لوعا يات ا تو تعلق ا لو  ص ل تعلقة ت ملا

ية جدا  ًسائل ذات خماطر عا ل ية بمب يا املعلومات احملددة يف مبسائل سـصفة أسا جنولو يقات تك أوقات العمل املرنة نظام قتد
يات  بة لوآ باين قمرا بو منفاذ املوظفني إىل  يات  )2011(يالو تحقق من تو صوا يا املعلومات وأمن ل نولو تعلق  يق ا تد جا تك بق مل ل

يق ا;اخيل  تد بة ا قاملعلومات يف  ل ناك واك). 2011(والرقابة اإلدارية شع ية هنت  رشة تو صسع  من  ) يف املائة22أو (عت
يات  تو صا ية ا!اطر ل نذ أكرث من عامنيلعا توحة  مال تزال   .مف

تعلق bملوارد يق ا;اخيل يوف¬  تد بة ا ق، ذكر مدير  ل ثل حتد3 أمام شع يف اكنت  تو سائل ا ًوالرقابة اإلدارية أن  مت ظ ل م
ن يح وفعال يف ا شلك  ية  ملإدخال الرقابة ا;ا حص ب يق ا;اخيل . ظمة لفرتة طويM من الزمنخل تد بة ا بلغ عدد املوظفني يف  قو ل شع ي

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية . ً موظفا11والرقابة اإلدارية يف الوقت احلايل  تد بة ا ية  ثل مزيا قويف حني  ل شع ن % 1,6وموظفوها مت
بو وشلك واحض % 0,9و بو وموظفهيا، فإن هذا يضع الو ية الو بفقط من مزيا ي ي نظامن توسط  مليف املعدل ا تحدة مل ملت األمم ا

بغي . األخرى شاريني ينو ية تضم خرباء ا شاغل األكرب هو Pتقال من  تأن يكون ا ب ن سل ية قوة العمل ينضمون إىل ن منلفرتات ز
تةقصرية  يهتا من وظائف � تكون أ ية  بإىل  ت بب يق ا;اخيل والرقابة اإل. غلن تد بة ا ساعد ذÅ عىل أن تكون  قوسوف  ل شع دارية ي

ية شطة الرقابة ا;ا تحدة أل خلأقرب إىل معايري األمم ا ن يق ا;اخيل . مل تد بة ا هل عىل  قكام أن ذÅ سوف جيعل من األ لس شع
ية  .لوالرقابة اإلدارية أن تضطلع بواليهتا بصورة أكرث فعا

يقات .209 باب  تعلتح الريس ا للل ئ  .ف

شة تقرير  .210 نا يه  تفق  يا أنه اكن من ا قذكر وفد أملا عل مل تدمن نود جدول املعين قيق لا ند من  رشية يف هذا ا بbملوارد ا لب بل
 .األعامل

يق عام  .211 ته يف إلقاء  تعلوأبدى وفد فرسا ر ب يةيرى غن يني املد. مهأنه bلغ األ يق بتعفذكر أنه  تد بة ا قير اجلديد  ل لشع
ية اإلصالحوالرقابة اإلداريةا;اخيل  يا يف  نرصا ر ت�  بحت ا;ول األعضاء  معل، أ سـ ع مت ًص ئي يتحسني اإلل ،ً ة يف خلدارة ا;ا

بو ية يالو نفذة اكلرقابة ا;ا ية ا ياسات الر خلوا مل سـ 5سـ ي تطورات. ئل شفوي bلعرض ًكام رحب أيضا . لورحب الوفد هبذه ا ا(ي لا
بة اقدمه  لمدير  يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةشع نظر إىل .قتد ند ا ل وأضاف أنه  تقرير أداء الرب-مج، سوف ترى ا;ول ع
تاجئ شديدة الوضوح األعضا ياء اليت لنء بعض ا تعلق bحلاجة إىل ناكن وفد فرسا وا;ول األعضاء األخرى شـلأل يبوهنا ف¬  يطل

يةهنج جديد للرقابة ا; ية مباكن . خلا يري، مؤكدا عىل أنه من األ مهورحب الوفد هبذا ا ًتغ سري عىل ما يرام ل تأن نقول إن األمور 
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Åت ومن األ. عندما يكون احلال كذTش تقرير حتديد ا ية يف ا ملمور اليت رأى الوفد أيضا أهنا ذات أ ل مه . بشلك أفضلً
بغي  نيث  بل أن حتل عىل حنو مرضيح شTت بوضوح  ٍهم ا ق ية يه من األمعدة . ملف سأô الرقابة ا;ا خلوأكد الوفد أن  م

نظمة ية إلصالح ا ملالر يع األعضاء إىل حفص تقرير أداء الرب-مج . ئيسـ بعودعا  بريةمج  .كناية 

يا أن يذكر أنه يف  .212 سة نوأراد وفد أملا يجللا ية   األوىلةماإلعال ننة الرب-مج واملزيا يف، للج لصبل عطM ا سأô ق مأثريت 
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا قتقرير  ل رشيةاملعين بشع تقM للرقابة .لبإدارة املوارد ا شارية ا P نة سـ واكنت ا ت ملللج قد س

يع ا;ول األعضاءن بأًأوصت أيضا تاجئ اليت هتم  يه بعض ا يث وردت  تقرير،  مج تقرأ ا;ول األعضاء هذا ا ن لل ف  مث أكد الوفد .ح
تحق أن حيمل هذا Pمس رشية  نوي األول للموارد ا تقرير ا سـأن ا سـ يل ل تقرير يف املايض . بل سائل لفقد اكن هذا ا ملمجموعة من ا

Mنفص بح يف الوقت احلايل  يف حني أنه ،ملا تقرير قد طلب يف األصل من أجل . لها معىنيتسم bلرتكزي بطريقة صأ ُواكن هذا ا ل
ب يق، ولكن الو ينة ا سـ نعت بأنه نظرا إىل أن ثليث لتنجل ًو ا ية قت تعني أيضا تقدمي هذا ناملزيا رشية، فإنه  ًنفق عىل املوارد ا ي لبت َ

ية نة الرب-مج واملزيا تقرير يف  نا جل ناك تقريرين . ل يهنامينبغي هوذكر الوفد أن  يق املعين فهناك،. بالفصل  تد ية، تقرير ا ق من - لح
رشية سابقة. لببإدارة املوارد ا ياسة ا لويف ظل ا تب مديرلسـ تقرير يف  مك، اكن ميكن أن يقرأ هذا ا ل يق ا;اخيل  ُ تد قبة ا ل شع

بعة ب6ان فقط يه اليت اطلعت عىل هذه الويقة، رمغ ،والرقابة اإلدارية ثوقد أدى ذÅ إىل أن  ية  سـ شارية صتو P نة تا سللج
تقM للرقابة بقرا هاملسـا ب6ان تبادلت هذه قد و. لءة لك ا;ول األعضاء  بعلا مسائل وحددت يف وقت الحق تقي¬هتا  ةلسـا

ية، وخاصة  تقرير بدا أهنا ذات أ b مهتصل ل تعلق ت يةيف¬  يف لbآل�ر املا تو ظ، اك تنيل يمي األداءقواملوظفني املؤ يذ نظام  تق و  تنف
يب عن العمل واأل3م املر سأô ا َو تغ 5يلم توزيع اجلغرايفض سأô ا تدريب و سأô ا لة و م ل شلكة أنه ال ميكن .م Pطالع مل واكنت ا

يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةعىل  تد بة ا تب  تقرير إال يف  قا لمك شع نا (Å احلصول ل ً، فمل يكن  ية ميكن ممك سخة ور قعىل  ن
نقل مهنا يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةواقرتح الوفد أن . لا تد بة ا قيقوم مدير  ل تقرشع تاجئ ا رشح  ل  ن ية الوفود اليت ب  مل تقرأهغلبير أل

بري520أنه تضمن ال سـ¬ و، بعد ية، وهو عدد  ك تو  .ص

رشيةةمدير(ئودعا الريس األمانة  .213  .للتعليق) لب إدارة املوارد ا

رشية(ورشحت األمانة  .214 بو يف أهنا بد) لبمديرة إدارة املوارد ا سطس 1يأت العمل يف الو بل ذÅ 2012غ أ ق، وأهنا 
رشق األوسط تحدة يف ا نظامت األمم ا برية جدا من  نظمة  رشية يف  نوات، مديرة املوارد ا لاكنت، وألكرث من مخس  ملب ك مسـ ًم . ل

تحدة نظمة ¾بعة لألمم ا سة يف  سابعة، واخلا يفهتا ا ملوهذه يه و م ل رشي. مظ ندما جاءت إىل ةلبوذكرت مديرة إدارة املوارد ا ع أهنا 
تاج إىل معاجلة؛  رشية  تعلقة bملوارد ا سائل ا بو وجدت قامئة طويM من ا حتالو مل مل يفت إىل هذه لبي ثرية جدا أ ضوأن أمورا  ًك ً

رش. القامئة يق لبوقامت مديرة إدارة املوارد ا تد قية بفحص تقرير ا با وقدم توجهيا ا(ي لقي (ل ًتر ً يدا جداحي ًحمددا و ً ا ولكهن، )جً
شرتكة وأمني املظامل: ًحفصت أيضا مصادر أخرى يش ا يق وتقرير وحدة ا نة ا ملتقارير  تف سـ تجل ل سائل اليت عاجلهتا . لتن سم ا ملو تت

ôساق بدرجة معقو تقارير bال تهذه ا تعني مع�ًو(Å اكن من الواحض متاما. ل رشية قالت مديرة و. ي ما  إن لبإدارة املوارد ا
تصد رشيةتاألولوية األوىل اليت  ها إدارة املوارد ا لبى  يق  يهل نة ا سـ أن تقدم  تويقة لتنللج تهتناول ث  .حئإصالح نظام املوظفني وال

 Åسائل اليت اكنت قد أثريت، مبا يف ذ نب مع هذا، معاجلة عدد من ا با إىل  ملواملأمول أن يمت،  جن ً تعلقة ج شTت ا ملا مل
bيل ا سائل من  لتلعقود طويM األجل وقصرية األجل و ب ية إهنا ًأيضا  وقالت .صنيفقم سة إعال متعقد  جل يسـ  ل6ول ةمسغري ر

مترب 19األعضاء يوم  ثرية2012سب  ئلهتم، اليت ك وأهنا تأمل يف حضور وفود  ت وتطلع .تقدم اإلجابة علهياتأمل أن سـ لطرح أ
يق نة ا رشية يف  رشية أيضا إىل ا;ورة اخلاصة bملوارد ا سـمديرة إدارة املوارد ا نجل ل لتل ب دف احلصول عىل موافقة ا;ول ، هبًب

ته تعني عىل األمانة أن تضطلع. حئاألعضاء عىل نظام املوظفني اجلديد وال تدابري يوسوف  يذ ا ل يف وقت الحق  نفت اليت تأمل ب
رشية  ياسة جديف املوافقة علهيا، مبا يف ذÅ لبمديرة إدارة املوارد ا يذ  تني و نظمي املوظفني املؤ ية  سـالفرتة Pتقا ت ل نفن تق يدة ل

تعامل مع للتصنيف،  يف املؤقت وا تو لتعامل مع ا ظ ل تلفةلل تعاقدية ا يب ا !األسا ل نا. ل بل، فإن  تعلق bلعام ا هوف¬  ك قامئة ملقي
رشية. يتعني معاجلهتاطويM من املوضوعات اليت  ية لبومن رأي مديرة إدارة املوارد ا يذ اسرتا تيج أن أمه هذه املوضوعات هو  تنف

رشية،  يةلبللموارد ا نة الرب-مج واملزيا ثرية أثريت يف  سائل  نطلق سوف تواصل األمانة معاجلة  نومن هذا ا جل ك م تعني أال . مل يو
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رشية تقوم  بووحدها، بل بلك ذÅ لباملوارد ا ثلهيم وا;ول األعضاء ومديري الو بارش مع املوظفني و شاور ا bي مم مل ت وتطلع .لت
ه يادة فر رشية إىل  يقمديرة إدارة املوارد ا ق همةلب هام ا ملا حنو هذه ا تجداتًعلام  وإحاطة ا;ول األعضاء مل bمترة ملسـ  .مسـبصفة 

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية .215 تد بة ا قودعا الريس مدير  لئ رشية شع تعلقة بإدارة املوارد ا يات ا تو تقرير وا لبيص ا ملل ص ل ل  .تلخ

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ووجه  .216 تد بة ا قمدير  ل شكر إىل شع بهالوفد ا(لا تعمق مكتي قام بز3رته يف  مل لالطالع ا
تقرير املذكور شفوي العرض ُكام ذكر يف وأضاف أنه، . لعىل ا نوي املوجز لا سـتقرير ا يق ا;اخيل للل تد قبة ا ل والرقابة لشع

يد اإلدارية،  يق الو تد حمل يكن تقرير ا ق يق ا;اخيل ل تد بة ا قا(ي أعدته  ل نه اكن فعال ت،والرقابة اإلداريةشع ً و ًقريرا ترغب لك
بة يف لفت  باه لشعا Pيهنت هوô ألن امل ورشح مدير. لإ  Åهم ذ يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية أنه ميكن  تد سبة ا ف بق ل وارد شع

ثل أكرث من ثليث  رشية  متا نظمةلب ناية خاصة،ملإنفاق ا تحق  رشية  ع وهذا فإن املوارد ا تسـ بل تقرير ، كام أن ذÅ يضفي ل لعىل ا
نة ية  يأ يق ا;اخيلويرى. معمه تد سم ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية أن العمل ا(ي اضطلع به  تد بة ا ق مدير  لق ق ل ًاكن معال  شع

ًتازا رشية.مم ية املوارد ا يع خطوات ومراحل  يق  تد تعرض ا لب فقد ا معل مج ل رشية ونظام قسـ ية املوارد ا لب من حتديد اسرتا يجت
ية املوظفني نو3ت ورفا هاملوظفني وإدارة  سن  .اء خدمة املوظفنيإهنإىل  مع تعون  بو املوظفون ا(ين  توفر للو حبوجيب أن  مت ي يي
بة، وا(ين يعملون  نا هارات ا سـاإلدارة وا مل يق مل ميي د قيف إطار  سم تنظ ياسات واحضة وإجراءات  يين، بدمع من  تو تسـ متك

ثة ية إلدارة . يbلكفاءة وأنظمة حد رسعة إعداد اسرتا بغي عىل وجه ا يجويف هذا الصدد،  تي ل تفق متاما مع ن رشية  ًاملوارد ا ت لب
بو ية للو ياألهداف Pسرتا نظمة للوفاء بواليهتاتيج بو خبدمة ا رشية يف الو يام املوارد ا  ôلكفا Åها وذ مل و ي لب ق بغي دمع .خطط ين و

رشية ية املوارد ا بيذ اسرتا لت يجت نق نف ياسات واإلجراءات ا b5 مل تهبحة اخلاصة لسـ  واليت ،برشيةل واملوارد احئنظام املوظفني وال
رشية،  ية للموارد ا يات الر يع ا لبتغطي  سـي لعمل يف وئمج تو ثال ال احلرص ا يل ا ظشمل عىل  ل مل س بت يفإل سار لتصنعادة ا مل وتطوير ا

ية يفي والعداô ا;ا خلالو يط  وظ يف، .  وأداء املوظفنيللتعاقب عىل الوظائفلتخطا تو نظر املرء إىل ا ندما  ظو ل ي يل ع قثال ملا  مك
نظمةفإنه من ًتوا،  ياجات ا يف وا تو شلك أفضل بني ا ملالرضوري أن نوامئ  ت ظ ل بقا وجود رؤية واحضة . حب  Åًويفرتض ذ مسـ

توى العام  نظمة، ورؤية عىل ا ياجات ا سـمتاما ال مل ملت ح نً هاملمن و�ة نظر ا بع فإن هذا يعين . نفسظمة  bبة أن لطو شعتقوم لك 
مترة ية  ياجاهتا ويه  تحديد ا مسـولك بر-مج  معل ت سم بقدر أكرب من  تؤديحب يف فهيا بطريقة  تو يري نظام ا ت إىل  ظ ل تتغ

ية يا Pب ياجات bلكامل .نسـ P سم تعريف توال  حت يف وتعريف ، ومثة ي تو ظصعوbت يف احلديث عن ا  ،املرحشني للوظائفل
يع القطاعات نات يف  مجغري أنه من املمكن إدخال  يس ياسات وإذا. حت يلسـ ما مت تعريف ا يف الوظائف وا بو لطن تعاقدية تص لعة ا

نظمة قادرة عىل إجياد احلل، ً تعريفا أوحضللوظائف يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية قد و. ملسوف تكون ا تد بة ا قأشار مدير  ل شع
ية، كقرارات  خلأيضا إىل إجراءات العداô ا;ا تعراض األحاكم الطعن يف ً  واحملمكة اإلجراءات اإلداريةعىل  الطعونسـوا

تابعة اإلدارية  ية. لظمة العمل ا;ويةملنلا تعراض إحصاءات العداô ا;ا خلوقال إن ا تابعة  وقرارات احملمكة اإلدارية سـ ملنظمة لا
شري إىل احلاجة إىل لالعمل ا;وية تقايض حاالت للك  واألثرللسبب حتليل إجراء ت  ية وقرارات احملمكة اإلدارية لا تابعة خلا;ا لا

سني نظام لنظمة العمل ا;ويةمل يةحت هبدف  رشية يف جماالت .خلالعداô ا;ا ياسات وإجراءات املوارد ا سني  لب وجيب  سـ حت
يف تو ظا يفيل سار الو يف وتطوير ا ظ وإعادة ا مل تعامل مع حاالت ، bإلضافة إىل لتصن ند ا ية  لتعزيز نظام العداô ا;ا ع خل

هري يمي األداءتوسوية  لتشاملضايقة وا تعلقة  بتقاخلالفات ا يب عن  إًومن الرضوري أيضا. مل نة وراء ا باب الاك تغبراز األ لسـ م
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية أيضا عىل  وأكد مدير. ت وسويهتاالعمل تد ًبة ا ق ل يات اليت تضمهنا شع تو ثري من ا ناك ا صأن  ل لكه
تقرير يات يف وقت معني . لا تو صوقد وضعت هذه ا ل ناء ُ تقرير، ثأ هر مايو من هذا العامأي لإعداد ا شبارة أخرى، يف   وف¬ ،بع

يقيتعلق بلك  تد قتقرير من تقارير ا سارات، ، ل يمي أو ا سـتفسواء اكنت تقارير  متد املديرون خطة للتق يعفقد طلب أوال أن  ً ُ
يات تو صيذ ا ل يات . تنف تو يذ ا رشية خطة  متدت إدارة املوارد ا صوقد ا ل تنف لب ل يات مل ع تو صوبني أن هذه ا ل . ًحربا عىل ورقتظل 5ت

يح نظحيث  يا  تنقيمت حا ً يقام ل نة ا نه إىل  سخة  سـاملوظفني وسوف يمت إرسال  جل لتنن ها . م رشية يه  ية املوارد ا نفسواسرتا لب يجت
رشية لبياسة املوارد ا ها سـ بغي أيضا تعر يف، و ًن ها ي تقرير. نورشهانقلو ية الواردة يف ا تفق هذا مع املالحظات الر لو سـ ًونظرا إىل . ئيي

ية يف نقطة يق هو صورة فوتوغرا تد فأن تقرير ا ق بارشل شلك  يات  تو تابعة ا  Mية حمددة، فإنه سوف يمت مواص م ز بم ص ل قد  و.من
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تقM للرقابة شارية ا P نة سـذكرت ا ت ملللج هر نومفربس . ش أهنا ترغب يف احلصول عىل تقرير حمدد حول هذا املوضوع حبلول 
يات تو تابعة هذه ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا صوسوف تقوم  ل مب ل  .قشع

يمت تقدميه يف نومفرب، وطلب إىل يس ئالرأشار و .217 يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية قد ذكر تقريرا حمددا  تد بة ا سأن مدير  ًق ً ل شع
Å) ًإيضاحا. 

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  مدير5ورد  .218 تد قبة ا ل ند يف جدول أعامل لك اج@ع من اج@عات نه ًقائال إشع بيوجد 
تقM للرقا شارية ا P نة سـا ت ملللج ياتبةس تو يذ ا تابعة  تعلق  ص  ل مب تقM للرقابة كام أن  .تنفي شارية ا P نة سـا ت ملللج عن أعربت س

بهتا يف تلقي حرص  ياتغر تو تابعة ا صألعامل  ل رشيةم شة ذÅ مع إدارة املوارد ا نا رشية و ية bملوارد ا ب ا لب ل قملع  .من

رشية وضعت إ .219 بل لك يشء أن املوارد ا لبوذكر وفد فرسا أنه يدرك أوال و ق ً ًطارا عاما ن ًbيه ومطلو  bًمرغو كام أشار . فً
يه من اخلارجالوفد إىل أن  تأخرا إىل حد ما إذا نظر املرء إ لذÅ قد جاء  ً ثري . م توي عىل ا نوي  ناك تقرير  لكوقد اكن  حي سـ ه

همة يذ ا نارص ا ملمن  لتنف يق.ع نة ا تقرير األول إىل  ية bلغة إرسال هذا ا سـ ومما Õ أ جل ل يكون ُ كام ذكر أنه،،لتنمه سـ كحد أدىن، 
نود  بندا من  يةًب نة الرب-مج واملزيا ناإلحاطة  متكن الوفد من .للج يق Pطالع عي ومل  تد بة ا تب مدير  تقرير يف  قىل ا لمك شع ل

سعده أن ا;اخيل والرقابة اإلدارية ندما عيطلع ي ولكن  عيه  نا ل  Åًيكون ذ يا، و. عرب اإلنرتنتممك �ً باه إىل الوفد لفت ن Pنت
تدابري تعلقة bلوفورات لا رشيةمل ا تعلق bملوارد ا تعني مع� ف¬  ثري ا(ي  ناك ا لبوإىل أن  ي ي نعطفلكه ند هذا ا مل  وإذا نظر . ع

تدربني وتلكفة  يةملاملرء إىل وضع ا تعانة مبصادر خار Pج شعر bلقلق)خاصة للرتمجة( للعمل سـ شف عن جحم ؛سي   Åيك ألن ذ
ياسات اللغة، بل اكن خطأ د وأضاف الوف. املقدمة للرتمجةالو�ئق  يرجع إىل مجموعة اكمM من سـأن ذÅ مل يكن خطأ يف 
بغي. العوامل ينفالو�ئق أكرب جحام وأثقل وز- مما  ً ية لعمل لك يشء، فإن ذÅ يعين . ً تعانة مبصادر خار P جوإذا متت سـ

ية هو أداء العمل بصورة أفف. اإلخفاق ا(ريع تعانة مبصادر خار P هدف من جا نفقاتسـل بارها لضل وخفض ا عت، وهذا ميكن ا ل
تة قشلكة مؤ يطرة عىل اإلنفاق، قلقه إزاء  وأشار الوفد إىل .م شغوôمن يف ضوء عدد وذÅ لسـا ًأشار أيضا  و،ملالوظائف ا

شاغرة معدل الوظائف أن إىل  يةأعىل لا ساب املزيا تخدم  نمن املعدل ا حل ند خفض معدل ودعا الوفد إىل تو� . ملسـ عاحلذر 
يفال تاك شاغرة هذا وز3دة ا لوظائف ا ل بب الصعوbت وقال إنه سرياقب . ل متويل ناليت تواجه إماكية بسهذا املوضوع بدقة 

نظامت ا;وية لا نقطة األخري. مل يا(ة لوا تدريب، وخاصة يف موضوع اإل) ناليت أشار إلهيا وفد أملا يليه متويل ا ا(ي ة، خلدارة ا;ا
ياسات اإلطاريتعىن  يع ا سـبه  تدريب عىل األدوات اجلديدة، ة لمج ية ا;وية للقطاع العاملوا لواع@د املعايري احملا ، bإلضافة بس

ية متكن مهنا بصفة يو مإىل ا باه إىل .ل P زمالء جيدون ُأنه إذا نفذت اإلصالحات، نت ولفت الوفد Åيكون وراء لك ذ سـفإنه 
يات واألدوات اجلديدة تخدام الرب جمصعوبة يف ا باط بني املوظفني، األمر ا(سـ نام bإل نه شعور  تو;  حي  ٍ ت ع  و(Å، فإن .مي
سـهتدف عىل األدوات اجلديدة تدريب املركز وا ملا ندا ذا أولوية5ل بغي أن يكون  تام bإلصالحات اجلارية  ً واإلملام ا ب ي  .نل

ياوأعرب وفد  .220 با نأ يق ا;اخيل  عن سـ تد بة ا قشكره ملدير  ل نأ املديرة قدمه العرض ا(ي والرقابة اإلدارية عىل شع هو
رشية ياوقد اكنت . لباجلديدة للموارد ا با نأ ب6ان  من سـ تقرير اطلعت عاليت لا ناية شديدة لىل ا بعا(ي يرى الوفد أنه قد وضع  ُ

سائل اخلاصة bملوظفني b تعلق يس فقط ف¬  برية،  ية  نطوي عىل أ ملوأنه  ي ك مه يا، لي ن، بل أيضا، وكام ذكر وفد أملا تعلق ً يف¬ 
نظمةمبسائ ية ا ملل مزيا سائلهذه الرساôو(Å، فإن الوفد يؤيد . ن ية هذه ا مل اليت تربز أ ًويؤمن الوفد إميا- قو3 بأن من أمه . مه ً

تلفة،  رشية يف ا�االت ا سني إجراءات املوارد ا !اخلطوات  مترة، كام يعىل أن لبحت ية  بار أن هذه ا P مسـوضع يف لعمل يوحض عت
تقرير تقدم وأن تكون ا;ول األعضاء قادرة عىل ىل رضورة اإلرشاف  وأرص الوفد ع.لا الطريقة اليت يمت أن تدرك لعىل هذا ا

تقرير ُواقرتح أنه رمبا . هبا إحراز تقدم يف هذا ا�ال يقاألمانة ألول مرة، أعدته ا(ي ، العاملجيب تقدمي هذا ا نة ا سـإىل  ، لتنجل
نظر يف . يويةحلإدراك حدوث تقدم يف هذه ا�االت احىت ميكن  همة األخرى ا سائل ا لومن ا نة الرب-مج ململ جلإماكية تدخل  ن

ية، بطريقة ما،  يايف هذا احلوار، ألن نواملزيا با نأ تصادية bلغة ا;قةن، شأهنا يف ذÅ شأن فرسا، سـ يكون من قمتر حباô ا سـ، و
ثال اللزتاماهتعىل هذه ا;وô الصعب  P متكن من نوات القادمة أن  تيف ا مسـ ت ناية خاصة .ال ع و(Å، يود الوفد أن يوجه 

ها نظامت ا;وية ومتو يف ا يلوترصف حبذر bلغ جتاه تاك ل مل ل تقرير، . ي سائل األكرث حتديدا يف ا b تعلق لوف¬  مل معل الوفد عىل ًي
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يف الوظائف تعاقد وأيضا إعادة  يف وا تو b ية تو نا ل ظ ل ع تصل تقرير قد أشار ً ل، ويف أن ا إعادة من حاالت % 80إىل أن ك
نقطة احملددة وأشار إىل احلاجة .  قد متت املوافقة علهياتصنيف الوظائف رس الوفد عن هذه ا لوا تابعهتا، وسـتف أن إىل مإىل 

تعلق تشارك ا;ول األعضاء  تجدات ف¬  b بوتدخل وتكون عىل عمل ي سـ يويةتطور ملت سائل ا حلهذه ا  .مل

تقريرين ومز�ام م .221 يا الربط بني ا لواقرتح وفد أملا سائل . ًعان ية ملوأشار الوفد إىل ا تعلقة bأل3م املرلاملا َا 5يمل كام أشار . ةض
بري جدا وأن 19,8إىل أن  بلغ  يون فرنك سورسي هو   ً ك ممل ُيون فرنك سورسي تدفع لعمل ال يؤدىهناك ي ي وbإلشارة إىل . مل

شاغرة،  ليان الوفد الفرنيس عن معدل الوظائف ا ساب  %.8ب هذا املعدل بني املوظفني بلغ حوبقدر ما الحظ الوفد، فإن 
شاغرة يه  بة الوظائف ا لوإذا اكنت  . 2011 يف هناية عام 242اكن هذا العدد قد و.  موظف200فإن ذÅ يعين % 8نسـ
ناك وجود لعدد  يب هذه األموال142هوهكذا، فإنه مل يكن  جتن خشصا، ومت  عىل : ينآخرأشخاص ُوقد أنفق هذا املال عىل . ً

P تني، إخلساخلرباء قشاريني، وعىل املوظفني املؤ هذه األموال. ت ية حقا حول ما حدث  ناك شفا لغري أنه مل تكن  ًف بلغ . ه موهو 
بة ألجور  b سـبري سأô. ً خشصا142لنك يع األمانة معاجلة هذه ا ملورمبا  ية تسـتط برية عىل املزيا ها آ�را  يث أن  ن،  ك ً ل تصل قد  –ح
رشات املاليني  .عإىل 

ت .222 b رشيةكسـورحب وفد سدادلبان bملديرة اجلديدة إلدارة املوارد ا يق وا تو ها ا يا  ل  ل فن ل ً ته يف قدرة . متم ثقوأكد الوفد 
ية مهاملديرة اجلديدة عىل امليض قدما bلعمل يف هذا ا�ال bلغ األ نة . ً تقرير إىل  جلوطلب الوفد إيضاحات حول طريقة تقدمي ا ل

ية وما إذا اكن األعضاء ي ً وذكر الوفد أنه يؤيد ذÅ، وأضاف أنه نظرا إىل أن األموال .ًوافقون عىل ذÅ فعالنالرب-مج واملزيا
سائل ية يف هذه ا نة الرب-مج واملزيا نظر  هم أيضا أن  رشية، مفن ا ملقد أنفقت عىل املوارد ا ن جل ت ً مل لب � غري أن الوفد مل يكون صورة .ُ

مييض هبا األعضاء قدما يف هذا ا ًواحضة عن الطريقة اليت   .لصددسـ

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية و .223 تد بة ا قوجه مدير  ل شكر شع ئلهتم، األمر ا(ي يدل عىل اه@áم هبذه لا سـللوفود عىل أ
ôسأ رشيةملا يقات اليت أبداها . لب، ويه إدارة املوارد ا b تعلق تعلوف¬  بة نوفد فرسا، أحاط مدير لي  يت الاتbملوضوعًعلام لشعا
نة، تسـ يت، والااخلوض فهيميكن  ية للجقع داخل اه@م ا تعانة مبصادر خار P لوفورات وتلكفةb تعلق جوخاصة ف¬  سـ ي

شاريني P خلرباءb تعانة Pتو تعاقد  سسـ باطنلوا شاغرة موضوعا من موضوعات ا!اطر . لمن ا ترب موضوع الوظائف ا ًوا ل ُع
تعراض اإلجراءات  نظر فهيا يف إطار ا سأô جيب ا سـو ل يةملوPفرتاضات ام تدريب أيضا من .نتعلقة bملزيا سأô ا ترب  ً و ل م تع

نظر تاج إىل مزيد من ا سائل اليت  لا حت يق العام األول، ا(ي . مل تد تقرير هو تقرير ا ترب هذا ا قو ل ل طرح مالحظات شديدة ييع
رشية ية إدارة املوارد ا يع مراحل  ية عن  لبالعمو معل مج يق ا;اخيل والرقابة اإل.م تد بة ا ق والحظ مدير  ل ناك جماالت شع هدارية أن 

شTت اليت و .ميكن مواصM اخلوض فهيا يدا  ثال  سائل تعد  يف، ذكر أن هذه ا للمbإلشارة إىل موضوع إعادة ا مل ًن ج ًم لتص
يف ياسة واحضة متاما إلعادة ا نلوحظت وأن ذÅ يرجع إىل عدم وجود  لتصسـ يف قد أدت عرب . ً لتصنونظرا إىل أن إعادة ا ً

ت نني إىل ارتفاع  سـا مسـ يةل تحقا بطريقة ظيفوى ا;رجات الو ها  يفة املعاد  بح شاغل الو توقع أن  ً، فقد اكن من ا سـ ظ يص ممل تصنيف
ها؛ تلقا يفة املعاد  هذه الو يفية  تصنل ظ هام ئ تعريف وتعديل  يف، فإن ذÅ يعين حدوث إعادة  للمرمغ أنه إذا حدثت إعادة  لل للتصن

تحقا بطريقة  يفة  بح شاغل الو يث ال  ية  ًالو سـ ظ يص محب ية ظيف يفه ئتلقا ية إىل درجة تصنإلعادة  بب يف .أعىلظيفو لس وهذا هو ا
ياسة أكرث دقة وأكرث وضوحا ها  نظمة  ية بأن تضع ا ًوجود تو سـ مل يف،لنفسص تعلقة بإعادة ا ناسق يف املامرسات ا ن حتقق ا مل تصت . لل

يق ا;اخيل و(Å، فإن  تد قبة ا ل يذ هذا اإلجراءشع تابع  تنفوالرقابة اإلدارية سوف  يف ا عن أم. ت تاك لا  العرضاملذكورة يف (ل
شفوي يب عن العمل) لا b Mتص تغا نوويةلمل يل العلوم ا ست من   ôسأ ل، فإن ا ب ي قمل يق ا;اخيل  ؛ل تد بة ا قيث تقوم  لح شع

بب، واملرخص هبا أو غري املرخص هبا،  والرقابة اإلدارية بب أو بدون  ياب،  يويم وعدد أ3م ا سساب املعدل ا بس لغ ل حب
يبُويرضب ذÅ امل ية  يو تلكفة ا تغعدل يف ا ل للل توصل إىل الرمق ، وهبذه الطريقةم يون فر22ل مت ا ينك سورسي، وهو رمق مل 

نظمة ية ا بة ملزيا b ملبري يف حد ذاته ن سـ يب، .لنك نة وراء هذا ا باب الاك تعرف عىل األ b ية الصادرة لألمانة تو تغ وتقيض ا سـ ل ص لل م
تعلق bملرض أو  باب  توما إذا اكن يرجع إىل أ باب أخرىسـ سـيربط بأ يب عن العمل.ت توسط أ3م ا لتغ وقد زاد عدد   .م
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يب املوظفني عن العمل هو نقطة áمة  .224 يقات املقدمة وأشار إىل أن  تغوأعرب الريس عن شكره  للتعل نظر ئ تحق ا لو تسـ
يف ويس يف فهيا  ميون يف  ية ألن املوظفني  ية املا نا لمن ا نح ل جل ناس ب6ان يق ثفهيا لأخرى يصاب ا  ً.رياكbملرض 

ئM الوفود .225 ًفردا . سـوأجاب املراقب عىل أ ياعىل ا!اوف اليت أعرب عهنا وفدا 5 با نأ األمانة تدرك  نعم، –ن وفرسا سـ
رشية تعلقة bملوارد ا سائل ا ية  همة عىل املزيا لباآل�ر ا مل للم ن هم فعال. مل يقظة وشارك الوفود  ًفاألمانة تعمل  قلق ن تحديد . ب بولإلجابة 

شاغرةأكرب، وتقدمي معلو سأô الوظائف ا يا عن  ية ألملا لمات  م ن تخدم قد )تمكيل شاغرة ا سـ، قال املراقب إن معدل الوظائف ا ملل
ية، ويس عىل أساس العدد اإلجاميل للموظفني، ألنه اكن يوجد  ناء عىل الوظائف ا سابه  لمت  حلقيق ب  عدد 2011-2010يف ح

تني قبري من املوظفني املؤ شاغرة ا. ك ية، %8أو % 7لبالغ لواكن معدل الوظائف ا تخدم ألغراض املزيا ن، ا(ي ا هو معدل سـ
ثل 900ينطبق عىل  يفة  مت و شاغرة% 72ظ بع، فإنه من الواحض . لمن الوظائف ا bية، لطو ند إعداد املزيا نأن هذه الوظائف،  ع

ية إذا  بارها األمانة وضعت نمل تكن تدرج يف املزيا تكون شاغرةعتيف ا بارة أخ. سـأن هذه الوظائف  ناك رى، بعو هفإنه مل يكن 
هاإنفاق عىل  ته يف طمأنة املراقب وأعرب  .لوظائف ال وجود  نقطةغبعن ر تعلق هبذه ا لا;ول األعضاء ف¬  فاألمانة تضع يف : ي

شاغرة بارها معدل الوظائف ا لا يق ا(ي أدىل به وفد فرسا، .عت ن وعودة إىل ا نظمة هبا معدل لتعل يح أن ا ملفإنه من ا لصح
شاغرة¾رخيي مرتفع هذه املعدالت ظلت اقرتحت األمانة اإلهناء الطوعي للخدمة، عندما وحىت . ل إىل حد ما من الوظائف ا

شاغرة مرتفعة شاغرة . لللوظائف ا نخفض معدل الوظائف ا لويف األعوام القادمة، سوف  برياي ًاخنفاضا  ك وكام تعرف ا;ول . ً
ياسات عديدة يف هذا الصدد، فإن األعضاء،  سـناك  تنيكسـياسه نظمي املوظفني املؤ قة   اخنفاض معدل الوظائف  اليت تعين،ت

شاغرة ية . لا بارها يف مزيا نوسوف تضع األمانة ذÅ يف ا تخدام معدالت أقل للوظائف . 2015-2014عت سـوال شك أن ا
شاغرة يعين  بلغ لا ـي –تلكفة املوظفني مز3دة  يطةفه  ية  سا  ôسـسأ ب ح شري إىل ذÅ قد  و.بم تضح يأراد املراقب أن  تحىت 

 ً.األمور متاما

يقو .226 نة ا تقرير يف   ôشة مطو نا يا عن أم� يف إجراء  سـأعرب وفد أملا جل لل ق لتنن تقرير اآلخر. م فقد . لمث أشار الوفد إىل ا
ب6ان حتدثت مجموعة من  بولا رشية اجلديد،  ويف الهناية ،يإىل الو لبرشع يف إعداد تقرير املوارد ا رشوعه ُ مومتت املوافقة عىل 

ية. األول تاحةفوbإلضافة إىل ذÅ، متت املوافقة عىل عدم إنفاق أية موارد إضا يع لك املعلومات ا مل وعىل رضورة   عن جتم
تعددة يف ويقة واحدة رشية يف الو�ئق ا ثاملوارد ا مل بو،لب رشية يف الو تقرير واحد للموارد ا بل  ي وأن تعد يف ا بك لسـ تق مل وقد صدر . َ

نة تاح عىل موقع  تقرير وهو  جلا يق مل ية رمغ أن Õ آ�را عىل اإللكرتوينلتنسـ ا نة الرب-مج واملزيا توفر يف موقع  نه غري  ً، و ن جل م لك
ية بل تقرير . ناملزيا ناك يف ا ملسـتقواقرتح الوفد أن يكون  بولاموارد واحد فقط لله يرشية يف الو تقارير األخرى يف ب ل جيمع لك ا

يق ا;اختقرير ًأيضا تشمل ثويقة واحدة،  تد قبة ا ل شارية . والرقابة اإلداريةيل شع P نة تومل يوافق الوفد عىل موقف ا سللج
Åللرقابة من ذ Mتق ناك، يف العام املايض، .ملسـا سورسيه وذكر أنه اكن  رشية من إعداد املدقق ا يتقرير عن املوارد ا لب وأن  ل

بو. وقت اإلجازات الطويل والوقت اإلضايفمسأôهناك  ياسة موجودة يف الو ي وهذه ا بع املرء ما ذكره املدقق لسـ تت، ولكن إذا 
سورسي، فإن يا ياسةه يدرك أنل بع دامئا هذه ا بو مل  سـ الو ت لي ً  من الفرناكت مليو-ن :تضمن وجود أمواليكام أن األمر . ت
سورسية تقربا ًا ي بلغ  ،يل يه مل موهو  لرش إ يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةت تد قبة ا ل بغي إ. شع  ôسأ ينومع ذÅ، فإن هذه  درا�ا يف م

تايل تقرير ا لا تابعةل ناك  م حىت تكون  ية. ه بدأ هذه ا لعملوسوف  ته يف . ت يع تلقي غبوأعرب الوفد عن ر تضمن  مجتقرير شامل  ي
نوات إلعداده تغرق من ثالث إىل مخس   Åسـاجلوانب، مع إدراكه أن ذ  .سيسـ

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية وأجاب مدير .227 تد قبة ا ل نوي اشع تقرير ا سـ بأن ا رشية يغطي لوارد من إدارة املولل مجيع لبارد ا
رشية تقرير املقدم من و .لبجماالت املوارد ا نوي، يفبشأن مانة األلا رشية هو تقرير  سـاملوارد ا يق املعين لب تد ثل تقرير ا ق حني  ل مي

رشية  يق ا;اخيل والرقابتبحث  وسوف .سـنواتلا ملسائل عرب عدد منا حملة عن بعضلبbملوارد ا تد قبة ا ل ًنقاطا  ة اإلداريةشع
رشيةمعينة  نوي للموارد ا تقرير  نة  يع أن تعد ا بل، ولكهنا ال  بتعمق أكرب يف ا لسـ سـسـ ب للج تط تب تق يق   واقرتح مدير.مل تد قبة ا ل شع

رشيةاملعين  إضافة فصل إىل تقرير األمانة ا;اخيل والرقابة اإلدارية يات من لبbملوارد ا تو يذ ا ص يوحض الطريقة اليت مت هبا  ل تنف
نظمةجا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية، سواء يف ملنب لك جزء من ا تد قبة ا ل رشيةشع  ومع مرور .لب أو يف إدارة املوارد ا
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نوات،  نظلسـا ية القصوى ل6ول األعضاءلميكن ا سائل ذات األ يق ا مهر يف تد مل بغي إعطاءإىل أنأشار  وقد .ق  املوارد ينه 
رشية  تضع أفاكرها وتصوراهتالبا  .لالوقت 

توقع وأو .228 يا أنه ال  يحض وفد أملا رشية لك عامن يق للموارد ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية بإجراء تد تد بة ا لبأن تقوم  ق ق ل . شع
تقرير بغي أن تضاف إىل هذا ا لغري أنه  ثل املزيد من املعلومات عن اإلحصاءاتني سائل اليت أثريت حول هذا املوضوع،  م ا  ،مل

تدريب b تعلقة سائل ا لوا مل يدين مهنالسـ وا،مل ية اليت أنفقت وا بالغ املا b تعلقة ملسـتفياسات، وخاصة املعلومات ا ل مل  وأشار الوفد .مل
ها تحد3ت اليت توا بو وا شطة الو هم أفضل أل ية تقدمي إحصاءات للوصول إىل  �إىل أ لف ي ن  .مه

تان أ�رت نقطة áمة .229 bيا وفرسا و سـوأشار الريس إىل أن وفود أملا ن كن  يف إرسال تقرير املوارد ويه أن الوفود ترغب: ئ
نة الرب-مج واملزيا يق إىل  نة ا رشية املقدم إىل  نا جل سـ نجل لتل تابة هذا. ًية أيضاب بغي   ،Å)كو ند  ني ياغة القرارلبا واقرتح . صيف 

ياغة لصالريس هذه ا تو3ت : "ئ ية مدعوة إىل اإلحاطة علام  نة الرب-مج واملزيا مبحإن  ن ت مديرا(ي قدمه عرض الًجل لبة ا يق شع قد
ية أن كام . والرقابة اإلداريةا;اخيل  ننة الرب-مج واملزيا رشية أيضا إىل دورة اخلريف تطلب جل نوي للموارد ا تقرير ا ًتقدمي ا لب سـل ل

يه نظر  ية  فنة الرب-مج واملزيا لل ن  ".للج

تو3ت  .230 ية علام  نة الرب-مج واملزيا مبحأحاطت  ن ية أي. هذا العرضًجل نة الرب-مج واملزيا بت  نو جل تقرير طل لضا تقدمي ا ً
يه نظر  ية  نة الرب-مج واملزيا بل إىل دورة اخلريف  يق يف ا نة ا رشية املقدم  نوي للموارد ا فا للتق ن للج سـ للج سـسـ ملب نت ل  .لل

ند  ند ا ند ا ند ا ساbت اخلار`    ::::7777للللببببا ساbت اخلار`تقارير مراجع ا ساbت اخلار`تقارير مراجع ا ساbت اخلار`تقارير مراجع ا     حلحلحلحلتقارير مراجع ا

ند  ند ا ند ا ند ا نوية لعام     ::::10101010للللببببا ية ا يا-ت املا نوية لعام ا ية ا يا-ت املا نوية لعام ا ية ا يا-ت املا نوية لعام ا ية ا يا-ت املا سـا ل سـب ل سـب ل سـب ل لب لل لل لل     2012201220122012    ننننيويويويويويويويو    30303030    يفيفيفيف Pشرتااكت  Pشرتااكت  Pشرتااكت  Pشرتااكت تتتتسديدسديدسديدسديدوضع وضع وضع وضع وووو؛ ؛ ؛ ؛ 2011201120112011ل

ندان نوقش  .231  ً. من جدول األعامل معا10 و7لبا

ند  .232 b تعلقة شات ا نا ندت ا با مل ق مل لس  WO/PBC/19/18 وWO/PBC/19/17 من جدول األعامل إىل الو�ئق 7ت
ندت اWO/PBC/19/19و ند ست، وا b تعلقة شات ا بنا مل ق  WO/PBC/19/6 وWO/PBC/19/4الو�ئق  إىل 10لمل
 .WO/PBC/19/7 و.WO/PBC/19/6 Corrو

يد مونوودعا الر .233 لسـيس ا يق عىل تقاريرهئ ساbت اخلار`،  تعل، مراجع ا ساbت اخلار` عىل وأجاب. للحل حل مراجع ا
تايل نحو ا لا  :ل

سادة، أعضاء الوفود، " يدات وا يدي الريس، ا لشكرا جزيال  سـ لسـ ئ ً ثال ملراجع ً ًإنين إذ أحتدث بصفيت  مم
ساbت، أود أن أعرب لمك عن شكري إل¾حة هذه الفرصة ألعر بار- مراجع حلا b نا تض عىل حرضاتمك جسال أل عت نشط ً

بو ساbت اخلار` للو يا ساbت .حل يد كورت غروتر، وهو مراجع ا يات ا حل وأود أيضا أن أنقل إىل حرضاتمك  سـ لحت ً
سؤول عن  بارا من ملا سابق ا ساbت ا بو، أو bألحرى مراجع ا ًساbت الو ت ل حل ي ثريا قد و. ن يويو املايض30عح ًاكن يود  ك

بقاء يف برن، نظرأن يك لون حارضا، غري أنه مع األسف اضطر إىل ا سورسيإزاء  إىل الزتاماته ًاً يالربملان ا غري أن . ل
ناء ا;ورة تقي حبرضاتمك مرة أخرى أ ثريا أن  سعده  يد غروتر طلب مين أن أبلغمك أنه  ثا يل ك ي ًسـ س رشف . ل يه، فإنه  لو عل

يوم نا ا ث�  ليل وواجب عيل أن أ ه  .م

سورسي، ًوكام ذكرت توا" ساbت ا يان الهنايئ ملراجع ا يفإن هذا هو ا ل حل تحقق . لب لوبعد قرن من الزمان من ا
بو ية للو يا-ت املا يمن ا ل نالب تعاون بني مؤ تدة من ا تي، فإن هذه الفرتة ا ل تدت  يه فرتة أقدر أهنا سسـملم ً عاما، 119ما

تأكدا متاما ألين مل أكن موجودا يف ذÅ الوقت أل ست  نت  ًوإن  ًً م ل تعاون قد . تأكد من ذÅك تقد أن هذا ا لغري أنين أ ع
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رش،  تاسع  عبدأ يف هناية القرن ا بة، عندما ل تب الفدرايل للمحا تابعون  سورسيون ا ساbت ا سـقام مراجعو ا ل ل للمكحل ي
شئ عام ا(ي  هد ( 1877نأ ثة ا سة حد ترب (Å مؤ لعوا(ي  ي س شاطيع b تعون سن  نتضم موظفني صغار ا مت لل ) ي

سا تحقق من  bح ئت يف برن عام ل سة دوية جديدة أ نشbت مؤ ل سة اليت 1893س تحديد ت� املؤ س، ويه عىل وجه ا ل
ية الفكرية،  تب ا;ويل محلاية ا مللكأطلق علهيا امس ا ييت برن وbريسوا(ي مجع بني ملك نذ ذÅ الوقت، .قاتفا م و

سورسيني الواحد تلو اآلخر،  ساbت ا يال من مراجعي ا بت أ يتعا ل حل ج همة اليت وقاموا bق يع األحداث ا ملتحقق من  مج ل
نظمة يف عام ،ملجرت يف هذه ا تقال من برن إىل  ن اكال بو عام 1960جن شاء الو ي، وإ ل، وحتوها إىل واكô 1967ن

تحدة عام  ملتخصصة ¾بعة لألمم ا يعقب ذÅ 1974م ية، وأخريا، إذا ل،  شاء عدد من األ ًمنوها املادي من خالل إ بن ن
ية ا;وية للقطاع العامجاز يل ذP ،Åنهتاء  لإىل Pتقال إىل املعايري احملا س  .2010 عام بن

نا إىل لك يشء " تارخيي شديد اإلجياز، لن أعود  رسد ا هوبعد هذا ا ل ساbت يتطلبه من ل حلمراجعي ا
تخدام  يني ا سـاخلار ية ا;وية للقطاع العامج لاملعايري احملا رشح ذÅ يف عدد. بس بل الفرصة  يحت يل من  لوقد أ ق  من ت

بات نا سـا نة ذاهتا؛ مل يع للج أمام هذه ا ثري من الضكام أنين لن أ ية ا;وية للقطاع قت ولكا ليف املقصود bملعايري احملا بس
نظمة بة  b يه للمالعام، وما  سـ نن ي. لتع يف  يد  شـمفع وجود ا س تسـ تخصصا فل ترب  بح ;ى األمانة اآلن خشص  ًرد، أ م يع ص

ية ا;وية للbًرزا يف املعايري  لاحملا ية من الوفودبس  Mئ ية عىل أية أ يع أن يقدم إجاbت وا يلقطاع العام  سـ تفصتط فسـ وقد . ي
يق تد نة ا هذا املوضوع أمام  تازا  ققدم عرضا  لل جل ًمم ً. 

ثالثة" تقارير ا تقل إىل ا لوامسحوا يل أن أ ل يومن ناوها ا ية اليت سأ يا-ت املا ل وا ت ل لب وأود أن أؤكد أن إصدار . ل
يا-ت املا لبهادة مطابقة ا بو لعام ش يية للو ساbت ، فقد معل فريق 2011ل ثاين 150ملدة حلمراجعة ا نصف ا ل يوما بني ا ل ً

نصف األول من عام 2011من عام  يال عىل . 2012ل وا ساbت ما يزيد  ًوbإلضافة إىل ذÅ، خصص مراجع ا قل حل
يقات أخرى، 100 تجت عن ذÅق يوم إلجراء ثالثة تد يق  ناك ثالثة تقارير تد نو 5ونف. قه يقات دون أيت تد قذ هذه ا  ةل

بو ثل ،يتلكفة عىل الو سات عايري ًوفقا ملي فرنك سورسي 380 000ًما يعادل رسوما قدرها مت و نظمة ا;وية للمؤ سا ل مل
ساbت يا ملراجعة ا حلا ية للموظفني، bإلضافة إىل INTOSAI لعل يو ماملصاريف ا  .ل

تلفة هذه، " يق ا تد بل أن أعلق عىل تقارير ا !و قل تال سـ¬ق ية لعام ل ذÅ ا يا-ت املا b تعلق لقرير ا ب ، 2011لمل
بو;ور برؤييت ًأود أوال أن أذكر حرضاتمك للمرة األخرية  ية يف الو يلك من ا;وائر املا ساbتل ا;وائر ف. حل ومراجع ا

سؤوô عن  بو يه ا ية للو ملاملا ي ية ل ياسات املا يع ا لرشح  سـ تعلقة bلمج بةملا ية وbحملا سـملزيا شن اركني يف احلديث، مل للك ا
ثM ل6ول األعضاء يق أو الوفود ا تد نة ا ملمسواء اكنوا من  ل ية يف اإلبالغ . قجل سا ية بدور bلغ ا سـوتضطلع ا;وائر املا حل ل

توى املايل ورشحهعام  تعلق . ملسـحيدث عىل ا ندما  سم مبزيد من الصعوبة  ية كام  سب هذا مزيدا من األ يو ع ت مه يت ًيك
ي ية أيضا.لة ا;وية للقطاع العامسباألمر bملعايري احملا تعني عىل ا;وائر املا ً و ل بنيي � أن  يقة  ،ت نعة،  حقوناقش bحلجة ا ملق ت

بات صانعي القرار تفق مع ر يد،  ها يف هذا ا�ال bلغ ا غأن أعام ت تعق ية . ، أي حرضاتمكلل لوكام ذكرت، فإن ا;وائر املا
ية ا ية عن املعايري احملا بمت� اآلن املعارف الاك يام بذÅل;وية للقطاع العامسف  .للق 

ساbت اخلار`أما " يا-ت ف ،حلدور مراجع ا نفذة تؤدي إىل عرض  ية ا تحقق من أن اإلجراءات احملا بهو ا مل س بل
ية ا;وية للقطاع العام تفق مع املعايري احملا ية  لما س ت باب اليت أدت إىل ز3دة . بل رشح األ سـيس من مع�، (Å، أن  ي فل

يا P بب يف حتاألموال رشوع معني أو ا ية ألي  يا P بلغ من األموال ها أو ملاذا خصص أي  سية أو  م لنقص م طح ت ُط
ية تخدام املزيا تربير ا تخدام هذا اجلدول أو ذاك  نا سـ ل يل، ويه اليت تقدم .سـ تفا ية يه اليت تعرف هذه ا ص فا;وائر املا ل ل

سريات الالزمة  .لتفلمك ا

ية ا;وية للقطاع العام، مسأô ن أمه ًوإذا جاز يل، فإنين أود أيضا أن أقول إ" لنذ اع@د املعايري احملا بس وهذا م
يل امل ساق بني تفا باع بأنه ال يوجد اآلن أي تطابق أو ا b شخيص فقط، يه أن املرء خيرج صهو شعوري ا ت نط ية ل نزيا
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ية يا-ت املا يل ا لوتفا ب سألون. لص نا؟: توقد   Åًيف ميكن أن يكون ذ ممك ساطة، ألن املزيك ية بب  األساس توضع عىل نا
نقدي ية لا يا-ت املا ل يف حني يمت إعداد ا تحقاقلب P بدأ سـوفقا  مل هد  .ً ساbت يشو تطابق بني أساس أن حلمراجع ا لا

نقدي قد مت متاما وbلاكمل تحقاق واألساس ا Pً ل  .سـ

ية املقدمة حلرضاتمك " يا-ت املا ثاين، فإن ا تعلق bلعام ا لوأود أن أؤكد أنه ف¬  ب ل ية تتسق مع لي سباملعايري احملا
يا-ت وكام أوحضت، فإنه . لا;وية للقطاع العام تعرض معمك الصفحات ال�ين واألربعني من ا بيس من واجيب أن أ لسـ ل

ية أو أن أعلق علهيا بل لك يشء. لاملا يق املعايريقوأود أن أؤكد  بح أمام تطب أنه مع  ية ا;وية للقطاع العام أ ص احملا ل بس
يا- ية اآلن لبقارئ ا بين علهيا رأيه اخلاص يف املعلومات الالزمة لك لت املا نظمةالوضع يبوضوح ليك   ويف .للماملايل 

يا-ت،  بسـهتل هذه ا بولم ية للو ية الر ياسات احملا ية وا يجيد القارئ معلومات عن األهداف املا سـ س سـ يل ئل لك حتال  مث .ب
Mسريية مفص ية  ية إىل حا تفئة ما شـ ل يع أن أؤكد وبصفيت .  تربر الرمق املقابلف ساbت اخلار`، أ تطمراجع ا سـحل

تعراض حلرضاتمك أنه قد مت  يلسـا b تفصتوى لك هذه احلوايش تفق فعال مع املعلومات ، وأن هذه احلوايشلحم  ً ت
ية ا;وية للقطاع العام لاملطلوبة مبوجب املعايري احملا تو3ت.بس ييل  نا بفحص  نا قد  ندما أقول حلرضاتمك إ حمل و تفص مق ن  ع

ها، فإن   Mقد ورد ذكره يف لهذه احلوايش واألرقام املقاب Åنذ يق املقدم  تد متقرير ا ق ية لعام ل يا-ت املا لا عن ا ، 2011لب
باره  b يه شار إ تقرير ا توهو ا ل مل منوذج "عل سورسيون هو . "املطوللتقرير ا ساbت ا تقرير ا(ي أعده مراجعو ا يوهذا ا ل حل ل

نا نود  تاد، تفصأن جنع� أكرث كتقرير  ملعيال من ا ساbت اجلدد 99حيث يقع يف ً همة مراجعي ا سريا   Åحل فقرة، وذ ملي ً ت
ند يري يف موضع الحق. لهالقادمني من ا تادة، .لتغوسوف أحتدث عن هذا ا نا ا نا، وكام هو احلال يف إجراءا ملع غري أ ت ن

نجع� موجزا بقدر اإلماكن نا �دا أيضا  ًبذ لً  .ًل

تعراض ص" سـوست أيضا بصدد ا بالغ عددها ًل تقرير ا لفحات ا تني  صفحة21ل نقط، ولكين أود أن أبرز نقطة أو 
يق تد ية ا تعلق  قف¬  ل ن نظمة. بتقي برية هبذه ا نا عىل دراية  نا أ سن  ملمفن  ك ن حظ نا للمخاطرح هل  حتليل، األمر ا(ي  غري . يس

ناأنه  تعمق أكرث يف  نا أن  يلقد توجب  ن حتلي عل بعتزد  مفع إدخال املعايري اجلديدة؛5 b تزيد كام  ،لطاد اح@الت اخلطأ
يق ا;اخيل . اح@الت عدم وجود املعلومات الالزمة تد ثل يف أن نظام ا قوbإلضافة إىل ذÅ، فإن مثة خطرا  ل يمت قد ال ً

ًيف متاما مع  ية، الوضع اجلديديتك يا-ت احملا يا املعلومات  نولو شلكة معاجلة  ناك أيضا  بو ج ستك ب م لله جيب أن حيث  .ً
يةتكفل أ ية واملا يا املعلومات حصة املعلومات احملا نولو لنظمة  بس ج بدأ . تك يق  ند  ية األخرى  مومن ا!اطر الر ب ع تطسـ ئي

 ôحلاجة إىل كفاb تعلق تحقاق ت� ا!اطرة اليت  P بة عىل أساس تاحملا سـ ية ل6خلسـ  فأي خطأ .سبحصة املعاجلة احملا
ية  بومهيف هذا الصدد ميكن أن يكون Õ أثر bلغ األ يات الو يعىل ما  .ل

يق قد معلت، عىل مدى العامني " تد قوإنين عىل يقني من أن أفرقة ا ويه تضع هذه ا!اطر يف ، األخريينل
بارها يع أن أؤكد حلرضاتمك أن .عتا يت يف هذه ا!اطر قد لك سـتط وأ يق ويف الطريقة اليت نفذت هبا عرو تد ُخطط ا ق ل

يقات املالمئة.اخلططت�  تد ق لقد نفذت ا ل نا، ويس فقط يف ُ يق املقدمة  تد يجة لك هذا العمل يف تقارير ا هر  ل، و م ق ت لتظ ن
يوم تقارير املقدمة حلرضاتمك ا لا يق . ل تد بة ا تاز ا(ي اضطلعت به  قوbإلضافة إىل ذÅ، أود أن أبرز العمل ا ل شع ملم
يادة  بو حتت  قا;اخيل يف الو ندي أوغلوي نا وإ يدين راجا أو فا ي يلسـ ساbت اخلار` ُويف حني طلب من . بل حلمراجع ا

ية املربطة بإدخال تركزي  يقه عىل ا!اطر الر تموارد تد ئيسـ ية ا;وية للقطاع العام، فقد اضطلع ق لاملعايري احملا املدقق بس
يق تد قا;اخيل بعدد من áام ا شـهتا أكرث من ذÅ، ل نا ق، لن أخوض يف  ندة م هام ا ية  تاك يعة ا سـولكهنا توحض ا مل ل ملب للملط

يني و املدققنيإىل  ساbت مراجعيخلا;ا يني حلا ساbت خار` قد وصلت إىل . جاخلار نا مكراجع  حونظرا إىل أن وال تي ً
تاز مع ًهنايهتا، فإنه يؤسفين جدا  يوم ملواصM تعاونا ا نا الفرصة بعد ا تاح  ملمأنه لن  ن ل ل ينياملدققني ت  .خلا;ا

نا" يق املقدم  تد تقرير ا توى الفعيل  b تعلق موف¬  ق ل ل حمل حقيقة أن أمه أود أن أذكر، كام فعلت يف العام املايض، ، ي
نارص يف جانب األصول تةلعا ثا مية األصول اجلارية وا  ôي¬ت العاد ب يه ا ل لق تة عىل أساس . لتق ثا يمي األصول ا بويقوم  ل تق

يني يف هذا ا�ال ية، ،جتقديرات اخلرباء اخلار ثل أفضل  متد عىل املكو-ت نرى أنه  مهنج بهنج  مي �الهنج من أقرب نه أويع
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ية مية العادô ا حلقيقحتديد ا تعلق bاللزتامات. لق نرص األخضم فهيا ، يوف¬  وقد قام خرباء . هو مزا3 املوظفنيلعفإن ا
بوكتواأ نا أن افرتاضاهتم تطابق واقع احلال يف الو يمي هذه املزا3، ومن رأ يون  يريون خار ي تق تعلق .بج bح@ل أنه قد ي وف¬ 

ساعدة يف دمع جعز تقينُيطلب من بو ا مل الو تحدة ي ندوق األمم ا مليف  تقاعدية ص �، أود أن أذكرمك بأن هذا لللمعاشات ا
ية ا;وية للقطاع حلسـPح@ل مل يؤخذ يف ا تفق متاما مع املعايري احملا بو، وهو ما  لبان يف الوقت الراهن داخل الو س ي بي ً

بارها : تشري هذه املعايري إىل اح@لنيحيث . العام b تقاعدية نظر يف خطة املعاشات ا تاألول هو أن  ل عي خطة مزا3 ُ
ناك ما يربط بني الواكالت تواملقصود بأحصاب العمل غري املربطني . ت مع أحصاب معل غري مربطنيحمددة يس  هأنه  ل

ثاين ية؛ أما Pح@ل ا لا تقاعدية هو خطة مزا3ملعن تحدة للمعاشات ا ندوق األمم ا ترب أن  ل  مل ص يا-ت فيع لك حمددة مع ا
شاركة  شرتكة، األمر ا(ي يعين ملا تقاعدية ملعاشات املأن محتت رقابة  ها حتت الرقابة املركزية لا لكوظفي الواكô تقع 
شرتكة يويوركملوا تقاعدية يف  ندوق املعاشات ا ن  ل بة إىل احلاô األوىل، .لص bلزتام، لنسـ وP تاج املرء إىل تربير هذا حيال 
ثاين يتطلبيف حني  يحا ل Pح@ل ا ًتو ساbتض يفرقة ومن رأي . حلداخل ا تحدة ا نمعل األمم ا ية ةملعمل سب bملعايري احملا

ية لا;وية للقطاع العام تحدةأعضاء غلب وكذÅ أ يني bألمم ا ساbت اخلار ملئة مراجعي ا حل جي أن Pح@ل األول هو  ه
ساbت ا ترب مراجعو ا بق، يف حني  حلا(ي ميكن أن  يع ثاين ينط تعريف ا ية ترى أن ا لسورسيون جزءا من مجموعة أ ل قل ًل ي

يقه تعريف ا(ي جيب  بهو ا يجة (Å، . تطل سورسينتو ساbت ا يفقد أورد مراجع ا ل تعريف حل شأن ا ل رأ3 يف تقريره  ب ً
ثاين تعني ذكره، لا يشعر أنه   .ي

بريا من الوقت، " تعلق b;خل قدرا  نا للجانب ا ًوقد  كً مل سأô خصص  معاهدة الرسوم الواردة منمال سـ¬ 
شأن الرباءات،  تعاون  با با ل شأن الرباءات دخال  تعاون  بار دخل معاهدة ا ًتحديد ما إذا اكن من املمكن ا سـ ب ل ت تل مكع ً

ية ا;وية للقطاع العام لكام هو مطلوب وفقا للمعايري احملا بس ً. 

ية لعام " يا-ت املا شـيت  نا ـي  لوال أريد أن أ ب للق م بو ا(ين لك  لمرة األخرية دون أن أشكر ل2011هن يموظفي الو
يد هم، وخاصة ا سـنا  لمعل يس كوك روبزنمع يدة جا يري وا يب فافا ن  سـ ت ليل  عن تقدير مراجع ً وأود أيضا أن أعرب هلم.ف

ساbت اخلار` وأعضاء فريقه ساbت .حلا ية Pتقال إىل فريق جديد من مراجعي ا حل كام ال يفوتين أن أنوه  ن بعمل
يني تقين وقد نو.جاخلار ية ألول مرة مث مت Pتفاق علهيا يف Pج@عني األخريين للفريق ا لشت هذه ا لعمل تابع  ق لهيئة لا

يني  ساbت اخلار جمراجعي ا تحدةbحل سمرب . ملألمم ا توجهيات يف د ئة عىل ا يوصادق أعضاء ا ل و(Å، فقد . 2011لهي
توجهيات يذ هذه ا  ôيام بلك ما يلزم لكفا لاكنت áميت يه ا نف هدف الرييس من هذه . تلق ئوأود أيضا أن أؤكد عىل أن ا ل ً

ساbت اخلار` اجلديد،  نظمة إىل رشح لك يشء ملراجع ا يلوô دون حاô تضطر فهيا ا توجهيات هو ا حلا مل حل ال سـ¬ ل
تعلقف¬ رشة فرتة ب ي  نوات املائة وال�ين  عا هدف الرييس ملراجوامسحوا يل أن  !األوىللسـ يف أن ا تطرد فأ ئأ ل ض عي سـ

ية اكن  سورسيني يف هذه ا ساbت ا لعملا ل ية داخل يحل ناوين الر رسوا هبا ا ييل للطريقة اليت  رشح ا سـا لع يتفص ئل ف ل
ية ا;وية للقطاع العام تعلق bملعايري احملا ية ف¬  يا-ت املا لا س ي ل بب نا. ل تأثري يف خلفا هدف من ذÅ حماوô ا ئومل يكن ا ل  وال ل

يق  تد نوع من ا قحماوô الرتوجي  ل نع"ل سورسي ا لصا شرتك ، "يل هم  مبل الوصول إىل  ناع .للوضعف P نع متام ت وإنين  قت مق
شرتك قد حتقق هم ا ملبأن هذا ا يش لف يد را يين وبني نظريي، ا سـ  جسـ هد بأن نقل . نغلب نا بروتوكوال  يشوقد و ً قع

توجهيات ساbت قد مت وفقا  للاملعلومات الالزمة بني مراجعي ا نا  وامسحوا يل أن أميض أبعد.ًحل قد ن من ذÅ فأقول إ
توجهيات يف بعض جوانب  نا لجتاوز- ا نا للمعلوماتلاتصا لوباد ثلني،ت يع زماليئ ا نا أود أن أعرب عن شكري  ملم و مجل  ه

ند ساbت العام يف ا هملراجع ا  .لحل

ثالثة األخرى" يق ا تد لوأود اآلن اإلشارة بإجياز إىل تقارير ا يق اخلا،قل تد سأô ا تقل أوال إىل  ق وأ ل م شاء ًن نص بإ
تظمة. ؤمتراتاملديد وقاعة اجلداري اإلبىن ملا  عن طريق 2004ً، بدءا من عام منوقد جرى حفص املوضوع بصورة 

ساbت  بو مل يكن ;هيا ،اخلار`حلمراجع ا يق ا;اخيلي ألن الو تد سم  قيف ذÅ الوقت  لل سم ق لق يضارع يف كفاءته ا
تلكه اآلن نذ عام .متا(ي  توي عىل ، أصدر مراجع ا2004م و ية تقارير  حتساbت اخلار` مثا ن ية39حل ًونظرا إىل . ص تو

ية،  ـي يف مهأن هذا املوضوع bلغ األ ساbت اخلار`  سورسية ملراجع ا نظر إىل أن الوالية ا bتنهتو حل ل ن يويو 30يل
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ية مباكن أن أقدم ل6ول األعضاء وألخر مرة تقريرا 2012 ً، فقد رأيت من األ رشوعاوضع عن مه ترب ملهذه ا تعت اليت 
نظمة برية  ية  للمذات أ ك تقرير األخري إىل . مه سمرب 22لويرجع ¾رخي ا يات األخرية2011ي د تو ص، ويؤكد أن ا  قد مت ل

رشوع . لكهاتنفيذها  تقرير أن املعلومات اخلاصة  مبكام يؤكد ا ناء ل رشوع لبا نظمي ا يد، وأن  شلك  ها  ملقد مت تو تث جب يق
رشمناسب،  رشوعات بطريقة وع، ملوأنه قد مت ضامن رصد ا يل خماطر  للموأنه مت إجراء   وقد علمت .للغايةáنية حتل

بو  بوع املايض فقط أن الو ياأل سؤول عن سـ وأ- عىل يقني من . قاعة املؤمتراتبناء ملقد قطعت عالقهتا bملقاول العام ا
 . الوضع اجلديدأنمك تدركون أن هذا احلدث قد وقع خارج والييت، وأنين لن أقول (Å أي يشء عن هذا

يذ " يق اخلاص  تد تقرير ا تعلق  نفواآلن، وف¬  تق ل ب تاكمM للمعلومات بي نا ،  AIMSملنظام اإلدارة ا هر  حتليلفقد أ ظ
يو3 ألن  يق اكن  تد ًللمخاطر أن هذا ا ح ق يح ل تحديد ا لصحا تخدمة ألنظمة الالزمة للمعايري ل يا املعلومات ا ملسـنولو ج تك

ية، بة واإلدارة املا ليف احملا هذه األنظمةسـ يح  يذ ا ل وا لصحنف ية ا;وية عنرصان جوهر3ن ، لت ناحج للمعايري احملا ليذ ا س بل للتنف
يل،.للقطاع العام تفا ص ودون اخلوض يف لك ا يميل تعلق  رشوع ف¬  يد داخل ا ناك إعداد  تق دعوين أذكر أنه اكن  بج يمل  ه

ية اجلديدة،  ياجات احملا Pسب بع ممارسات إدارحت رشوع ا توأن ا يري ة يمل لتغيدة، وأن إدارة ا شلك ج رشوع متت  ناء ا بأ ملث
يحعايري وأن حتديد امل،جيد شلك ا b لصح قد نفذ ل ية ا;وية للقطاع العام، بفضل ُ ل وفقا للمعايري احملا بس نقل معلية ً

بهتالبيا-ت ل ها ومرا يط  قمت ا ل تخديم الرب-مج . لتخط ية أن  شلكة الر سـواكنت ا سـ ممل ية ليسوا عىل دراياحلاسويب ئي فة اك
 .ُ، ومل حترتم اإلجراءات واألنظمة اجلديدة bلاكملبه

تعلق " مبوف¬  ساب اإللكرتوين سأôي تحدة ا;ويل  للحمركز األمم ا ساbت أراد ، UNICC مل أن حلمراجع ا
بو شاركة الو يف تعمل  ييعرف  م تاجئك شعر bلرضا عن ا نظمة  ن، وما إذا اكنت ا ت تحقق من وجود . لمل نا أن  نوا سـتطع

تقدمي اخلدمات، اتف ساب اإللكرتوين من ولاق إطاري  تحدة ا;ويل  يات مركز األمم ا سؤو للحأنه حيدد áام و مل ل م
بو يني. يوالو شاريني اخلار P بل اخلرباء تظمة من  تحقق من جودة خدمات املركز بصفة  جومت ا تق ن سل شلكة . م ملواكنت ا

يدة اليت لوحظت بة فواتري حالو تعلق مبحا سـ  يث ، ولكن هاملركزت برية من  ية  شلكة مل تكن ذات أ حذه ا ك مه الوضع مل
نظمة شامل  للماملايل ا  .ل

بو كام وردت يف " يا عن حاô الو سادة، أن أكون قد قدمت حلرضاتمك تقريرا وا يدات وا يأرجو، أهيا ا ل ًسـ ف ً ل
ية ملر تقارير الهنا ئا سورسيل ساbت ا ياجع ا ل بع لإلدالء ب. حل b تعد لطوأ-  ية مسـ يقات إضا فأية  ئM والرد تعل سـعىل أية أ

ًأشكرمك شكرا جزيال. ;يمك ً." 

ساbت اخلار` .234 حلوشكر الريس مراجع ا ند . ً، خاصة وأنه قد قدم لك تقاريره معائ  7لبوهو بذÅ يكون قد غطى ا
ند  نة لك تقرير bلرتيب.  من جدول األعامل10لبومعظم ا ناقش ا تواقرتح الريس أن  للجئ ئM.ت سـ ونظرا إىل عدم طرح أية أ ً 

بو يف  يق اخلاص bشرتاك الو تد تقرير ا يتعلق  ل ب ساب اإللكرتوينقت تحدة ا;ويل  للحمركز األمم ا ، فقد متت املوافقة عىل هذه مل
رشوعات  تعلقة  تقل الريس إىل الويقة ا مبالويقة وا مل ث ن ناءئث  .لبا

ية يف  .235 يق قد غطى الفرتة ا تد بب يف أن ا يا عن ا نهتوسأل وفد أملا ل ملن ق ند هناية 2011ن يويو 30لس ـي  ع بدال من فرتة  نهتت ً
 .العام

ساbت اخلار` أنه مع قرب هناية العام  .236 يق اكن حلوأوحض مراجع ا يذ تد يق  تد قعىل فريق ا نف تق ية مرحيل ل ليا-ت املا للب
 Åتاحةاوأن ذ ملنفد لك املوارد ا ناء يف نفس الوقتومل يكن  .تس رشوعات ا يق  يذ تد لبمن املمكن  مل قت يا. نف ر ختوهكذا، مت ا

ك يويو 30 باينتارخي انهتاءن b يق اخلاص تد مل  نظمة. قلل سورسي اكنت تقدم جما-  يق ا تد نة بأن موارد ا للموذكر ا ل ل ًللج 5 ي ق 5. 

نأ وفد  .237 ياهو با نأ تازة اليت قدáا والعمل سـ ساbت اخلار` عىل الو�ئق ا نه، كام شكر مراجع ا بة  نا ملم الريس  حل ي سـ يمب تعئ
بلومتىن الوفد ملر. ا(ي قام به يق يف مع� ا تو ساbت ا ملقاجع ا ف ل ساbت اخلار`ما ذكره قال إن مث  .حل يحا حلمراجع ا ً اكن  حص
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ية ا;وية للقطاع العام  تقال إىل املعايري احملا P ت تربت عىلbية، وأنه اكنت مثة صعو ية ا نا لجدا من ا س ن ن بل ت لتقح تعلق ً يف¬ 
bية ليا-ت املا تد غري أنه قد ورد.لب ق يف ملخص ا ية ل يجة إجيا هرت  ية أ يا-ت املا بيق، يف الفقرة الرابعة، أن ا ن ل تب ظ بلغت ل

ناك جعزا قدره ي فرنك سورسي000 800 ية ا;وية للقطاع العام، فإن  ً، ولكن وفقا للمعايري احملا ه ل بس يون فرنك 32,2ً مل 
يان بعد ذÅ .يسورسي تقرير21يف الفقرة لب وقد تكرر هذا ا ناك فائضا وأنه وفقا حي. ل من املرفق األول يف ا ًث قال إن  ً ه

ته  بح هذا الفائض جعزا  ية ا;وية للقطاع العام أ ميللمعايري احملا ص ل قس ً يون32,2ب ية ا;وية . مل  يح املعايري احملا لواكن  س بتصح
يا  يا ومل يكن  ية، إجيا ًللقطاع العام، يف هناية ا بً ب سأô ال مي .بأي حال من األحوالسللعمل كن أن تعزى ملويرى الوفد أن هذه ا

ية ا;وية للقطاع العام لإىل املعايري احملا سأô  – بس ناك جعزمأي  تخدام األموال يرجع ذÅ بل إن . ظهر جفأةً اهأن  سـإىل ا
ية يا Pط ية ا;وية للقطاع العام أن الفائض اكن ميكن أن يكون أعظم.وهذا لك ما يف األمر. حت يه املعايري احملا ل وا(ي  س بن  .تع

تاجئ وأوحض مراجع  .238 تضمن مقارنة بني ا ية  يا-ت املا يان اخلامس من ا ساbت اخلار` أن ا نا ي ل ب ب لحل ل يةيف ضوءل  ن املزيا
ية ا;وية للقطاع العام تاجئ اليت مت إعدادها وفقا للمعايري احملا لوا س بن ً ية ألنمكن مقارنة اقد اكن من املو. ل ية bملزيا نتاجئ ا لفعل  لن

نقديلمبدأ لً�هام مت إعدادهام وفقا  بت تعديالت . لا ية ا;وية للقطاع العام لضامن ُطلمث  لللمعايري احملا ثال بس تاجئ متا بدأ مللنا
تحقاق Pبالغ . سـ بح الفائض ا نا أ لومن  ص ته يفرنك سورسي مليون 0,8ه قمي جعزا  يون فرنك سورسي32,2ً ي  فالفارق بني . مل

همه يف ملا تحقاق اكن أصعب يشء ميكن  P بدأ نقدي و فبدأ ا سـم ية ا;وية للقطاع العامل لاملعايري احملا  .بس

تاجئ  .239 تعديالت اليت أدخلت عىل ا نوأقر املراقب بأن ا تكون من جزأينيف ضوء لل ية  تاملزيا تعلق bملعايري : ن يأحدهام 
ية ا;وية للقطاع العام، لاحملا تعلق بس نفقات ي واآلخر  bيةل يا P طيف مقابل األموال تعلقة bوتغطي . حت تعديالت ا ملا ملعايري ل
ية ا;وية للقطاع العام لاحملا تادةبس نود ا ملع ا ية اكإلهالكلب يا P نفقات يف مقابل األموال ط وا ت اإلنفاق عىل  وتعكس حل

رشوع يه ا(اتملا نظمة فائضا قد و.  ا;ول األعضاء يف املايضعلي وافقت  ًحققت ا ية قدره مل يون فرنك 0,8نيف مقابل املزيا مل 
تعديالتيسورسي،  ية ا;وية للقطاع العام أثر إجيايبللواكن  تعلقة bملعايري احملا ل ا س ن وتج عن اإلنفاق يف مقابل األموال ،بمل

نحو املرصح به، جعز  ية، عىل ا يا Pل ط ته عاحت يون فرنك سورسي32,2قميم  ي   .مل

ياوفد 5ورد  .240 با نأ تقد أي فرد أ3 اكن ًقائال إ سـ ًنه مل يكن  يا-ت املين يةللبخبصوص تقدمي األمانة  ُفقد أجنز ذÅ عىل خري . لا
شلك واحض بني . ما يرام يةبوقد مزيت األمانة  نية املزيا ية ا;وية  وأدخلت تعديلني، أحدهام يرجع إىل معل لاملعايري احملا بس

يه الوفد، للقطاع العام، وهو تعديل إجيايب ية ا;وية للقطاع العام، واآلعل يوافق  لخر ال يرجع إىل املعايري احملا ية بل بس لإىل آ
ية.ما ـي آ ل وهذا هو ما أوحضه املراقب،  ية هف يا P بارش لألموال تخدام ا تضاها bال ترصحي  طمت ا ت مل سـ حل بع، اكن . مبق bلطو

ية يا-ت املا ل(Å صداه يف ا تربه خطأ.لب شاف ما  يد ا(ي قامت به األمانة هو ا(ي مكن الوفد من ا يع واكن العمل ا ت . كجل
يدة اليت يرغ نقطة الو حوا تخدام األموال ل ية اكن يرجع إىل ا يجة ا سـب الوفد يف اإلشارة إلهيا هو أن الفرق يف  لعمل تن

ية يا Pط ية ا;وية للقطاع العام ،حت تعلقة bملعايري احملا تعديالت ا لومل يكن راجعا إىل ا س مل بل تعلق bألموال . ً ياكن األمر 
Õية، وهذا ما أراد الوفد أن يقو يا Pط ته يف وأعرب الوفد عن . حت بب أن يوحض أن غبر يس  ية  ية اكنت  سيجة ا ل بت ب لعمل سلن

ية قد  ية اليت اكنت ا يا P تخدام األموال بب ا ية ا;وية للقطاع العام، ولكن  تعلقة bملعايري احملا تعديالت ا مجلعا ط ت سـ ل س مل حل سب ب
شخيص، . وافقت علهيا توى ا لوعىل ا تخدام األموال ملسـ شعر bالرياح إزاء ا سـمل يكن الوفد  ت بارش، ألن ي شلك  ية  يا Pم ب ط حت
نفقاتذÅ يعين  تضمن جعزا. لز3دة ا ية  ًواكنت ا;ول األعضاء قد وافقت عىل مزيا ت رشحه يف . ن يوهو قرار حاول الوفد أن 

ية ومل حيدث يشء نوات املا ضا يع هذا الواقع.لسـ بل ا مجل فقد  نقاش يف الوقت احلارض هو أن األعضاء يلقون . ق لواكن موضوع ا
ية ا;وية للقطاع العامbللوم ع تعلقة bملعايري احملا تعديالت ا لىل ا س مل ناك جعز .بل تخداملقد اكن .  ال.هلقد اكن  b تعلق سـاألمر   ي

يةا يا P طألموال نظمة.حت سـهت� موروث ا نا  مل واكن معىن ذÅ أ ن تخدام . ن P يحه هو أن هذا سعى الوفد إىل  سـوما  تصح ي
بغي تربيره ية ال  يا P ينلألموال ط ية ا;وية للقطاع العامحت تعلق bملعايري احملا تعديل  ل  س بب ساbت هو ا(ي . م حللقد اكن مراجع ا

Åاكن خطأ،قال ذ Åويرى الوفد أن ذ . 
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ساbت اخلار` إيضاح املوقف .241 حلوطلب الريس من مراجع ا ية ا;وية ئ تعلقة bملعايري احملا تعديالت ا ل خبصوص ا س مل بل
تخدام األموال يةسـللقطاع العام وا يا P ط  .حت

ساbت اخلار` أنه ال يوافق عىل  .242 يقأن حلوأوحض مراجع ا تد قياغة الفقرة الرابعة من ملخص ا ل شوهبا ص ي يف تقريره 
ية.اخلطأ يا P من األموال ôنفقات املمو ط فا ت بغي إدرا�ا حل مبمعال ين  تحقاقات ً P يه سـبدأ ية علا(ي تقوم  سباملعايري احملا

يد إلدراج هذا اإلنفاق. لا;وية للقطاع العام بب الو حوأقر بأن ذÅ مل يكن هو ا ناك خطأ.لس يس   ،Åه ومع ذ  يف القول فل
Mشام يجة ا لبأن ا تن ية ا;وية للقطاع العامل تعلقة bملعايري احملا تعديالت ا ل، بعد إدراج ا س مل نفقات املموô من األموال بل ل وا

ية، اكنت جعزا قدره  يا Pً ط يون فرنك سورس32,2حت ي   .يمل

تذر وفد  .243 ياعوا با نأ شوبه اخلطأ أو الزيف، فمل يكن ذÅ هو املقصودعام  سـ تقرير  باعا بأن ا يإذا اكن قد أعطى ا ل . ًنط
يح خطأ رأى أنه  تقريرتصحولك ما يف األمر أنه اكن يرغب يف  نظ. لوجد طريقه إىل ا ناك تو>رة إىل اجلداول لفا ه بأن 

 Åبدو أن ذ بعا، و يسارين ا � ت تعديم ليجة  ية ا;وية للقطاع العامل يفتن ل املعايري احملا تعلق bألموال ،بس ي والواقع أنه تعديل 
ية يا Pط نب.حت با إىل  سريان  نان  ج فاال ً ن ي تعلق bلفقرة مث أ�ر الوفد . جث تسأô أخرى  ساbت  من مرف23م حلق تقرير مراجع ا
ساوي ا;خل اخلار`،  تحقق  يواليت تذكر أن ا;خل ا توقعمل ية، رمغ 8إن الصفحة ال الوفد قحيث . ملا يا-ت املا ل من ا لب

هر فرقا   ،Åقميذ ً ثريا إذا ما مت تعدي� وفقا للمعايري 12,8ته حنو تظ بلغ يزيد  يون فرنك سورسي، وهو   ً ً ك ممل ية ا;وية ي لاحملا بس
نحو : للقطاع العام ية  بلغ املرصود يف املزيا بأي أقل من ا ن يون فرنك 20مل تخدم،  و.من ا;خليسورسي مل  يار ا سـأ3 اكن ا ململع ً

تحقق توقع وا;خل ا ناك فرقا هائال بني ا;خل ا ملفإن  مل ًه ية قد و. ً نظمة الزتمت bملزيا يون أن ا ساbت اخلار نذكر مراجعو ا مل جحل
همه الوفد يان مل  توقعة، وهو  يفا ب ت. مل يا-ت يف أفضل صورة ودمع ا ساعدة يف تقدمي ا لفالوفد حياول إيضاح األمور وا ب وصل لمل

هم أفضل  .فإىل 

سؤال ا(ي طرحه وفد  .244 هم ا ساbت اخلار` إنه مل  لوقال مراجع ا يايفحل با نأ يان . سـ هر يف ا لبوأوحض أن ا;خل ا(ي  يظ
ية ناخلامس قد وضع عىل أساس من املزيا ية،ُ ية وتوقعات املزيا تاجئ ا ن وأن الفرق املوحض بني ا لفعل بالغ  لن يون فرنك 12,8لوا مل 

ية ا;وية للقطاع العامةليس Õ أييسورسي  ل عالقة bملعايري احملا  .بس

ياوفد وأقر  .245 با نأ بالغ سـ ية ا;وية للقطاع العام، 12,8ل بأن الفرق ا يون فرنك سورسي ال عالقة b Õملعايري احملا ل  س بمل ي
ية ا;وية للقطاع العام، فإن إيرادات ع تعلقة bملعايري احملا تعديالت ا ليفا أنه إذا أدرجت ا س مل ل بمض بلغ 2011ام ً  293.2ست 

ية  نيون فرنك سورسي، يف حني اكن اإليراد الوارد يف املزيا يون فرنك سورسي313,1يمل ي  بلغ تقربا .مل ً فالفرق  ي  19,8ي
ييون فرنك سورسي  .مل

ناك سوء .246 هوأدرك الريس أنه رمبا اكن  ساbت اخلار` ئ هم بني مراجع ا حل  ياووفد ف با نأ ، ودعا إىل اسرتاحة قصرية ري� سـ
هاةوأييمتكن الفريقان  توصل إىل حل  سأô وا شة ا نا شاركة من  ل وفود أخرى ترغب يف ا لم مل ق  .مل

سه bللغة  .247 شلكة تمكن يف الطريقة اليت عرب هبا عن  ساbت اخلار` أن ا نفوبعد Pسرتاحة، أوحض مراجع ا مل حل
تقرير األصيل ية يف ا لالفر تحقق يقع. نسـ ية أن ا;خل ا ملفقد ذكر bللغة الفر وال يعين هذا أن ا;خل ". توقعمليف إطار ا "نسـ

توقع م@ثالن ية. ملالفعيل وا;خل ا با يح جيب مع� يف الرتمجة اإل ناك  نورمبا اكن  سـ تصح  .ه

ياإواكن من رأي وفد  .248 نبا يةسـ با نفس املعىن اكلرتمجة اإل ن أن الرتمجة اإلنلكزيية تو>  سـ والواقع أن اإليراد الفعيل يقل . ب
ت% 11بنسـبة  توقعوقع، ملعن ا ناسب مع ما هو  ها القول بأنه  بري إىل درجة ال ميكن  موهو فرق  ت يمع بلغ .ك ي فإن جعزا  يف % 11ً

ية يف  ياكب6ان ناملزيا با نأ شTت كربىسـ ندوق املعاشات . م يؤدي إىل  تعلق حبقوق  سؤال  ثه  صوواصل الوفد حد ي ب ي
تقاعدية تعلق حبقوق : لا ساbت وا يان املقدم من مراجع ا ملفا حل ثل حتذيرا، وهو حتذير يعرب لب تقاعدية  ًندوق املعاشات ا مي ل ص

 ،Õ نظمةالوفد عن تقديره يات ا تقاعدية واألثر ا(ي ميكن أن حيدثه ذÅ عىل ما ندوق املعاشات ا بل  ملشأن  ل ل ص . مسـتقب
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شلكة يق أن املعايري احمل. ملورمبا اكن ذÅ يعين أن مثة حاجة إىل هنج جديد حلل ا تد قفقد ذكر تقرير ا ية ا;وية للقطاع ل لا بس
ساbت، العام،  الوفد عام إذا اكنت وسأل . حتتوي عىل الزتام بإدراج هذه املعلومات يف Pلزتاماتحلمن و�ة نظر مراجع ا

يق ا;وية  تد نظمة ا لاملعايري اليت حددهتا  قل ية ا;وية للقطاع العامم تعلق bملعايري احملا لها قوة القانون ف¬  س بي   ويرى مراجعو.ل
يا-ت بغي أن تدرج يف ا  Mمت سورسيون أن هذه Pلزتامات ا ساbت ا با ي ل لحل ن حمل ساب اكن . ي يون فرنك 200حلألن ا مل 

ند Pلزتامات توجب إدراجه حتت  يا-ت  بلغ لو أدرج يف ا بسورسي، وهو  ل لب م شري . ي ية لألمانة  يا-ت املا يقة أن ا توا ل لب حلق
ياهتا مل حت مكفقط إىل أهنا مل تدرج، ألن  ساbت يف هذه َ بب يف أن الوفد يرغب يف معرفة رأي مراجع ا حلدد، وهذا هو ا لس

 .احلاô اخلاصة

يائوشكر الريس وفد  .249 با نأ ساbت اخلار`سـ سأô ا;خل، وأعطى اللكمة ملراجع ا شأن  حل عىل إيضاحه  م  .ب

ساbت اخلار` بأنه  .250 بلغ يف حني حلوأجاب مراجع ا ثل  مميكن أن  يون فرنك سورس200مي ي  متال عىل مل ًي خطرا  حم ً
بلغ  بو، فإن  مالو يدا 200ي ساbت اخلار`، بل تأ ساb من جانب مراجع ا يون مل يكن   ً ك حل ح بري ًمل خلعىل أساس تقرير ا

تعلق  ساbت ف¬  يه مراجع ا شاري نظر  Pي حل فت تحدس ملندوق األمم ا تقاعديةبص يويورك للمعاشات ا لة يف  بلغ  ،ن  200مواكن 
ثل تقديرا ًيون  مي ساbت اخلار` أن يضمن .مل يع مراجع ا حلوال  تحدة يف  دقة هذا الرمق، يسـتط ندوق األمم ا ملثلام يعجز  ص م

تقاعدية عن حتديد  ليويورك للمعاشات ا يق ا(ي جيب أن ن تحدةتتحم� قPلزتام ا;  وهكذا، مل .مللك واكô من واكالت األمم ا
سورسي رأيه ألنه رأى، كام هويغري  ساbت ا يمراجع ا ل ندرج حتت حل  Mمت يدي، أن هذه Pلزتامات ا يان ا ت موحض يف ا ه حملب لمت ل

شرتكة شاركة لرقابة  يا-ت ا مخطة مزا3 حمددة، ختضع فهيا ا مل ية اليت ترى .لك ساbت اخلار` أنه من األ قل وأضاف مراجع ا حل
سأô . هذا الرأي تعلق  بل ف¬  يحدث يف ا تظر األعضاء ويروا ما  مبوأوىص بأن  ي سـ تقي تحدة للمعاشات ملسـن ملندوق األمم ا ص
تقاعدية تحمل أيضا Pلزتام  .لا ندوق  ًكام أن هذا ا ي ية ا;وية للقطاع العام يف وقت الحقلص تقال إىل املعايري احملا لbال س  ،بن

ها، لكهنم يوا�ون  شTت اليت جيب  ثري من ا حلا ساbت اخلار` لويس مللك تعني علهيم احلمراجع ا يتأكدا مما إذا اكن  ً ع@د م
تظر حىت ذÅ الوقت. أو بعد ذ2014Åهذه املعايري حبلول عام   لاكن مبقدوره تكوين فكرة أكرث دقة عن ،ن فلو أن املرء ا
بو نظرية للو يا!اطرة ا تقاعديةل ندوق املعاشات ا تعلق  ل ف¬  بص تقل يف مقابل آراء . ي ساbت  سـفاملطروح هو رأي مراجع  مح

تقلني آخرين ساbت  سـمراجعي  سني عاما القادمة  .مح تقالل، وحىت ال يقال يف فرتة ا P يح هذا ًوتو مخل سـ ض ن مراجع إل
تقاعدية،  ندوق املعاشات ا بو من  متل عىل الو سورسي مل يذكر أبدا اخلطر ا ساbت ا لا ص ي ل حملحل ً ساbت قائال إن ي ًعلق مراجع ا حل

يح يحا أو غري  يحدد ما إذا اكن رأيه  بل وحده هو ا(ي  حصا حص ًسـ  .ملسـتق

ياإعرب وفد وأ .251 نبا ساbت اخلار` يف سـ ته يف إرشاك الوفود األخرى ومراجع ا حل عن ر وهذا . شعوره bلقلقغب
نظمة نة تواجه ا ية  ها أ نة  شعور هو اخلوف من خماطر  ملا ي مه ي معل ناك، يف ف. لمع هأوال،  ية ضوء ً ته 2011نمزيا  32قمي، جعز 

P تخدام األموال سـيون فرنك سورسي، ويرجع هذا إىل ا ية ا;وية للقطاع العاميمل ية، ويس إىل املعايري احملا ليا س ط بت ل  .ح
ثل هذا العجز يف  تعامل مع  بون يف ا ناك جعز مرتفع للغاية يف املايض وأهنم ال ير موقال الوفد إن األعضاء يعرفون أنه اكن  ل غ ه

ندوق املعاشات ا تعلقة  ية ا يقة أن Pلزتامات ا ناك  يا،  بل، و� بصا مل بل ه تقن سـسـ ململ حق بار فعاللتقاعديةًتق P قد ال تؤخذ يف ً . عت
بلغ بدقة برية،ملوال يعرف الوفد ا هذه ا!اطر ا ية الالئقة  تعامل مع هذا املوقف مع إيالء لك األ تعني ا نه يرى أنه  لك و ل مهلك ل  .ي

ها تعامل   Mي يا، أن جتد و تعني عىل ا;ول األعضاء Pعرتاف هبا؛ و� معفأوال،  لل سـ ن ًي بغي أن . ً ختوال  ت¤ ا;ول األعضاء ني
نظر عن املعايري  تعامل معه برصف ا يا جيب ا ناك موقفا  ية ا;وية للقطاع العام، ألن  لوراء Pتقال إىل املعايري احملا ل حق ه ل س ًن يقً ب

ية ا;وية للقطاع العام لاحملا ته يف .بس ساbت غب وأعرب الوفد عن ر سائل إىل مراجع ا حلنقل شعوره bلقلق إزاء هذه ا مل
بغياخلار` ها كام  تعامل  يح حىت ميكن ا شلك ا b تحديد هذه ا!اطر ساعدته  ن، وطلب  يمع ل لصح ل ل  .م

ته اآلن .252 ساbت اخلار` ا(ي انهتت وال يأعرب الريس عن شكره ملراجع ا حل  .ئ
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شكر دير العام قد ويه تذكر أن امل – وأعربت األمانة .253 بوا bمسًفعال لقدم ا تب يلو سورسي ملراجعة الفدرايل للمك  يا ل
نةحلساbتا ية أمام ا تا P ته للج يف  ت حلكم تب  – ف سالفدرايل للمكعن شكرها  ساbتلا حلورسي ملراجعة ا يد مونو ي  لسـوا

يني و يه واملوظفني احلا لومو نظمة لك ظف يه  تو سابقني، ا(ين قدموا ا للماملوظفني ا ل بو وقدموا لجل شورة يلو يق و مخدمات تد ق
ية اليت بلغتعىل مدى ممتازة  نوات املا ضا نة119 لسـ  .سـ 

يقات  .254 ثريا ا تعلوذكر املراقب أنه يقدر  لك بة ً يقاته املو�ة إىل أدىل هبا اليت لطيا ساbت اخلار`، وخاصة  تعلمراجع ا حل
ية شكر Õلا;وائر املا يه ا ته يف تو ل، كام أعرب عن ر جب ساbت اخلار`، بدوره،  .غ حلكام يود أن يوجه شكره إىل مراجع ا

بولسـوهو ا(ي معل طوال هذه ا شكر عىل نصاحئه. ينوات مع الو هين لويود أن يوجه Õ ا تقاداتهملوأدائه ا  حىت ،ن، وعىل ا
ناقضوإن بد تقاداته، لتا يف ذÅ يشء من ا يهتا نألن ا سني شفا نظمة من  نت ا ية  يعة إجيا ف اكنت دامئا ذات  حتمك مل ب طب والعمل ً

يق  حتقشلك أفضل من أجل  تعلق  ":ً وواصل املراقب �مه قائال.رسالهتاب ثا بلك يوف¬  ثرية اليت أجنزت حد يقات ا تد ًا ي ُل لك ق
رشوعات  ية ا;وية للقطاع العام و مخبصوص املعايري احملا ل ناء بس شكر فعال، وأمتىن Õ لك لبا b يه ًاجلديدة، فإنين أتوجه إ ل ل

يق يف áامه اجلديدة تو فا  ".ل

نظر .255 لوتال الريس فقرات القرارات للو�ئق حمل ا  .ئ

يا-ت املا نوية لعام لبا سـية ا   2011لل
 WO/PBC/19/4ثالويقة 

ية لعام   .256 يا-ت املا بو bملوافقة عىل ا ية العامة للو ية أوصت ا نة الرب-مج واملزيا لإن  ب ي مجلع ن  كام وردت يف 2011لجل
 .WO/PBC/19/4ثالويقة 

نوية لعام  ية ا يا-ت املا ساbت اخلار` عن ا سـتقرير مراجع ا ل ب لحل   2011ل
 WO/PBC/19/6ثالويقة 

بو bإلحاطة علام مبضمون الويقة  .257 ية العامة للو ية أوصت ا نة الرب-مج واملزيا ثإن  ي مجلع ن  .WO/PBC/19/6جل

ساب اإللكرتوين تحدة ا;ويل  بو يف مركز األمم ا شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا للحتد مل ي مل ل ق  ق
 WO/PBC/19/17ثالويقة 

ية العا .258 ية أوصت ا نة الرب-مج واملزيا مجلعإن  ن بو bإلحاطة علام مبضمون الويقة جل ثمة للو  .WO/PBC/19/17ي

باين رشوع أمن ا ناء و رشوعات ا ية  بة املا ساbت اخلار` يف املرا يق مراجع ا ملتد ب ل محل لمل ق  ق
 WO/PBC/19/18ثالويقة 

بو bإلحاطة علام مبضمون الويقة  .259 ية العامة للو ية أوصت ا نة الرب-مج واملزيا ثإن  ي مجلع ن  .WO/PBC/19/18جل

تاكمM للمعلومات  يذ نظام اإلدارة ا رشوع  يق املعلومايت يف  تد ملا نفل تق  )AIMSنظام (م
 WO/PBC/19/19ثالويقة 

بو bإلحاطة علام مبضمون الويقة  .260 ية العامة للو ية أوصت ا نة الرب-مج واملزيا ثإن  ي مجلع ن  .WO/PBC/19/19جل

سديد Pشرتااكت يف   2012ن يويو 30توضع 
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نة إ .261 للجأحال الريس ا ند ئ ية حتب ا يدة ا بىل الويقة الو لث بق سديد Pشرتااكت يف 10ملتح  2012ن يويو 30ت، ويه وضع 
تأخرة واملدفوعات ). WO/PBC/19/7ثالويقة ( نوية ا توي عىل معلومات عن Pشرتااكت ا ملوقال إن هذه الويقة  سـ حت لث

Mناديق رؤوس األموال العام تأخرة  لصا هذه الو. مل ثا  ثوأشار إىل أن حتد لي يات إلدراج ً سني  يوزع ل6ورة ا للجمعيقة  مخل سـ
نذ  سديد Pشرتااكت2012ن يويو 30ماملدفوعات الواردة  ت وإعطاء صورة حمدثة لوضع  يقات، وأحاطت . 5 بد أي  تعلومل  ت

نة علام bلويقة ثا  .ًللج

بو bإلحاطة علام مبضمون الويقة    .262 ية العامة للو ية أوصت ا نة الرب-مج واملزيا ثإن  ي مجلع ن  .WO/PBC/19/7جل

د د د د  نــــ نا نا نا     2011201120112011----2010201020102010تقرير أداء الرب-مج للفرتة تقرير أداء الرب-مج للفرتة تقرير أداء الرب-مج للفرتة تقرير أداء الرب-مج للفرتة     ::::8888للللببببا

شات إىل  .263 نا ندت ا قا مل تني تس  .WO/PBC/19/3 وWO/PBC/19/2ثيقالو

ند من جدول األعامل .264 شة املوضوعات اآلية مبوجب هذا ا نا بوأعلن الريس  ت لق م -2010تقرير أداء الرب-مج للفرتة :  ئ
يق ا;اخيل وا2011 تد بة ا ق، وتقرير  ل ية شع نا يت تقرير أداء الرب-مج  ئلرقابة  ث للث بت ية 2011-2010ل ـي عن ا مللك، وعرض  شفه

ية  تحد3ت العا ملالفكرية وا شطة الرب-مج (ل توي الويقة ). 18نتقرير عن أ ثو نظمة WO/PBC/19/2حت ملعىل حملة عن أداء ا
ية  نا بو عىل مدار ا ئللو ث متدة من خ2011-2010لي تغالل املوارد ا b تحقق ملع ا سـ ية للفرتة مل . 2011-2010نالل الرب-مج واملزيا

ثودعا الريس األمانة إىل تقدمي الويقة   .WO/PBC/19/2ئ

تقرير 2011-2010ورشحت األمانة أن تقرير أداء الرب-مج للفرتة  .265 b تني، مقارنة تقرير عن فرتة ا تام ا ل هو  نل لسـخ
تني  تصف فرتة ا سـناملرحيل املقدم يف  لم نة (ن ت). 2011سـيف  بدأ لوقاس ا توقعة فأغلق دائرة األداء اليت  تاجئ ا تقرير إجناز ا مل لن

تقدير اإلجنازات ـي  تني مث  يذ عىل مدار ا b متر ية و يط للرب-مج واملزيا بمبرحM ا ت ن نهتتخط ن سـنف لت ل تسـ ُوطرح من خالل هذا . ل
سابقة نات مقارنة bلفرتة ا تقرير عددا من ا لا س يل نج. لتحً تعراضا ملخصا  للموبداية توافر ا ًسـ زات اليت متت عىل مدار هذه الفرتة ً

ية سم بقدر أكرب من اإلسرتا ية، ما وفر حملة  يجولكن وفقا لألهداف اإلسرتا ت تيج تت تقرير ملخصا أكرث إجيازا . ً توى ا ًكام ا ً ل ح
سب الرب-مج نفصل حتت لك بر-م. حلإلجنازات  ية مدرجة يف جزء  يذ جدول أعامل ا شأن  ية  موتوافر تقارير  مننف ب يل لتت ت ج تفص

نات اليت أدخلت عىل تقرير أداء الرب-مج األخري ُناء عىل ا سي شأن . لتحب ية  شفا بوتوافرت تقارير ذات قدر أكرب من ا فل
ية نة الرب-مج واملزيا سابقة  ناء انعقاد ا;ورة ا يقات اليت وردت من ا;ول األعضاء أ ندت إىل ا تخدام املوارد، ا نا للج ل ث تعل س لسـ . ت

توافر تقرير ت¦ية يوللمرة األوىل  P يذ األموال شأن  ن اكمل  سب ثاين من الويقة(تنف ثاليت وردت يف املرفق ا واكنت هذه يه ). ل
متويل  نظر عن مصدر ا لاملرة األوىل أيضا حتاول األمانة فهيا تقدمي تقرير شامل إىل ا;ول األعضاء خبصوص اإلجنازات بغض ا ل ً

ية العادية أو من موارد إ يةنسواء أاكن من موارد املزيا ية خارج املرصودة يف املزيا نضا تقرير عىل . ف سن العرض العام  للوأخريا  حت ً
يا-ت األداء توى جداول  ثال عىل  بيل ا سـ مل مس  . ب

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية لعرض الويقة  .266 تد بة ا ثودعا الريس مدير  ل قشع يق  (WO/PBC/19/3ئ تد بة ا قتقرير  ل شع
يت تقرير أداء الرب- ية لتثبا;اخيل والرقابة  نا ئمج  تني معا)2011-2010للث شة الو نا ً، إذ رغب يف  يق ثم  . ق

نة من  .267 نادا إىل  تقرير أداء الرب-مج ا تا  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا بة إجراء  يوذكر مدير ا س ل ي ل شع عشع ث ًل ت ًق ب ت
شوايئ تارة بأسلوب  عمؤرشات األداء ا تقل من موثو. ! شلك  تأكد  يت هو ا هدف من ا قوا ب سـل ب ل مث تاحة يف لت ملية املعلومات ا

سابقة يت ا توت علهيا تقارير ا يات اليت ا تو يذ ا يذ الرب-مج وحصهتا ومعدل  تقرير املعين  لا ث ص ل ت بل ح نف لتنف ت بة عىل . ب لشعوعكفت ا
تاحة من خالل  سار ا سؤولني عن الرب-مج وعن أدوات ا يات من جانب األشخاص ا تو توى اع@د هذه ا مليمي  مل مل ص ل مسـ تق

تاجئالربامج، وخص ندة إىل ا نوصا أدوات اإلدارة ا لس تمل يت هذا يف ضوء احلدود اليت . ً ية إلجراء ا تاجئ األسا ثبواكنت ا سـ تن لل
نة كام ييل يذ: لعيفرضهتا ا ية ومعدل ا يا-ت بكفاءة وفعا لتنفمن بني نقاط القوة احرتام اآلجال، ومجع ا ل نقاط . لب بة إىل ا b لأما لنسـ

يهنا فاكنت سار ا(ي رصد يف الرب-مج أو عدم مدى مال: حتساليت ميكن  يذ أو ا b تعلقة يا-ت ا يا-ت، وكفاية ا ُءمة ا مل مل ب لتنفب ل ل
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يا-ت تقارير أكرث مما مكن من إدارة الربامج. لبدقة هذه ا تابة ا لوقد مكن هذا األمر من  يص . ك  ôسأ ناك  ختص(ا اكنت  م ه
ت ندة إىل ا ناألدوات، وناوها، وإدارة أدوات اإلدارة ا س لت تمل يق ل متكن اإلدارة من  يدة وليك  حتقاجئ، ليك تكون ت� األدوات  تمف

ها سب  تخدام األ Pل ن يا-ت املراجع . سـ يق، ومؤرشات األداء، وجودة  توى ا نا عىل  تقرير  هد ا بوbلفعل  سـ سـ سـ نل م لتحت ً ش
هام. عالوة عىل تعريف األهداف تربها املديرون من ا تابعة املؤرشات من األمور اليت  ملوال تزال  بح بعد .  اإلداريةيعم تصفمل 

سني اإلدارة ساعدة يف  حتأداة  تو3ت اإلجادة. للم يص و تو3ت ا سني  سـوال يزال من املمكن  تخص سـ محت ل وقد يؤدي . م
يات الواردة  تو يع ا بة  بل تدارست ا تابعة املدعومة للموظفني إىل هذه اإلجادة األفضل، وكام ذكر من  تدريب وا صا ل مج شع مل لل ق ُ

يت ا لمن تقرير ا بث ها إىل ذÅلت نظر إن اكنت قد نفذت bلفعل أم يف طر يقسابق  ُ يات . لل تقرير وضعت تو صويف هناية ا ل
تخدام املؤرشات  يا-ت عالوة عىل ا ية برضورة تقوية جودة ا تقرير، ويه  سـمذكورة يف امللخص أيضا الوارد يف بداية ا ب ن لل مع ً

ي. رضورية إلدارة الربامجواألدوات ال تابعة املوظفني من  لز3دة ا;معًاسعو(ا  تاجئ، وإىل  ندة إىل ا م املقدم إىل اإلدارة ا نت لس مل
تقارير  سلمي ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية وضع آجال حمددة  تد بة ا نظمي املزيد من حلقات العمل، حاولت  لخالل  ت ل شع لت ق

يهتا، دون احلاجة إىل العمل حتت ضغط إد سري  ية  بداية  تقارير ا�معة من ا ثبوا ي بغ ل تل ومن الرضوري اإلحاطة بأن . ارة الوقتت
تلفة تاجئ وإدارة الربامج غطت دورات  ندة إىل ا يذ اإلدارة ا ية  يت هذه ا خمتقارير ا ن س ت ن لث مل ملع تت نف بب يات . ل تو صو(Å فإن ا ل

ية 2011-2010املقدمة يف هناية دورة  نا b تعلقة ئ مقدمة بعد أن تكون الويقة ا ث مل تمدت 2013-2012لث شت وا ُ قد نو ع ق
bية للفرتة . لفعل ثلت ويقة الرب-مج واملزيا نو ث سابقة2013-2012م ند مقارنهتا bلويقة ا نا وتقدما ملحوظا  ل  ث ع ًس ً ً ي ويه bلفعل . حت

سني مترة من ا تحية  للعمل  . مسـ

يقاهتا .268 تقدم  باب أمام الوفود ليك  تح الريس ا تعلو ت بل ئ  .ف

شكر إىل األمانة .269 b ية تحدة األمر لوتقدم وفد الوال3ت ا ها تقرير أداء الرب-مج للفرتة يكمل  2011-2010مي العامة عىل تقد
تني  نان يف الو شأن أداء الرب-مج ا يت  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية عىل تقرير ا تد بة ا يقوإىل  ب ثق تضم ب ث ل ملشع لت

WO/PBC/19/2و WO/PBC/19/3توايل تقرير أداء الرب. ل عىل ا تص bلرضورة  يقاهتا ال  بوأوحض الوفد أن  خت -مج تعل
ته ية، . تثبيو تحدة األمر بة للوال3ت ا b يهتا بو وأ شأن دور الو يقات العامة  ته تقدمي بعض ا يكفأعرب الوفد عن ر مل سـ مه ي ب تعل نب ل لغ

ية إىل ا;ول  ساعدة ا نظمة  بة إىل طريقة تقدمي ا b شغال الوفد ثة اليت أ�رت ا شطة احلد نوناول بعض األ للم مل سـ ن ي ن لتقت نل
تب األمرييك للرباءات والعالمات وعالوة عىل ذÅ .األعضاء بورا الشيل جوسون من ا يدة د تحدث ا ملك سوف  ن ي سـ لت

ية الفكرية والصحة تقرير مقدم من فريق خرباء حول ا تعلق  تجارية إىل احلضور عن هاجس حمدد  مللكا ب ي وأضاف الوفد أن . ل
نظامت ا;وي تطلب رشاكة قوية مع ا ية الفكرية  تحد3ت اليت تواجه ا لا مل ت ها العاملي مللكل ثل مزيهتا املقارنة يف نطا قة اليت  تمت

يع . لومشويهتا مترة يف  يوية و b تصف نظمة  ها  بو بو مترار الو تحدة ضامن ا بب أرادت الوال3ت ا شجوهذا ا حل ت ي تمل سـ مسـ م صف س لل
تحدة األمر رشاكت واألفراد يف الوال3ت ا بة  b يس فقط ية الفكرية يف شـىت بقاع العامل  ملحامية ا للسـ لن ل يكية، ولكن للك من مللك

ها ية فكرية أ3 اكن نو تاج  هم إىل إ عيؤدي هبم إبدا ملك نطوي عىل . نع يوي  رشيك ا مترار يف دور ا P يولكن جزء من حل ل سـ
سات واألفراد من داخل ا;ول  تجارية واملؤ تع املوارد املقدمة من ا;ول األعضاء والرسوم احملصM من األعامل ا سضامن  ل مت

ناسب  يةماألعضاء بقدر  شفا ساءô وا فمن الرقابة اإلدارية وا ل شغال . مل ية bال تحدة األمر بب شعرت الوال3ت ا نوهذا ا يكمل س لل
ية إىل ب6ان خاضعة إىل  تحدة األمر يا املطورة يف الوال3ت ا نولو ها ا ية و ساعدة ا رشوعات  بو  يكإزاء إجراء الو ج تك ملنقل ن للم لي تق لم

تحدة تابع لألمم ا ملعقوbت من جملس األمن ا ية وال أي من ا;ول األعضاء األخرى وال ل تحدة األمر يك دون عمل من الوال3ت ا مل
تحدة تابع لألمم ا ثقة عن جملس األمن ا ية bلعقوbت ا ملحىت اللجان ا ل ن بن مل ية عىل وجه . ملع تحدة األمر متت الوال3ت ا يكوا مل ه

Mئ ثالثة أ سـاخلصوص  كما ا(ي حدث؟ ويف ميكن إصالح ما حدث؟ ويف ميك: ب بل؟ ك يلوô دون حدوثه يف ا ملسـتقن ا حل
يات الرقابة  سني آ تعامل جبدية شديدة مع أسلوب  بو وا;ول األعضاء حباجة إىل ا تقاده أن الو لوأعرب الوفد عن ا حت ل ي ع

ثقة عن جملس  شارة ا;ول األعضاء وجلان فرض العقوbت ا يس ضام-ت لضامن ا ساءô، وإىل تأ ية وا شفا باإلدارية وا س نف ت مل ملل س
ب6ان اخلاضعة لعقوbت من جملس األمناأل رشوعات جترى يف ا بل اع@د  بل  ناسب يف ا شلك  لمن  ُب م قسـ تق ورحب وفد . ملم

ب6ان اخلاضعة لعقوbت  ية املقدمة إىل ا ساعدة ا شأن ا ية  تقل للمراجعة اخلار تقرير ا بو ا توفري الو تحدة  لالوال3ت ا ن مل ب سـ ل ي ب لفمل ج مل
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ها، تحدة من خالل مو قعمن األمم ا متل مؤخرامل تقرير ا(ي ا ً وهو ا ك ياته. ل تقرير وتو صوأعلن الوفد أنه بصدد دراسة ا وأفاد . ل
ناسب، وألي خطوات  يات بأسلوب هادف و تو يذ ا يام به حنو  نظمة عىل ا مالوفد تطلعه إىل Pسـ@ع إىل ما تزمع ا نف صلق ل تمل

سائل اخلطرية اليت أ�ره هذه ا تصدي  نظمة اختاذها  نوي ا ملأخرى  لل مل تقريرلت ومن خالل مراجعة الوفد للوضع أعرب الوفد . لا ا
تقرة تعىن مبا ييل بو إىل وضع ضام-ت جديدة شامM و ياج الو تقاده ا ُعن ا سـح ي ت يق ا;اخيل ) 1: (مع تد بة ا قاشرتاط إجراء  ل شع

ها إىل ا;ول اخل ساعدة األخرى املزمع تقد رشوعات أو أشاكل ا هرية  ميوالرقابة اإلدارية مراجعة  ملش اضعة لعقوbت جملس للم
يع ا;ول  نوي مرسل إىل  نوية وإصدار تقرير  تب املراجعة اخلار` من خالل إجراء مراجعة ربع  تابعة  مجاألمن، و سـ سـ مك م

بو؛  ية العامة للو b ياألعضاء شحن bلفعل ) 2(مجلع تخدام الهنايئ للمعدات اليت  P بت من b لزتامP تابعة من خالل ُوا ت سـ لتثمل
تحدةمعيإىل ب6ان  تابع لألمم ا ملنة وذÅ وفقا لقرارات جملس األمن ا ل يدة . ً ياسات ا ية ا سأô مدى أ تت هذه ا جلوقد أ سـ مه لمل ثب

بلغني تحدة. ملمحلاية ا تابعة لألمم ا نظامت ا يع ا توى  ية واحضا عىل  تحدة األمر ملواكن موقف الوال3ت ا ل مل مج سـ ممل ً فال بد أن  .يك
يغ  بلغني قادرين عىل ا بنيكون ا بل ساد أو لكهيام دون اخلوف من Pتقاملتمل يس أو ا تد تعلق بأعامل ا نة عام  نية  لف ل ي لسـ ولكن . ح

ية فعاô يلوذون هبا بلغون آ ت� ا لند إنفاذ هذا Pتقام أو الهتديد به ال بد أن  مل مي ن بذوô إىل اآلن . ع ملوأثىن عىل �ود األمانة ا
بلغني اجلديدة، وأبدى تطلعه إىل ياسة حامية ا ملشأن  سـ هر ب يق يف  نة ا ناء انعقاد اج@ع  يذها أ ش اع@دها و سـنف جل لتنث ت

توبر بو بأهنم من املمكن أن  .كأ يع املوظفني bلو تابة  ية طمأنة املدير العام bلضام-ت  ناء شدد عىل أ نه يف هذه األ يو مج ك مه ث لك
تحويالت اليت ختضع للمراجعة دون أي خوف من أي نوع من أنواع Pتقا شوا هذه ا ننا ل ق وذكر الوفد الزتامه bلعمل . مي

ها  ثا تجابة إىل ا;ول األعضاء، وا Pو ôساء ية وا شفا b نظمة تع ا ية ضامن  بارش مع املدير العام واألمانة  لشلك  ف تم سـ مل ل مل مت بغ مب
شمل ب6ان خاضعة لعقوbت م شكوك  ثرية  يات  ندما تمت  سة دويا، وخصوصا  نظم املؤ تإىل القواعد واللواحئ وا لل معل ع ل س مل ً ن ً

تحدة تابع لألمم ا ملجملس األمن ا  .ل

ثاين .270 يانه ا تقدمي  ية  تحدة األمر لودعا الريس وفد الوال3ت ا ب ل يكمل  .ئ

يات  .271 ب6ان عىل تطوير إسرتا ساعدة ا ية إىل  همة الرا بو ا شدة �ود الو ية  تحدة األمر يجودمع وفد الوال3ت ا ل م ي ب تمل م مل يك
ياجاهتا الو ية ا ية  ية الفكرية  ية  طو تل تط ب بغ حن تصاديللملك P منو قية وز3دة ا ل ية . ن ية بإسرتا ية ا يجوتربز الو�ئق الو ن تن ملع ط

تعلقة  يارات ا ية ا سات ا ساهامت من القطاع اخلاص واجلامعات واملؤ ية الفكرية اليت صاغهتا احلكومات  ملا خل ث س لبحمب مللك
ية وتطويرها و نولو ية وا بحوث ا ية الفكرية يف تعزيز ا تخدام ا جبأسلوب ا تك لمللك لعلم ل هاسـ يقسو نني قدمت . ت لسـوعىل مدار ا

بارة  ية الفكرية ويه  سايب ألصول ا ية، وخربات، ويا-ت مقارنة، وأداة اجلرد ا ساعدة  ئة  بو دمعا هائال عىل  عالو حل ب ن م ي مللكي ف ه ً ً
ية ا;امعة ال ية ا ية الوصول إىل ا ية الفكرية  ية  بل تطوير أية إسرتا تخدامه  يان ميكن ا تعن ا ب بغ يج سـ تحت ل ت لسـ ن للملك ق قامئة وإىل ب

ية الفكرية وإدارهتا تطوير أصول ا بقة الرضورية  رشوط ا مللكا ل ملسـ متكن من . ل سؤال أين حنن، ليك  نظمة عىل ا يب ا نو ل مل جت
يه سري  علتعريف ا;رب ا(ي نرغب ا ية . ل بارات ا بو إىل أن تكون ا ية للو منعالوة عىل ذÅ هيدف جدول أعامل ا ت ي تمن لت عل

بو،  تجزأ من معل الو يجزء ال  بو مجموعة من ي ية العامة للو يوخصوصا أن اع@د ا مجلع ية 45ً ية وا نة  شاهئا  ية وإ مللك تو من جل ن للتص
شطهتا نظمة وأ رشوعات ا ية يف  تعزيز بعد ا نالفكرية دال عىل سعهيا  مل من مل ية . لت تحدة األمر يكوعىل الرمغ من أن الوال3ت ا مل

ب6ان عىل تطوير إسرتا ساعدة ا بو يف  يجتدمع دور الو ل م بو تي نايم والرضوري للو ية الفكرية، وتقر b;ور ا ية  يياهتا الو ت ملن للملكط
نوان رشوع الصادر  تخوف من ا ية، فإن الوفد  ية الفكرية وا b تعلقة سائل ا تصدي  ساعدة عىل ا بعيف ا من مل للم ل ململ م إطار : "لتمللك

ية الفكرية ية  يات و تصممي اسرتا بو املعين  للملكالو ن يج ب طي بدو هذا ا". ت ملفإذ  رشوعات اجلارية ي تعلق بعدد من ا ملرشوع وكأنه  ي
ية  نة ا يق ا;ول األعضاء وال اع@دها، عىل وجه اخلصوص من خالل ا ية، فمل خيضع إىل تد متدة جلدول أعامل ا نوا للج ملعمن ق لت ملع

ية الفكرية ية وا bمللك ية الفكر. لتمن b يني تري فريق من مجموعة من اخلرباء ا مللكوعالوة عىل ذÅ ا يط ملعنخ نية والصحة bلفعل وأ
ياغة تقرير ولكن دون نقاش من ا;ول األعضاء ية  صسؤو ل سار شاذ للغاية من و�ة نظر الوفد. مب بدو يعمل . ملوهذا ا يفف¬ 

تقاالهتم يف ا تارون وفقا لعقد اتفاق خدمة خاصة وسوف حيصلون عىل ماكفآت تغطى تاك ناخلرباء ا ل وهكذا رأى الوفد . ً!
تقريررضورة إ¾حة ال بل اإلقدام عىل العمل عىل ا رشوع  شة ا نا لفرصة أمام ا;ول األعضاء  ق قمل وأضاف الوفد رضورة حتفظ . مل
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رشوع عىل اع@د ا;ول األعضاء بو عىل العمل ا(ي لكفت هبا اخلرباء حىت حيصل ا ملنظمة الو ي وتطلع الوفد إىل Pطالع . م
ناء اج@ شأن هذا املوضوع أ رشوع  ثعىل اقرتاح  ب ية الفكرية الحقامب ية وا b ية نة ا ًع ا مللك من ن لتللج  . ملع

تني إجيايب للغاية .272 بع يف الو ترب وفد فرسا الهنج العام ا ثيقوا ت ن تخدم لك واحدة . ملع رس عام إذا اكن من املزمع أن  تسـوا سـتف
يمي ا(ايت بق هذا ا يث  تقرير  نارص املدرجة يف هذا ا لتقمن اللجان bلفعل ا تط حب ل تقرير األسايس الصادر ووجد الوفد أن. لع ل ا

برية للغاية تخدامه ألنه ويقة  كعن األمانة يصعب ا ث تفادة من . سـ P نظر يف طريقة سـوأضاف الوفد أن ا;ول األعضاء حتاول ا ل
ية ية للمزيا تا نهذا العمل وطريقة توجهيه خلدمة ا;ورة ا ل نات اخلاصة بلك بر-مج مذكور يف تقرير . ل b ثاين سؤال ا يواتصل ا ل لعل

برية : لتثبيتا يات ا يق عىل ا ته يف ا نات؟ وعالوة عىل ذÅ أعرب الوفد عن ر تاجئ إىل  ندت ا لكهل ا ت لمكف تعل ب ي ن لس غ ع ل
تقرير يمي . لاملذكورة يف ا تخدمة يف  بالغ املذكورة ا b سام اخلاصة بة لأل b زوزة بعض اليشءá تقوقد بدت الصورة سـ مل ق ملسـ لن

تطور شلكة عابرة يف هذه الوي. لا ثولكهنا  تقل ف¬ وراء م يان  يث بدا أن املوارد يف بعض األ نقة وغريها من الو�ئق،  ح تح
باحة شلكة عابرة ولكن . ملجدران من القواعد ا ترب الوفد األمر  موذكر تقرير املراجع رس3ن األمر عىل بر-مج واحد و(Å ا ع

تحوي بع هذه ا يث ميكن  بل،  ها يف ا به ا;ول األعضاء  لمع رضورة  ت حب تت تق ل هم ا;ول األعضاء ما ملسـن بة يك  نا تفالت بصورة  سـم
يل اإلشارة ية. سبيؤخذ عىل  ثالث بإصدار تقارير حول ا سؤال ا تصل ا منو ل ل يدة اليت . لتي هود ا محلفأحاط الوفد bلعديد من ا جل

ية يف لك بر-مج من الربامج نني األثر عىل ا منسعى إىل  لتت ثري حىت وإن اكنت املامرسة افرتا. تق . ضية بعض اليشءموهذا األمر 
تعريف اجلديد، إذ ال تؤخذ  نظر يف ا ند ا ية  سامت يف بعض الربامج اليت تقنن ا تعريفات وا ناقض ا شلكة يه  لولكن ا ل ع من ل ل ت لتمل

بار P ية يف b Mتص نارص ا تبعض ا من مل علع شغال. لت ثري لال تفاوت وهو األمر ا مترار ا تظر ا نو(Å من ا مل ل سـن نقطة . مل لوأشارت ا
ية اليت تا لا يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةل تد بة ا يت ا(ي أجرته  ق تقدم هبا الوفد إىل ا لب شع يت ممارسة . لتث ترب الوفد هذا ا ثبوا لتع

يف نا يف  نظامت أخرى  نفذ يف  بدو مل  نيدة وأحاط بأن هذه املامرسة ف¬  ه ت جي م يدة و(ا . مف ترب الوفد هذه املامرسة  مفوا ع
يا-ت ومعايري وأعرب الوفد عن اه@. جتدر مواصلهتا يل جودة ا تخدام هذا العمل، وخصوصا  ية ا بمه bالطالع  حتل لسـ ً كيف

بق عىل لك بر-مج يمي، اليت  ُتطا نظامت . لتق نا فهيا ا شار يدة اليت نود أن  يت جزء من املامرسات ا ملوأضاف أن ممارسة ا ك ت جل بث لت
ثل هذه الويقة أساسا ل6. األخرى بو توقع الوفد أن  بة للو bًو ث مت ي تعلق . ورة القادمةلنسـ تقرير نقطة áمة وحامسة  تفقد أبرز ا ل

تخداáا ته وا تاجئ وممار ند إىل ا سـbع@د هنج اإلدارة ا سـ ن لس يمي . تمل يا-ت وا لتقوأضاف الوفد أنه من الرضوري تكون معايري ا لب
هام شخص ا(ي يدير بر-جمه، ال جمرد قامئة من ا ساعد ا ملأدوات  ل ثقايفوأنه من املمكن إحداث ه. ت يري ا لذا ا وأحاط . لتغ

ياهتا متد عىل مدى إجادة  تاجئ  ندة إىل ا ية اإلدارة ا متر bلفعل وأضاف أن مصدا نالوفد بأن هذا اإلصالح  ن تقس تع لسـ تمل ق . م
ها يقات العامة اليت أراد الوفد تقد نطلق ا نقطة احلامسة للغاية من  ميواكنت هذه يه ا تعلم  . لل

ًتحد�وشكر وفد الربازيل  .273 يابة م ية األمانة عىل إعدادها تقرير أداء الرب-مج للفرتة ن  -2010لتمنعن مجموعة جدول أعامل ا
نظمة. 2011 شطة ا تابعة أ ساعد ل6ول األعضاء عىل  تقرير عىل مك هائل من املعلومات اليت  تواء هذا ا ملوذكر ا ن ت مل وذكر . ح

ية bلويقة  يب مجموعة جدول أعامل ا ثتر لتمن شأن لتثب تقرير اWO/PBC/19/3ح يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا بيت  ل قشع ل
ية  نا ئتقرير أداء الرب-مج  هم أفضل للمعلومات املقدمة من . 2011-2010للث توصل إىل  فوأضاف أن هذه الويقة أداة áمة  لل ث

يدا حول مالءمة مؤرشات تقرير أداء الرب-م يال  ًخالل تقرير أداء الرب-مج وتقدم ل6ول األعضاء  مف ً تهحتل وأحاطت . قج ود
نة  نذ  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا تواله  ثالث ا(ي  يت ا ية بأن هذا هو ا سـمجموعة جدول أعامل ا ل شع ت ل ث ممن ق ب لت لت

يعه هذه املامرسة2008 ية للفرتة . تشج، وعرب عن  ترب الرب-مج واملزيا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا نكام أحاط بأن  تع ل قشع
ناء إجراء املامرسة القادمة2012-2013 نات أ ث ذو جودة أفضل من سابقه، مع توقع املزيد من ا يس تقرير أداء . لتح بة  b لأما لنسـ

بو  يات ا;ول األعضاء يف الو ية bع@د  تو ية مدعوة  نة الرب-مج واملزيا ية بأن  يالرب-مج فقد أحاط جدول أعامل ا مجع ص لل ن جل لتمن
يعة الوي. ثللويقة ثومع مراعاة  ية علهيا أن طب نة الرب-مج واملزيا تج عهنا رأت ا�موعة أن  بارات اليت  P بعض يجة  نقة و جل ت ت ل نن عت

تو3ت تقرير أداء الرب-مج يات العامة bإلحاطة  مبحتويص ا ية تقرير . مجلع ترب جدول أعامل ا يعة الويقة ا بة إىل  bمنو ع ث ب لتسـ ط لن
تواله مديرو الربا يا  ميا ذا يأداء الرب-مج  ًت ً نظمة، وذÅ وفقا للفقرة األوىل الواردة يف املقدمةتقي ًمج خبصوص أداء ا كام خدم . مل

بو تاجئ bلو ندة إىل ا تقارير إىل ا;ول األعضاء داخل إطار اإلدارة ا يالغرض من رفع ا ن س لل ية . تمل لتمنوأقرت مجموعة جدول أعامل ا
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بة ل6ول األع b ôساء ية  ها أداة أسا سـمية الويقة بو للم سـ لنث صف ية فإن تقرير . ضاءبق بة إىل مجموعة جدول أعامل ا b منولكن لتسـ لن
يمي  يع جوانب ا يرتتب عىل ذÅ رضورة Pتفاق عىل  يس ويقة خاضعة الع@د ا;ول األعضاء، إذ  تقأداء الرب-مج  لل مج سـ ث

تقرير تفاوض بني ا;ول األعضاء. لاملقدمة يف ا ست ويقة خضعت  يعهتا هذه  للو ث ي لب سب أن و(ا رأى الوف. بط ند أنه من األ
ناء . حتيط ا;ول األعضاء به يقدم أ تعلقة بعرض الربامج ا(ي  ية بعض املالحظات ا ثواكن �موعة جدول أعامل ا سـ مل لتمن

شة الويقة ثنا ق يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية حتدد بعض نقاط القوة . م تد بة ا ها لوحظ أن  نظر إىل الويقة يف  قند ا لمجمل شع ث ل فع
يود ع تقريرلقوبعض ا ية لرفع تقارير أداء الرب-مج لك عىل حدة، وكفاءة مجع . لىل ا منومن بني نقاط القوة وضع األطر الز

يا-ت األداء هوô الوصول إىل  يا-ت، و با سب يا-ت األداء، . ل يدات bجلزية بل وتعلقت مبالءمة  سمت بعض ا بيÊ ا ئ ي لتقت ب
يا-ت ومشوها تقار إىل كفاية ا لمصحوبة bال يان قد تغريت، وغابت وق. لبف حد الحظت ا�موعة أن أسس املقارنة يف بعض األ
تحديد b Åباب اليت أدت إىل ذ لعهنا األ ثري بعض . سـ يع احلاالت وهو األمر ا(ي  تقرير يف  هذا يف ا يومل يرد رشح  مج ل ل

تلف من بر-مج آلخر وهو األ. ا!اوف ية  يذ جدول أعامل ا خيوعالوة عىل ذÅ فإن رسد  لتمن هواجستنف ثري  للمر ا فال بد . مل
يع  ية يف  يات جدول أعامل ا ية يف أعقاب تعممي تو يذ جدول أعامل ا شأن طريقة  تفاضة  يل أكرث ا مجمن وضع  من ص من ب سـ تحتل لت ل تنف

بو بة لصفحة . يجماالت معل الو b ث من الويقة 15لنسـأماWO/PBC/19/3 ناء تاجئ  يت ا ب فقد قدم املؤلفون جدوال  ن لث بت ل ً
ية  يةمهنجعىل  شوا نات ا ئتخدم ا لع ي لعسـ تاحة يف اجلدول قدمت . ت ملوناء عىل املعلومات ا يا-ت 27ب ئة فقط من الربامج  b ب مل

مية يا-ت مالمئة أو  ترب  قتصل bألداء  ب تع توىف . ت شموية أ بة ملعايري ا bسـو ل ل شلك جزيئ، يف 42لنسـ ئة من الربامج املعايري  b ب مل
توف املعايري  ئة من ا10تسـحني مل  b عىل أفضل . لربامجمل Mث يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية أ تد بة ا يت  موأبرز تقرير ا ق لب شع لث لت

يار من املعايري يع الربامج. معاملامرسات للك  يدة يف  تداء هبذه املامرسات ا P ية مجوجشعت مجموعة جدول أعامل ا جل قمن ًوأخريا . لت
يات يف يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تو تد بة ا صقدمت  ل سادس( قشع ساعد األمانة عىل ) لالفصل ا تمن الويقة من شأهنا أن  ث

ته قسني جودة تقرير أداء الرب-مج ود يات. حت تو صوجشعت ا�موعة عىل اع@د هذه ا يت . ل يات تقارير ا تو تعلق  ثبوف¬  ص ب لتي
يذ  تابعة عىل وضع ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا سابقة قدمت  نفا م لتق ل شع تقريرمن خالل ا(ل سابع من ا للفصل ا ومن ). ل

يذا جزيا11بني  نف مثان عىل أهنا نفذت  ية  ً تو ئ ص ًص تنف ُ تدابري اليت . ُ شأن ا يت من األمانة  ست ا�موعة احلصول عىل  لوا ب ث بمت ت ل
شلك اكمل يات  تو يذ هذه ا ية  بتخذ  ص ل بغ سابعة. تنفت ية ا تو ية ا ياق أبرزت ا�موعة نربز أ لويف هذا ا ص ل مه بت . لسـ حور

يةا�م تابعة الرب-مج واملزيا تعلق  نات  يل عىل  نوعة bلقول بوجود د مب ت س يل ية لألجل . حت بة للخطة اإلسرتا b يجولكن تسـ لن
يب  ثري للقلق أن  توسط مفن ا جيا مل تقدم97مل بع ا تابعة بغرض  تطوير أدوات  بحوثني بعدم درايهتم  ئة من ا b ل ت للم ب مل  .تمل

ًتحد�(وأشار وفد مرص .274 يابة عن مجموعة ام ل  يةن تا> للمجموعة) يقب6ان اإلفر P يان تإىل ا فب وأعربت ا�موعة عن . ل
يع تقرير أداء الرب-مج للفرتة  بهتا يف اإلحاطة . 2011-2010جتمتقديرها للعمل ا(ي أجنزته األمانة يف  غوأعربت ا�موعة عن ر

شاور بو، دون ا يمي ذايت أعده مديرو برامج الو تهبذه الويقة، ويه تقرير  ي لث شاركة مهناتق بق مع ا;ول األعضاء وال  م ا . ملسـ
يقات  b شلك إجيايب ية، كام الحظت  يقات املقدمة من مجموعة جدول أعامل ا ية ا ب6ان اإلفر تعلودمعت مجموعة ا ب من تعل لل لتل يق

تقرير من جانب املدقق ا;ا. ناملقدمة من وفد فرسا يات الواردة يف هذا ا تو لوأخريا أرادت ا�موعة إبراز ا ص ل  . خيلً

شكر إىل األمانة إلعدادها تقرير أداء الرب-مج .275 b تقدم هورية كور3 ا لوأعرب وفد  ل نات . مج b لتحسيوأحاط برضا
يت  ية، كام يرد من خالل تقرير ا تابعة ا;ا تاجئ  تخدام إطار ا تاجئ، وا ية إطار ا بة  b ية اليت متت باإلجيا ثمللك خل للم ن سـ ن سـ تب ل ل لن ل

يق ا;اخيل والرقاب تد قبة ا ل تام أن . ة اإلداريةلشع همه ا تاجئ أكد  ندة إىل ا نادا إىل خربة ا�موعة يف جمال اإلدارة ا لوا ن س فس ت ً لت مل
متر بارة عن معل  يعهتا  مسـهذه املامرسة  ع سني. بطب للتحوأن ذÅ يعين توافر ا�ال دامئا  ويف هذا الصدد أحاطت ا�موعة . ً

ي يح  تاج إىل املزيد من ا بغبأن بعض املؤرشات  ناسبلتنقحت شلك  ياس األداء  مة متكهنا من  ية اليت . بق لوساءل الوفد عن اآل ت
يت املؤرشات يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية يف  تد بة ا شاركة  سـهتدفات، ومدى  بتعرف املؤرشات وحتدد ا ثق ل شع م تمل � وأشارت . ُ

ية  تو يت وذكر أن ا صا�موعة إىل تقرير ا ل بث سا2لت تاجئ ;مع  م أبرزت أن إدارة أطر ا رات اختاذ القرار ال تزال يف حاجة إىل لن
توقعة من لك بر-مج. حتسني شطة ا تاجئ واأل يف  ناول هذا املوضوع طرح نظام  ملورأت ا�موعة أن إحدى وسائل  ن ن نص للت . للت

بو ساق الربامج مع أهداف الو يق قدر أكرب من ا سامه يف  يوأضافت أن ذÅ وسوف  ت نهتز هذه . حتقي يوأخريا أراد الوفد أن  ً
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بو  يه أن الو بو وذكر  ية الفكرية bلو ية وا b ية نة ا ناء Pج@ع األخري  يان ا(ي أدىل به أ يكرر ا يالفرصة  ي من ن للج ث ب فل مللك لت ملع ل
ية نظم األ نظمة مبا يف ذÅ القواعد وا b نظم اخلاصة يع القواعد وا تحدة علهيا Pلزتام  ها واكô من واكالت األمم ا نبو ل مل ل جبم ممل  .صف

يةجوأيد وفد  .276 ية ومجموعة جدول أعامل ا ب6ان اإلفر يان ا(ي أدلت به مجموعة ا يا ا مننوب إفر ل لتب يق وأحاط مبدى . ليق
تواه توى طريقة عرضه و تقرير عىل  حمسن ا سـ ل نات. محت شكر إىل األمانة عىل هذه ا b سيو(ا تقدم وأعرب الوفد عن . لتحل

توى القطر شطة عىل ا توفري عددا من األ سـشكره األمانة  ن ملل يةً ب6ان ا يا واحدة من ا نوب أفر يث اكنت  تلقي،  يق ج ملح وللوفد . ل
ية بعضا مهنا يقات ذكرت مجموعة جدول أعامل ا ًالعديد من ا من لتتعل سريا . ل متس الوفد  بة إىل اإلشارة إىل أسس املقارنة ا ًبا تف لسـ لن ف

يري األسس باب  تغيا أل سـ ًيل هم الوفد أنه يف العديد من احلاالت يعود أ. تفص تفيث  نة يح ثال، ويف 2009سـساس املقارنة إىل   ً م
ناك بعض األمور اليت  بت فهيا"هحاالت أخرى اكنت  . ًولكن أسس املقارنة تغريت يف حاالت اكن األساس فهيا راخسا". يمل 

ية يذ جدول أعامل ا نوان  سم  توي لك بر-مج عىل  يا  منو� بع ق حي لتن تنف يذ . ً يث يضم فقط  سم تقلص  تنفولكن هذا ا حب لق
يةمرشوعا رشوعاته فقط. لتمنت جدول أعامل ا ية عىل  تصار جدول أعامل ا مويف هذا الصدد أكد الوفد عىل عدم ا لتمن بل . ق

ية كلك، أي بوصفه إطار عام يذ جدول أعامل ا شمل  منتد  ي لتمي تنف تفاضة بعض الربامج bلفعل يف هذا . ل b سـوأقر الوفد
يكو تقدم هبذه امللحوظة ألنه  نه أراد ا سـاملوضوع و ل نه لك يذ بر-مج  ية بطريقة  يل ا تفا يد ا;خول يف ا ين من ا ن ص بعل نفملع تملف

ية من عدمه ها كام ييل. لتمنجلدول أعامل ا  Mيع الربامج إىل مج نصوقد تكررت اإلشارة داخل  واسرتشد هذا الرب-مج يف :  "مج
ية يات الوجهية من جدول أعامل ا تو b يذها ها و ته و منتصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط مت." ن سري هذه امجلM بقدر أكربلوا . تفس الوفد 

بة إىل املعلومات b يل تفا b تعلقت ثة  ثا سـأما امللحوظة ا ص ل ل لنل ففي بعض احلاالت اكن من األفضل تقدمي املعلومات اخلاصة . ف
شطة فهيا يل يف. نبأماكن عقد بعض األ تفا يÊ اكن من املمكن إضافة ا يدين احملددين  صويف حاالت ذكر بعض ا ل ب ملسـتف  مواضع ُ

 . أخرى

ية .277 يابة عن مجموعة جدول أعامل ا يان ا(ي أدىل به وفد الربازيل  تان ا b منوأيد وفد ن ب لتسـ ل وأكد رضورة شكر األمانة . ك
نات اليت أدخلهتا سيعىل هذه الويقة، وإعراب ا;ول األعضاء عن تقديرها ا يق . لتحث تد بة ا شكر إىل  b قكام تقدم الوفد ل شع ل

يداتا;اخيل والرقابة اإلد نات عالوة عىل نقاط الضعف وا يارية عىل إبراز هذه ا لتقس ي ناء عىل . لتح ية ا بوأعرب الوفد عن أ لمه
تقرير أداء الرب-مج وبذÅ تطلع إىل تقرير أداء الرب-مج القادم تعلق  نات ف¬  يق  ية   Åبنقاط الضعف هذه وذ ي س يبغ  . حتحتق

ها ا;ءو .278  وتقرير 2011-2010ب يف إعداد تقرير أداء الرب-مج للفرتة معلوأعرب وفد الصني عن شكره األمانة عىل 
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا يت  قا لب شع لث هد تقرير أداء الرب-مج هذا . لت سـª رشحت األمانة فقد  شوأضاف أنه  ح

تقدير ;ى الوفد نات، األمر ا(ي يقع موقع ا لالعديد من ا يس يت يعرب. لتح ية عن بعض لتثبورأى الوفد أن تقرير ا ع مبوضو
سائل ية. ملا شفا سني ا ها وإدارهتا، كام زادت من عزáا عىل  يذ برا بو عززت  فما أوحض أن الو جم لنف حت . ورحب الوفد بذÅ. تي

يذ يمي ا ند  يت  يات املقدمة يف تقرير ا تو بار الحقا ا P بو يف نفوأعرب الوفد عن أم� أن تأخذ الو تق لتب ع ث ص ل ت تي لع ً . 

يا  .279 نظمة عن الفرتة لوأعرب وفد أسرتا ته ا تقدم ا(ي  b ملعن رسوره تخدام إطار . 2011-2010حققل سـودمع الوفد ا
نة يف تقرير أداء الرب-مج للفرتة  تقارير ا يات رفع ا تاجئ وآ تضماإلدارة القامئة عىل ا ل ل ملن يات . 2011-2010ل تو b صوأحاط الوفد ل

ية  نة الرب-مج واملزيا ناليت وردت يف ويقة  جل تقرير وتطلع 19/3ث سائل اليت أ�رها هذا ا شأن ا ها  نظمة  تجابة ا لإىل ا مل ب مل . لسـ
نظمة  نظمة وتعزيز نظم العمل داخل ا ثقافة داخل ا يري ا يجي الرايم إىل  تقومي اإلسرتا بو  يا بر-مج الو ملودمع وفد أسرتا مل ل تغ ت لل ي ل

ياساهتا بعة يف تقرير. سـو ية ا شأن ا ساؤال  توأضاف الوفد أنه سوف يطرح  ملهنج ب ملت تهً نا ند  يت  شـ ا ع قث مت ب  . ل

ية-مجهورية (إيران وعلق وفد  .280 ته)م اإلسال ية مبدا تحدة األمر ندما تقدم وفد الوال3ت ا خل بأنه مل يكن حارضا  مل يكع ً .
تايل باح ا يق علهيا يف ا تفاظ حبقه يف ا P ته يف لوأعرب عن ر لص تعل لب سامعه أن ا;مع الفين . حغ ته  لوأعرب الوفد عن د هشـ

ب ية-مجهورية (إيران و إىل ياملقدم من الو تحدة)م اإلسال مل أىت انهتااك للعقوbت املفروضة من األمم ا فإن أي خشص عىل دراية . ً
بو ية اليت تلف الو ئة ا يايس، من شأنه أن يهتدد ا يان  يان حمض  يات القانون ا;ويل سوف يدرك أن هذا ا يبأسا ن ب سـ ب ب لتقسـ ي ل . ل
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ب6ان ا يات لوأضاف الوفد أن بالده وغريها من ا تو توافق مع ا بو مبا  ية من الو ساعدة ا مترار ا ية ترغب يف ا صنا ل ي ي ن مل لتقل سـ م
ية، وخصوصا املادة  ًامخلس واألربعني من جدول أعامل ا بو املعلومات العامة )ا�موعة ألف (5لتمن ست عرض الو ي، اليت ا لمت

يل رسية إىل مبوافقة ا;و ية، مع تقدمي تفا ساعدة ا شطة ا يع أ صخبصوص  ن مل ن ية األخرى، / ôلفمج ملتلقا;ول األعضاء وا;ول ا
يل تفا هذه ا صناء عىل طلب ا;ول األعضاء  ل بق هذا األمر يف هذه احلاô. لب  . يطولكن لألسف مل 

تقارير أداء الرب-مج الالحقة .281 تعلق  يا bقرتاح  بوتقدم وفد أملا ي سار إعداد . ن تعلقة  برية  شلكة  مبوأفاد الوفد بوجود  ك مم
ية سابقةفقد . ناملزيا ية ا تاجئ اليت حتققت مبوجب املزيا ية دون أن نعرف ا لأقرت ا;ول األعضاء مزيا ن ن وقد قررت ا;ول . لن

مترب  هر  سباألعضاء يف  ية 2011ش تاجئ 2013-2012ن مزيا وهكذا رأى الوفد أنه من .  معلومة2011ن ولكن إىل اآلن مل تكن 
Mتص تاجئ ا توي عىل لك من ا يد إفراد قامئة  ملا ن لحت بة للفرتة ملف b تاجئ ية وا سـ bجلوانب املا ن نل  يف تقرير أداء 2013-2012لل

سائل اليت أشري إلهيا يف الفرتة . الرب-مج يمي مدى أخذ ا يح ل6ول األعضاء  ملوهو األمر ا(ي سوف  تقي  يف 2011-2010ت
بة للفرتة  b بان سـا نسـ يح2013-2012لحل نظمة يف Pجتاه ا لصح ومدى سري ا  . مل

ساؤالت املقدمة من الوفود كام ييلوأجابت األم .282  : لتانة عىل ا

Åنفع ا(ي يعود من وراء ذ بو ومدى ا تخدام تقرير أداء الرب-مج يف معل جلان الو لذكر وفد فرسا ا ي سـ وشكرت . ن
نط. ناألمانة وفد فرسا عىل اقرتاحه ثافة من  شلك أكرث  تخدام تقرير أداء الرب-مج  b يب األمانة مورجع ذÅ إىل تر كح ب لق سـ

هذه  تخدام أمشل  نع القرار به، كام يضمن ا ساعد ذÅ من خالل اسرتشاد  لموضوعي داخل اللجان األخرى أيضا، إذ  سـ ص ي ً
تخداáا احلايل b سـالويقة مقارنة  . ث

سني الصM بني تقرير أداء الرب-مج  ئM عن طريقة  يا وأ حتوورد العديد من Pقرتاحات من وفود فرسا وأملا سـ ن ن
ش شات  نا بوا ق يةمل نة . نأن الرب-مج واملزيا ياق ذكرت األمانة bن تقرير أداء الرب-مج ا(ي يغطي ا ية هذا ا سـوعىل  لسـ ّل خلف

ية للفرتة القادمة به شات الرب-مج واملزيا نا سمح bسرتشاد  ناسب مبا  تني يقدم يف الوقت ا ناألوىل من فرتة ا ق ي ممل ويغطي . لسـن
تقدم نوي ألداء الرب-مج ا تقرير ا لهذا ا سـ تنيلل نة األوىل من فرتة ا لسـن احملرز يف ا شأن . لسـ يا اقرتاحات حمددة  بوقدم وفد أملا ن

سني هذا الوضع نات اليت ميكن إجراهئا يف هذا . حتطريقة  شأن ا باحث  نة هبذا األمر وسوف  يوقد أحاطت ا ست ب ت لتحللج
 . الصدد

ية يذ جدول أعامل ا تعلقة  سام ا منذكرت العديد من الوفود األ ت مل لتق نف تعلق   .ب شغاالت اليت أثريت ذÅ ا P مل ومن بني ن
تقارير عرب الربامج ساق ا bل سني هذا األمر يف تقارير . ت شغاالت ا;ول األعضاء وأفادت bلعمل عىل  b حتوأحاطت األمانة ن

مترة حن. أداء الرب-مج الالحقة هود ا ناقضات عرب الربامج تعود جزيا إىل ا ملسـولكن ذكرت األمان بأن ا جل ً ئ لت ية عىل ّ لتمنو تعممي ا
تايل عرب الربامج bنظمة و b ليع نوا> العمل اجلوهري مل مترا. مج ًوهو األمر ا(ي يعين أن العمل ال يزال  توتوافر العديد . مسـ

ثل الرب-مج  تقرير  ية عىل ذÅ يف هذا ا ثM اإلجيا ممن األ لم سني أفضل وأن ذÅ األمر . 4ب حتوأكدت األمانة فرصة حتقق 
سب ورود تقارير هبا حتت الربامج ونفقات . ناوÕتسوف جيري  شأن ذكر وفد فرسا الصM بني املوضوعات  حويف هذا ا ن ل

ية الواردة يف املرفق األول للويقة ثا يقة الواردة يف املرفق األول للويقة أن . لتمن باه ا;ول األعضاء إىل ا تت األمانة ا ثو حلقن ت لف
ية  تنيلسـنمقارنة b(لتمنطريقة تقدير نفقات ا سا بقتني ا توى ) ل بع ا رس  يكون من األ حملهدت تعديال ملحوظا وهكذا  ت تسـ يش ً ً

نفقات ف¬ بعد b تاجئ وأن للك 2013-2012وأضافت أن فرتة . لوربطه ند إىل ا ية  ن يه الفرتة األوىل القامئة عىل مزيا س لن تت
با ف¬ مىض ية، وهو األمر ا(ي اكن غا يب يف ا ًيجة مهنا  ئ من لتن نص بحت أكرث و(ا فإن. ت توى واملوارد قد أ ص العالقة بني ا حمل

ها رس يف  تتبعوضوحا وأ ي ً . 

رشوعات جدول أعامل  يذ  ية bألساس  ية  يذ جدول أعامل ا سام اخلاصة  يا أن األ نوب أفر موذكر وفد  ب نفب نف يق تج ن من ت معق لت
ية يذ تو. لتمنا ناول  يق وسوف تعمل عىل ضامن  ناسب هبذا ا شلك  نة  صوأحاطت ا ت تعل ب نفللج تم ية بصورة أفضل لك ل لتمنيات ا

سم اخلاص به وفقا للرب-مج ًحتت ا ياق أبرزت األمانة بر-مج . لق ية يف هذه 8لسـويف هذا ا يق جدول أعامل ا من املعين  لتسـ بتن



WO/PBC/19/28  
74 
 

نظمة نظمة . ملا تداد ا ية عىل ا يذ جدول أعامل ا نت حملة عن مدى تقدم  تقارير مبوجب هذا الرب-مج  ملوأضافت أن ا من تضم مل لتنف ت
 . كلك

تقارير  تاجئ مقابل رفع ا يق ا ية  شأن الفارق بني اإلدارة  يت  تقرير ا تعلق  لووردت ملحوظة من وفد فرسا  ن بغ ب ث ب ت لن حتقت ب ل
تاجئ يقه بني . لنعن ا تاج إىل وقت ويصعب  نظمة  تاجئ داخل ا ثقافة إىل ثقافة قامئة عىل ا يري ا حتقفأوحضت األمانة أن  حي مل ن ل لتغ

يت بني أنه من بني وأبرزت األمانة . ليM وحضاها تقدم املطلوب إحرازه فإن تقرير ا ثبأنه مع جحم ا  16 بر-مج أفاد 31لتل
تة برامج فقط أفادت بذÅ مبوجب  ية وذÅ مقارنة  بق ألغراض اإلدارة ا;ا تاجئ ا ناء عىل إطار ا تاجئ  سـيق ا خل ملط ن ب بن ل ل بتحق

يت ا(ي مت يف الفرتة  بة ومعىن ذÅ ز3دة م. 2009-2008لتثبإجراء ا ئة من الربامج إىل 20نسـن  b ئة52مل b ورأت . مل
سري قدما ية ا نات  يق املزيد من ا يدا مع إقرارها برضورة  ًاألمانة أن هذا تقدم  ل بغ يس حتق لتحج ً ً . 

ية ووفد مرص يابة عن مجموعة جدول أعامل ا منوقد أ�ر وفد الربازيل  نوب  لتن ية ووفد  ب6ان األفر جيابة عن مجموعة ا يق ل ن
يا  متدته ا;ول . نقطة اع@د تقرير أداء الرب-مج مقابل اإلحاطة بهيقأفر بو قد ا عوذكرت األمانة بأن تقرير أداء الرب-مج يف الو ي ّ

ية  تقارير املا سق هو وا شلك  لاألعضاء  ل ت ثالن جانب املوارد واجلانب املوضوعي(مب يث  ـي العمM الواحدة  ميأي و ح ولكن ). �
تفاء أية  b يةنال بد من اإلحاطة نظم املا لرشوط قانوية تقيض bع@د تقرير أداء الرب-مج وفقا للقواعد وا ل غري أن تقرير أداء . ًن

تقارير إىل ا;ول  ساءô لرفع ا ية  تاجئ، وهو أداة أسا بو لإلدارة القامئة عىل ا تجزأ من إطار الو لالرب-مج جزء ال  للم سـ ن ي لي
نظمة بو لإلدارة القامئة عىل وأضافت األمانة أن اع@. ملاألعضاء حول أداء ا يد تقرير أداء الرب-مج سامه يف تقوية إطار الو

نظمة يه عرب ا نظر  ند ا يدة  تاجئ، وهو ممارسة  ملا ل ع فن ج باه إىل تقرير مقدم من وحدة . ل P تت األمانة ياق  تويف هذا ا نلف لسـ
نة  نذ  شرتكة  يش ا سـا مل متف ت سن 2006ل شأن  ته،  نه مع ذÅ ال يزال Õ وجا ت، و حت ب ه تاجئ يف نظام لك لنيذ اإلدارة القامئة عىل ا نف

تحدة ية . ملاألمم ا تو صوقد أوصت ا ية 6ل بدأ bلرب-مج واملزيا ية غلق ا;ائرة اليت  تقرير bع@د تقرير أداء الرب-مج  ن من هذا ا ت بغ ل
يمي األداء ـي  تقو بنهت  . ت

يمي ا(ايت  ند إىل ا تقوأشار وفد الربازيل أن تقرير أداء الرب-مج ا لت يميس تقل أو من إجراء مترين  يمي ا تقبدال من ا للتق ملسـل ً .
تني، أال وهو  نعقد لك  يت تقرير أداء الرب-مج ا يس ممارسة  بب وراء تأ بط اكن ا b Åنوذكرت األمانة بأن ذ ب س سـس ملل ث تلض ّ

تقرير عل توي ا يت أن املعلومات اليت  تقM بطمأنة ا;ول األعضاء من خالل تقرير ا ئة  ليام  حي ث سـ بي تق م ية له ئعهيا واألدô الوقا
يحة ند إلهيا  حصاليت  تس ها داخل . ي تقرير أداء الرب-مج ممارسة فريدة من نو تقل  يت ا بو  عوأضاف الوفد أن ممارسة الو لب سـ ث ملي للت

تحدة يدة . ملنظام األمم ا نظمة الو بو يه ا حفالو مل ية تقدمي الضامن - عىل حد عمل األمانة -ي بغ اليت أدخلت هذه املامرسة 
يل رأت األمانة أن عدم اع@د تقرير أداء الرب-مج من شأنه أن يضعف . ري إىل ا;ول األعضاءالرضو يصا ملا  قوهكذا  ً تلخ

تاجئ يذ اإلدارة القامئة عىل ا ية  ية الرا هود احلا بب عدم غلق دائرة إدارة األداء وا  ôساء نإطار ا ل لمل نف م جل تس  . لب

سؤال املقدم من مجموعة جدول أعام بة إىل أسس املقارنة عرضت األمانة لوإجابة عىل ا b يا نوب أفر ية و سـل ا لنمن يق ج لت
تحدد وقت إعدادهام. رشحية شارحة ية  ها أن أسس املقارنة ألي بر-مج ومزيا تنت من خال ن ل ثال الفرتة . بي -2012مومع أخذ 

تصف عام 2013 يل  بار حتددت أسس املقارنة  P ن يف ب مت ق نة عن الوضع مع هناية ولكن جيب أن تعرب أسس املقار. 2011ع
تني2011سـنة  يه األداء طوال فرتة ا يارا يقاس  لسـن إذ توفر  عل ُمع تحديث . ً ست األمانة ممارسة ويه إطالق مترين  لو(Å أ س

متكن األمانة من حتديث أساس املقارنة ليك يعرب عن الوضع يف هناية  يث  ية  تأسس املقارنة عقب اع@د الرب-مج واملزيا حب ن
شلك و. 2011سـنة  سق فهيا املؤرشات من فرتة ألخرى  ياق أنه يف احلاالت اليت  هم أيضا املالحظة يف هذا ا تمن ا ت تسـ لً مل

ها، أي للفرتة  ية  تا ند هناية فرتة أساس املقارنة للفرتة ا ليا-ت األداء  ل ل ع بة 2013-2012ب b نا ثال كام  هذا ا بة  b سـ فعل مل نسـ لن لل
تالف بعض أسس املقارنة يف تقرير أداء الرب-مج . 2011-2010لتقرير أداء الرب-مج عن الفرتة  بب وراء ا خوأوحض ذÅ ا لس

ية يه يف الرب-مج واملزيا نعام اكنت  متر ألن األمانة لكام ازدادت . عل بارة عن معل  مسـوجتدر اإلحاطة بأن حتديد أسس املقارنة  ع
بح وضع أفضل مع مرور الوق يا-ت األداء مفن املفرتض أن  تصخربة يف مجع  ند هناية الفرتةب تقدير أسس املقارنة  عت  و(ا . ل

يه اآلن ثات يف وقت الحق عام هو الوضع  تحد شاهدة قدر أقل من ا علتوقعت األمانة  ي ل  . م
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ية سـهتدفات يف الرب-مج واملزيا ية تعريف مؤرشات األداء وأسس املقارنة وا هورية كور3 عن آ نوساءل وفد  مل ل . مجت
ية  سم إدارة الربامج واألداءلعملوذكرت األمانة أن هذه ا سري أال ويه  قية تكرارية بني مديري الربامج والوحدة املركزية  ي . للتمعل

ُوكرست . ًمفديرو الربامج مه رعاة املوضوع اخلاص مبؤرشات األداء ويقدمون ضامن اجلودة لضامن كون املؤرش مؤرشا bلفعل
يا-ت ية مجع ا تعريف آ هود  با ل لل يق ا;اخيل والرقابة توهو األمر ا(ي اربط. جل تد بة ا يت  يات تقرير ا ق بإحدى تو لب شع ث لص لت

يا-ت اخلاصة بلك مؤرش تعريف مجلع ا يدة ا يات  يث إىل ضامن توافر آ شلك  سعى  باإلدارية ألن األمان  ل ل ث ب لت ج  . ح

ية وأمد عىل حرص األمانة عىل احرتام ق .283 تحويالت املزيا تعلقة  ساؤالت ا نوأجاب املراقب املايل عىل ا ب مل تحويللت . لواعد ا
ية تحويالت bملزيا شأن هذه ا شديدة  ية ا شفا b سم ياسة  نظمة  تالك ا نوشدد عىل ا ل ب ل ل ت سـ فمل تني . تم ثيقوأضاف أن الو

تني نجزة عىل مدار فرتة ا تحويالت ا b نقاش توفران معلومات خاصة تني  ناملطرو لسـح مل ل توى تقرير أداء الرب-مج عىل . لل حوا
يةبجدول حيدد املعلومات اخلاصة  توافر . نتحويالت املزيا تني القادمة سوف  ية اخلاصة بفرتة ا ندما تقدم األمانة املزيا يو ن لسـنع

تني. جدول آخر تحويالت يف تقرير أداء الرب-مج مع هناية فرتة ا سـنوتوافر أيضا جدوال عن ا لً ل ية . ً شفا ياسة ا بة  b فأما ل سـ لسـ لن
تحويالت أشار املراقب املايل إىل تقرير اإل b ية لاخلاصة  3حيث أوحض اجلدول ). /WO/PBC/19 5ثالويقة(لدارة املا

تمدت تحويالت اليت ا متدة وا ية ا تصb Mملزيا ُاملعلومات ا ع ل ن توافر إشارة القاعدة اليت حتمك . ملعمل تويف هناية هذا اجلدول 
ها اكآليت تحويالت و نصا تحويالت من أحد برامج الرب-مج واملزي: "ل يام  بجيوز للمدير العام ا ية إىل بر-مج آخر ألي فرتة لق نا

ية، حبد أقىص  تلقي، أو % 5لما تني للرب-مج ا بلغ ا(ي يعادل ا!صصات عىل مدار ا ملمن ا ية، % 1لسـنمل نمن إجاميل املزيا
شلك سلمي  تحويالت رضورية لضامن معل اخلدمات  ندما تكون هذه ا بأهيام أعىل،  ل نظم 5.5القاعدة (ع ل من القواعد وا

ية ساbت اخلار`و)". لاملا ها مبوافقة مراجع ا تحويالت والقواعد اليت  ياسة ا حلقد صدرت  ل وأحال املراقب املايل . حتمكسـ
ساbت اخلار`  ها23ًوخصوصا الفقرة ) WO/PBC/19/6ثالويقة (حلالوفود إىل تقرير مراجع ا نه و نص  نت : "م بيو

ية بني الربا يمج قد ناملراجعات اليت قام هبا زماليئ أن حتويالت املزيا بقة دا خلنفذت وفقا للقواعد ا  ."ًاملط

يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةشكر مدير  .284 تد قبة ا ل سار شع ها اإلجيايب للعمل ا(ي جرى مبوجب  با م الوفود عىل ا ل سـتق
يت تقرير أداء الرب-مج، وموحضا أنه قد جرت العادة داخل  ها األسايس  تصا يس من ا يفا أنه  يق ا;اخيل،  تد ًا بً ص خ ل ثق مض تل

يت تقارير بر-مج األداء توى الوطين العمل عىل  يق عىل ا تد سات ا بمؤ ثق سـ ل تس يع وقال إن ذÅ يعطي نظرة عامة . مل مجعىل 
نات املؤرشات للك بر-مج، تعلق  شغاال  نة ذكرت ا يذها هبا موحضا أن ا نظمة والطريقة اليت جيري  يبرامج ا ي ن للج بعمل ً ً وأن .تنف

يق ا;اخيل والرقابة اإلد تد قبة ا ل يت تأخذ يف شع تاجات اليت توصل إلهيا تقرير ا P بارية راجعت لك بر-مج، و(ا فإن ثن تت لسـ
بة للك بر-مج حمدد b يهنا رمبا ال تكون يه األمه بة مؤرشات  تقت ا نة، وقد ا ند إىل  بان الواقع بأهنا  سـا بع شع ن ي س نسـ ل ع ت لحل  .ت

يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةوأكد مدير  تد قبة ا ل تعلق شع تاجئ عىل إحراز تقدم وعىل إماكية إحراز ي ف¬  نbإلدارة القامئة عىل ا لن
يمي  نظر يف املؤرشات و ية ا تظم  يق عىل أساس  تد تخدام طرف �لث  يد ا تقدم، موحضا أن من ا تقاملزيد من ا ق لملف بغ ن لل سـ مل ً

يريات يف أسس املقارنة، قال املدير إن من . األداء يقات بعض الوفود عىل ا بة  bتغو تعل لسـ ل الرضوري، كام أوحضت األمانة، لن
تقار يف بعض  P شريا إىل يريات يف أسس املقارنة،  يطة، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل  ئة ا تغريات يف ا فمراعاة ا ًي م تغ حمل ب لل

شئ يان أخرى مربكة بعض ا يريات وأهنا تكون يف أ باب وراء ا يان إىل تويق رشح األ لاأل تغ سـ حث ًوردا عىل وفد الربازيل . لح
سأô توافر أداة ا(ي ذكر توسط، و ية لألجل ا تابعة اخلطة Pسرتا سالف اخلاص  بة ا ية الواردة يف تقرير ا تو م ا مل يج مب ل شع ص تل ل

يذها ية  تخدم هذه األداة مبجرد توافرها  يق  تد سم ا تابعة، قال املدير إن  ية ا ساعد يف  نفمن شأهنا أن  تق بغ سـ ل ق مل معل أما  .سيت
تقرير علهي توي هذا ا يات اليت  تو لا حي ص سوف ختضع، وفقا للمدير، ل بو،  بة إىل إدارة الو تقارير اليت تقدáا ا ًا وغريه من ا ف ي شع لل

هر هرين أو ثالثة أ شتابعة ا;ورية مرة لك  ش تقM للرقابة ولكن، كام سلف ورشحت . للم شارية ا P بو سـنة الو ت ي ملجل ، سوف س
تفاعل بقدر أكرب ية احلفاظ عىل هنج  تابعة  متحدث أدوات جديدة  بغ للم همة . تسـ يف املدقق ا;اخيل  مبوقد ذكرت إماكية  تلك ن

تع bلقدرة عىل متويل هذه . جديدة تعني علهيا أيضا ا همة جديدة،  بة  نة وا;ول األعضاء إىل ا هدت ا متولكن إن  س شع لللج ً ي مب فع ل
همة اجلديدة  .ملا
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تحويالت، إن مقارنة بعض .285 سريات املقدمة خبصوص ا b تعلق يا، ف¬  لوقال وفد أملا تف ي  الو�ئق أ�رت ;يه املزيد من لن
تحويالت الفردية تحويالت، دون أن يقصد بذÅ ا ياسة ا تعلقة  ئM ا لاأل ل سـ مل تحويالت يف ويقة . بسـ ثوأوحض أن بعض ا ل

ية للفرتة  سودة األوىل للموازنة تأيت يف الريع وأن مقارنة - ذكرت يف مارس2013-2012نالرب-مج واملزيا يجة ألن ا بأبريل،  مل تن
نةت� ال ية مع هناية ا تحويالت ا تقرير يقدم ا بني أن ا تقرير أداء الرب-مج  سـقامئة  لفعل ل ل ي تويفات. لب لومن مث، ترد اكفة أشاكل ا : ل

ية ية األ يان ز3دهتا مع تقلص اإلنفاق عن املزيا تحويالت، ويف بعض األ تحويالت، أو تدين ا صلز3دة ا ن ل يه فقد طلب . حل علو
ية إمت شأن  يحا  كيفالوفد تو ب يةًض توى . لعملام هذه ا تقلص  تخدمة يف الهناية، بل و ناك حتويالت غري  سـهو يرى أن  ي سـ مه م ف

تحويل األصيل تخدام إىل ما هو أقل من ا Pل ساعد . سـ ئة  توى  شمل  سار قد  ياسة و هو يفرتض وجود  موهكذا،  سـ ي م فسـ مف
نص عىل  بب القاعدة اليت  تاملدير العام و-ئب املدير العام  سؤال ا(ي يطرحه الوفد هو. ائة bملb 5ملائة و1بس ما املعايري : لوا

تحويالت؟ ية للفرتة  لاخلاصة bع@د ا سـهتدفات، إن الرب-مج واملزيا تعلق بأسس املقارنة وا نوقال الوفد، ف¬  مل  2013-2012ي
بري  تعشري إلهيا  شأهنا"بي تخذ قرار  بمل  نة " ي شري إىل هناية  سـموحضا أن أسس املقارنة  ت مانة حتددها بذÅ يف  وأن األ2011ً

متدت2012بريع  سـهتدفات ترد bلفعل يف الو�ئق اليت ا ُع، وأن بعض هذه ا ساءل مىت ختطر ا;ول األعضاء . مل هو  يه،  تو يعل ف
يريات bهو ال يعمل عدد . لتغ  Å)سـهتدفات وأسس املقارنة، و تحديث ا سار  فوقال الوفد إن األمانة رشحت توافر  مل ل م

سـهتدفات اليت ترد  يريملا يحة وال عدد اليت وقع علهيا ا تغيف الويقة واليت ال تزال  حص نه ا;ول األعضاء . لث عوهو أمر لن تعمل 
بل حلول العام القادم قئا  ًي ساءل الوفد عن أسلوب لإلشارة إىل هذا يف تقرير أداء الرب-مج. ش  .ت(ا، فقد 

يدا .286 يت ا(ي وجده  شأن تقرير ا  Pيا سؤ ًوأ�ر وفد أسرتا مف ثب ب لتل سؤال .  يف مراجعة تقرير أداء الرب-مجً لوقد تعلق ا
يف b Mتص ية وت� ا لكbلفرق بني املؤرشات الر مل بريا يف برامج . مق نوعا  ًند Pطالع عىل تقرير أداء الرب-مج، وجد الوفد  ك ت ًفع

ية أو  يا-ت ا تخدام ا b ناسب شلك  ياس  ها وميكن إمتام ا ياس  هل  يث  بو،  لمكالو ب سـ ب حب لي م لق بعض ق ية، يف يس مقاملؤرشات الر
بة لربامج أخرى b با  Åسـحني أنه وجد ذ لنصع ية من ا�االت اليت . ً b Mتقاده بأن الربامج ذات الص منوأعرب الوفد عن ا لتع

ثال بع حلقات معل  بني انعقاد  ًتدلل عىل ذÅ، ألنه من املمكن أن  م سـت بة للوفد، أن . ي b ،لرضورةb لنسـولكن هذا ال يعين
ثالحلقات العم تدامة  ية  تاجئ إمنا سمت bلكفاءة وال أهنا أدت إىل  ًل هذه ا م سـ ئ ن هو يرى أن هذا bلرضورة جمال ال . مت فوهكذا 

ية تخدام املؤرشات الر يه ا مقيصلح  سـ يمي الرب-مج قدر من . ف تخدم  نظر إىل املعايري اليت  بدو من ا لتقوقال الوفد إنه  سـ ل ستي
ية أو عىل ا ياز حنو املؤرشات الر Pمق هوô حن ها بل و ها و هوô تو يل من جانب مديري الربامج حنوها  سألقل  مجع يح س ضم ل

يت حصهتا هل يف  هوô أكرب وأهنا أ يث ميكن مقارنهتا  بالوصول إلهيا،  س س تثح سائل اليت . ب ملو(Å، رمبا تكون هذه واحدة من ا
يا ها األمانة دا ًتصدى  خل شأن. لت هام رؤاها يف هذا ا للكن الوفد اكن يود ا  .سـتل

با .287 نأ وفد إ سـو تخدام األهداف والغا3ته تاجئ وا ية اإلدارة القامئة عىل ا شددا عىل أ سـيا األمانة عىل الويقة  ن مه م ث لن ً .
يا مع إضافة املزيد من  ته يف أن جيري حتديث لك ذÅ قدر اإلماكن عىل حنو ما أعربت أملا نوأعرب الوفد عن ر غب

تطاع يحات قدر ا تو سـا ض نظر بدقة يف هذ. ملل ند ا لوقال إنه  شعر ا;ول األعضاء bحلاجة إىل أن  الو�هع تئق الطويM جدا،  ً
تحقق أم ال تحدد أيضا إذا اكنت األهداف  سابقة  نوات ا تتكون قادرة عىل أن ترى بوضوح مقار-ت مع ا ل ل ًسـ يقا . ل ًوأضاف  تعل

تفكري ف¬ إذا اكنت بعض  بغي ل6ول األعضاء أن ختىش من ا يث أوحض أنه ال  لآخر مل يقل إنه حيدث  ني األهداف مل ح
تاج إىل  ميكهنا من أن ترى الطريق أماáا وحتدد ا�االت اليت  ية بعض األهداف، هو ا(ي  شل يف  حتتحقق، ألن ا ب لف سـت تل

يةبذل �ود   . فهيافإضا

بالغ اليت  .288 ثال ا يد للغاية ل6ول األعضاء احلصول عىل معلومات مفصM عن  تقاده بأنه من ا ملوأعرب وفد بريو عن ا ًع م ملف
ه يةفعتد ساعدة اإلمنا ها لك ب6 من أجل ا نطقة ويد ئا لك  مل فع شوف هبذا . م كوأشار إىل إماكية توفري جداول تقدم مقار-ت و ن

تخدام ت�  ية ا متكن ا;ول األعضاء من معرفة  بق يف لك بر-مج حىت  بغي أن  شأن، موحضا أن ذá Åم للغاية و سـا يط ي يفل كن ت
يدا للغاية يف ا يكون  لاألموال، وأنه  ًسـ  .تقرير العاممف
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يث يوحض املاكسب املطردة اليت حتققت من خالل العديد  .289 يد للغاية  تاز و تقرير  تحدة أن ا حورأى وفد اململكة ا مف مم ل مل
مترار. من الربامج b تطور مؤرشات األداء ويا-ت األداء نظر  يد ا تظل  سـوقال إن هذه الويقة  ب ل ل سـ ورأى الوفد أن تقرير . قث

با لآلمال يت اكن  ًا ي خمث بت مية ذات ل توفت وحدها اكفة املعايري ا ية برامج bألخص يه اليت ا شئ موحضا أن مثا لق بعض ا سـ ن ًل
Mياس ما ميكن . الص يل إىل  تقاده بأنه  تحدة عن ا بل ذÅ، أعرب وفد اململكة ا قوbإلشارة إىل ما ذكره الوفد األسرتايل  ميق ع مل

ياس ما هو áم قياسه بدال من  يا-ت وأحصاهبا بأنه áم، فإن وقال إنه إذا مل تعكس م. ًق تخدمو ا تقد  بؤرشات األداء ما  سـ ليع م
با يكون دوما  ًاألمر  صعً تدابري الالزمة وأن تكون مالمئة . سـ بة للوفد، املوافقة عىل ا b ،بعض، من الرضوري لوكام أشار ا سـ لنل

ي� أمكن يني  حللمديرين ا  .ملعن

يا .290 نوقال املراقب املايل، ردا عىل سؤال من وفد أملا ية هذه ً شأن شفا متدة  ياسة ا تحويالت، إن ا شأن ا ف  ب سـ ل ملعب ل
تقارير اليت تصدرها تلف ا تني يف  تحويالت خالل فرتة ا تحويالت تعين bلفعل أن األمانة توحض حاô ت� ا لا خم ل وقال إن . لسـنل

رس تغري األرقام تني وهو ما  تطور bلفعل خالل فرتة ا  ôاحلا �يفت نسـ ل تعلق. ت سأô املضمون أو اإلجراء، يوأضاف أنه، ف¬  مب 
شأن، ويه املادة  بع األمانة بوضوح القاعدة اليت حتددت هبذا ا تحويل،  لأي معايري إجراء ا ت شري 5.5تل نظام املايل اليت  ت من ا ل

سالسة يري اخلدمات  تحويالت هو ضامن  ت� ا يار األسايس  بإىل أن ا سـ ل ل تحويالت . تملع لوbألخص رضورة إجراء ت� ا
ليق ا يةلتحق سار الرب-مج واملزيا نظمة واليت أيدها  شدها ا نتاجئ أو األهداف اليت  م مل ن  .تن

ئM أخرى .291 يا، إنه جيري حتديهثا، . سـوردت األمانة عىل أ سأô أسس املقارنة اليت أ�رها وفد أملا تعلق  نوقالت، ف¬  مب ي
شار إلهيا يف الرب-مج واملزي ملوأوحضت أنه جيري أيضا حتديث أسس املقارنة ا ية بأهنا ً واعرتفت األمانة بأنه ". حتدد ف¬ بعد"نا

بط عىل أسس املقارنة اليت جرى حتديهثا وت� اليت مل جير حتديهثا وقالت إهنا  b لضقد يصعب عىل ا;ول األعضاء أن تقف
تني، وذÅ عن طريق تقدمي  تقرير األول عن أداء الرب-مج يف فرتة ا يح ذÅ يف ا تو لسـنتفكر يف طريقة  ل ض ل معلومات عن سـ

نة هل ذÅ من معل ا ية، فقد  ية الواردة يف الرب-مج واملزيا للجأسس املقارنة احملدثة مقابل أسس املقارنة األ ن بت  .يسصل حور
سابقة نوات ا تعلق بعقد مقار-ت مع ا يا ف¬  با تاز املقدم من وفد إ لاألمانة bالقرتاح ا سـ ي ن سـ  أهنا حتاول bلفعل وأضافت. لملم

يام بذÅ إىل تني لقا ترص فقط عىل فرتة ا يث إهنا ال  تقرير،  ية يف ا يا ن حد ما عن طريق إدراج املزيد من الرسوم ا تق لسـح ل ن لب
يا-ت األداء مع مرور  يدا للغاية اإلشارة إىل تطور  يكون  تجاوز ذÅ، موحضة أن ذÅ العمل ما يزال جار3 لكن  بوإمنا  سـ ًت مف ً

شأن  .الوقت ساؤالت  بووجه العديد من الوفود  يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةاملؤرشات إىل ت تد بة ا قمدير  ل وأشارت . شع
يذ، موحضة أنه إذا عقدت مقارنة  يد ا توقعة، ما زال  تاجئ ا b تعلق سني املؤرشات، كام اكن احلال ف¬  نفاألمانة إىل أن  لتق مل ن ي لحت

ية  ية  وت� الواردة يف 2011-2010نبني املؤرشات الواردة يف الرب-مج واملزيا ، فإن ذÅ 2013-2012نالرب-مج واملزيا
بريا طرأ عىل املؤرشات نا  ًيح مالحظة  ك سـ ًي حت يكون ذÅ . تسـ يث  توقف عن العمل،  سـلكن ذÅ ال يعين، وفقا لألمانة، ا حل ً

يهنا قدر اإلماكن تعراض املؤرشات و بM ال ية ا سbلفعل هو أحد حماور تركزيها يف الرب-مج واملزيا حتملق سـ مانة أن وأضافت األ. ن
ية يف  يعة الرب-مج، وقالت إنه يصعب للغاية حتديد مؤرشات  توقف عىل  ية  ية أو  ية املؤرشات سواء اكنت  مكنو ب ت مك طع كيف

يط  ثال ا(ي مت  تكوين الكفاءات، وهو ا تعلق األمر  تقادها بأنه حني  ثال، معربة عن ا يل ا يارية عىل  سلا�االت ا مل ب ي ع مل س تملع ب
 Åيه، يكون ذ ممالضوء  تعلق عل تاجئ، وإمنا ف¬  ندرج مضن ا نفذة، ألهنا  تدريب ا تعلق بعدد برامج ا يس ف¬  ينا bلفعل،  ن ت مل ل لي ل ًك

تخدمون معارهم وáاراهتم  بات، وا(ين  نا شاركني ا(ين شعروا bلرضا، وا(ين تعلموا خالل ت� ا ئوية  بة ا bف سـ سـ مل للم مل يسـ لن
يه ف سات، و سات وتأثري ذÅ عىل املؤ عليف املؤ س تقد األمانة بأهنا ال ميكن أن ختضع س تعفي العديد من احلاالت اليت 

نا رمغ الرتكزي أيضا عىل اجلودة  Åية، جتد أن ذ ًملؤرشات  ً ممك ناطق . مك ب6ان وا يد أن تقدم ا ملوارتأى وفد بريو أن من ا ل ملف
تطوير لشفا مبرصوفات ا ئM واألج. ًك ياق، أحالت األمانة الوفود إىل األ سـويف هذا ا تطوير، ال سـ¬ لسـ شأن مرصوفات ا لوبة  ب

سؤال رمق  ية3لا شاورات اإلعال م ا(ي أثري أيضا خالل ا مل ب6ان . ً شوف من ا يس ;هيا  نقطة، أهنا  تعلق هبذه ا لوقالت ف¬  ك ل لي
يط  يذ  ياق  يام بذÅ يف  نظر يف جدوى ا ناطق، لكهنا  ختطأو ا سـ س نفمل لق يةاملواردتت  .سسـ املؤ

يق ا .292 تد بة ا قوشكر مدير  ل ئM اليت طرحاها شع يا عىل األ تحدة وأسرتا ندويب اململكة ا سـ;اخيل والرقابة اإلدارية  ل مل م
ية ية وا لكيفشأن املؤرشات ا لمك هل يف مجع . ب يطة، أوها أهنا أ باب  تخدمة bلفعل أل ية  سوقال إن املؤرشات ا ل سـ سـ سـ بلمك م
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هل ية أ يا-ت ذات الصM يف املقام األول، و�نهيا أن املؤرشات ا سا لمك ند عقد مقارنة مع العام لب ية موحضا أنه  نقاط مر ع  جع ًك
ية يه املؤرشات اليت  ية وقال إنه قد أشري bلفعل إىل أن املؤرشات ا نظر إىل املؤرشات ا لمكاملايض وهكذا، فإنه  لمك ي

Mية اكم سؤو شأهنا مدير الرب-مج ا لتحمل  مل ب يكون بإماكن مدير ال. ي تعلق حبلقات العمل،  سـوأضاف أنه ف¬  : رب-مج القولي
ية ملعرفة عدد األشخاص  ية ا نا نظر إىل األمر من ا نه، لكن ا تحقق  هل ا رش حلقات تدريب وهو ما  يفلقد نظمت  ح م لكس ل ل ل ي ع
هود مجلع  تطلب بذل املزيد من ا ية الفكرية  ية  سة الو تدريب وتأثري ذÅ عىل املؤ جلا(ين شعروا bلرضا عن هذا ا يللملك ن س طل

ناد أي Pت املقدمة من الغريستاملعلومات وbبغي لألمانة . ًضا إىل اإلجا سؤوال عن ذÅ وأنه  ينوأوحض أن املدير لن يكون  سـم ً
Åيق يف ذ ند حماوô ا لتحقPع@د عىل ما قاÕ الغري وان ذÅ الهنج اكن حمل نقاش مع مديري الربامج  وأضاف مدير . ع

ن ثقافة وإنه قد مت  يقي يف ا بة قائال إنه حتول  تا ل حقشع ً تج عىل حدة، أي أن األمر ل ياء ف¬ خيص لك  ناول العديد من األ مشـ
نا طويال تغرق ز ثقافات  تاجئ وأشار إىل أن تغري ا تعلقة جبودة ا تاجئ ا هرت مقابل ا تجات اليت  ًتعلق بعدد ا ً م سـظ ل ن مل ن ن يي ل ل وقال  .مل

تعلق bلرب-مج  ية (26يإنه ف¬  يق ا;اخيل وbلرقابة ا;ا تد b خلاملعين رشة تقارير ، اك)قل بارة عن  ية  عنت املؤرشات ا ع لمك
تقارير الصادرة يعين ا;ول األعضاء وإمنا 15و تقد أن عدد ا نه قال إنه ال  يدا،  تربه أمرا  ل تقريرا وتقرير واحد، وهو ما ا يع لكع ًج ً ً

نظمة بح مجع . ملاآل�ر اليت قد ترتتب علهيا يف إدارة ا سـيصوأضاف أنه حني يقدم ذÅ مكؤرش لألداء،  تعلقة ُ ملاملعلومات ا
تقارير اليت صدرت ياس مك ا يدا من جمرد  لمبؤرشات األداء أكرث  ق  .ًتعق

تعلق bلرب-مج وقال وفد .293 يا، ف¬  با ي إ ن يون فرنك سورسي يف الفرتة 38، إن املرصوفات اليت بلغت 27سـ ي  -2008مل
يون فرنك سورسي يف الفرتة 35 قد اخنفضت إىل 2009 ي  ت2011-2010مل برية مع أخذه يف ع، وهو ما ا كربه وفورات 

سأô الو�ئق سابقة، هذا bإلضافة أيضا إىل  بان أن عدد Pج@عات قد تضاعف مقارنة bلفرتة ا ما ل ًسـ وطلب الوفد . حل
يق ت� الوفورات ية  يل حول  تفا حتقاحلصول عىل مزيد من ا كيف ص ثال، بدا للوفد أن عدد الرسائل الربيدية قد . ل يل ا ملفعىل  بس

نود أخرى وال يف جماالت أخرىو. تقلص شأن  برية  يق وفورات  نه مل يلحظ  برية  بقال إن الوفورات  ب ك حتقك وطلب الوفد . لك
ياب  هرbء وفرتات ا ثل األسفار وPتصاالت وا ية  نود أخرى من املزيا شأن   Mيح ما إذا اكنت قد بذلت �ود مماث لغتو ن ب ب لكض م

يف بسبب املرض ألن الوفورات يف هذه ا�االت غري توحض  ته يف أن  بري وأعرب الوفد عن ر ك مالحظة إىل حد  سـ ب يك غ
برية يق وفورات  يث من املمكن  نود أخرى  تحقق يف  ية ومل  نود املزيا ند من  برية يف  كحتققت وفورات  ب ت ن ب ب حتقك  .ح

يا إىل الرب-مج  .294 توسطة30لوأشار وفد إيطا رشاكت الصغرية وا b تعلق مل ا تعلق bملؤرشات، . لمل إن العمل قد يوقال ف¬ 
سري جزيا يف مؤرشين، وهو ما يزيد عىل نصف املؤرشات، وهو ما قد  رشة مؤرشات أداء، وحتقق ا ًانقطع بأربعة من  ئ ل ع

سن يف . يرجع إىل الطريقة اليت وضعت هبا ت� املؤرشات ية، حدوث  ياق املوافقة عىل املزيا حتوالحظ الوفد يف  ن سـ
ها عىل حنو أكرب بو عىل مواصM �ودها يف هذا ا�ال . م املايضيف العا تبسـيطاملؤرشات و شجع الو يوشدد الوفد عىل أنه  ي

ية نا ب6ان ا بة  b ¬م للغاية ال سـá توسطة وهو أمر رشاكت الصغرية وا تقدمي ا;مع إىل ا هم  ما لمل لل سـ مل لنل  .ل

شة إىل الرب- .295 نا b تقالPشة الويقة بر-مج تلو اآلخر و نا قواقرتح وفد الربازيل  مل ن ث ق تايل، إذا مل يطرح سؤال عن م لمج ا
 .بر-مج معني

ترص فقط  .296 شات  نا ساؤالت وأعلن أن ا ثري حوها الوفود  ية، أحىص الريس عدد الربامج اليت  يق الفعا تقو ل ئ سـتحق قل مل ت ت ل
ساؤالت ثري  تعىل ت� الربامج اليت   .ت

ًتحد� bمس (وعلق وفد الربازيل  .297 يةم . 30 و22 و17 و11 و8 و4 و3 و2 و1عىل الربامج ) لتمنمجموعة جدول أعامل ا
تعلق عىل برامج حمددة  . سـوأضاف أن بعض أعضاء ا�موعة 

يقه عىل الرب-مج  .298 ب6ان 1تعلووجه وفد اجلزائر، يف معرض  ية ومجموعة ا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا b ل من لتن ل
تاز يف عرض ذÅ الرب-مج ها ا شكر إىل األمانة عىل  ية، ا ملماألفر معلل  قد عرض بوضوح شديد، 1أن الرب-مج وأضاف . يق

هم ما يريد أن يعرفه فموحضا أن ذÅ قد ساعد الوفد عىل  يقة . ً ته يف أن يعكس الرب-مج عىل حنو أفضل  حقوأعرب عن ر غب
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ية بقانون الرباءات نة ا;امئة ا شطة ا نأ للج نة يف الوقت 9وأشار إىل الصفحة رمق . ملعن تحدث عن إجراء حبث عن ا للج اليت  ت
شأن . ارضاحل تقدم  نة نفس القدر من ا شعر برضورة إلقاء املزيد من الضوء عىل عدم إحراز ا تني  بوقال إن � ا�مو ل للج ت ع

نة أحرزت  تمكل موحضا أنه قد أشري إىل أن ا بعض اآلخر مل  تمكلت وا للجاكفة القضا3، ورأى الوفد أن بعض األمور ا سـ ل ًسـ ي
سائل ومهنا  تقدم يف بعض ا نة بعض ا ملا ل شاري الرباءات وزbئهنم، للج مستجودة الرباءات وأنظمة Pعرتاض والعالقة بني 

سأô الرباءات والصحة تعلق  نة مل حترز أي تقدم ف¬  مبلكن يقال أيضا إن ا ي للج تان أن من الرضوري للغاية . ً عوترى ا�مو
سائل ا سائل وعدم إحراز تقدم يف  نة تقدما يف بعض ا باب إحراز ا يح أ متو مل للج سـ نفس القدر ًض تع  ها  بألخرى، رمغ أهنا  تمت مجيع

نة بة  b ية للجمن األ سـ بة الرباءات إىل  .لنمه ساعدة اليت تقدáا  b تعلق سة اليت  شري إىل الفقرة اخلا ثاين  يق ا شعأما ا مل ت م ي ل فتعل ل
ساعدات ا. ا;ول األعضاء ية وا بت ا�موعة أن توحض األمانة ما إذا اكنت اكفة احللقات ا;را ملفقد  سـ لتقنية املقدمة إىل طل

 Tية، ف ب6ان األفر ية ومجموعة ا ية الفكرية داخل مجموعة جدول أعامل ا توازن  يق نظام  تجه حنو  ب6ان  يقا للملك م لحتق من ت لتل
ية الفكرية بل ا يقة عن  ية تروج لو�ة نظر  شئ من القلق ألن لك ت� احللقات ا;را شعر  تني  مللكا�مو مسـتق ض سـ ب ت . ع

تان احل بت ا�مو عو بحث يف ت� احللقات طل سائل حمل ا ية أو ا شأن الوحدات ا;را يل  تفا لصول عىل مزيد من ا مل سـ ب ص ل
ية ية الفكرية ا(ي جيري الرتوجي Õ خالل ت� احللقات ا;را تكون ;هيا رؤية أوحض عن نظام ا ية حىت  سـا;را ت أما  .مللكسـ

يجة ا b ألخصbجلداول، وb تعلق ثالث واألخري،  يق ا ملا ن ي ل تتعل ل شات 1توقعة رمق فل نا تعلق بز3دة عدد ا ق ومؤرش األداء ا مل مل
نا. نحول املامرسات القانوية يف أنظمة الرباءات ناقض  شعر bلقلق لوجود بعض ا تني  هفT ا�مو ت ت فقد أشري إىل أن ا;ول . لع

ست قادرة بعد عىل نة  ياألعضاء ارتأت أن ا شرتكلللج سمل حتديد القضا3 ذات Pه@م ا أل األمانة عن احلاô، تقول ت، حفني 
شرتك ست قادرة عىل حتديد القضا3 ذات Pه@م ا نة  بني بوضوح أن ا تاجئ قد حتققت bلاكمل، لكن  نة إن ا ملا ي للج ن لللج تي . ل

شأنه سري  تني احلصول عىل  بت � ا�مو ناقض واحض،  بوهذا  تف ع طل  . ت

يا  .299 نوب أفر يقوعلق وفد  ية (ج يةلتمنbمس مجموعة جدول أعامل ا ب6ان األفر يقومجموعة ا شريا إىل 1عىل الرب-مج ) ل  ،ً م
شورة يف جمال  (1 من الرب-مج 5رسية بعض املعلومات املقدمة يف الفقرة  ية وا رش ساعدة ا ملاليت يقدم الرب-مج مبوجهبا ا يع لتمل

ياسة العامة إىل ا;ول األعضاء ياسات مبا يف ذÅ مواطن املرونة)لسـا  إلقاء املزيد من الضوء عىل وطلب الوفد. لسـ، وإىل ا
يحت، نظرا ألن ا;ول األعضاء مدعوة إىل املوافقة عىل ت� الويقة ثيعة مواطن املرونة اليت أ ت ًب هم أيضا من . ط ًوقال إنه  ف

ية أنه قد مت  تا لالفقرة ا نظام الرباءاتل بادئ واملامرسات القانوية  b لرش وعي أكرب ن مل ات وطلب احلصول عىل مزيد من املعلوم. ن
شأن يا-ت األداء، قال الوفد إنه قد وردت إشارة حتت مؤرشات األداء إىل تزايد عدد األطراف . لهبذا ا بة  bبو لسـ لن

تعاقدة  تعلق bلرباءاتملا بو ف¬  يمبوجب املعاهدات اليت تديرها الو ية bريس هو ي بة التفا b ق، موحضا أن أسس املقارنة لنسـ ً
تني174ًطرفا وأن العدد قد وصل إىل  173 يا-ت األداء خالل فرتة ا لسـن وفقا  لب هم ما إذا اكن ميكن . ً يفوطلب الوفد أن 

ية bريس، ألن العدد قد زاد واحدا فقط عىل حد عمل  تعلق bتفا شلك أكرب ف¬  ًالقول عن حق بأن عدد األعضاء قد تزايد  ق ي ب
يا سري قد حتقق  ًالوفد، وساءل الوفد عام إذا اكن ا لك ل يث حتدد وقال إن نفس . ت ست  بق عىل معاهدة بودا شئ  حا ب نط يل

يا-ت األداء 72أسس املقارنة  يÊ حتدد  ب طرفا،  ب سري 3ً طرفا، بز3دة قدرها 75ً ترب ا نا أيضا، ا ل، و ع يا"ًه ًحمقق  وقال ".  لك
ثري" تزايد العدد"الوفد إن   Åأن يفوق العدد ذ Õ بة b بكيعىن بار ذÅ. لنسـ يحا حول إماكية ا توطلب تو ن عض يا أو  "ً ًحمقق  لك

ًجزيا تعلق مبعاهدة قانون الرباءات، رأى الوفد أنه يوجد تداخل ف¬ بني مؤرشات األداء واملعاهدة اليت ذكرت مرتني". ئ . يوف¬ 
ية للفرتة  بار معاهدة قانون 2011-2010نوأشار إىل أن نفس األمر قد حدث يف الرب-مج واملزيا باب ا يح أ ت، وطلب تو سـ عض

يجة األوىل الرباءات مؤرش بة مث إدرا�ا أيضا يف مؤرش األداء يف إطار ا ثة املر ثا يجة ا ت أداء قامئ بذاته يف إطار ا تق نت ل ل لن ًل
بة تغري يف هذا الصدد، فأسس املقارنة حتدد . تقاملر تاجئ مل  توقال إن ا ب طرفا ويا-ت األداء حتدد 22لن سري 30ً ل طرفا وا حمقق "ً

ًيا ناك تداخل، من و�"لك باب اإلشارة إىل معاهدة فه، (ا،  سري أل بل ما مل يرد  بغي رمبا تفاديه يف ا سـة نظر الوفد،  تف تقي ملسـن
 .قانون الرباءات مرتني

يعلق عىل الرب-مج  .300 ية2سـوقال وفد الربازيل إن وفد اجلزائر   .لتمن bمس مجموعة جدول أعامل ا
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يقاته  .301 به إىل حد ) 2بشأن الرب-مج (تعلوقال وفد اجلزائر إن  يقات عىل الرب-مج تشـقد   2 ألن الرب-مج 1لتعلما ا
ية نا ب6ان ا ية  ية وعقد حلقات درا ساعدات  متضمن أيضا تقدمي  ل لل سـ ن م تقي يل عن مضمون . ً تفا صوطلب الوفد املزيد من ا ل

ية الفكرية نظام احلايل  يمي الصورة املقدمة عن ا شطة من أجل  ية وغريها من األ للملكهذه احللقات ا;را لتق ن لوفد، ف¬ وقال ا. سـ
ية، إن الرب-مج  يذ جدول أعامل ا منتعلق  ت لتي نف ها يف 2ب تعرا ض أشار إىل دراسات جرى ا ية سـ ية وا b ية نة ا مللكا من ن لتللج ملع

تعلق b;راسات . الفكرية نة ف¬  يات والقرارات الصادرة عن ا تو شأن ا يل  ته يف احلصول عىل تفا يوأعرب عن ر للج ص ل ب ص غب
ها، كام  تعرا ضاليت جرى ا ية 2وقد ورد يف الرب-مج . حدث يف الربامج األخرىسـ نة ا ن، عىل حد قول الوفد، أن ا ملعللج

يقات األعضاء أو عىل األقل دون إجياز اآلراء اليت أعرب  نظر يف أي تقرير لكن دون اإلشارة إىل  ية الفكرية  ية وا bتعل ت مللكمن لت
يات اليت1عهنا، يف حني أن الرب-مج  تو يل عن ا تضمن تفا ص  ل ص نةي يه، فقد اقرتح الوفد عىل األمانة أن . للج أصدرهتا ا علو

تعلق b;راسات اليت  نة ف¬  يات اليت صدرت عن ا تو ييف معلومات متكن ا;ول األعضاء من Pطالع عىل ا للج ص ل تض
b يةعرضهتا القطاع املعين يا-ت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والÊذج ا فلعالمات ا ب ع لص نةلل  .للج عىل ا

يقات عىل الرب-مج  .302 شطة اليت . 3تعلوقدم وفد الربازيل  نوأعرب الوفد عن ارياحه لرؤية هذه الطائفة الواسعة من األ ت
ية واإلجنازات اليت حققهتا  تني املا ضمتخضت عن هذا الرب-مج خالل فرتة ا ية حبق املؤلف واحلقوق لسـن نة ا;امئة ا نا ملعللج

يات لاكفة Pج@عات واعرتف الو.  خالل ت� الفرتةا�اورة ته األمانة يف إعداد الو�ئق واللو هود املضين ا(ي بذ b تفد س� جيل
ثفة. اليت عقدت خالل ت� الفرتة شطة  هدت ت� الفرتة أ مكفقد  يا-ت األداء، رأى الوفد أنه رمغ املعلومات . نش تعلق  ببوف¬  ي

شأن اجلانب المكي، فإهنا ال تقدم نفس همة اليت تقدáا  با يفيمل توى من املعلومات عن اجلانب ا لك ا بق أيضا هذا . ملسـ ًوقد  ينط
يق عىل برامج أخرى عديدة هام يف وضع . لتعلا تعلقة bإل ثال، بأن اكفة األهداف ا يل ا سفقد أبلغت ا;ول األعضاء، عىل  ملب مل س ُ

ية ها وا تعلقة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة واإلطار القانوين  ياسة ا;وية ا نا بل مل ل لسـ ية حلق املؤلف قد حتققتل ية العا مل ا . لتحت
هام يمي مضمون هذا اإل سلكن الوفد رأى أنه ال ميكن ل6ول األعضاء  شري إىل تزايد عدد . تق توقال إن أحد مؤرشات األداء 

تلف قضا3 حق املؤلف واحلقوق ا�اورة شأن  شورة القانوية  يدة من ا خما;ول األعضاء ا ب ن مل نا أيضاملسـتف ً، ووجد أن  ، ما ه
توازن حلق املؤلف يق نظام عاملي  شطة الواردة يف إطار هذا املؤرش لألداء قد أدت إىل  تحقق من أن األ  Mي ممن و حتق ن لل . سـ

بة، ويه  يجة املر b تعلق ياق، وف¬  تقويف نفس ا نت ي لسـ وعي أكرب وكفاءة أعىل ;ى ا;ول األعضاء يف جمال حق حتقيق "ل
شري إىل ، قال ال"املؤلف واحلقوق ا�اورة سب / املؤمترات/ عدد Pج@عاتتوفد إن أحد مؤرشات األداء  ندوات  حبا ل

تعلقة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة تعممي املعلومات ا بو إلهيا  ب6ان اليت تدعى الو نظامت وا ملا ل ي ل نا أيضا، ال ميكن، من . مل ًو ه
 Õ بدو ها و يمي نوع املعلومات اليت جرى  يو�ة نظر الوفد،  مي يمي للمضمونتعمتق ًوالحظ الوفد أيضا أن تقرير . تقأنه مل جير 

يت ا(ي أعدته  يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةلتثبا تد قبة ا ل تايل شع شري إىل مؤرش األداء ا ل  ناجتة عن "ي بات ا لالقرارات وا لطل
ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة نة ا;امئة ا نا يس b". ملعللج ًلرضورة áام وحمددا مبا يكفي لوهو خيلص إىل أن مؤرش األداء  ً

متر يف إحصاء عدد القرارات بدال  سا واحضني bلرضورة؛ وهو  نه  ته والغرض  يا بة،  يجة املر ًتقدمي تقارير عن ا يسـ ي غ فص ن لل م تق ت ل
بة. من إعداد تقارير عن جودة القرارات يجة املر شري bلرضورة، عىل حد قول الوفد، إىل أن الرب-مج حيقق ا تقوهذا ال  نت  .لي

ية(وقدم وفد الربازيل  .303 ية عن الرب-مج ) لتمنbمس مجموعة جدول أعامل ا تا يقات ا لا ل شطة . 4لتعل نوقال إنه رمغ أن جحم األ
تني  بري، فإن اإلجنازات اليت حتققت يف فرتة ا لسـناليت وردت يف هذا الرب-مج   تعكس bلفعل اإلجراءات 2011-2010ك

يل اج@عات .والقرارات اليت اختذهتا ا;ول األعضاء هود اليت بذلهتا األمانة يف  نه وجد أن من اجلدير اإلشارة إىل ا تسه  جل لك
ي ية الفكرية واملعارف ا b ية ية ا;وية ا بو احلكو تقلنة الو ن ل ي لجل مللكملع ية والفوللكوم ية إىل  اتبادرملر، واثدية واملوارد الورا مجع مالرا

بو ا!صص  تربعات الطوعي للو ندوق ا تربعات  يا ل لص يةل ية وا حمللمتعات األ صل يدية، .،للمج شأن املعارف ا تقلوتعممي املعلومات  لب
ية ندوبني عىل ا;ورات الر ية إىل اطالع ا ية الرا مسوا;ورات اإلعال مل م ، أشارت مجموعة جدول 3وكام يف حاô الرب-مج . م

ية ا(ي ال  ساعدات ا ية إىل توجه تكوين الكفاءات وغري ذÅ من ا نأعامل ا مل لتقمن شطة املذكورةلت يمي مضمون األ نسمح  . بتقي
يس فقط عن مجموعة جدول أعامل 8وقالت إنه ف¬ خيص الرب-مج  يقات  ية، صدرت  يق جدول أعامل ا تعلق  ل ا تعل من سـ لتمل بتن

يا-ت العامة ية، وإمنا أيضا عن وفود أخرى يف إطار ا با لمن ً شط. تل ية عىل حنو إجيايب األ نوالحظت مجموعة جدول أعامل ا ة لتمن
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ية تا بة ا يجة املر b تعلق لاليت أجنزت ف¬  ل ن تقي ت ية " :ل نظامت احلكو ية ;ى ا;ول األعضاء وا مهم معمق جلدول أعامل ا ملف لتمن ّ
متع املدين وأحصاب املصاحل اآلخرين �ا;وية وا نوانه ". ل يب  شري إىل  تقرير  عوقال الوفد إن ا ي شأن :"كتل بو  ب جدول أعامل الو ي

ية  يل عن " حملة عامة-لتمنا تفا يب وال عن مضمونه، وطلب الوفد املزيد من ا نه ال يقدم معلومات أخرى عن ا ص،  ل لكت لك
Åية . ذ ية عن  شلك عام، أشار الوفد، عىل غرار وفود أخرى ، إىل عدم ورود معلومات اك يا-ت األداء  تعلق  يفوف¬  ف كب ب ب ي

ية يف اكفة الربامج ية بفعا يات جدول أعامل ا ليذ تو من لتص شري إىل و. تنف بو يقال إن مؤرش األداء األول  شطة الو يع أ يإعداد  ن مج
ية بادئ جدول أعامل ا يا مع  منمتا لتشـ يام ترب أنه قد حتقق  ً وقد ا لك هم أن جدول أعامل . ع فوقد يؤدي ذÅ، وفقا للوفد، إىل  ً

بو شلك اكمل يف اكفة جماالت معل الو ميه  ية قد مت  يا ب تعممن . ًية أن ذÅ العمل ما زال جار3لتمنورأت مجموعة جدول أعامل ا. لت
ية و نة الرب-مج واملزيا تعلقة بإدراج  شات ا نا ثال يف ا يل ا هر عىل  نكام  جل مل ق مل مل بس بويظ ية مبعايري الو نة ا يا ن ئات ملعللج لهي يف قامئة ا

يق ية ا ية، يف إطار آ سـا ل نن يت ا(ي أعدته . لتملع يق ا;اخيل والرقابلتثبوقالت إنه يف تقرير ا تد قبة ا ل يل ة اإلداريةشع حتل، يرد 
تايل يمي:"لملؤرش األداء ا ييت الرصد وا ناجتة عن  يات ا تو يذ ا نجاح يف  تق ا لنف معلت ل ص ل يا-ت اليت مجعت من أجل " ل لبويذكر أن ا

تعلق بإعداد . هذا املؤرش ال متكن من إعداد تقارير جمدية يهنا ف¬  بغي  ثاال ألحد ا�االت اليت  ترب الوفد هذا  يوا ي سع ن حتم ً
شأن هذا الرب-مجا بتقارير  يابة عهنا عىل الرب-مج . ل b يعلق ية أن وفد اجلزائر  نوأضافت مجموعة جدول أعامل ا سـ لمن  . 11لت

ية (11ًوقال وفد اجلزائر معلقا عىل الرب-مج  .304 تأكد من أن ) لتمنbمس مجموعة جدول أعامل ا لإن شاغ� الرييس هو ا ئ
ية تدر بو تقدم دورات درا ية الو سـأاكد ي شأن مي شامM لاكفة رؤى ا;ول األعضاء  يفة مع الرؤية ا بية ومعلومات وخربات  ل م تكي ب

يل ا(ي يربط  يل عن ا تفا تاج إىل احلصول عىل مزيد من ا ية  ية الفكرية، موحضا أن مجموعة جدول أعامل ا با سمللك ص ل حت لمن لت ً
ية تأكد من أن اكف. لتمنذÅ جبدول أعامل ا يحات  تو بت ا�موعة بعض ا للو ض ل ة شواغل ا;ول األعضاء قد أخذت يف طل

بان باره . حلسـا يث ترد اإلشارة إىل معدل الرضا وا بة األوىل،  يجة املر يا-ت األداء وbألخص ا تعلق جبدول  توف¬  ن ب عي حل تق ت
يا" ًحمقق  يني"لك توى رضا ا يمي  نت األمانة من  يف  بهتا يف معرفة  ية عن ر ن، أعربت مجموعة جدول أعامل ا سـ ك غ همن ملم تق متك  أو لت

متكن من . من ¾بعوا ا;ورات يا، يك  توى الرضا قد حتقق  شري إىل أن  ته األمانة، حني  توساءلت ا�موعة عام  ً لك سـ ت فعل مت
يمي ذÅ الرضا نت األمانة من  شاركني، ويف  توى رضا ا تأكد من  تقا متك ك مل سـ شأن . مل بوشأن اإلشارة اليت وردت  ز3دة ب

يل اجلغرايف  شأن ت� الز3دة، وساءلت لتعاونامللزتمني bللرشاكء لمتثا يل  تفا بت ا�موعة احلصول عىل املزيد من ا ت،  ب ص ل طل
تحديد b Åيه ذ لعام  ناطق؟ ويف حتدد هذا . يعن رشاكء ولو اكن األمر كذÅ، مفن أي  كوقالت هل يعين ذÅ تزايد عدد ا م ل

يل اجلغرايف؟  لمتثا

يةbمس مجمو (22أما وفد الربازيل فقد علق عىل الرب-مج  .305 يذ ا) لتمنعة جدول أعامل ا لنظام املايل تنفوسلط الضوء عىل 
ية ا;وية للقطاع العام  ته واملعايري احملا لاجلديد وال س ية اليت حتققت اإلطار الزمين احملدديف بحئ باره من اإلجنازات الر b ،سـ يت ئع

بو لعام . يف ت� الفرتة ية للو يا-ت املا يوالحظ أيضا أن ا ل لب ساbت تلقت آراء غ2011ً تحفظات من مراجعي ا شفوعة  حلري  ب . م
شاركة ا;ول األعضاء يف ت�  ية ترى رضورة تعزيز  ية، إن مجموعة جدول أعامل ا ية وضع املزيا تعلق  موقال، ف¬  من ن بعمل لتي

تعراض اجلدول الزمين لالج@عات يق ذÅ وهو ا يل ممكن  ية، موحضا أن مثة  سـا س تحقلعمل لب وقد اكن ذÅ هو أحد . ً
بوPقرت بادل اآلراء حول إدارة الو ية يف إطار  ياحات املقدمة من جدول أعامل ا ت وأخريا، اعرتفت مجموعة جدول أعامل . لتمن

منوي بو قد بدأت يف وصف اإلنفاق ا ية بأن أمانة الو لتا يت من يح . ل تاج، وفقا للمجموعة، إىل مزيد من ا لتنقوهو تعريف ما زال  ً حي
نة الرب-مج يك يكون أكرث دقة وأعربت ا�موع شات هبذا الصدد خالل دورة  نا هام يف ت� ا ها إىل اإل جلة عن  ق مل س تطلع

ية يعلق عىل الرب-مج . نواملزيا يعلق عىل الرب-مج 17سـوأضاف الوفد أن وفد اجلزائر  ند  سـ وأن وفد ا  . 30له

ية (17ًوقال وفد اجلزائر معلقا عىل الرب-مج  .306 شأن إنه يود ) لتمنbمس مجموعة جدول أعامل ا بأن يطلع عىل آراء األمانة 
يث إهنا تقول  ية bإلنفاذمواصM بر-مج معل إن قرار "حالفقرة األوىل من هذا الرب-مج  شارية ا P نة نا ت ملعللج بذÕ س ت أبرز ما 

ية إ بو الرا شطة الو باع مقاربة شامM يف Pضطالع بأ يع عىل ا b لزتامPبو من �ود يف هذا الصدد، و مالو ي ن ت شج ىل إذاكء لتي
ية الفكرية هدت ذP Åج@ع." للملكPحرتام  ية  قد  ية ومجموعة جدول أعامل ا ب6ان األفر شوذكر الوفد بأن مجموعة ا منيق . لتل

بب رضا  بM ويس  ناك اتفاق عىل خطة العمل ا نة قد اختذ ألنه مل يكن  ثا سوقال إن القرار ملواصM العمل يف ا;ورة ا ل ملق بم ه ل
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نةا;ول األعضاء عن سابق موحضا أن عددا من Pقرتاحات قد قدم إىل ا للج بر-مج العمل ا ًل ومل جير Pتفاق عىل Pقرتاح . ً
بل ية ا يطرح يف بر-مج املزيا ملقا(ي  ن شة حول متديد بر-مج العمل احلايل. سـ نا يه، فقد عقدت  قو ومن مث، رأى الوفد أن . معل

شأن هذا Pتفاق ته األمانة  سري ا(ي قد با متف شئل ية احلصول عىل . ل غري واحض بعض ا لتمنوطلب مجموعة جدول أعامل ا
نقطة bألخص شأن ت� ا يحات  لتو ب شطة . ض ثة تقول إن الرب-مج يضمن أن اكفة األ ثا يا، أشار الوفد إىل أن الفقرة ا نو� ل ل ًن

ية فضال  هة حنو ا تصادية وا P ية شواغل Pج@ ناول عىل حنو اكف ا ًتعكس و من ع ل لتت تج ق توازن بني احلقوق اخلاصة ملت لعن ا
سؤوô عن . واملصاحل العامة بة ا سـىن  يف  تحديد  b بهتا يف أن تعرف ية عن ر ملوأعربت مجموعة جدول أعامل ا شع ت ك ل غ للمن لت

شطة17الرب-مج  توازن بني احلقوق اخلاصة واملصاحل العامة يف اكفة األ ن أن تضمن مراعاة ا  .ل

ند معلقا عىل الرب-م .307 ًوقال وفد ا ية (30ج له تقدير عدد ) لتمنbمس مجموعة جدول أعامل ا لإن ا�موعة تالحظ مع ا
نجزة يف إطار الرب-مج  شطة ا ملاأل توسطة عىل إعانة 30ن رشاكت الصغرية وا سات ا;امعة  ية واملؤ ساعدة املاكتب الو مل  س ن للمل ط

ية الفكرية نظام ا توسطة عىل Pتفاع  رشاكت الصغرية وا مللكاملقاولني وا ب ن مل بري لربامج تدريب املدربني . ل لككام الحظت العدد ا
ند يف الفرتة  يني ال.ين نظام يف ا توسطة، مبا يف ذÅ احملفلني الو رشاكت الصغرية وا ميي  ميي ودون اإل تدى اإل هوا ن مل لن طلل قلمل قل

يا يف Pت. 2010-2011 هاما áام ور شلك إ نجزة يف إطار الرب-مج  شطة ا نوالحظت أن األ سـ ت مل ًن ئيً ً ية الفكرية من س b مللكفاع
سب قطاع  يث  ية  نا ب6ان ا توسطة، ال سـ¬ يف ا رشاكت الصغرية وا تطوير يف قطاع ا تاكر وا P تأجل تعزيز ل ل مل ل يكب حل م

برية ية  توسطة أ رشاكت الصغرية وا كا مه مل ية أو اإلجنازات أكرث مما . ل لمكوقالت إن تقرير أداء الرب-مج حييص مع ذÅ املؤرشات ا
بة اليت حتققتيركز عىل  تاجئ املر ياس ا شطة من أجل  تقأثر ت� األ نق نقطة لوقالت إن العديد من الوفود قد أ�رت ت� ا. لن

يا-ت األداء بشرية إىل أن  تاحم يا-ت غري  يد، لكن العديد من ا شلك  م الواردة يف هذا الرب-مج معدة  بج بت أن . لب طلو
ساعد ثل  شطة املقررة  باب توقف بعض األ متعرف أ ن توسطةمسـ رشاكت الصغرية وا سات ا;امعة  ملة املؤ وقالت إن تقرير . للس

يت الصادر عن  يق ا;اخيل والرقابة اإلداريةلتثبا تد قبة ا ل ميةشع تقرير áمة و يا-ت األداء الواردة يف هذا ا شري إىل أن  ق  ل ب . ي
بو  بات الو نا شاركني يف  يقات املطلوبة من ا يلكهنا ارتأت تعزيزها بإضافة ا سـ مل متعل رشاكت الصغرية ل سات ا;امعة  لليف املؤ س

شطة شأن أثر األ توسطة  نوا ب يمي . مل متكني من إجراء  ية  ست اك يا-ت األداء  شري أيضا إىل أن  تقرير  تقوأضافت أن ا للف ي ب ي لل ً
توسطة رشاكت الصغرية وا سات ا;امعة  توى رضا املؤ يل  بة وتح يجة املر يق ا نجزة  شطة ا ملسلمي لأل س سـ ل ل ن مل للن مل تقل ت . تحق

بانو نارص يف ا يذ الرب-مج نظرا لرضورة أخذ ت� ا يمي  بت ا�موعة  سـيه، فقد  لع طل حلعل ً نف  .تتق

يا .308 تعلق bلرب-مج . 23 و 20عىل الرب-جمني  نوعلق وفد أملا نذ عام 20يوقال ف¬  ية إنه  تعلق bملاكتب اخلار م ا ج مل
ية جديدة موحضا أن2010 شاء ماكتب خار سأô إ بحث يف  بو  ً، والو ج ن م ت ية العامة يف عام ي توصل  2011مجلع من أولو3ت ا لا

 ôسأ شري إىل أن ت� ا شأن وأن الويقة  ملإىل قرار هبذا ا ت ث تابعهتا" منقطعة"ل باب حتول . مأي مل جتر  يح أ سـوطلب الوفد تو ض
توقفة  ôسأ سأô من أولوية قصوى إىل  مت� ا م تعلق bلرب-مج . مل تدريب 23يوف¬  سأô ا م، أ�ر الوفد  ل ًشريا إىل أن م

Åبو كذ بة للو bبة للموظفني و b مá تدريب يا سـ سـ نل لن بة . ل تاجات اليت توصل إلهيا تقرير  P شعوالحظ أن إحدى نت سـ
يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد قا شري إىل أن ل رشية  شأن املوارد ا ت  رشية 21ً موظفا من أصل 16لبب لب موظفا يف إدارة املوارد ا ً

تلقوا أي تدريب خ نوات األخرية إال يف جمال اللغاتيمل  رش  سـالل ا ثري من و�ة نظره بعض القلق، وهو ما قد . لع يوهو ما 
بو شلك عام يف الو تدريب  سأô ا بة ف¬ خيص  يشاطره مدير ا ب ل م شع تعلق bلرب-مج . لي رشية، 23يوف¬  تعلق bملوارد ا لب ا مل

ثالث فرتات األخرية، قال تني األخريتني أو ا لوفرتيت ا تدريب تصل إىل لسـن  يف 1لل الوفد إن من املالحظ أن املوارد ا!صصة 
بلغ 4أي حنو -املائة ية  ت ماليني فرنك سورسي، وأن املرصوفات احلا ل يون فرنك سورسي1,6 و1,4ي ي  تيض وفقا . مل ًوهو ما  يق

تدربات ها إلجراء بعض ا نظام  يللوفد توفر موارد يف ا ل بعث عىل مزيد م. لتخصيصل ن القلق هو اإلشارة يف تقرير يوقال إن مما 
 وهو نظام األداء اجلديد هيدف إىل حتديد نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني إىل أن 23أداء الرب-مج ف¬ خيص الرب-مج 

ية احملددة تصل إىل  ياجات احلا P تدريب وأن ياجات ا لا ت ل حت يهتا1,500ح تاحة  ب دون وجود موارد  توساءل الوفد مىت . لتلم
تحويالت؟ إذن  تأيت؟ وهل أجريت bلفعل بعض ا سائل؟ وما هو جحم املوارد املطلوبة ومن أين  لناول األمانة ت� ا سـ مل تت سـ
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نظمة ال ميكهنا Pتظار حىت الفرتة  نوأوحض أن ا تدريب2015-2014مل b تعلقة ية ا ية الر ناول ت� ا ل  مل سـ لقض يت مفن الرضوري . ئل
ية تني احلا لناوها يف فرتة ا نت  .لسـل

باه الوفود إىل الرب-جمني ولفت .309 بات"وقال إن مؤرش األداء . 6 و5نت وفد كور3 ا بة ويه " لطلعدد ا يجة املر b تقيربط نت لت
شأن الرباءات" تعاون  نظام معاهدة ا بPتفاع  ل ب نه ". ن بو،  بة للو b مة للغايةá اإلحصاءات �لكوقال إنه يدرك أن ت ي لنسـ

شدة عىل عوا متد  بالحظ أن هذا املؤرش  تاكري وما إىل ذÅيع P سلوك تصادية وا P ôثل احلا ية  بمل خار ل ق م يه، فأي . ج علو
بو يل من �ود الو متد سوى عىل قدر  بات قد ال  يز3دة أو اخنفاض يف عدد ا ئ ضلطل تكامل . يع سـوارتأى أن من الرضوري ا

بو نجزها الو ية اليت  شطة ا يس األ يا-ت أداء  نوع من املؤرشات  يذÅ ا ت لفعل ن ب تقل سري ذÅ عىل أنه و. ب بغي  تفارتأى انه ال  ني
هود يف هذا Pجتاه ته يف تكريس املزيد من ا تخدام ت� املؤرشات، وأعرب الوفد عن ر جلعائق أمام ا ب ية . غسـ ثا نقطة ا نأما ا ل ل

بة للغاية يث رأى أهنا تعرض بطريقة  يا-ت األداء للك الربامج تقربا  تعلق  تضاليت أ�رها  ي ب مقت حف باه إىل وللمقارنة، . ًي P نتلفت
ية للفرتة 2املرفق  نجزة يف إطار 139، الصفحة 2011-2011ن لرب-مج األداء واملزيا شطة ا يث يرد رشح لأل مل  ن ناديق ح لصا

ت¦ية Pن هم. س ية  للفورأى أن هذه املعلومة أكرث قا توساءل عام إذا اكن من املمكن إ¾حة املزيد من املعلومات املفصM . بل
ت¦يةل6ول األعضاء  P ناديق يغة ا  Mيغة املامث نيف ا لص لص  .سلص

تحداث  23وعلق وفد بريو عىل الرب-مج  .310 b يفة، مع اإلشارة إىل 156سـوقال إن تقرير أداء الرب-مج أفاد عدد "ظ و
ثb Mلقدر الاكيف ناطق غري  هم من  يني ا(ين مت تو مماملوظفني ا من ظيف اءل الوفد توس. 5 و3وقال إن عددمه قد تراوح بني ". مله

يعمل  سـيف  سريك هم لنظام إشارات ا تدن، من أصل 6ظيف مع بلوغ إجاميل ا(ين مت تو يل  م موظفني من ب6ان ذات  متث
بق عىل أعضاء 156 ية والاكرييبةمجموعينط؟ وأضاف أن هذا األمر   . وغريهاتين ب6ان أمرياك الال

يا عىل الربامج  .311 نوب أفر يقوعلق وفد  يث أشار إىل 4 و3 و2ج ب،  يد بأن 12يان يف الفقرة األخرية من الصفحة ح يف 
ية يات الوجهية من جدول أعامل ا تو b يذها ها و ته و منهذا الرب-مج اسرتشد يف تصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط واكن للوفد رأي . ن

ية  تو يه أن يطلب إجراء دراسة تضع ا صآخر يف هذا الصدد، فقد اكن  ل بار15عل P ية يف ت من جدول أعامل ا عمن تساءل و. لت
ية  تو ية مراعاة ا يح من مدير الرب-مج حول  يحا وطلب احلصول عىل تو  Åبار ذ صيف ميكن ا ل ض حص ت كيفك ً شة 15ع نا ق ;ى  م

ية نا تعلق حبامية الرسوم والÊذج ا عمعاهدة  لص ثاين . ت شري، وفقا للوفد، 13 يف الصفحة الواردلأما عن مؤرش األداء ا هو   ،ً ي ف
تني حاالت تصد10إىل ما ال يقل عن  بحت أطرافا خالل فرتة ا سع دول فقط يه اليت أ لسـنيق لكن  ً ص يف . ت كوساءل الوفد  ت

يا"ميكن أن يكون معدل األداء  ًقد حتقق  رش تصديقات"لك تعلق  شود  هدف ا بع، رمغ أن ا يمل ن باره حمققا. ل ًوقال رمبا ميكن ا . عت
تعلق bلرب-مج  تضمن أي معلو2، أن الفقرة 3يوالحظ الوفد، ف¬  ياتت ال  تحد3ت وPسرتا يقة عن ا يجمات د تل والحظ . ق

ية للفرتة  تحد3ت2011-2010نأن الرب-مج واملزيا يات ومن مث ا مترار إىل Pسرتا b شري ل  يج تي وأشار إىل أن تقرير الرب-مج . سـ
برص يف  شات معايق ا نا ية ال يربز سوى اإلجنازات، وفقط اإلجناز ف¬ خيص  لواملزيا ق نة ا;امئة امن ملعنية حبق املؤلف للجا

سائل األخرى áمة للغاية أيضا. واحلقوق ا�اورة تحد3ت، ألن ا بل عىل ا ًوارتأى الوفد رضورة إلقاء الضوء يف ا مل ل وف¬ . ملسـتق
باب عدم إحراز تقدم يف هذا الصدد ناءات، سأل الوفد عن أ Pيدات و b سـتعلق ت ي ثي سـ كام طلب احلصول عىل . لتق

ت يقة ف¬  يمعلومات د تخدمةق سعي . ملسـعلق bللغة ا يح أن ا بل من تو نت األمانة يف ا نا، إذا  يكون  لوقال إنه  ض ت تقسـ ملسـمتك ً مم
شأن بث اإلذاعي يفيض إىل إبرام معاهدة هبذا ا لف¬ خيص حامية ا تعلق األمر . ل برص،  يوقال إنه كام اكن األمر يف حاô معايق ا ل

بارة عن خطة معل . بصك دويل بث اإلذاعيعلكن رأى أن ذÅ هو  ئات ا توصل إىل معاهدة محلاية  لحنو ا ي يس من -هل فل 
بة Õ ما املقصود  b بث اإلذاعي"لنسـالواحض ئات ا لحبامية  يا-ت األداء الواردة يف صفحة ". هي تعلق  ببوالحظ الوفد ف¬  ، 18ي

تعلق مبؤرش األداء اآليت. 4 و3 و2 و1أنه مل ترد إشارة سوى إىل مؤرشات األداء   القرارات وPل@سات الصادرة :"يوف¬ 
ية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة نة ا;امئة ا نعن ا شأن ألنه وجد "ملعللج ل، طلب الوفد احلصول عىل مزيد من املعلومات هبذا ا

ناول  ً قرارا وال@سا صادرين عن 20تأن من الصعب القول بأنه قد مت  ية حبق املؤلف واحلقوق ا�ً نة ا;امئة ا نا وف¬ . اورةملعللج
ئات اليت تعاين من إعاقات أخرى، قال الوفد إنه  برص وإمنا أيضا إىل ا شري فقط إىل معايق ا لفخيص مؤرش األداء ا(ي ال  ً ل ي

يا ترب حمقق  ًقد ا لك برص. ع شري سوى إىل معايق ا يا-ت األداء ال  للكن  ت . ومل ترد إشارة إىل من يعانون من إعاقات أخرى. ب
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يه، فقد طلب الوف ياعلو ترب ذÅ حمقق  يف ا ًد املزيد من املعلومات من األمانة ملعرفة  لك ع  من الرب-مج 32وف¬ خيص الفقرة . ك
ية4 يذ جدول أعامل ا ناول  سام اليت  من، سلط الوفد الضوء عىل الطلب ا(ي تقدم به إللقاء مزيد من الضوء عىل األ ت لتق نف . تت
ثال ا(ي ورد يف الصفحة ( يث أش21ملعىل غرار ا تعلق bلصفحة ). اد الوفد bلرب-مجح  ، ف¬ 4 من الرب-مج 23يوف¬ 

بب شغور بعض  يح ألن ذÅ يؤثر عىل املرصوفات  تو شاغرة، طلب الوفد إضافة املزيد من ا ناصب ا b بستعلق ض ل ل مل ي
ها ناصب ونقل  بعضا ية الرب-مج . مل شأنه 4مهوشدد الوفد عىل أ ساعدة  ع ورأى أن من الرضوري تقدمي ا ب هور مل ظند 

شواغر تعلق مبلء ا لشTت ف¬  ي  .م

نغارb 3مس  .312 يقهوعلق وفد  يث شكر األمانة عىل �ودها 10 عىل الرب-مج لبلطب6ان أوروb الوسطى ودول ا ح 
ية  يات الو تعلق bالسرتا ية ال سـ¬ ف¬  ب6ان ا تخذة يف ا بادرات الواردة يف هذا الرب-مج وا تلف ا نورحب  يج ي ن ل مل مل طمبخ ت ملع

ية الفكريةلل تدريب عىل ا ية الفكرية، وا ية  ية ا ية، وحتديث ا رش مللكية الفكرية، واإلصالحات ا للملك ن لملك ت ب تحيع ل لل كام أعرب . ت
بادرات يف هذا ا�ال 30عن دمعه للرب-مج  توسطة وحث األمانة عىل مواصM اختاذ ا رشاكت الصغرية وا b تعلق مل ا مل لمل

ية إىل تع هود الرا موbألخص بذل ا نطقة جل تاكرية يف  P توسطة رشاكت الصغرية وا مزيز دور ا ب مل ب6ان أوروb الوسطى ودول ل
يق  .لبلطا

نظمة ف¬ خيص املاكتب 20عىل الرب-مج  وعلق وفد مرص .313 تعرف عىل وضع املفاوضات اليت أجرهتا ا يث طلب ا مل  ل ح
يا، وطلب احل تب خار` إىل اآلن يف أفر شريا إىل عدم وجود  ية،  يقاخلار مك ًج تعلق بوضع معايري م يح ف¬  يصول عىل تو ض

هام الرب-مج  شأن مدى إ سوتقدمي معلومات  ية bملعايري املوحدة 20ب نة ا نذ خوض ا ية، ال سـ¬  يذ برامج ا ن يف  للج ملعمن م لتنف ت
ية يات جدول أعامل ا يذ تو شات عن  مننا ص لتق نف  .تم

تعلق bلرب-مج  .314 هورية كور3، ف¬  يوأشار وفد  نا9مج ق، إىل ا سة مل ية مشات اليت أجريت يف ا;ورة اخلا ننة ا ملعللج
ية bية الفكرية لتمن يا ودمع وضع 2010 يف أبريل مللكوا نولو تطوير ا يث وافقت ا;ول األعضاء عىل اقرتاحني  ج  تك لح ل

رشوعان عىل ترص هذا ا نذاك عن رأهيا برضورة أن  يات املقررة، موحضا أن العديد من الوفود أعربت  ملPسرتا يقح ي ًيج  والية ت
ية نظامت غري احلكو تحدة األخرى أو ا نظامت األمم ا تعاون مع  هود  بذل من مث ا بو وأن  مالو م ملجل مل لل ت ـى . ي نهتوقال إن العمل قد ا

بة  تفادة من اخلربات ا هام األخرية، ومن مث طلب احلصول عىل فرصة لال رشوعني اآلن أو هام يف مرا سـيف هذين ا ملكتسـ حل مل
رشوعنيًوأخريا، شكر . إىل اآلن يذ هذين ا سؤولني عىل �ودمه  ملالوفد املدراء ا نفت ل  . مل

ساؤالت الوفود .315 شطة يف . وقالت إن وفد اجلزائر ذكر عدة نقاط. توأجابت األمانة عىل  يف ميكن إبراز واقع األ نأوال،  ك ً
سني هذا   Mتجابة للطلب ذي الص Pية بقانون الرباءات عىل حنو أفضل و نة ا;امئة ا تحا سـ ن لللج تقارير يف ملع نوع من ا لا ل

بل يق والطلب. ملسـتقا لتعلوقد أحاطت األمانة علام بلك من ا هد من أجل إرضاء الوفد يف . ً بذل لك ا جلوقالت إهنا سوف  ت
بل تعلقة bلفقرة . ملسـتقا سأô ا شأن ا يا،  ملو� مل ب ندوات وغريها، وما إذا اكن يمت 5ًن ية وا رش شورة ا ل حول العمل عىل ا يع لتمل

سعي إىل  حتا شاريع ل يقات عىل  ية و تألف من حلقات درا توازنة، أوحضت األمانة أن العمل اجلاري  ميق ذÅ بطريقة  تعل سـ ي م ق
ناء عىل طلب ا;ول  شرية إىل أن لك ذÅ تقوم به  ية،  رش شورة ا ثات ا شاريع القوانني اجلديدة و يل  بالقوانني و م يع مل بع مل لتتفص

شاركة يف ا. األعضاء فقط تعلق برباءات ملكام طلب من األمانة ا تلفة  يع  تحدث عن موا ية  ية واإل تندوات الو خم ض لل مي ن قلل ط
نفعة وغريها ثال مناذج ا يل ا ملPخرتاع، عىل  مل بو مؤخرا أن . بس ثM اليت ذكرهتا األمانة عىل ذÅ، أنه قد طلب من الو ًومن األ ي م

يات برباءات جمتحدث عن حامية الرب بو الوضع. ت هذا الطلب، رشحت الو تجابة  يوا تلف لسـ ثM عىل ما حيدث يف  خم ورضبت أ م
بو. أحناء العامل يس دور الو نا أو آخر ألن هذا  س� اجتاها  ب6ان يك  تأثري عىل ا يويه مل حتاول ا ي ت ل لل ً وذكرت األمانة بأن . معً

يا- رمبا  ب6 ما أو أ يدة  ية الفكرية  يف أن ا ية يف هذا العمل هو حماوô حتديد  ها الر ًأحد أهدا ح مف مللك لف ك يدة، ئيسـ مفال تكون 
ية تكون رسية رش ساعدة ا يفة أن ا ند الطلب،   Åيعوقالت إهنا تفعل ذ مل مض ية اليت توجه . لتع بادئ الر سـوقالت إن أحد ا ئيمل

سأô املرونة أيضا؛  بو مع  تعامل هبا الو بار، موحضة أن هذه يه الطريقة اليت  P لك ب6 يف ôأخذ حا ôًها هو حماو م ي ت عت معل
ب6 تأمل ا لـي  ت يارات املطروحة أمامه يه هف ب6 ا بني  ثال، مث  يل ا سأô ما عىل  خل وجوانب املرونة حني تكون بصدد  لل ت مل سـ بم
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ساعده عىل أن يدرك ما يه أهدافه، كام . هذا أو ذاك أو ت� ب6 أو  بو ال متيل عيل أي ب6 رأ3 حمددا، لكهنا توحض  تفالو لل ًي ً
هذا  تلفة اليت ميكن  بدائل ا يه ا لتطرح  ! ل يق ت� األهدافعل يهنا من أجل  تار من  ب6 أن  حتقا ب خي توازن . ل لوقالت األمانة إن ا

شورة  تضح أيضا من خالل العمل ا(ي تقوم به حول املرونة، سواء من خالل ا يفة أن هذا  ها،  بة  b م للغايةáمل ي مض ًسـ ل لن
يل ا ب6ان، فعىل  تلف ا ندوات اليت تعقدها يف  ب6ان أو ا ية  رش ملا س ل خم ل لل بيع ها إزاء املرونة، لت بو عن مو قفثال ال تفصح الو ي

يث  تاجئ ت� املرونة  تخدام مواطن املرونة وما يه  ية ا بعض  ها ا رشح  ب6ان معا عىل أن  حبولكهنا حتاول محل ا ن سـ ل يفل كبعض ل ت ً
بعض ها ا تعمل من  ب6ان أن  لميكن  ت ت. بعضلل P ثل تحدث حول قضا3  يان، يطلب إىل األمانة أن  بويف بعض األ مت اكر ح

تظم شلك  توح، وما إىل ذÅ، وهو ما تقوم به  توح، أو املصدر ا نا مب ملف ية . ملف مللكوأضافت األمانة أهنا ال تدعو إىل مزيد من ا
يدة ألهداف ب6 ما ية الفكرية يف احلاالت الفردية ميكن أن تكون أو ال تكون  يف أن ا بني  مفالفكرية، لكهنا حتاول أن  مللك ك . ت

ث سؤال ا لوف¬ خيص ا ثبل تأمل ذÅ عن  كالث لوفد اجلزائر، قالت األمانة إن علهيا أن  بع . ت متل رمبا  ناقض ا ينوارتأت أن ا حملت ل
هومة يف مرحM ما نة اكنت   ôحا �تضمن أساس املقارنة، وأن ت مفمن أن معودا ;هيا  ي معي . مث تدرس الوضع بعد عامني. ً

ئذ ميكهنا أو ال ميكهنا حتديد بعض اإلجنازات تاجئ وأ. حينو باب وراء وجود  تقادها بأن هذا هو أحد األ نعربت األمانة عن ا سـ ع
تلفة !تلفة يف األمعدة ا ناقضات . خم نوع من ا نب هذا ا تطاعهتا  b ثب أكرث ملعرفة ما إذا اكن نظر عن  توأضافت أهنا  ل جت سـ ك لس ت

ية  . حقيقإن اكنت 

يعة أوجه املرونة، وهذا  ساؤال حول  يا  نوب أفر بوأ�ر وفد  طت ً يق يه من و�ة نظر األمانة، ج هل الرد  علسؤال ال  يس
بات اليت ترد إلهيا متد عىل ا سأô فردية  لطلألهنا مرة أخرى  بدأ بصدد اإلطار القانوين . تعم يث ا ملوقالت األمانة إهنا من  ح

بني Õ جوان. ا;ويل ا(ي تلزتم به دوô ما باته وأهدافه، أن  ب6 ور سب أوضاع ا ـي حتاول  تومن مث،  غ ل حب ب املرونة يف هف
تلفة مبوجب هذا  يذ الزتاماته رمبا بطرق  ية  ب6، و خماإلطار القانوين ا;ويل احلايل مبوجب املعاهدات اليت يلزتم هبا هذا ا نفل تيف ك

متد عىل الطلب وPل@سات اليت ترد إلهيا من . اإلطار ناوها، قالت األمانة إن األمر  يث أنواع املرونة اليت يمت  يعومن  ل تح
تعلق بز3دة الوعي.  األعضاءا;ول ثاين املطروح  سؤال ا يواكن ا ل ياسه، عىل حد قول األمانة اليت . ل هل  يس من ا  Åقوذ س لل

ياس، موحضة أن ما اكنت تقوم به  ية  يار أكرث قا شات عن طريقة دراسة ذÅ جلعل هذا ا نا يد  تأ b ناك للقتقد أن  بلم ملع ق ك ل ه تع
ية عىل األقل خالل العامني هو دراسة ما تقو نة ا ية بقانون الرباءات، ودراسة ما اكنت تقوم به يف ا نة ا نم به يف ا للج ن ملعللج ملع

ية اليت تقوم هبا رش ثات ا يع هذه ا ية و رش شورة ا b تعلق ية الفكرية، ودراسة ما قامت به ف¬  ية وا bيع بع مج يع مل ي تمن لت ل ل مللك . لت
بع يصعب حتديد ما إذا اكنت b ها، إذ لطوأعربت األمانة عن أ نجح يف مل ها أن  ت حققت ذÅ أم ال، ولكهنا أعربت عن أ مل

ب6ان بعد ذÅ أقدر عىل اختاذ قرار حول Pجتاه  بح ا يث  شات  نا ية الفكرية من خالل هذه ا b لز3دة الوعي تص حب ق مل مللك
سلكه سن من جانب . تا(ي ترغب يف أن  سمح لألمانة bلقول إن ا نص  شأن املعاهدات، فإن ا تحمث أخريا،  ي ل لب أحد ً

ب6ان . ًأطراف املعاهدة يعين إجنازا لووافقت األمانة عىل رضورة مراجعة ذÅ أيضا، عىل وجه اخلصوص، ألن الزتام ا ً
بو يس يف أيدي الو بو أو عدم الزتاáا هو أمر  يمبعاهدات الو بغي علهيا أن . لي ب6ان، واليت  سأô ختص ا نـي يف واقع األمر  يه ل م ف

ية اليت  لعملتقرر أيضا طول ا يكون أمرا جيب عىل األمانة . سـتلزتم هبا مبجرد أن تقرر Pلزتامً  Åًو(ا، مفن األرحج، أن ذ سـ
بال يه يف الو�ئق  نظر  ًإعادة ا تق مسـف  . ل

 Mها عىل اجلوانب القاب يا ترص  يث ال  تو® احلذر  تعني عىل األمانة أن  سوذكر أحد الوفود يف وقت سابق Õ أنه  ق يق حب ت ي
شمل أيض يياس وإمنا  نفذها bلفعل. ًا اجلوانب ذات الصMللق يد جزء من األفاكر اليت  تأ b Åتوقالت األمانة إن ذ ك وف¬ خيص . ل

تعاون ف¬ بني ا;ول  ترب جزءا من تعزيز ا يعة احلال أن  لمعاهدة قانون الرباءات، فقد ورد ذكرها مرتني ألنه ميكن  تع ًب بط
يجة حم نهيا أيضا  تاألعضاء إىل حد ما، مث مت  كنب ً ية. ددةت نب هذه Pزدوا تعني عىل األمانة أن  بل،  جويف ا تجتق تي فال يوجد -ملسـ

يه عدا ذÅ (كر معاهدة قانون الرباءات مرتني جبب و  .س

تقرير اآلن .316 نا يف هذا ا يذه  بغي  لوأجاب وفد اجلزائر بأن إبراز الواقع  ه نفي بق عىل . تن  Åينطوقال إن من الواحض أن ذ
بل تعلق bإلحاطة علام bلواقعينطولكن، جيب أن . ملسـتقا  ôسأ تقرير ألهنا  ًبق أيضا عىل هذا ا ت م ل ً. 
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شأن الرب-مج  .317 يقات  بوردت األمانة عىل ا يذ . 2لتعل يق من وفد اجلزائر، ويه اإلشارة إىل  تنفوف¬ خيص أول  تعل
رشوع جدول أعام تجارية  نرص العالمة ا سامهة الرب-مج يف  ية وعىل األخص  ملجدول أعامل ا ل ع م ية لتمن ، 01 20 16لتمنل ا

تداول  متكن من ا نة مل  ية الفكرية، قالت األمانة إن ا ية وا b ية نة ا لوا(ي أمثر عن تقرير خضم جدا قدم إىل ا للج من ن تللج مللك لت ملع ً
هو ال يزال معلقا ًشأنه، (ا  ف تابعة. ب تقارير حول أي  نة من رفع ا متكن ا بب مل  موهذا ا س لل للج ت بب أيضا ال يزا. ل ًوهذا ا س ل لل

تقرير  بحث" كام قدم"لا ناوb Õ;راسة أو ا لومل يمت  ته . ت نا ناك ما يكفي من الوقت  تقرير، ولكن مل يكن  شـوقد قدم ا مل ه قل
نة ثقل  للجبب جدول األعامل ا مل شاط متت . بس ثاين، أي احلصول عىل مزيد من املعلومات حتديدا حول  سؤال ا نوشأن ا ل ل ًب

تقرير  يه يف هذا ا لاإلشارة إ تعاون مع حكومة بريووهو ندو(ل b ها الرب-مج ية  لة عا ، أوحضت األمانة أن ا;عوة توجه إىل )نظممل
بو أم ال يات، سواء نظمهتا الو نوع من الفعا ييع ا;ول األعضاء حلضور هذا ا ل ل يع ا;ول ا;عوات يف وقت . مج مجوقد تلقت 

سجالت bلفعل معلومات عن الرب-مج ع تضمن ا  Å) ،سة بل ا لبكر  ت جلل ق تحدثنيم كام أن العروض اليت تقدم . ملالوة عىل ا
يق يب دي إف ها يف ويقة  رشت عىل موقع اإلنرتنت وترمجت إىل عدة لغات ومت  ندوة  سـيف ا ث بتنل جتميع ند احلاجة إىل . ن عو

تلفة إىل مصادر عديدة تعداد إلرشاد الوفود ا تكون األمانة عىل أمت ا !معلومات أكرث،  سـ ت. سـ تعلق bملال حظوف¬  تني ي للني ا
نة ا;امئة  بهتا ا ية، وبوجه خاص، بدراسة  يذ جدول أعامل ا تعلق إحداها أيضا  يث  يا،  نوب أفر للجأبداهام وفد  طل من ت لتت نفً ح يق بج

نة،   Mب تعرض يف ا;ورة ا ية واليت سوف  يا-ت اجلغرا ية وا نا تجارية والÊذج ا ية بقانون العالمات ا للجا سـ ب ع لص ل ملقن تف ل ملع
بل ذÅ، أعدت . از إىل ¾رخي ت� ا;راسةأشارت األمانة بإجي نة ا;امئة ولكن  يف هبا يف ا;ورة األخرية  قفقد مت ا للج لتلك

ية ويه  سـاألمانة أيضا ويقة املعلومات األسا ث تعلق bلرسوم والÊذج )SCT 26/4ثالويقة (ً هود ف¬  ي، واليت خلصت ا جل
ية وممارسـهتا نا عا يات ومت. لص تو ناولت الويقة ا صوقد  ل ث شـهتا يف ا;ورة ت نا قت  نة اخلطوة . 26م يمي عام، اختذت ا للجوناء عىل  تقب

رشوع يذ ا  Mمت بت دراسة أكرث حتديدا حول اآل�ر ا ية و تا ملا نفت ل حمل ً طل ل تويني، كذÅ اكنت . ل ية ذات  ناك  سـ(ا اكنت  معل مه
نة ا; ية من خالل ا يات جدول أعامل ا يذ تو يدا عن  للجناك مداوالت موثقة  من ص لته نف تج امئة يف جمال الرسوم والÊذج ً

ية نا عا ثواكن من املمكن أن تذكر وشار إلهيا يف ت� الويقة ولكن مت ذÅ يف الويقة . لص ث نقطة . SCT 26/4ي شأن ا لوأخريا،  ب ً
ترب  رشة  سع نقاط من  يعاألخرية حول ما إذا اكن إحراز  ًإجنازا ¾ما"عت نغافورة، " ً تصديق عىل معاهدة  يث ا سـأم ال من  ل ح

رشح نظام إشارات املرور1ارت األمانة إىل املقدمة العامة يف صفحة أش ت bلويقة اليت  بقة، وفقا . ث ية ا متدت ا ًفقد ا ملط ملهنج ع
يف  يا-ت األداء إىل إحراز " إحراز ¾م"تصنلألمانة، عىل  شري  بندما اكنت  ت سع .  يف املائة أو أكرث80ع توقالت األمانة إن 

شري إىل  رشة  تنقاط من أصل  يمي 90ع هر ا بب  تق يف املائة، وهذا ا يظ س لل  ". bللون األخرض"ل

شأن الرب-مج  .318 يقات  بوأجابت األمانة عىل ا ثري من مؤرشات األداء 3لتعل ناك  تعلق مبا إذا اكنت  سؤال ا ك وعىل ا ه مل ل
نوعي يف الرب-مج  ها . 3لالمكي مقارنة مبؤرشات األداء ا تقادها بأن ت� امللحوظة يف  حملوأعربت عن ا هم أن ع تتفموحضة أهنا 

يا ياسا موضو ها  يا  Åمث بعد ذ Mية ذات الص نو نف أوال حتديد املؤرشات ا ًناك بعض الصعوbت الكربى اليت  عً ع ل ت قه س ق ً . تك
توفري ت� املعلومات ل6ول  ها  بذل لك ما يف و ية وأهنا  نو ية وجود املعلومات ا لوأشارت إىل أهنا تقدر مع ذÅ أ ت ع ل سعمه

تحد3ت داخل الرب-مجملأما ا. األعضاء b تعلق ية،  ثا لسأô ا ت ن ها أن تكون . فل نة بأنه من املمكن  لويف هذا الصدد، أقرت ا للج
تقدمي املزيد من املعلومات يف هذا الصدد تعدادها  تحد3ت اليت تواجه الرب-مج، وأعربت عن ا لأكرث حتديدا ف¬ خيص ا سـ ل ً .

برص، وع تعلق bألشخاص معايق ا ثا ف¬  لو� ي ئات ًل ناك بعض اإلشارة  بغي أن تكون  للفىل وجه اخلصوص ما إذا اكن  هن ي
يا-ت األداء، أجابت األمانة بأنه يف إطار أسس املقارنة، فإن أساس املقارنة ملؤرش األداء  باألخرى اليت تعاين من اإلعاقة يف 

برص لهذا حتديدا أشار فقط إىل األشخاص معايق ا يا-ت األد. ً بب، فإن  بوهذا ا س شري إال إىل لل تاء يه األخرى ال 
برص ب6ان اليت  42ورمغ ذÅ، فإن من بني . لاألشخاص معايق ا بع بعض ا b ناك يا-ت األداء، اكنت  لب6ا املذكورة يف  لط ه ب ً

ئات األخرى اليت تعاين من اإلعاقة سني إماكية الوصول إىل ا هد  لفبذل املزيد من ا نجل تح بث. لت b الرابعة ôسأ لوتعلق ا مل يف و. ت
يحة ياغة يف تقرير أداء الرب-مج  شري إىل أن ا حصهذا الصدد، قالت األمانة إن املعلومات اليت ;هيا  لص بارة أخرى، . ت بعو

ئات اإلذاعة يتظر األمانة يف هذه املرحM خطة العمل  لهت بع، ميكن أن تؤدي خطة العمل إىل صكوك أخرى يف الوقت . ن bلطو
ناسب يا، عىل حد قول األمانةولكن يف هذه املرحM حت. ملا شـهتا حا نا ًديدا، فإن خطة العمل يه اليت جتري  ل ق م ً. 
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تعلق مبؤرش األداء .319 رشح املقدم ف¬  شأن املوافقة عىل ا يا بأنه يرتدد  نوب أفر يوأجاب وفد  لب يق مفؤرش األداء يف . ج
ية  ئات أخ2011-2010نالرب-مج واملزيا شمل  سه أيضا تقرير أداء الرب-مج  ف ا(ي  ي (ا فقد اعرتض . رى تعاين من اإلعاقةًيعك

يري أسس املقارنة تغالوفد عىل افرتاض أن األمر قد أجنز متاما وارتأى رضورة  بب األحداث . ً ها  سوقال إنه ميكن تعد بيل
تطورات ترص . لوا ئات أخرى تعاين من اإلعاقة، ألنه ال  تضمن اجلزء األخري عىل األقل ذكرا  يقورأى أن من الرضوري أن  لف ً ي

برصف تحمس . لقط عىل األشخاص ضعاف ا مثر عن صك، قال الوفد إنه  ئات اإلذاعة واح@ل أن  موشأن خطة معل  ت ي هب
 ôسأ شأن  مجدا  ب ئات اإلذاعةحاميةً شأن املعاهدة، وإنه (Å مل يطلب . هي  شات اليت شارك فهيا اكنت  نا بوقال الوفد إن ا ق مل

تج الهنايئ خلطة  ند احلديث عن ا نسوى ا;قة  بة ل6ول ملع b مة جداá لنسـالعمل، ألنه ال يريد أي مغوض إذ إن هذه الو�ئق ً
نقطة اليت اكن . األعضاء يفا أنه قد تقرر bلفعل أهنا معاهدة وأن هذه يه ا تضمن معلومات موثوق هبا  لوارتأى رضورة أن  مض ًت

 .يود إبرازها

يا .320 نوب أفر يقواتفقت األمانة مع و�ات نظر وفد  ئات وقالت إنه ميك. ج b تعلق لفهنا تقدمي املزيد من املعلومات ف¬  ي
يفة أنه . األخرى اليت تعاين من اإلعاقة يه  سعى للوصول إ يح أن ذÅ هو ما  تعلق bإلذاعة، قالت األمانة  يا، ف¬  مضو� ل ت حص ي ًن

يهنا نقطة  ت� ا تعلق  بعميكهنا رمبا أن تكون أكرث حتديدا ف¬  ل ب ي ً. 

هورية كور3 تو .321 ئة حول حق املؤلفمجوطلب وفد  نا نة ا شـيح القضا3 الرا ل ه شري إىل لوقا. ض ثالث  ي إن مؤرش األداء ا ل
هذا املؤرش بدال من جمرد عدد ا;راسات يار األمانة  بب ا شرتكة وساءل عن  ًعدد ا;راسات ا ل تس ت  .خمل

ن .322 يمي ا نوعي أو ا يل ا تح سني ا تحاول  لوأحاط وفد الربازيل علام بأن األمانة العامة  ل ل ل حت لتقسـ تخدامه يف املامرسة ً سـوعي ال
تقرير أداء الرب-مج تعلقة  با تعلقة بعدد Pج@عات، وعدد القرارات، وعدد . مل ملوأضاف أنه يوجد عدد من املؤرشات ا

بعض اآلراء حول  ية هو تزويد ا;ول األعضاء  نو شاف املعلومات ا نة ال باملؤمترات موحضا أن أحد الوسائل ا ع ل سـتك ملمك ً
يةمضمون هذه Pج@ شطة اليت جيري . سـعات واحللقات ا;را يس فقط األ بة ل6ول األعضاء أن تعرف  b هم نمفن ا لسـ لنمل

شطة توى هذه األ نPضطالع هبا، ولكن أيضا  حم ً . 

سامهني يقصد به ا;قة، وإن هذا ال يعين  .323 هورية كور3 وقالت إن اإلشارة إىل املؤلفني ا ُوأجابت األمانة عىل وفد  مل مج
يةbلرضورة أنه تحديد ل6راسات ا هدف اكن حماوô توفري نوع من ا ناء عن اللكمة ولكن ا P ن ال ميكهنا ل ملعتغ وشكرت . لسـ

بل بار يف ا P تحرص عىل أخذه بعني ناء ا(ي أحاطت به علام، وا(ي  يقه ا ملسـتقاألمانة أيضا وفد الربازيل  ت سـ ب عتعل ل ًل ً. 

تعلقة bلرب-مج  .324 ئM ا ملوأجابت األمانة عن األ يقات اليت أدىل هبا bمس مجموعة جدول  4سـ لتعلوسؤال وفد الربازيل وا
تص bلفقرة األوىل يف نص تقرير أداء الرب-مج يق  ية وقالت إن أول  خيأعامل ا تعل تذرت األمانة العامة إن اكنت قد . لتمن عوا

ها إجنازات ا;ول األعضاء، موحض سب  نص بأهنا حتاول أن  باع من خالل ا P نفسأعطت لت ن ل يهتا، نط نة أن ذÅ مل يكن يف 
يع ا;ول  بل  بذوô من  هود ا ية يف هذا الصدد وكذÅ عىل أرض الواقع بفضل ا تطورات اإلجيا مجفقد أرادت أن تعكس ا مل ب قل جل

ية ا;وية نة احلكو يع أعضاء ا لاألعضاء و للج توقعة . ممج يجة ا ياغة ا ملوقالت إن ذÅ يعزى رمبا بطريقة ما إىل أسلوب  ن تص ل
تعلق ) 22األول يف صفحة (ألداء ومؤرشات ا تحدث عن إطار قانوين دويل أقوى وآخر  توقعة  يجة ا ييفة أن ا ت مل ن تمض ل

يدي ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ياسات محلاية املعارف ا bتقل ل تع تقل لسـ ل ل تحدث عن اع@د صك . ل يوقالت إن مؤرش األداء 
ثري، (ا، تجاوز قدرهتا  بكدويل، وإن هذا  يس أداء ا;ول األعضاء ميكن القول يف ه ي يقذا الصدد إن تقرير أداء الرب-مج 

Åيدا جدا حىت اآلن، وشكرت األمانة ا;ول األعضاء عىل ذ ًا(ي اكن  ً شطة . ج تعلق مبضمون أ سؤال ا بة  bنو مل لل لنسـ
متد عىل الطلب، موحضة أ ية  ساعدة ا هادفة  شطة ا يع األ ية، قالت األمانة إن  ساعدة ا تعا ن للم ن مج ن تقمل لتق ناك لل يس  هنه  هنج "ل

يع ناسب ا مجلواحد  بات ا;ول األعضاء لك عىل حدة"ي ياجات و متد عىل ا طل، فاألمر  حت ية، . يع رش شورة ا b تعلق يعوف¬  مل لتي
ثM ترد يف صفحة  ثال األربو21مقالت األمانة إن بعض األ يل ا ي، عىل  مل ناء القدرات األخرى، أشارت . بس شطة  بة أل bبو ن لنسـ

ندالند(حد أعضاهئا األمانة إىل أن أ يد  فا ية) لسـ تو ثM ا يحيقدم بعض األ ل ضسـ وأضافت األمانة أهنا ال تدعو مع ذÅ إىل أي . م
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تحديد يد ا;ويل مما ميكهنا تعزيزه عىل وجه ا لهنج حمدد بأي حال من األحوال وأنه مل يربز أي شئ عىل ا ها . لصع معلوقالت إن 
ي ية، وتوفري ا خليركز عىل تكوين القدرات ا تعني معاجلهتا إذا قرر ب6 ما تعزيز إطاره محلاية حملل شالك اليت  سيارات، وحتديد ا مل
يدية ية ا ثقا شطة ا يدية واأل تقلاملعارف ا ل ن لتقل يا . فل نوب أفر يقوردا عىل سؤال طرحه وفد  ج شار (ً شاغرة ا ملشأن الوظائف ا ل ب

يهنا)23إلهيا يف صفحة  شلكة  ست انعاكسا ألي  بع، قالت األمانة إهنا  م ًي بب عدم إنفاق بعض ل س، وإمنا هو فقط مؤرش عن 
تني يني . لسـناألموال bلاكمل خالل فرتة ا تني يرجع أساسا إىل  يفة شاغرة يف بداية فرتة ا سأô وجود و تعوأضافت أن  ظ ًم لسـن

ندالند يف مطلع عام  يد  فمدير جديد، وهو ا يطة bلرب-مج وهو ما مل2010لسـ يلكة  سـ، وأهنا قامت بعد ذÅ بإعادة   يؤد به
 .إىل أي اخنفاض يف الكفاءة

ثري  .325 ية، فاألمانة تقدم ا شمل أربعة أنواع ر ساعدة اليت تقوم هبا األمانة  شطة ا لكورشح عضو آخر يف األمانة أن أ سـ ت مل ئين
يف بو ويف Pج@عات خارج  نمن العروض للوفود القادمة إىل اج@عات الو ثال . جي يل ا ملوأضاف أن األمانة قدمت عىل  بس

شورة والعون يف 60عام املايض يف ال ب6ان اليت تطلب ا ساعدة  توفري ا تلفا �موعات عدة، موحضا أهنا تقوم  مل عرضا  لل مل ب ًخم ً ً
ثل Pج@عات يف سان  ية وا;وية  يات الكربى وPج@عات اإل نظم الفعا ية وأهنا  ياسات وقوانني و موضع  ل مي ل ت ن قلسـ ط

ـي، املذكورة يف تقر سقط ويود لهبطرسربج و ن ية أيضام ًير أداء الرب-مج، وتقدم دورات تدر بعض هذا . يب لوقال إنه كام أشار ا
ية  تاز بكوهنا وا تلفة جدا حول القضا3 وإن �ودها  ناك و�ات نظر  تقر وإن األمانة تدرك متاما أن  قعجمال غري  مت خم ه ًسـ ً م

يس يارات،  ناء القدرات من خالل حتديد القضا3 وا ية، وإهنا حتاول  لوتعر خليف  . أكرثب

بل إىل إعالن عن وظائف شاغرة .326 ند اإلشارة يف ا يح العدد املقصود  يا تو نوب أفر تقوطلب وفد  يق ملسـج ع وقال إنه . ض
بال  Åيح ذ نا لو مت تو يكون  ًقد أشري يف برامج أخرى إىل إعال-ت دون حتديد الرمق وإنه  مسـتق ض ت ًسـ  .مم

 .وأكدت األمانة أهنا دونت املالحظة .327

شأن الرب-مج ئودعا الريس األمانة  .328 سؤال  بإىل الرد عىل ا  .5ل

هورية كور3  .329 شان الرباءات (مجوردت األمانة عىل سؤال وفد  تعاون  سخ جسالت معاهدة ا سأô ما إذا اكنت  بعن  ل ن م
شار إلهيا يف اجلدول ذي الصM يف صفحة  بارها مؤرش أداء كام  يبغي ا ت عي تقرير25ن تقادها بأن ). ل من ا عوأعربت األمانة عن ا

نقال عن املرفق يف صفحة وفد  ترب bلفعل مؤرشات أداء،  سجالت ال  سخ ا ًهورية كور3 عىل حق، موحضة أن  ف تعمج ل : 29ن
شان الرباءات " تعاون  نظر يف تطور جحم عبء العمل ملعاهدة ا يد ا ية ملؤرشات األداء، من ا بكخ ل ل ملف يف مجM (لف

سجالت فقط مكورد )."أمور سخ ا لو(Å، فقد أدرجت األمانة  يةن ست bلفعل مؤرشات أداء، . سـللمعلومات األسا ليويه 
نوان  سللت إىل اجلدول حتت  سخ اليت ترد وأهنا  تحمك يف عدد ا بو ال  ععىل حد قول األمانة، ألن الو ت ن ت ". مؤرشات األداء"لي

بغي أن حيدث ها أن ذÅ ما اكن  بني  نوقالت األمانة، إنه رمبا بعد تفكري،  ل يت ـي وافقت عىل أ. ي  ،Å)ية فه ية ا نا نهنا من ا لفل ح
ية. ليست مؤرشات أداء  .سـوأهنا قد أدرجت فقط مكعلومات أسا

ساؤالت .330 يا العديد من ا نوب أفر لتوطرح وفد  يق شري يف صفحة . ج  إىل 26ليفقد أوحض أن مؤرش األداء األو
شريا إىل يع أحناء العامل  شأن الرباءات يف  تعاون  تظمة مع مودعي معاهدة ا Pًتصاالت ا م مج ب ل ناطق قد مت ملن يع ا مل أن  مج

يا ناء أفر b يقحتديدها يا. سـتث نطقة أفر ناك أي اتصال  يقوساءل ما إذا اكن  مب ه ية . ت ثا توقعة ا يجة ا نوالحظ أن حتت ا ل مل تن مث (ل
ثالث ئوية)لمؤرش األداء ا سب  هر األرقام يف صورة  م،  تقرير ال . نتظ بل ألن ا يقة يف ا لوطلب الوفد تقدمي األرقام ا; تق ملسـق

بنييتضم ئوية، وال يوحض عدد ا با  ين إال  �سـ من ية، تذكر 27وقال الوفد إن يف صفحة . ً ثا توقعة ا يجة ا يث ترد ا ن،  ل مل تن لح
ثاين تعلقة مبؤرش األداء ا ليا-ت األداء ا مل ثM يف ا;ورتني " ب  للفريق العامل مبعاهدة 2011 و2010ملمأن وفود ا;ول األعضاء ا

شأن الرباءات أعربت عن تعاون  با سات ل  Åبل األمانة العامة، مبا يف ذ تحضريية ل6ورات من  جل تقديرها لألعامل ا قل
بقت Pج@عات، وكذÅ أعربت عن تقديرها جلودة و�ئق العمل املقدمة  ية اليت عقدت يف الفرتة اليت  سـاإلحاطة غري الر مس

يا-ت لأل." لينظر فهيا الفريق العامل بوساءل الوفد هل ميكن وصف ذÅ بأنه  داء ألن ذÅ حيدث يف لك األوقات؟ ت
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تقدير لألمانة إلعدادها الو�ئق ندرج حتت . لوأوحض أن يف لك دورة، جيري اإلعراب عن ا سيوساءل هل يعين ذÅ أنه  ت
يع الربامج ترب إجناز ¾م، موحضا أنه ميكن تكرار ذÅ يف  مجيا-ت األداء ومن مث فإنه  يع ًوالحظ الوفد أيضا أنه يف الصفحة . ًب

بب بر-مج إهناء اخلدمة الطوعي28 يل عدد من املوظفني  بب ر تخدم  نص إن بعض األموال مل  س، يقول ا ح بس ب سـ وطلب . تل
شأن الرباءات تعاون  يل حول عدد من غادروا معاهدة ا تفا بالوفد املزيد من ا ل ص  .ل

تظمة مع مودعي مع .331 ناول Pتصاالت ا نوأجابت األمانة بأن مؤرش األداء هذا حتديدا  ملي ت شأن الرباءات ً تعاون  باهدة ا ل
شمل املودعني فقط هو   Å) ،يع أحناء العامل ييف  يث تكوين القدرات . فمج يا من  ثرية مع أفر حوأضافت أهنا ;هيا اتصاالت  يق ك

رشاكت  بل ا بات املودعة من  تحدث فقط عن ا شأن الرباءات ولكن هذا املؤرش  تعاون  ياق معاهدة ا تدريب يف  لوا ق لطل ي ب ل سـ ل
يا، (ا .واألفراد ناك اتصال ولو واحد مع مودع طلب من أفر يقني ما إذا اكن  يق وقالت األمانة إهنا ال تعرف عىل وجه ا ه ل

تحقق أوال والعودة bملعلومات املطلوبة ًيكون علهيا ا ل نصب عىل وجه . فسـ ية يه أن الرتكزي  نقطة الر يوأوحضت أن ا سـ ئيل
بات رشاكت اليت تودع ا تحديد عىل األفراد وا لطلا يث معاهدة لل يا من  ح وال يعين بأي حال أنه ال يوجد اتصال مع أفر يق

شأن الرباءات تعاون  با ية . ل برية عىل إقامة عالقات مع ا;ول األفر ية  يقوقالت األمانة إهنا تضع أ ك شاركني حىتمه يع ا سـىن  مل  مجل يت
شلك  يوهبا  يمي فوائدها ومزا3ها و شأن الرباءات  تعاون  ية معاهدة ا حصيف  ب ع ب ل تعداد أن . يحتقمعل سـوأضافت أهنا عىل أمت ا

نة مطلوبة ناك معلومات  سأô الحقا إذا اكنت  يتعود إىل ا ه معمل ً . 

بو .332 ياس األداء ا(ي أجرته الو ية  تخدام مؤرشات األداء احلا هورية كور3 عىل ا يووافق وفد  ل لقسـ وسلط الضوء عىل . مج
بات معا تخدام  ية ز3دة ا سؤو بو  طلرضورة أن تضطلع الو سـ ل مب ناس ي يث ميكن ملزيد من ا شأن الرباءات  تعاون  لهدة ا حب ب ل

بو بقه الو نظام العاملي ا(ي  تفادة من ا Pي تط ل يا-ت األداء، أنه ميكن . سـ بوارتأى يف هذا الصدد، كام ذكر يف وقت سابق، يف 
Åية وما إىل ذ شطة الرتو جيتقدمي مزيد من املعلومات، مبا يف ذÅ عن إعال-ت خدمة العمالء واأل  .ن

ية  .333 تعلق بآراء ا;ول األعضاء يف نو نقطة اليت  يث رأت أن ا يا،  نوب أفر ئM وفد  عوواصلت األمانة الرد عىل أ ت ل حسـ يق ج
شأن  تعاون  تعاون مع الفريق العامل مبعاهدة ا b Mمية، موحضة أهنا اجهتدت لفرتة طوي باملقرتحات نقطة  ل ل  وزمالء تالرباءاسل

توصل إىل مؤرش أدا وأضافت أن . ء معرب حملاوô حتديد ما إذا اكنت �ود هذه الفرق العامM -حجة أم اللآخرين من أجل ا
يا- ية أ يا شTت ا ياسات وا b تعلقة شTت ا بة يف وجود العديد من ا ية  ًذÅ رمبا يكون  ح سـ سـ مل سـ مل مل صع لمعل و(Å، فقد . ل

تربت أن من الصعب جدا وضع مؤرشات ًا يع حتديد ما إذا اكن شئع وألن األمر صعب، فقد مت . قد جنح أم ال تسـتط أداء 
يفة أن هذا هو أحد ت� املؤرشات  تلف حول جدوى هذا املؤرش  بعض قد  مضإدراج هذا املؤرش وأوحضت األمانة أن ا خي ل

يا-ت األداء عهنا يكون ;هيا نفس  يع الربامج وأنه  باليت ميكن تكرارها يف  سـ باه إىل الرب-مج واملزي. مج P تت األمانة تو ية نلف نا
يث مل يعد املؤرش موجودا2012-2013  ،ً نات اليت تمت يف الواقع . ح ياس ا يوأوحضت أن بدي� يركز أكرث عىل   لتحسق

سؤال املطروح عن عدد األشخاص ا(ين غادروا معاهدة  .334 b تعلق ية، وف¬  ئM ا لوواصلت األمانة الرد عىل األ ي ملتبقسـ
شأن الرباءات من خالل بر-مج إهناء تعاون  با يق آنذاك.  اخلدمة الطوعيل لكهنا عرضت أن . قمل يكن ;ى األمانة جواب د

شرية إىل أن العديد من املوظفني رحلوا  ،Åتقدمي اإلجابة عىل ذ متحقق من العدد  ل نقطة األخرية اليت أ�رها . ت لوbإلشارة إىل ا
يا  نوب أفر يقوفد  ثالث(ج تعلق b-لالعروض املقدمة عن مؤرش األداء ا نتف¬  يةلي ثا توقعة ا نيجة ا ل حيث أوحض الوفد أنه -مل

بط b يد ذكر األرقام يكون من ا ئوية  سب ا لضbإلضافة إىل ا سـ مل ملفن يمت تضمني ذÅ يف تقارير أداء )ل س، قالت األمانة إنه 
يكون يف تقرير أداء الرب-مج الع. الرب-مج الالحقة هورية كور3، وقالت إن اجلواب  سـوأجابت األمانة عىل سؤال  بل، مج ملقام ا

تب ا;ويل ييل من ا ثريا عىل اجلانب ا ملكألن تركزي تقرير أداء الرب-مج هذا العام انصب  شغ لتك بغي إلقاء نظرة . ً ينوأضافت أنه 
تضمن  ياهتا،  شأن الرباءات وأنه مع تطور طرها و تعاون  يأوسع عىل أداء نظام معاهدة ا سق مهنج ب بل من الرب-مج اإلصدارل ملق ا

ية عدد نظامنواملزيا لا من املؤرشات اليت ترى أهنا معربة للوقوف عىل مدى تطور ا تقادها بأهنا . ً عوأعربت األمانة عن ا
ناول جوانب اه@م الوفد بل مبعرفة ما إذا اكن هذا اإلصدار اجلديد  متة جدا يف العام ا تتكون  يملق ًسـ á. 
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شأن الرب-مج  .335 يقات  بودعا الريس األمانة إىل الرد عىل ا لتعل  .6ئ

سني حور .336 يÊ تواصل  يد  تأ b يقات هورية كور3 وأضافت أهنا سوف تدرس هذه ا يقات  حتبت األمانة  ك ل تعل بتعل لمج ب
تاجئ لنمؤرشات األداء ;هيا، ويÊ تعرف املزيد عن اإلدارة القامئة عىل ا وأشارت إىل أنه يمت يف غضون ذÅ، توفري معلومات . ب

نوية امل تقارير ا سـأكرث دقة عن األداء يف ا هر3 لل ًلخصة اليت تعدها للك من الهاي ومدريد وأنه يمت حتديث هذه املعلومات  ش
ها  .قععىل موا

شأن الرب-مج  .337 يقات  بودعا الريس األمانة إىل الرد عىل ا لتعل  .8ئ

بل  .338 يب من  ية، قالت إنه قد مت إعداد هذا ا يب حول جدول أعامل ا تعلق  سؤال األول ا قوردا عىل ا ت من ت مل لكل لتبك ً
تاحة 2010امة وإنه قدم يف نومفرب األمانة الع بات ال تزال  يفة أن بعض ا ية الفكرية  ية وا نة ا م يف اج@ع  يمللك مض من لكتجل لت

بادئ . وميكن توفريها للوفود بو تمت وفقا  شطة الو يع أ تعلق مبؤرش األداء ا(ي يوحض أن  ثاين ا سؤال ا ملوف¬ خيص ا ي ن مج مل ل ًل
ية، أوحضت األمانة أن  تعلق هبذا الرب-مج بصفة خاصة ويس لتمنجدول أعامل ا ته بعد، وأن مؤرش األداء هذا  لالعمل مل  ين ي

ها نظمة بأ bمكل ية وكذÅ تقرير أداء . مل ند وضع ويقة الرب-مج واملزيا ية  يق جدول أعامل ا بة  ية  سؤو نوقالت إن  ث ع من سـ شع ل لتم تن
يع األ ية يف  بادئ جدول أعامل ا ثل يف ضامن إدراج  مجالرب-مج،  من تمت لت نظمةم ملشطة يف الربامج األخرى داخل ا وأضافت أن . ن

ند  ية  بادئ جدول أعامل ا يمي الربامج كام ورد يف تقارير أداء الرب-مج، إذ جيب ضامن إدراج  ند  بق أيضا   Åعذ من ع لتنط مً تق ي
شلك مهنجي، و(Å، ف¬ خيص الرب-مج . تقيميها  Åبة بذ بوهكذا، فقد قامت ا بة مت8لشع ًاما ما طلب لشع، فقد أجنزت ا
 .مهنا

يا إىل الصفحة  .339 نوب أفر يقوأشار وفد  شأن إدماج 47ج بM للمؤمتر ا;ويل  تني ا يل حىت فرتة ا تأ شأن ا ب،  ل ملقب ن لسـج
بل هم أن هذا املؤمتر من املرحج إرجاؤه العام ا ية الفكرية، وقال إنه  ياسات ا نع  ية  ية يف  ملقا تف يمللك سـ ص معل وطلب الوفد . لتمن

يح حول جحم ما تو ضا هذا املؤمترل يصه من موارد  ل مت   .ختص

توافر مضن الرب-مج .340 ية  بالغ حمددة خمصصة للمؤمتر ا;ويل وأن املوارد الاك ناك  ست  توأجابت األمانة بأنه  ه في م  .ل

شأن الرب-مج  .341 يقات  بودعا الريس األمانة إىل الرد عىل ا لتعل  .11ئ

ناول ثالث قضا3 أ�رها وفد اجلز .342 بدء يف  b توأجابت األمانة توى . ائرل ية إدراج  تعلقة  ية األوىل ا حموف¬ خيص ا بعمل مل لقض
ناك ثالثة جماالت  ية، قالت األمانة إن  ها األاكد ية اليت  تدر ياته يف ا;ورات أو الربامج ا ية أو تو هجدول أعامل ا مي ي ل ص نظممن تب لت

تعمل عن بعد، ود: عىل األقل ميكن ذكرها يف هذا الصدد ويه هين، ودورات ا تدريب ا لا تريورات ملل .  bجلامعاتجسـاملا
رشيكة سات ا تعاون مع املؤ b شطة نظمي األ هين، أنه يمت  تدريب ا b تعلق لوأشارت ف¬  س ل ن ت ل بو وما . ملي سامهة الو يوقالت إن  م

ية تلفة املدرجة يف جدول أعامل ا بادئ ا ثل يف اإلدراج املهنجي �موعة ا ها  رشيكة  سات ا منبه من املؤ ! مل مت س تتطل لي ل ت وأوحض. ل
ية يف عام  تعمل عن بعد، أهنا بدأت ا لعملاألمانة ف¬ خيص دورات ا تعاون مع 2011-2010ل b تعمل وتمت ل، وأهنا ترتكز عىل ا مل

تفاعل بني املعلمني والطالب متد (Å عىل ا لاملعلمني، وأضافت األمانة أهنا  توى يمت . تع ها بوضع  سمح   Åحموقالت إن ذ لي
منوذج ; بري  كنه بواسطة  خ تعمل عن بعدتضمي وأشارت األمانة إىل أهنا بدأت بدورات عن حق املؤلف وا;ورة . لورة ا

يفة أهنا ما تزال يف  تجارية، وبراءات Pخرتاع واألحباث حول براءات Pخرتاع،  تقدمة عن حق املؤلف، والعالمات ا مضا ل مل
تعمل عن بعد توى املواد وذÅ إلدراجه يف دورات ا لمرحM تطوير  تعلق بدورات وقالت. حم تريي األمانة ف¬  ، إهنا جسـاملا

ية الفكرية، وجوانب املرونة  تصادي  P تأثري ية، اك نارص اليت ميكن أن تربط جبدول أعامل ا تلف ا للملكأدرجت  ق ل من ت لع لتخم
يدية والفوللكور، والوصول تعلقة حبامية املعارف ا يص األعامل، والقضا3 ا تقلوامل� العام وطرق جديدة لرت لمل  إىل معلومات خ

Åخرتاع، وما إىل ذP شاركني، وهذا هو مؤرش األداء األول. براءات تعلق برضا ا ية اليت أثريت  ثا نقطة ا ملأما ا ت ن ل ويف . فل
هين، وبرامج  تدريب ا يمي توزع عىل الطالب يف برامج ا تخدم مناذج  ملهذا الصدد، قالت األمانة إهنا  لتق تريتسـ ، جسـاملا



WO/PBC/19/28  
91 
 

تعمل عن بعد،  توى رضامه، مما لودورات ا يف أيضا، وأن الطالب يزودوها يف هناية ا;ورة مبعلومات عن  سـودورات ا ملص ً
ها مجع املعلومات ليح  توقعة . يت يجة ا b ثة تربط ثا نقطة ا ملوقالت إن ا ن ت ل ل تل تعاون 4ل رشاكء ا يل اجلغرايف  ل، ويه ز3دة ا لث لمت

ية الفكرية يات ا بكة أاكد يني يف  مللكالر مي شـ تعراض، انضم ثالثة رشاكء جدد إىل وأضافت أنه. ئيسـ P يد سـ خالل الفرتة  ق
ية الفكرية يات ا مللكبكة أاكد مي ية : شـ تب ا يجري3 حلق املؤلف، و هد  ية الفكرية يف مقدويا، و مللكويه مركز تعلمي ا مك مع نمللك ن

تان با سـالفكرية   .كب

تعمل عن بعد، وز3 .343 ية ا;ورات، وا تعلقة  ئM ا لوطرح وفد عامن بعض األ تغط مل تلف لغات بسـ مبخدة الوحدات املقرتحة 
نظمة ية، أنه مت إجناز األهداف، ومع ذÅ، فإن بعض الربامج مل تمت ترمجهتا بعد إىل اللغة . ملا لتغطوقال إنه قد ذكر ف¬ خيص ا
تعلق برتمجة هذه ا;ورات إىل العرية عىل وجه . بالعرية يح حول مقدار ما أحرز من تقدم ف¬  تو بوطلب الوفد ا ي ض ل

نظمي دورة bللغة العرية ألول . اخلصوص  Åية يف عدد من ا;ورات، مبا يف ذ نة عامن واألاكد تعاون بني  يقا عىل ا بو ت مي سلط ل ًتعل
يث يمت إيصال هذه ا;ورات  بل  تطورات يف ا نة عامن، قال الوفد إنه يود أن يرى مزيدا من ا تعاون مع  b حبمرة ل سلط ملسـتقل ً

تا�ا،  ب6ان اليت  حتيع ا ل شاركة مجل رشاكت من ا سات وا ثري من املؤ تعلمي عن بعد، مما ميكن ا ملوخاصة من خالل وسائل ا س لل لك
 .يف هذه ا;ورات

ناك  .344 ها أطول13هوأوحضت األمانة أن  ها قصري و تعمل عن بعد،  نظام ا بعض دورة  بعض ل وميكن أن ترتاوح ما بني بضع . ب
توى100 ساعة أو 50ساعات أو  تلف ا  Å) ،حمل ساعة ية وق. خي تحدة وإن األاكد ية لألمم ا ميالت إن ;هيا ست لغات ر مل مس

بعة تريم إىل حتديث ا;ورات مرة  ياسة ا يفة أن ا ية،  تحديث ا;ورات وفقا جلدول أعامل ا تقامت وال تزال تقوم  سـ مض من ملب ل لت ً
تني نطوي عىل مك هائل من العمل . سـنلك  تضح أن األمر  بار،  P يف Åند أخذ ذ يوأوحضت أنه  ي ت تعمل عع توى ا ليك يظل  حم

توى جديد فقد أوحضت األمانة أهنا قامت يف فرتة  تلفة، وعالوة عىل ذÅ، جيري تطوير  تاحا بلغات  ثا و حمعن بعد حد خم ًي مً
تني  بني يف مؤرش األداء (2011-2010لسـنا برتمجة أربع دورات جديدة إىل لغات جديدة، كام أن جدول أعامل ) موكام هو 

ية تاح اآل101-لتمنا تخدام اللغاتم  يفة أهنا تعطي األولوية لرتمجة ا;ورات وفقا ال سـن bللغة العرية،  مض ية، . ًب لعملويف هذه ا
Å) بعا تخداما يك حتدد أولو3ت ترمجة ا;ورات  ًحتدد األمانة اللغات األكرث ا تً ـي تضطلع اآلن برتمجة . سـ فهومن مث، 

ية يف عام . با;ورات إىل العرية مترة حىت اآلن2011-2010لعملوقد بدأت هذه ا وارتأت األمانة رضورة . مسـ وما تزال 
يع األوقات يع اللغات يف  يع ا;ورات  مجPعرتاف بأنه من الصعب للغاية أن يمت حتديث  جبم  .مج

تعمل يف 11ًوعلق وفد كور3 قائال كأن الرب-مج  .345 ية ا ية يف صورة حمارضات، وساءل عن  تدر ل يوفر ا;ورات ا مهنج ت ي بل
يةهذه ا;و  .علرات وما إذا اكنت تفا

يا إىل الصفحة  .346 نوب أفر يقوأشار وفد  نطقي للحد من . 68ج هم املربر ا ية، أن  تحويالت املزيا تعلق  ملوطلب، ف¬  ن ب يفي
تعامل مع املوظفني . املوظفني قصريي األجل نني ا يني أم أنه مت  تفت إىل موظفني إضا لوساءل عام إذا اكنت احلاجة قد ا ن تقت ف

 .قصريي األجل

ية يديرها األساتذة .347 نا تد3ت د تفاعيل، وشمل  سم bلطابع العميل جدا وا يع ا;ورات  ميكوأجابت األمانة بأن  ي ن ت ل ت ممج . ًت
يفة أن األمر  هم،  شاركني أ ية أو احلاالت الفردية  ياجات ا P شة نا تد3ت، جتري  مضوقالت إن يف هذه ا للم لعمل ت ق سن نفم ح مل

يوي للغايةليس جمرد دورة يقرأ فهيا نص، بل هو ت ئت للك . حدريب  تد3ت أ ناك  منوذج،  نشوأوحضت أن يف بر-مج ا نم ه ل
نيص الفردي ا(ي يربط  توى ا تلفة من ا يل أو رفع أنواع  شارك  تواحد من فصول الÊذج، وأن من املمكن للك  ل حمل خم حتم م

بعض يوية للغاية ومربطة ارباطا ¾ما  شات  نا يث تكون ا ية،  تدر بbملادة ا ت ت ق مل حب ي ًل ً ح شاريع احملددة اليت تواجه األشخاصب  .مل ا

شاركني فهيا حمارضات  .348 يث يمت إعطاء ا ية  تدر ناك بعض الربامج ا هورية كور3 عام إذا اكنت  ملوساءل وفد  ي ل ه حت ب مج
ها خالل احملارضات بادئ اليت مت تدر يق ا بات مزنية مع  هم بوا سو ج ييف ملتلك ب  .تطل



WO/PBC/19/28  
92 
 

شطهتا ا .349 تلف جماالت إدارة نوأوحضت األمانة أهنا ;هيا يف إطار أ تب عىل  ية تدريب معيل يف ا ية ا خمتدر شخص ي ملكل لب
ب6 ما ية الفكرية  ية ا رشوع حمدد  تطوير  ية الفكرية، وأن ;هيا أيضا دورة واحدة حمددة تربط  لا من ب مللكت لتمللك وقالت إنه يمت . مً

سم إىل جزأين، موحضة أن اجل سويدية و تعاون مع احلكومة ا b نقنظمي هذه ا;ورة ل ل سري واف حول تت توي عىل  تفزء األول  حي
ب6ان األقل منوا ية الفكرية يف ب6 -م أو أحد ا ية وا b رشوع يربط ًية تصممي  ل من مللكت لتيف م متكن . ك هر، حني  ية أ يوبعد مثا ش ن

تحد3ت اليت يث ا شاركني يف ا;ورات من  يع ا بادل اخلربات بني  هم، يمت  رشو يذ  بدء يف  شاركون من ا لا مل مج ت ل حمل ع منف  ت
Åتطورات اجلديدة، واإلجنازات، وما إىل ذ ية . لوا�وها، وا يا حول الفرق يف املزيا نوب أفر نوردا عىل سؤال من وفد  يق ج ً

سوية أوضاع بعض  ية اخلاصة bملوظفني قصريي األجل، أوحضت األمانة أن الفرق يرجع إىل إماكية  نفقات الهنا متدة وا تا ن ئ ل ملع
تنياملوظفني قصريي األجل وا(ين أدر بداية خالل فرتة ا ية يف ا لسـنجوا يف املزيا ل  .ن

تعمل عن بعد .350 ية يف بر-مج ا يع ا;ورات احلا نطوي علهيا ترمجة  لوقال وفد عامن إنه يدرك متاما الصعوbت اليت  ل مج ت ً .
بار موحضا أن ا;ورات متكن  P ية هذه ا;ورات يف ته يف أن تأخذ األمانة نو ًنه أعرب عن ر ت ع عب غ تواصللك يع لمن ا مج مع 

متعات حىت تايل رضورة ترمجة ا;ورات �ا b هم أكرب للموضوعات اليت تغطهيا هذه ا;ورات وارتأى سـىن احلصول عىل  ل  فت ي
تلقى ا;مع املايل الالزم يع اللغات وأن  تإىل   .مج

يس فقط إىل اللغات ا .351 ياسة لرتمجة ا;ورات  نة عامن وقالت إن ;هيا  يق  لواتفقت األمانة مع  سـ سلط ية لألمم تعل مسلر
بق أن  يهنا اللغة العرية، واليت حتظى bألولوية يف الرتمجة ;هيا، ولكن أيضا إىل لغات أخرى، واليت  تحدة، واليت من  سـا ب ًمل ب

ية نا ية وا ية والكروا ثل الربتغا ية إلهيا،  مترمجت دورات األاكد تم ت ل بوأشارت إىل أهنا بدأت bلرتمجة إىل اللغة العرية . لفيمي
يوي بواإل تعمل عن بعد إىل لغات أخرى، أيضا خارج لغات األمم ث ياق دورات ا ًة وأهنا هتمت اه@ما bلغا وتركز عىل ترمجة  ً لً سـ

يع إلهيا يل وصول ا تحدة  مجلا ه  .لتسمل

ست، مبا فهيا  .352 تحدة ا تع لغات األمم ا نظمة،  ياسة اللغوية  لوأوحض عضو آخر من األمانة أن مبوجب هذه ا مل مت للم تسـ ل
تعلمي عن بعد، هو أن بالعرية، مباك ياسة اليت حتاول انهتا�ا األمانة ف¬ خيص ا شريا إىل أن ا ساوية،  لنة  سـ م لت ً يع تتيحم مج 

تحدة يع لغات األمم ا ملالÊذج  متني يف العامل . جبم ملهوقال إنه لكام كرثت ا;ورات املقدمة bللغة العرية، لكام زاد عدد األشخاص ا ب
b هم بكة صلالعريب، ولكام زاد توا سوق و بو، ألن ذÅ ال تدفعه ا;ول األعضاء ولكن حيركه ا شـتعمل عن بعد من خالل الو ل ي ل

بغي أن تضمن األمانة . اإلنرتنت نظام bللغة العرية،  تخدمون ا ينوقال إنه ليك يزداد عدد الطالب أو األشخاص ا(ين  ب ل يسـ
نحرص اك شلكة  توى أيضا bللغة العرية، موحضا أن ا تتوفري ا مل ب ًحمل تجاوز لغات األمم ً بات  نظمة  لتاد يف املوارد وأن ;ى ا طل مل ملع

ية وأن األمانة تفعل ذÅ فعال تحدة الر ًا مس تاحة، والÊذج . مل يع الÊذج ا تكامل  ثل يف ا هدف األول  ملوأوحض أن ا مج سـ يمت ل
ثه توى عىل حتد تحديث ا مترار لكام قامت  b يع اللغات، وأن األمانة حترص ية  يا يا حمل ب جبم سـسـ يع اللغاتلق وأعرب عن أم� . جبم 

تعددة يث توفري مناذج أكرث وأكرث بلغات  تني هذه، من  سن أداء األمانة يف فرتة ا ميف أن  ح لسـن  .يتح

شة الرب-مج  .353 نا تح الريس bب  قو م ئ  .17ف

ية .354 ناك سؤالني طر:ام وفد اجلزائر bمس مجموعة جدول أعامل ا منوقالت األمانة إن  تعلق األول bلفقرة . لته اليت تصف يو
يغ هبا األمانة امجلM األخرية من الفقرة  يث اعرتض الوفد عىل الطريقة اليت  ية bإلنفاذ  شارية ا P نة تصالعمل يف ا ن ت حللج ملع س

باع هنج شامل  تعزيز ا بو وكذÅ الزتام ا;ول األعضاء  تاألوىل، واليت تقول إن Pتفاق عىل مواصM العمل أكد عىل �ود الو ب ي
شطة الو ية الفكريةنيف أ تعزيز احرتام ا تعلقة  مللكبو ا ب مل بيل . ي تلف مقرتحات العمل ا شة  نا تقوأقرت األمانة بأنه قد متت  ملسـم خم ق

توصل إىل اتفاق عىل مواصM العمل عىل أساس  ية bإلنفاذ، لكن يف الهناية مت ا شارية ا P نة ليف Pج@ع األخري  ن ت ملعللج س
سادسةبر-مج العمل ا(ي مت وضعه يف ا;ور ترب بر-مج . لة ا ترب وال يزال  يعوأوحضت األمانة أن بر-مج العمل هذا قد ا ع

ية وشمل أيضا  يا-ت اإلحصا يع ا;ول األعضاء مبا يف ذÅ العمل عىل ا تلفة  شواغل ا بار ا P توازن يأخذ يف ًمعل  ي ئ ب مجل ! ل لت ع م
بديM ملاكحفة ا هود ا سـهتلكني، وكذÅ ا بات ا تقلالعمل عىل ر ل مل لغ ية جل نة ومن مث رمبا تكون طريقة شديدة ا;بلوما سـيد والقر ص
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ية bإلنفاذ شارية ا P نة نوصف الوضع يف ا ت ملعللج نة . س يا للوضع يف ا للجوارتأت األمانة أنه رمغ كونه وصفا دبلوما ًسـ ً
سعدها دراسة مقرتحا يقا، لكهنا قالت إنه  ية bإلنفاذ، إال أنه ال يزال وصفا د شارية ا Pي ن ًت قً ملع بارةس  Mتعلق . للعت بدي يوف¬ 

توازن بني احلقوق  ية  ساعدة ا شطة ا ية مراعاة أ ناول حتديدا  سؤال  ية، قالت األمانة إن ا ساعدة ا للسأô ا ن مل ن ت ل ن مل تقمب ك لتق يفل ً
ناسب ا ست هنجا  متد، كام يقال دوما، عىل الطلب، وأهنا  ية  ساعدات ا مجلاخلاصة واملصلحة العامة موحضة أن ا ي ي ن ًمل لً تعتق يع، ل

بات الفردية، وكذÅ عىل وضع لك دوô عضو عىل حدة توقف يف لك حاô عىل ا لطلفاألمر  وأوحضت األمانة أن ما تقدمه . ي
يق أي أهداف حمددة سعى  يارات، فال  شTت وا ترص عىل طرح ا تحقدامئا  ليق ت خل مل ندما تقدم األمانة . ً ثال،  يل ا عفعىل  مل بس

ية، فإهنا فقط تطرح  رش شورة ا يعا نصوص علهيا لتمل بع لك أوجه املرونة ا b Åتوفرة، مبا يف ذ يارات ا ملب6 ا(ي يطلب ا لط مل خل لل
سم  ب6ان ذات . ي من اتفاق تربس3لقمبوجب، ا تعاون مع ا;ول األعضاء يف ا b ها األمانة تعلق bالج@عات اليت  لوف¬  ل تنظمي

نود اليت  ية bإلنفاذ، وشمل ذÅ لبالصM، تقرتح األمانة عىل ا;ول األعضاء إدراج ا شارية ا P نة ثريا يف ا يناقش  ن ت للج ك ملعت س ً
باب وراء  سـهت� لأل نة، ودوافع ا يد والقر ياس جحم وتأثري ا ية  ية والوسائل اإلحصا سائل اإلحصا ثل ا سـنارص  مل ص تقل ئ ئ مل لع لق م

تدخل يف يجي بني الواكالت، وأيضا ا تعاون Pسرتا نة، وجوانب املرونة اك يد والقر لا ت ل ص ًتقل شارك هبا أحصاب ل ي الطريقة اليت 
يات اإلنفاذ  .معلاحلقوق يف 

ها اخلاصة  .355 يام به يف برا سابق وصف بإجياز ما حتاول األمانة ا تحدث ا جموعلق عضو آخر يف األمانة قائال إن ا لق ل مل ً
هوم الاكمل لالحرتام املزتايد  تدريب موحضا أن األمانة حتاول أن تدخل ا تعلمي وا للملbلوعي وا ملف ً ل متد عىل ل تعية الفكرية و ك

ية bإلنفاذ شارية ا P نة تقاة من ا شات واملعلومات ا نا نا ت للج سـ ق ملعمل ئة . سمل ية إقامة  بدأ بوصف  يوأضاف أن األمانة  يف بت كس
توازنة تجرى بطريقة  ية  شة لك  نا ية الفكرية، وأن  مية ميكن فهيا احرتام حقوق ا م سـمللك قض ق ثال، . متكين يل ا ملوذكر عىل  بس

تخلص من شات اليت دلا نا متد يف هذه املرة أيضا عىل ا بضائع موحضا أن األمانة  ق ا مل ًل شارية، ارسـتعً P نة تت يف ا سللج
تغالل يف أغراض خريية، إن أمكن P تدرس إماكية سـو ن تدوير أو . سـ يارات إلعادة ا تدرس األمانة وتقرتح   ،Åلوعدا ذ خسـ

ئة تخلص الصديقة  يب ا بيأسا ل توا. للل ئة، ملعرفة ستوقال إن األمانة  تحدة  ثل بر-مج األمم ا بب مع أعضاء،  هذا ا يصل  م س بل للمل ل
بضائع نريان وتدمري ا يه بدال من إرضام ا تو تعاون وتقدمي ا لإىل أي مدى ميكن ا ل ل ًل ثل دامئا . ج نطقي  تايل، فإن األساس ا bًو مت مل يل

ية  تو صيف أخذ روح ا بار والعمل عىل 45ل P ية بعني تفعيل جبدول أعامل ا ت عمن  .هالت

ثاين .356 يقه ا ها وأعرب عن سعادته bلرد عىل  تو شكر إىل األمانة  يه ا تو لورد وفد اجلزائر  تعل ل ل يحب وقال إنه يدرك أن . ضج
ناء عىل طلب من ا;ول األعضاء يات أخرى يأيت  نة أو فعا ية  بنظمي حلقة درا ل ي سـ تعلق bلرد عىل  و. معت يقال الوفد ف¬ 

سؤال األول، إنه ما زال يرى أن الط نة 1ريقة اليت مت هبا تقدمي الفقرة لا ثل الوضع يف ا للج، وخصوصا امجلM األخرية، ال  مت ً
ية bإلنفاذ شارية ا Pن ملعت باعه بطريقة أو أخرى. س لكنه ارتأى أن ذÅ . توأضاف أن بر-مج العمل احلايل، عىل ما يذكر، مت ا

يح تام، بل إهنا  نة ا يا عىل رضا أعضاء ا يال  تيس د يق يل ل للج حق ًل نةً مترار يف معل ا P توصل إىل اتفاق عىل للج فقط ا وطلب . سـل
ية للوضع قعالوفد إىل األمانة أن تقدم عرضا أكرث وا ها عىل أساس بر-مج العمل ا(ي متت . ً نة تواصل  معلوقال إن ا للج

يكون انعاكسا أف  Åتدرس وضع بر-مج معل جديد، ألن ذ سادسة، وأهنا  يه يف ا;ورة ا ًاملوافقة  سـ سـ ل  .ضل للوضع الفعيلعل

بو من أجل وضع  .357 يا مع الو تعاون حا ية الفكرية وقال إن ا;ول األعضاء  يوعلق وفد عامن عىل الوعي حول ا ل ًت مللك
ية الفكرية واإلبداع شأن ا ية  مللكاسرتا ب ية الفكرية يف . تيج هم جدا تدريس مفاهمي ا مللكوارتأى انطالقا من جترته أنه من ا ًمل ب ً

ه ها ملاملدارس، وأن من ا يمت تدر ناجه اليت  ية الفكرية يف ا تدريس ا رشوع  تطوير  نظمة  بب أن تضطلع ا هذا ا سم  س مللك س يل م ملل ل ب مل
بكر،  هم يف وقت  بار الغد، وإذا غرست هذه املفاهمي يف نفو يوم مه  ية، ألن أطفال ا تدا P توى املدارس تداء من  ما س ك ل ئ ب سـ مب

بل، حىت وإن تطلب  ملسـتقيكون (Å أثر إجيايب عيل ا بريا من الوقتسـ ًذÅ قدرا  ية الفكرية . كً مللكورأى الوفد أن مفاهمي ا
 .سـترتخس هبذه الطريقة يف أذهان هؤالء األطفال مع تقدáم يف العمر

ياغة أخف يف هذا الصدد .358 تلقي نظرة عىل امجلM واقرتحت إعادة  صوقالت األمانة، ردا عىل وفد اجلزائر، أهنا  سـ ً .
نام الفر بM غتوأضافت أهنا تود ا بيل يف ا;ورة ا شة العمل ا نا تعداد  P يع ا;ول األعضاء عىل يع  ملقصة  ملسـتق قل مل سـ مج تشج
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يكون مرة أخرى عىل جدول  ند  سمرب، موحضة أن هذا ا تعقد يف أواخر د ية bإلنفاذ، واليت  شارية ا P سـنة ب ي سـ ن ت لللج ملع س
نة تعلق بعمل ت� ا يمي ا;ول األعضاء ف¬  يمت  للجاألعامل وأنه  ي تق تحضري (Å. س يع ا;ول األعضاء  يت  يه، فقد د للو مج ع . عل

ية، شكرت األمانة الوفد عىل Pقرتاح، وقالت  تدا P ية، وأيضا إدراج أطفال املدارس تو شأن ا ئوف¬ خيص اقرتاح عامن،  ب ع ل ًب
ي يفة أهنا تعمل حا ها يف هذا ا�ال، وا(ي بدأته bلفعل إىل حد ما،  تواصل bلقطع  لإهنا  مض هورية كور3، معلسـ مجا بدمع من  ً

سمى  ية  يديو يدور حول  تعىل إعداد  خشص تحديد"برورو"ف سن عىل وجه ا ل ختاطب أطفال املدارس يف هذا ا  .ل

ية عن تقد .359 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوال3ت ا هم لكنه قا. يره لعرض األمانة وردهامل ئا من الصعوبة يف  فل إنه وجد  ًي ش
يث أ نه وفد اجلزائر  سأل  حما  ع ترص نوعا ما ملا ي يق و تقاده بأن امجلM األخرية يف الفقرة األوىل انعاكس د ًعرب عن ا خم قع

ية bإلنفاذ شارية ا P نة نحدث يف ا ت ملعللج . وقال إنه سريحب بأي اقرتاح، وسوف يلقي نظرة عىل أي اقرتاح ;ى األمانة. س
يجة اليت توصلت إلهيا تقاده بأن هذه امجلM تعكس ا تنه كرر ا نلك ية bإلنفاذلع شارية ا P نة ن ا ت ملعللج ًوالحظ أيضا أنه واجه . س

يقة نه أشار إىل أهنا د بل، و شأن العمل يف ا شات  نا قبعض الصعوbت نوعا ما يف امليض قدما يف ا لك ملسـتق ب ق مل ً ً. 

شكر الرب-مج  .360 ته يف أن  يا عن ر نوب أفر يوأعرب وفد  غب يق ل عىل إجياد ت� الصM فعال بني جدول أعامل ا4ج تمنية ً
يفا أن هذا مذكور بوضوح يف الصفحة  شطة الرب-مج،  ًوأ مض ية83ن يذ جدول أعامل ا شأن  من  لتب ته يف . تنف غبوعرب الوفد عن ر

يا-ت األداء يف الصفحة  شأن  ية،  سؤال األول ا(ي طرحه وفد اجلزائر bمس مجموعة جدول أعامل ا بتابعة ا ب من لتل ، ف¬ 84م
b تعلق سأô اليت  b تتعلق مل شة يف حمفل دويل بني احلقوق اخلاصة ي نا سأô طرح هذه ا سادس، وحول  قملؤمتر العاملي ا مل م ل

تفاعل إىل ذÅ احلد. واملصاحل العامة تذكر هذا ا يح ألنه شارك أيضا وال  تو لوطلب مزيدا من ا ي ض ًل تذكر أيضا أنه مل . ً ًوقال إنه  ي
سـهتلكني نظامت ا شاركة من  ناك  ملتكن  م شري مؤ. مه  ،Åية تومع ذ نظامت ا متع املدين وا شاركة ا نرشات األداء إىل  مل ملعم �

بة للوفد b لنسـاألخرى، وهو ما مل يكن واحضا هم . ً نه طلب إدراجيتفوقال الوفد إنه  ناعة وإىل حد ما احلكومة،  لك قطاع ا لص
ية األخرى قد شاركت bلفعل نظامت ا متع املدين وا نظامت ا يحا عام إذا اكنت  نتو مل ملعض � م باه إىل اإلشارة إىل ول. ً P نتفت الوفد

شأن األفرقة، ال سـ¬ ألن  يحا  نه طلب تو يف bلفعل،  يف األداء قد حتقق bلاكمل، وأكد أن املؤمتر قد أ بأن  ض تض ًن لك سـ تص
شات نا قاألفرقة اكنت áمة جدا يف ا مل ً. 

ية الفكرية  .361 ًوأن ذÅ عكس للمرة األوىل هنجا عاما مللكوأجابت األمانة بأن موضوع املؤمتر العاملي اكن إذاكء الحرتام ا ً
ية رمق . ًوأكرث مشوال تو ست أيضا القضا3 اليت ت@ىش مع ا بو تؤيدها نوعا ما  يع األفرقة اليت اكنت الو صوأضافت أن  ل عك ي ًمج ً45 

ية تدامة،. لتمنمن جدول أعامل ا ية ا ية الفكرية وا ية إنفاذ ا سـوأوحضت أن أحد األفرقة تعامل مع  من ملقض لت  وتعامل فريق مللك
سة نا رشاكت، وآخر مع قضا3 ا ية  ية Pج@ سؤو فآخر مع قضا3 ا مل ع ل يع هذه ا;ورات من أن . للمل مجوقالت إهنا تأكدت يف 

تواز- ست هنجا  ًاألفرقة  م ً  .عك

ثال يف الفريق املع .362 يل ا توازن اكمل، فعىل  ملوذكر عضو آخر يف األمانة بأنه يف لك فريق اكن ;ى األمانة هنج  بس ين م
بريا يف  ند ا(ي قدم  ساعدة وفد ا نايم قد ذكرت بوضوح  تأكد من أن خماوف العامل ا يد، مت ا تجارة ملاكحفة ا bًتفاق ا خ ه مب ل ل تقل لل ل

توازن . هذا الصدد تأكد من أن لك فريق عكس ا رشاكء اكن áمة طموحة جدا  تلف ا توصل إىل اتفاق مع  لوأضاف أن ا لل خم ًل ل
تغري وقا. وو�ة نظر شامM للك شئ متع املدين موحضا أن هذا  ثيل ا بارشة إىل  نا عىل الفور اإلشارة  يل إنه مل يكن  ًمم ً� م ممك

شطهتا . اآلن سـهتلكني حلضور أ تعاون من مجموعات ا شالك يف احلصول عىل ا هدت  سابقة  تني ا نوأضاف أن فرتة ا مل ل م شل لسـن
نوا> اكن تعددة ا تأكد من وجود توازن واع@د هنج  لموحضا أن ا مل تواصل مع ا;ول ً ل مضن األولو3ت، وأنه ميكن لألمانة ا

بل ثال يف هذا الصدد يف ا ساعدوها  تقاألعضاء  سـم ملل ً  .ي

يا يف الرب-مج  .363 تعاون مع أفر b تعلق سؤال ا يقودعا الريس األمانة إىل الرد عىل ا لئ مل  .5ل

تعلق bملؤرش األول لألداء يف الصفحة  .364 سؤال  يوذكرت األمانة بأن ا يا وبعدم ا26ل توساءلت هل هذا . يقإلشارة إىل أفر
متلني خالل الفرتة؟ وأجابت بأنه  بات ا يني أو مودعي ا بات األفر نا أنه مل يكن يوجد أي اتصال مع مودعي ا حمليعين  لطل لطل يقمض ً
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بني أنه اكنت توجد حوايل  ية  نظر عىل األرقام خالل الفرتة ا يفة أن ا ثري من Pتصال،  ييوجد ا ن ل ملعمض ية  حلقة د17لك سـرا
تفعني مه عادة خمرتعون وحمامون ورشاكت ويا-ت ممن اكنوا  تفعون موحضة أن هؤالء ا يث حرضها ا يا  كنظمت يف أفر ن ملن مل ح يق

تخداáا شأن الرباءات أو خيططون ال تعاون  سـتخدمون معاهدة ا ب ل يه هو. يسـ سؤال الو جوقالت إن ا ملاذا ال يرد ذكر هذا يف : ل
بب . بيا-ت األداء تعاون سوأجابت أن  بة ا ها  يا  ية يف أفر يق من جانهبا، فاحللقات ا;را  ôسأ لذÅ هو  شع سـ سـ نظمم تيق تن

تعامل مع مؤرش األداء هذا . ا;ويل سؤوô عن ا بة القانوية يه ا لوا مل ن ناء عىل "لشع بات  تظم مع مودعي ا بPتصال ا لطل ملن
يع أحناء العامل شأن الرباءات يف  تعاون  مجمعاهدة ا ب نني معافاألمانة مل تض." ل P ًع ًوأوحضت األمانة أنه نظرا ألن هذه . ث

يق  نقص يف ا تذرت عن هذا ا بع وا b أمرا مؤسفا Åتربة أن ذ ـي مل تذكر،  تعاون،  بة ا سـPج@عات نظمهتا  ل ع لط مع ف ل لتنشع ً ً ه
بل  .ملسـتقوقالت إهنا سوف تصححه يف ا

سؤ .365 تقرير ودعاها إىل الرد عىل ا يح ا لوطلب الريس إىل األمانة  ل تصح تعلق bلرب-مج ئ  .20ملال ا

يا ومرص قد تدخال يف املوضوع .366 ية وإن وفدي أملا شأن موضوع املاكتب اخلار تان  نوقالت األمانة إنه قد جرت مدا ب . جخل
تضافة املاكتب  بهتم يف ا بو عن ر يني، أعرب العديد من ا;ول األعضاء يف الو سـوذكرت األمانة بأنه عىل مدى العامني املا غ ي ض

ية، ولك نة جاخلار ية العامة  ياسة عامة، نوقش هذا األمر يف ا سـن يف ظل عدم وجود  مجلع وأضافت أنه .  لالسرتشاد2010لسـ
نة  ية  شاور مع ا;ول األعضاء، وأنه وفقا لقرار ا ية  ية عىل بدء  سـقد اتفق يف ا مجلع ت معل لمجلع ، عقد املدير العام جوليت 2010ً

سفراء وا;ول األعضاء لشاورات مع ا سمرب من العام 13ع األول يف واكن Pج@. م ثاين يف 2010ي د ن يويو 16ل واكن ا
شاور عىل . 2011 ية ا ية العامة عىل أهنا سوف تركز يف إطار  شة ا نا تواسرتسلت قائM إنه قد اتفق يف  معل مجلع لق م

ية ياجات واألغراض اليت ميكن أن تفي هبا هذه املاكتب اخلار Pج بغي أن توساءلت األمانة قائM ما يه الو. حت ينظائف اليت 
ية مقارنة بأداء وظائف  نافع أداء ت� الوظائف من خالل املاكتب اخلار يف و يل تاك ية؟ وما هو  جتؤدهيا املاكتب اخلار م لج حتل

ية معقدة وسوف  ية  شاء ماكتب خار ياسة عامة وإ ية؟ وقالت إنه من الواحض أن إعداد  معلمماثM من املقرات الر ن سـ جسـ ئي
شاورات متطلب إجراء  تني أشارت إلهيام، أبلغ .  شامM مع ا;ول األعضاءت شاورات ا ياق جوليت ا للوأضافت أنه يف  مل سـ

ية  ية احلا بو اخلار تعزيز دور ماكتب الو بل والوسائل الالزمة  نوي دراسة ا لاملدير العام ا;ول األعضاء بأنه  ي ل سـ جي املاكتب (ل
ياbن نغافورة ويويورك وا لاملوجودة يف ريو دي جانريو و ن سني اخلدمات اليت تقدáا املاكتب. )سـ . حتوذÅ عىل األخص هبدف 

شاورات  تظمة من ا  Mس ياق، أعربت األمانة عن سعادهتا بإبالغ ا;ول األعضاء بأن املدير العام قد بدأ  ملويف هذا ا ن سل مسـ ل
يديو، اك ية، وعقد مع هذه املاكتب حىت اآلن أربعة مؤمترات عرب ا يع هذه املاكتب اخلار لفمع  ج بوع املايضمج . سـن آخرها األ

ية  شأن  تاجات  توصل إىل ا ية هبدف ا شاط مع املاكتب اخلار تواصل  متر يف ا يفوقالت إن املدير العام يعزتم أن  ن كج بب ت ل ن سـل يسـ
شاوراته مع ا;ول األعضاء، مت إطالق خدمة معالء . حتسني أداهئا ناء  هد به املدير العام يف أ يقا أيضا لاللزتام ا(ي  مو ث تع ًحتق ً

هر يويو من هذا العام يوم يف  لعىل مدار ا تقومي . شل سة اإلعالن عن بر-مج ا سفراء هبذه اخلدمة خالل  لوجرى إبالغ ا جل ل
يجي الحقا Pًسرتا بو . ت يوم هو يف املقام األول أن معالء الو ساطة من خدمة العمالء عىل مدار ا يوقالت األمانة إن املقصود  ل بب

بو من أي ماكن يف العام ويف أي وقت من األوقات، سـيكونون قادرين عىل الوصول إىل ية عن الو ي بعض املعلومات األسا سـ
شأن هذا األمر سني هذه اخلدمة وأن هذا هو الوضع الراهن  بذل �ودا  بموحضة أهنا  تح لت ويف الهناية، أعربت األمانة عن . ً

ية يف تصادية احلا P ئة بو حباجة أيضا إىل إدراك ا تقادها أن الو لا ب ي قع ي ل شاء ماكتب جديدة، وأن هذا األمر يظل ً ياق إ ن  سـ
شورة واإلرشاد بع يف أيدي ا;ول األعضاء إلسداء ا bمل  .لط

يفا أن اج@عا عقد يف  .367 يس واحضا  يار هذه املاكتب  ية ومعايري ا b تعلق ًوقال الريس إن الوضع احلايل ف¬  ً مضً ت لعمل لي خئ
تجد2011 وآخر يف عام 2010عام  سـ، وساءل عن آخر  ات هذا املوضوع وعن الوضع اآلن، وما إذا اكنت توجد مت

ناك حماوô للحصول عىل معايري ا;ول األعضاء وما إىل ذÅ وأن هذا . دراسات عن هذا نة اكنت   Mهوتذكر أنه يف مرح معي
رس اآلن  .حنا
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شاور مع ا;ول األعضاء موحضة أن .368 لتورشحت األمانة أنه من الواحض متاما أن تظل احلاجة إىل ا نذ ً ية  م الفرتة Pتقا ل ن
ثلام  يا ، بد بط  b هم ا;ور ا(ي تقوم به هذه املاكتب واخلدمات اليت تؤدهيا  ôتخدمت يف حماو شاورة األخرية قد ا ما م ًلف ئ لض سـ مل
ية  يواصل  سفراء وأنه  b بل القريب متع يف ا يديو، وقالت إن املدير العام  شأن Pج@ع عن طريق ا معلذكر  سـ ل تقب ملسـلف سـيج

شاو  .رلتا

يان األخري ا(ي أديل به، وهو أن عىل ا;ول األعضاء أن تدرك الوضع  .369 شأن ا يحا  ُوطلب وفد مرص تو ب ب لض ً
تعلق bملاكتب اجلديدة تصادي احلايل ف¬  Pي يان أن األمانة قد اختذت bلفعل قرارا . ق هم من هذا ا ًوساءل عام إذا اكن  ب لت يف
ساعد عىل  تصادي احلايل ال  P فبأن الوضع يد يق قتح ماكتب جديدة، وعام إذا اكن أن ذÅ يعين أن املوضوع ال يزال 

شاور بارات أخرى، . لتا بار واحد فقط من بني ا تصادي احلايل ا P ثاين من هذا هو أن الوضع توقال إن اجلانب ا ت عل ع ق
بو يف هذا الصدد يل ويقة الو b ناولهتا بارات األخرى اليت  P يوساءل الوفد عن ث تفص ت ت لت  .ع

سأô، ألن ورش .370 شأن هذه ا تطور  ناك شئ من ا يضاح ما إذا اكن  سؤال وهو ا بب طرحه  يا  ملح وفد أملا ب ل ه س لل تن س
ترب" عيف األداء ا توقفاتصن  ً يف األداء أن يكون أصفر أو رمبا أمحر". م  .بتصنوارتأى الوفد أنه اكن جيدر 

تقدم ا .371 همه من مقدار ا يد حصة ما  ته يف تأ لوأعرب وفد اجلزائر عن ر ك تفب تب غ شاء  تعلق بإ رشوع ا مكحملرز يف ا ن مل مل
نهمفا . جديد يقيبت يف  شاورات مع " األمانة" هو أن ث توى هذه " الوفد"توساءل ". ا;ول األعضاء"ملاكنت يف مرحM ا حمعن 

ئM اليت طرحهتا  شاورات؛ وما يه األ سـا شأن ". ا;ول األعضاء"مل شاورات  شاراك يف أي  يا، مل يكن  بوأضاف بأنه،  م م ًخشص
بات،أعرب قد ورصح بأنه. هذا املوضوع نا سـ، يف عدة  تب خار` م شاء  به بإ مك عن اه@مه وتر ن بو"حي  .يف اجلزائر" يللو

ها من عدم، "وفد مرص"، ردا عىل "األمانة"وأكدت  .372 يه قفعىل مو تو شأن دون ا ج اختاذ أي قرار يف هذا ا ل ل
شورة من  شاور وا ملوا توصل إىل". ا;ول األعضاء"لت يكون قرارا -بعا من إرادة لويف حاô ا ً قرار،  ً وال ". ا;ول األعضاء"سـ

ناك أدين شك عىل اإلطالق يف  وأضافت بأهنا اتفقت . مسـمترةتزال اإلجراءات مفا .  قرارbختاذ أي" األمانة "انفرادهيوجد 
يا"مع  يه، . تقيمي األداء" توقف"عىل وجوب عدم " نوفد أملا مترار العمل يف مرافمفام ال شك  ية، ومن مث حل تطويرسـا لعمل ا

ها بغي تو قففال  نفرد مع أي من " األمانة"، نفت "وفد اجلزائر"وردا عىل . ين شاور  مياáا بأي  . "ا;ول األعضاء"تق
تطردت قائM، بأن ما قصدته بقوها  لوا يع "مشاورات"سـ توحة دعي إلهيا سفراء  شاورات  مج، إمنا هو  ُم  يف "ا;ول األعضاء"مف

بو" تطرق ومل ي". يالو نفردة، ومل  شاورات  ناك يف أي وقت  تكن  م ياغة أي و�ئق" األمانة"مه  Mتوفر . صبعد ملرح تكام ال 
شاركهتا مع  مناك أي معلومات ميكن   . يف هذا الوقت"ا;ول األعضاء"ه

يا"توساءل  .373 نوب أفر يقوفد  شاورات األخرية بني " ج يه ا يت ا(ي أجريت  تو ملعن ا فل سفراء"ُق بب أن "لا بس، 
نا شأن ملا ياسة  توى اكنت تدور حول وضع  بشات عىل هذا ا سـ سـ ية"ملق  ".جاملاكتب اخلار

بل ذÅ، يف 2011ن يويو 16بأن Pج@ع األخري اكن يف " األمانة"وردت  .374 سمرب 13ق، ومن  ومضت . 2010ي د
ية اخلدمات اليت تقدá" املدير العام"تقول، لقد رصح  تحقق من نو يحاول و عخالل ذP Åج@ع بأنه  ي ا املاكتب القامئة، سـ

سني ت� اخلدمات، وتعزيز دورها، وهذا هو ما تقوم به  بل ووسائل  شاف  ليف حماوô ال تح سـ لتك من خالل " األمانة"سـ
يديو عن بعد"اج@عات  توفري خدمة العمالء عىل . اليت تعقدها مع هذه املاكتب بصفة دورية" لفا ناك أيضا الزتاما  بكام اكن  ه

ناء ساعة، وهو م24مدار  يذه، وهذا هو ما حيدث يف هذه األ ثا مت  ية . تنف ¾ ôناك أي جو تطردت قائM، مل تكن  لوا ه سـ
شات قنا ناسب. للم بغي مع� يف الوقت ا ملوهذا هو ما   . ني

يه إجابة عىل سؤاÕ اخل" وفد اجلزائر"ولفت  .375 نظر إىل عدم  تلقا شاوراتل توى هذه ا ملاص  " األمانة"من وطلب . مبح
با أم مل يمت إطالع األعضاء، ب شاء  يه إ ثال، هل مت حتديد املاكن ا(ي ميكن  شاورات،  تاجئ هذه ا ًصورة أوية، عن  ت ن مل ن مكل ف ًم

تحديد بعد  . لا
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توحة، مع " األمانة"وألقت  .376 شاورات  بارة عن  شاورات اكنت  يح، وأفادت بأن ا تو مفمبزيد من ا م ع مل ض سفراء"ل ، "لا
تلف القضا3 شورة يف  خميث تلقت مهنم ا مل بة وأضا. ح يل ما جرى يف ت� "الوفد"غفت بأنه يف حاô ر ص معرفة تفا

ميكن  شات،  نا فا ق يع تذكر ما . توفري و�ئق حتريرية ملا جرى يف هذه Pج@عات" لألمانة"مل تدركت قائال، بأهنا ال  ُوا َ َ تط تسـسـ
سفراء وال لك سفري عىل حدةأدىل به يع ا ل  شة حول األماكن ا. مج نا يعة احلال، جرت ا قو مل يق ملقرتحة، وما بطب حتقمن شأنه 

نة،  توزيع اجلغرايفممكفائدة  يه ا تلكفة املرتبة عىل ذÅ، وما ميكن أن يكون  لومقدار ا عل ت وأهنت لكمهتا قائM بأن هذه يه . ل
شاورات يقات اليت أثريت خالل هذه ا ملا ُتعل  .ل

يا"وتوجه  .377 نوب أفر يقوفد  شكر إىل " ج bته يف معرفة عىل الرد ا(ي تقدمت به، و" األمانة"ل يتغبأعرب عن ر تو قا  ل
متل الختاذ قرار نذ وقت طويلًاحملا ساحة  سأô مطروحة عىل ا يث أن ا ياسة ذاهتا،  شأن ا م  لح مل سـ يد األمر إىل . لب تصعوقد مت 

سفراء،  لتوى ا بل أكرث من عام2011ن Pج@ع األخري ا(ي عقد يف يويو يفمسـ بغي أن تعرض . ق، أي  ُومىض يقول،  ين
ياسة ع متكن لسـا بة، يك  نا ية ا;وية ا تىل احملافل احلكو سـ مل ل تو3هتا"ا;ول األعضاء"م شة  نا بدء يف  حم من ا ق ته . مل تمت  لكموا خ

متل هيمه بأن هذا هو ما قائال سفراء، وساءل هل من ا توى ا شات عىل  نا حمل من األمر، ويس فقط ا ت ل سـ ق ممل  اضطالعل
   .هبذا العمل" ا;ول األعضاء"

ياسة، بأهن" األمانة"وردت  .378 هذه ا ية  سات الهنا يق لوضع ا يت ا; تو ية متكهنا من حتديد ا ست يف و سـا  ئ للم ل ضع لي ل ق ق ل
ها عىل  سات األخرية علهيا وعر يمت إعدادها ووضع ا يمت Pنهتاء مهنا، و ضولكن يكفي القول بأنه  س  "ا;ول األعضاء"للمس

ية اليت تعزتم اختاذها"اءا;ول األعض"بأهنا سوف تعرض عىل " األمانة"وأضافت . للموافقة علهيا تا ل اخلطوات ا ومع ذÅ، . ل
يث أن ذÅ  فقد كررت يق،  ية عىل حنو د يا يت Pنهتاء من ا تحديد تو ها  سمح  ية  ست يف و حالقول بأهنا  ق ق سـل سـ ب ت ضع لي ل

شارية ية ا تشلك جزءا يف  معل سي شارية الوقت اخلاص هبا. ً P ية تغرق ا تعني أن  تو لعمل سـ سي ا قائM لكمهت" األمانة"وأهنت . ت
توجهياهتم"ا;ول األعضاء"بأهنا سوف ترجع إىل  متس آراهئم وسرتشد  ب  ت   .لتل

شأن الرب-مج  .379 شة  نا بودعا الريس إىل بدء ا ق مل  .22ئ

نقطة اليت أ�رهتا مجموعة "األمانة"وردت  .380 ية"ل عىل ا شاركة " لتمنجدول أعامل ا مشأن   يف إعداد "ا;ول األعضاء"ب
ية"ثويقة  تت . "نالرب-مج واملزيا ية إلرشاك 2006يف عام واألنظار إىل أنه، " األمانة"لفو  يف "ا;ول األعضاء"ل، مت وضع آ

ية يان ا(ي أرسل إىل توشلكت. نإعداد املزيا P اآلية من �ت ُ تب تعرف عىل أراهئم، واليت مت أخذها يف "ا;ول األعضاء"سـل لل 
سودة األوىل من  ند إعداد ا بار  Pمل ع يةالرب-مج واملزي"عت سات اإلحاطة". نا سM من  جلوأعقب ذÅ عقد  شاء . سل نوبعد إ

ية، أعدت  ئM واألجوبة " األمانة"لهذه اآل ثال األ يل ا سـأيضا العديد من األدوات، عىل  مل يQ&A( M(بس سـ، واليت اكنت و
ية"ا;ول األعضاء"إلبالغ  ية إعداد املزيا شاركهتا يف  يل  ن و معل م تعلق bحلاجة إىل مثة نقطة أخواسرتسلت قائM، . تسه ترى 

ية شأن اإلنفاق عىل ا يح  تو منمزيد من ا ب ض متدتفي الوقت احلارض، ف. لتل ية" األمانة "عا تعريف احلايل لإلنفاق عىل ا منعىل ا . لتل
ند  ناول هذا املوضوع حتت ا بوميكن  بهتا يف طمأنة .  من جدول األعامل9لت ً بأهنا حتاول دامئا "ا;ول األعضاء"غوأعربت عن ر

يةز3د ية إعداد املزيا شاركهتم أكرث وأكرث يف  نة  معل يقات الواردة من . م يع اآلراء وا تقدير الاكيف  تعلومضت تقول، مت إيالء ا مجل لل
بار عىل نطاق واسع" األمانة" يف هذا الصدد، وحاولت "ا;ول األعضاء" P املداخالت يف �عتأن تأخذ ت. 

شأن الرب-مج  .381 شة  نا بوأعلن الريس بدء ا ق مل  .23ئ

يعاب املوظفني " األمانة"وأجابت  .382 شاؤها ال ية اليت مت إ تخدام الوظائف اإلضا تدريب وا b تعلقة ئM ا تعىل األ سف ن سـ ل مل سـ
تني تدريب، يف عام . قاملؤ b تعلق لف¬  يص حوايل 2011ي ثل أقل من 920 000ختص، مت  تدريب، مبا  مي فرنك سورسي  لل ي

بلغ ا(ي مت إنفا يذ . تقه عىل املرباتملنصف يف املائة من إجاميل ا بلغ، مت  تخدام هذا ا bتنفو مل ية للموظفني 20سـ يب وحدة تدر
بلغ عددمه حوايل  يÊ مل حيصل آخرون .  موظفا1 680يوا(ي  ية واحدة،  بوقد حصل بعض األفراد عىل أكرث من دورة تدر يب
ية تلفة، ومت. يبعىل أي دورات تدر تدريب ا يع ا !غطى هذا ا!صص مجموعة من موا ل يجي ض تضمن تدريب اسرتا ميه  ت  لي تقسـ
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ية الفردية من خالل نظام إدارة األداء. وتدريب مؤسيس تدر ياجات ا P يبحتددت ل تدريب . حت لكام تضمن ا!طط بعض ا
يفي يل الو تأ سري ا ظاخلاص bلوظائف و ه ل رس عقدها مضن . م ية اليت اكنت خمططة ومل  تدر يتيومن ا;ورات ا يب بلغ ملال

رشوعات اخلاصةي فرنك سورس920 000 يا املعلومات أو ا نولو ية اخلاصة  تدر ثال، ت� ا;ورات ا يل ا ملي، عىل  جب تك ب يب ل مل . س
بالغ إلعطاء صورة أكرث مشوال ملا مت " األمانة"لقد ارتأت  يد أوجه رصف هذه ا يام بعمل أفضل يف تو ًبأهنا يف حاجة إىل ا مل ح لق

نه يدين  تدريب، و ت�ره يف ا ما تف للمسـس تعلق. ل سؤال عن  يوف¬  bتة ممن 156ل يعاب العامô املؤ شاؤها ال يفة اليت مت إ ق و ست ن ظ
Mم لفرتات طويáتخدا شات اليت جرت يف عام "األمانة"أشارت : سـمت ا نا ق إىل ا نايم ت� 2010مل ية  تعراض  ت، ومت ا كيفسـ

شلكة داخل  بو"ملا تعاقدين آلجال قصرية لفرت" يالو تخدام عددا من املوظفني ا ملمن جراء ا نظمة، وهو ًسـ ملات طويM داخل ا
تادة تان من املوظفني. ملعما ال يوفر هلم املزا3 ا ناك  ية،  ية ا نا ئمفن ا ه لعمل فل نح للموظفني من ُمتمزيات اليت املفئة حتظى باكفة : ح

يفة ولكهنا ال حتصل عىل ت� يذ نفس الو ئة أخرى تقوم  بدالت اخلاصة بإعانة أفراد األرسة، و ظيث املرتب وا ت نفل ف .  املزا3بح
يق"وملعاجلة هذا الوضع، وافقت  سـنة ا بو"عىل إلزام ) CoCo" (لتنجل شاء " يالو يفة عىل مدى 156نبإ فرتة مخس ظ و

ًنوات بدءا من عام  شاء . 2012سـ يفة خالل عام 30نومن مث، فقد مت إ ها bلفعل، وجاري شغل 18، مهنم 2012ظ و شغل مت 
ية وعددها  با قالوظائف ا يفة12ل رش عن بعض مهنا يف الوقت احلارضومت اإل. ظ و بايق . لنعالن وا لومن ا!طط اإلعالن عن ا

ًباعا نني لفرتات طويM عىل عقود معل 2013وسوف يمت نفس األمر خالل . ت شلكة هؤالء املوظفني ا ي، إىل أن يمت حل  ملعم
تة ية عن هذا املوتوتوفر. قمؤ يل واملعلومات األسا تفا تضمن اكفة ا  Mسـ ويقة شام ص ل ت تدركت . ضوعث  قائM، بأن "األمانة"سـوا

ها تصدي  تعني ا سأô أخرى  يث يعد هذا األمر  توازن اجلغرايف،  سأô ا  Õ شاء الوظائف هذه ال عالقة لإ لح ي م ل مب ومضت . ن
نظر  ندما  تتقول،  سوف يلحظون الزتام "ا;ول األعضاء"ع يف عدد معني من " األمانة"ف إىل مؤرشات األداء،  ظتو ب

يا الوسطىاملوظفني من أو رشية وآ سـروb ا ق ًوقد حتقق هذا جزيا فقط. ل يام به . ئ تعني ا تاج األمر إىل مزيد من العمل  لقو ي حي
توازن اجلغرايف2013خالل عام  b تعلق ل ف¬  رشية"نويف هذا الصدد سوف يمت ز3دة إماكيات . ي ًنظرا " لبإدارة املوارد ا

ية اليت شطة ا ثللحاجة إىل إجراء املزيد من األ يذ املطلوبلبحن بة املطلوبة  تداخالت وأعامل الرصد واملرا سـهتدف ا نف  لتق ل  .ت

يا"وأعرب  .383 ية يه عدد " نوفد أملا ية الر سـعن رأيه يف أن ا ية مت حتديدها من خالل مك 1 542ئيلقض يببات تدر تطل
يد بعدم توفر )PMSDS" (نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني" رسد املعلومات اليت   Åتف، وأعقب ذ يذ هذه ب لتنفموارد 

بات تاجه هذا األمر ملعاجلة "الوفد"توساءل . ملتطلا شلكة، حي عن مدى ما  ومىض . وعن مصدر تدبري ت� املواردملت� ا
يث ال ميكن  ناك إماكية إجراء حتويالت،  حيقول، اكنت  ن سأ2015ô-2014نPتظار حىت " للمنظمة"ه سوية هذه ا مل   .لت

يذ ا" األمانة"وردت  .384 ية تنفجبواز  تدر ياجات ا P ساواة ها يف  بتدريب عىل مجموعات؛ وأعربت عن شكو يك ل ت م حل
تدريب الفردي و�ا لوجه bبات . ل تدرييب ملقابM عدة  تعديل يف ا!طط ا تدخل اإلداري وا تطلوأضافت بأنه ميكن أيضا ا ل ل مل

ية  . يبتدر

توازن اجلغرايف والعمل الالزم " وفد بريو"وأعرب  .385 ية اخلطط . لتحقيق ذÅلعن اه@مه مبوضوع ا هوساءل عن ما ت
توازن اجلغرايف"ا;ول األعضاء"املوضوعة للعمل مع  يق ا ل  نقطة، قال . لتحق بدو عىل األعضاء "الوفد"لوانطالقا من هذه ا ي 

ôسأ شأن هذه ا ياب الوضوح  مليقهنم من  ب غ يح ذÅ. ت تو ية  ناك أي  ضوساءل عام إذا اكن  ل ن ه  .ت

متل  بأن من أول ا"األمانة"وردت  .386 رشية  ية للموارد ا ها هو وضع إسرتا تشـألمور املطلوبة واليت ترغب يف  لب يجت يقحتق
توازن اجلغرايف يع ا لعىل موا ية ًمطروحاوأضافت بأن هذا األمر مل يكن . ض يقه من خالل  معل يف الوقت احلارض، ومطلوب  حتق

تعني عىل  شارية، و يا  .إلجاbت املطلوبةوموافاهتم b" ا;ول األعضاء"الرجوع إىل " األمانة"ست

يا"ورصح  .387 ننا Pتظار للمرة القادمة"بعدم رضاه عىل حنو اكمل bلرأي القائل بأن " نوفد أملا ، فاألعضاء ال "علي
سأô، عىل األقل، يف فقرة سؤال وجواب " األمانة" من "الوفد"وطلب . نميكهنم Pتظار هذه خالل ) Q&A(ملإدراج هذه ا

يةجلنة الرب"لا;ورة، ويس يف  بل"ن-مج واملزيا  .ملق يف العام ا
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بغي مع�قائM، ما هيم " األمانة"وأوحضت  .388 هم ما  ئولني  نهو أن نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني قد أ¾ح  يف . للمسـ
ية يف مجموعات" لألمانة"كام مسح أيضا  تدر ياجات ا P يبيع ل ت حتجم تدريب. ب لوقد مت الرتكزي عىل تدريب ا�موعات بدال من ا ً 

متويل. الفردي توفري ا تلفة  ناك مصادر  لومضت تقول، اكن  ل خم يا . ه نولو تدريب مربطا  يان، اكن ا جويف بعض األ تك بح ً ت ل
يعهتا مع . املعلومات تفق يف  ية حمددة جدا، أو تدربات أخرى  ناك تدريب أخر ميكن أن يكون عىل موضوعات تدر بو ت ي ي طه ً ب

يع تجمية ا ياجات. لمعل P يع سأô يه  تفا جتم ية أكرب عدد ممكن حمل تاحة، لضامن  متويل ا تغط وحتديد األولو3ت، مع مصادر ا مل ل
ية تدر ياجات ا P يبمن ل ثل. حت يعة احلال، مل يكن هذا هو احلل األ مو يذ لك املطلوب عىل . بطب نادي أحد برضورة  تنفمل  ي

سـهتدفني يع ا ثل لصاحل  ملالوجه األ مج ناك أشخاص. م توفر هلًاهمفن املؤكد أن  تدريب ا(ي ت قد ال  لم القدرة عىل احلصول عىل ا
يه لتاجون إ ية. حي تدر ياجاهتم ا هم هو حتديد هؤالء األشخاص والعمل عىل توفري ا بوأن اليشء ا يمل ل اكن هذا هو القصد، . حت

يام به" األمانة"وهذا هو ما اكنت  تقد . لقحتاول ا يكون هذا"األمانة"تعو هدف سـ بأهنا قادرة عىل الوصول إىل هذه الغاية، و ل ا
رشية اجلديدة ية املوارد ا لبجزءا من إسرتا  .يجت

نأ  .389 ية"هو ب6ان األفر يقوفد مرص ومجموعة ا يق يف áمهتا" ل تو ها ا رشية اجلديدة، ومتىن  فمديرة إدارة املوارد ا لل وأعرب . لب
يان ا(ي أدىل به  يده ودمعه  بعن تأ توزيع اجلغرايف" وفد بريو"للي بدأ ا لشأن  ا األمر عىل جانب من ومىض يقول، يعد هذ. مب

نا يف حاô توفري مزيد يكون  يا، وأضاف بأنه  بة ألفر b ية ًاأل ت سـ سـ مممه يقن شأن هذا ًال تقارير القادمة  ند عرض ا ب من املعلومات  ل ع
توفر  بدأ" ل6ول األعضاء"يالرب-مج يك  بة هذا ا ية اليت تمت هبا مرا ملمؤرشا عن ا قلك يف يذ . ً سم اخلاص  b تعلق تنفوف¬  لق بي

ية"صيات تو تقدم أو اإلجناز، لوضع مدونة "الوفد"، أشار "لتمنجدول أعامل ا بو"ل إىل مؤرش مرجعي، كجزء من ا " يالو
يات شرتك "الوفد"ويف هذا الصدد، أشار . قلألخال ية"مل إىل Pقرتاح ا ب6ان األفر يق�موعة ا مجموعة جدول أعامل "و" ل

ية سلوك"لتمنا شأن مدونة قواعد ا ل  تام . ب لكويف  سأô من خ بذول يف حاP ôه@م هبذه ا هد ا ثمن ا ملته، قال أنه سوف  مل ي جلم ِ َ ُ
 . جانب املديرة اجلديدة

تان"وقال  .390 b يت اآلمال " كسـوفد رشية قد أ حأن املديرة اجلديدة إلدارة املوارد ا برية لب تعلق كبدرجة  يف¬ 
توقع  رشية، وهو ما  ية اجلديدة للموارد ا يbإلسرتا لبيج تقاده يف كام أعرب أيضا عن . قيقهحت" الوفد"ت أن هذا يدعو إىل عا

ثارة يف  برية bملوضوعات ا ملPه@م بدرجة  نة"ك ية" للجا يM املا ضخالل األ3م ا بق . لقل تحديد، وbلرجوع إىل ما  سـوعىل وجه ا ل
يه  بل "وفد بريو"لأن أشار إ يده من  ق، ومت تأ ية إي ، أعرب"وفد مرص"ي تقاده أيضا يف أ مهعن ا توازن ع سأô ا لالء لك من  م

توزيع اجلغرايف Pه@م الاكيف يف مؤرشات األداء سار. لاجلغرايف أو ا ناك  ية أن يكون  شدة يف أ تقد  موأضاف بأنه  ه مه ب ً ايع
سني األداء يف هذا الصدد تطوير و حتية ا ل ساعد . يفلك يكون إحدى األدوات اليت  ته قائال بأن مؤرش األداء  تمت  توأ سـ لكم خ

بع ه سارتتعىل   .ملذا ا

يا"وأعرب  .391 نوب أفر يقوفد  نه " ج ناك تطورات يف مؤرش واحد من مؤرشات األداء هذه، و تقاده يف أن  لكعن ا ه ع
تطورات ية ت� ا تأكدا من ما ليس  ه ً م نوات اخلدمة"وأشار إىل توقف العمل يف مؤرش . ل سب  سـتوزيع املوظفني  ، "ح

شأن هذا املؤرش"الوفد"وطلب . 12الصفحة  يحا  ب تو  .ًض

يف حول قائM، قد يكون  "األمانة"وحضت وأ .392 باس ا P لطفناك بعض ت تخدامله يف بأنه سـوصف ا " متوقف"لتصن ا
تخدام صفة ي وأضافت،. ثوأشارت إىل الصفحة األوىل من الويقة. ئيف نظام اإلشارات الضوية تني" متوقف"سـمت ا : ليف حا

بب عدم ت ياس األداء، أو  يدة  بح املؤرش أداة  سندما ال  لق بج يص يا-ت األداء عىل املؤرشع سائل اليت مت . بوفر  ملومن أحد ا
يذ العمل. 21 ويف الرب-مج 30إ�رهتا يف وقت سابق يف هذا الصدد اكنت يف الرب-مج  . تنفوال يعين هذا bلرضورة عدم 
توسطة  شاريع الصغرية وا ثال، يف حاô ا يل ا ملفعىل  مل مل شأن )SMEs(بس توقف العمل املضطلع به  م، مل  ب سات ي سساندة مؤ

توسطة رشاكت الصغرية وا ملدمع ا سة دمع . ل توى رضا مؤ تعلق  يا-ت األداء ف¬  نا احلصول عىل  سومع ذÅ، مل يكن  سـ ي مبب ممك
يجة احملددة تصل هبذه ا توسطة عىل مؤرش األداء ا شاريع الصغرية وا نتا مل مل توقف. لمل متر العمل ومل  يومع ذÅ فقد ا  .سـ
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يا"وأعرب  .393 نوب أفر يقوفد  سؤال مربطا " لألمانة"ن شكره ع" ج يح، وقال، ومع ذÅ، اكن ا تو ًعىل هذا ا ت ل ض ل
توقف مؤرش وعن بسبب حمدد،  نوات اخلدمة"بحاô حمددة، واخلاصة  سب  سـتوزيع املوظفني    ".ح

يقي يف توقف املؤرش، وموافاة إ" األمانة"وقالت  .394 بب ا ية ا نظر يف ما حلقهنا حباجة إىل ا لس ه نة"ل تضح" للجا  .يمبا 

شأن الرب-مج " ئالريس"تتح فوأ .395 شة  نا بbب ا ق  .27مل

ئM اليت آ�رها "األمانة"ردت و .396 يا"سـعىل األ با نوفد إ يق وفورات أو قP Mتفاع bملوارد خالل " سـ نعن  فرتة الحتق
ية لقP Mتفاع bملوارد. 2010-2011 باب ر ناك ثالثة أ ناكن  سـ سـ تع. ئيه بالغ اليت اكن  يأوال، املغاالة يف تقدير ا ني سدادها مل

يف للمؤمترات ا;وية  لإىل مركز  بالغ مل ترصف، فقد حتققت . لتنظمي عدد من Pج@عات) CICG(جن ُونظرا ألن هذه ا مل ً
يا، وكام ورد يف . وفورات عىل هذه اجلهبة �ً ئوô عن ُأجريت  ،"تقرير أداء الرب-مج"ن رشاكت ا ملسـبعض املفاوضات مع ا ل

يجة (. املراسالت الربيدية بة نتو يق بعض الوفورات% 18بنسـÅ، اكن من املمكن خفض األسعار  ثا، . حتقمما أسفر عن  �ً ل
ساعدة احلاسوب  يذ أدوات الرتمجة  مبوهو مربط bع@د و -2010فرتة ال، ففي خالل "ا;ول األعضاء"وكام تعمل ). CAT(تنفت

بو"، قامت 2011 شاور مع " يالو b ياسة لغوية جديدة نظر يف  bت سـ ية برمهتا "ل األعضاءا;و"لل تغرقت هذه ا لعمل، وقد ا سـ
متد . حنو عام ونصف العام توبر "ا;ول األعضاء"تعومل  ياسة اللغات هذه إال يف أ ك  تني . 2011سـ لسـنويف خالل فرتة ا

نظر يف اع@د بعض أدوات   بعد مجيعهإجراء مراجعة شامM لألمر " األمانة"ديدة، ولكن قررت  اجل)CAT(لاألخرية، مت ا
ياسة اللغات تخدام أدوات " األمانة"بواآلن، ويÊ تدرس . سـاع@د  تلفة، )CAT(سـا يع اجلوانب ا نظر يف  !قررت ا مج بيئة : ل

ئة سري العمل ذاته يا-ت املصطلحات واملفردات اللغوية، وأيضا  بيالرتمجة، قاعدة  ئة سري العمل نظرا الرتفاع . ب ية  ًهرت أ ي بظ مه
تعانة bملصادر  P يةسـتلكفة يني. جاخلار تواصل بصورة أكرب مع مرتمجني خار هرت احلاجة إىل ا جو ويف نفس الوقت، . لظ

بت  شأن " األمانة"غر تعاون  ثل معاهدة ا نظمة  تخدام هذه األدوات مع القطاعات األخرى داخل ا يق ا بيف  ل مل سـ مسـ تن
لتخدمني الرباءات ونظام مدريد،  يذ أعامل الرتمجة اخلمكسـ " األمانة"و(Å، قررت . اصة هبملتنفبعض من هذه األدوات 

تني  يل اع@د هذه األدوات لفرتة ا نتأ تلفة . 2013-2012لسـج بعض من أدوات الرتمجة ا ثفة للغاية  بارات  !مت إجراء ا ل مكت خ
تني هذه من اع@د هذه األدوات وتعزيز متكن خالل فرتة ا ية، ونأمل يف ا يM املا هر ا سوق خالل األ تاحة يف ا نا لسـش ل ض لقل ل  مل

ية اخلدمات اللغوية تا جإ يام . ن بب يف  شلك جوهري، وهذا هو ا تعلق bخلدمات اللغوية  قيزتايد عبء العمل ا لس ب " األمانة"مل
ها عىل  تغال ية وا يد عىل Pتفاع bملوارد املا تأ ية، وا تا ية لضامن ز3دة اإل نولو بحث عن بعض من هذه األدوات ا bل ج ج سـتك ل ن ك ل ن لل

ثل نحو األ ما متت . ل بعض املوارد خالل فرتة "مانةاأل"ختوا ية لقP Mتفاع  باب الر ب لكمهتا bلقول بأن هذه يه األ ن سـ ئيسـ
تني   .2011 -2010لسـنا

يا"ورصح  .397 تصاصات " نوفد أملا تجاوز حدود ا تابعة  يطا   Pخبأن ;يه سؤ ي للم ًسـ ب بو"ً توساءل عام إذا اكنت ". يالو
شأن احلصول عىل خدمات جديد"األمانة" تفاوض  ند ا ب،  ل نظمة ع ية والربيدية، تقوم بذÅ مبفردها  ها مكة لالتصاالت ا تف ل

يف نظامت األخرى يف  ية مع ا نتقM، أو بصورة جام مل ع جسـ  .م

نفردة" األمانة"وأوحضت  .398 شأهنا بصورة  تفاوض  مبأهنا قد اضطلعت مبوضوع اخلدمات الربيدية، ومت ا ب بة . ل b لنسـأما
شأهنا  تفاوض  ببايق اخلدمات األخرى، فقد مت ا ل تحدة األخرىل  . ملبصفة مجمعة مع واكالت األمم ا

نة عامن"وأعرب  .399 توقعة " سلطوفد  يجة ا يه األنظار إىل ا ته يف تو ملعن ر ن تب لج تعلقةغ يق كفاءة أعىل يف ترمجة ملا بتحق 
يع الو�ئق2املؤمترات والو�ئق، وللفقرة  ية اكفة Pج@عات و ية   ôياسة لغوية فعا شاء  شأن إ مج  تغط بغ سـ ن يقول، ومىض . ب

ها bلاكمل"يوحض اجلدول أنه  ية واجلودة". حتقيققد مت  ته يف اإلشارة إىل اآل�ر اليت أملت بلك من الفعا لوأعرب عن ر . غب
تحدث عن هذا األمر حبمك إملامه bللغة العرية تطرد قائال، بأنه  بوا ي تأخرة مما يؤثر عىل الوقت . ًسـ مفدامئا ما اكنت تأيت الو�ئق 

تاح لعوامص ا ناسبملا يقات يف الوقت ا متكن من إعداد ا ملب6ان ملراجعهتا، وللوفود  تعل لل ناك حتديث . لل هوأضاف بأنه مل يكن 
شلك ¾م هم األمور  بألدوات اللغة اليت تمكن العوامص من  ف َ ساؤالت ف¬ " الوفد"وقد تلقى . ُ سارات وا P تالعديد من لتف سـ
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تخدم لغات أخرى  بعض املواقع اليت  سـتعلق  ب بري " الوفد"لوهذا، يرى . بbللغة العرية غريتي ها bلاكمل"تعأن  " حتقيققد مت 
يقا ًيس د ق  .ل

ياسة فاعM" األمانة"وردت  .400 تني . سـبأن مؤرش األداء هيمت بإعداد  يقه يف فرتة ا نوما مت  ، هو 2011-2010لسـحتق
ياسة ية كام حددهتا . سـوضع واع@د  ياسة اللغات والفرتة Pتقا نظر إىل  bلو ن سـ تغرق ";ول األعضاءا"ل سوف  سـ،  بو"تف " يالو

يع الو�ئق العامة اليت تصدرها  Mية اللغوية الاكم متكن من ا نوات يك  مجلحوايل من أربع إىل مخس  تغط لسـ أما ما قد مت إجنازه . ت
شمل أعامل 2011يف عام  ست لغات  ية اللغوية  يع نطاق ا هو تو ي،  ب تغط لسـ ل تني"ف يهت" للجنا بامتغطاليت مل يمت   1يف و. لق من 
ثالث جلان أخرى2012يناير  ية اللغوية  ل، مت مد ا ية، . لتغط تني احلا لومن ا!طط يف خالل فرتة ا يع نطاقلسـن يةسـتو  لتغط ا

ية يف ليشمل  ئات الر سـيع ا ي يمج ئه بو"ل شأن الرباءات"ف¬ عدا " يالو تعاون  بية احتاد معاهدة ا ل يق" و"مجع سـنة ا ، وال.ان "لتنجل
يهتام يف بلتغطسوف يمت  ية "ا;ول األعضاء"ووفقا ملا قررته . ملق وقت ما يف العام ا سط ا تغط، مل يمت  ناء �موعاتلب ث العمل أ
ية تني احلا لفرتة ا ية bللغات 2013ًتقدمي تقريرا خالل عام " األمانة" من "ا;ول األعضاء"فقد أرادت . لسـن لتغط عىل جتربة ا

نظر يف إبداء اقرتاحا عام إذ ست، ومن مث ا ًا ل يمت ل وما مت إجنازه يف .  العمل أيضامجموعات اللغات إىل بسط مظMسا اكن 
ياسة2010-2011 نة حتددها . لسـ، هو وضع واع@د ا ية  يذ عىل مدار فرتة ز يكون ا يو ن معسـ م نفت  ."ا;ول األعضاء"ل

يا"وأعرب  .401 با نوفد إ بذل امل" سـ ته من معلومات وفرية، وأعرب عن تقديره  لعن شكره لألمانة ملا قد هود م جلزيد من ا
نة يف ا تاك يخلفض بعض ا ل ية من خالل . ملعل يق وفورات إضا تقادا جازما يف إماكية  تقد ا فوأعقب ذÅ بقوÕ، أنه  حتق ن ع يع

هود اجلارية يف اجتاهات أخرى نه أراد أن يطري عىل ا تخدام برامج احلاسب اآليل، و جلا لك بغي عىل . سـ تطرد قائال،  ينوا سـ
هود الرا" األمانة" ًناك العديد من الو�ئق الطويM جدا. مية إىل احلد من جحم الو�ئقجلز3دة ا يعة احلال، يرتتب عىل . فه بطبو

نظر إىل جتربة "وفد عامن"وكام أشار .  الرتمجةتلكفةت� الو�ئق، ارتفاع  bيا"ل، و با نوفد إ هذا العام، مل تكن جودة " سـ
ب نا شلك اكمل يف بعض ا توى املطلوب  سـالو�ئق عىل ا مل ب بذوô " الوفد"وأكد . اتملسـ هود ا ملعىل تقديره الاكمل  يعللج سـتو  ل

سـهتدف منتغطيةلانطاق  تفاوتةمل ا ية  يان اكنت ا ياسة اللغات، ولكن يف بعض األ م  تغطح تدرك قائال، . لسـ ًوا قد تكون سـ
شالك وا�هتا  مناك  هرين مبتنفيذ  للحفاظ عىل الزتاáا "األمانة"ه بل  توفري الو�ئق  نص اخلاص  شا ق ب ومل . ن عقد Pج@عل

يع احلاالت مجيكن هذا هو احلال دامئا يف  هد . ً . أيضا بعض احلاالت اليت مت فهيا ترمجة ملخصات للو�ئق فقط" الوفد"شكام 
Mترصة للو�ئق الطوي تيض إعداد ويقة  ياسة  تقاد بأن ا P خموقد أدى هذا إىل ث سـ تقع ناك ومع ذÅ، فقد . ل ية هاكن  صلو�ئق أ

Mالوفد"ذا، أعرب لوه. طوي "ôبذو هود ا ملعن تقديره  توفر يتصف هذا األمر بأنه ومىض يقول، . للج يية معقدة، ولكن  معل
سني ساحة ملزيد من ا تحناك بعض ا مل يق وفورات، يمت " الوفد"ضافة إىل ذÅ، يأمل إلوb. له حتقيف رصد �ود تريم إىل 

ها إىل جماالت أخرى هة اليت ميكهنا. جهيتو جلوساءل عن ا هودت يق هذه ا جل  وأضاف قائال، بأنه يدرك بأن األمر ما يزال يف . حتق
هرbء نظرا ملا  سفر وPتصاالت وا ثل ا تد إىل جماالت أخرى  توى من الطموح  نه يرغب يف رفع هذا ا ًبدا3ته، و لك م للك مي لسـ مل

ية إىل حد ما، عىل األقل يف  شـسه من أن اإلشارة إىل هذه ا�االت ما تزال إشارة ها  .ثالويقةممل

ية"األمانة"من " ئالريس"وطلب  .402  .نسـ اإلفادة عن تلكفة ترمجة صفحة واحدة إىل لغة واحدة، من اإلنلكزيية إىل الفر

نارص " األمانة"وذكرت  .403 تعانة  P بعض األخر يمت ترمجهتا عن طريق يا، وا ناك بعض أعامل الرتمجة تمت دا بعأن  سـ ل خل ًه
ية ياسة اللغات، قامت ويف هذا العام، ونظرا لعبء العم. جخار يجة اع@د  سـل املزتايد  ية " األمانة"تن تعانة مبصادر خار جbال سـ

ها . من إجاميل أعامل الرتمجة املطلوبة% 68لتنفيذ حوايل  تلكفة اليت  تتحملوتصل ا تعانة مبصادر "األمانة"ل P ند سـ،  ع
ية، إىل  توسط عدد اللكامت يف الورقة الواح26جخار ت¬ لللكمة، ويصل  م  ًن تلكفة إىل حوايل 330دة إىل سـ b ل لكمة، مما يصل

80Åفرناك سورسا للورقة الواحدة، أو حنو ذ ً ي ً. 

ية" ئالريس"توساءل  .404 تعانة bملصادر ا;ا P ôخلعن تلكفة الرتمجة يف حا  . سـ
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ند احلديث عن تلكفة ترمجة الصفحة الواحدة، يكون من الصعوبة مباكن إجراء تقدي" األمانة"وقالت  .405 يقاعبأنه  ًرا د ق ً .
توفري خدمات اللغة  ية  تلكفة اإلجام ساب مع مراعاة ا لحفىت اآلن، يمت ا ل ل سمةحل فليس األمر جمرد . عدد الصفحاتعىل  ذÅ قو

متت . تلكفة ترمجة صفحة تحدة"هوقد ا شأن هذا األمر" ملاألمم ا يغة حمددة  يويورك bلعمل من أجل الوصول إىل  بيف  ص عند . ن
ت" األمانة"قيام  ية عىل ما يمت دفعه إىل املرتمج اخلار` فقط، إذ سـbال تلكفة اإلجام توقف ا ية للرتمجة، ال  نارص خار لعانة  ل ت جبع

يحا . ينطوي األمر عىل áام إدارية أخرى تلزم األمر إجراء  تالم الصفحة املرتمجة من املرتمج اخلار`،  ًند ا تنق سـ سـ بواسطة يفع
توى من العاملني يفمدقق يع ا ملسـ أو مرتمج ر تقطع ". األمانة "ف ند مراجعة صفحة مرتمجة واردة من مصدر خار`،  سـو ُع ي

يا دون  يه هذا املراجع يف املراجعة من الوقت ا!صص Õ إلجراء أعامل الرتمجة للو�ئق اليت يمت ترمجهتا دا خلالوقت ا(ي  يقض
ية تعانة مبصادر خار Pج تني األخرية. سـ توسط لفرتة ا ساب معدل  نوقد مت  لسـم ي فرنك سورسي 213 حبوايل  تقديره، ومتح

بقهتا226للصفحة الواحدة، وا(ي مت خفضه من  تني اليت  سـ فرنك سورسي يف فرتة ا سـن يشلك هذا املعادô اليت تعمل . لي
ها  يقة لرتمجة الصفحة الواحدة" األمانة"سعىل أسا تلكفة ا; قساب ا ل  . حل

ية"وأشار  .406 نة الرب-مج واملزيا نريس  جل ية إىل أن تلكفة ت" ئ تجارة العا نظمة ا ملرمجة الصفحة الواحدة يف  ل ) WTO(م
ية للرتمجة WTOي فرنك سورسي، وأن 400 إىل 350تصل إىل من  تعانة مبصادر خار P ج بدأت يف ًنظرا لالرتفاع سـ

ية شديد يف تلكفة الرتمجة ا;ا خلا  . ل

يده " وفد مرص"وأعرب  .407 شكر إىل "لوفد عامن"يعن تأ b وطلب . تفضلت بهلرشح ا(ي ل" األمانة"ل، كام توجه
تعلق مبرتمجي " الوفد" يحا ف¬  يتو بو"ًض ية، وز3دة " يالو نارص خار تعانة  جاملضطلعني مبراجعة أعامل الرتمجة اليت تمت bال بع سـ

تلكفة يام . لا قوساءل عن إماكية  ن بو"ت نة يف الرتمج" يالو ية وفقا ملعايري جودة  تعاقد مع �ات خار نظر يف اع@د ا bي ل معل ة، يك ج
يف تاك يا، ومن مث خفض ت� ا يح ومراجعة العمل دا ناك حاجة  لال يكون  ل خل تعلق بأعامل الرتمجة الفورية، تقيض . لتنقه يوف¬ 

ية ست يف Pج@عات الر ية ا تحدة الر توفري الرتمجة الفورية للغات األمم ا بعة  ياسة ا مسا ل مس مل ب ت ملسـ ياسة . ل سـوسأل الوفد عن ا لت
بعة يف Pج@ يةملتا  .مسعات غري الر

تت  .408 تضمن الرتمجة الفورية" األمانة"لفو متدت يف العام املايض مل  ياسة اللغات اليت ا نظر إىل أن  تا سـ توفر . عل يوال 
بو" متدة " يللو ية ا ست لغات الر توفري الرتمجة الفورية يف ا بعة  ملعياسة جديدة للرتمجة الفورية، ولكن تقيض املامرسة ا مس ل ب ت ملسـ

ثل هذا Pج@ع، ويف اج@عات يف اكفة اج@عا ية العامة"مت اللجان،  يات" مجلعا ناك أي . مجلعوغريها من ا توفر  هوال  ي
ية بة لالج@عات غري الر b مسياسة سـ شأن Pج@ع املعين. لنسـ متد األمر عىل ما يطلب أو ما يمت إقراره  بو ُ ويف معظم . يع

به  توقف األمر عىل ما  تطلاحلاالت،  إىل أقىص حد ممكن، ووفقا " األمانة"وحتاول ". األمانة" bلفعل من "ا;ول األعضاء"ي
بات  ية  طلتوفر املرتمجني الفوريني،  ب شأن"ا;ول األعضاء"تلل  . ل يف هذا ا

يق وإللقاء الضوء عىل ما ذكره " األمانة"ّوعرب عضو يف  .409 نام الفرصة إلضافة  ته يف ا تعلعن ر ت غب يا"غ با نوفد إ " سـ
bحلصول عىل و�ئق أقرص " ا;ول األعضاء"بسعادة طلب " األمانة"ومىض يقول، لقد تلقت . والخبصوص الو�ئق األقل ط

شلك مزتايد يف الو�ئق اليت تقدم " لألمانة"وقد مسح هذا . وأوحض  Åتطرد قائال، لقد ". ل6ول األعضاء"ببأن تفعل ذ سـوا
متعت  ية"سـا ننة الرب-مج واملزيا با" جل شأن  تطليقات سابقة  ب متعل ت ا;مع اللغوي يف جماالت أخرى، وعن ترمجة ا;ورات ل

ية ية يف األاكد تدر ميا ي بو"يف دفع مجيعه يسهم هذا . بل يذ " يالو  Mرسيع جع تطرق إىل مزيد من ا�االت األخرى، وإىل  تنفإىل ا ت ل
تحد� عن أحد Pج@عات، اليت مل يرغب يف حتديدها bالمس، وقا. سـياسة اللغات ل لقد وصلت مواسرتسل العضو 

ي¬ت يف اج@ع واحد إىل حوايل  بع ال يرغب العديد من 460لتقا b ،تعني ترمجهتا؛ وعلق قائال لط صفحة، واكن  ا;ول "ي
سة واحدة" األعضاء ثال واخلاص بدورة  جبليف Pسـ@ع إىل هذا ا ي¬ت. مل يل احلجم اللكي  للتقومىض يقول، ميكن  . خت

ناقش  يةجلنة الرب-مج وامل"توسوف  ند مسأô  "نزيا ند الوصول إىل ا ية  بالفعا ع ند املؤمترات .  من جدول األعامل13لل باكن 
شـهتا نا نود املقرر  قوالو�ئق من أحد ا مب نقطة، ميكن . ل ند هذه ا لو ية"ع ننة الرب-مج واملزيا ساعدة "للج سامهة يف  م ا بو"مل " يالو

ثل ملوارد  تخدام األ P يق ية  ميف  حتق سـيف نظمة"ك  ". ملا
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يا "وأطرى .410 تحدث قد أغفل لكمة واحدة، أال ويه أقرص وأقل "األمانة "�ودعىل " نوفد أملا مل، وأشار إىل أن ا
)shorter and less( . ا يف أماكن أخرى، ولكن يدركáتخدا ناك حدودا (Å" الوفد"سـوميكن توفري املوارد وا ًأن   .ه

نقطة، واليت أ"األمانة"أعربت و .411 بهتا يف الرد عىل هذه ا ُعن ر ل ياسة اللغات غ شات اخلاصة  نا سـثريت أيضا خالل ا ق بمل
ية من املرتمجني واملراجعني داخل . يف العام املايض ياسة bلاكمل عىل وجود مجموعة أسا ندت ا سـا سـ لس بو"ت وحىت ". يأمانة الو

ناك و بري جدا من أعامل الرتمجة، فال توجد  ية لالنهتاء من جزء  تعانة مبصادر خار P سـإذا ما تقرر ه ك ًسـ َيM تمكن ج " األمانة"ُ
ية هذه يا �bموعة األسا تعانة دا P سـمن إجناز جحم أعامل الرتمجة امللكفة هبا دون خل ، يف بعض ففي الوقت احلايل. سـ

سام، ال يزيد العدد اإلجاميل للمرتمجني عىل  سام اللغات ال تزيد . مراجع/  مرتمج 18 أو 15قاأل قكام أن األعداد العامM يف أ
يا. مراجع/   مرتمج3عن  برية جدا من الو�ئق املطلوب ترمجهتا دا ناك مجموعة  خلوعىل اجلانب األخر،  ك رسية، : ًه لالو�ئق ا

نارص  ندات لرتمجهتا بواسطة  يد ت� ا يث ال ميكن  ية،  رشات وا;ور3ت ا;ا عواملعاهدات، والقوانني، وا س ه تخل ملح تعل ن
ية توفر . جخار ت" لألمانة"يلن  تأكد من  سـعوامل ا ناء . علهيا من مرتمج خار`احلصول وى جودة الرتمجة اليت ميكن مل ثأ

ية من  ياسة اللغات يف العام املايض، أثريت أقاويل عن ز3دة معدل الرتمجة اخلار شة  جنا ُم سـ يف فرتة % 45إىل % 35ق
Mب تني ا ملقا يام "ا;ول األعضاء"وأعربت . لسـن بهتا يف  يطة، عن ر ق، مدفوعة bلظروف ا غ تعانة " ةاألمان"حمل P بة سـبز3دة  نسـ

يني بة " لألمانة"مل يكن . جمبرتمجني خار تجاوز  يار سوى أن  سـأي  نت تعانة bملصادر % 45خ سـاليت وضعهتا كحد أقىص لال
ية يا إىل . جاخلار ية حا تعانة bملصادر اخلار P بة لتصل  سـ جسـ ناك %. 65ن بال، مفا زال  بة  هو حىت لو زادت هذه ا مسـتقسـ نل

ينيأعامل ترمجة وفري ية من املرتمجني األسا سـة للمجموعة ا;ا يكون من الرضوري تعزيز . خل ناك ما جيب فع�،  سـوإن اكن  فه
سمني  قسم واحد أو  ِ يمكن مباق َ توى جودة أفضل للو�ئق املرتمجة ألن " األمانة"ُ قد " ا;ول األعضاء"مسـمن احلصول عىل 

بت  توى ا" األمانة"لطا لأيضا يف العام املايض بز3دة  تفريط يف اجلودةمسـ ية دون ا لتعامل مع مصادر خار يوم، . ج ليف هناية ا
يع يف القاعة  متع ا ندما  مجلو ئوية عىل عاتق )أ(جيع سوف تقع ا تقد خشص ما جودة الويقة املرتمجة،  ل، و سـ ف ث ملي لويس " األمانة"ن
يني تأكد من جودة وحصة الو�ئق " األمانة"و(Å تقوم . جعىل عاتق املرتمجني اخلار bها عىل ل ضبل عر ، "ا;ول األعضاء"ق

ئوية اليت تضطلع هبا  لوهذه يه ا يا" األمانة"ملسـ  .لحا

ته من إيضاحات" لألمانة"عن شكره " وفد الصني"وأعرب  .412 يقة اضطالع . مملا قد " األمانة"حلقوأعرب عن تقديره 
ية يع اللغات الر متكن من توفري الو�ئق  ثري من العمل يك  bمس جبم ت تدرك . تقدم احلاصل يف هذا ا�اللوأشار إىل ا. لك سـوا

توفرة،  ية غري  مقائال، وعىل الرمغ من ذÅ، مفا تزال الو�ئق bللغة ا ثالكام هو احلاللصين يل ا مل يف هذا Pج@ع عىل  . بس
مترار " الوفد"وأعرب  بو"سـعن أم� يف ا بال" يالو سني هذا األمر  مسـتقيف   .حت

نص املقرتح للقرار ا" ئالريس"وقرأ  .413 ية bملوافقة : "WO/PBC/19/2ثخلاص bلويقة لا تو نة مدعوة إىل ا صأن ا ل للج
تعديالت لعىل الويقة مع ا ية إىل / ث تو ية، ورفع ت� ا يحات ا صا ل تقن لت بو"نقل ييات ا;ول األعضاء يف الو  ".مجع

ية"ن إ" وفد مرص"وقال  .414 تقرير، وساءعلام قد أشارت إىل أهنا تفضل اإلحاطة " يقا�موعة األفر bت ل عام إذا اكن ل
ية"ميكن  ننة الرب-مج واملزيا  . وامليض قدما عىل هذا األساسهذا الطلباملوافقة عىل " للج

ية"أن نفس ذات الطلب قد تقدمت به " وفد الربازيل"وقال  .415  ".لتمنمجموعة جدول أعامل ا

نة"قد أبلغت " األمانة"بأن " ئالريس"ورصح  .416 بل bملوافقة عىل " للجا ناك ". لرب-مجتقرير أداء ا"قمن  هومل يكن 
يث اكن ميكن  يا يقيض bملوافقة،  حرشطا إلزا م سارين"ً ية امليض قدما يف أي من ا ملنة الرب-مج واملزيا ن وقد فضلت . للج

نة"واكنت . املوافقة" األمانة" بات الوفود" للجا تجابة إىل  تعداد لال طلعىل ا سـ  . سـ

يM امل" األمانة"وأوحضت  .417 ية، أعربت لقلأنه وعىل مدار األ3م ا بهتا يف تعزيز احلومكة " ا;ول األعضاء"ضا غعن ر
ية ساءô والضوابط ا;ا خلوا ثM . مل سامح بقدر عىلمومن أحد األ تقرير بغرض ا ثل هذا ا يدة هو املوافقة عىل  ل احلومكة الر ل مشـ
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ساءô داخل  نظمة"ملأكرب من ا يع اإلدارة القامئة عىل ا". ملا بري هو  شجاكن ا;افع إىل حد  تقرير علام وإن اإلحاطة . لنتاجئتك bل
نظورمن شأنه أن   ". ا;ول األعضاء"مبا تقرره متاما  "األمانة"ومع ذÅ، تلزتم .  عىل حنو مؤكدمليقوض هذا ا

ته يف إبداء و�ة نظر واحضة جدا يف هذا املوضوع" نوفد فرسا"وأعرب  .418 ًعن ر ثري . غب يومىض يقول، إن غاية ما 
يةجلنة الرب"هو أن ه خماوف متعت إىل رد "ن-مج واملزيا سفة "األمانة"سـ قد ا نة"فل، وقد توافق هذا الرد متاما مع  ّتو; ". للجا َ َ
باعا بأن " الوفد";ى  ًا ية"نط ننة الرب-مج واملزيا ية، واإلدالء بقدر معني من "جل يح القضا3 ا تقرير، وتو ن قامت بدراسة ا ض ملعل

بحت  يقات، و(Å، أ صا يةجلنة الرب-مج "لتعل تقرير"نواملزيا بت من ا ية متكهنا من ا ل يف ذÅ الوقت يف و إن جمرد . لتثضع
تاجئ علام اإلحاطة  سM ا ية  ية، قد يقوض مصدا نة الرب-مج واملزيا نة يه  بار إن هذه ا P تقرير، مع األخذ يف bن سل ن جل للج ت لل قع

ناء علهيا" ا;ول األعضاء"bلاكمل واليت حتاول  هنا يف " ا;ول األعضاء"سـتفادة من مزية تواجد اكن جيب P. لبتعزيزها وا
ية" ننة الرب-مج واملزيا َناك من يف. "جل ُ يه ِضه متعت إ سب ما ا تقرير  b لل اإلحاطة علام حب ية"سـل ننة الرب-مج واملزيا  من وقت "جل

بريا" الوفد"ولكن . قصري يريا  ًعىل ثقة من أن ذÅ من شأنه إحداث  كً يكون Õ أثر . تغ ية،  سـمن - مبارش يف إضعاف ح
ية  ية"و" األمانة"قمصدا ننة الرب-مج واملزيا ية "جل تقارير الر تقرير اكن تقرير أداء فضال عن كونه أحد ا سـ، نظرا ألن هذا ا ل ئيل ً

ية" ننة الرب-مج واملزيا ية أخرى "للج يل هذا، أن جمرد ح، ومن - شعور" الوفد "أصابلتفضطرح موضوع ا bلقلقلb  وعدم 
  .الرضا

يابة عن "وفد الربازيل"وتوجه  .419 b تحد� لن،  ً ية"م شكر إىل "لتمنمجموعة جدول أعامل ا b ،ته من " األمانة"ل مملا قد
يح، ورحب bملعلومات الواردة يف  بل إنه يرحب bملعلومات . وقال أنه ال يرفض املعلومات. "تقرير أداء الرب-مج"ضتو

يو نعقدة يف ذÅ ا لاملقدمة، وأنه شارك يف ا;ورة ا تقريرمل يقات عىل ا لم bلاكمل وأدىل  ناك نقاط مت . بتعل هومىض يقول، اكن 
ية"حتديدها بواسطة بعض أعضاء  سارات، وبعض القضا3، وقد شاركت "لتمنمجموعة جدول أعامل ا P سـتف، وبعض

نات أو تعديالت يمت إضافهتا عىل ، ولفهملبنشاط يف حماوô " ا�موعة" و(Å، ال .  القادم"-مجتقرير أداء الرب"حتسيالقرتاح 
ية" الوفد"يعترب  ساءô غري ر يس بذي فائدة أو أنه أداة  تقرير  سـأن ت� املعلومات أو أن هذا ا م ئيل Å ذ" الوفد "وقد أشار. ل

باح  ساءô لصا ترب أداة  تقرير  مإىل أن هذا ا يع بب يف نظرة ". ل6ول األعضاء"ل تقرير" الوفد"لساكن هذا هو ا ية ا لإىل أ . مه
نه يرى أيضا أن عرض الويقة عىل و نظامت األخرى، و سارية يف ا يق املامرسات ا تدرك قائال، بأنه ال يعمل عىل حنو د ثا مل ل لكسـ ق

يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية تد قبة ا ل هو من املامرسات املرحب هبا متاماشع بت مهنا  نظر فهيا وا  ً ل لتث بة . لل لشعوقد أوحضت ا
تخدمة، ويه  ية ا مهنجا سـ يطة، ومت حفص ململهنج مجموعة جدول أعامل "وقد وجدت . من املؤرشات بواسطهتا% 10بسـية 

ية يدة للغاية"لتمنا بة  يقات اليت أدلت هبا ا مف املالحظات وا شع لتعل نات " الوفد"يعمل ومىض يقول، . ل ناك بعض ا سيأن  لتحه
يذها نظر فهيا وأخذها يف. تنفاليت جيب  بعض املالحظات، ومت ا لوقد أدىل املدقق  بارب P من هذا " الوفد"ما يقصده . عت

ية  مهالTم هو أن أحدا مل يفكر يف عدم أ يهأو يف " تقرير أداء الرب-مج"ً سأô املوافقة عىل . لعدم احلاجة إ تعلق  مبأما ف¬  ي
بري عن و�ة نظر "تقرير أداء الرب-مج" ية"لتع، فقد مت ا ورصح بأن . ل يف مداخالت أوية سابقة"لتمنمجموعة جدول أعامل ا

ها علهياتعين ثاملوافقة عىل هذه الويقة  يع اإلضافات اليت مت إدخا لاملوافقة عىل  رسو(Å، . مج مجموعة "أن  ب املوافقةُتفسوف 
ية ها "لتمنجدول أعامل ا بلسابقاضيح قد وافقت عىل بعض املعلومات اليت مت تو بوها من  يÊ أعربت عن عدم  ق،  ل ق هذا هو . ب
ية"موقف وو�ة نظر  ية"لتمنمجموعة جدول أعامل ا ، وقال أنه من الرضوري  املقدمةbملعلومات" الوفد"ورحب . سـ األسا
يهنا سني الويقة، " الوفد"وقد أدىل . حتسالعمل عىل  ية  شأن  ثbلعديد من املداخالت  حت سمح Õ وإنهكيفب ية  ت مل يكن يف و ضع

نحو من الضخامة لbملوافقة عىل ويقة عىل هذا ا نادنقطة أخرى ويه " لوفدا"وأضاف . ث تقرير ستا عىل ل املعلومات الواردة يف ا
بل  قيمي ذايت من  ية"وأن ". األمانة"تق يام "لتمنمجموعة جدول أعامل ا يث يرى " األمانة"ق مل تعرتض عىل  يمي ا(ايت،  bح لتق

يام " الوفد" ية ا لقأ يميمه به bللكامت واملعلومات اليت ألقهتا. لتقهبذا ا يس معىن ذÅ "األمانة "حيوأعرب عن تر نه  ل، و لك
بب عدمرضورة املوافقة عىل ت� املعلومات   Åشأهنا مع بسوذ تفاوض  ب ا اكن األمر واسرتسل قائال، ". ا;ول األعضاء"ل

ثال، واليت اكنت يف حد ذاهتا ويقة خضمة يل ا ية، عىل  بة لويقة الرب-مج واملزيا b ثتلفا مل س ن ث سـ بخم لن ثففي حاô هذه الويقة، . ً
تحاور خالل دورة " ا;ول األعضاء"تقدمت  لبعض املعلومات أوال، ومن مث مت ا ية"ًب ننة الرب-مج واملزيا تحدث . "جل ملوقال ا
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شاركة هلم يف اج@ع  بو"مأن ذÅ اكنت أول  ية"يف العام املايض خالل دورة " يالو ننة الرب-مج واملزيا ، مع توفر الفرصة "جل
شة  نا  Mها اكم قو مل يةاكفة النحم ثري من   من Pه@مًإيالء مزيدا" ا;ول األعضاء"وقد تطلب هذا الهنج من . ملعنربامج ا بكأكرث 

شاركة يف العمل بصورة أكربممتثال يف جانهبم،  مجموعة جدول أعامل " مل يكن غرض. ملاإلدالء بعدد أكرث من املداخالت وا
ية يري لك لكمة أو مجM أو املعلومات الوا"لتمنا تقريرتغ رضورة  شأن، لردة يف ا تفاوض  بأو ا اكن هذا هو ما دعا الوفد إىل . ل

ترصحي ب يط به علاملا تقرير وأنه أ b ًأنه يرحب ُح نا. ل تلفهأما اآلن، فالوضع  تقريرًاخم  يف أن " الوفد"ويأمل . ل للموافقة عىل ا
ية"تكون هذه اللكمة قد أوحضت إىل حد ما موقف   ."لتمنمجموعة جدول أعامل ا

يد ملا ذكره " يوفد سورسا"وأعرب  .420 ية برمهتا يمكن ". نوفد فرسا"يعن تأ نطق ا لعملكام أعرب أيضا عن رأيه يف أن  م
تقرير سري يف اجتاه املوافقة عىل ا ليف ا نة"فقد اطلعت . ل يعي أن جتر" للجا ُعىل الويقة، ومن ا ب ي¬ت ىلطث بواسطة لتق هذه ا

بت من حصهتا"األمانة" يوم، أج. لتث، وأن يمت ا ية"رت لوا ننة الرب-مج واملزيا ساؤالت، وأدلت "جل شات مفصM، وأ�رت  نا ت  ق م
بار P هم . عتمبالحظات، وقد مت أخذها يف ها " الوفد"يتفومىض يقول،  نة اليت ميكن تعد نقاط ا ناك بعض ا يلأن  ي ل ملعه

تجابت . وحتويرها يف أعقاب هذه املالحظات تأهل " الوفد"نعطف، يرى ملويف هذا ا. لتعليقات الوفود" األمانة"سـوقد ا
نة"وأضاف قائال، إن من áام . ثالويقة لالع@د تقارير، متاما " للجا يةمثل لاع@د هذه األنواع من ا ساbت املا لاع@دها  . للح

هم  تقرير" الوفد"يتفواسرتسل قائال، ال  شأن لك سطر ولك عالمة ترقمي يف ا تفاوض  لالرأي ا;اعي إىل احلاجة إىل ا ب ويف . ل
تعديالت اليت طلب إضافهتا، ورصح بأن الويقة جاهزة لالع@د" الوفد"خلتام، أقر ا ثبصحة املعلومات مع ا  .ُل

يان ا(ي أدىل به " وفد اجلزائر"وأعرب  .421 يده  بعن تأ ية"bمس " وفد الربازيل"للي ، وأبدى "لتمنمجموعة جدول أعامل ا
شلك ¾م يح األمور  ته يف تو بر ض ت. غب شأن الربط ما بني يومىض يقول، أنه ال  سري بعض الوفود  بفق بصورة اكمM مع  تف

تقرير وبني احلومكة واإلدارة داخل  b بو"لاإلحاطة علام تلفان متاما". يالو تقد أن هذين األمرين  ًو خم قد يكون من األفضل . يع
تقرير قد مت إعداده ا يد عدة مرات عىل أن ا تأ لاإلحاطة علام هبذه الويقة نظرا لإلشارة وا ك ل بل ًث يمي ذايت من  قنادا إىل  تق ًت س

تقرير أن ". األمانة" b ثق يف معل " الوفد"لال يعين طلب اإلحاطة يهِّدُقأو أنه ال ي" األمانة"يال  مية املعلومات الواردة  فر  . ق
نحو عىل اإلطالق ليس األمر عىل هذا ا نه . ل ية هتدف إىل تعزيز وإتقان هذه الويقة، و لكفالوفد ملزتم bنهتاج  ث ناعة معل قعىل 

يد شديدة بأن تح سوى يوم واحد " ا;ول األعضاء"بسبب Pنهتاء مهنا دون إرشاك وذÅ ،  علاماإلحاطة هباف من األ يومل 
ية"فقط  ننة الرب-مج واملزيا شـهتا"للج نا ق  ساؤالت وا!اوف ;ى . مل ناك بعض ا تواسرتسل قائال، ال يزال  بشأن " الوفد"له

ت ثنطوي املوافقة عىل الويقة . ثأن اع@د الويقة أصعب من اإلحاطة هبا علام" الوفد"ويرى . قريرلبعض الفقرات احملددة يف ا ت
بل املوافقة علهياًعلام Pطالع واإلحاطة " الوفد"لعىل إجراء مفاوضات، وهذا، يفضل  قbلويقة   . ث

تقرير قد مت " Pحتاد الرويس"وأعرب وفد  .422 يقة أن ا ته يف اإلشارة إىل  لعن ر حقب بل غ bلفعل، " األمانة"قإعداده من 
نادا إىل  ًولكن ا ية"ست ية"ويف ". نالرب-مج واملزيا ننة الرب-مج واملزيا نت " جل ية " ا;ول األعضاء"تبهذه،  تيجأهدافا إسرتا ً

تلفة ومؤرشات األداء، اخل تاجئ ا !وحددت ا سلمي . لن ًنا تقر" ا;ول األعضاء"إىل " تقرير أداء الرب-مج"تومت  " األمانة"ير متضم
ية وا(ي مت اع@ده يف عام  نشأن أداء الرب-مج واملزيا تقرير، مت تقدمي معلومات، واإلدالء . 2009ب شة هذا ا نا ناء  لوأ ق مث

شطة تلف األ نبإيضاحات حول   . ثاملوافقة عىل الويقة" الوفد"لوهذا، يرى . خم

يا"وشاطر  .423 ومىض يقول، لقد توامئ . ياد الرويس وسورسااملالحظات اليت أدلت هبا وفود لك من Pحت" نوفد أملا
يه رساô . مع األرقام، عىل حنو ما، كأهنام و�ان لعمM واحدة" تقرير أداء الرب-مج" تقرير من شأهنا تو b جوإن اإلحاطة علام ل

ية ثا بارة عن ويقة من ا;رجة ا ية مؤداها أن الويقة  ندا ل ث ع ث هود يف ويقة م. خل بذل أي  ثولن هيمت أحد  ية يف جمب ثا نن ا;رجة ا ل
بيل ية. ملسـتقالعمل ا يا-ت املا ها ارباطا ويقا مع ا لهذه الويقة هو ويقة من ا;رجة األوىل، وجيب املوافقة علهيا ور ب ث ت ث لث  . بط

بو"أن " نوفد فرسا"وقال  .424 ية معزوô " يالو ضعتقف يف و نظامت املامثMعنسـ ثوأوحض قائال، إن الويقة اخلاصة . مل ا
ـي و ثbألداء  ناول أعامل متت يف املايضهل يع احملافل األخرى، يعينو. تتيقة  ا;ول "، عدم موافقة ثاع@د الويقة عدم مجيف 
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هم . علهيا" األعضاء بو"املواصفات اخلاصة " الوفد"يتفو ية اليت"يbلو يقات شديدة اإلجيا ب وا  مت اإلدالء هبا، ف¬ عدا ما لتعل
تحديد يف ِدَُق بأهنام يرصحان أدلت به وفود اجلزائر والربازيل، وال.ا متعن عىل وجه ا ند ا بذول، ولكهنام و لران العمل ا ع لمل

ناك إشارة واحضة تدل عىل  ية، اكنت  هاملواقف ا بوô، لألسف ث هذه الويقةاحلمك عىللعمل يحة أو غري  مقبطريقة غري  . حص
ساbت داخ بل مراجع  يت مت إعداده من  يا، أرفق مع الويقة تقرير  حو� ث ث قن ب ت نقد . يلُ تقرير bجلودة امللحوظة وا لمتزي هذا ا ل

شديد نبت وقد مض. لا با إىل  تان  جها¾ن الو ًيق جن بو"تنفرد . ث نوع من و�ئق " يالو نهتج هذا ا يدة اليت  نظمة الو لبأهنا يه ا تمل ح
تفق متاما مع توقعات  يت، وهو ما  يا بث شودة" ا;ول األعضاء"لت تواز-ت ا تحقق وا ية ا نمن  ل ل ًنرصاهناك اكن . ملمعل تقالع  ً  -مسـ

ساbت ا;اخيل تقرير-حلمراجع ا شأن ا  Mتق ل وا(ي قدم و�ة نظر  ب  . مسـ

ياbن"وأعلن  .425 ته عىل املداخالت اليت أدىل هبا وفود لك من فرسا وسورسا وPحتاد الرويس" لوفد ا يعن موا ن . فق
بار أن  P بغي أن يؤخذ يف توقال  عي ية"ن ننة الرب-مج واملزيا تقرير املقدم من  قد قضت ا"جل شة ا نا ليوم bلاكمل يف  ق مل

ية" األمانة" شة  يلنا تفصق  .م

بادô بني " ئالريس"واقرتح  .426 يقات ا تحال وسطا يف ضوء ا ملتعل ل ية"ً ية" و"لتمنمجموعة جدول أعامل ا . "يقا�موعة األفر
شاور مع  ية قد أحأن "ال تعكس مقوô وأضاف ". األمانة"توقال أنه  مننة الرب-مج وا تقريرلتجل b شاركة" لاطت علام  عىل حنو ملا

تفاوض يف إعداد الويقةيف املزيد" ا;ول األعضاء"ترغب . ¾م شاركة وا ث من ا ل  ال ترغب يف ا(هاب إىل حد املوافقة لوهذا،، مل
بب سهذا ا متت "فلفظ . )reviewed and noted" (متت املراجعة و اإلحاطة"ومن املمكن كحل وسط هو القول، . لل

يطوا علام هبا" ا;ول األعضاء"يوحض أن " عةاملراج شة الويقة، و(Å، ال يعين هذا أهنم قد أ نا ية يف  حقد شاركت بفا ُم ث ق . عل
تقرير اخلاص بلك بر-مج عىل حدة جلنة "ومن املمكن أن يكون احلل الوسط هو القول بأن . للقد اطلعوا bلفعل عىل ا

ية توى الويق"نالرب-مج واملزيا ث قد راجعت  يات"ة، وأوصت بإحاطة حم  .علام هبا" مجلعا

شكر إىل  .427 b لوتوجه وفد سورسا ية"ي نة الرب-مج واملزيا نريس  جل بذوô يف حماوô إجياد حال" ئ هود ا ًنظرا  مل للج ، ًا وسطً
ية"لقد راجعت . ثوقال أن الويقة حباجة إىل Pع@د ننة الرب-مج واملزيا  املقرتح هو ث هذه الويقة، ولكن اكن القرار الهنايئ"جل

ياومل يكن ذÅ ، علامهبا اإلحاطة  ًاك نظامت " ا;ول األعضاء"وكام مت إيضاحه، تقوم . ف نوع من الو�ئق يف  ميف اع@د هذا ا ل
يا. أخرى ًوهذا، مل يكن Pقرتاح اك ف  . ل

يد عىل أن لكمة "وفد مرص"وأبدى  .428 تأ به bحلل الوسط، واقرتح ا ك تر ل ت تتضمن اكفة املالحظا" يراجع"حي
شة،واملداخالت اليت مت اإلدالء هبا، واإليضاحات اليت مت طلهبا نا ناء ا تقدم هبا أ ق واملطالب اليت مت ا مل ث ًوأضاف قائال، أنه . ل

هوم  يهنا كجزء من حمرض " املراجعة"مفيدرك أن هذه األمور جيب أن تدخل مضن  يمت  يا-ت  تضمألن املداخالت وا سب ل
شات اليت متت عىل الويقة نا ثا ق يع . مل  Å)قرتاح" الوفد"يسـتطوP املوافقة عىل هذا . 

يا"وقال  .429 ميكن أن " اإلحاطة علام"فإن لكمة ". ًاإلحاطة علام"اكنت أفضل من لكمة " مراجعة"أن لكمة " نوفد أملا
ية عىل حنو ما" مراجعة" بيÊ تو> لكمة ". ًشكرا، تفضل bإلحاطة"تعين يام بدور أكرث فا علا نا ا. لق لتوصل إىل ممكمل يكن 

بل أطراف أخرى غري . تعريف داخيل بت الويقة وقرأت من  قفقد  ُت ث تعريف لكمة مدركةُك اإلحاطة "أو لكمة " مراجعة"ل 
ساهبا، ". اإلحاطة علام"وأضاف بأنه لن يوافق عىل لكمة ". علام ية  ية، ولكن مل يمت رشح  حلقد مت Pتفاق عىل األرقام املا كيفل

ناقض نطوي عىل  توهذا  تطاعة اك. ي سـن من اآل�ر املرتبة عىل ذÅ عدم ا ية"ت ننة الرب-مج واملزيا يا-ت "جل لب املوافقة عىل ا
ية يه األخرى يطت علام هبا. لاملا  .ُحوقد أ

ية"وأشار  .430 تحدة األمر يكوفد الوال3ت ا يقات اليت أدلت هبا وفود اجلزائر ومرص، " مل شري إىل لتعلإىل أحد ا تواليت 
يةللجن"عدم توفر الفرصة  شأن "نة الرب-مج واملزيا تفاوض  ب  يس هو دور ". تقرير أداء الرب-مج"لل لومىض يقول بأن هذا 

ية" ننة الرب-مج واملزيا نة"إن دور . "جل بل " تقرر أداء الرب-مج"هو املوافقة عىل " للجا يا من  ها ذا قكويقة يمت  تمي " األمانة"تقيث
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نظمة"بشأن األعامل اليت تضطلع هبا  " ًاإلحاطة علام"، أو لكمة "مراجعة واإلحاطة علام"عىل لكمة " الوفد"فق لن يوا". ملا
ية"إن دور . وحدها ننة الرب-مج واملزيا بغي "جل نا هو املوافقة عىل الويقة، وأن هذا هو ما  ي  ث يام به" الوفد"ه  .لقا

يا"وأبدى  .431 ت" لوفد إيطا يا وفرسا والوال3ت ا ته عىل ترصحيات لك من وفود أملا ملموا ن ن يةفق  . يكحدة األمر

بابوي"وأعرب  .432 ناريو" موفد ز ته يف Pنضامم إىل  سيعن ر ثاين Pقرتاحغب قد تعلمت " ا;ول األعضاء"وقال إن . ل ا
ندما صوتت  عدرسا مريرا  ً بل"bملوافقة"ً ية، ويف لك مرة حتاول . ق من  بحت بذÅ ويقة مر جعفقد أ ث " ا;ول األعضاء"ص

نةPعرتاض ع نقاط ا يىل بعض ا لوهذا، وكام رصحت به . ثقد وافقت عىل ذÅ يف هذه الويقة" ا;ول األعضاء"، يقال أن ملعل
ية" ية" و"يقا�موعة األفر هم "لتمنمجموعة جدول أعامل ا توصل إىل  شأن الويقة، يكون من الصعب ا تفاوض  تف، فإىل أن يمت ا ل ث ب ل

يه يف أي ويقةعام يه أو مل يمت املوافقة  ث مت املوافقة  عل هادة مقدمة من مراجعي ومن . عل ناك bلفعل  ية،  ية ا نا شا هح لعمل ل
ساbت سائل اليت قامت . حلا ملوقد أ�روا عددا من ا ية"ً ننة الرب-مج واملزيا علام بأسلوب " الوفد"وقد أحاط .  أيضا بإ�رهتا"جل

ية اليت أجرت هبا  رس عن ا نه ا نطقي، و تدالل ا Pيف لكلك مل بات" األمانة"سـتفسـ تصو يهذه ا ثللويقة هو " الوفد"تفسري اكن . ل
شة نا قإجراء  يد . م تأ كوقد مت ا يهنا يف الويقة، "ل6ول األعضاء"ل ث، ذات مرة، أو طمأنهتم، بأن اكفة املداخالت قد مت  تضم

يام  متل  قندئذ، يكون من ا حمل ية"ع ننة الرب-مج واملزيا نظر يف املوافقة عىل الويقة"جل b ث يقا. ل نادا إىل ا تعلحىت اآلن، وا لس ً ت ت
ية"ُالعامة، أخطرت  ننة الرب-مج واملزيا ية اليتعن " الوفد"توساءل . ث bملوافقة عىل الويقة"جل " ل6ول األعضاء"  ميكنلكيفا

تأكد هبا من أخذ  ية لا بار يف الويقة، وعن  P قرتاحات يفPيقات و كيفا ث ت عتعل تأكد منل ث أن الويقة اليت مه بصدد املوافقة لا
يومعلهيا تعكس حقا ما مت ته طوال ا نا ل  قشـ  . م

يا"وقال  .433 تلفة، أن "نوفد أملا شطةعبارة عن " تقرير أداء الرب-مج"خم، يف حماوô لطرح و�ة نظر  ية، نتقرير أل ض ما
يمي ذايت" األمانة"وقامت  ية"وأن . تقبعمل  ننة الرب-مج واملزيا ية، ولكهنا ال "جل بت إيضاحات إضا ئM و ف قد طرحت أ طل سـ

يري املايض تغيع  ـى. تسـتط توفر أي معلومات يف . نهتفاملايض هو مايض وا يذ الربامج يف "تقرير أداء الرب-مج"تمل  ية  نف عن  تيف ك
ية،  نا يف الرب-مج واملزيا  Åيث اكن ذ بل،  نا متضم حسـ تق يقة األمر، ال معىن . علهيا" ا;ول األعضاء" وافقت وقدمل حقويف 

شة نا يا إلجراء  قحا ية"عبارة عن تأرخي، وما رصحت به " ء الرب-مجتقرير أدا"وكام ذكر-، فإن . مل ننة الرب-مج واملزيا  هو "جل
بب يدعو لعدم موافقة " الوفد"و(Å، ال يرى . من معل" األمانة" عىل ما قامت به موافقهتا ية"سأي  ننة الرب-مج واملزيا  "جل

 .ثعىل الويقة

يا"ً، ردا عىل ما ذكره "وفد الربازيل"وقال  .434 يال لألعامل اليت ، بأنه "نوفد أملا تضمن  تقرير  يعة احلال، فإن ا ًو حتل ي ل بطب
نوعي ا(ي حيدد  يل ا تح يال إدار3 مع بعض ا تضمن  نه يف نفس الوقت أيضا  لمتت يف املايض، و ل ل حتل ًي مل "أو " ما مت إجنازه"لك

يا". يمت إجنازه ي¬ ذا يمي  نوع من ا ًترب هذا ا تً ل تقيع تلفت الويقة يف. لتق ثومىض يقول، لقد ا ية، وذÅ خ يا-ت املا يعهتا عن ا ل  ب لب ط
ندما يمت تقدمي رمقا  عبب أنه  يابس ًسا ب يل ا(ايتح تح نوع من ا ل يكون من الصعب احلصول عىل هذا ا ل يمي ا(ايت ا(ي . ل لتقاكن ا

ًسريا إدار3 ملا حدث" األمانة"أجرته  ً يل. تف متني إىل عدم الرضا جتاه لك ما  ساحة تدعو ا ناك  قواكن  مله م " الوفد"ف وأضا. ه
بل أكرث وضوحا ته اليت أدىل هبا من  ًأنه حاول أن جيعل مدا ق  . خل

تمت  .435 يه بواسطة " ئالريس"خوا شة موضوع نص القرار، وPتفاق  نا سة، وأعرب عن أم� يف  علا ق سقون"مجلل  ".ملنا

تأنف  .436 شاورات بني " ئالريس"سـوا عوتال نص القرار ا(ي أتفق ". منسقي ا�موعات"مPج@ع عقب  ناء ُ ثيه أ ل
شاورات  . ملت� ا

ية "وأصدرت .437 مننة الرب-مج وا يهتا إىل " لتجل ية العامة"صتو تقرير بعد مراجعة " مجلعا تقرير أداء "لbملوافقة عىل ا
بل  و"الرب-مج يمي ذايت من  ته  تحقق من  قبعد ا كتق يع يقات، وا!اوف وPقرتاحات اليت ، مع م"األمانة"طبل لتعلراعاة ا
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يهنا يف تقرير " ا;ول األعضاء"حتسينات واليت أ�رهتا تريم إىل إجراء  ية"تضمو مت  ننة الرب-مج واملزيا ، فضال عن "جل
 ).WO/PBC/19/2ثالويقة ( "بتقرير أداء الرب-مج"ثالويقة املرفقة 

شطة الرب-مج   18نتقرير عن أ

شطة الرب-مج ًالتقدمي تقرير" األمانة" "ئالريس"ودعا  .438 ية ال (18ن عن أ يةمللكا تحد3ت العا ملفكرية وا  ).ل

تعرضت  .439 شطة الرب-مج " األمانة"سـوا تني األخرية 18نحملة عامة عن أ عن طريق عرض تقدميي عىل (لسـنخالل فرتة ا
نت باور بو تخدام ا b شاشة يا ل سـ شاركة " األمانة"أشارت ). ل بو"مإىل بدء  ية يف " يالو تحد3ت العا ية الفكرية وا مليف جمال ا ل مللك

بو"ُ أن أبرم اتفاق بني ، بعد1974عام  تحدة" يالو بحت . ملواألمم ا هذا Pتفاق، أ صوفقا  بو"ل مسـئوô عن تعزيز جتارة " يالو
يا  نولو شاط الفكري ونقل ا جا لتك يةلترسيع جعMنل ية وPج@ ثقا ية ا ع ا ل فمن بت . لت بو"غوقد ر ية" يالو سري ا منيف حتفزي و لتي . ت

يل ذÅ إىل تطوير العمل داخل  نظمة"سبوسعت يف  يد ا;ويل قد أحضى ". ملا همة عىل ا هذه ا تصدي  لصعومع ذÅ، فإن ا ملل ل
نه  يد، و لكشديد ا ية أيضايف نفس الوقت لتعق بري من األ مهعىل جانب  بري، عىل األقل، إىل . ك كويرجع هذا األمر إىل حد 
يد ا;ويلتطورين هامني حد�  متع قامئ عىل املعرفة، و: لصععىل ا تطور حنو  جمأوال، ا ل يا، العوملةً تطورات، . ن� هذه ا يجة  لو لن ت ك

ية أخرى يا تصاقا مبجاالت  بري، أشد ترابطا وا ية الفكرية، إىل حد  بحت ا سـأ سـ ل ك ًص نت هذه ا�االت عىل . مللك تضموقد 
ياسة العامة  ية يف ا سـموضوعات bلغة األ ية(لمه تحد3ت العا ملواليت ميكن أن يطلق علهيا ا ناخ، األمن الغذايئ:)ل ، مل تغري ا

ب6ان األقل منوا، وهذا مما يدعو ت� والصحة العامة؛  ية وا نا ب6ان ا بة عىل ا نا با بصورة غري  تحد3ت اليت تؤثر  لا ل ل سـ ت سل مل م ً
بو"ومبا أن . لألسف ية الفكرية، مفن الواحض أن " يالو همة العمل يف جماالت ا تحدة، ملكفة  مللكواكô من واكالت األمم ا مب مل

تعامل ية الفكريةلحتاول Pقرتاب وا نظور ا تحد3ت من  مللك مع هذه ا م بو"طلبت وقد . ل تعرف عىل " يالو تخدام لا سـإماكية ا ن
ياسة العامة هذه تصدي لقضا3 ا ية الفكرية  سـنظام ا للل ية"كام سامه . مللك يفا معززا أيضا " لتمنجدول أعامل ا ًيف إضافة  ً تلك

ية نظور ا لتمنملعاجلة هذه القضا3 من  بو"وقد بدأت . م ية الفكرية وبعض من هذه " يالو ناول العالقة بني ا مللكbلفعل يف  ت
بعض من الوقت، ال سـ¬ يف إطار  تحد3ت، عىل األقل  لا ياة(القدمي، " 5الرب-مج "ل  فقط، اتفق 2008ويف عام ). حلعلوم ا

نظر  ية، وا تحد3ت العا يع هذه ا لاألعضاء عىل إعداد بر-جما حمددا ملوا�ة  مل ل مج ً تحد3ت وبني نظام  العالقة يفً لبني هذه ا
ية الفكرية شاء 2009-2008ويف الفرتة . مللكا ية"ن، مت إ تحد3ت العا ملبة ا ل بحت جاهزة متاما للعمل يف فرتة "شع ص، وقد أ

تني األخرية  ية، دعت ). 2011-2010(لسـنا تني املا ضوطوال فرتة ا ية"لسـن ننة الرب-مج واملزيا بو" "جل ، من خالل هذا "يالو
ية عىل األقل، واليت اكنت الرب-مج، ثالث áام ر سـ إىل Pضطالع  لنة عىل ائيب شاشةرشحية مبي األوىل، : لاملعروضة عىل ا

شط  تعاون ا نا ياملل ياسة لقمن خالل ا ية الفكرية كأداة  تخدام ا تعاون ال رشااكت وأوجه ا سـ بدور العامل احملفز  سـ للل مللك لل
يات الر نولو تاكر ونقل ا P يع ئالعامة  جل لتك ب يةتشج تحد3ت العا تصدي  ملية يف ا لل ل يايس . يسـ هام يف احلوار ا ية، اإل ثا سـوا ن لل س

ية ياسات العامة العا ية الفكرية وقضا3 ا تداخل بني ا شأن ا ملا;ويل  سـ ل لب تحدة امللكفة . مللك يدة يف األمم ا ملوبصفهتا الواكô الو ح
ية الفكرية، اكن لزاما عىل  bبو"مللك تجارهبا وخربا" يالو سامه  بأن  شاتت نا متزية يف هذه ا قهتا ا مل ثة يه توفري . مل ثا همة ا لاكنت ا ل مل

سد الفجوة يف املعلومات ياسات ول6ول األعضاء  ها إىل واضعي ا ية عىل احلقائق وتقد لمعلومات حمايدة  سـ لن ميب كام حدد . م
ية" بغي أن يرتكز العمل فهيا" نالرب-مج واملزيا ثالثة اليت  ينأيضا ا�االت ا ناخ واألمن الغذايئالصحة العام: ل . ملة، وتغري ا

تاجئ العمل ا(ي مت خالل الفرتة WO/PBC/19/2ثالويقة  توتضمن يل الاكمM عن  تفا ن ا ص وأعربت . 2011 و 2010ل
ية، " األمانة" تني املا يل من ا�االت اليت مت إجناز بعض العمل هبا خالل فرتة ا بهتا يف إلقاء الضوء عىل عدد  ضعن ر قل لسـنغ

يوموعرضت موجز تحديث املعلومات واإلفادة عام حدث بعد ذÅ وحىت ا ترصا  لا  ل ًخم نظر إىل جمال الصحة . ً b ،لومضت تقول
رشوع "األمانة"العامة، تود  توبر ، و)WIPO Re:search(م الرتكزي عىل وجه اخلصوص عىل   بعد 2011كا(ي بدء يف أ

تحضريية ثري من األعامل ا لا نرب هو . لك هدف من هذا ا ملاكن ا ناطق املدارية ل ملسري تقامس املعلومات يف جمال ماكحفة أمراض ا تي
ئات األكرث فقرا سل واملالر3، واليت تؤثر يف الغالب عىل أعداد غفرية من ا همM، ا ًا لف بحث قام به الكونغرس . لمل لووفقا 

همM إىل حوايل  يع أحناء العامل، 2ملاألمرييك، تقدر األعداد املعرضة إىل خطر اإلصابة bألمراض املدارية ا يار خشصا يف  مج  ًمل
يار خشصا تعرضكام  ً أكرث من  تقد يف وفاة أكرث من . مبرض أو أكرث من هذه األمراضلإلصابة مل تقديرات،  بعض ا يعووفقا  ل ُل
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Mهم ية ا توا P نو3 من جراء األمراض يون خشصا  ملنصف  ئ سـ سـ يص . ًمل توفرا أي أحباث، أو أدوية أو وسائل  تشخمل يكن  ً م
هو من الوسائل اليت عفا علهيا الزمنأو ف لقاحات عىل اإلطالق، وإن توفر بعضا مهنا  يا . ً ثاال  بري، اكن هذا  ًوإذا جاز ا معل ًتع م ل

سوق لشل ا ية. لف تاكر وا P نوع من حبوث تاج هذا ا يحة إل سوق يف خلق احلوافز ا نجح ا منيث مل  ب ل ن لصح ل لتي ويف هذا . ح
بو"ا�ال، معلت  ساعد" يالو تطوير األدوية واللقاحات ووسائل مكعامل  ية  بحوث وا رشااكت يف ا تعاون وإقامة ا ل حمفز  من ل لتلل ل

سل همM وأمراض املالر3 وا يص ملاكحفة األمراض املدارية ا لا ملشخ  WIPO(يف جناح بر-مج " األمانة"وتأمل . لت
Re:search ( يع أحناء العامليف تخدمني يف  سور بني مقديم اخلدمات وا مجناء  سـ ج  بني اخلدمات منسـيكون مقديم ت� . ملب

بني يف  ية الفكرية غهؤالء الرا ية مللكتقامس ا مية العا مبذات ا ل يع، لق يات ا ية، و نناها األوسع، مبا يف ذÅ املعرفة ا معل ن لتصع لتق
بدء  يدا لآلخرين  بات، وأي يشء ميكن أن يكون  ية، وا�معات، ومجمعات ا ية والال للواملعلومات ا ت حئ ًمي مف ملك يذه لتنظ تنفيف 

يص تخدامه من أجل تطوير اللقاحات أو األدوية أو ا شخوا بحوث . لتسـ تاحة جما-  يام بذÅ، وجلعل هذه املواد  للو ً م للق
ية واألقل منوا،  نا ب6ان ا ية يف لك من ا ية واألوساط األاكد بحوث ا تخدمني عىل مراكز ا متلت قامئة ا ية، ا ًوا م ل ل مي ب ل سـ لطمن مل شـ لت

نه ا يةميكوال سـ¬ أي خشص  تطوير األدوية ا نتخدام هذه املواد  ل يع القطاعات . ملعسـ سات من  تحالف من مؤ مجتكون ا س ل ي
يع أحناء العامل مبا يف ذÅ القطاع اخلاص، وكربى رشاكت األدوية ية يف العرض . مجذات الصM من  تا رشحية ا هرت ا لوأ ل ل ظ

تقدميي موقف  بو"لا نت. يف ذÅ الوقت" يالو بارا " األمانة "علوأ سعأ ً تطورات يف هذا ا�الخ ًأوال، أبرزت . ليدة عن بعض ا
ية و"األمانة" نظمة الصحة العا ثاليث بني  تعاون ا شأن ا ملجانب آخر هام للعمل، وهو  ل ل بو"مب ية يف " يالو تجارة العا نظمة ا ملو  ل م

تعلق األمر bلصحة العامة، وجود. جمال الصحة العامة شلك مزتايد، وبقدر ما  بح من الواحض  يوقد أ ب  تداخالت هامة يف ص
تعني إدارته تجارة، وهو األمر ا(ي  ية الفكرية، والصحة، وا يياسات لك من ا ل ياسات . مللكسـ ساق ا يقا لضامن ا سـو لت ً حتق

شلك ويق عىل حنو  تعاون  ية يف ا تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا تلفة، بدأت  نامغ بني هذه اجلوانب ا ثوا ب ل مل ل مل ! مت م ل
ث. مزتايد ية الوصول إىل األدويةماكن من أ شرتكة حول  ية اليت مت عقدها بصورة  ندوات ا تعاون ت� ا كيفM هذا ا متق ن ل وقد . لل

رشاء، واألخرى حول املعلومات  سعري وا تعامل مع ممارسات ا تني األخرية، أحدهام حول ا نظمي ندوتني يف فرتة ا لمت  ل تسـ ل نت ل
تعلقة bلرباءات، وحرية العمل بريوقد متزيت ردود ال. ملا ية إىل حد  يقات اليت وردت عىل هذه األحداث bإلجيا كفعل وا ب . لتعل

رشوع  تعلق  ية ف¬  مبكام مت رصد تطورات إجيا ي توبر املايض، ارتفع ). WIPO Re:search(ب رشوع يف أ كنذ انطالق هذا ا ملمف
يه من القارات امخلس من  رشوع.  عضوا50 إىل 30فعدد األعضاء  ملوقد أبرم من خالل هذا ا نقل ُ يات هامة  ل اتفا ق

سل يا وا هار نوم، وا بحث عن عالجات جديدة ;اء شاغاس ومرض ا يل ا يكون من شأهنا  يا،  نولو لا سـ ل ل ه بلسـ ج لتك س . تل
تجارة " األمانة"خططت  نظمة ا ية و نظمة الصحة العا توبر، وتواصل العمل مع  رشاكء يف أواخر أ للعقد أول اج@ع  مل مك م لل

ثال مترارا للعمل ا ية ا لالعا ًمل شور. يثسـ شأن إصدار  يا  تعاون يف إطار الرب-مج حا نجيري ا ب ل تاكر الطيب ا(ي اهمت ًامل P ب عن
تجارة ية الفكرية وا تداخل بني الصحة العامة وا لبدراسة ا بل هناية هذا العام. مللكل شور  قومن ا!طط إصدار هذا ا . ملن

ناخ، ذكرت  ثاين، تغري ا تحدي العاملي ا ملولالتقال إىل ا ل ل يا "انةاألم"ن نولو ج أن الرب-مج áد الطريق إلعداد بر-جما  للتك ً
تاكر ونقل  P سري باخلرضاء، وا(ي هيدف إىل  تني األخريةت� تي يا طوال فرتة ا نولو نا ج سـتك عزيز يف ت الفكرة تلخصت. لل

سوق، مما يمك ية ا ِشفا َ ُ ل ية ف نولو يا-ت عن حزم  نويه يف قاعدة ا يا من ا نولو جن مقديم ا تك ج بتك لت ل بني رل ها، ويس غا ليف تقا مس
يات نولو نويه عن براءات Pخرتاع فقط، وبذÅ تمت اإلشارة إىل مجموعات اكمM من ا ججمرد ا لتك يا . لت نولو جورسد مقديم ا لتك ي

يات نولو رشوط واألوضاع اليت يمت مبوجهبا تقامس ا جا لتك يات . ل نولو نقل ا يات  شأن إبرام اتفا تفاوض  جمث يمت بعد ذÅ ا تك لق ل ب ل
متM أن . عىل حدةللك ختصص وفقا  تخدامات ا ية أخرى، ميكن لال حملومن - سـ شلك تعلن عنح b يا نولو ياجاهتا من ا ل ا جت لتك ح

سار  يام بدور  تطور وا نظام من ا مسا(ي يمكن معه ا ل لقل ِ َ يا اخلرضاء أو إىل لُ جنولو نظام قادر لتك عىل مواءمة بالهنوض 
ياجات Pِكام يمكن الرب-مج أيضا، يف ا. حت َ يمت توفريها من خالل ُ سري نقل اخلربة اليت  ية Õ، من  تا سخلطوة ا ي ل تعاونتل  مع لا

ية األخرى نظامت غري احلكو ية ا;وية وا نظامت احلكو مرشاكء من ا ملم ل ياغة . مل ساعدة يف  متل هذا عىل ا متل أن  صومن ا مل شـ يحمل
متويل، وهو نازعات واحلصول عىل ا ياجات، وسوية ا P يمي لالعقود، و مل ت حت هامة للغايةتق ويف هناية املطاف، . ل من األمور ا

ثالثة معاتبلورت نارص ا ل الفكرة يف ربط ا يق حركة : لع شاء أسواقا و متويل، مع األمل يف إ ياجات وا Pيا و نولو حتقا ج ًتك ن لت ح ل
يا نولو جنقل ا لتك تني األخري" األمانة"كام نظمت . ل ناخ يف فرتة ا تاكر وتغري ا P شأن لسـنأيضا مؤمترا  مل ب ب هدف هو . ةً لاكن ا

ناعة  متع املدين وقطاع ا ية ا;وية ومن ا نظامت احلكو ية، وا تصني من احلكومات، واألوساط األاكد لصشد ا ل مل مي ! �ح م
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يات اخلرضاء نولو توفري نقل املعرفة يف تطوير ا تعرف عىل أدوات  يات، وحماوô ا شاف اسرتا جال لتك ل ل يج تتك  تبلورت هذه. سـ
ية عىل املوقع ا اكفة العروض احتميلوقد مت . زة للعصف ا(هينممارسات حمفيف احملاوالت  ميتقد متني هبذا األمر إلل للمهلكرتوين 
رشاكء . من الوفود ناخ، وا(ي تضمن العمل مع عدد مزتايد من ا شاركة يف تغري ا تعاون أو ا ثالث يف ا ثل اجلانب ا لو مل مل ل ل مت

يا-هتم  شاشةعىلباملدرجة  رشحية املعروضة عىل ا ل ا تحدة اإلطارية "واألمه من ذÅ، شاركت لك من أمانة . ل ية األمم ا ملاتفا ق
ناخ بو"و) UNFCCC" (ملحول تغري ا تلفة مع بعض الواكالت، ومن بني " يالو خميف Pج@عات اليت ُعقدت يف مواقع 

شـهتا نا قاملوضوعات اليت مت  يا:م نولو ج نقل املعرفة ا شاراكت " األمانة"وأكدت . لتك يع  معىل أن  بو"مج يف هذه األحداث " يالو
ناء عىل  شات اكنت  نا بوهذه ا ق ية اإلطارية" من دعوةمل شارك و". قأمانة Pتفا بو"تمل  تفاوض" يالو ية ا ليف  " األمانة"اكنت . معل

يقة أن  ًبارة عن مصدر للمعرفة ويس حمفال" الرب-مج"حبقعىل وعي ¾م  ل تقاء ع P تفاالتل يعقد بغرض Pرشعت . حو
بادرة يف" األمانة" ترص عن  م إعداد حتديث موجز و تني األخرية" WIPO GREEN"خم وقد دخل هذا . لسـنعقب فرتة ا

Õ ية تجر يبالرب-مج املرحM ا يةمت توفري. ل توي عىل بعض املعلومات األسا يا-ت  سـ قاعدة  حت رشاكء . ب تعاون مع ا لومن خالل ا ل
متع امل ية ا;وية وا نظامت احلكو ناعة، حققت ا �يف ا ل مل ندين توسعا يف القدرات وتعزيزا يف اإلماكياتملص ً يف " األمانة"بدأت . ً

توصف قاعدة  يا-ت، وإال  ية يف قاعدة ا نا يق بعض ا; تع بأنظمة دامعة، عىل أمل  ية  نا رشاكة د سـوضع إطارا  ب م ي مت م لي يك حتق تيك ل ً
ية b �يا-ت ت با سلب شاطا فاعال من . لل هد  ثالث ا(ي  ًوا�ال ا ً ن يا حىت جحم ًغام عن صغر ، ر"الرب-مج"شل شاط  ًهذا ا سب نن ل

هم هبا . اآلن، هو األمن الغذايئ ية اليت ميكن أن  شاف ا b سوقد بدأ الرب-مج تيف لك بو"سـتك بحث امجلاعي عن " يالو ليف ا
ثل يف تأمني توفري الغذاء تحدي ا متبل ملوا�ة ا ل يعملسـ نظر إىل للجم  b تاكر، وخاصة P يدة من خالل تعزيز ية  نو ل  ب ع أن جب

ية تا يه ;فع وتعزيز اإل تاج إ تاكر هو ما  Pج ن ل حن تاج أصدرت. ب بني حاجة اإل نظمة األغذية والزراعة بعض اإلحصاءات اليت  ن  ت م
بة  منو  بنسـالزراعي إىل ا ية الطلب% 60ل نة القادمة  بعىل مدى األربعني  ية أخرى، وعىل الرمغ من احلاجة . لتلسـ حومن -

ية، إال أن ز3 تا جإىل ز3دة اإل ِدة األرايض الصاحلة للزراعة قدن بة ُ تاج . فقط% 5بنسـرت  تأىت احلصول عىل اإل نو(Å لن  ي
ية تا جاإلضايف إال بز3دة اإل تو3ت. ن يع ا تاكر الزراعي عىل  P ية تعزيز نظم سـويعين هذا أيضا أ مج ب متكن الرب-مج من . ملمه يلن 

Åيع . حتقيق لك ذ شاف ما  تطولكن، بدأ الرب-مج يف ا سـتك بو"تسـ يا يف هذا ا�ال، " يالو ًيقه  فعل ية حتق توصل إىل  كيفوا ل
سامهة يف  ية الفكريةملا نظور ا تحدي من  مللكموا�ة هذا ا م ية عن " األمانة"نظمت . ل تني األخرية حلقة درا سـيف فرتة ا لسـن

يةسـبل ية الزرا تا ية الفكرية يف تعزيز اإل تخدام القطاعني العام واخلاص  ع ا ن جسـ ية  يف هتوشارك. للملك عذه احللقة املراكز الزرا
ب6ان،  تلف ا تعاوية من  ية ا يات الزرا لوا خم ن ل ع ية والقطاع اخلاصفضال عن مجلع نظامت غري احلكو ما وميكن Pطالع عىل . مل

هر نومفرب  شورا بذÅ يف  تقرير عىل املوقع Pلكرتوين، كام مت إصدار  شا ً ن وما يزال ). متاح أيضا عىل املوقع Pلكرتوين(مل
بني يف احلصول علهياهناك متني الرا ية لألعضاء ا سخا ور غ  ملهن ق ية اليت ُعقدت يف العام . ً سا عىل هذه احللقة ا;را سـوتأ ًي س

نطقة " الرب-مج"املايض، حدد  يا،  تحديد تزنا bيا، و نطقة رشق أفر مكحىت اآلن  ن ل يق ية لتصلح م ية الزرا تا سني اإل عياس  ن جحت ق
يا نولو تخدام ا bج لتك رشاكء وقد ُعقدت امل. سـ توى غري الرمسي مع ا لرحM اخلاصة bلعصف ا(هين وبادل األفاكر عىل ا سـ ملت
هر مايو  متلني يف  شا يا، مع األمل يف . 2012حمل ئا فاعال و شلك  شت إماكية عقد دراسة حاô، ميكن أن  ًونو يقً حقي ش ت ن توصل ًق لا

تلف ا�موعات مإىل  شطة لعدد من  شاركة ا خمتاجئ ملموسة من خالل ا ن مل ية لن تا سامهة يف تعزيز اإل جن القادرين عىل ا ن مل
تعاوية اجلديدة ية من خالل الهنج ا نالزرا ل تطردت . ع لقائM، بأنه وعىل الرمغ من لك ما تقدم، إال أنه وسوء " األمانة"سـوا

يات الودية اليت مل تدخل بعد يف مرحM املا تزال احلظ، مف بذوô يف بدا3هتا ويف مرحP Mتفا هود ا قا يةملجل . مسفاوضات الر
ناخ والصحة العامة" األمانة"ورصحت  بذوô يف جمال تغري ا هود ا ملبوجود تأخري يف ا مل يح بر-مج العمل ورشعت . جل ضيف تو

ته وقالت، ل. اجلاري إعداده يه ا(ي  تو نادا إىل ا تلققد مت ذÅ ا ج لت ً، وحتديدا من خالل "ا;ول األعضاء"من " األمانة"ًس
ي ته من العديد من  وأعربت. ةنالرب-مج واملزيا ناهنا ل6مع ا(ي  تلقعن ا تعلق " ا;ول األعضاء"مت يشلك عام، وأيضا ف¬  ب
شاريع الفردية bتعاون مع . مل تطلع إىل مواصM هذا العمل، وإىل ا متت لكمهتا قائM، بأهنا  لوا ت  ".ا;ول األعضاء"خت

شكر إىل " نوفد فرسا"وتوجه  .440 bتامعىل العرض، وا(" األمانة"ل " الرب-مج"ومىض يقول، اكن . لي وصفه bلوضوح ا
نحو ا(ي قامت به  يد احلصول عىل حتديث للمعلومات عىل ا لما يزال يف مراح� األوىل، و(Å اكن من ا اكن ". األمانة"ملف

ية تطور  تعريف  ثريا لاله@م واسـهتدف ا تقدميي  يفالعرض ا بكم ل ته يف" الوفد"وأعرب ". الرب-مج"ًل ية غبعن ر تذكري بأ مه ا ل
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ية وراء  بو"، فإن "الوفد"وبقدر ما هيمت به ". الرب-مج"ملهنجالرؤية ا  يف األول واألخري، واكô تعمل يف إطار رشاكة مع ،"يالو
 Å)ياهتا فعلهياغريها من الواكالت األخرى، و تضمن يف  يع اليت  شأن املوا تعاون  بل ا تحديد أفضل  يا  با  ط وا ت ض ب ل سـ ل ًمهنج ج

للمبعدا  بة . لكية الفكريةً ها، يف حاô ر هود وإضعا يت ا نظر لألمر عىل أنه خماطرة  با ما اكن  غوغا ي فل جل لتشـت ُ نظمة"ً يف " ملا
شاركة يف لك ا�االت ية الفكرية،ملا تواهئا عىل بعد من أبعاد ا بب ا مللك فقط  ح ناول . بس لترمبا ال يكون ذÅ هو أفضل طريقة 

سن احلظ، تؤخذ تخصصة، فضال عن حلهذا املوضوع، ألنه، و يع الواكالت ا بل  بار من  P ية الفكرية يف يوم ا مل ا مج ت قل عمللك
ساين ية هبا، وحىت يف القطاع اإل يني يف ا يع األفراد ا ناه@م  من ن لتمج ية الفكرية تواجدا لقد أحض. ملع ًى  يع ا�االتللملك وما . مجيف 

تفكري يف أي يقة هو ا يه يف ا لتاج إ ل بو" القطاعات ميكن  منحلقحن تهإضافة" يللو نظام بر مية (اهتا، ومن مث  م  لل ومىض . ق
مية " الوفد" نظامت ا;وية عىل إضفاء ا يع ا تحدة و نظومة األمم ا بداية، هو مدى قدرة  لققائال، إن ما أ�ر اه@مه، يف ا ل مل مج مل مل

ية الفكرية  بعد ا  Mمللكالاكم شاركة معل bبو "مل بو"، أو بدون "يالو هم". يالو شئ ا ملأن ا ية الفكرية أفضل ل للملك هو أن يكون 
ية. بناء يف هناية األمر تعلقة هبذا . مهوهذا أمر يف غاية األ ية ا ثا نقطة ا ملوا ن ل ساءô : يه" الرب-مج"ل ساب وا ية ا ملاتصفت  حل معل

رشااكت شلك أسايس مع ا ها  تدا ية نظرا  نا ساسة ا bل ب ل ه ت خلحل ً ي. مل نظمة الصحة العا شاركة مع  ملإن تقدير جحم ا ة وbيق ممل
بة حقا ـي من األمور ا ية  رشااكت احلكو ًا لصع هل م يقة، هبدف احلصول عىل أقىص قدر . ل بة ا ية للمرا للصتعني اإلبقاء عىل آ ل قي

رشااكت يع هذه ا لمن الكفاءة يف  ناك . مج تو3تلخماطر هاكن  تلف ا سـتكرار العمل عىل  ناك إغراءات ألي . ملخم هكام اكن 
ية الفكريةواكô أو جمال معني تدفعه للقول شة أمور ا نا مللك بأنه أفضل ماكن يف وقت ما من األوقات  ق وهذا ما ال يرغب . مل

يه" الوفد" نظامت  فيف وقوع ا ية الفكرية بأن . مل شاع عىل ا بب ما  مللكيس هذا  س يل بو"ب يه bلرضورة أفضل ماكن للعمل " يالو
ية الفكرية b مللكمىت اربط املقام ندما ت. ت بت عوعىل اجلانب األخر،  يد للغاية أن  ثكون أفضل ماكن، فإنه من ا بو"تملف " يالو

رشااكت إىل Pعرتاف بدور " ل6ول األعضاء" شلك ا(ي يدفع ا b يادي لأهنا قادرة عىل فرض دورها ا ل بو"لق متزي " يالو ملا
رشوع ناء عهناملواإلقرار بأهنا الواكô الرائدة يف هذا ا P تطرق. سـتغ وال ميكن نايو تابعة  هذا األمر ب  تعلق  سؤال ا مبأيضا إىل ا مل ل

Mية القوى العام يود املفروضة من - بب ا رشااكت  حهذه ا لق بس شرتكة بني الواكالت مىت . ل بادرات ا تابعة ا ملاكن من الصعب  مل م
سم ي� بعدم  توزيع األدوار تا ية، و سا ية عىل درجة من ا يا ية  تعلق األمر  ندما  هم، والسـ¬  حالوضوح وا سـلف حل سـ سـ بقض ي ع
تصة bلصحة واألدوية والعقاقرييكو تد3ت ا تلف ا ناك صعوبة ما يف حتديد موقف  !ن  ن خم  نفس املواقف داخل تتوفرمل . مله

ية، وال داخل  ملنظمة الصحة العا بو"م تصادية ألوروb"، وال "يالو P نة قا تد3ت األخرى" للج إن من األمور . ملنوال حىت يف ا
شديد يف ه هامة هو ممارسة احلرص ا لا بل ل تابعة من  يل ا قذه املواقف  مل  ".ا;ول األعضاء"لتسه

يابة عن "وفد مرص"وأبدى  .441 b تحد� لن،  ً ية"م ية" و"يقا�موعة األفر عن " لألمانة"، شكره "لتمنمجموعة جدول أعامل ا
تعلقة bلرب-مج  تربت . 18ملاملعلومات ا ية"عومىض يقول، ا ية" و"يقا�موعة األفر " الرب-مج"هذا " لتمنمجموعة جدول أعامل ا

ية، وخباصة األمن  نا ب6ان ا بري  ية واليت حتظى bه@م  ياسات الر ية نظرا لقضا3 ا بري من األ مبأنه عىل جانب  ل لل ك سـ سـ مه يك ئل ً
ناخ تعراض تقرير أداء الرب-مج . ملالغذايئ والصحة العامة وتغري ا مجموعة "، ترغب 2011-2010 عن الفرتة 18سـوبعد أن مت ا

ية" و"لتمنيةجدول أعامل ا ية" يقا�موعة األفر تا ليف تقدمي املالحظات ا شطة اليت . ل يذ األ يط و تقرير أن تصممي و نذكر ا ختط تنفل
يات " الرب-مج"اضطلع هبا  تو ها اسرتشادا  صقد مت تو ب ً ية"جهي يب هبذه املقوô . ذات الصM" لتمنجدول أعامل ا حويÊ مت الرت ب

يات حتديدا اليت مت Pسرتشاد هبا، أو وتقديرها حق قدرها، إال أهنا مل تقد تو شأن ما يه ا يل املطلوبة  تفا سري أو ا ًم ا ص ل ب ص ل لتف
يه  همت يف تو جاليت أ تاجئ احملددة أو ا!رجات اليت "الرب-مج"س يه، وما يه ا تو يد عىل Pلزتام هبذا ا تأ ن، ويف مت ا ل ك ل لك ج

تحد3ت األمن ال" الرب-مج"حققها  تصدي  ليف العام املايض  نادا إىل لل ية ا نا ب6ان ا ناخ يف ا ًغذايئ والصحة العامة وتغري ا ت سم ل ل مل
ها ندوات ودراسات احلاô اليت مت تقد تد3ت وا ميا ل يق مؤرش أداء واحد عىل حنو جزيئ؛ وهو املؤرش . ملن يا، لوحظ  حتقو� ن

تعلقة bلرب يل املعلومات ا ياسة اجلديدة وا;راسات و تصل بعدد ونطاق أدوات ا ملا حتل سـ يا-تلمل ومع ذÅ، . لباءات وأدوات ا
Åباب اليت أدت إىل ذ يقه عىل حنو حمدد يف مؤرش األداء هذا، وما يه األ يا-ت األداء ما مل يمت  سـمل توحض  توساءل . حتقب

يام " الوفد" ية  قعن  بو"كيف تام للمؤرش" يالو يذ ا بال لضامن ا لمبعاجلة هذا  نف تتق لسـ ية وا. ًم تعلق bملزيا ثا، ف¬  نو� ي لنفقات ًل
نفقات  ية، أشار الوفد إىل تعدي ا لا تعلق مبوارد املوظفنيالفعل بري ف¬  متدة إىل حد  ية ا يملزيا ك متدة للوظائف . ملعن ية ا ملعاكنت املزيا ن

نفقات 3 464 يÊ بلغت ا ل ألف فرنك سورسي،  ب تني . ي ألف فرنك سورسي5 860ي متدة للموظفني املؤ ية ا قكام اكنت املزيا ملع ن
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شاريني . ي ألف فرنك سورسي560ينك سورسي، وبلغ اإلنفاق الفعيل  ألف فر411 P متدة للخرباء ية ا تاكنت املزيا سن  269ملع
ية  يÊ بلغت املرصوفات ا لفعلألف فرنك سورسي،  ب ية . ي ألف فرنك سورسي1 528ي تدريب، اكنت املزيا نأما خبصوص ا ل

ية  متد صفرا، وبلغت املصاريف ا لفعلا ً ية"طلب لك من " الوفد"ونقل . رسيي ألف فرنك سو62ملع " لتمنمجموعة جدول أعامل ا
ية"و  يث ذكر " يقا�موعة األفر سري املقدم،  يح حول هذا األمر نظرا لعدم كفاية ا تو حيف احلصول عىل املزيد من ا تف ض لل ً

تاك شطة ذات الصb Mلهنوض bال تعزيز األ بب إعادة توزيع املوظفني  تقرير أن الز3دة اكنت  با ن ل ية بسل يا وا نولو مللكر ونقل ا ج لتك
ية تحد3ت العا ملالفكرية وا شغل الوظائف . ل ية  نا ب6ان ا يني خرباء من ا سأô أخرى، وهو إىل أي مدى يمت  لومثة  ل ل تع مم

تدريب ا;اخيل شاريني وا Pتة و ية والوظائف املؤ لاإلضا ست ق ًوأخريا ويس آخرا، وأيضا مع مراعاة املالحظات اليت أبداها . ف ل
شطة " نفرساوفد " ية أ ساءô، وأ ئوية وا نشأن ا مه مل ل سـ شأن ذÅ "الرب-مج"ملب تقارير  ناسب إلعداد ا نرب  ناك حاجة  ب،  ل مل مه ف

يام . األمر يقة  قونظرا  ية"حلق ننة الرب-مج واملزيا شطة  "تقرير أداء الرب-مج" مبراجعة "جل نة، ويف ضوء األ نمرة واحدة يف ا لسـ
هامة اليت يضطلع هبا هذا  ية"، ترغب "مجالرب-"لا ية" و"يقا�موعة األفر يف طلب تقدمي تقارير أكرث " لتمنمجموعة جدول أعامل ا

بو"أمام " مدير الرب-مج"تواترا بواسطة  ينة الو بة" جل نا سـا ياق، اقرتح . مل يقة أن و، "الوفد"لسـويف هذا ا نظر إىل  bحق ل
رشوعات لصاحل جدول أعامل ا" الرب-مج" يذ أربعة  منيضطلع  لتت م ية فقد يكون من ية، نفب تقارير اإلضا ناسب عرض ا فا ل مل

ية الفكرية" أمام 18املطلوبة خبصوص الرب-مج  ية وا مللكنة ا من ناسب أيضا عرض هذه إلوb". لتجل بدو من ا  ،Åملضافة إىل ذ ي
ية عىل  تقارير اإلضا فا ية بقانون الرباءات"ل نة ا;امئة ا نا نف" ملعللج ية اليت ال  تبب العالقة املوضو ع شطة بس " الرب-مج"نصل بني أ
يني بقضا3 الرباءات للحضور . ونظام الرباءات ا;ويل يني ا ئولني الو نح الفرصة أيضا للخرباء وا نوهذا من شأنه  ن ملعسـ ط مل م

شطة اليت يضطلع  تفادة من األ Pنو  . بتنفيذها" الرب-مج"سـ

نأ  .442 هورية كور3"هو رش" األمانة" "مجوفد  كام أشار . "WIPO Re:search"وع معىل إجنازها األخري من خالل 
يات الكورية نولو يق لصاحل ا تو تخدام اإلنرتنت للموامئة وا b ية نصة Pلكرتو شأن ا تقدم احملرز  جأيضا إىل بعض ا تك لف ل سـ ن مل ب . ل

نصة" الوفد"وبصفة عامة، أعرب  تام جتاه هذه ا ملعن رضاه ا تقدميي حماوô . ل تدرك قائال، أنه الحظ من العرض ا لوا سـ
نصة العمل من خالل مؤمتر عاماإلعالن" مجالرب-" ية عن " الوفد"ويف هذا الصدد، يود . م عن  فطلب معلومات إضا

يع لك من  رشها  ية اليت مت  تدابري ا شجا لفعل لتل نصةعنرصين تخدام هذه ا مل العرض والطلب لضامن ا  .سـ

يا"وأعرب  .443 نوب أفر يقوفد  تعلقة" ملدير الرب-مج"عن شكره " ج تطورات ا مللعرض ا يذل b عن تقديره  كام عرب. لتنف
مترار يف موافاة  برية لال ية ا يد عىل األ تأ ته يف ا تقدميي، وعن ر سـللعرض ا لك مه ك ل ب تحدث من معلومات عن هذا " الوفد"غل يُسـمبا 

ناول هذا ". الرب-مج" يا اخلرضاء" الرب-مج"يتومىض يقول،  نولو يهنا، أال ويه، ا ية واحدة  ية، و جثالث قضا3 ر لتك بع قض . ئيسـ
يا اخلرضاء نولو شأن ا تد3ت األخرى  ناك تطورات يف ا بقت اإلشارة، اكن  جوكام  لتك ب ن ه تضافت . ملسـ بق قوÕ، فقد ا سـوكام  سـ

يا" يقنوب أفر هم إحاطة " ج تجدات" ا;ول األعضاء"ملمؤمترا يف العام املايض، (ا مفن ا b نانه " الوفد"وأعرب . ملسـعلام متعن ا
نفصM عن ً حترير3ًايف حاô تقدمي تقرير شفوي، وبصورة  تقرير ا م، bإلضافة إىل ا ل تضمن "تقرير أداء الرب-مج"ل ي، عىل أن 

نود، لك يالت الاكمM لاكفة ا با لتفص ند عىل حدة، مع الرتكزي عىل مال ها ةهيب  تحد3ت اليت يوا � ا األعامل اليت و، "الرب-مج"ل
تح ا" الوفد"وأضاف .  هبايضطلع تأن ;يه سؤP واحدا مل  ته يف ً نا شـلفرصة  بو"قمل ته سواء "يالو نا تقد يف إماكية  شـ، و ن قيع م

ية الفكرية"يف  ية وا مللكنة ا من ية بقانون الرباءات"أو يف " لتجل نة ا;امئة ا نا يا ". ملعللج نولو يف ميكن حتديد ا سؤال هو  جوا لتك ك ل
سري نقل املعارف ية  تياخلرضاء و ناك نقاش. يفك نوًاهومىض يقول، اكن  يةلتك حول معىن ا يا الزرا علو هل " الوفد"توساءل . ج

ي ية، وا يا الزرا نولو ند احلديث عن ا يح ما هو املقصود  تو يفناك حاجة إىل قامئة إرشادية  ج لكتك ع ع ض ل يل ةله تسه اليت مت هبا 
تعلق bألمن الغذايئ. نقل املعارف رسيع وترية العمل ا يع  ته يف  ملوأعرب عن ر شج تب ت يةغ بالغة  ته ا من نظرا أل ل للتي مه أضاف و. ً

تلف القطاعات شموية وشرتك فهيا  b تصف تطرق إلهيا، ويه قضا3  ناك قضا3 ميكن ا خمقائال، اكنت  ت ل ل ت ل " الوفد "وطلب. ه
ُيع إجراء املزيد من العمل عىل هذا األمر، وقال أنه ي يام ِد5قتشج علام من خالل " ا;ول األعضاء"مبداومة إحاطة " األمانة"قر 

ن نويةسـإعداد تقارير سواء ربع   .سـوية أو 
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تان"وأعرب  .444 b تقدميي"لألمانة"عن شكره " كسـوفد سخة من العرض ا ل، وطلب  شاطرته رأي . ن مكام أعرب عن 
يا" نوب أفر يقوفد  تام مع  وأعلن. بأنه من األفضل توفري معلومات حتريرية" ج خبصوص حتمل " نوفد فرسا"لعن اتفاقه ا
بو" ًئوية خاصة، نظرا ألن هذه القضا3 " يالو ل ية من مسـ ترصف واحلصافة الاك نه مل يلمس حمكة ا ية، و سا b فسم للك سـ حل تت

ساسة" األمانة"جانب  شأن هذه القضا3 ا شاركهتا يف احملافل ا;وية  ية  تعلق  حلف¬  ب ل م بك ناك إشارة . يفي هومىض يقول، اكنت 
نصة الصحة يف  يا اخلرضاء و نولو نصة ا مإىل  ج تك ي. )89يف الصفحة " (تقرير أداء الرب-مج"لم ُوأضاف بأنه  ر بصورة أكرب ِّدقسـ

ته يف  بب ر  Åتني، وذ سأ شأن هاتني ا باحلصول عىل معلومات أكرث دقة  ل مل غب يح أكرث بس ية ضاحلصول عىل تو تعلق  بكيفف¬  ي
نظمة" عىل العمل يف انكويف يؤثرين األمرين، امليض قدما يف هذ تعلق bألمن الغذايئ، أقر ". ملا يوأخريا، وف¬  عقد ب" الوفد"ً

يام هبا شطة املطلوب ا ناك العديد من األ ية واحدة، ولكن، وعىل حنو مؤكد،  لقحلقة درا ن ه يع . سـ تطرد قائال،  تطوا تسـسـ
بو" تعاون مع " يالو b شطة ليذ أ ن ية اجلديدةP"تنف با نفات ا تحتاد ا;ويل محلاية ا ن منظمة األغذية والزراعة و) األوبوف" (لملص
تص ت� األ). الفاو( يةختوميكن أن  تا لشطة مبجالني من ا�االت العريضة ا ل ية اليت : ن با ناف ا شأن األ يا-ت  تإعداد قاعدة  ن ص ب لب

ناف  تعلقة bمجلع بني أحصاب احلقوق يف األ ية  ثا تاحة يف امل� العام؛ وميكن أن تكون الفكرة ا ية وا تا صمتزي بز3دة اإل ن ل مل من ُج ت
نب مع القطاع اخلاص والقطاع ال با إىل  ية  با جا ن ت جن نظر يف . عامل شاف هذين ا�الني  ياق ا للكام ميكن إجراء املزيد يف  تك سـسـ

ساسة ية ا هم هذه ا ساعدة يف  حلية ا لقض فمل  .كيف

شكر "وفد الربازيل"وتوجه  .445 b ،ية ته الو تحد�  ل،  طن بصف برية " لألمانة"ًم ية  تقدميي، وقال أنه يعلق أ كعىل العرض ا مه ل
شطة املضطلع هبا يف إطار هذا  ُعىل األ شة يف أ أيضا وأعرب عن رأيه". رب-مجال"ن نا ية  سة املعلوما قن عقد هذه ا مل ت جلل

يدة هو من املامرسات ا  ôساء جلا ية" يف دورة ما تقرروأشار إىل . لمل ننة الرب-مج واملزيا ًتقدمي تقريرا عن هذه حنو  األخرية "جل
شطة إىل  ناء دورات " ا;ول األعضاء"ناأل ية"ثأ ننة الرب-مج واملزيا يكون من ،"جل بق اقرتاحه من وفود أخرى،  سـ و، كام  سـ

تقدميي  سخة حتريرية من العرض ا يد أيضا توفري  لا ن هاملف نب مع غريها من و�ئق ميوتقد با إىل  ج لألعضاء،  جلنة الرب-مج "جن
ية تاح "نواملزيا بل انعقاد ا;ورا" ل6ول األعضاء"ي، حىت   .تقالفرصة لقراءة الو�ئق وأن تكون عىل دراية هبا 

ية"توساءل  .446 تحدة األمر يكوفد الوال3ت ا يق "مل تقدمي تقارير "وفد مرص"تعل، يف إشارة إىل  مية املضافة  ل، عن ا لق
ية عن الرب-مج  ية الفكرية" إىل 18فإضا ية وا مللكنة ا من ية بقانون الرباءات"و" لتجل نة ا;امئة ا نا يكون ". ملعللج سـوأضاف بأنه 

ت يد احلصول عىل مزيد من ا لمن ا نقطةملف يح حول هذه ا لو  .ض

يا "وأعلن .447 تام تأيده" لوفد أسرتا هذا لا همة جدا، ورحب ". الرب-مج"ل  تقاده يف أنه من أحد الربامج ا ًوأعرب عن ا مل ع
بو"مبشاركة  شطة يف هذه القضا3" يالو يد، أعرب . لنا تأ يوكجزء من هذا ا ته يف إبالغ " الوفد"ل بأن " ا;ول األعضاء"غبعن ر

ش يا قد أ نأسرتا توفري بعض ا;مع املايل لرب-مج ل ت¦يا  ندوقا ا لأت مؤخرا  ن ًص ، وعىل وجه أكرث WIPO Re: searchس
لحتديدا،  ساعدة يف هذا الرب-مجً ية  ية ألحباث  نا ب6ان ا ب6ان األقل منوا أو ا تضافة ا للميل ا معمل ل ل ل سـ مه ً  .تس

تعلق" يوفد سورسا"وأعرب  .448 ، فضال عن الربامج األخرى b 18لرب-مج يعن شكره لألمانة للمعلومات املقدمة ف¬ 
ية"ُاليت قدمت معلومات عهنا إىل  ننة الرب-مج واملزيا يوم"جل باح ذÅ ا ل  شطة املضطلع هبا يف إطار " الوفد"وأيد . ص نمتاما األ

يه يف العام املايض، فقد تلقت . هذا الرب-مج ية"علومىض يقول، وكام مت Pتفاق  ننة الرب-مج واملزيا شأن هذا  م"جل بعلومات 
تقد  نحو، فال  يعالرب-مج والربامج األخرى، وعىل هذا ا تقارير، ز3دة عام متت " الوفد"ل تقدمي املزيد من ا ناك حاجة  لأن  ل ه

يحه يف تقرير أداء الرب-مج للعام  يه وتو ضاإلشارة إ تقرير هو يف واقع األمر . 2011-2010ل لوأضاف بأن القصد من وراء ا
يل  تفا صتوفري ا ل يل داخل ل تفا توفر ت� ا صالالزمة، وbلفعل  ل ية"ت ننة الرب-مج واملزيا بب " الوفد"و(Å ال يرى . "جل سأي 

بات يه . لطلملزيد من ا بري هو جوهر Pتفاق ا(ي توصلت إ لومىض يقول، اكن هذا إىل حد  ية"ك ننة الرب-مج واملزيا  يف "جل
تعلق . العام املايض سأô أيضا يف العام املايض، سأô يف جلان أخرى، مل معاجلة هذه امبنطقيةيوف¬  شة ت� ا نا ملفقد مت  ق ومت م

ية"Pتفاق عىل أن  ننة الرب-مج واملزيا شة هذا "جل نا ناسب  ق يه احملفل ا مل شطة ا!طط Pضطالع هبا " الرب-مج"مل نواأل
تقارير ية العادية وإجراءات إعداد وتقدمي ا لكجزء من املزيا  .ن
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ته يف " نياوفد أملا"وأعرب  .449 شطة يف إطار هذا ل اخلرباء مواصMغبعن ر ية، قال ". الرب-مج"نأل تعلق bملزيا نوف¬  ي
متدة " الوفد" ية ا ملعأن املزيا يون فرنك سورسي5,3 بلغت 2011-2010ن ي  بلغ . مل يون فرنك سورسي من 10مومت إضافة  ي  مل

تني اجلديدة، مت رصد بة إىل فرتة ا bتحويالت، و لسـنخالل ا سـل بلغ نل بلغ 6م  يون فرنك سورسي فقط، مبا يعين  م  ي  4مل
ييون فرنك سورسي أقل شطة مع موارد أقل" الوفد"توساءل . مل توسع يف األ ية ا نعن  ل  . كيف

ًشريا إىل ما آ�ره " وفد مرص"وقال  .450 تحدة"م تقدميي، "ملوفد الوال3ت ا يعة احلال هبذا العرض ا ل، أنه يرحب  بطب
تقارير إىل  يةجلنة ا"لوتقدمي ا تقد . "نلرب-مج واملزيا تقرير، أ عومع ذÅ، وbإلضافة إىل عرض هذا ا ية تقدمي " الوفد"ل مهيف أ

توفر  ية، و يتقارير إضا يا ف ًأساسا  نة كام هو احلال ولهذا الطلب، منطقً سـيس فقط مرة واحدة لك  شة عندمال نا ق متت  تقرير "م
ية الفكرية"لتقارير عىل عرض ا" الوفد"واسرتسل قائال، لقد اقرتح ". أداء الرب-مج ية وا مللكنة ا من ًنظرا ملا هو وارد يف " لتجل
رشوعات 18 من نص واحض بأن الرب-مج 87الصفحة رمق  يذ وإعداد عدد من  شارك يف  م  نفت ية"م وعىل ". لتمنجدول أعامل ا

يعة احلال، فإن "الوفد"حد عمل  شاريع، و ناك أربعة  ب،  م بطه ية الفكرية"ف ية وا مللكنة ا من شة "لتجل نا ناسب  ق يه احملفل ا مل مل
ية"مرشوعات  نطقي متاما أن تقوم ". لتمنجدول أعامل ا نظمة"ملو(Å اكن من ا تقارير إىل " ملا ية "لبرفع ا ية وا مللكنة ا من لتجل

تقارير إىل " الوفد"كام اقرتح . كجزء من الرب-مج" الفكرية ية بقوانني الرباءات"لرفع ا نة ا;امئة ا نا لعديد من بسبب أن ا" ملعللج
نظام   Mناخ، فضال عن الصحة العامة، ذات ص ثل األمن الغذايئ وتغري ا ية الفكرية،  شـهتا يف نظام ا نا بالقضا3 اجلاري  مل مق مللك م

نة ا;امئة سائل يف إطار هذه ا شة هذه ا نا للجالرباءات، وجتري  مل ق تخصصني. م ناخ أو  مفضال عن عدم وجود خرباء  مليف تغري ا
ية"من الغذايئ داخل الصحة العامة أو األ ننة الرب-مج واملزيا تحدث أمام . "جل نطقي تواجد هؤالء اخلرباء  للومن ا جلنة "مل

ية تفادة من املعلومات اليت ت"نالرب-مج واملزيا Pو ،ُ تفادة يف حاô سـ P �تحقق ت سـعرض، ولن  شات قرصت نا ق ا اخلاصة مل
ية"ذا الرب-مج داخل هب ننة الرب-مج واملزيا  . فقط"جل

يا"وأعرب  .451 نوب أفر يقوفد  تام للرد ا(ي أدىل به " ج يده ا لعن تأ يابة عن " وفد مرص"ي bية"لن  ف¬ "يقا�موعة األفر
ية عن هذه القضا3 باب طلب تقدمي تقارير إضا فتعلق بأ سـ شديد للمعلومات اليت مت اإلفادة هبا وأعرب. ي  يف لعن تقديره ا

تخلص بأبداية األمر نه بعد تفكري، ا سـ، و شة ت� القضا3 عىل حنو وافلك نا قنه مل يمت  بت بعض الوفود . م طلومن مث، فقد 
بو"ية نظر كيفبعض املصطلحات، ومعاين إيضاحات حول بعض القضا3، وحول  ها" يالو ها  ية تفا سائل، و معإىل هذه ا عل كيف . مل

نطقي ا(ي يدمع به هذا الط" وفد مرص"اكن هذا هو جوهر ما أوحضه  يث األساس ا ملمن  تعلق . لبح يوأضاف بأنه وف¬ 
ية، فقد أشار  ية" يوفد سورسا"فbقرتاح تقدمي تقارير إضا سابقة عىل عدم تقدمي تقارير إضا نة ا فإىل اتفاق األعضاء يف ا ل مل . لسـ

نقطة، وهذا هو ما أراد بشأنتفاق Pمل يمت إذ . b;قة هذا القول يتحىل يحه" الوفد"ل هذه ا اكن Pتفاق، كحل . ضتو
ية"أمام " الرب-مج"يقي، عىل تقدمي تقارير فتو ننة الرب-مج واملزيا تقدميي، أعرب . "جل بة للعرض ا b لأما عن تقديره " الوفد"لنسـ

ية الرب-مج وأهدافه وما يه  هم ما تظم من أجل  يال وعىل أساس دوري  هللمعلومات املقدمة، وطالب مبعلومات أكرث  ن تفتفص م ً
تطورات اجلارية تطرد . لا سن Pع@د فقط عىل " وفدال"سـوا تقد أنه من ا تحقائال، بأنه ال  وعىل " تقرير أداء الرب-مج"ملسـيع

شفوي تقرير ا لا تعرف عىل " ا;ول األعضاء"ًومىض يقول، اكنت املعلومات املقدمة هامة جدا، وأعربت . ل بهتا يف ا لعن ر غ
نفذها  شطة اليت  ياأل ثال، قدم . الرب-مجن يل ا ملعىل  تا"بس b تفاعل بني " نكسـوفد يث ا يدة من  لبعض األفاكر ا ح ملف

نظمة األغذية والزراعة، وP" الرب-مج" ية اجلديدةمو با نفات ا تحتاد ا;ويل محلاية ا ن اكنت ت� يه بعض املداخالت اليت . لملص
ية  مية إضا يق  ها بغرض  فميكن تقد حتق تقدمي تقارير ميكن أيض". للرب-مج"قمي نطقي  لواكن هذا هو األساس ا ها إىل مل لا إرسا

ب6ان  .لعوامص ا

بعض " وفد الصني"وقال  .452 ية يف ا سخ ا شف عدم وجود ا تالم الو�ئق، ا ند ا يوم، و لأنه، ويف ذÅ ا ي ن ت سـ ع نل لص ل ك
ية، وأعرب عن شكره إىل . مهنا يع الو�ئق bللغة ا توفر للوفد  يا،  ينوحا مج ي بذوô" األمانة"لصل هود ا ملعىل ا تعلق . جل يوف¬ 

هود " الوفد"ب ، أعر18برب-مج  بو"جلعن تقديره الاكمل  ية" يالو تحد3ت العا ية الفكرية وا مليف جمال ا ل ومع ذÅ، . مللك
تقد  ية هذا املوضوع،  نظر إىل أ bيعو مه شة هذا األمر فقط داخل " الوفد"ل نا قبأن  ية"م ننة الرب-مج واملزيا يع "جل سمح  مجل ال  ت
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شلك اكمل يف " ا;ول األعضاء" شاركة  bب سأô يف جلان ". مجالرب-"مل شة هذه ا نا تقاده يف رضورة  ملو(Å، أعرب عن ا ق مع
بو" ية الفكرية"األخرى، مبا يف ذÅ " يالو ية وا مللكنة ا من  ".لتجل

يع الوفود عىل مداخالهتم، ال سـ¬، ت� الوفود" األمانة"تو�ت  .453 شكر إىل  bمج ية األمر  اليت ل سا سـأشارت إىل  ح
ثل  عن العالقة بني اتعندما حتدث ية،  تحد3ت العا مية الفكرية وا ململلك بأهنا عىل عمل ¾م " األمانة"وقالت ". نوفد فرسا"ل

ساق الهنج وتكرار العمل : باكفة هذه ا!اطر ياسة العامة، وعدم ا هود واإلضعاف، وانعدام الرتابط يف ا يت ا تخماطر  لسـ جل تشـت
يد " األمانة"وأعربت . أو العمل الزائد تأ بهتا يف ا كعن ر ل سب، " 6ول األعضاءل"غ ت� ا!اطر  ست فقط عىل دراية  حفبأهنا  ب لي

شاط من أجل تفادهيا ية (20 و18تعمل يف � الرب-جمني " األمانة"اكنت . بنولكهنا تعمل  جئوô عن العالقات اخلار ) مكسـ
ية تفادي Pزدوا ساق  P توى املطلوب من جلضامن ا ل ت بت . ملسـ ش" األمانة"جتنكام  تحداث أ نأيضا ا طة يف جماالت يعمل سـ

يقفهيا آخرون يف نفس الوقت، وقد دأبت عىل Pتصال  مع الواكالت األخرى لالتفاق عىل ما يه أفضل ا�االت لتنسـ وا
بو"أن " األمانة"، ارتأت )WIPO GREEN(و) WIPO Re:search: (الربامجويف جماالت . للميض قدما  يه" يالو

سب واألفضل ا(ي نه Pنناحملفل األ ية إىل األمامميك  b أخذت . لقضطالق ،Å)بو"و بادرة يف ت� ا�االت" يالو . ملزمام ا
بو"ويف جماالت أخرى، سامهت  شطة يف " يالو ية، وقد مت تضمني ت� األ نظمة الصحة العا شطة اجلارية يف  نيف األ مل تقرير "من

تد3ت األخرى،"أداء الرب-مج ية وا تجارة العا نظمة ا ن وكذÅ يف  مل ملل تعلقة ك. م نقطة ا b يد أيضا شلك  ملام مت Pه@م  ل جب
رشااكت والوعي بدورها bشاريع يف جمال معل الرب-مج . ل رشوعا من ا رشاكء، اكن  تلف ا تعاون مع  ملإن ا خم ًل م ، وا(ي هيمت 20ل

رشاكة مع القطاع اخلاص ية  بادئ تو للبوضع  جهي بو"وقد تصدت . م تقار. لهذا األمر" يالو سأô تقدمي ا لويف  ير، أعربت م
تقدمي تقارير" األمانة" تعدادها  لعن ا بت ًاسـ ا;ول "ومضت تقول، إذا ما رأت . مهنا ذÅ" ا;ول األعضاء"طل أيÊ ولكام 

شات اليت تدور يف "األمانة"مسامهة " األعضاء نا ق بدور يف ا ية الفكرية"مل ية وا مللكنة ا من ية "أو يف " لتجل نة ا;امئة ا نا ملعللج
يام هبذا ا;ور"بقانون الرباءات تعداد  للق، فإهنا عىل أمت ا ية عن بر-مج بوأضافت . سـ سات إعال نظمي  مأهنا قد بدأت يف  جل ت

ية من Pج@عات نو ية عىل هامش هذه ا تحد3ت العا ية الفكرية وا شطة ا عأ ل مل ل ملواصM تقدمي " األمانة"كام ختطط . مللكن
يا-ت إعداد اإلحاطات و تظمة  ثات  بحتد ن للي ها م متني يف هذا ا�ال" ا;ول األعضاء"مجليع تسلميو وقد رشعت أيضا يف . ملها

شة نا ية جديدة  قتوفري حمافل غري ر للم نني مهنام bلفعل: مس يذ ا ثمت  تدى أخر خ، وتنف . الل هذا العاممنمن ا!طط عقد 
تعلقة bلعالقة  شة القضا3 الفردية ا نا تد3ت bحلاالت اليت ميكن فهيا  تصت ت� ا ملا ق من تحد3ت ملخ ية الفكرية وا لبني ا مللك

شطة  يق أل ية، و، إذا لزم األمر، إماكية إجراء تد نالعا ن تعداد " األمانة"كام تقف . أيضا" الرب-مج"قمل P بة سـأيضا دامئا عىل أ ه ً
ئM قد ترغب  نفردة" ا;ول األعضاء"سـلإلجابة عىل أية أ ها بصورة  ميف تو تحري. جهي تقرير ا بة إىل طلب ا b لأما ل ري، مفن لنسـ

تقرير bلفعل" األمانة"دواعي رسور  باع ا(ي تو; . لتوفري هذا ا P تقرير هذه املرة هو بب يف عدم إعداد ا نطويمكن ا ل لس
يهتا ;هيا  يا-ت املطلوبة قد مت  تغطبأن اكفة ا تظمة يف لب تقارير ا ياق إعداد ا نيف  ل ًمع تقدمي رشحا وفقا  "تقرير أداء الرب-مج"ملسـ

ت ملتاجئ ا يث للن تقدتحوقعة وأداء املؤرشات،  شطة يف" األمانة "عا يط الضوء عىل أ ن أهنا بذÅ تعمل عىل  يف " الرب-مج"تسل
يه هل احلصول  علسق  بة  وأضافت. يسن b املوارد، سواء ôسأ ناك أيضا  سـأن  م بة " لألمانة"لنه b ل6ول األعضاء"لنسـأو" ،

بب دور   Åبة و. يف ترمجهتا" األمانة"اق، ودور يف قراءة هذه األور" ا;ول األعضاء"بسوذ ، "ا;ول األعضاء"غيف حاô ر
ًية هذا الطلب وتقدمي تقريرا حتريرا يف " األمانة"سـيكون من دواعي رسور  ً ية"تلب ننة الرب-مج واملزيا رشعت .  القادمة"جل

بب إجناز أحد املؤرشات بصورة جزية فقط" األمانة" سؤال اخلاص  ئيف الرد عىل ا بب يف ذÅ إىل عدم ويرجع. بسل لس ا
ياسات شأن ا يف هبا  ية اكن قد مت ا سـيذ أربع دراسات خار ب لتلك ل ج منصات  تطوير عىلجل طاقهتا " األمانة"وقد ركزت . تنف

WIPO Re:searchو WIPO GREEN . تاجئ ملموسة، ويس فقط نصات سوف حتقق  شعور بأن هذه ا لوقد ساد ا ن مل ل
ياسات جديدة أو مواد إعال متتو(Å، . ميةسـجمرد إضافة  ية بدال من الرتكزي عىل بً أوال "األمانة" ها نصات ا ًت� ا لعمل مل

ية يام بدراسات خار جا شطة يف هذا . لق ناك ثالث إدارات  نفقات، اكنت  b تعلق نوف¬  ه ل ية ". الرب-مج"ي مللكأوال، إدارة ا ً
نذ تعراضه  ية، واليت اضطلعت bلعمل ا(ي مت ا تحد3ت العا مالفكرية وا سـ مل يلل ناك الرب-مج الفرعي . قل  يا، اكن  هو�  2. 18ن

يا،  نولو تاكر ونقل ا P ناول جا(ي  تك لت ب ية يف وقدي شأت فكرته األسا سـ  تاكر"ن Pيا و نولو بقطاع ا ج توناول الرب-مج ". لتك
سة3. 18الفرعي  نا ياسة ا ية الفكرية و ية بني ا تفا ف العالقة ا مل سـ عل يلكة حزي. مللكل يM ا ملهودخلت هذه ا شكت نفاذ يف ل ل ا
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ها وفقا . 2010 عام يع األعامل و يذ  ية من أجل  هور لك ما اكن رضور3 بصورة وا بب عدم  ميرمبا اكن هذا هو ا نف ظ تسلس مجً تقع ل
ية ية األ توقعة يف خمصصات املزيا صلتاجئ ا ن مل تحويالت" األمانة"وعرضت . للن b يقي . لتزويد الوفود بقامئة بب ا حلقيد أن ا لس ب

تويف هو أن الرب-مج اك يامسـن يف الواقع  ًمتو هورية كور3 عن األسلوب  وأجابت. 2010 يف عام يل ته  سؤال ا(ي و مجعىل ا � ل
ته  شاركة يف بر-مج " األمانة"تبعا(ي ا يع ا مليف  تربت . WIPO GREENتشج هذا من األمور احلامسة، وأن " األمانة"عا

ت هامة أيضا، وأضافت بأهنا عىل ا ئM ا سؤال من األ سـهذا ا سـ شاركة يف نقاش مع لل للخروج بأي " ا;ول األعضاء"للمعداد 
ية ناعة، فضال عن "األمانة"ومضت تقول، حىت اآلن، معلت . فأفاكر إضا لص عىل حد سواء من خالل احتادات وروابط ا

رشاكء  يهنا -لا تحدة، ومن  نظومة األمم ا ية ا;وية والربامج داخل  نظامت احلكو ب ا م ملم ل تحدةPتفاق العاملي لأل"مل وا(ي " ملمم ا
ناة داخل القطاع اخلاصيشلك وقد شاركت أيضا يف عدد من Pج@عات، وخباصة ت� اليت .  من أجل حتفزي Pه@م-ق 

ية تعزيز ت� الربامج ناعة  متلني يف ا رشاكء ا بغتواجد فهيا ا لص حمل تدى من "األمانة"اكنت . ل شاركة يف أي  تعداد  نعىل ا للم مسـ
تد3ت، واليت نة "ترى ملنهذه ا شأن بر-مج " للجا يدة للحصول عىل معلومات  بأهنا قد تكون  رمبا ، وWIPO GREENمف

شاركة يف هذا الرب-مج تان ""األمانة"وشكرت . ملأيضا هبدف تعزيز ا b عىل اقرتاحاته يف جمال األمن الغذايئ، " كسـوفد
يذها نظر يف  يمت ا نفووعدت بأنه  تس تت . ل تعاون " األمانة"لتفوا بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وقالت أن هذا لإىل ا

يا واليت  شاط يف تزنا بة  b Åبكرة، وذ  Mنظر فهيا، وإن مل يزل يف مرح يع اجلاري ا تعاون اكن من املوا نا ن سـ ل ض للل لن يه تطرقتم ل إ
يا-ت القطاع اخلاص والقطاع العام .  بإجياز"األمانة" تلف  ثلني من  شاركة  نطوي هذا عىل  كوقد  خم مم م بغية الرتكزي عىل ي

يد . مشلكة حمددة واحدة يف ب6 واحد ناك م� عام  جاكن  ُ ية"ه با ناف ا يا-ت األ تقاعدة  ن ص تكون " لب يد " األمانة"سـو تأ bك ل
شات مع  نا تعداد إلجراء املزيد من ا قعىل أمت ا مل ية اجلديدةP"سـ با نفات ا تحتاد ا;ويل محلاية ا ن وشكرت ). وبوفاأل(" لملص

ياوفد  ""األمانة" ت¦ية" لوحكومة أسرتا P ناديق ها الكرمي  نعىل ترب سللص يا جدا . ع ًوأضافت قائM، اكن هذا مؤرشا إجيا ب
ندوق، شاركت . ل6مع يا"لصمفن خالل هذا ا سل، من " لحكومة أسرتا همM واملالر3 وا ناطق املدارية ا ليف ماكحفة أمراض ا ململ

رشاكت تابعة  تربات ا بحوث يف ا لخالل متويل ا ل ! ية األخرىل سات ا ث األدوية واملؤ  .لبحس

تان"وأشار  .454 b يا اخلرضاء، وبر-مج " كسـوفد نولو تعلق برب-مج ا يل ف¬  تفا جإىل أنه قد طالب bملزيد من ا لتك ي ص ل
ها إىل مل تكن مت� املعلومات وأضاف بأن . الصحة توب " ا;ول األعضاء"ميطلوبة يف احلال، ولكن ميكن تقد سق  مكيف  ن

نوا هم األفضل للموقفيمتكحىت   .لتف من ا

نص هام " األمانة"ردت  .455 شار إلهيام يف ا لقائM بأن الرب-جمني ا . WIPO Re:search، وWIPO GREENمل
تاحة أيضا عىل املوقع تقدمي " األمانة"وعرضت  نايئ، وأضافت بأن ت� املعلومات  توى ا ية عىل ا ممعلومات إضا ثف لسـ مل
 .اإللكرتوين

ية" يدعوالقرار، وا(ي مسودة نص " ئالريس"وقرأ  .456 ننة الرب-مج واملزيا تقدميي "جل تو3ت العرض ا ل لالطالع عىل  حم
شطة الرب-مج   .18نعىل أ

ية"بأن " وفد الربازيل"وأشار  .457 تقارير"لتمنمجموعة جدول أعامل ا بت إ¾حة ا ل قد  سق " ا;ول األعضاء"إىل  طل نيف 
يل هذه امللحوظة يف نص ، أيضاحتريري بت  سج كام طا   .القراربتل

ية إىل هناية نص القرار" ئالريس"واقرتح  .458 تا بارة ا لإضافة ا ل ته يف ويقة حتريرية: "لع بت بإ¾ ثوطا  ".حل

ية"وطلب  .459 تحدة األمر يكوفد الوال3ت ا يح مداخM " مل وفد "وأضاف بأن مداخM . األخرية" وفد الربازيل"ضتو
تقدميي عىل ا" الربازيل شأن العرض ا سابق اكنت  يوم ا ليف ا ب ل شأن تقرير حتريريل ست  بشاشة، و ي  . لل
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تقدميي فقط" وفد الربازيل"وأجاب  .460 يا هو العرض ا تاح حا لقائال بأن ا ل تجىل يف احلصول عىل . مل توأن روح الطلب 
شمول يف الرب-مج " ا;ول األعضاء"بغية حصول  ثويقة حتريرية شاط ا تو3ت هذا ا ملعىل  ن سق 18لحم ن، وتاح هلم يف  ت

ية"�ئق األخرى ;ورات مثل اكفة الو مكتوب ننة الرب-مج واملزيا  ."جل

ية"وأعرب  .461 تحدة األمر يكوفد الوال3ت ا سق حتريري يعين " مل تقاده يف أنه إذا ما اكن الطلب احلصول عىل  نعن ا ع
شاشة من  تقدميي عىل ا لحتويل العرض ا نت(ل بوال) يب دي إف(إىل ملفات ) يbور بو  . مقفإن هذا يكون 

ته يف " يلوفد الرباز"وأعرب  .462 به يف احلصول عىل غبعن ر ية"ثويقة حتريرية كو�ئق طلحتديد  ننة الرب-مج واملزيا ، "جل
تعلقة bلرب-مج  ية ا ملتوي عىل املعلومات الر مس يق " الوفد"، وال يرغب 18حت يل عام إذا اكن ا تفا سـيف ا;خول يف ا ص بور (لتنل

بت عىل املعلو). يب دي إف(أو ) بيونت يف صورة شفوية فقط، " ل6ول األعضاء"ُمات اليت قدمت نصإن روح الطلب ا
 . يف احلصول عىل ت� املعلومات يف صورة حتريرية" ا;ول األعضاء"وترغب 

تخدم يف القرار" وفد الربازيل" "ئالريس"ودعا  .463 ياغة اليت  سـالقرتاح ا  .ستلص

ي": " وفد الربازيل"ورد  .464 نة الرب-مج واملزيا ثل و�ئق  نبصورة حتريرية  جل  ." ةم

نص املحدث" ئالريس"وقرأ  .465 ّا َ ُ ي"أحاطت : " ل ننة الرب-مج واملزيا تقدميي"ةجل تو3ت العرض ا ل علام  بت مبح ل، وطا
ية"ثبإعداده يف صورة حتريرية كويقة من و�ئق " األمانة" ننة الرب-مج واملزيا  ." "جل

يح هنايئ، وقال أنه مل يطلب " وفد الربازيل"وأعرب  .466 ته يف تقدمي تو ضعن ر تقدميي وتوزيعه عىل غب لباعة العرض ا ط
شموô يف الرب-مج ". ا;ول األعضاء" شطة ا تقدمي اكفة األ بدأ يقيض  نه رغب يف إرساء  ملو ن ب م بM 18لك ملق يف ا;ورات ا
ية" ننة الرب-مج واملزيا سق حتريري" ا;ول األعضاء" إىل "للج  . نيف 

يد عىل أنه ير" وفد الربازيل"من " ئالريس"وطلب  .467 تأ كا نص عىلل ية" أن: لغب يف ا ننة الرب-مج واملزيا  أحاطت "جل
بت  تقدميي، وطا لعلام bلعرض ا شطة الرب-مج " األمانة"ل تقارير اخلاصة بأ نتقدمي ا ل سق حتريرية18ب  ." ن يف 

ية"وقال  .468 تحدة األمر يكوفد الوال3ت ا تحد� bمس "مل  ،ً ته ا�موعة هو أن طلب "ا�موعة bء"م  وفد"تفهم، بأن ما 
شفوي" الربازيل تقدميي ا شلك أو بأخر، عىل العرض ا ترص،  لقد ا ل ب إعداد " األمانة"ُوال توافق ا�موعة عىل أن يطلب من . ق

نفصل خاص فقط bلرب-مج  ئة18متقرير  شلك سابقة  سي، وأضاف قائال، بأن تقدمي هذا الطلب  ته بأن . سي تمت  لكموا خ
 . ت املطلوبةيتضمن اكفة املعلوما" تقرير أداء الرب-مج"

يا"ولفت  .469 نوب أفر يقوفد  ندما أدلت " ج ية"عاألنظار إىل أنه و  هبذه املداخM، اكنت لكامهتا "لتمنمجموعة جدول أعامل ا
مث يث أهنا  َواحضة من  َستُ ية"وقد أدلت . 18ن احلصول عىل تقارير حتريرية عن الرب-مج ح نفس املداخM"يقا�موعة األفر . ب 

يق خبصوص احلصول عىل تقارير حتريرية عن الرب-مج أيضا" الوفد"وقد أدىل  نفس ا تعل  نفصM عن 18لب تقرير أداء "م، 
 ". الرب-مج

نص" ئالريس"توساءل  .470 ية"أحاطت : "لعام إذا اكن ميكن أن يكون ا ننة الرب-مج واملزيا  علام مبضمون هذا العرض "جل
تقدميي، وتلقت  تقارير ا;ورية ع" األمانة"لا تقدمي ا لبا  ب شطة الرب-مج ًطل  ."  يف صورة حتريرية18نن أ

ية "ورصح .471 تحدة األمر يكوفد الوال3ت ا ئا" مل ياغة قد غريت من األمر  شيبأنه ال يرى أن هذه ا وأضاف بأن . لص
نة" تقارير ا;ورية يف صورة حتريرية" األمانة"مل تطلب من " للجا تقارير اخلاصة . لإعداد ا بل أن إعداد ا لوأنه قد ذكر من  ق

شاشات يف صورة .  يمت من خالل تقارير أداء الرب-مج18-مج bلرب تخدام ا b تقدمي عرضا تقدميي جتربة  لوقد اكن العرض ا سـ ل ًل
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أما إذا اكن األمر هو ا;خول ". الرب-مج"مبزيد من املعلومات حول ما حيدث يف إطار هذا " ا;ول األعضاء"شفوية لزتويد 
نفص ته بعدم . ال يدري ما هو املعىن املطلوب" الوفد"، فإن M18 للرب-مج ميف إجراءات إلعداد تقارير دورية  ـى  لكموأ هن

ته عىل هذا الطلب  . فقموا

نفصل عن " ئالريس"توساءل  .472 شلك  تقرير يكون  نصب عىل أن إعداد ا معام إذا اكن اعرتاض الوفد  بم تقرير أداء "ل
 ".الرب-مج

ية"رد  و .473 تحدة األمر يكوفد الوال3ت ا نه bلفعل يف بأن هذا قد" مل  ".تقرير أداء الرب-مج"تضمي مت 

تطلع .474 يث املوافقة عىل أن يكون " ئالريس "سـوا نصحموقف الوفود من  تقرير أداء "تضمينه بصورة دورية يف : " لا
 ." ، يف صورة حتريرية"الرب-مج

ية"وعلق  .475 تحدة األمر يكوفد الوال3ت ا نه يف " مل تقرير قد مت  يقائال، بأن ا سق " ء الرب-مجتقرير أدا"تضمل نيف 
بوا بعد ذÅ . حتريري بت يف احلصول عىل عرض تقدميي شفوي يف هذه ا;ورة، مث طا لوأشار إىل أن بعض الوفود ر غ

ـي، bحلصول عىل  هذا العرض ا هويقة حتريرية  شفل همه لث نت(هو أن الطلب اكن خبصوص عرض " الوفد"تفوما  باور بو يا ) ل
ـي همه و. لشفها(ي مت تقدميه مع العرض ا ، يطالب بعض الوفود bحلصول عىل تقرير "الوفد"يتفيف الوقت احلارض، ووفقا ملا 

 .18منفصل فقط للرب-مج 

يسب" ئالريس "ورصح .476 مترار جتربة تقدمي .  هو املعىن ا(ي أدركهلأن هذا  b بة همه هو املطا سـومىض يقول، إن ما  ل تف
تقارير هذه، ولكن يف صورة حتريرية نفصM للرب-مج ومل تكن هذه جتر. لا بة . 18مبة  همه هو ر غوأضاف قائال، ما  وفد "تف

ها شفوية يف إطار " الربازيل تقارير يف صورة حتريرية بدال من تقد مييف إعداد اكفة ا تالف ". تقرير أداء الرب-مج"ل P خ(ا اكن
نفصال يس  تقرير حترير3 ولكن  يد فقط هو يف أن يكون ا مالو ل ًح  . ل

به، إىل أنه ويف أخر قرار "وفد الربازيل"وأشار  .477 يح  با يف تو مطل، را ض ية"ًغ ننة الرب-مج واملزيا ند "للج شأن ا ب   13لب
ند الفرعي  نص عىل أن 4لبمن جدول األعامل، ا ية"ل، قد مت ا ننة الرب-مج واملزيا بإعداد تقرير عن " األمانة" قد أوصت "جل

شطة إىل  شطة اليت مت P"ا;ول األعضاء"ناأل ية ن، سواء عن األ شطة ا!ططة خبصوص بر-مج ا مللكضطالع هبا أو ت� األ ن
ناء دورات  ية أ تحد3ت العا ثالفكرية وا مل ية"ل ننة الرب-مج واملزيا تقارير إىل ًهنجاوقد أسس هذا األمر . "جل تقدمي ا تظام  ل  ل ًن م

ية" ننة الرب-مج واملزيا تقار" الوفد"وقد أدرك . "جل ناك bلفعل أسلوb إلعداد ا لبأن  ية"ير يف دورات ًه ننة الرب-مج واملزيا  "جل
شطة الرب-مج  ند من جدول األعامل هو احلصول عىل هذا " الوفد"، ولكن ما طالب به 18نعن أ شة هذا ا نا ناء  بأ ق لث م

ثل و�ئق  تقرير يف صورة حتريرية،  ما ية"ل ننة الرب-مج واملزيا  ".جل

ية"ورد  .478 تحدة األمر يكوفد الوال3ت ا ية ال" مل تو صبأن ا ية اكنت بطلب احلصول ل نة للرب-مج واملزيا نصادرة يف أخر  جل
تقرير دامئا ما يقدم يف صورة حتريرية يف . عىل تقرير هم ". تقرير أداء الرب-مج"لوأشار إىل أن ا بة " الوفد"تفواكن  غهو ر

ية" ية" و"لتمنمجموعة جدول أعامل ا ية، "يقا�موعة األفر نة املا ض، يف ا يام لسـ ية بتقدمي " األمانة"قيف  لشفهاملزيد من العروض ا
يح ما جيري من أعامل يف الرب-مج  تو  Mشام ضا ل ًواآلن، تطلب هذه الوفود تقريرا حترير3 . وقد جتاوز الطلب هذا احلد. 18ل ً

نفصل عن الرب-مج ُيقدممنفصال، خبالف ما اكن   . 18م bلفعل يف تقرير أداء الرب-مج، أي بإعداد تقرير حتريري 

يا"وأوحض  .479 نوب أفر يقوفد  سق"بأنه اكن يقوم بدور " ج سابقة" ملنا نة ا ية يف ا لللمجموعة األفر لسـ وأعرب عن . يق
بات أن ما عرضه  ته يف إ ثر يقة" منسق ا�موعة bء"غب سم b;قة ومغاير  للحقال  يغة اليت . يت أدىل لصففي العام املايض، اكنت ا

ية" وفد الربازيل"هبا  فقيغة توا يةا�"فقد أرادت . ص تقارير اخلاصة bلرب-مج "يقموعة األفر جلنة الرب-مج " إما يف 18ل تقدمي ا
ية ية الفكرية" أو يف "نواملزيا ية وا مللكنة ا من تقرير يف ". لتجل ناك حال وسطا بأن يمت تقدمي ا لاكن  ية"ه ننة الرب-مج واملزيا مل . "جل
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شطة يف  ناك أي حديث عن تقدمي تقارير عن األ نيكن  ومل تكن ا�موعة توافق عىل هذا يف حاô ". اء الرب-مجتقرير أد"ه
بب يف تردد . علمها به سريات " الوفد"لساكن هذا هو ا ناقش يف الوقت احلارض، نظرا لوجود  يغة اليت  تفيف املوافقة عىل ا ت ًلص ُ

ته نا بعض عن ما مت  شـتلفة ;ى ا ل قخم يان ا(ي أدىل به " الوفد"وأعرب . م يده  بعن تأ مجموعة جدول "bمس " ازيلوفد الرب"للي
ية شفوية"لتمنأعامل ا تقرير يف صورة حتريرية بدال من ا تعني أن يكون ا ل، وأضاف قائال،  ل  .ي

يدها عن طريق ما قاÕ " وفد الربازيل"وعلق  .480 ته مت تأ كقائال، بأن مدا يا"خل نوب أفر يقوفد  ومىض يقول، لقد ". ج
ست  تقدمي تقارير" ا;ول األعضاء"سأ بهوما يقيض  ً ية" يف دورات 18 الرب-مج مف ننة الرب-مج واملزيا بت به "جل ل، وما طا

تقرير عن طريق إخراجه يف ويقة بدال من أن يكون عرضا شفو3 فقط تكامل هذا ا ثالوفود هو فقط ا ل  . سـ

ية"تالوة نص القرار ا(ي مت اختاذه يف " وفد الربازيل"من " ئالريس"وطلب  .481 ننة الرب-مج واملزيا سابقة"جل  .ل ا

تايل" وفد الربازيل"وقرأ  .482 نص ا لا ية"أوصت : "ل ننة الرب-مج واملزيا توىل "جل شطة، " األمانة"ت بأن  تقرير عن األ نا ل
ها إىل  ية وتقد تحد3ت العا ية الفكرية وا ميسواء املضطلع هبا أو ا!ططة عىل حد سواء خبصوص بر-مج ا ململلك ا;ول "ل

سات " األعضاء ناء  جلأ يةجلنة الرب-مج واملزي"ث  . "نا

ياغة وإضافة لكمة " ئالريس"واقرتح  .483 تخدام نفس ا لصا  ". حتريرية"سـ

يام بغرض، "وفد الربازيل"وحتدث  .484 نوا3، وقال إنه ال يعارض  بات ا ق إ ل تقارير بصورة شفوية" األمانة"ث بل . لبعرض ا
هذ" ا;ول األعضاء"إنه يرحب بذÅ أيضا، ولكن ترغب  تقاريرليف احلصول عىل و�ئق حتريرية دامعة  ومىض يقول، . له ا

شـهتا يف  نا يع أخرى متت  ناك و�ئق ملوا قاكنت  ض ية"مه ننة الرب-مج واملزيا نفس األسلوب "جل ب، وهذا، جيب أن يمت العمل  ل
تقارير اخلاصة bلرب-مج  لند إعداد ا  . 18ع

تايل" ئالريس"واقرتح  .485 نص ا لا ية"أحاطت : "ل ننة الرب-مج واملزيا بت تقدمي  علام مبضمون العرض ا"جل طلشفوي و ل
بقا يف صورة حتريرية ًثل هذه املعلومات  مسـ  ." م

ية"وأحاطت  .486 ننة الرب-مج واملزيا بال، "جل بت تقدمي ت� املعلومات،  شفوي، و مسـتق علام مبضمون العرض ا طل ل
 .يف صورة حتريرية

شأن  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  بتقرير ا ل قشع لب   .2011-2010 للفرتة" تقرير أداء الرب-مج"لتث

يق ا;اخيل والرقابة  (WO/PBC/19/3ثنص القرار اخلاص bلويقة " ئالريس"وقرأ  .487 تد بة ا يت  قتقرير ا لب شع لث لت
شأن   .)2011-2010 للفرتة" تقرير أداء الرب-مج"باإلدارية 

ية" وأصدرت .488 ننة الرب-مج واملزيا يهتا إىل"جل بو"يف " مجعيات ا;ول األعضاء "ص تو طالع عىل ال b"يالو
ثتو3ت الويقة   .WO/PBC/19/3حم

د د د د  نــــ نا نا نا ية""""تعريف تعريف تعريف تعريف     ::::9999للللببببا يةنفقات ا يةنفقات ا يةنفقات ا ية" " " " للللتتتتمنمنمنمننفقات ا ياق ويقة الرب-مج واملزيا يةيف  ياق ويقة الرب-مج واملزيا يةيف  ياق ويقة الرب-مج واملزيا يةيف  ياق ويقة الرب-مج واملزيا نيف  ث نسـ ث نسـ ث نسـ ث     سـ

شات إىل الويقة    .489 نا ندت ا ثا ق مل  .W/PBC/19/25تس

ية للفرتة    .490 نة قررت خالل اع@د الرب-مج واملزيا نوذكر الريس بأن ا للج ئ ي52012-2013 ترب تعريف نفقات ا من أن  ة لتيع
ية للفرتة  تا ألغراض إعداد الرب-مج واملزيا نتعريفا مؤ ً شاورات . 2013-2012قً نة قررت أيضا أن يعقد الريس  موقال إن ا ئللج ً

بو ية للو ياق الرب-مج واملزيا ية يف  نفقات ا ية بلورة تعريف أدق  ية  يغري ر ن سـ من ل بغ تعريف . لتمس لوبني أنه اكن قد اتفق عىل تقدمي ا ُ 5
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ية العامة bع@دهاملعدل إىل ا;و ية إىل ا يه ورفع تو نظر  ية  نة الرب-مج واملزيا رش  تاسعة  مجلعرة ا ص لل ن للج فل وأضاف أنه اكن . ع
ية للفرتة القادمة  تعريف املعدل يف إعداد الرب-مج واملزيا تخدام ا نمن املقرر ا ل بقا لقرار ا;ورة . 2015-2014سـ ًووحض أنه  ط

سـيت نة، عقد الريس  رش  نة  ثا جلا للج ئل شأن هذا املوضوع، يف عم تني  شاور غري ر ب  ي سطس، عىل 24ل يويو و3مست غ أ
بان، معم الريس . تالرتيب يقات اليت أبدهتا ا;ول األعضاء يف ا شاور األوىل، ومع أخذ ا سة ا ئوقال إنه بعد  سـ تعل ت حلجل ل ل

تعراضه جمددا ًرشوع تعريف معدال إلخضاعه ال سـً تضمن. م تعريف املعدل  رشوع ا يوبني أن  ل م منوي عىل ") 1(": 5 لتيان األثر ا ب
توى العايل؛ و يق األثر املذكور") 2("ملسـا ية  يات األسا لتحقPسرتا سـ تعريف ت@ىش . تيج نارص اجلديدة يف ا لوأضاف أن ا لع

بع و تاجئ وأهنا توفر مزيدا من الوضوح ل6ول األعضاء وتوجهيا أفضل لألمانة ألغراض ا بادئ اإلدارة القامئة عىل ا تمع  تم لن ًل إعداد ً
ية شأن نفقات ا تقارير  منا ب ية . لتل يقات من الصني ومجموعة جدول أعامل ا ية  ثا شاور ا سة ا بل  منوقال الريس إنه تلقى  تعل ن ل ت لتجل ل ق ئ

شاور سة ا يقاهتا بعد  ية والاكرييب قدمت  ية وا�موعة bء، وإن مجموعة ب6ان أمرياك الال ب6ان اإلفر تومجموعة ا جل تعل ي لل ن . تيق
يةلتعلووحض أن ا تا ية اليت طرحهتا ا;ول األعضاء تعلقت bحملاور ا ئM األسا ليقات واأل ل سـ شأن نفقات ) 1: (سـ بإيضاحات 

ية املقدرة للفرتة  ية وا�موعة bء2013-2012لتمنا بهتا مجموعة جدول أعامل ا من،  ئM واألجوبة اليت . لتطل ناولهتا ورقة األ سـوقد  ت
تعريف املقرتح اقرتاحات حمددة لهت) 2(أعدهتا األمانة؛  ب6ان (لذيب ا ية والاكرييب ومجموعة ا بل مجموعة ب6ان أمرياك الال لمن  ني تق ِ

ية شات؛ ). يقاإلفر نا قورحب الريس هبذه Pقرتاحات كأساس ملزيد من ا مل ٍ يل املطلوبة يف ) 3(ئ تفا توى ا صسؤال حول  ل مسـ
يات الواردة  تعريف ويف Pسرتا يجا ية وناولهتا ورقة وقد نوقش هذا ا). ا�موعة bء(تل ثا شاور ا سة ا تألمر خالل  ن ل ت لجل

ئM واألجوبة بة إىل ا;ول . سـاأل b ية تو ته ا سن و تعريف أن  يل يف ا تفا بدأ، مفن شأن ز3دة ا يث ا سـومن  جهي ل حت ل ص ل لنمل يف ظح �
ية وإعداد تقارير هبا ت) 4. (لتمناألعضاء واألمانة ألغراض تقدير حصة ا ية ا تعريف نفقات ا ملتضمني ا من شؤون لتل لصb Mإلدارة وا

شأن الرباءات  تعاون  ية مضن معاهدة ا نا ب6ان ا نوحة للمودعني من ا يضات الرسوم ا ية و باملا ل ل ل ملم مل وذكر ). ا�موعة bء(ختف
ية للفرتة  نفقات ا تقدمي تقدير  با قد ورد  منأخريا أن  ل ب لتطل ً تعريف املعدل املقرتح2012-13ً نادا إىل ا ل ا ًس ئM. ت سـوبني أن األ 5 

نت هذا ية إرشاد األمانة يف . تضمواألجوبة  تعريف املعدل املقرتح  شأن ا ناءة  شة  نا بغوأعرب الريس عن تطلعه إىل  ل ب ب ق م ئ
ية الفرتة 15-2014مسعاها إلعداد بر-مج الفرتة   . 15-2014ن ومزيا

ست    .491 ية bمس ا�موعة bء ورصح بأن ا�موعة bء  تحدة األمر يوحتدث وفد الوال3ت ا لمل ها bع@د يك سمح  ليف وضع  ي
نه تحقق  تعريف اجلديد أو ا ما ل تحمت يف . ل يام بذÅ غري  شة وإن ا نا تحق مزيدا من ا  ôسأ تقد أن ا موقال الوفد إنه  لق ق مل سـ مل ًيع ت

 . الوقت الراهن

يل أولوية bلرضورة   .492 توصل إىل تعريف مبزيد من ا تفصورصح وفد فرسا بأنه ال يرى  لل جة ماسة 5وبني إنه ال توجد حا. لن
يل بة إىل العامل . لتفصإىل تعريف مبزيد من ا b ية ألنه يكون تحديد نفقات ا بع  شغل أكرث bلهنج ا سـوقال إن الوفد  من ل ت نن لمل لت م

شات نا بع خشص ما ا هوم لو مل  قاخلار` غري  مل ٌت ت تعريف . يمف شأن ا تعلقة  لوأضاف أن الوفد ;يه مجموعة اكمM من القضا3 ا ب مل
شة العام املايضيشعر أهنا غري ذا نا قت صM ألهنا ُعرضت bلفعل يف  يط للغاية . م تقدم bقرتاح  سـوذكر أن الوفد يرغب يف ا بل

هل معاجلهتا شلكة إىل أجزاء  سـمي ا تسوهو  مل ية حول . تق يد ا بو ا(ي  بع، عىل حتديد مك إنفاق الو b ،نعمل نا  منووحض أ ي لط سـ لتن يف
تجاريةالعامل، وأن ذÅ يضم bألساس أي يشء خارج عن بو ا شطة الو ل أ ي بب أي إشاكل للوفد. ن يسوبني أن ذÅ ال  5 .

ها ب6ان منوا أ3 اكن  ية وأقل ا نا ب6ان ا ساعدة احملددة املقدمة إىل ا ياس ا تعلق  ئة  شلكوأضاف أنه من املمكن حتديد  م بق ًف ً ل ل ل مل . ت
شلكة يل حل ا ئا من اإلجناز يف  يط من شأنه أن حيقق  ملوقال إن هذا هنج  س ش بسـ ًي يان ا(ي . ب لبوأخريا، أيد الوفد كذÅ ا ً

 . أدلت به ا�موعة bء

شأن هذه    .493 شاورات  شكر إىل الريس عىل ما عقد من  b ية وتوجه ب6ان اإلفر بوحتدث وفد مرص bمس مجموعة ا م ل ئل يق
تعمل عىل ية اليت ألقهتا ا�موعة ورصح بأن ا�موعة  تا P نحو املذكور يف اللكمة ية عىل ا سـا ت ل حلقض وأعرب عن .  Pقرتاحف

يفة اليت اقرتحهتا ا�موعة تعديالت ا لطفأم� أن يضم كذÅ ا يام . ل نت األمانة بوضوح، إىل  قورصح بأن مثة حاجة، كام  بي
ية تا ية ا متكن من إعداد املزيا يه األمانة حىت  تو لا;ول األعضاء  ل ن تب ساعدة . ج يه إجحاما عن  تو ياب ا موقال الوفد إنه يرى يف  ل ًغ ج

هااألما تعريف القامئ غري . معلنة يف  نا أن ا لوذكر يف هذا الصدد بأن قرارا قد اختذ bلعمل عىل وضع تعريف أدق، مما يعين  ًمض ً 5
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يق نظمة رضرا. قد b يق أن يلحق تعريف غري ا; نادا إىل هذا ا يني ا تا ية ا ًوأضاف أن من شأن إعداد الرب-مج واملزيا ملً ل س ل ل قن . ت
ي ية مجوعىل ذÅ، -شد الوفد  نفقات ا توصل إىل تعريف أدق  ية ويعملوا عىل ا نخرطوا يف هذه ا رشاكء أن  منع ا ل ل لعمل لتي ل
نادا إىل اقرتاح الريس ئا ًت  . س

شاورات    .494 ية وأعرب عن شكره عىل لك ما بذل من �د يف ا ملوحتدث وفد الربازيل bمس مجموعة جدول أعامل ا ُمن لت
هور األخرية وإىل األمانة  ئM اليت طرحهتا لشاليت جرت خالل ا سـكذÅ عىل ما قدمت من معلومات وعىل إعداد قامئة bأل

شة هذه ا. ا;ول األعضاء وأجوبهتا نا ية تذكر مبا أفىض إىل  ملمث ثىن بقوÕ أن مجموعة جدول أعامل ا ق ممن 5 سأô كام ذكرت مجموعة لت
ب6ان ا بلأللا ية من  قفر شة الرب-مج . يق نا ناء  قوذكر أن األمانة قدمت أ نظمة يف جمال مث نفقات ا ية العام املايض تقديرا  ملواملزيا ل ًن

ية يقات. لتمنا ية وإعطاء ا;ول األعضاء ردودا و ية للغاية حملاوô حتديد نفقات ا تقد أن هذه خطوة إجيا تعلوقال إنه  من ب ًيع . لت
يق  ية أن يوجد تعريف د نظور مجموعة جدول أعامل ا هم كذÅ من  قوأضاف أنه من ا م ثقة ا;ول األعضاء  تعري-لتمنمل بف حيظى 

ية شطة ا نظمة عىل أ ها ا يا مك املوارد اليت  هر  منو ن مل لتفعل نفقً تيظ نه . ُ تاح،  تعريف ا ئذ  لكوبني أن ا�موعة مل تكن مر¾حة  مل لل ٍن حي 5
تعريف القامئ وقهتا ن. لاكن ا تعريف املرحيل اكن موضع اتفاق، كام اتفق عىل إجراء مزيد من ا ملوأردف يقول إن ا ٍل شأن ُ شات  با ق

توصل إىل تعريف أدق تعريف وحماوô ا سني ا لية  ل حت ية . كيف ئM يف ذÅ احلني وخالل  معلوذكر أن ا�موعة طرحت بعض األ سـ
Åشاور األخرية كذ بط وما . لتا b نه ية وما تعرب  هم أفضل لألرقام ا توصل إىل  ية ا لضوقال إن من مواضع اه@áا الر ع ن ل ملعسـ في ئ

نه وم تضمث� وما  نهتمت ئM . تتضما ال  شأ أ يعي أن  ئM قد قدمت، لكن من ا سـوأضاف أن بعض األجوبة عن هذه األ ن ب تسـ لط
تابعة شأن غريها وشأن ا ملأخرى  ب تعريف ا(ي اقرتحه الريس. ب تعريف ذاته عن ارياح ا�موعة  b تعلق ئوأعرب ف¬  لل ت ل كام . ي

توصل إىل تعريف تقاد ا�موعة أنه من الرضوري ا لأعرب عن ا ية، ع نا ب6ان ا ترص عىل ا يث إن فائدة ذÅ لن  م أدق،  تق لح ل
يه األمر نطوي  يمي ملا  يد أيضا يف حصول ا;ول األعضاء عىل  علبل  ي تق تفاعM . ًيف بقى  يه قال إن ا�موعة  موناء  ست عل ًب

ية ا ياغة تعريف من شأنه أن يعني األمانة bلفعل عىل تصممي الرب-مج واملزيا هام يف  تعدة لإل نو ص سسـ ينيم لتا  . ل

ية ا(ي أعده الريس   .495 رشوع تعريف نفقات ا ية  تحدة األمر ئورحب وفد الوال3ت ا منيك لتمل ية . مب يد يف  معلوقال إنه  مف
ية نفقات ا منياغة تعريف أدق  ل ية حول . لتص نة الرب-مج واملزيا رش  نة  ثا ثرية طرحت خالل ا;ورة ا  Mئ نوذكر أن أ للج ل ك عسـ م
ية ل تخالص نفقات ا منية ا لتسـ يع . 13-2012لفرتة كيف مجوبني أن من شأن وجود تعريف أدق أن حيدد عىل حنو أفضل  ٍ 5

ية نظمة يف جمال ا شطة ا يف ذات الصM ا!صصة أل تاك منا مل ن ل تقاده أن . لتل يان ا�موعة bء وعن ا يده  عكام أعرب الوفد عن تأ ب لي
يق قمثة حاجة إىل إ¾حة مزيد من الوقت لوضع تعريف د شلك خاص. ٍ ية اجلازم بوشدد  تحدة األمر تقاد الوال3ت ا يك عىل ا مل ع

ثل موارد األفراد عامال  يث  تعريف،  بعد من ا ية وأال  شطة ا يف املوظفني يف أ بغي إدخال حصة من تاك ًبأنه  مت ل س من ن ل حي ت تن لت
شطة قامئة ت� األ شطة، ولوالها ما قامت  يذ هذه األ يا يف  نأسا ل ن تنفسـ بغي كذÅ إدخال حصة من. ً يف ينوأضاف أنه  تاك ل ا ل

ية ا;وية للقطاع العام  نات املعايري احملا يلك اإلداري و باين وا رشوعات، أي ا b لاإلدارية والعامة املقرتنة س س ه بمل ي حت ل ) IPSAS(مل
يف تاك ت�رات وا P ية عىل هذه بو يف جمال ا شطة الو لوما إىل ذÅ، الع@د أ ل من ي سن بغي أال يضم هذا . لت ينكام ذكر الوفد أين 

تعريف شطةلا بة bأل ن قامئة  بو وا;ول األعضاء إىل . مسه تخلص اخلدمات اليت تقدáا الو تقاده أن  بغي يف ا يوقال إنه  سـ ع ني ن
ية ت¦ية، لصاحل ا P ناديق ب6ان، مبا يف ذÅ ا منا ن لص لتل نا يف وضع تعريف أدق، من : "و¾بع الوفد بقوÕ. س لمع مواصM أعام

ساعد يف �شأن توفري معلومات تقارير يفرزها مكو ية أن  يط للموارد املؤ تاجئ حتت نظام ا ين اإلدارة القامئة عىل ا سـ تخط سن ل ل
ية. جمالني نا ب6ان ا ية يف خطط العمل اليت تؤثر يف ا يل للمخرجات واخلدمات ا مأوال، ميكن احلصول عىل  ل ل ن ملعحتل ومن شأن . ً

ساعد نطاق ا تعلق  توى Pرياح ف¬  سن من  ملهذه املعلومات أن  ب ي ت سـ يامحت ًة املطلوب حتديدها  ًوعالوة عىل ذÅ، من . مك
نا شا نا يمي يف  نارص ا تاجئ  تاملمكن أن تعاجل تقارير اإلدارة القامئة عىل ا ق ع من لتق نا، فإن الوال3ت . ل شا نا توى  يل رفع  تويف  ق سـ مس مب

تعاريف ماك تقصاء  بو أو أي دول أعضاء قد أجرت ا متة مبعرفة إن اكنت الو ية  تحدة األمر لا سـ ي ًمل á ية يف يك نفقات ا منئة  لتل ف
تحدة نظومة األمم ا ملنظامت دوية أخرى، خاصة مضن  مل يام األمانة . م بق Pضطالع هبذا اإلجراء، هل من جمال  لقفإن مل  يسـ

نظامت األخرى بو مع هنج ا بع يف الو ساق الهنج ا نقاش ضام- ال يه ا ملبذÅ؟ مفن شأن هذا أن يعني عىل تو ي ت ت ملل ً  ."ج
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ية وإىل األمانة عىل إعداد الويقةوتوجه وفد ا�ر    .496 شأن هذه ا شاورات  شكر إىل الريس عىل ما أجرى من  bث لقض ب م . ئل
شعر حباجة إىل  شات لكهنا  نا يق ¾بعت ا ية، من أن مجموعة ب6ان أوروb الوسطى وا تا P ته توكرر ما قاÕ يف  ق مل بلط ت للكم ح ف

Åتعريف، مبا يف ذ شأن ا لمزيد من اإليضاحات إلحراز تقدم  ب ئM اليت أ�رهتا أيضا ا�موعة bء ومجموعة ب6ان ٍ تعلق bأل ً ما  سـ ي
نص عىل  تعريف ا(ي  يطة bجلزء األول من ا ية ا b تعلق ية والاكرييب، وعىل األخص ما  يأمرياك الال ل حمل لقض ي ني هم "ت ... تسأن 

بارشة ه". مبصورة  يا ية  ناجتة و نافع ا بني ا سوقال الوفد إنه جيد صعوبة يف  ق كيف ل مل يات يا أو موضو يمي ذا ًا وإن اكن ذÅ ا عً ت كام . لتق
تعريف اجلديد تدخل يف ا تصاد احلر  P إىل نظام Mتق ب6ان ا توحض الوفد إن اكنت ا لا سـ ن ل قسـ  . مل

يق   .497 ها ا; شكر إىل األمانة عىل  b قوتوجه وفد الصني معل ية أوحض وأدق، وأنه . ل نفقات ا تعريف املعدل  منورصح بأن ا ل لتل
تفق   Åتعريف املعدليعىل ذ بدأ مع هذا ا يث ا لمن  مل شة . ح نا شاط يف  شاركة  تعداد  قوأضاف الوفد أنه عىل ا ن للم مسـ ب

نص  . لا

ية   .498 شأن تعريف نفقات ا شكر إىل الريس عىل اقرتاحه  b نbيا منوتوجه وفد ا ب ل لتل يده . ئ ياbن عن اكمل تأ يوأعرب وفد ا ل
تحدة األمر ييا-ت اليت أدىل هبا وفد الوال3ت ا مل ية للب تحدة األمر يكية bمس ا�موعة bء وكذÅ وفد فرسا ووفد الوال3ت ا ملك ن

ية طنته الو ية إن اكنت مربطة . بصف يف العامة جزءا من نفقات ا تاك يف اإلدارية وا تاك بار ا بغي يف رأيه ا توقال إنه  من ل ل ل ل ت لتي ً ع ن
بارشا ية ارباطا  شطة  ًبأ م ً ت من  . تن

نوب    .499 يا مداخالت مجموأجوأيد وفد  تعريف املعدل يقفر ية املؤيدة  ية ومجموعة جدول أعامل ا ب6ان اإلفر للعة ا من لتل يق
ية مننفقات ا نظامت دوية أخرى. لتل يده القرتاح إجراء دراسة ملامرسات  ته يف إبداء عدم تأ لوأعرب عن ر ي مب ورصح الوفد . غ

ه نة العام املايض بأن تعر يطة وذكر بأن األمانة أبلغت ا  ôسأ يفبأن هذه  للج سـ 5م يه من ويقة ب تو متد ا ثا املؤقت احلايل ا جل سـ
تصادي وPج@عي P تحدة قصادرة عن جملس األمم ا تعريف وز3دته دقة. مل سني هذا ا نة تمكن يف  ًوبني أن áمة ا ل حت للج 5 .

يا نة حا تعداد الوفد للموافقة عىل Pقرتاح املطروح عىل ا ًوأعلن عن ا ل للج نظر إىل ما أبدت بعض ا. سـ b ول لوقال إنه;
توصل إىل  ية ا ية، عىل األقل،  شات غري ر نا نخرط ا;ول األعضاء يف  لاألعضاء من حتفظات فإن الوفد يطلب أن  بغ مس ق مت

يع ب� ا مجلتعريف  شجع تأخري هذا b;عوة إىل إجراء دراسة. يتق  . يوأضاف أن الوفد لن 

ي   .500 يا-ت اليت أدلت هبا مجموعة جدول أعامل ا تان ا b منوأيد وفد ب لتسـ ل يةك ب6ان اإلفر يقة ومجموعة ا تقاده . ل عوأعرب عن ا
تقدير تحق ا ها الريس  هود اليت بذ لأن ا تسـ ئ ل شلك . جل تعريف  يل اخلروج هبذا اجلزء من ا بوقال إن الوفد بذل �دا يف  ل بس ً

تاج إىل �د يف أقرب وقت ممكن بدال من اخلوض يف جمادالت تفرز تعريف  تقد أن ا يد وإنه  ًسلمي إىل حد  حي ل يع بع ً أرقاما، ٍ
 . فاألمه الرتكزي عىل املضمون ال حماوô معاجلة األرقام

نوب لوأيد وفد اجلزائر ا   .501 جيا-ت اليت أدلت هبا وفود  تانأب bيا والربازيل و كسـفر ناد إىل تقديرات . يق ستوذكر أنه bال
ية تعريف اجلديد أن يؤدي إىل ز3دة يف اإلنفاق من أجل ا مناألمانة، مفن شأن هذا ا تعريف لن حيدث يف . لتل لوقال إن ا

يريات فهيا يض من ا نظمة إصالحا ولن يأت  تغا لمل بف توى ثقهتا يف . ً مسـوأضاف أن من شأنه متكني ا;ول األعضاء من رفع 
تقديرات اليت تعدها األمانة يريا . لاألرقام وا يل هذا  نظر يف ضوء عدم  يد ا ًو-شد ت� الوفود اليت أبدت خماوف أن  تغ ث ل متتع

يا ًر نظمةئيسـ شاورات . مل جيرى عىل ا تطلهبا هذا األمر، وأن تكون ت� ا شاورات  تصار يف أي  P بغي ملوبني أنه  ي م خي ن 5
ية بب مزيدا من اإلبطاء  للعملمحمكة وال  ً تس ُ . 

ية   .502 نفقات ا تعريف املعدل  شكر إىل الريس عىل تقدميه هذا ا b ند منوتوجه وفد ا ل ل ل لته ئ شاورات . ل ملورصح بأنه حرض ا
يةغري ا ية . مسلر تخدام ا بو ال هم واحض للجزء ا!صص من موارد الو يل تكوين  هم يف  مللكورصح كذÅ أنه من ا ف ب سـمل ي س

ية شطة  بارها أ شطة اليت ميكن ا ية ولأل نفقات ا توصل إىل تعريف واحض  ية قدما أن  b منالفكرية للميض ن ت ن من ل ي تمن ت عت ل ً ووحض أن . ُل
ي شأن نفقات ا تعريف املقرتح  منلهنج ا ب ية الفكرية كلك، ومن �ة لتل سني كفاءة نظام ا هو من �ة يركز عىل  بان،  مللكة جا حتف ن

ية نا ب6ان ا تاكر  Pيا و نولو يعاب ا نفاذ إىل املعرفة وا يل ا ناء القدرات و مأخرى يركز كذÅ عىل  ج تك لت لل ب س ل ه لب وقال الوفد . تس
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ية ترب جزءا من نفقات ا شطة احملددة  منإنه يرى أن جماالت األ تع لتن ً يه، أعرب .  تغطي هذه األمور عىل نطاق واسعل علوناء  ًب
ية نفقات ا تعريف املعدل املقرتح  يده  منالوفد عن تأ ل لل يا-ت اليت أدلت هبا مجموعة جدول أعامل . لتي ياق ا بكام أيد يف هذا ا لسـ ل

ية توصل إىل. لتمنا ية إىل ا شة الرا نا ناء يف ا شلك  شاركة  تعداد  لوقال إن الوفد عىل ا ق مل ب ب للم ية يف مسـ نفقات ا من تعريف  لتل
ية نة الرب-مج واملزيا نياق  جل  . سـ

ئM اليت طرحهتا الوفود   .503 سـودعا الريس األمانة إىل اإلجابة عىل األ ئوعلق الريس بأن اختاذ القرار يرجع إىل ا;ول . ئ
بعا تاج إىل عون  ًاألعضاء، لكن لك يشء  ط ثرية : حي  Mئ تضمن ماذا، وقد سألت الوفود أ كما ا(ي  سـ كدول أعضاء واألمانة ي

يعا تقدير وأجابت علهيا  b ًتلقهتا مج بعض األمور، خاصة ما تعلق . ل لوأضاف الريس أنه طلب من األمانة تقدمي إيضاحات  ئ
تضمن املوظفني والرسوم اإلدارية. bلرسوم اإلدارية تعريف احلايل ال  يوأشار الريس إىل أن ا ل  . ئ

ية bلفعل    .504 يكون من املريض للغاية لألمانة لقضوأكدت األمانة أن هذه ا تعلق b;ول األعضاء وأنه  سـتعلق أكرث ما  ت ت
ية تخدامه إلعداد الرب-مج واملزيا يع ا نأن حتصل عىل تعريف  سـ تعاريف تكون يف العادة معال جار3. تسـتط ًوذكرت كذÅ أن ا ً . ل

نظم تطلب بذل �د   Åتوصل إىل ذ موأضافت أن ا ي نا تعريف، وأن . ل تعريف معدليوقالت أن ; بمثة اآلن اقرتاحا  نت . ً بيو
نا  يح  هذا معل جار حنو يشء ما  يه يف هناية املطاف للمراجعة،  توصل إ لأنه من املمكن إخضاع أي تعريف جديد  ي ل تي ٍف

ساك بزمام هذا األمر عىل حنو سلمي يات. ماإل تاجئ ال عىل ا تاجئ الرتكزي عىل ا بغي يف إطار قامئ عىل ا لمكوأضافت أنه  ن ن لي ل  ن
نه  بغي  تعريف وما ال  يهنا يف ا بغي  توقعة اليت  تاجئ ا ية ا تعلق مبا تعلق األمر أكرث ما  يث  ئوية،  سب ا يوا ي ل تضم ي مل ن ه ي ي مل تضمن نل ن ح ل

ية تا هر جبالء يف تقارير أداء الرب-مج ا  Åلمهنا، فإن حتقق ذ ل يح ل6ول األعضاء . فسـيظ يتوأردفت تقول إن من شأن هذا أن 
سارُاإلحاطة مبا أدرج مث إ يح الزم عىل ا ملجراء أي  يف العامة. تصح تاك سـمي حصص من ا لوأشارت إىل ذكر بعض الوفود  ل . تق

بل مضن نظام  رس ذÅ يف ا يام بذÅ، وإن اكن من الوارد أن  يح ا نت أنه يف الوقت الراهن ال توجد أنظمة  تقو لق ت سـي ي ملب يت ت
ية، إال أهنا أعربت عن رجاهئا أال يصل  يط للموارد املؤ سـا ستخط ته ل تات أ تيض تدوين لك خشص تو  ôشطاألمر إىل حا ني ق تق

تلف ا�االت  Åسب ا!صصة من ذ بع ا ية و يو !ا ن ت لل ت توقعة . م تاجئ ا هم وضع Pجتاه العام واحلجم العام  ملوأضافت أنه من ا للن مل
ية ساعدة يف إعداد الرب-مج واملزيا تعاريف املدرجة، أو غري املدرجة، نصب األعني  نوا للم 5خريا، ذكرت األمانة بأهنا قدمت وأ. ل ً

ياق   Mئذ أنه غري ذي ص تصادي وPج@عي لكهنا ذكرت  P تحدة سا من جملس األمم ا سـالعام املايض تعريفا  ن مل بب ي ٍمق ح ق ً تً
بو نظامت أخرى. يالو تقصاء قد أجري أيضا عىل  موأضافت أن ا ً ً  . سـ

ي   .505 سأô إدراج تاك يح  بهتا يف تو لوأعربت األمانة عن ر م ض ًوذكرت بأن هذا قد أثري أيضا خالل . ف املوظفنيغ 5
ئM واألجوبة ياق، إىل األ ية، وأحالت ا;ول األعضاء، يف هذا ا شاورات غري الر سـا سـ مس يه . لمل بع تو جورصحت بأهنا  سـتت

باه إىل أ P سرتعي باعا ¾ما، غري أهنا  بل ا يف املوظفني يف ا سـمي حصص من تاك  ôسأ تاألعضاء يف  نتق ت ت ل تق ًم ً يف ملسـ لن تاك
تعريف احلايل يف اإلدارية من عدمه يرجع . لاملوظفني مدرجة bلفعل يف ا تاك سـمي حصص من ا  ôسأ بت يف  لوقالت إن ا ل تق م ل

نة يف أوروb . إىل ا;ول األعضاء وحدها شأن تضمني ب6ان  سؤال ا(ي طرحه وفد ا�ر  b تعلق يوأكدت األمانة، ف¬  ب ل معي
ت تعريف احلايل  يا، أن ا يوآ ل تعريف سـ متر يف ا تقادها أن هذا احلال  نطقة، وأعربت عن ا تعلقة هبذه ا نفقات ا لضمن ا ع مل مل سيسـل

Åسؤال . اجلديد املقرتح كذ تقصاء، أشارت األمانة إىل ا تعلق bال لوف¬  سـ يث أجرت 10ي ئM واألجوبة،  ح مضن قامئة األ سـ
ش تحدة  نظامت ¾بعة لألمم ا رش  تقصاء عىل  باألمانة bلفعل ا مل مسـ ع ية وإعداد تقارير ً بع نفقات ا تعلقة  منأن ممارساهتا ا ت لتمل ت ب

ية، مبعىن : وعلقت بأنه من الواحض أن مثة نوعني من الواكالت. بشأهنا ية مكرسة متاما  منواكالت  تمن للت ية، 100ً تمن bملائة نفقات 
تخصصة نوع األخري، مل جتد األمانة أي واكô. موواكالت  بة إىل هذا ا b لووحضت أنه ية كام هو احلال لنسـ لتمن أخرى معمت ا

بع  تعلق  بو ف¬  بات الو ية  تقصاء نفس نو P ها بو، وعىل ذÅ مل يوجد ;ي أي من الواكالت اليت  تيف الو تمشل ي ي تطل ع سـ بي م
ية وإعداد تقاريرها ي. لتمننفقات ا ياق تو ثري نفع يف  نظامت األخرى bلرضورة  ثل ممارسات ا يجة (Å مل  جوقالت إنه  سـت ك مل مت ه ن

بت ا;ول األعضاء يف ذÅ. األمانة يقدم إىل ا;ول األعضاء إن ر يل  تفا غوأكدت أن مزيدا من ا سـ ص ل وأحالت األمانة ا;ول . ً
يث إن  ئM واألجوبة،  تعريف املقرتح، إىل قامئة األ ية كجزء من ا يذ الر يات ا تعلق بإدراج اسرتا حاألعضاء، ف¬  سـنف ل سـ يج يي ئت تل
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يةًهذا املوضوع أيضا نوقش خال شاورات غري الر مسل ا ية، . مل يذ الر يات ا سـوكررت األمانة أن من شأن إدراج اسرتا ييج ئت تنفل
ية  يه أفضل  ئة تو يد يف  شطة bلرضورة، من و�ة نظر األمانة أن  لعملال قامئة bأل ي جن ية" حساب"هتيف  . لتمننفقات ا

يط هبا للر   .506 همة اليت أ نادا إىل ا نوذكر الريس الوفود بأنه ا ملس ت ًئ ية بلورة 5 تعريف اجلديد املقرتح قد عرض  بغيس، فإن ا ل ئ
ية ياق الرب-مج واملزيا ية مضن  نفقات ا نتعريف أدق  سـ من ناك تعريف جديد . لتل هوقال إن الريس قد لكف بإجياد تعريف أدق، و ُ ئ

تقاده أنه أدق bلفعل هل هو تعريف أدق؟ وأعرب الريس عن ا عمقرتح مطروح اآلن،  ئ ملشاورات مث أردف يقول إن ا. ف
ية يا ية، ال من و�ة نظر  تعريف اجلديد املقرتح من و�ة نظر حما يدا للمعىن املراد  سـهدت تأ سـ س لل بك بغي . ًش ينأي ما ا(ي 

ية هل . لتمنإدراجه كجزء من نفقات ا يث إن من شأنه أن  يدا،  ية اكن  يح ما يدرج كجزء من نفقات ا سوقال إن تو ح يمف ً من لتض
شأن ما ي شات ا;ائرة  نا با ق ية أدق وأوحض . درج يف هناية املطافمل نفقات ا منوأضاف أن الغرض هو Pتفاق عىل تعريف  لتل

بغي، وقد أكدت األمانة ذÅ أيضا بغي إدراجه وما ال  تعلق مبا  ًف¬  ن ين ي ًورصح الريس أخريا، كام نوقش أيضا خالل . ي ً ئ
ية، أن من املمكن أن يكون أي تعريف جديد تعريفا شاورات غري الر ًا مس نص مل يا، بل ميكن ا يث ميكن اع@ده مر يا،  ل  ًحل حً ح

تخدامه عىل األقل إلعداد بر-مج  تاح ا نقش يف جحر، لكن  نني، مبعىن أنه لن  ته خالل عام أو ا سـعىل إماكية مرا س ي ث جع ين
يح أساسا للمقارنة ية مرة واحدة، مما  ًومزيا يت نظر الوفود يف هذا مث تعود إىل هذا . سـن تمث اقرتح الريس أن  يوم ئ لاملوضوع يف ا

تايل  .لا

ند    .507 يه  تفق  سقي ا�موعات وتال نص القرار ا شاور بني  تأنف الريس Pج@ع عقب  بوا عل مل ن ت للسـ م  . 9ئ

ية   .508 نة الرب-مج واملزيا نإن   :جل

ية،  "1" نفقات ا بت bقرتاح الريس وأحاطت به علام وهو اقرتاح يريم إىل وضع تعريف أدق  منر لتل ّ ئ ّح
 ،يقات ا;ول األعضاءبتعلوأحاطت علام 

نظر يف اقرتاح الريس "2" ئودعت ا;ول األعضاء إىل مواصM ا ل َ، 

ية  "3" نا ية  رشوع الرب-مج واملزيا تعريف املقرتح إزاء  بار ا ست أيضا من األمانة ا ئوا ث ن ل ت للمت م خ -2014ل
2015 Mب بل ا;ورة ا تعريف احلايل املؤقت، كام مت تطويره  يق ا للج، إىل جانب  ل ملقب ق ّ ية، تط ننة الرب-مج واملزيا

تعريف املقرتح تعريف احلايل وا ية بني ا لوإبراز أوجه الفرق الر ل ساس مبواقف ا;ول . ئيسـ مويكون ذÅ دون 
شأن اع@د Pقرتاح احلايل للريس الوارد يف الويقة  ثاألعضاء   ،WO/PBC/19/25ئب

نود جدول أعام "4" ندا من  ية  بوقررت أن يكون تعريف نفقات ا ب لتمن نة الرب-مج ّ رشين  للجل ا;ورة ا لع
ية ية . نواملزيا نا ية  بق عىل ويقة الرب-مج واملزيا ئو ث ن ث لليط يه2017-52016سـ عل تعريف معدل يف حال Pتفاق  ٌ. 

ند  ند ا ند ا ند ا ية للفرتة     ::::11111111للللببببا ية للفرتة تقرير اإلدارة املا ية للفرتة تقرير اإلدارة املا ية للفرتة تقرير اإلدارة املا     2011201120112011----2010201020102010للللتقرير اإلدارة املا

شات إىل الو�ئق    .509 نا ندت ا قا مل بات W/PBC/19/5تس تصو ي وا  .3 و2 و1ل

ية للفرتة وأحال ال   .510 نة إىل تقرير اإلدارة املا لريس ا للج نص عىل ما ييل2011-2010ئ يث  ي  ية : "ح يل تقرير اإلدارة املا لأ ح
ية الفكرية  ية  للملكنظمة العا مل بو(للم تني ) يالو ية("لسـنلفرتة ا نا ئا ية وفقا للامدة 2011-2010") لث نة الرب-مج واملزيا ً إىل  ن  7-6جل
ته اليت نظام املايل وال حئمن ا يةل يع ا;ول ا ية إىل  نص عىل أن حيال تقرير اإلدارة املا ن  مج ل واجلدير b(كر أن تقرير اإلدارة . ملعت

يق خار` تد ية ال خيضع  قاملا ل  ."ل
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نظمة املايل لعايم    .511 ناء خضوع وضع ا ملووحض املراقب املايل أن الويقة تضم bألساس إعادة عرض للو�ئق اليت أعدت أ ث ث
تنيوق.  للفحص2011 و2010 تني إلعطاء ا;ول األعضاء رؤية اكمM لفرتة ا ية جيمع هاتني الو نال إن تقرير اإلدارة املا سـيق لث . ل

شأن اجلدول  بني أحدهام  تضت، مع األسف، إصدار تصو بوأضاف املراقب املايل أن الرضورة ا ي تقرير 2.4ق تعلق  ب ا مل
شأن توزيع مدريد ثاين  بالوظائف وعدد العاملني وا يث و/ل يجر لألسفحالهاي،  يجري3 بدال من ا نرد ذكر  لن وتقدم املراقب . ً

يجر عىل هذا اخلطأ املؤسف يجري3 وا تذاراته إىل  b ناملايل ن باه إىل اجلدول الوارد يف صفحة . لع P من 7نتواسرتعى املراقب 
هدا موجزا ملا حدث يف الفرتتني  يث يعرض هذا اجلدول  سخة اإلنلكزيية،  ًا ً ش مح  والوضع 2011-2010 و2009-2008نل

تحويالت2011-2010الفعيل للفرتة  ية بعد ا ية واملزيا بالغ ا ل مع الفروق بني ا ن لفعل تني عن األموال . مل بوع   Åبصفحوقال إن ذ مت
ية و ندوق رأس املال العامل وأربع صفحات تضم رشحا للمزيا ية و يا Pن ص ط ًت نفقات مث عدد من الصفحات 13ح ل صفحة عن ا

تعلقة  يل اشرتااكت ا;ول األعضاء. bإليرادملتوحض الفروق ا ناك أيضا تفا صوأضاف أن  تاح . ًه توبني أن هذه املعلومات ال  5
ية تصل bلرسوم املفروضة لالهاي ومدريد. نbلرضورة يف املزيا توزيعات اليت أجريت ف¬  بني ا ناك أيضا جداول  يوذكر أن  ل ت  . ًه

ياوتوجه وفد    .512 با نأ تسـ شكر إىل األمانة عىل ا b ل باين يف . قريرل ندوق اإل ثور عىل ا سـومع ذÅ قال إنه قد تعذر ا لص لع
ت¦ية P ناديق b تعلق سم األخري ا نا لص مل ياوأعرب وفد . سلق با نأ بل وصول الويقة إىل سـ يح هذا اإلسقاط  ته يف  ث عن ر تصح قب غ

يات  .مجلعا

تربه أحد أوحض و    .513 تقرير ا(ي ا شكر إىل األمانة عىل ا b عوتوجه وفد فرسا ل ل أنفع الو�ئق يف مقام إعانة ا;ول األعضاء ن
نظمة سابق اكنت . ملعىل تكوين فكرة واحضة ألسلوب معل ا يوم ا يق ا;اخيل يف ا تد بة ا لوقال إن الويقة املقدمة من  ل ل شع قث

تخدام P Mه يدة للغاية و سـيه األخرى  س نظام. مف ية تعامل  ية و يذ املزيا تفكر يف  بغي ا موذكر الوفد أنه  يف نف كن نت ل ت أخرى مع ي
يهنا أو وجود مرفقات. هذا سة ووجود روابط واحضة  نظر يف وجود ثالثة تقارير بدال من  بغي ا بوأضاف أنه  مخن ل ًوذكر أيضا . ًي

يف الرتمجة نظر يف تاك بغي ا لأنه  ل يطني. ني تحفظني  تعلق  ثاين  يق ا سـوقال إن ا ب ي ل بتعل ي¬ ") 1: ("ل ًاجلدول ا(ي يضم  تق
ي ية  مبعتحويالت املزيا ن ته ل بلغ  سبار  تحويالت أعىل من 5نت يث ارتأى الوفد أن ا ل bملائة،  بة إىل أغلب الربامج5ح b ملائةb لنسـ .

نفقات  ية ا توجه جزيا إىل  ية  يا P تخدام األموال ترب أن ا ية أنه  يا P ألموالb تعلق لوقال الوفد ف¬  تغط ئ ي ط ت سـ يع ط ت ًي ح ح
رشوعات اخل ية من ا ية ا ملاألقرب إىل املزيا لفعل بل ألنه ال ميكن مواصM اخلفض يف ن بغي تو� احلرص يف ا تقاصة وأنه  ملسـن ي

ياطي P حتبلغ تادة، . م نفقات ا ية، كام هو احلال يف ا يا P بالغ املأخوذة من األموال يع ا ناقش يف  ملعوذكر بوجوب ا ل ط ت مل مج حت ل 5
تادة للمرا نفقات اخلاصة وا ندرج حتت ا قوبوجوب املداومة عىل إخضاع ما  ملع ل توى احلايل من . بة الصارمةي ملسـوذكر الوفد أن ا

بل ياطي يف ا P نفقات املأخوذة من b تعلق ياطي يوجب تو� bلغ احلذر ف¬  Pسـتق ح ملح ت ل ي  . ت

ياوأكد املراقب املايل لوفد     .514 با نأ تصحح أي خطأ سـ ت¦ين وال شك أهنا  P ندوق سأô ا تحقق يف  سـ أن األمانة  لص م سسـ
ن. جتده لوردا عىل ا ثريةً كقطة اليت أ�رها وفد فرسا، أقر بأن األمانة تعاجل و�ئق   2011-2010ًووحض أنه نظرا لكون الفرتة . ن

ية ا;وية للقطاع العام، فقد حاولت األمانة اإلبقاء عىل نفس أسلوب عرض الو�ئق  بق علهيا املعايري احملا ليه األوىل اليت  س بتط
تاجئ املايض يال للمقارنة  تاد  بنا ه ًملع ية للك من عايم . تس تاجئ املا بني ا ية  ٍوقال إن تقرير اإلدارة املا ل ن ي 5وبني أنه . 2011 و2010لل

يل عدد الو�ئق تلف، مع  بل عرض املعلومات بأسلوب  تقلميكن يف ا خم  .ملسـتق

يقات مأخذ اجل    .515 ية وقالت إهنا تأخذ ا تحويالت املزيا تعلقة  شغاالت ا ها لال تعلوأعربت األمانة عن  ن ب مل ن لتف بالغهم . لد ا
ته بدقة نظام املايل وال بع ا نظمة  حئووحضت أن ا ل ت ياسة . تمل شأن  ية أن ويقة  يا P ألموالb تعلق سـوذكرت ف¬  ب ث ط ت حي

ية قد أعدت يا P تخدام األموال طا ت متدت خالل أعوام . حسـ  متويل عدد 2010 و2009 و2008عوقالت إن ا;ول األعضاء ا
P رشوعات من األموال حتمعني من ا ية عىل مدى مل يا P بب تزايد اإلنفاق مقابل األموال ية، وهذا هو  طيا ت حط س

نوات ية تأثر األموال . لسـا يث توحض الوضع عاما بعام وبني  ية،  شفا نظمة تلزتم بأكرب قدر ممكن من ا يفوأضافت أن ا ح كف ت ل ًمل
ية يا Pط متكن من P. حت يق هذا اإلجراء حىت   Mنظمة عازمة عىل مواص توذكرت أن ا ب رشوعات طويM تطمل مت�ر يف  س
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تخدام . األجل تعلق bحلاجة إىل تو� احلذر يف ا يقات اليت أدىل هبا وفد فرسا ف¬  سـوأعرب املراقب املايل عن تقديره  ي ن للتعل
ية يا P طاألموال  .حت

ياورصح وفد     .516 با نأ شغاالتسـ نه من ا شارك وفد فرسا ف¬ أعرب  ن بأنه  ع ن بغي يف رأي الو. ي فد أخذ بعض ينوقال إنه 
Åية العادية بدال من ذ ية من املزيا يا P نفقات مقابل األموال ًا ن ط ت ياسة . حل ترب أن يف الهنج احلايل أو ا سـوأضاف أنه  ليع

ية هذا نظمة إنفاقه يف وقت األزمة املا بغي  توى أعىل مما  ية إبقاء لإلنفاق عىل  لاحلا للم ي سـ نل م بغي أخذهام . ً ينوبني أن مثة عاملني  5
P بب يف عيف لتسبار من شأهنام يف رأيه ا ترب"ت ية، وهام" معاخنفاض  يا P طيف األموال بة إىل : حت b متل لنسـاإلنفاق ا حمل

بالغ احلرص ية  يا P باين، مما يوجب إدارة األموال تقاعدية والعمل عىل ا بناديق املعاشات ا ط ت مل ل  .حص

ية مد: ئوتال الريس فقرة القرار    .517 نة الرب-مج واملزيا نإن  بو bملوافقة عىل جل يات ا;ول األعضاء يف الو ية  يعوة إىل تو مجع ص
ية للفرتة  ندوق 2011-2010لتقرير اإلدارة املا تعلق  تصويب ا بص، عالوة عىل ا مل ل ياً با نأ ت¦ينسـ P س. 

ية لل    .518 بو bملوافقة عىل تقرير اإلدارة املا يات ا;ول األعضاء يف الو ية  نة الرب-مج واملزيا لوأوصت  ي مجع ن فرتة جل
2010-2011. 

ند  ند ا ند ا ند ا ية    ::::12121212للللببببا يا P تخدام األموال يةوضع ا يا P تخدام األموال يةوضع ا يا P تخدام األموال يةوضع ا يا P تخدام األموال طوضع ا ت طسـ ت طسـ ت طسـ ت     ححححسـ

شات إىل الويقة     .519 نا ندت ا ثا ق مل  .W/PBC/19/8تس

ثوذكر الريس يف معرض تقدميه للموضوع بأن الويقة      .520 ئ 5WO/PBC/19/8وضع األموال " 1: " تقدم عرض ملا ييل
 Mية ورؤوس األموال العام يا Pط ياطي(حت Pت الفرتة حعقب إقفال ) حتbنوية لعام 2011-2010سا ساbت ا سـ وا لحل

تارخي" 2"، 2011 ياطي ا!صص مبوافقة ا;ول األعضاء حىت هذا ا P لووضع ًوقال إن الويقة تضم أيضا اقرتاحا، يف . حت ً ث
ية ممول من 9الفقرة  رشوعات جدول أعامل ا متد من  رشوع  بقي من  يد األموال ا تخدام ر b تعلق  ،ُ من ت ص سـ لتي م معم األموال مل

ية رشوعات جدول أعامل ا متد آخر من  رشوع  متويل  ية  يا Pمن ط لتت م م معح  . ل

سمرب      .521 نظمة يف هناية د ياطي ا بني وضع ا يوأضاف املراقب املايل أن الويقة  مل ت ت وقال إن مقارنة ذÅ بوضع . 2011حث
ياطي يف عام  Pية ا;وية للقط2010حت سو3ت املعايري احملا بني بوضوح أثر  ل  س ت يةبي يا P طاع العام عىل األموال وذكر أن . حت

تاح  بدة حىت اآلن وا نفقات ا متدت وا رشوعات اليت ا ية عن ا توي أيضا عىل بعض املعلومات ا ملالويقة  ل يل حت ملتكث عمل لتفص ً
بدها تو®  تكنفقات ا مل تخدم اكمل . لل ية ا(ي مل  رشوعات جدول أعامل ا تعلق بأحد  ناك مقرتحا آخر  سـووحض أن  من ي يه لت مً

رشوع آخر اكن من املقرر أصال متوي� من  متويل  تخداáا  يث أمكن توفري بعض األموال ميكن ا  ،Õ متويل ا!صص ًا م ل سـل ح
ية العادية يون فرنك سورسي. نخالل املزيا بلغ  يه  شار إ يوبني أن املال ا مل ي ل مل وقال إن تقدمي هذا Pقرتاح جاء عىل هامش . 5
ياطي P يث واسرتعى امل. حتوضع املال سب لك احتاد،  تعراض  P باه ا;ول األعضاء إىل اجلدول ا(ي يورد حراقب ا حبت سـ ن

شأن الرباءات إىل احتاد الهاي تعاون  ببني قرضا يف أول األمر من احتاد معاهدة ا ل ًووحض أن قرضا من احتاد مدريد إىل . ًي
ية ال تغري بأي شلك مجموع  ية دا يحل حمل ذÅ، وأن هذه آ خلاحتاد الهاي  ل يح لألمانة سـ ية، غري أهنا  يا P تتاألموال ط حت

شطة نيق درجة أعىل من ال@سك بني األ  . حتق

ية     .522 شة الرب-مج واملزيا نا يل سابقا، إن الوفد يرغب يف إدراج هذا األمر كجزء من  نوقال وفد فرسا، معلقا عىل ما  ق من ًق ً .
نفقات م نفقات العادية وا لوأضاف أنه جيب الكف عن الفصل بني ا ية ورؤوس األموال العامM، بل ل يا P طن األموال حت

نظر فهيام معا ًجيب ا تحفظوأفاد. ل بالغ ا ية  يا P تخدام األموال ناول ا بغي  ل الوفد أنه  ب ط ت سـ ت حي تحديث ال يربر . ن لوقال إن ا
يري أمور  سحب عىل اإلنفاق العادي عىل  ية، وأن نفس األمر  يا P لرضورة اإلنفاق من األموالbسـ ن ط تت ي نظمةح وذكر أنه . ملا
نفقات العادية ية يف ا يلك واألمور املوضو تلف جوانب ا ية،  شلك أكرث  هم للغاية إدراج،  لمن ا ع ه خم مهنج لب وعلق الوفد بأنه . مل
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ية نا P نفقات ية ا;وية للقطاع العام وا تغريات يف عرض املعايري احملا بدو يشء من Pنفصال بني بعض ا ئثريا ما  ت ل ل س ل ي ثك سـب ً .
ية ا;وية للقطاع العام وأثرها وقال إن هم مدلول املعايري احملا يث إن  ياق  شعر حاجة إىل وضع فاصل واحض يف ا له  س سـ بت ف ح ل يس

شT عىل بعض ا;ول األعضاء ًمازال  ية. مست نظمة من املزيا نوأردف يقول أن مثة الزتاما متوÕ ا مل 5وذكر مبوقفه املعلن يف العام . ً
شأن وضع هذه Pلزتا يةباملايض  يا P طمات يف األموال شلك سلمي . حت يا-ت  بوأبرز احلاجة إىل تو� احلرص يف تقدمي ا لب

يريات  بب  نفقات  يث إن رؤية تغريات يف أرقام ا يا-ت،  هل قراءة ا يع الو�ئق حىت  يح الفروق يف  تغوتو ل ب مج سض ح بس لت
بب حاô من عدم Pرياح ية حمضة  تحما سس  . يب

تحد     .523 ية ا(ي أعده الريسملورحب وفد الوال3ت ا رشوع تعريف نفقات ا ية  ئة األمر لتمنيك بو . مب يوأضاف أن ;ى الو
ناء وقاعة  رشوعي ا ثل  ية  ية ا نات ا بري يف  نه جزء  مثر  ية املرتامكة، مما  يا P تربا من األموال بقدرا  ت ب س ك ط ت لمع تح ل محت مح ن ي لم يست ً ً

بة. املؤمترات اجلديدة b رشوعان غري عاديني لنسـوقال إن هذين  نظمة دوية دمعهتا ا;ول األعضاءم ل إىل  وكرر الوفد . م
نفردة غري عادية ئة نفقات  بغي أن يكون عىل  ية  يا P تخدام األموال ماإلعراب عن رأيه بأن ا ين ي ط ت هسـ ومع ذÅ فقد رصح . ح
شأ توافقني  نضم إىل ا ية، بأنه  رشوعات أخرى ¾بعة جلدول أعامل ا بالوفد، يف ظل اع@د أموال  مل س يمن لت تخدام مل سـن اقرتاح ا

نايئ ية عىل أساس ا رشوع جدول أعامل ا متويل  بقي  يد ا تثالر من ت سـص لتمل م  . ل

ياوأفاد وفد      .524 با نأ ترب عاديةسـ متويل نفقات  ية  يا P تخدام األموال تأكد من عدم ا بة يف ا تع أن ;يه نفس الر ط ت سـ ل لغ . ح
ية شالك يف املزيا نوقال إنه يرى يف عرض األرقام إخفاء  مل شري إىل جعز قدره 5وبني. ً يون فرنك سورسي، 45,8ت أن األرقام  ي  مل

ية يا P بقى من األموال متر أن يقيض عىل لك ما  بري للغاية من شأنه إن ا طوهذا جعز  ت ت حك وذكر، من bب إجالء األمور، . سـ
هر، واليت أشار املدقق اخلار` إىل  تقاعدية مل  ندوق املعاشات ا ية  تظأن Pلزتامات ا ل لص ها ملسـتقبل يون 200غاح@ل بلو مل 

بلغ . يفرنك سورسي نادا 172موأضاف أن  يمي ا(ي أجري ا ندت إىل ا نظمة ا يون فرنك سورسي من أصول ا  ً ت تق ست س مل لمل ي
باين واألرض ية ا;وية للقطاع العام  للمإىل املعايري احملا ل نظر يف . بس ند ا نظمة تو� bلغ احلرص  لوقال إنه جيب عىل ا ع مل

تدامة املا Pل نظمة يف األجل القصريسـ ية وبعض . للمية  يا P تواصل لألموال تخدام  ية بعجز وا نوات ما طعدة  ت سـ ل حسـ م
Mب تحد3ت القامئة وا ملقا باين: ل يمي ا ياق  تقاعدية وخماطر كربى يف  ملندوق املعاشات ا سـ ل يحا . تقص يمي قد يكون  ًووحض أن ا حص لتق

ش تفاؤل، مما قد يؤدي إىل  مأو رمبا اكن مفرطا يف ا ل ية أوجه ً تقدا أول األمر، وقد تقع يف املزيا نالك يف وقت أقرب مما اكن  ًمع
بالغ ثري للقلق ا تصادي العاملي ا P لوضع املايلb Åلخلل كربى، ويقرتن ذ مل نظر يف األمور، مع . ق بغي بدء ا لوقال إنه  ني

تعداد ملا هو آت P ية  Mب تحد3ت القامئة وا تعراض ا سـا بغ ل  . ملقسـ

يك Pقرتاح الوارد يف الفقرة وأيد وفد      .525 ية9ملكسـا رشوعات جدول أعامل ا يذ  ية  من من الويقة يف ضوء أ مه لتث م غري . نفت
يانأنه مض صوته إىل أصوات وفود فرسا و با نأ نايئ سـ شلك ا ية  يا P تخدام األموال تحدة يف وجوب ا تث والوال3ت ا ب ط ت سـ سـمل ح

نظمة تدامة ا ملفقط من أجل ا يذ وأشار إىل احلاجة إىل . سـ تعلق  تنفتكوين رؤية طويM األجل وز3دة األمر وضوحا ف¬  بي ً
ية ا;وية للقطاع العام لاملعايري احملا نادا . بس يريات أن توجد مربرات ا ند إجراء أي  نحىن تعمل وجيب  ثل  ًوقال إن هذا  ت سم تغ ع مي

تلف ية ا;وية للقطاع العام، كام جيب أن يكون الفصل بني  خمإىل املعايري احملا ل نفقات يف غاية الوضوحبس وأعرب . ل أنواع ا
مترار هذا نقاش الرصحي وعن أم� يف ا b به سـالوفد عن تر ل ية . حي يا P تخدام األموال طكام أعرب الوفد عن أم� يف بقاء ا ت حسـ

يا نا ًأمرا ا ئ ثت سـ ً . 

يك و     .526 ياbن املداخالت اليت أدلت هبا وفود فرسا وا سـوأيد وفد ا ن ياملكل با نأ يةمل والوال3ت اسـ وعلق بأن . يكتحدة األمر
سوية اليت أجريت 45,8العجز ا(ي بلغ  ية ا;وية للقطاع العام يرجع إىل ا يون فرنك سورسي وفق املعايري احملا ت  ل س لمل بي

ياطي مبا ال يقل عن 7,8مبوجب ت� املعايري وقدرها  P رشوعات مولت من يون فرنك سورسا ونفقات  ت  حمل م يون 41,9ي مل 
يط و. يفرنك سورسي نظمة إخضاع  بغي  به إىل أنه  ختطمع وضع اح@ل عدم مالءمة ذÅ الوضع اإلداري نصب األعني،  للم ي نن

ياطي P نفق من بغي أن  متر، خاصة ما  تعراض ا يذها لال ية و تاملزيا ي ي سـ حن نت ًنف  . ملسـ
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هوا من القامئة يف تقر     .527 باين  ت¦ين اإل P ندوق تذر املراقب املايل عىل إسقاط ا ًوا س سـس لص يةع كام أكد عىل . لير اإلدارة املا
با سوف يصدر ية وأن تصو ًأن هذا اإلسقاط مل يؤثر يف األرقام الهنا ي ية، توجه . ئ يا P شأن األموال يل  تعلق مبا  طوف¬  ت ب حي ق

تعدادها الع@د Pقرتاح الوارد يف الفقرة  شكر إىل الوفود اليت أبدت ا b سـاملراقب شأن P. 9ل يقات  بوأما عن ا نتقال إىل لتعل
ها الوفود وأضاف أن  همه الاكمل للصعوbت اليت توا ية ا;وية للقطاع العام، فأعرب املراقب عن  �املعايري احملا تف لب س

نرصين يف املعايري ها األمانة رمبا تكون أعظم نظرا  لعالصعوbت اليت توا ً . ًوأضاف أيضا أن عدة وفود أشارت إىل هذا. �
ناك عرض وتقدمي، ًومىض يقول إن مثة أعرافا حم تلفة عن املايض،  ها بطرق  يام بأعام نظمة ا تيض من ا ية جديدة  ها خم مل فس ل لق تق ب

ية يا-ت املا هم ا شالك يف  لمما من شأنه إحداث بعض ا ب لمل هم . ف يل  بذل األمانة قصارى �دها لضامن   Åفوبني أنه مع ذ هت تسس ّ
تطاع ساbت قدر ا سـا ت�رات، قال إن. ملحل تعلق bال سوف¬  ت�ر عام ي P ياسة متدت  س ا;ول األعضاء ا سـ ووحض أن . 2010ع

شأن األرقام يس  ياسة لكن  شأن  با;ول األعضاء اختذت قرارا  سـ لب ياسة. ً بق ت� ا سـوقال إن األمانة  ورصح بأن ل6ول . لتط
يا ته، إال أن األمانة ال تلمس إىل ذÅ حاجة ألن ا نقاش ومرا تح هذا ا بع إعادة  b سـاألعضاء جع ل للط يث ف حسة واحضة للغاية، 

نفذه األمانة ية هبا، وهذا هو ما  يا P تخدام األموال ية اليت ميكن ا تحتدد ا ط ت سـ حلك وأضاف أن ا;ول األعضاء اختذت . يف
ية يف أعوام  يا P رشوعات متول من األموال شأن عدد من ا  Åطقرارا كذ ت حب مل نفذ . 2010 و2009 و2008ً توبني أن األمانة  5

سة أعوام يف بعض احلاالتهذه القرارات و تغرق أربعة إىل  مخأن األمر قد  يكون إنفاق من األموال . يسـ سـوقال إنه 
ية  يا P شعر ا;ول األعضاء بأن األموال ياطي وإنه يرغب أن يكون ذÅ األمر يف غاية الوضوح ألنه ال يريد أن  Pط ت ت حت ح

ياء مل تقرها ا;ول األعضاء شـتخدم يف أ تفرغ الوسع يف ضامن كام كرر املراقب أ. تسـ تو® احلصافة واحلذر، وأهنا  سـن األمانة  تت
ها يف مأزق نظمة  ية حىت ال جتد ا ية اك يا سبقاء أموال ا نفف ملح ط باط يف . ت P يادة يق  نضكام ذكر أن األمانة حترص عىل  سـ حتق
نظمة وفق Pع@د متدة  تخدام األموال ا نظمة وعىل ا للما سـ  . ملعمل

بويفارية–ورية مجه(وعلق وفد فزنويال     .528 ل ا نظمة وجدول 9 بأن الفقرة )ل شلكة العجز ;ى ا شري إىل  مل من الويقة  م ت ث
ية تحدة. لتمنأعامل ا ية واألمم ا ية لأل نظمة حنو األهداف اإلمنا ثل الزتاما عىل هذه ا ية  ملوذكر بأن جدول أعامل ا ئ مل مي لفمن ً تل وقال . 5

مترت هذه ال تحقق، إن ا ية لن  سـإن األهداف اإلمنا ت بل عام ئ تخدام . 2099قوترية،  سـوأضاف أنه يف معرض احلديث عن ا
شلكة �نوية،  نظرون إىل هذا عىل أنه  ناس  بدو للوفد أن ا ية،  يات جدول أعامل ا ية من أجل تو يا P ماألموال ي ل ي من ص ط لتت ح

نظمة b يق جدول أعام. ملجمرد ملحق نظمة أن تضمن هبا  ية اليت تقرتح ا بوساءل الوفد عن ا مل لك تطت يا رمغ يف ية وإنفاذه  ًل ا فعلل تمن
نظمة يذ يف ا يات اليت أصدرت دون  تو ثري من ا ملبقاء  ص ل ست . تنفك نظمة  تعلق بعجز مايل يف ا شالك  يوأبرز الوفد أن أي  مل ت لم

تحدة ملصطلح  نادا إىل تعريف األمم ا بغي، ا ية، ا(ي  يذ جدول أعامل ا ملبب  س ي ًمن ت ن نف لتس ت ية"ب ً، أن يكون جزءا من "لتمنا
ت� نظمة-ر سا تاجون إىل دمع من هذه ا ناس ا(ين  ناس عوزا، يف ا ت�ر يف أكرث ا مل ا حي ل ًل  .س

ياوقال وفد      .529 با نأ ت�ر حبصافةسـ P ياسة يق  تفق مع  يان ا(ي أدىل به املراقب املايل إنه  يقا عىل ا س  سـ ب ي ب تطتعل ل وذكر . ً
بالغ احلرص ية  يا P تخدام األموال بأن هذا يعين ا ط ت سحب مث أردف. حسـ ثري من ا ية خضعت  يا P ل يقول إن األموال ط لكت ح

ترب شلك  ناقصت  معوإهنا  ب نظمة . ت نفقات يف ا يد عن ا ية وتكوين تصور  يان املزيا نفقات يف  ملواقرتح الوفد تضمني هذه ا ل ن ب جل
باين مية ا تحفظ  يمي  ملوإجراء  لق م تفاؤل وأشار إىل احل. تق سم بيشء من ا باين  يمي ا لوكرر رأيه بأن  ت يمل تحفظ ف¬ تق لاجة إىل الزتام ا

ي¬ت ية، . تقجيرى من  تحريرية وا ثل الرتمجة ا ية،  يو نفقات ا بني الوفورات مضن ا هودعا الوفد إىل بذل �ود خملصة  ل ل ل لشفت م م ل
 ،Åها، مبا يف ذ يق أهدا  Mنظمة حباجة إىل مواص نظمة خلطر، ألن ا يضات دون تعريض معل ا يق  فيث ميكن  حتق ختف ملح مل تطب

بع، bيةلط  . لتمن جدول أعامل ا

ثوتال الريس فقرة القرار يف الويقة      .530  .WO/PBC/19 /8ئ

بو مبا ييل     .531 يات ا;ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الرب-مج واملزيا يإن  مجع ن  :جل

 ؛WO/PBC/19/8ثاإلحاطة علام مبضمون الويقة  "1"



WO/PBC/19/28  
129 
 

 .WO/PBC/19/8ث من الويقة 9وإقرار Pقرتاح الوارد يف الفقرة  "2"

ند  ند ا ند ا ند ا يف : : : : 2012201220122012عرض مايل لعام عرض مايل لعام عرض مايل لعام عرض مايل لعام     ::::13131313للللببببا تاك ية ا يذ تدابري فعا يف تقرير مرحيل  تاك ية ا يذ تدابري فعا يف تقرير مرحيل  تاك ية ا يذ تدابري فعا يف تقرير مرحيل  تاك ية ا يذ تدابري فعا لتقرير مرحيل  ل لل ل لل ل لل ل ل     للللتتتتنفنفنفنف

شات إىل الويقة      .532 نا ندت ا ثا ق مل  .W/PBC/19/9تس

ثوخلص الريس مضمون الويقة      .533 بو إىل غاية هناية يويو WO/PBC/19/9ئ تعراضا للوضع املايل للو ن، واليت تقدم ا ي ًسـ
تقدم احملرز 2012 تعراضا  لل وا تلكفة اليت يرتقب اختاذها يف سـ يث ا ية من  ية إىل رفع الفعا تدابري الرا يذ ا ُحىت اآلن يف  ل ل حل م تنف

ية ية احلا نا لا ئ  . لث

شريا إىل أن هناية يويو      .534 نوعرض الريس الويقة،  م ًث يه األمانة ا;فاتر2012ئ يت ا(ي أقفلت  تو ف هو ا ق وقال إن . ل
ت بعا وإن األمانة  هر  تا;فاتر تقفل لك  ًط هرش نظمة لك  ثب تطور الوضع املايل  شابع عن  للم ثوبني أن الويقة تقدم للوفود . ك 5

نوي ية عىل أساس  نفقات ومدى توافق ذÅ مع املزيا سـفكرة عن اإليرادات وا ن ية مقارنة . ل ًوأضاف أهنا تعرض أرقاما  حقيق ً
هار م نظمة إل سابق  ية، عالوة عىل الوضع ا ظbألرقام املرصودة يف املزيا للم ل ية من تطوراتًن ها املا هده أحوا لا  ل ووحض أن . تش

تعاون  نظمة، مبا يف ذÅ عدد اإليداعات للك من مدريد والهاي ومعاهدة ا شطة ا لالغرض من ذÅ هو تقدمي صورة أل مل ٍن
تو3ت . بشأن الرباءات توى اإليرادات والواردات و توى اإلنفاق و شأن  يقات  تضمن أيضا بعض ا سـوذكر أهنا  سـ سـ ب تعل مت م م ل ً

يفلا متدت ونفذت. ظتو تلكفة اليت ا ية ا شأن تدابري فعا عوقال إن الويقة تضم كذÅ تقريرا مفصال  ل ل ب ًث واسرتعى املراقب املايل . ً
ية مبا يزيد عىل  باه الوفود إىل أن اإليرادات جتاوزت املرصود يف املزيا نا سب الوضع يف 6تن يون فرنك سورسي  ح  ن يويو 30يمل

نفقات قلت عن ا2012 ية أصال حبوايل ل، وأن ا ًملرصود يف املزيا تة 21ن بة إىل ا b بعا يون فرنك سورسي، وهذا  سـ  سـ ط لمل لن ً ي
تني هر األوىل من فرتة ا نأ بقا عىل . لسـش سع األمانة احلمك  تاجات وأنه ال  تخالص ا به إىل أنه ال ميكن بعد ا نه  ًو سـ ي ت سـ من نسـ لك

هدت أ. ما هو آت تني  هر األوىل من فرتة ا تة أ شوذكر أن ا ن لسـش رشين لسـ سة عىل مدى فرتة األربعة و عقل إنفاق للمؤ س
متر يدة للغاية، غري أن هذا ال يعين أن Pجتاه  يث اإليرادات  هر األوىل هذه من  تة أ يÊ اكنت فرتة ا سيسـهرا،  ج ح ش ب لسـش ً .

تخدام شديد يف ا باط ا تواصل Pلزتام bال بالغة و تو® األمانة احلصافة ا  Åناء عىل ذ سـوقال إنه  ل نض سـ ل س تب نظمةً  . مل أموال ا

يا إىل أن للغرض من الويقة شقان     .535 ثوأشار وفد أملا يس bألمر : ن لـي تقدم معلومات عن اإليرادات، وإن اكن هذا  فه
بو اإللكرتوين تاح عىل موقع الو هر وهو  ياجلديد ألنه اكن يرد يف تقارير املرصد املايل لك ثالثة أ م ثاين هو . ش شق ا لوقال إن ا ل

تعلق تقرير ا ملا يةل تدابري الفعا ل  ية اليت تقدمت هبا . ب ها يف حدود اقرتاحات أوجه الفعا لوعلق الوفد بأن األمانة حرصت  نفس
ييل، بل عىل خربات الوفود إىل حد ما ند إىل أي معل  ٍا;ول األعضاء، واليت مل  حتل تس وأضاف أنه اكن يرجو لو جتاوزت . ت

سمت مبزيد م يال، ولو ا ٍاألمانة ذÅ احلد ولو  ت تصار عىل ًقل P توفري دون نظر يف جماالت أخرى  ها إىل ا قن الطموح ا;افع  للل ل
Åته ا;ول األعضاء من ذ ثل األسفار، . لكن هذا مل حيدث. حما طر ية،  شأن الوفورات ا ية أخرى  موأ�ر الوفد  يلك ب لهقض

ي يريا  ثل  نظمة لألسفار أن  يري عىل اللواحئ ا يلكيث ذكر أن من شأن إجراء  تغ مي مل هتغ ً تني اكمM، ح سـنا ودامئا وأن يؤثر يف فرتة  ً ً
Õ يلكي ست عىل إرجاء اإلنفاق، وهذه . هغري أن إرجاء اإلنفاق ال أثر  بريا من الوفورات املطروحة أ سوذكر الوفد أن قدرا  ًك ً

ته ا;ول األعضاء نحو ا(ي  يا عىل ا ثل توفريا  بال  ل يلك طلمت ًه يري . ً  Åناء عىل ذ تغوقال إن الوفد يقرتح  يث توضع ًب ياسة  حبا لسـ
تفادة من خربات  Pنظمة، ويف األجل الطويل بدء حوار مع ا;ول األعضاء و سـالوفورات والكفاءة يف صدارة أولو3ت ا مل

تعلق bلوفورات ية للغاية ف¬  يات مما أفرز حلوال إبدا شالك املزيا ثرية يف جمال  يب6ان  ع ن م ًودعا األمانة جمددا إىل ال@س . ًك
ثريه ا;ول األعضاء من سـبل إللقاء يد مبا  تلكفة دون ا ية وفورات ا ية عىل  سم مبزيد من ا ت نظرة أمعق وبأسلوب  ل قض يلك لتقت لهي ٍ

 . قضا3

نصف األول من عام      .536 بو خالل ا هورية كورb 3ه@م أن إيرادات الو لوذكر وفد  ي بة 2012مج  bملائة، مما 26بنسـ زادت 
ية bملائة فائض مقابل اإلير8,3يتضمن  يده للحفاظ عىل هنج حذر جتاه . ناد املرصود يف املزيا يوأعرب الوفد كذÅ عن تأ

تصادي عاملي باطؤ ا نا مازنا يف غامر  يث إ ية،  يات املا قا تح ل ن ل ته من �ود يف . لعمل لوأثىن الوفد يف هذا الصدد عىل األمانة ملا بذ
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يف تاك تدابري خفض ا ليل Pلزتام  ل ب نص. بس هم أن ا لوذكر أنه قد  ناء عىل ف بات  هد ارتفاعا يف ا ًف األول من هذا العام  ب لطل ً ش
بة  شأن الرباءات  تعاون  سـمعاهدة ا ب  8سرتبو عىل ) 3 يف صفحة 2اجلدول ( bملائة، غري أن الز3دة يف العائدات 3,5بنل

هذا األمر. bملائة يحا  لوطلب الوفد تو ً باه ا;ول األعضاء إىل اجلدولني ال. ض  7 و6واردين يف صفحيت نتكام اسرتعى الوفد ا
شاريني( P يف تتاك شاريون8واجلدول ) سل P ،ناك . ست شار3 يف عام 56هوقال إنه اكن  ً ا  2011 يف عام 49 و2010ست
شاريني اكنت 2012 يف عام 50و P يف ت، إال أن تلكفة تو يون فرنك سورسي عام 2,7سظ ي  يون عام 3,6 و2010مل مل 

يون عام 4,5 و2011 ئا من 5وبني. 2012مل  متس  شاريني أكرب وا P يف بو عىل تو ً الوفد أنه يرى أن نفقات الو شي ت ظ لي س
يات شأن هذه اإلحصا يح  تو ئا ب ض  . ل

يط الويقة .537 تقدم قد أحرز يف  بريا من ا تقرير والحظ أن قدرا  شكر إىل األمانة عىل ا b يك ثوتوجه وفد ا ختط ل ك ل ل ًسـ ً . ملك
لوأيد الوفد دوال أعضاء أخرى يف قوها أن ضامن  تيض ً ية يف األمد الطويل مازال  بغة ا b تغريات املقرتحة باغ ا يقا يلك لص ل لهصط

نات نب تصوير أي إرجاء يف اإلنفاق عىل أنه توفري. لتحسيإجراء مزيد من ا بغي  جتوأضاف إنه  ورصح كذÅ بأن بعض . ني
شلك سلمي يل  ها ا باألمور يف الويقة  تفص لث يريات . ينقص ثاال بوجود بعض ا  Å) لتغورضب ً يد م تفيف األسفار من شأهنا أن 

بل سـهتان حبجمه يف ا يق وفر ال  نظامت أخرى عالوة عىل  نظمة و تقا حتق ملسـم ي تقرير . ًمل b ية، رحب الوفد b تعلق لوف¬  ملهنج ي
نادا إىل . املرحيل، غري أنه حض كذÅ عىل الزتام احلصافة كام ذكرت األمانة ًويÊ أقر الوفد بصعوبة احلمك عىل الوضع ا ت فرتة سب

نفقات يح فهيا خفض بعض ا هر األوىل فقط، فقد الحظ ا�االت اليت أ تة أ لا ت شسـ شعب اليت . ل لوأثىن الوفد عىل �ود بعض ا
يق هذه الوفورات هر . حتقأ¾حت  تة أ تخدم خالل ا بغي أال هتدر هذه الوفورات قرب هناية املدة أو  شكام ذكر أنه  سـن سـ لي ت

سؤولون ودوائر . خريةاألخرية من أجل نفقات يف اللحظة األ ها  بذ هود اليت  موأشار إىل احلاجة إىل تقدمي حوافز تقديرا  لي للج ً
تج عهنا وفورات دامئة هود ممارسة دامئة  بح هذه ا نتلفة حىت  يجل تص  . خم

ية .538 تعلق بوفورات الفعا تقرير ألول مرة، خاصة اجلزء ا شكر إىل األمانة عىل إعداد هذا ا b لوتوجه وفد فرسا مل ل ل  وأشار. ًن
ية وجود هذه الويقة لزتويد ا;ول األعضاء بصورة للوضع تني وإىل أ يق هذا يف فرتة واحدة من  ثالوفد إىل صعوبة  مه ن . سـحتق

نفصلني ناول موضوعني  تان ألن املعاجلة  موقال الوفد إنه اكن يفضل لو أعدت و ت تيق سق احلايل يعقد . ث لنوأعرب عن رأيه أن ا
نقاش ت. لا بو اإللكرتوينيوذكر أن ا;ول األعضاء  ية عىل موقع الو يل املا تفا نفاذ إىل ا ها ا ياح  ل ص ل ل شكر إىل األمانة . ل b لوتوجه

ية أن تكون أقوى تا تقارير ا بغي  شلك واملضمون، أنه  يث ا هر، من  نه علق بأن هذا  تقرير األول  لعىل ا ل لل ي ل نل ح يظ وأعرب . ًلك
يك ا(ين أب يا وا هورية كور3 وأملا يده لوفود  سـعن تأ ن ملكي تعلق مج يقت ف¬  شامM للمؤرشات اليت  يعة غري ا يرزوا ا سـ ل لطب

ية نب . لمبجاالت حتققت فهيا أوجه فعا ية وأن  توحة لقامئة أوجه الفعا تكون ;ى األمانة رؤية  هم أن  تجوقال إنه من ا ل تت مف مل
هاب وا;قة سا;ول األعضاء اإلدارة اجلزية من خالل تقدمي قامئة مفرطة يف اإل بغي لألمانة حتديد ما هو ممكن ينوأضاف أنه . ئ

يه ذÅ من اإلدارة اجلزية نطوي  شأن ملا  بغي ل6ول األعضاء أن تصدر تعل¬ت يف هذا ا ئألنه ال  عل ي ل ثة . ني ثا نقطة ا لوتعلقت ا ل ل
با سوية بني الوفورات يف إدارة ا يث أعرب عن عدم ارياحه ملا يف الويقة من  باين،  ملاليت أ�رها الوفد بإدارة ا ت ث ت يانة ينحمل ص و

باين ثل تدبريا . ملا يانة، مما ال  ت� ا ية  تلكفة الهنا باين ال يؤدي يف رأيه إال إىل ز3دة ا يانة ا ًوقال الوفد إن إرجاء  مي لص ل ئ ل مل ص
ية ليا للفعا ًحق يانة. يق يف ا نه نفى ذÅ عن إرجاء تاك ية،  ثل دون شك أوجه فعا يل  تفا لصوأقر بأن بعض ا ل ل مت ص وأ�ر الوفد . لكل

تكرراًنقاطا  ثل حمورا  شاريني، مما  P ôسأ ًأخرى أوها  مً ميل ت يط هبذا ا�ال والهنج، وأن . سم حيوأبرز الوفد أن اإلهبام مازال 
يفهتا نظمة و شاريني الالزم حىت تؤدي ا P شأن عدد شغاالت  ظناك ا مل ت ب ن يحات اليت . سه تو ية أن ا ثا نقطة ا ضوذكر يف ا ل ن ل ل

تعاقدات اخلا شأن ا لساقهتا األمانة  نعةب ية عىل خدمات الرتمجة غري  مقر ية . ج يف ا;ا تاك تلق املقارنة بني ا خلوأضاف أنه مل  ل ل ي
ناع P ية املقدمة يف الويقة باكمل تواخلار قث يف صعب، وإنه حىت يف حاô اللجوء إىل . ج تاك ساب هذه ا لوقال إن  ل ح

نا مبواف بقى لزاما خفض عدد الو�ئق وأجحاáا، ر ية،  تعاقدات اخلار ًا هً ي شعر بأن ا;ول األعضاء مل جل نه  يقة ا;ول األعضاء،  لك
شاهتا نا يا خالل  نقطة تركزيا اك قتعط هذه ا مل ًف بت مزيدا من املعلومات وتقارير . ً ثريا من ا;ول األعضاء  ًوذكر الوفد أن  طلً ك

شلك مو نه أو عرضه  يل  ترب من ا;ول األعضاء خالف الوفد أن هذا ميكن ا يÊ مل  ية،  بإضا تقل ميع ب يللف وقال . لقلجز إال ا
ثل أحد  يع أمهميالوفد إن هذا الوضع يقلقه ألنه  نظمة  تلكفة، وإنه يرى أن ا ية ا نظر يف أوجه فعا ياق ا نقاط يف  تط ا مل ل ل ل سـ تسـل
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توفري يف جمال الو�ئق ليق قدر آخر من ا ية اليت ميكن هبا خفض هذا احلجم من . حتق شأن ا يه  تو متس من األمانة ا يفوا لكج ب ل ل
بلالو�ئق يف  . ملسـتق ا

ياوتوجه وفد  .539 با نأ يد سـ تفق كذÅ مع وفود أخرى يف أن ما قدم  شكر إىل األمانة عىل عرض الويقة وأضاف أنه  b ج ً ي ث ل
نقصه يشء من الطموح يا من أنه اكن من املفضل أن حتدد األمانة جماالت أخرى خالف . يلكن رمبا  نوكرر ما قاÕ وفد أملا

ثاال بس  همة، وا ًاحملددة يف ا م ت يق بعض الوفورات من خالل خفض جحم قمل شأن إماكية  حتق عىل ذÅ مما قاÕ وفد فرسا  ن ب ن
تلكفة" ختت¤"وقال إن األمانة يه األقدر عىل حتديد ا�االت اليت . الو�ئق متM يف ا لفهيا وفورات  وأعرب الوفد عن رأيه . حم

سلمي ثل الطريق ا تحققة من إرجاء اإلنفاق ال  لبأن الوفورات ا مت تقص مل يف ألن من شأهنا أن  تاك توصل إىل خفض ا تن حنو ا ل ل ل
نظر يف أرقام عام . من الوضوح سن ا ية املقارنة أنه من ا تعلق  لوذكر الوفد أيضا ف¬  تح مبهنج ملسـي ً عالوة عىل عام آخر 2011ً

 2010يث إن عام ح، 2010 إذا ما رجعت هبا املقارنة إىل عام 2012للوقوف عىل وضع الوفورات خالل عام ) 2010(قب� 
تني ت� ورمبا اكن من األجدى مقارنة عام  تلف . 2010 بعام 2012لسـناكن العام األول يف فرتة ا تعلق bلوفورات يف  خموف¬  ي

نوقال إنه يرى إماكية لز3دة اخلفض يف . ي ألف فرنك سورسي150ا�االت، ذكر الوفد أن نفقات األسفار خفضت مبقدار 
ناك أيضا بعض ا�االت ذات الصb Mملوظفني اليت وا. نفقات ذÅ ا�ال تعلقة bملوظفني وذكر أن  نفقات ا ًتفت الوفد إىل ا ه مل ل ل

هود ويرغب يف رؤية املزيد يف . ميكن معل املزيد فهيا b يث يرحب ته يه نفس رساô وفود أخرى،  جلوبني الوفد أن رسا ح ل 5
تلكفة األخرى يوب خفض ا تلف  ليل معاجلة  خم جس يدة للغاية يف وكرر. ب ج ما قاÕ املراقب املايل من أن اإليرادات اكنت 

نصف األول من العام توى متاما، مما يزيد من خطورة . لا ثاين من العام عىل نفس ا نصف ا ًوأعرب عن أم� أن يكون ا سـ ل ملل
ثاين من العام نصف ا نفقات يف ا لز3دة ا ل تو. ل هد عىل نفس ا ية مواصM ا سـوشدد الوفد عىل أ ملمه ى واحلفاظ عىل القوة جل

 .ا;افعة

يل ز3دة كفاءة إدارهتا .540 نظمة بأرسها يف  مية اليت بذلهتا ا هود ا ياbن عن تقديره  بوأعرب وفد ا سللج مل وقال الوفد إن . لعظل
تلكفة ية ا يذ تدابري فعا شأن  تقرير الصادر  سب ا تلكفة  بو قد حققت يف رأيه وفورات يف ا لالو ل ب ل ح ل وعىل اجلانب اآلخر، . تنفي

يف من عدمهت تاك باين وفرا يف ا يانة ا ندوق  شاء  بار إرجاء اقرتاح إ لساءل الوفد عن إماكية ا ل مل لص ص ن ت ًن تعني . ع يوأضاف أنه 
يات كام أن أي عربة  سلمي للمزيا يط ا شلك مجمع، وا بو،  يا يف الو نفذة حا ثل ت� ا تلكفة،  توفري يف ا نيذ تدابري ا ل تخط ب ي ل مل ل لل ً م تنف

تني جعلتاج إىل  تربا من املال، كام 5وبني. حت هد انعقاد عدد من Pج@عات، مما يلكف قدرا  تني أن  ً أن من شأن فرتة ا معً ش تن لسـ
ية . هو احلال يف لك عام يل احلفاظ عىل الفعا بو �ودا يف  متر يف توقع بذل الو نحى  ياbن يف هذا ا لوقال إن وفد ا س ي مل بل ً سيسـ

Åشغال بذ P كر ما يف. نيف إدارهتا ويف)b نظمة من وجوب ترمجة أجحام وخص ياسة اللغات اجلديدة عىل ا ملرضه اع@د  سـ
بو  تعلقة bج@عات الو يل احلد من عدد و�ئق العمل ا مية يف  بو ح@ إىل بذل �ود  يبرية من الويقة، مما يلجئ الو مل س ي ث بك جسـ ً

نة . وعدد صفحاهتا ثل ا سني وضع اج@عات  ية  للجويف ضوء هذا الوضع الصعب، و حت ية الفكرية مبغ ية وا b ية مللكا من لتن اليت (ملع
ها املقدمة بضخامة عدد صفحاهتا سمت و� ئقا نحو )ت ل، أعرب الوفد عن توقعه من األمانة أن تقلل من جحم و�ئق العمل عىل ا

ًاملذكور آنفا، مما يؤدي يف هناية املطاف إىل خفض مالمئ يف عبء العمل الواقع عىل اكهل ا;ول األعضاء عالوة ع يد ً شـىل تر
بو يف يف الو تاك يا ل  . ل

بة  .541 b ،بو ونفقاهتا حىت اآلن تعراض إيرادات الو شكر إىل األمانة عىل ا b ية تحدة األمر سـوتوجه وفد الوال3ت ا ي سـ ل لنمل يك
نظمة املايل2012إىل عام  سن موقف ا مل، وأعرب عن رسوره مبا عمل من  يذ تدابري . ح ها يف  رشو نفوأثىن الوفد عىل الوبو  تع ل ي

ية الفرتة لفعا ية وضع مزيا تفق علهيا خالل  تلكفة ا نية ا معل مل بال 13-2012ل ها  بو ال@ ً، وأعرب عن توقعه أن تواصل الو سـ سي
بة  تجاوز الز3دة فهيا  يث ال  نفقات  سـخلفض ا ت حب تني% 3نل  . لسـنعىل مدى فرتة ا

تعلقة بو�ئق اج@عات الو .542 يقات ا;ول األعضاء ا با عىل  يوقال الريس  مل تعل ًي تعق بو أن رساô ا;ول األعضاء إىل األمانة ئ
تضاربة يا- رسائل  مجيب أن تكون واحضة ألن ا;ول األعضاء تصدر أ ووحض أن ا;ول األعضاء تريد احلصول عىل و�ئق . ًح

. ومزيد من املعلومات وال شك أهنا تريد اللغات، واألمانة أ¾حت ذÅ وا;ول األعضاء تقول ال، ال تقللوا من الو�ئق
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تقارير واللغات، مث يه أيضا تقول نريد خفضا يف و b يهنا أهنا يه اليت تطالب ًأضاف أن عىل ا;ول األعضاء أن تضع نصب أ ً ل ع
يف تاك لا سني . ل بة دون شك، مفن املمكن   ôحتوأضاف أن املعاد نظر أسلوبصع سني، لكن جيب ا سع  ل العمل وا�ال  تح للت م

يث ت توازن،  حبإىل األمر من خالل ذÅ ا نظمة ل6ول األعضاء أوال وأخريال هذه ا  ،Åنصفة كذ ًكون ا;ول األعضاء  ً مل ف  . م

نقطة اليت أ�رها الريس جوهرية للغاية .543 ئوذكرت األمانة أن ا ها ا;ول األعضاء، وال شك . ل نظمة حتر بو  نت أن الو كو م يي ب
ند إىل و�ئق بات  ثري من هذه ا بات، و يب  ستأن األمانة  لطل ك للطل تتج يق األمانة وفورات وقالت إن . تسـ متل  حتقهذا جمال  حي

تلف  ية  ية يف األاكد تدر يث تعطي ا;ول األعضاء مزيدا من الو�ئق أو مزيدا من ا;ورات ا ها  مبخيه وإعادة تو مي ي ل بحب جهي ًف ً
ترص األمر  يث ال  تاح  يد يف الو�ئق اليت  نفس القدر من املال إن أمكن الرت يق  يقاللغات، وهذا لكه قابل  حبتحق ت شـ ب عىل لل

وأكدت أن األمانة . وأضافت أن ذÅ األمر يف مجم� بني أيدي ا;ول األعضاء. المك، بل ميكن إ¾حة مك أقل جبودة أعىل
تطاع  تصار الو�ئق قدر ا ها ال سـتفعل لك ما يف و ملسـ خ رش صفحات(سع عيث ال تزيد عىل  ، ومع ذÅ فإن األمانة ال )حب

نفقات بل أخرى خلفض ا لتكف كذÅ عن ال@س  ياء يف سـ بحث عن أ ية أو ا ية والفعا تا شـ، سواء اكن ذÅ يف جمال اإل ل ل جن
ها قفيط اإلدارة ميكن و يد. حم توى الرت ية ورفع  يا P يق يب  شـوقالت إهنا تدرس أسا سـ ب سـ مل ن ناقش . لتحق نا  نومضت تقول إ ن

ب نفقات  ية ويا-ت اإليرادات وا ية مع املدير العام األمور املا تخالل Pج@عات ا ل ب ل نا فع� للفصل شة ما  نا نا و نني اجتا ق ميكه م
شغل bلزتام احلصافة يف ظل هذه الظروف نشلك أفضل و شأن . نب نقطة اليت أ�رها وفد فرسا  باه ا b بوذكرت أهنا الحظت ن ل تن

سري . ئاإلدارة اجلزية باعا بأن األمانة  شاهداهتا ا تكون ;ى ا;ول األعضاء من خالل  ها أن  توأعربت األمانة عن أ نط م ًي يف مل
يح ية، ول6ول . لصحPجتاه ا نذ بدء ا هر األوىل  تة أ ند حد ا لعملوقالت إن هذا معل جار وإن األمانة مازالت  سـ مع ش ل ٍ

يا ًاألعضاء أن حتمك العام القادم عىل ما حتقق  ية اإلرجاء . فعل شأن  نقطة اليت أ�رهتا الوفود  باه ا b قضوأضافت أهنا الحظت ب ل تن
يةوأهنا نقطة وجهية للغاية وأن سائل اإلرجاء هذه عىل أهنا أوجه فعا تب عرض  تحرص عىل  ل األمانة  م جت  . سـ

يات  .544 ية وا نة الرب-مج واملزيا سات إحاطة بعد اج@عات  شأن جحم الو�ئق أن تعقد  مجلعواقرتح وفد فرسا  ن جل جل ب ن
يل خفض جحم الو�ئق نظر يف اإلدالء bقرتاحات يف  ية  سبواللجان الر لل  رأيه يرجع إىل ا;ول األعضاء وقال إن األمر يف. ئيسـ

ندما تطلب و�ئق ية  سؤو عأن ترصف  ل مب تضمن جدول . ت بو أن  ثل الو نظمة  بغي يف خارطة طريق أي  يوأضاف أنه  ي مي م ن
تعلقة bالج@عات ية خفض جحم الو�ئق ا شأن  ندا  ملاألعامل  ب كيفب يط . ً يع وأنه أمر  سـوبني أن هذا يصب يف مصلحة ا بمجل 5

يث ميكن يث حللغاية،  تفادة من  نظر يف ا;روس ا سة إحاطة بعده مع ا يا يف بداية Pج@ع وخالل   Åح ذكر ذ سـ ل جل مله ً شف
Åية ذ نه و يفما ميكن اإلقالل   . كم

تجاوز حد الو�ئق .545 ية  يا أن ا توذكر وفد أملا لقض نقطة اليت أ�رهتا األمانة من أن ا;ول األعضاء يه اليت . ن هم ا لوقال إنه  يف
تخذ . ًالطلب الزائد يلهتم الوفورات الهتاماحترك الطلب وأن  ندما  مثن  b توأضاف أن ا;ول األعضاء ال تكون عىل دراية ع ل

شأن دراسة جديدة بقرارا  ناس عىل وعي . ً ية حىت يكون ا بعات املا لواقرتح الوفد بدء أي ويقة ذات صM مبعلومات عن ا ل ت لث
تلك نفعة ا شأن  نون من اختاذ قرار  لهبا، ومن مث  مب ية حىت تعرف ا;ول . فةيمتك شفا b سم فوأضاف أن هذا األمر جيب أن  ل يت

تقدم بطلب ند ا بدة  يف ا تاك لاألعضاء بدقة ا ع ل بل . ملتكل نظر  يح ل6ول األعضاء إعادة ا يذ وإنه  هل ا قوقال إن هذا  ت نف لس ي لت
تحقاقه ما يلكف شاط ما ويف ا سـاخلوض يف   . ٍن

بق هذه .546 سان  يطوعقب الريس بأن جملس حقوق اإل ن متد ا�لس أي ئ بل أن  ته  يث تعرض أما يع املامرسة،  ق نح
يلكف  نة  ثال إن تكوين هذه ا ية، كأن تقول  سـاقرتاحات آ�ر ذP Åقرتاح عىل املزيا للج ًن يون دوالر، وناء عىل 2.5م  ً ب مل

نه ئوذكر الريس بأنه ملا سأل األمانة عن تلكفة إجراء دراسة ع. عذÅ مييض ا�لس يف األمر أو حيجم  ند 5 عن احلومكة مل جيد 
bبدو . ًأحد جوا بل إجراهئا ال  نة  شأن دراسات  ية  ية الرب- يمي لآل�ر املرتبة يف املزيا توقال إن فكرة احلصول عىل  ي ب جم ن قت معتق

يل من املال بلغ  يا-  تعلق أ يث إن األمر قد  ئئة،  مب ي ضس ً ح ح  . ي



WO/PBC/19/28  
133 
 

بويفارية-مجهورية (فزنويال  وفد وأعلن .547 ل ا يا-  عن اتفاقه مع ال)ل سم أ ًريس يف أن تعل¬ت ا;ول األعضاء إىل األمانة  ح تتئ
يهنا تضارب ف¬  ببيشء من ا ته. ل بع، بل عىل  يس عىل ما  تعلق bلو�ئق، أن مدار األمر  تقد، ف¬  يوقال الوفد إنه  يط ي مكيع ُ . ل

ية والفر با ية واإلنلكزيية واإل تلقى و�ئق bللغات العرية وا نووحض الوفد أنه  نلص سـ ي ب يÊ ال يوجد يف الوفد من يعرف ني بية  سـ
تخدáا أحد، مرتوكة يف مركز الو�ئق. بالقراءة bلعرية ية اليت ال  يع اللغات الر ثرية، تقارير  سـوأضاف أن مثة و�ئق  مس جبم . يك

باعة نات عىل إجراء ا لطواقرتح إضفاء  يس بالغة يف خفض طول الو�ئق أن يفيض. حت  إىل ملوقال الوفد إنه يرى أن من شأن ا
ية بتاجئ   . سلن

سب الطلب .548 باعهتا إال  يا، وال تلجأ إىل  بو متارس إرسال الو�ئق إلكرتو حوأكدت األمانة أن الو ط ن وأضافت األمانة . ًي
يف إال تلكفة  باعة ال  تضأن ا سة إعداد أي ويقة، لكن العامل األمه هو احلجمصلط ثغرية يف  جحم الو�ئق ومك Pج@عات، : سل

بعت أو أرسلت bلربيد اإللكرتوينتكمما يؤدي إىل  توزيع، سواء  تاج مث ا ية للرتمجة واملراجعة واإل يف عا طبد تاك ل ن ل وقالت . ل
يدة سات إحاطة اليت اقرت:ا وفد فرسا رمبا تكون فكرة  جاألمانة إن فكرة عقد  ن  . جل

يا5وذكر وفد  .549 با نأ ية ا6 بأن خمصصات خدمات املؤمترات ال تصل إىل سـ ناك جماالت . ملنظمةن bملائة من مزيا هوقال إن 
نطوي عىل إماكيات  نأخرى  رشيةتت ثل املوارد ا برية،  لبوفري  م 5وبني أن تركزي األعضاء عىل الو�ئق فقط، وإن اكنت áمة، . ك

يا نفقات  بب جل ا يث إن جماالت أخرى يه اليت  ية،  هم إىل األقل أ ًقد يرصهم من ا فعل ل سمه ح مل  . تف

550.  ôيعني األمانة عىل . قد وصلت" تو� احلذر"وأكد املراقب عىل أن رسا  Åها ألن ذ سام سـوأعرب عن سعادته  عب
نطاق ا;اخيل لز3دة هذه الرساô تعزيزا عىل ا ً يقات. ً نفقات، ذكر أن األمانة الحظت ا تعلق بإرجاء ا تعلوف¬  ل وقال إن . لي
بار ذÅ توفريا بغي ا ًاألمانة أقرت بأنه ال  ت عي سأô. ن بة إىل  b موأضاف رشوعات لنسـ نا من ا ناك عددا  شاريني أن  P مل ًس ي ه معت ً

يق ا;اخيل(اجلارية  تد ية ا!اطرة أو ا تعلق  رشوعات  قرشوعات حاسوية أو  ل بقض ت مب يا bلرضورة ) م توافر لألمانة دا ًوال  خل ت
رشوعات يعون ستووحض أهنا تلجأ يف هذه احلاالت إىل ا. مللك اخلربات الالزمة وال أفضل اخلرباء إلدارة هذه ا يسـتطشاريني 

يا تاح دا رشوعات وحيملون معارف رمبا ال  ية تطور هذه ا شأن  ًتوفري املعلومات الالزمة  خل ت ملب نظر إىل . يفك b لومىض يقول إنه
يف األفراد كلك ياق تاك نعزل، بل جيب وضعه مضن  شلك  نظر إىل هذا األمر  بغي أال  شاريني،  P نفق عىل لما  سـ ب ي ي ت مي ن . س

تعلق bملقا باه ا;ول األعضاء إىل وجود مقار-ت bألعوام يوف¬  هر 2011 و2010نترنة، اسرتعى املراقب املايل ا تة أ ش وا لسـ
سؤال . 2012األوىل من عام  سأô الو�ئق والرتمجة أن املدير العام ذكر هذا آنفا وأجابت الوفود عن ذÅ ا شأن  لوبني  م ًب 5

ية وقال إن القامئة اليت قدمهتا األمانة إىل ا;ول  يات ملزيا ناألعضاء اكنت من وقت اع@د ا ناك . 13-2012مجلع هوأضاف أن 
تخدáا  تخزين وعدد األظرف اليت  يف ا توفري يف اسـهتالك الطاقة وتاك ثل ا نظر فهيا األمانة،  توفري  سـبال أخرى  ل ل ل س لل نسـ م ت ً

ثري من األمور حىت تقف عىل املواضع ال. وهكذا توفري يف  متس ا كوذكر أن األمانة  ل يق وفورات فهياتل وتوجه . حتقيت ميكن 
تعلق بعرض الويقة هم ف¬  شكر إىل وفد فرسا ملا أبدى من  b ثاملراقب املايل ي ن بت يف الربط بني . تفل غوبني أن األمانة ر 5

ية(املوضوعني  تعراض املايل وتدابري الفعا Pل تني ) سـ تني ألنه يصعب للغاية خالل فرتة ا تني  نويس إعداد و يق سـل م لث حتديد نفصل
تحققة ها وما أبدت ا;ول األعضاء من . ملمك الوفورات ا شا نوات اليت عكفت عىل ا بت يف عرض ا فوقال إن األمانة ر تكلق سـغ

يقه وما أجنزته األمانة بة يف  حتقر نوان يف لك مرة. غ وذكر املراقب . عوأضاف أنه من bلغ الصعوبة أن يوضع رمق حمدد مقابل لك 
يل قد وص�، أي أن  يةقأن ما  يل املوجودة غري اك تفا ية وا فاألرقام املوجودة غري اك صف بب الربط بني . ل سووحض أن هذا هو 

تلكفة ية ا تعلقة بأوجه فعا نفقات وجداول اإليرادات، مع املعلومات ا لجداول ا ل مل وأردف يقول إنه مع ذÅ فقد تعذر عىل . ل
ôن. األمانة وضع رمق حمدد يف لك حا b تعلق لوبني أنه ف¬  ي ناك جدول، اجلدول 5 سب 6فهفقات  نفقات  b نا، يعرض قامئة ح  ل ًي ي تع

يف تاك لأبواب ا يل أكرث من الالزم. ل تفا توى ألن ذÅ جيعل ا صوقال إنه من الصعب للغاية ز3دة ا;قة عن ذÅ ا ل . ملسـ
تطاع وتوفري أكرب قدر ممكن من املعلومات املراقب املايل أنه تلقى وذكر . ملسـوأضاف أن األمانة اجهتدت يف حترى ا;قة قدر ا

بغي  يا من أنه  باه أيضا ما قاÕ وفد أملا b ية، وأنه تلقى سا تعامل مع احلاجة إىل الوفورات  شأن رضورة ا يل  باه ما  bن ت ق يت ن ن سـ حب ل ب ًن
يف تاك تقدير  رشوع  لإحلاق لك طلب  لل ب بت يف إجراء دراسة عن احلومكة وسألت مك . مل غوقال إن ا;ول األعضاء إذا ر

رشوع أو هذه ا;راسة بدقة وما يه تلكف،  يات هذا ا يث يلزم األمانة أن تعرف  مليصعب حتديد الرمق،  تضمق حسـ ف
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با دامئا تقرير املطلوب، مما جيعل األمر  ًاألهداف وما نوع ا ً صع تطلب أن تكون . ل يا  ها  يوأضاف أن الفكرة جذابة لكن  ًمعل تطبيق
ت ياجات ا يقة للغاية bال مل;ى األمانة معرفة د حت رشوع معنيق نة أو  مصM بدراسة  ية، لكن . معي  ôسأ منطقوقال إن هذه  م

يا تيض معال إضا بات  ندما ترد  يد  نا، بلك تأ شف األمانة هذا األمر، إن اكن  ًالفكرة جذابة دون شك و فً تق ًممك طل ع ك . ستسـتك
شأن الو� سة إحاطة  تعلق بعقد  بكام أعرب املراقب املايل عن اتفاقه مع وفد فرسا ف¬  جل ي نة الرب-مج ن جلئق بعد اج@عات 

ية  . نواملزيا

بويفارية-مجهورية (فزنويال وأعرب وفد  .551 ل ا يق وفد )ل ته يف العودة إىل  تعل عن ر ياغب با نأ بة سـ شأن  سـ   bملائة من 6نب
ية خلدمات اللغات واملؤمترات هم أن يعمل . ناملزيا بريا من املال وإنه من ا بلغا  ثل  ملوقال الوفد إن ذÅ ال  ًم ك لك من الوفود ًمي

تضاربة لألمانة. بلغته نب إصدار رسائل  نا  ست وهبذا  بون يف اإلبقاء عىل اللغات ا موذكر الوفد أن األعضاء را جت ن ل  ."ميكغ

ند يف جدول األعامل وتال القرار املقرتح .552 شة هذا ا نا تمت الريس  بوا لق م ئ  .خ

بو  .553 يات ا;ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الرب-مج واملزيا يإن  مجع ن ثbإلحاطة علام مبضمون الويقة جل
WO/PBC/19/9 . 

ند  ند ا ند ا ند ا تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة    ::::14141414للللببببا متويل عىل األجل الطويل  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةا متويل عىل األجل الطويل  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةا متويل عىل األجل الطويل  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةا متويل عىل األجل الطويل  للللللللا بولللل بو يف الو بو يف الو بو يف الو     يييي يف الو

شات إىل الويقة  .554 نا ندت ا ثا ق مل  . W/PBC/19/23تس

نات  .555 يجة ;فع تأ نظمة  يارات حلل Pلزتام املايل الواقع عىل ا حصوقال الريس إن الويقة تعرض  ي ن مل مث ت خ ية بعد هناية ئ
سابقني بو ا لاخلدمة ملوظفي الو يارات املذكورة. ي خلودعا املراقب املايل إىل عرض ا َ . 

ية ا;وية للقطاع العام، رأت األمانة أن  .556 نظمة خطوة Pتقال إىل املعايري احملا لووحض املراقب املايل أنه ملا اختذت ا س ن بمل
ئة  نة  يف  تحمل تاك يناك الزتاما قو3  ي ل ب لهته مع ً بلً ئهتا العامM يف ا مترة ألعضاء  ية ا تقالضامن Pج@عي والرعاية ا سـي مله ملسـ . لصح

بريا متويل ووجدوه  بوا هذا القدر من ا تواريني قد  P ًوقال إن ك سـ لك يمي هذا األمر يف . ح نظمة  بق  تقوأضاف أنه قد  للم سـ
ية  ندا يف املزيا سابقة ووضعت  نوات ا نا ب ل ًسـ يف(ل تاك نة من ا ئوية  لبة  ل ي معسـ من أجل متويل هذا )  ذات الصb Mملوظفنيمن

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة شاط، أال وهو ا لا تلكفة . لن تقلون ا تواريون ا P سب ندما  لوبني أن األمانة الحظت  سـ ك ح ملع 5
توارية ما ييل Pهر اجتاها تصاعد3، ومن شأن: ك سب سابقا وأهنا  ثريا مما اكن  تلكفة أعىل  ًأوال، أن ا ً تظً ُح ك ًل  هذا Pجتاه ً

توقع ثل ارتفاع العمر ا بل نظرا لعدة عوامل ا;ول األعضاء عىل دراية هبا،  متر فرتة طويM يف ا تصاعدي أن  ملا مل ًتق ملسـ وقال . يسـ
يص  مترار ف¬ تفعل، أي  P ها بغي  ساءلت إن اكن  ختصإن األمانة  ي سـت ل ية مقابل هذا ا;ين ) وسداد(ن نجزء من املزيا

متل ط تواري ا Pحمل يذ ومن ك هM ا نظمة و نفويل األجل، أو جتاوز ذÅ إىل اقرتاح حلول قد تكون أخف وطأة عىل ا لتس مل
شلكة عىل األجل الطويل متكني من حل ا ملشأهنا ا يام هبذا. ل يع ا يد ألهنا  نظمة يف وضع إجيايب إىل حد  لقووحض أن ا تط بع : تسـمل

بين  ية عن طريق  ية وإماكية حلل هذه ا تناك موارد اك لفضف ن شلكة عىل األجل الطويلفه نوعة من شأهنا حل هذه ا ملتدابري  . مت
ية سـوذكر أن Pقرتاح الوارد يف الويقة يرتكز عىل بعض األفاكر األسا شاء . ث يام به هو إ نوأردف يقول إن ما تريد األمانة ا لق
بو ية الو ناظر من مزيا بو عىل أن يرفع ا;ين ا تقل متوÕ الو ييان  ن مل ي سـ شأن هذا ا. مك يحوز لك األصول " 1: "لكيانبوقال  سـإنه 

يه، " 2"واخلصوم،  نقود املدفوعة  يكون من املمكن جين أرbح عىل ا فإنه  ل ية ومن " 3"سـ يدفع من املزيا تظام  بلغا  نإن  سـ ًن م ً م
بيل تقل حتمل هذا القرض ا يان ا يح هذا ا تقاملمكن أن  لك ملسـت سـ متويل القرض اخلاص . ملي لووحض أنه من املفرتض أن يغطي ا

ت bقرتاح. أمني الصحي بعد هناية اخلدمةلP ثل بإجياز شديد الغرض من ميوبني أن هذا  وأضاف املراقب املايل أن القرار بني . 5
يارات اليت درسـهتا األمانة تقل هو أحد ا يان  شاء  خلأيدي ا;ول األعضاء ووحض أن إ سـ ك ييك . من Tيل ال سـوقال إن ا بس ل

ئوية من امل بة  تطاع  يدي هو ا ما سـق نتقل بيلل يعوض ذÅ القرض، أي Pلزتام ا بلغ  ية والقول بأن هذا ا ملسـتقزيا سـ مل ووحض أن . ن
ناك  يان أن  هاألمانة ترغب يف  ت�ر هذه األموال أيضاب ية ذP Åلزتام، ومن املمكن ا تقل  يان  س إماكية متويل  تغط سـ ك لن م
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بة ز3دة القرض ا(ي يفرضه نظا يا يف موا سائM، بهنج أطول أمدا،  كا سع ًل تأمني الصحي بعد هناية اخلدمةً وأضاف املراقب . لم ا
ئM وطرحوا اقرتاحات سـأن األمانة حتدثت يف األمر مع عدد من الوفود، وقد أ�روا أ تقاده أن بعض الوفود . ٍ عوأعرب عن ا

يقات الوفود عىل Pقرتاحات املطروحة يف شلكة بوضوح bلغ وعن تطلعه إىل Pسـ@ع إىل  ية ا تعلهم ما مل ه  . ث الويقةتف

ية وأن توافقا قد  .557 يا يف Pج@عات غري الر بد شت  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة نو ية  يا بأن  ًوذكر وفد أملا مسً ئ ق لل قض من 5
شة بعد نا قانعقد عىل أن Pقرتاح غري جاهز  نة . وقال إن الوقت مل حين بعد ل6خول يف ت� املرحM. للم للجوأضاف أن ا

تقM لل شارية ا Pسـ ملت نه غري جاهز الختاذ قرارس شة  نا بغي طرح املوضوع  لكرقابة ذكرت أيضا أنه  قن للم ي ّوبني الوفد إىل أنه . ً
متر  ثريا، فإن ازد3ده  بلغ زاد  سيسـbلرمغ من قول املراقب املايل بأن ا ً ك بة (مل ، مما يعين أن ) bملائة كحد أدىن3بنسـالز3دة 

سم جبمود bلغ يون فرنك سورسي يف هناية عام 103طروح هو وقال إن الرمق امل. يتPقرتاح  ي  ، فإن اكن املقرتح 2011مل
يون خالل 103تغطية  ئذ إىل 12مل  ٍ عاما، فقد يصل Pلزتام و قت ست 200ً ية ا;مع  يون إذا زاد أكرث، مما يعين أن آ ي  ل لمل

ئا مفقودا. حمل نظر ناك  ًوقال إن  ً شي شاهبة5وذكر الوفد بأن املراقب املايل اكن قد قال. ه نظامت أخرى تدرس مفاهمي  م إن  . م
يف العالج الطيب،  تأمني وتاك ساط ا سم أ يث  ية،  نظمة الصحة العا بعة يف  لومىض يقول إن الوفد نظر يف املامرسة ا ل ق تق مل حت م مل

بات  توى عال من ا!اطرة36لوبلغ عدد املطا ية  سمت ا نة وا ٍ ألفا يف ا ً سـ لعمل ت مبسـ ل ية. ً نظمة الصحة العا ملوعلق بأن  سب م ح، 
يف  تاك تضهيا الرضورة من أجل هذا الرتيب املذكور، وترتاوح ا تلف  توافرة ;يه، ;هيا كذÅ إدارة من نوع  لاملعلومات ا ل خم تمل تق

نو43 و3اإلدارية (Å بني  يون   ً سـ يف إدارية. مل تاك لوأبرز الوفد خلو الويقة من أي ذكر  ل تو® . ث ملوساءل أيضا عن ا;ور ا ًت
يهل6ول األعضاء أو ته واإلرشاف  تقل املذكور ومرا يان ا شاء ا عل املوظفني يف إ ب سـ قن مل بغي لألمانة كخطوة . لك ينوأضاف أنه 

تفادة من جتارهبا نظامت أخرى لال تح حوارا مع  ية أن  سـ¾ مل يويورك . ًتف توبر(نوأشار إىل اج@ع مقرر عقده يف  ) نومفرب/كيف أ
تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة عىل ية ا ل;راسة  تحدة عامةقض توى األمم ا  ً مل تاجئ ذÅ . مسـ نواقرتح الوفد Pتظار حىت تعرف  ُن

بكرا جدا الختاذ قرار. Pج@ع شعر أن الوقت مازال  ًوقال إنه  ً م توافر ل6ول األعضاء لك  ي يث مل  هوم،  تواحلمك عىل ا ح ملف
نري  . مسـتاملعلومات الالزمة الختاذ قرار 

يار وفد 5وذك     .558 با نأ نظمة، مما من  بأنه اكن،سـ بدها ا شأن Pلزتامات اليت  بات أخرى، قد أعرب عن قلقه  نا مل يف  ب تكسـ تم
ها املايل توسط والطويل أن يضعف مو قفشأنه يف األجلني ا بت . مل يب الوفد bلويقة، اليت  بب تر ثوبني أن هذا هو  ح تس ث 5

بة يف معاجلهتا شلكة ور غوجود  ها أن تقدم مزيدا وأضاف الوفد أن األمانة اكنت قد وعدت خال. م ًل Pج@ع ا(ي عقده  مع
يار رمق  يذ ا شأن  ملعمن املعلومات  ية ا;وية للقطاع العام وPقرتاح ذاته، إال أن ت� املعلومات مل 25تنفب ل مضن املعايري احملا بس

ه. تص� حىت اآلن يث قال إنه  نظرية،  ية ا نا شأن Pقرتاح من ا شغاالته  تفمث أعرب الوفد عن ا ح يح ل ل ب يه األمانة ن لم ما تريم إ
ية األمر كلك شلك اكمل ما توعب  هإال إنه ال  ب يا وذكر أن Pقرتاح خيلو . يسـ يان ا(ي أدىل به وفد أملا نورصح بأنه يؤيد ا لب

ياجات P بة سدد هبا األموال الالزمة ملوا ية اليت  بني ا تمن أي جداول  ك ت لك حت س ترب أنه مل تقرتح أي حلول . يف يعووحض أنه 
كيشأن  بيلب تقية معاجلة الطلب املايل ا تفصح لك الوفود . ملسـف سع خالل هذه ا;ورة وقت اكف  لوعلق الوفد بأنه رمبا ال  ٍت ي

شغاالهتا يع ا نعن  سورسي. مج شأ وفق القانون ا تقل  يان ا يوساءل إن اكن هذا ا لي ن سـ سـت مل بغي أوال أن تضع . لك ًوذكر أنه  ين
يكون  يان  يهنا أن ا عا;ول األعضاء نصب أ سـ يث 50ليه الزتام قدره لكع  ،Åيون فرنك سورسي، بل ويزيد عن ذ ح  ي مل

يون فرنك سورسي103سـيكون  ي  بلغ قدره . مل ية  يخرج من املزيا  ،Åناء عىل ذ موقال إنه  ن سـ فب يون فرنك 50ً مل 
بو ثل الزتاما عىل الو يسورسي، و ًمي سـ يحدث . ي نظر يف األصول واخلصوم وما  بوأضاف أنه يلزم ا;ول األعضاء ا سـ بلغ ل مشأن 

يون فرنك سورسي اآلخر53 ي  ثاين وهو أنه قد يكون يف الطريق الزتامات أخرى، وقال إن . مل لوتطرق الوفد إىل شاغ� ا
تضح للوفد . هذه نقطة bلغة األثر بة عىل األموال، بني أنه ال  شأن األرbح ا يح الوارد يف الويقة  تو يوbإلشارة إىل ا سـ ب ث ض 5ل ملكت

يف أن ا تدين ومع ذÅ فإن كمتام الوضوح  تحقات bلغة ا بو يف الوقت الراهن تدر  ية الو يان مزيا لألموال الواردة مضن  سـ ي ن مب
تقل يان  ها يف  ثري مبجرد و تحقق عائدا أعىل  سـنفس األموال  ك مسـ ضع بك بغي يف رأيه أن حيقق املال . ً ينوعلق عىل ذÅ قائال أنه  ً

بو أو خرج مهنا ية واقرت. ينفس العائد سواء بقي داخل الو نفس ا بو  ية الو يان مزيا ت�ر األموال الواردة مضن  يفح ا لكس ب ي ن ب
ثريا نظمة املايل  سني وضع ا تقل، مما يكون من شأنه  يان ا ًاملقرتحة  ك مل حت ملسـ  . للك
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تعداد الع@د      .559 ثري ا بدو  ية اليت عقدها مع الوفود، فال يوجد ف¬  شاورات غري الر سب ا سـوقال الريس إنه،  ك ي مس مل ح ئ
يار  شأن املوضوع، مما قد يزود األمانة . املقرتح خالل هذه ا;ورةخلا يع مداخالت الوفود  بواقرتح الريس Pسـ@ع إىل  مج ئ

يدة بت . مفمبالحظات  يارات املطروحة و ية درست ا نة الرب-مج واملزيا يد نص القرار أن  طلووحض أنه من املمكن أن  خل ن جل يف
نةلتعمن األمانة مراجعة الورقة، مع مراعاة ا ية  تا للجيقات اليت أبديت، مث تقدمي الورقة إىل ا;ورة ا ل ل  . ل

ية      .560 تحدة األمر يكوأ�ر وفد الوال3ت ا ئMمل تقاده أن احلل ا(ي اقرتحه سـأ يارات املقرتحة وأعرب عن ا b تعلق ع  خل ت
يل . ئالريس هو األفضل يل  ته األمانة يف  شاق ا(ي بذ هد ا حتلكام أعرب عن تقديره للك ا س ل بل خيارات توفري متويل عىل جل

سابقني وأرسمه تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ملوظفهيم ا لاألجل الطويل  وأعلن الوفد عن الزتامه بضامن الوفاء bاللزتامات . لل
بان. طويM األجل نظمة وأعضاهئا يف ا ية  ية ا سـوقال إن الهنج املطلوب هو أخذ األحوال املا للم حلق حلل وأضاف أنه من . يق

تحدة بأرسهااجلدير نظومة األمم ا ثل شاغال يف  ية بعد هناية اخلدمة  مل bملالحظة أن متويل الزتام لرعاية ا مي ملصح 5وبني أن الوفد . ً
يويورك تحدة يف  ية األمم ا ية يف مزيا ية معاجلة هذه ا ثب  نيراقب عن  مل ن لقض وقال الوفد إنه من اجلدير bملالحظة كذÅ . كيفك

يذ املعايري احملا سأن  تطلب متويل Pلزتامات bلاكمل وإن تنف نه ال  نة  تطلب اإلقرار bلزتامات  يية ا;وية للقطاع العام  ي ي لكل معب
تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة مل حيدد Õ إطار زمين خاص به تابعة املوقف . لمتويل ا يواصل  موأضاف الوفد كذÅ أنه  سـ

ثل أزمة مينه ال يرى أنه  يار وقال الوفد أنه يؤيد إىل. لك تقل 3خل حد أبعد الهنج العام املطروح يف ا يل متويل  سـ، وهو  مشغ ت
ية العامة لألمم  ية معاجلة ا بني  بل، يف  نه يرغب أوال، كام ذكر من  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة،  مجلعمن أجل الزتام ا ت يفل ق كلك ً

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة تحدة  للا يار . مل شان ا خلوطرح  يار املف (4ب بوخلا بو ) يضل ;ى الو ية ضامن الو يسؤP عن  كيف ً
بة إىل ا;ول األعضاء b يان ية وضع ا سـشفا لنل لك يان . ف تضم معلومات عن ا نظمة  ية  يا-ت املا لكوسأل إن اكنت ا سـ للم ل لب

يا تحققة حا ية ا شفا نفس قدر ا ًوتكون  ل مل ل بو . فب نفس القدر من Pه@م إن اكن من املمكن لو اكنت الو متكام سأل  ي  50ت� ب
يار  يار يف إطار ا متويل هذا Pلزتام أن توظف ذÅ ا تاحة  خليون فرنك سورسي  خل لمل م يكون . 3ي يف  سأل  سـومىض  ك ي

بة  بو أن تقرتح فرض رمس  سـللو تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة؟ وقال إن 6.5بني متويل الزتام ا يف األجور  ل bملائة من تاك لل
سابق بل أن املعدل ا بو ذكرت من  لالو ية2 إىل 6 خفض من قي تني احلا توقعة لفرتة ا ية حمددة  يود ما ل bملائة نظرا  نل م لسـلق ً . 

يار      .561 ياbن بأن الويقة وحضت أن من شأن ا خلورصح وفد ا ث بو أن يكون -حجا، غري أنه ) ب(4ل ًا(ي تويص به الو ي
ناي يط  شلك سلمي ا يار  تىض هذا ا شأ  تقل  يان  يل أي  بعبغي  تخط ب خل ن سـ ك شغ لي م مبقت ين بقا حىت ل ية  ية حومكة أسا ًة آل سـ سـ مل

يح وحيظى مبوافقة ا;ول األعضاء شلك  يان  حصسري معل هذا ا ب تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة . لكي لوأضاف أن الزتام ا
يه بلغ  تفق  علا يون فرنك سورسي يف هناية عام 103.4مل ي  بغي لألمانة يف رأيه أن . 2011مل ناء عىل ذÅ أن  ينوقال الوفد  ًب

يار تعرض م شأن ا يل  تفا خلزيدا من ا ب ص ل شلك أوسع) ب(4ً يار  نظر يف هذا ا يع ا بعىل ا;ول األعضاء حىت  خل ل  . تسـتط

بل Pج@ع وقال إنه     .562 ئلهتم  شكر إىل املراقب املايل عىل ما قدم من إجاbت عن أ b تحدة قوتوجه وفد اململكة ا سـ ل مل
باع نفس الهنج تأمني الصحي بعد هناية وأعرب ا. تحيث bيق ا;ول األعضاء عىل ا ية ا نظمة  للوفد عن رسوره بطرح ا لقض مل

ية . اخلدمة تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة ا(ي اختذ حنو املوظفني أ3 اكنت اآل تعني سداد تلكفة الزتام ا لوأضاف أنه  ل ًي ُ
تارة نظر إ. !ا b مá بة، وهذا أمر تلكفة  ترب ا بغي ل6ول األعضاء أن  لوقال إنه  سـ ل تع مكتي يفن تاك رسيع  منو ا لىل ا لل ل 5وبني أن . ل

يان الوضع املايل وجيب، مع حلول أج�، الوفاء به من األصول هر يف  ية  يف املا تاك b لزتامPب ض ل وأضاف الوفد أنه يفضل . يظل
Åتقل للوفاء بذ ندوق  يص  ثايل  سـكوضع  ص مختص يار . م تقاده أن ا خلوأعرب عن ا يري، مما يعين يف1ع  تغ يرتك األمور دون 

يار  ية وأن ا يا P خلهناية املطاف أنه يؤدي إىل خفض األموال ط بت تلكفة 2حت سامهة، أفضل ألنه  ثل يف ز3دة ا يث، ا مل ملمت
يجة املرجوة يار . لنتخفض Pلزتام غري املمول وÕ تأثري ملطف، غري أنه لن حيقق ا يار املفضل 3خلومىض يقول إن ا خل، وهو ا

تقال يح متويال  ً;ى الوفد،  سـً مي تقر ومتزي bخللو من ا!اطر ت هام  يدا ومن شأنه أن يكون Õ معدل إ يارا  بدو  ي و سـ مي س ج ًخ ً
يار  بدو ا  Êي خليا،  ي بس ًب تحقات . ً معقدا دون داع4ن ندوق طويل األجل  تقل  يان ا شاء ا سـووحض أنه ميكن إ كص سـ ملن مل لك

ية ا;وية للقطاع العام، ومن شأن ه لاملوظفني يف إطار املعايري احملا ية ا;وية بس سوى مقابل الزتام املعايري احملا لذا أن  س ُ بي
بقي Pلزتام عىل  يان  متل  شل  يث إن أي  يه،  تقل Pلزتام إ يف  بني  يللقطاع العام، إال أنه يصعب عىل الوفد  ف ل ي ك للكت ح حمن سـ
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بو تقارير املا. يالو يدة الظاهرة يه توفري أصول وسوية خصوم، وإن معايري ا لوقال إن املزية الو ل ت لية ا;وية سزتيل ذÅ ومن ح
ية ا;وية للقطاع العام أن حتذو حذوها لشأن املعايري احملا نفك أي مهنا عن توافر اإلماكية . بس يار، فال  نوبني أنه أ3 اكن ا ي خل ً 5

بو للوفاء bملطلوب يف واقع األمر ية يف الوقت الراهن bحلصافة. ي;ى الو هذه ا لقضووصف الوفد معاجلة األمانة   . ل

يارات    .563 بين أي  تعد  شة وأضاف أنه غري  نا يده للموجز ا(ي قدمه الريس  خوأعرب وفد فرسا عن تأ ت لئ سـ ق للم ي وتوجه . من
شأن هذا املوضوع ئM واألجوبة املقدمة  شكر إىل األمانة عىل الويقة واإليضاحات الواردة يف قامئة األ b بيف نفس الوقت سـ ث . ل

ند األول يف ت� القامئة هو هم bلغ للموضوعلبوقال إن ا يقة اخلروج  بف ا(ي أ¾ح ل6ول األعضاء  وأعرب الوفد عن . ًحق
سلمي األمر لألمانة  تعني عىل ا;ول األعضاء  تقاده أنه  تا ي تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة، -ع شأن ا ل فال توجد بعد ويقة  ب ث

ٍـي األوىل واألمر ر3دي إىل حد ما نذ زمن . فه شات جارية  نا موأضاف أن ا ق سة لألمم . بعيدمل هد  هر نومفرب  جلوبني أن  ش سيش 5
ية اع@دا عىل  ناريو أ ها بطرح  سمح  بو يف مقام  نفقات، ومن شأن هذا أن يضع الو ية متويل هذه ا شة  نا تحدة  ًا ب س ي ي ل ق مل غلمل ي ل كيف

نظامت أخرى  تلف عن متويل  بو ا(ي  ممتويل الو خي نظر إىل مصادر اإليرادات(ي bتعل). ل يارات األربعة يوقال الوفد ف¬  b خلق
تخذ أي قرارات يار . يأنه لن  شأن ا خلوأعرب الوفد  تام مع الوصف املقدم1ب ناولت . ل عن اتفاقه ا تووحض أن ا;ول األعضاء 

ياق2 إىل 6نهذا bلفعل العام املايض وحتدثت عن Pتقال من  تعني . لسـ bملائة، وهذا ال مربر فعيل Õ يف ا يوأضاف أنه 
ية بل رصد أي حسب من  يا P ية، وهذا ال يعين خفضا يف األموال ية من خالل وفورات يف املزيا يا P طاألموال ت ن ط حت ًح

نفقات ية وا ها من املزيا تطا تعني ا بالغ  ئة  ليعين مزيدا من الوفورات عىل  ن س عي ق ي م ه يار . ً بدو األفضل يف رأي 2خلوقال إن ا ي 
تخذه ا;ول األعضاء، وإن اكن مؤملاومىض. ًالوفد، وهو قريب جدا مما تفع� ا;ول األعضاء يقة اجتاه  ً يقول إنه يف ا ت . حلق

ياران  ها ا ثاين نظرا للمخاطر اليت يفر ياره املفضل هو ا خلورصح الوفد بأن  ضل يلك اإلداري 4 و3ًخ يجة  يدا  ه، وهام أكرث  للن ت ًتعق
يارين  يد أي من ا ته، مما يرصف الوفد عن تأ يقه ومرا خلوللزوم تد ي قب وأعرب . فهام مرهقان للغاية: قت الراهن يف الو4 و3ق

بارة عن معل جار تقاده أن Pقرتاحات  ٍالوفد عن ا ع تاحة عىل املوقع . ع ملوأوىص بأن تدرس ا;ول األعضاء الو�ئق ا
ها،  سائل وتو يع ا يث تعرض هذه الو�ئق  نظامت العامة،  تلف ا تحدة لرؤساء الواكالت ويف  حضاإللكرتوين لألمم ا ملح مج مل خم مل

ئM وم نب طرح نفس األ تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة واإلعانة عىل  ية ا هام أفضل  يح  سـن شأن Pطالع علهيا أن  جت ل لقض ًي ف ت
ًمرارا وتكرارا ً . 

ية áمة ومعقدة وإن الوفد عىل أمت     .564 ثل  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  يك إن متويل ا قضوقال وفد ا مي ل ملكسـ
شاركة يف حوار  تعداد  Pب للم شة هذا، غري أنه . شأنهسـ نا قوأيد الوفد ما طرحه الريس من وجوب مواصM األعضاء  م ئ

يوم لتجاوز نطاق اج@ع ا ئM. ي ته يف إ�رة بعض األ سـكام أعرب الوفد عن ر يافقد أ�ر وفد : غب با نأ  50ً سؤP عن حتويل سـ
تع هل يكفي ذÅ عىل املدى الزمين؟ مث سأل ف¬  ييون فرنك سورسي فقط،  فمل شأن ي تحدة  بلق مبا أ�ره وفد الوال3ت ا مل

بة  نوي  متويل ا سـا نسـ بل من أين يأيت ذÅ؟ وقال إن من شأن حصول ا;ول األعضاء عىل هذه املعلومات أن :  bملائة6,5ل
ثل، غري أن الوفد أقر بأن الوقت مل حين بعد الختاذ ق نظر يف الهنج األ ها بدء ا يح  هام نظر3 أفضل وأن  مسـهبا  ل ت لف ي ًيك رار، ً

متويل ندوق وا شأن ا تعني حصول ا;ول األعضاء عىل مزيد من املعلومات  ليث  لص ب ٍي سه فقال إنه . ح نفوحتدث الوفد عن 
يار  شأن ا يل  خلتاج إىل مزيد من ا ب تفص لحي تدام يف األجل الطويل4ٍ شلك  يذه  يف ميكن  هم  سـ حىت  ب مك نف  . تيف

ثري    .565 توي عىل معلومات  كوذكر وفد سورسا أن الويقة  حت ث سوا خرباء يف ي ثري من الوفود  يد و شأن أمور bلغة ا ية  ك لب تعقل
متويل بة وا لاحملا ئM . سـ ئM ;ى الوفود وأضاف أن هذه األ تعدادها لإلجابة عن أي أ شكر إىل األمانة عىل ا b سـوتوجه سـ سـ ل

يد ته وتوجه. لتعقbلغة ا نظر إىل هذا األمر bه@م bلغ وإنه يلمس مدى أ يوقال الوفد إنه  ناول مهي شكر إىل األمانة عىل  b ت ل
بايق للغاية شلك ا ستهذا األمر  يار . ب تقل (4خلوأضاف الوفد أنه تلقى احلل املقرتح يف ا يان  شاء  سـإ ك يث إن ) من حbه@م، 

يا- عامال قامئا بذات بح  رسعة والهنوض به حىت  تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة  متويل ا ئة أفضل الفرص  ًمن شأنه  ً ً ك يص ل بي ل ه هت
يار تقل ا(ي يوفره هذا ا متويل ا خلنظرا  ملسـ لل شلك أرسع ألن . ً يح متويال فعاال  يار أن  بومىض يقول إن من شأن هذا ا ي ًخل ً ت

تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة بارشة  يخصص  للدخل اإليرادات  بغي ل6ول األعضاء، يف . مسـ تقاده أنه  ينوأعرب الوفد عن ا ع
نا وما ;هيا بو  ًظل وضع الو يي يار تعي شلك أمعق يف ا نظر  يث ا;خل، أن  يوô من  خل من  ب ت يدا لكن مثة 4حسـ بدو  ً، وا(ي  ج ي
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يل لتفصحاجة إىل مزيد من ا نه يرغب يف احلصول . ٍ يه بعد  تعد  لكوقال إن وفد سورسا، شأنه شأن وفود أخرى غري  بن تسـ لم ي
بين عىل هذه وتزيد فهيا تنعىل ويقة أخرى  تعلقة . ث ته ا بوطرح الوفد أ مل يان، أمبوجب القانون سـئل شاء هذا ا لكية إ نيف ك

ي� ية إدارته و سورسي أم الفرنيس، و شغا تل كيف ية احلومكة. ي بق لوفود أخرى إ�رة  قضوأضاف أنه  تاج . سـ حيوقال الوفد إنه 
هود يف املايض  ت�ر ا P تو®، هل يكون من نفس نوع ت�ر ا P ية شأن نو لأيضا إىل مزيد من املعلومات  مل ع شب س ملس ٍ تعويض ً

يار  نظر يف ا تعني عىل ا;ول األعضاء ويه  خلهذه األموال؟ ووحض أنه  ت بو، ) ب(4ي نظر أيضا يف Pلزتام الواقع عىل الو يأن  ًت
يق الكفاءة، أنه ال يلزم إخضاع هذه  يل  تقاده، يف  سابقني؟ وأعرب الوفد عن ا ية Pلزتام جتاه املوظفني ا حتقمفا يه نو سب ع ل ع

يارات اكفة ل6راس ساؤالتخلا ثري أغلب ا يار ا(ي  بغي الرتكزي فهيا عىل ا نقحة، يل  تة يف ويقة  ي خل ي لث ن  . م

ند يف جدول األعامل .566 هذا ا لبوتال الريس نص القرار املقرتح  ل  .ئ

ية درست مضمون الويقة  .567 نة الرب-مج واملزيا ثإن  ن ياغة WO/PBC/19/23جل ست من األمانة إعادة  ص وا لمت
تقدميه يف ا;ورة ا ملPقرتاح  يقات اليت تقدمت هبا ا;ول األعضاءل نة، مع مراعاة املالحظات وا  Mتعلب لللج  .ق

ند  ند ا ند ا ند ا ته    ::::15151515للللببببا نظام املايل وال تهتعديالت مقرتحة يف ا نظام املايل وال تهتعديالت مقرتحة يف ا نظام املايل وال تهتعديالت مقرتحة يف ا نظام املايل وال حئتعديالت مقرتحة يف ا حئل حئل حئل     ل

شات إىل الويقة  .568 نا ندت ا ثا ق مل  . W/PBC/19/21تس

ثعرض الريس الويقة  .569 نظام املايل والWO/PBC/19/21ئ ها عىل ا تعديالت املقرتح إدخا ل اليت تورد ا حئته من أجل لل
ية ا;وية للقطاع العام توافقني مع املعايري احملا ته  نظام املايل وال لجعل ا س حئ بل تعلق إال . م يريات ال  ثريا من ا توذكر أن  تغ لك ً

 . bملصطلحات

يفة للغاية من أجل جعل  .570 يريات ا سM من ا ته وطرحت  نظام املايل وال تعرضت ا لطفووحضت األمانة أهنا ا تغ سل حئ ل لسـ
نظام املا ية ا;وية للقطاع العاملا توافقني مع املعايري احملا ته  ليل وال س بحئ تعلق أساسا bملصطلحات. م يريات  نت أن ا ًو ت لتغ . بي

شلك  تة وخمزوهنا  ثا نظمة مع أصوها ا ية تعكس وجوب تعامل ا تحدثت كذÅ قاعدة إضا بوقالت األمانة إهنا اكنت قد ا ب ل مل لسـ ف
ية ا; سبتلف اآلن يف ظل املعايري احملا ساbت . لوية للقطاع العامخم تحول إىل إعداد ا يريات تعكس أيضا ا حلوأضافت أن ا ل ًتغ ل

نو3 ها اآلن  ًوتد سـ  . يقق

يريات املقرتحة .571 يا عىل بعض ا تغوعلق وفد أملا يريا مقرتحا للقاعدة . لن ًوقال إن  ً يني 3.106تغ سـب يعين وجود نظامني حما
بل ملسـتقتلفني يف ا تيض وجود و. خم ثوبني أن هذا  يق 5 Åية امجلع بني شلكي عرض األرقام إن حتقق ذ يفتني وساءل عن  كيق ت

يأة ل6ول األعضاء وللمدقق ية ا شفا هوعن ا ملل يقي لوجود نظامني وما يقرتن بذÅ من نقصان. ف ساءل عن األثر ا حلقكام  ز3دة /ت
ية شفا فيف ا يكون من bلغ الصعوبة عىل أقل تقدير. ل شأن هذا  سـووحض أن تكوين رأي  ية دمج هذين توسا. ب كيفءل الوفد عن 

سارين" يهنام" ملا تقابل  تلفني يف هناية املطاف وعن أوجه ا با ل ًورصح الوفد أيضا أن جزءا من املادة . !  6.6 نقل إىل املادة 1.6ً
ناء  bنقل)ج(1.6سـتث ية ا بب حذف هذه خالل  نظمة، وسأل عن  ل، أصول وخصوم ا معل  . سمل

ش .572 نوقال املراقب املايل ردا عىل ا تحدة قررت أن تواصل، يف الوقت ً نظومة األمم ا نظامت يف  يا أن ا ملغاالت وفد أملا مل من
ية ا;وية للقطاع العام  سق املعايري احملا يد  ية ال  لالراهن، تقدمي مزيا س ن بن بتق ية ا;وية للقطاع (ت بق قواعد املعايري احملا لال  س بتط

شلك اكمل ي). بالعام  ية ا;وية للقطاع العام ة وفق املعايري احملنوقال إن األمانة رأت أن تقدمي مزيا سا سيب ل  ل6ول األعضاء ببس
ها ية ا;وية للقطاع . فهمصعوبة bلغة يف  تقلت إىل املعايري احملا تخصصة اليت ا يع الواكالت ا متدته  لوبني أن احلل، ا(ي ا س ن مل بمج ع 5

س b يهتا ثل يف تقدمي لك مهنا مزيا تحدة ذاهتا،  نالعام واألمم ا مت لمل ن تاد ي يدي(ملعق ا ئة )لتقلا نا يه Pلزتامات ا شـ، وا(ي ال تراعى  ل ف
ية  نني يف هناية األ P سوية بني ية ا;وية للقطاع العام، عىل أن جترى  لفعن املعايري احملا ثب ت ل ية(س وهذه ). سبأو هناية الفرتة احملا
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هر أرقام املزي يث  بو،  ساbت الو سوية يه ما تراه ا;ول األعضاء يف  تظا ح ي ح ية ا;وية لت سو3ت وفق املعايري احملا ية مث ا لا س ت بن ل
ية والوضع املايل الهنايئ ساbت املزيا توازن بني  يقا   Mنفص نللقطاع العام، واليت تكون  ح لل ً حتق  .م

يافد وأعرب و .573 با نأ شغاالتسـ نه من ا يا ف¬ أعرب  ته وفد أملا شار ن عن  ع ن ك نظام احملاسـيب األصيل . م لوقال إنه يرى أن ا
ية ا;وية للقطاع العاميف الواقع ثري من املعايري احملا ل أفضل  بس بة . بك سـووحض الوفد رأيه قائال إن األمر هذا العام يف إطار احملا ً

ية عىل  ية ا;وية للقطاع العام مع إعداد املزيا نوفق املعايري احملا ل هم للغايةأساسبس بح صعب ا لف آخر أ هم . ص فوأضاف أن 
ثري صع يه  ية لن يكون  كاملزيا يه حىت اآلنفن نظمة ما اكنت  بعت ا علوبة إذا ا مل يا هو ما . ت نوبني الوفد أن حمل اتفاقه مع وفد أملا 5

هم تلفني من إشاكالت يف ا يني  ساbت بأسلوبني حما ثريه تقدمي ا لفقد  خمب حل هم . سـي تحرض ما واجه من إشاكالت يف ا لفوا سـ
بب اضطر متع إىل تقرير املدقق اخلار` يف يوم سابق  بسحني ا تنيسـ تحدث  بلغار األطراف إىل ا ثاال . ل  Åًوساق عىل ذ م

تعني وضع قواعد واحضة متاما بأي أسلوب يعرب عن ذÅ؟ وقال إنه  ية  ًسأل إن حتقق فائض يف املزيا ي ن ومىض يقول إنه . فف
ياء يف لك عام شـتعني عىل ا;ول األعضاء دراسة جانيب األ بل الوضع يكون مريرا يف بعض األ. ي حوأضاف أن  يان، لكن إن ًتق

هذا يشء غري محمود ناك فائض،  هرت األمور وكأن  يقي و سب الوضع ا ناك جعز  فاكن  ظ هحلق ح يل . ه تقدم عىل  سبوقال إهنا  َسـ
Åمل يكن يشء من ذ Êي هر فائض يف عامني  تلف، وقد  تايل بأسلوب  ثال هذا العام بأسلوب، مث تقدم يف العام ا با ظ خم ل . مل

ساbت بأسلو تلفنيحلووحض أن تقدمي ا هم والعرضبسيس خمبني  لفب أخطاء يف ا ية يه مأرب ا;ول األعضاء . ً شفا فوأكد أن ا ل
يا. وحاجهتا ية واحدة، و(Å فإن الوفد يؤيد ما قاÕ وفد أملا ناك لغة حما يكون من األفضل أن تكون  نوقال إنه  س ه  . بسـ

سري وفد  .574 تفق مع  تفوقال وفد فرسا إنه ال  ي يان با نأ ناء عىل طلب ا;ول األعضاء 5وذكر بأن .  لألمرسـ ًقرارا قد اختذ  ب ً
ية  يه تقابل مع املعايري احملا يدية عىل حنو  ية  ساbت مع إعداد مزيا ية ا;وية للقطاع العام يف ا باع املعايري احملا bب ف سب تقل ن حل ل س ٍت

يد الوطين، لكن هذا هو ا. لا;وية للقطاع العام يالهتا عىل ا بع  ملوقال إن للوفود أن  لصع تفض نظامت تت يع ا ملسار ا(ي اختذته  مج
ية ا;وية للقطاع العام . األخرى سق املعايري احملا ية  تحدة، فإن من شأن تقدمي مزيا ية متويل األمم ا نظر إىل آ b لوبني أنه س ن ن مل ل بل ب 5

شالك مجة بب  نطوي عىل صعوبة bلغة وأن  مإىل ا;ول األعضاء أن  تعلق ًوقال الوفد إن األمر واحض Õ متاما وإ. يسي ينه ال 
شلكة تغافل عن اح@ل وجود  bم توافق بني أسلويب العرض. ل هم هو معرفة ا لوأضاف أن ا  . مل

ياوشدد وفد  .575 با نأ تخدام سـ ئة عن ا شغاالت - ية وأضاف أنه ال يريد إذا ساورته أي ا شفا ته يف حتقق ا سـ عىل ر شـ ن ل فب غ
نه وبني احلصول عىل إ تلف أن حيول حائل  ية من نوع  يلغة حما بب خم تس شأن أ ئليضاحات  تحرض الوفد أنه واجه بعض . هسـب سـوا

نة هم مضمون جداول  شأن رأي املدقق اخلار` ألنه مل  شالك يف يوم سابق  يا ب معمل شري إىل وجود فائض أم وجود : يف تهل 
باع نظام يا من انطواء ا يده ملا قاÕ وفد أملا ية أم ال؟ وكرر تأ تجعز؟ وهل اإليراد هو ا!طط Õ يف املزيا ن ي بيني عىل سـني حمان

باع ذÅ . خماطر متر ا توأضاف أنه، مع ذÅ، إذا ا سام تقدمي الو�ئق ) للرضورة(سـ شددا عىل وجوب ا تعامل معه،  تفإنه  م ًس ي
شديد  . ليف ت� احلاb ôلوضوح ا

بدو  .576 ية أسقطت ف¬  يا إن أصول وخصوم املزيا ثاين ا(ي طرحه وفد أملا سؤال ا يوقالت األمانة ردا عىل ا ن ن ل ل يف معرض ً
يث يرد ذكر 6.6 إىل املادة 1.6نقل اجلزء املذكور من املادة  ية"ح، إال أن ذÅ عوجل  ية للفرتة املا ية األسا يا-ت املا لا سـ ل " لب

يني ذكر األصول  نظمة، مما يغين عن  بع أصول وخصوم ا b ية وتضمن يان املزيا يا-ت الوضع املايل أو  تضمن  تعاليت  مل لط ت ن ب ب ت
تق شلك  سـواخلصوم   . لمب

ثوتال الريس فقرة القرار يف الويقة  .577  .WO/PBC/19 /21ئ

ية .578 نة الرب-مج واملزيا نإن   :جل
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"1"  ôبو املوافقة عىل املواد املعد ية العامة للو 5أوصت ا ُ ي  5.6 و4.6 و3.6 و2.6 و1.6 و10.5 و13.3مجلع
 ؛WO/PBC/19/21ث كام وردت يف الويقة 8.11 و10.8 و7.6 و6.6و

ية ا "2" تخدمة يف مجلعوأوصت ا نظام املايل واملصطلحات ا تعديالت الحئة ا بو bإلحاطة علام  سـلعامة للو ل ب ملي
ته نظام املايل وال حئمرفقات ا  .ل

ند  ند ا ند ا ند ا يجي    ::::16161616للللببببا تقومي Pسرتا يجيتجدات بر-مج ا تقومي Pسرتا يجيتجدات بر-مج ا تقومي Pسرتا يجيتجدات بر-مج ا تقومي Pسرتا تتجدات بر-مج ا ل تسـ ل تسـ ل تسـ ل     ممممسـ

شات إىل الويقة  .579 نا ندت ا ثا ق مل  .W/PBC/19/22تس

تقدم احملرز يف  .580 توعرض الريس الويقة اليت تقدم تقريرا عن ا ل ًث تقومي ئ متل علهيا بر-مج ا بادرة اليت  رشة  سع  ليذ ا يشـت م عنف ل
ية األربع، ويه بو األسا هم لك مهنا يف تعزيز قمي الو يجي، واليت  سـPسرتا ي توجه حنو تقدمي اخلدمات، والعمل يدا : تست لا

ية واإلدارية ية وPج@ ية ا سؤو تاجئ، وا ساءô عن ا عواحدة، وا ي ل مل ن ئمل ب تق. لل يجي أطلق يف عام لوذكر أن بر-مج ا ُومي Pسرتا ت
سمرب 2008 ـي يف د ي؛ و  . 2012نهتي

نوات وأن الرب-مج يضم مجموعة من  .581 نذ ثالث  يجي جار  تقومي Pسرتا سـوذكرت األمانة بأن بر-مج ا ت مل بادرة 519 م 
بو تايل تعزيز قمي الو bية، و ميي أو األنظمة ا;ا يات األعامل أو اإلطار ا سني  يهم يف  ل خل معل لتنظحت يةتس وقالت إن . سـ األسا

ـي يف هناية  يجي بر-مج شامل  تقومي Pسرتا ينهتبر-مج ا ت تاجئ 2012ل تخدام إطار  b يس أداء الرب-مج بو  ن وإن الو سـ سـتقي
يجي تقومي Pسرتا تبر-مج ا يجي حىت اآلن. ل تقومي Pسرتا ثرية قد حتققت يف مضامر بر-مج ا نت أن إجنازات  تو ل ك ودعت . بي

ثل  مكاألمانة  يجي إىل تقدمي عرضمم تقومي Pسرتا تتب إدارة بر-مج ا رشة . ل سخ من ا لنكام دعت ا;ول األعضاء إىل أخذ  ن
نهيا مهنا نظمة أن  رشة والفوائد اليت ترجو ا سع  بادرات ا يل ا تاحة يف اخلارج، واليت تعرض تفا جتا مل ت مل ص عمل  . ل

تقو .582 تايل وذكرت بأن بر-مج ا نت ا لوقدمت األمانة عرض bوربو 5ل يش ي ية وحدة ا بع من تو يجي  تفتمي Pسرتا ص ن لت
تايل Õ يف عايم  ية العامة ا شرتكة وقرار ا لا مجلع رشة . 2007 و2005مل بادرة"نوقالت إن  املو�ة إىل املوظفني وزعت " ملاختاذ ا

P تقومي شأن بر-مج ا سة إحاطة املدير العام  ية عىل ا;ول األعضاء خالل  تني اإلنلكزيية والفر bل ب جل سـ يجينللغ . تسرتا
ية يع اللغات الر رشة اآلن من خدمات املؤمترات  يحت ا نه آنذاك فقد أ ناء عىل طلب أعرب  مسووحضت أنه  جبم ت ع لنب ُ ً .

تقل  شلك  مترارها  تيض من أول األمر ا بادرات ا يط بعض ا سـوأضافت أن  ب مل مختط سـ يط (ق يذ نظام ا بادرة  لتخطثل  نف م تم
ية بادرات أ)سسـللموارد املؤ يÊ وجدت  مل،  ية، فرص أكرب مما اكن خمططا Õ، ب ية والرقابة ا;ا ثل Pتصاالت ا;ا ًخرى،  خل خل م

ية تا رشاحئ ا توسع يف ا يه بيشء من ا يعرج  لمما  ل ل عل يجي إىل Pنهتاء . لسـ تقومي Pسرتا نت أنه bلرمغ من أن مآل بر-مج ا تو ل بي
بقى مو�ة ألعامل ا ية  بادرات، فإن القمي األسا ملمكجموعة من ا س سـ ًمل يجي قدم . نظمةت تقومي Pسرتا تومضت تقول إن بر-مج ا ل

تقM للرقابة شارية ا P نة ية إىل ا سـتقارير  ت للج ملفصل تاجئ . س تاجئ الرب-مج، ا(ي يضم روابط مالمئة بإطار ا نوذكرت أن إطار  لن
ياس خالل هذا الرب-مج ويف آخره يأ إطار ا ية،  لقا ه تاحة . لتنظمي يع هذه الو�ئق  مووحضت أن  ل6ول األعضاء عىل مج

بادرات يف الربامج يف هناية هذا العام . اإلنرتنت تدمج هبا ا ية اليت  بني ا شاشة  ملوأشارت إىل أن الرمس املعروض عىل ا سـ لك ي يفل
نظمة بأرسها ناء ت� املذكورة توا واليت تعود بفوائد عىل ا bمل ًت ث مية . سـ سب ا نفة  بادرات  لقوذكرت األمانة بأن ا ح مص مل 5

ية  ثM ذات سـاألسا يان بعض األ ية  تعراضا موجزا للك من القمي األسا هم يف تعزيزها إىل أقىص حد وقدمت ا ماليت  بس سـ لسـ ٍ ً ً ت
يأيت من ذÅ الحقا ًالصM ملا حتقق حىت اآلن وما   . سـ

مية  توجه حنو تقدمي اخلدمات"لقوقالت، يف إطار ا رشي عىل "لا بل اتصال  يح اآلن ألحصاب املصاحل  بو  ب، إن الو سـ ت تي
بادئ م يق  ساعة عن طريق  مدار ا ب شمس"تطل لبع ا ية" تت نا اخلار تخدام ماك bج تب ية . سـ شورات األسا نت أن توافر ا سـو ملن يب

هرا األخرية من  رش  ية ارتفع خالل فرتة ال�ية  تحدة الر ًيع لغات األمم ا ش ع ن مس مل يال إىل ما يربو عىل 62جبم ً bملائة أو يزيد   70قل
نان عىل ضامن احلد األدىن من تيجوأضافت أن اسرتا. bملائة متد¾ وأهنام  مترارية األعامل وخطة إلدارة األزمات قد ا تعيية ال ع سـ
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يع األوقات نا يف  مترار أحرج خدما مجتعطل األعامل وا ت تدمج يف خطط العمل لعام . سـ بادرات األربع  ُوذكرت أن هذه ا سـ مل
2013. 

مية   يدا قد أحرزفقالت إن تقدم" العمل يدا واحدة"لقمث تطرقت إىل ا ًا  ج يط للموارد . ً يذ ا لتخطووحضت أن  تنف
ند  يكون موضوع ا ية  باملؤ سـ لسـ يجي19س تقومي Pسرتا متر بعد انهتاء بر-مج ا ت يف جدول األعامل وأنه  ل وقالت إن . سيسـ

رش  شلك خاص خالل Pثين  يدا  ته أحرز تقدما  تعرض مراجعة نظام املوظفني وال شاري ا(ي  P عالفريق بس حئ سـ ًت ج ً ًهرا ي ش
تعراض  توبر من هذا العام، وا!طط ا هر أ يق يف  نة ا ها إىل  تقد بحت معظم الفصول جاهزة  يث أ سابقة،  سـا ك سـ جل ل ص شل مي لتنح

يني خالل عام  با قالفصلني ا ية للمدير . 2013ل بني هام Pتصاالت ا;ا يا تعاجل جا بادرة تعزيز Pتصاالت دا نت أن  خلو ن ًخل م بي
ثرية من املوظفني، . وPتصاالت ف¬ بني املوظفنيالعام وإدارته إىل املوظفني،  تدعت اقرتاحات  بادرة ا كوذكرت أن ت� ا سـ مل

ياء بر-مج  ية بني املوظفني وإعادة إ ية غري ر سات إعال حثل عقد  م مسم  14ومضت تقول إن ". دير العامشاي مع امل"جل
تقM يف إطار الرب-مج  بادرة  متر  يا جديدا  سـرشوعا فر مك مع ستسـ ً ً ً  . 19م

مية   تاجئ"لقوعن تعزيز ا ساءô عن ا نا ية " لمل ميي  ها ا تعراض  يع القطاعات تقربا خضعت ال بغقالت إن  سـ ي لتنظمج لتصمميً
يلك تقل الرتكزي من . لههتذيب ا يث ا  ،Åبو حققت تقدما واحضا كذ تاجئ يف الو نوأضافت أن اإلدارة القامئة عىل ا ي حن ً ً ل

ياة الاكمM لل يط إىل إدارة دورة ا حلا نات هائM يف . رب-مجلتخط هد  يووحضت أن نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني  حتسش
نظمة ب� مضن ا ية إعامÕ و مللك من قا تقبل سم . ٍ ية وإدارة ا!اطر  نات ا!ططة للرقابة ا;ا تومضت تقول إن ا خل تس ي لتح

متر يف عام  بادرة  شمول، وإن هذه ا bستسـ مل نقحة إلدارة ا!اط2013ل ياسة  م، وإن  رشوع خارطة سـ يغت وأعد  مر قد  ص
يا واملديرين. طريق يع أعضاء فريق اإلدارة ا ية واملقابالت بدأ مع  تو سات ا لعلوذكرت أن عقد  مج ع ل بادرة تعزيز . جل موقالت إن 

نفقا تصادية من �ة واخلدمات املدرة ل6خل وا P توقعات ناظر بني ا هام أفضل  ية حققت لألمانة  لإدارة املوارد املا ل ت قل للف ت ً
يافة ياسة ا ثل  ياسات  لضمن �ة أخرى، وإهنا أحاطت  سـ مسـ  .ب

مية   تقلت أخريا إىل ا لقوا ً ية واإلدارية"ن ية وPج@ ية ا سؤو عا ي ل ئمل فقالت إن األمانة اضطلعت، ومازالت تضطلع، " لب
ئة ية  رشوعات املرا بيسM من ا ع للسل بح اآلن م@ساك وش. ملب يات والزناهة أ ًورصحت بأن نظام األخال ص ْ فقد صدرت -ًامال ق

رشوع  تعراض األخري ووضع  P Mبلغني عن ا!الفات مبرح ياسة محلاية ا شاورات واسعة، ومتر  يات بعد  ممدونة أخال ُ سـ مل سـ م ق ُ
شف املايل للكياسة  ية تدربا . سـ تا هور ا يحرض خالل ا نظمة  يفي مضن ا تواه الو ًوأفادت بأن لك موظف أ3 اكن  ي ل ل سـ مل ظ لشسـ م ً

b ية عتو يالل ثل املوارد قألخال ية ا!اطرة،  ناصب عا شغلون  شلك خاص ملن  يف  مت و�ا لوجه، مع تقدمي بر-مج  م لمك ي ب ً
شرت3ت رشية وا ملا  .لب

بل هناية هذا العام  بادرات يف برامج  تدمج  نظر إىل ما هو آت، قالت األمانة إهنا  bقو م سـ تقصاء . ٍل ًوأضافت أن ا سـ
ياس جناح بر-مج ا يجرى بني املوظفني  لقآخر  ية، غري أن سـ نا األسا يث قدرته عىل تعزيز  يجي من  سـتقومي Pسرتا مي ت قل ح

ية ية  نا تحقق إال يف فرتات  توسط وقد ال  تكون يف األجل ا بلالفوائد الاكمM للرب-مج  ئ ث ت مل  . مسـتقسـ

يدا للغاية .583 شكر إىل األمانة عىل العرض ا(ي وجده  b ية تحدة األمر ًوتوجه وفد الوال3ت ا مف ليك فد بأن ورصح الو. مل
ها مبجموعة جديدة  يا نظمة ومواردها و بو معلت عىل إصالح برامج ا تواصM يف الو يجي ا تقومي Pسرتا لكية بر-مج ا ه مل ي مل ت ل معل
ية  ثقا ية وا نولو ئة ا ية  تجابة مبزيد من الفعا P بو من نت هذه األهداف الو ية، وقد  فمن األهداف Pسرتا ج تك ي لمك ب ل سـ ي ليج لل ٍت

تصادية P ية قواجلغرا ية ف ية امللحة اليت ميكن أن تؤدي ا يوم العا تحد3ت ا تجابة  P تطور، عالوة عىل مللك رسيعة ا مل ل ل سـ ًل
ية األربع من . ًالفكرية دورا يف جماهبهتا ها األسا يف  بو من خالل تو يجي مكن الو تقومي Pسرتا سـوقال الوفد إن بر-مج ا ظ ي ت قميل 5

يادة عا ئة  ية و ها Pسرتا مليق أهدا ي قيج ف هتحتق ية الفكريةت شأن قضا3 ا مللكية  تاجئ . ب ساءô عن ا b تعلقة مية ا نوخص b(كر ا مل لمل لق
تاجئ واألداء بع ا سني  تاجئ و يق ا يل  بو يف  يا من معل الو نرصا ر ثل  نقائال إهنا  ت حت ن س ي سـ ع لمت ل تي حتق ب ً ئ ً وأبرز الوفد دمعه الاكمل ملا . ً

P ية نظمة عا ناء  بو من إجراءات مؤخرا  لاختذته الو ب مي ل شأن ً ية  يادة العا ئة ا بتجابة والكفاءة، مبعىن الوفاء بواليهتا يف  مل ي لقسـ هت
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ية الفكرية شاء نظام شامل . مللكقضا3 ا يل إ تربة يف  يق إجنازات  باء  سامع أ شلك خاص  نوأعرب الوفد عن رسوره  س مع ن ب بب حتق
يني ريس Õ واختا يات و تب لألخال يس  يات والزناهة، ويه حتديدا تأ ئلألخال ق مك س تعق ياسة محلاية ً تابعة لوضع  سـذ خطوات  مت

بلغني عن ا!الفات نظومة األمم . ملا يM جدا مضن  نظامت ا بو مازالت إحدى ا مغري أن الوفد أعرب كذÅ عن قلقه ألن الو ً لقل مل ي
ية بلغني عن ا!الفات من األعامل Pتقا بق بعد إطارا قو3 محلاية ا تحدة اليت مل  ما ن مل تط ًمل ي. ً بو مىض سـوقال إن إعداد  ياسة الو

بل  بلغني عن ا!الفات ونفذ  ياسة حامية ا ـى من  بري، وإن الوفد اكن عىل أمل أن  قيه عام تقربا دون إحراز تقدم  تنهت مل سـ ي ك ي ُعل ً
توبر، وإن ذÅ األمل مازال حيدوه يات يف أ كانعقاد ا بلغني عن . مجلع بو يف حامية ا ياسة الو تقاء  بغي ا ملوأضاف أنه  ي سـ سـ ني

يهناا!الفات من  تضمن أمورا من  تقرة، مما  بأفضل املامرسات ا ً ي ية من خالل : ملسـ سامح إطالقا مع األعامل Pتقا معدم ا ن ًت ل
سلوك، ووضع  ثل شT من أشاكل سوء ا بلغني عن ا!الفات  تقايم ضد ا ياسة عىل أن أي معل ا نص رصاحة يف ا لا مي مل ن سـ ًل ل

تحري وقوع معل ا ية  شفا تقالل وا سم bال لية  ل سـ ت فمعل باع ت تعلق هبم من حقوق ا تتقايم مع مراعاة مصاحل املوظفني وما  ي ن
بلغني عن ا!الفات  نح ا يا، و يذها  ية أو  تقا يق يف شاكوى الهتديد بأعامل ا بادرة إىل ا ملاألصول القانوية، وا فعل ن مل من نف م ًتحق ت ل

يات سؤول األخال تقل ا(ي جيريه  يق ا تاجئ ا هر  تة حىت  قتدابري وقاية مؤ تحق تظ مق سـ ملن ية ل تابعة حاالت األعامل Pتقا م، و نم
نعت  شرتكة إذا ا يش ا تقايم إىل وحدة ا تقايم أو الهتديد bختاذ معل ا تشلك رسيع وفعال مع إحاô حاالت اختاذ معل ا مل تف ن ن مب ت ل

يات أو  تب األخال بارش هبا  يق، وأخريا وضع وسائل  يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية عن إجراء ا تد شبة ا ي ل قشع مك تحق ًق عبة ل
نظمة، مبا يف ذÅ إبالغ  يذي  تحري يف ا;عاوى املقامة ضد الريس ا يقات أو ا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية ا تد للما ل نفل ئ تحق تق لل

تحري يق أو ا تاجئ ا بارشة  ية العامة  لريس ا ب تحقمجلع ن م بلغني . لئ تعلق bجلدول الزمين للواحئ حامية ا ملوقال إن توفري معلومات  ت
نانتنعن ا!الفات و Pتقدير و بالغ ا يقابل  شأن مشويهتا،  يل  تيذها، عالوة عىل تفا ل ب سـ ل ب مص ً نو- . ف يكون  ًوأضاف أنه  مم سـ

رشوع يف أقرب وقت ممكن تعراض ا يح Õ ا ملكذÅ لو أ سـ  . ت

ية اليت  .584 هود ا يجي بفضل ا تقومي Pسرتا تحقق يف بر-مج ا ثابت ا تقدم ا ياbن عن تقديره  نوأعرب وفد ا ت ل مل ل لل ملضل جل
لبذ بوت ثفا. يها الو تعزيز الرب-مج تعزيزا  يده الاكمل  ًكام أعرب عن تأ مك ً ل يح الرب-مج يف هناية املطاف . ي توقع أن  يتوبني أنه  ي 5

تاكر Pية من خالل اإلبداع و شالك عا شلك فعال وحتل  تاكر  Pية الفكرية أن تعزز اإلبداع و بمحلاية ا مل م ب ب وقال هذا . مللك
ته آماال ًالوفد إن ;ى حكو همم هذا العمل ا بو  مل عريضة يف إجناز الو ل  . ي

ياbن .585 يان ا(ي أدىل به وفد ا لوأيد وفد فرسا ا ب نفكة عن الواقع، وإن هذا أمر . لن ست   Mتحد3ت املاث موقال إن ا ي لل
ية الفكرية بة إىل ا b ية مللكجوهري bلغ األ سـ رشوعات الر. لنمه هام وا ثري من ا شري إىل  ئوبني أن الويقة  مل مل ك ت ث . يسـية اجلارية5

يدان و�لهثا  يذ امللموس يف ا تلف األطراف و�نهيا ا يعاب  ية هتم الوفد، أوها ا ناك ثالث لكامت أسا ملوأضاف أن  خم س سـ نفه ت لتل
ية تا تحديد يف ا;ورة ا ياس وا  Mبات امللموسة القاب لا ل ل للقسـ  . ملكت

يات .586 سأô األخال تعلق  تجابة ف¬  P قودعا الريس األمانة إىل مبئ ي  . سـ

بلغني عن ا!الفات .587 ياسة حامية ا شأن  شاط  شاورية جارية  ية  ناك  ملوردت األمانة بأن  سـ ب ن ت معل وقالت إن . به
ية مع جملس املوظفني شاورية � ية  بو، وإن الويقة متر  نشاورات أجريت مع جملس موظفي الو ت بعمل ث ي وأعربت األمانة عن . م

متكن إحراز تق يقات الواردة، أن  b نا ها، ر تأ تعل له ً ياسة جزء áمة من بر-مج . دممل لسـوأضافت األمانة أهنا تدرك أن ا
بو وأعربت عن تقديرها ملا أبدته الوفود من اه@م يات يف الو ياألخال  . ق

بو bإلحاطة علام مبضمون الويقة  .588 يات ا;ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الرب-مج واملزيا ثإن  ي مجع ن جل
WO/PBC/19/22 . 
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ند  ند ا ند ا ند ا ناء اجلديدتقرير مرحيلتقرير مرحيلتقرير مرحيلتقرير مرحيل    ::::17171717للللببببا رشوع ا ناء اجلديد عن  رشوع ا ناء اجلديد عن  رشوع ا ناء اجلديد عن  رشوع ا ب عن  بم بم بم     للللم

ند  ند ا ند ا ند ا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة    ::::18181818للللببببا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةتقرير مرحيل عن  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةتقرير مرحيل عن  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةتقرير مرحيل عن   ممممتقرير مرحيل عن 

ندان  .589  ً. معا18 و17لبنوقش ا

شات إىل الو�ئق  .590 نا ندت ا قا مل  . W/PBC/19/13 W/PBC/19/24 وW/PBC/19/12تس

رشوع قاعة املؤمترات اجل .591 ناء اجلديد و رشوع ا شأن  موأشارت األمانة إىل آخر تقرير مرحيل  بم الوارد يف (ديدة لب
رشوعني يف مايو ) WO/PBC/19/24ثالويقة  شأن ا يني ال.ين أعدا  تقريرين املر b تعلقة تجدات ا ملا(ي عرض ا ب حل ل مل ملسـ
سة اإلحاطة . 2012 بة  نا سارات حمددة أ�رهتا ا;ول األعضاء  يب كذÅ عىل ا تحديث األخري  جلوقالت إن هذا ا سـ مب تف جي سـل

ية اليت عقدهتا  جلغري الر ية يف مس مترب 3ننة الرب-مج واملزيا شارية 2012سب  P نة سارات أ�رهتا ا ت، وكذÅ عىل ا للج ستف سـ
بة دورهتا اليت عقدت من  نا تقM للرقابة  سـا مب سطس 31 إىل 28ملسـ سل األحداث ا(ي . 2012غ أ تحرضت األمانة  سلوا تسـ

بو واملقاول العام يف هناية يويو  لأدى إىل إهناء العقدين بني الو سري األمانة 2012ي تاحة لألمانة ويف  يارات ا ت وما يه ا ك مل خل
رشوعني تكامل ا يا يف اجتاه ضامن ا ملحا سـ توى . ًل يعة ا سM من Pج@عات ر يد، ا(ي تضمن  سار ا نت أن  سـو سل تصع ملم فل بي

يذيني، أدى إىل إهناء عقدي سني ا ية واج@ع رمسي بني الر سة قانوية خار يضة من مؤ نفوتوجهيات  ج تتف ئ لسـ يم ن رشوعني س مل ا
شرتك وودي بني الطرفني مناء عىل اتفاق  ست أفضل . ًب ية إدارة خماطر وأهنا ا متووحضت األمانة أهنا تعاملت مع األمر  لكقض

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، مع  بة إىل  b ية واجلودة، خاصة يث الوقت واملزيا يف ا!اطر من  بل  ما سـل ن نسـ لل ً ح تخف
تمك ناء اجلديد  سـمالحظة أن ا مب بة ل ً bملائة تقربا96بنسـل  رشوع قاعة . ي تعلق  هر bلفعل، ف¬  يل الوضع أ مبوقالت إن  ي ظحتل

شأن  باملؤمترات اجلديدة، أن عقودا قد أبرمت bلفعل  تو3ت 70ً تة عىل  سب أسعار  ية  شا سـ bملائة من األعامل اإل ب ح ئ من مث
بو واملقاول ال (2010 تة بني الو ثا نادا إىل عقد األسعار ا يا ب ل ًس سابقت  bملائة من األعامل 30ً، مما ال يرتك إال حنوا من )لعام ا

ناقصات جديدة بأسعار  ية  شا ملاإل ئ رشوع بدون . 2013-2012ن ملورصحت األمانة بأهنا عىل يقني من قدرهتا عىل إدارة ا
سمى  يار ما  يمقاول عام عن طريق ا ييك"خت Tهد ال سـا ثريا يف أوروb-" لتع بق  هور و ً وهو منوذج  ك مط ناطق أخرى مش م و

تخصصة-يف العامل  ية ا ند سات ا سة املعامرية وغري ذÅ من املؤ ية واملؤ شا سة اإل يث يزيد Pع@د عىل املؤ مل  سـ ه س س ئ ن لس . ح
يف ا!اطر يف هذه ا�االت اكفة، غري أن  رشوع مع  تكامل ا ية والوقت أنه ميكن ا يث اجلودة واملزيا ختفووحضت من  ملح سـ ن

بىن  سلمي ا ملذÅ يؤخر  بب فهيا املقاول العامت تأخريات اليت  نة ا هر،  ستة أ تش لم تضم  . سـ

ياوأعرب وفد  .592 با نأ تعاقدية مع سـ ندما قررت إهناء العالقات ا ندت األمانة إلهيا  باب اليت ا هم األ ته يف  ل عن ر ع س سـ تب ف غ
هام أفضل ًاملقاول العام  سة. ف توجهيات املقدمة من املؤ سوقال الوفد إنه áمت مبعرفة املزيد عن ا يةل ج القانوية اخلار كام أعرب . ن

رشيعات  ثال  P سائل ية، وكذÅ من  يف إضا رشوع يف تاك تغري يف إدارة ا بب هذا ا تالوفد عن قلقه من خماطر  م مل للت ت م ل فل س
سالمة موقع العمل تعلقة  ية ا سؤو ها وا ناء العقارات و شأن تصارحي  سورسية  با مل ل مل ب ب شغلل  .ي

نة يف ظل ذهول الوفود عن املوضوع حىت وقت قريب، نوشدد وفد فرسا عىل صعوبة تكوين رأي يف .593 ه املرحM الرا
توصل إىل هنج معيل ترب مع ذÅ أنه جيب ا لغري أنه ا بقا . ع شارة ا;ول األعضاء  تخلف األمانة عن ا ًوأعرب عن أسفه  سـ ت مل س

شلك غري رمسي رشوع قاع. بولو  شأن  تحفظات  بق Õ اإلعراب عن بعض ا موذكر الوفد بأنه قد  ب ل سـ ة املؤمترات اجلديدة يف 5
يف يري اإلدارة . جنظل توافر مرافق لعقد املؤمترات يف  بب  ية  يف إضا بد تاك شأن خماطر  شغاالت  تغكام أعرب عن ا ل ب سن ف بتك

رشوع يذية  للما نفت يمي . ل سمع إال  باع هنج معيل، ذكر الوفد أن ا;ول األعضاء مل  شديد عىل احلاجة إىل ا تقويÊ كرر ا تب ت لت
تقM للرقابةمنفصل واحد شارية ا P نة ته هلم ا شأن الوضع، وهو ا(ي قد سـ  ت للج ملب س  . م

بو بدور مقاول عام .594 تعلق bضطالع الو ية أن ;يه حتفظات ف¬  تحدة األمر يوبني وفد الوال3ت ا ي يكمل يل : 5 سبفعىل 
رشوع، مبا  تكامل ا يا اخلربة الالزمة ال يف لألمانة أن تضمن أن ;هيا دا ثال،  ملا سـ خل ك ية من ًمل بني أي خماطر   Åمتبقيف ذ ت
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رشوعني يف زمن أقل  تكامل ا ها أن تضمن متكهنا من ا ها، وأىن  يفه و رشوع وتاك تأثري يف اجلدول الزمين  ملشأهنا ا سـللم ختف ل لل يف
متدتني تني ا رشوعني دون جتاوز للمزيا تكامل ا ها أن تضمن ا ملعوتلكفة أقل مقارنة مبقاول عام، ويف  ي نل مل سـ ك  .ًب

يا مداخليت وفدي أنوب جوأيد وفد  .595 يايقفر با نأ بل إهناء العقدينسـ شارة ا;ول األعضاء  شأن ا ق وفرسا  ت ب وذكر الوفد . سن
تقM للرقابة، اليت أفادت بأهنا مل  شارية ا P نة ية اليت عقدهتا ا سة اإلحاطة غري الر سـأن أول عمل b Õألمر اكن يف  ت للج مس ملجل س

يمي خماطر  ها  يح  تقتصل بعد إىل موقف  ل رشوعيت يذ ا بو  ملاضطالع الو تنفب يد . ي بري عن أي تأ يغ ا يوقال الوفد إنه ال  تع لسـ يست
نة  . هيف املرحM الرا

تعامل كام جيب مع أي أوجه خلل قامئة دون إصالح حىت اآلن يف  .596 ياbن من األمانة احلرص عىل ا لوطلب وفد ا ل
بىن اجلديد تلفة يف ا بات ومعدات  ملتر خم بغ. كي ية يف هذا الصددينوشدد الوفد عىل أنه  نب أي نفقات إضا نظمة  في  جت وقال . للم

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة بدون  ناء اجلديد و رشوع ا يذ  تعدة  بدو األمانة   Êمالوفد إنه عىل اجلانب اآلخر، وي م بت سـ لت نفم لب
ية الفكرية لن يكون ; تخصصة يف ا نظمة  مللكمقاول عام، فال جيد بدا من اإلعراب عن قلقه ألن  م م هيا bلرضورة األيدي ً

همة أشق من أن تهنض هبا األمانة عىل حنو سامل آمن ناء، فقد تكون ا بارشة أمور ا ية  ٍالعامM وال اخلربة الاك مل بف  . لمل

هر يويو بإهناء العقدين، وبأهنا أبلغت ريس  .597 رسيع يف األحداث اليت انهتت يف هناية  تصاعد ا b ئوذكرت األمانة لش لل 5
شارية  P نة تا سويةسللج ية  تا يق ا;اخيل والرقابة اإلدارية بذÅ يف األ3م ا تد بة ا تقM للرقابة ومدير  تا ل ل ل شع للسـ ق وقالت . مل

ية املقررة، مكررة أن  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف حدود املزيا يذ  ًاألمانة إهنا عىل يقني من متكهنا من  ن م  bملائة من 70نفت
نة عىل أسعار  شاء مؤ م5أعامل اإل يوم30، مما ال يرتك إال 2010ن ت� عدة . ل bملائة تعامل بأسعار ا بو  نة بأن الو متوذكرت ا ي للج 5

ية  ية مع رشاكت  بارش أو من خالل عقود خار شلك  هدها  يانهتا و نوات بإدارة  نبان قامت األمانة عىل مدى ا ب ص تقسـ ج م تع لم ٍ
تعامل مع نطاق أعرض . متخصصة يا  ية دا ية  ناك  للوأضافت أن  خل ت ب ًه حت رشوعات ن تلف  تعلق  رشوعات ف¬  ممن ا مبخمل ي

ناء يني يف . لبا سة املعامرية واخلرباء ا ية واملؤ شا سة اإل هام املعززة للمؤ نوكررت األمانة قوها بأهنا عىل يقني من أن ا س ئ ن لتقس مل ل
ييك"إطار  Tهد ال سـا ها امل"لتع ناء اليت يرأ نة ا يادة  يلك اإلداري ا;اخيل حتت  س، عالوة عىل ا بق جل له تضمن ل سـدير العام، 

ناء اجلديد يت اليت حتققت  تو تلكفة وا بات اجلودة وا شلك سلمي وفق  يذهام  رشوعني قدما و بميض ا ل ل تطل للب ق منف ت نت أن . ًمل بيو
يع العقود وسداد غرامات أو  تفاوض يف  تيض إعادة ا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة اكنت  مجعواقب وقف العقود القامئة  ل لتق مل

بة b لفعل بأسعار عام % 70 إىل لنسـتعويضاتb ترصف 2010من العقود اليت أرساها املقاول العام ل، وأنه اكن من شأن ا
تكامل األعامل ثري يف ا نظمة، عالوة عىل تأخري أطول  ثري عىل ا سـعىل أي حنو آخر أن يؤدي إىل تلكفة أعىل  بكمل 5وذكرت . بك

شأن  ومفWO/PBC/19/24ثاألمانة bقرتا:ا الوارد يف الويقة  هر3 ل6ول األعضاء  ية  سات إحاطة غري ر باده عقد  مس ًجل ش
يذ  شأن  شده  ثقة ا(ي  نان وا P توى تنفرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، وذÅ هبدف إعطاء ا;ول األعضاء  ت بم ن ل ئ طمسـ م

ميه رشوع و تسلا سالمة يف موقع ال. مل ية وPلزتام والصحة وا سؤو نظور ا لوأكدت األمانة عىل أنه، من  ل مل يع م مجعمل، فإن 
يه القانون نحو ا(ي  تح موقع العمل، عىل ا بل إعادة   Åتكون كذ نة bلفعل أو  يات ذات الصM مؤ تضا ل سـ يقتغط ف ق 5م . ل

بة إىل  b متر، كام اكن احلال ها  ناء العقارات و شأن تصارحي  سورسية  ثال للقوانني واللواحئ ا P سـوأضافت أن ب ب ل لنت سيسـ شغل ي م
ناء اجلديد بل إهناء العقد، ووحضت أن. لبا نجزة  سابق لألعامل ا ية من املقاول العام ا تحصل عىل ضام-ت  بو  ق الو ملنك ل سـ بي

تعلقة بلك مهنم عىل حدة يني �االت األعامل ا تا تقM من املقاولني ا ية  ٍعالوة عىل ضام-ت  مل ل ل مسـ ًوأكدت األمانة، ردا عىل . بنكً
توجهيات املقدمة من امل شأن ا ئM اليت أثريت  لاأل ب ية، عىل أن هذه األخرية دمعت األمانسـ سة القانوية اخلار جؤ ن ًة دعام اكمال س ً

ناء اجلديديف اختاذ اإلجراء تعلق بأعامل ا ية ملزمة ف¬  يد هنا ثل إصدار اإلشعارات القانوية مبوا بات،  ي ئ ع لن نت أن ختلف . م بيو
ثال يف مواقف عديدة أقلقت األمانة من خماطر موا P رشوع قاعة املؤمترات متاملقاول العام عن م�ة نفس املوقف يف 

سة القانوية، إصدار إشعار قانوين  توجهيات املؤ باعا  هدت، ا هر القادمة، وأن هذه احلاô أيضا  ناجلديدة خالل األ س ل ًت شً ش
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، مما مل  نة من  سامت  تصممي املعامري  ثال  تعلق bال ميللمقاول العام ف¬  ممع يم ل لل ت تثل Õ املقاول ي

يع العقود املربمة مع مقاويل . العام تعراض  مجوقالت إن األمانة تعكف اآلن، بعد إهناء العقدين مع املقاول العام، عىل ا سـ
رشوط  نود وا مترار هبا، مع مالحظة أن ا P يمي إماكية باطن  لا بل ن لل سـ يةتق سعر (صلاأل سابق ) لخاصة ا لاملقدمة للمقاول العام ا
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بو ولك مقاول جديد سـتطبق عىل الع بو واملقاول العام يف حاô (يقد اجلديد بني الو يكام نص عىل ذÅ العقد املربم بني الو
تخصصني ). اإلهناء ندسني ا سة املعامرية وا شاءات واملؤ سة اإل ية املوسعة ملؤ هام ا ية  ملووحضت أن األتعاب اإلضا ه س ن س ملن مله للم ف

يا نظرا  ًتغطى من أموال جاري توافرها حا ً ل نة للمقاول العامسـ بلغ أتعاب ورسوم  سداد  يالنقطاع Pلزتام  معب  .م

يابويÊ الحظ وفد  .598 با نأ يذ سـ بغي  سخ العقدين عىل أساس ودي، فقد أكد عىل أنه  نف أن األمانة اختذت قرارا  تن ي بف ً
متدة ية ا تأخري ويف حدود املزيا رشوعني دون مزيد من ا ملعا ن ل ٍ تخلف األمانة عن إبالغ لومع ذÅ فقد أعرب الوفد عن أسفه . مل

شلك أرسع وأمعق هم  با;ول األعضاء هبذا القرار ا ها أن . مل تقM للرقابة إن اكن  شارية ا P نة ثM ا لوسأل الوفد  سـ ت للج ملمم س
 .تعلق عىل هذا األمر

تقM للرقابة، ردا عىل سؤال أ�ره وفد  .599 شارية ا P نة ثM ا ًوذكرت  سـ ت للج ملمم ياس با نأ تحفظ األسايس سـ ا(ي أبدته ل، أن ا
ثل يف أنه bلرمغ من تلقهيا معلومات من األمانة، فإن ذÅ مل  تقM للرقابة خالل دورهتا األخرية  شارية ا P نة متا سـ ت ملللج س

ناء عن مقاول عام P يار تلكفة ال@س مقاول عام آخر ألغراض املقارنة  يا-  تغشمل  خب ب ب سـي نة . ً للجوقالت إن األمانة وافت ا
شارية ا Pسـ ملت سائل عالوة عىل األساس ا(ي اختذ س يال عن ا نة مبعلومات أكرث  ًتقM للرقابة خالل ا;ورة األخرية  مل تفص ًللج

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة مترار دون مقاول عام  P يه قرار ملناء  سـ عل تقM للرقابة . ًب شارية ا P نة ثM ا سـوذكرت  ت للج ملمم س 5
ن نة أفاد بأن ا للجبأن تقرير دورة ا رشوع، خاصة ما وقع من أوجه اخللل وما ميكن فع� يف للج تواصل اإلرشاف عىل ا ملة  سـ

رشوعات تعزيز إدارة ا ية املالمئة  توفري ا بل  ملا لسـ يلك لهل  . تقمل

ند  .600 b تعلقة ية ا تو تايل بهناية ا نص ا ية إحلاق ا تحدة األمر بوطلب وفد الوال3ت ا مل ص ل ل ل لمل مع : " يف جدول األعامل18يك
ي تا لالضام-ت ا تجدات وضع " 1: "ةل يغ  هرية مع ا;ول األعضاء  ية  هرية ولقاءات إعال ية  تا بو تقارير  سـتقدم الو بل ب ك ي مبسـ للت ش م ش ّ

رشوع؛  ها" 2"ملا تدوين ¾ر تقدم األمانة رشحا مفصال عن األحداث اليت أدلت إىل إهناء العقد  خيو ل ّسـ ّ". 

ند  .601 b تعلق بوتال الريس القرار املقرتح ف¬  لي  .امل يف جدول األع17ئ

تني  .602 بو bإلحاطة علام مبضمون الو يات ا;ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الرب-مج واملزيا ثيقإن  ي مجع ن جل
WO/PBC/19/12و WO/PBC/19/24. 

ند  .603 b تعلق بوتال الريس نص القرار املعدل ف¬  لي  . يف جدول األعامل18ئ

يات ا;ول األعضاء يف الو .604 ية أوصت  نة الرب-مج واملزيا يإن  مجع ن تني جل ثيقبو bإلحاطة علام مبضمون الو
WO/PBC/19/12و WO/PBC/19/24رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة تعلق  ية ف¬  تا مب مع الضام-ت ا ي ل " 1: "ل

رشوع؛  تجدات وضع ا يغ  هرية مع ا;ول األعضاء  ية  هرية ولقاءات إعال ية  تا بو تقارير  ملتقدم الو سـّ بل ب ك ي مبسـ للت ش م " 2"ش
تقدم األمانة رشحا م ّو هاسـ تدوين ¾ر خيفصال عن األحداث اليت أدلت إىل إهناء العقد  ل ّ". 

ند  ند ا ند ا ند ا بو    ::::19191919للللببببا ية يف الو يط للموارد املؤ تاكمل  رشوع نظام شامل  يذ  بوتقرير مرحيل عن  ية يف الو يط للموارد املؤ تاكمل  رشوع نظام شامل  يذ  بوتقرير مرحيل عن  ية يف الو يط للموارد املؤ تاكمل  رشوع نظام شامل  يذ  بوتقرير مرحيل عن  ية يف الو يط للموارد املؤ تاكمل  رشوع نظام شامل  يذ  يتقرير مرحيل عن  سـ تخط يم سـ تخط يم سـ تخط يم سـ تخط سم سلل سلل سلل لل م منف منف منف     تتتتنف

شات إىل الويقة  .605 نا ندت ا ثا ق مل  . W/PBC/19/14تس

يذ نظام  .606 شأن  توي عىل تقرير مرحيل  للأفاد الريس بأن الويقة  نف تئ ب حت بو يغطي الفرتة ث ية يف الو ييط للموارد املؤ سـ ستخط
مترب  سابقة يف  ية ا نة الرب-مج واملزيا نذ انعقاد دورة  تدة  سبا ل ن جل ند يف جدول . 2011مملم هذا ا ها  لبودعا األمانة إىل بدء عر ل ض

 .األعامل



WO/PBC/19/28  
146 
 

نة  .607 متدت يف  ية العامة ا تايل، فقالت إن ا تقرير املرحيل ا سـوعرضت األمانة ا مجلع ل يط  حم2010عل لتخطفظة نظام ا
يال عىل  ية تزيد  نوات ومبزيا تد مخس  ية اليت  ًللموارد املؤ قل ن سـ مت ية25سسـ يون فرنك سورسي بأربعة أهداف ر سـ  ئيمل وف¬ . ي

نة يه بل  نذ آخر حتديث  رشية قالت إن اإلجنازات احملققة  سـتعلق بإدارة املوارد ا قي م ثري من : لب لكمنوذج أويل عامل، مما أ¾ح 
P ية املوظفني هم بعض القرارات األسا نظام اجلديد، وإعانهتم عىل  سـطالع عىل األنظمة والوظائف واملفاهمي اليت يأيت هبا ا فل

تعني علهيم اختاذها يار من خالل . ياليت  P يه يذ، وا(ي وقع  ست وأن رشيك ا ية احلومكة قد أ نت أن  تو عل س خمعل ت نفب لي
لية طلب عطاءات دوية، انضم bلفعل رشية واألجور وذكرت أن. معل تصممي وناء نظام املوارد ا تكامل ا لب األمانة ختطط ال ب ل سـ

يدشن خالل عام  بقى من هذا العام، وأنه  سـاألسايس ف¬  رشية2013ت ية من املوارد ا تا بدء املرحM ا لب إيذا-  ل ل ب ً . 

تاجئ اكنت كام ييل  تكامل خطة مع: لنوقالت إن اإلجنازات يف جمال اإلدارة القامئة عىل ا تخدام 2012ل عام سـا b سـ
ساق وال@سك والقوة P تحيل مبزيد من تاألدوات اجلديدة، مما أعان األمانة عىل ا يل خطط . ٍل حتلووحضت أنه ميكن اآلن 

توقعة تاجئ ا ب6 أو ا سب ا يل  تح ثل ا سابق،  نا يف ا تلفة، وهذا مل يكن  سب عدد من األبعاد ا ملالعمل  ن ل ح ل ل ل ! لح م ًممك وأفادت . ٍ
يط لفرتة . لتنفيذ قد انضم bلفعلأن فريق ا ية ا تعلق مبا هو آت، قالت إن ا!طط تطوير األدوات الالزمة ;مع  تخطوف¬  معل لي
تني  يذه لعام 15-2014لسـنا يط العمل ورصد  ية معلومات  سني األدوات القامئة  تنف و ختط لعمل ٍ مث تطوير مزيد من 2013حت

يا-ت بع ا يمي األداء و باألدوات ;مع  لت ت  . تق

نجاح إىل آخر إصدار وهو   نظام  ية ا نت عن تر تاكمM للمعلومات، أ نات نظام اإلدارة ا ياق  بويف  ل عل مل س قسـ ي ، 1,9حت
يات األعامل ت�، وقد جنح هذا جناحا 250وأن  نظام و b هم ية ربط  يات األعامل و تخدما تلقوا تدربا عىل   ً ً معلً ل معل ي معلسـ كيف م
نت أن األمانة رشعت يف إعاد. bًلغا تاجئ، عىل بيو ثل اإلدارة القامئة عىل ا بادرات  بعض ا ساbت دعام  نة تصممي خمطط ا مل ل لحل م ً

ية يف عام  ثا متر أوالهام هذا العام وبدأ ا تني  نفذ ذÅ عىل مر نأن  ل ت حل هل نفاذ . 2013تسـي هدف هو  سووحضت أن ا تل
ي ثرية فقد بدأت األمانة يف  تكون  تخدمني إىل األنظمة، وألن األنظمة  معلا ك سـ نجاح ملسـ هو3ت، وقد جربت  سمى إدارة ا بة  ُت ل

تعمم خالل عايم  سني يف وضع . 2013 و2012سـو تطالع معلومات األعامل، مبعىن إ¾حة ا ية ال ية ا b تعلق تحوف¬  سـ ت ب لي تح لل ن
ية قد أ ية ا بة إىل املوظفني املديرين وإىل ا;ول األعضاء، قالت إن ا b نفاذ إىل املعلومات تقارير وا تا ب سـ ل تحل ل لن ن سست وإن ل

شرت3ت ية وا شؤون املا يا مع ا تقارير دا ملاألمانة بصدد جتريب بعض هذه ا ل ل خل  . ًل

ية يف هذا   ية فقالت إن من بني الرسائل األسا يط للموارد املؤ سـوتطرقت إىل الهنج العام حملفظة نظام ا سـ ستخط ل
نو ية حومكة قوية قد وضعت، وأهنا تفرز تقارير تقدم إىل جملس  ياق أن  تكا معل ها لسـ يا املعلومات وPتصاالت اليت يرأ سلو ج

تأكد من . املدير العام سعى  شلك يويم يف  ها  يا املعلومات وPتصاالت  نولو رشك فريق  للوأفادت األمانة أهنا  م ًب مع ج تك ت
نفذة تدامة األنظمة ا ملا بادئ املعامرية ال. سـ بع بعض  ناك خمططا bلغ الوضوح ملا هو آت وأن األمانة  مورصحت بأن  تت صارمة ًه

ساق Pيق املرونة و تللغاية حرصا عىل  حتق يق . ً ها عن طريق  سالسة يف  تحيل bخلفة وا نت األمانة أهنا جتهتد يف ا حتقو معل لي ل ب
رشوعات اكفة ملمية لألعامل بأرسع ما ميكن يف هذه ا تخدام األدوات اجلديدة جلين . ق سـوأضافت أن املوظفني قد تدربوا عىل ا

 . ٍو اكملمزا3ها وفوائدها عىل حن

يل   ية واجلدول الزمين، قالت إن جحم Pلزتامات حىت اآلن جتاوز  تعلق bملزيا بقلوف¬  ن يون فرنك سورسي 7,4ي ي  مل
بلغ  ية25,34ممن أصل  يون فرنك سورسي املرصود يف املزيا ن  يال من ا!طط Õ . يمل ًووحضت أن اإلنفاق الفعيل جاء أقل  قل

تو. ًأصال متدةتورصحت األمانة بأهنا  ية ا تكامل احملفظة يف حدون املزيا ملعقع ا ن تعلق bجلدول الزمين لفرتة امخلس . سـ يوف¬ 
يال مما  تكامل العمل يف حدود ذÅ اجلدول الزمين امخلايس رمغ بدء العمل بوترية أبطأ  توقع ا ًنوات، قالت األمانة إهنا  قل سـ ت سـ

توقعا أول األمر ًاكن   . م

يقات عىل العرض ا .608 بد أي  تعلومل  ته األمانةت  .م(ي قد
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بو bإلحاطة علام مبضمون الويقة  .609 يات ا;ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الرب-مج واملزيا ثإن  ي مجع ن جل
WO/PBC/19/14 . 

ند  ند ا ند ا ند ا ية    ::::20202020للللببببا باين احلا سالمة واألمن يف ا سني معايري ا رشوع  يةتقرير مرحيل عن  باين احلا سالمة واألمن يف ا سني معايري ا رشوع  يةتقرير مرحيل عن  باين احلا سالمة واألمن يف ا سني معايري ا رشوع  يةتقرير مرحيل عن  باين احلا سالمة واألمن يف ا سني معايري ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  مل ل حت لم مل ل حت لم مل ل حت لم مل ل حت     م

شات إىل الويقة  .610 نا ندت ا ثا ق مل  .W/PBC/19/15تس

ية ئقدم الري .611 بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  يا عن  لس الويقة قائال إهنا تضم تقريرا مر ي ل حت حل مث م ً ً ً
مترب  سابقة يف  ية ا نة الرب-مج واملزيا نذ انعقاد دورة  تدة  سبيغطي الفرتة ا ل ن جل  . 2011مملم

ند يف جدول األعامل .612 يقات عىل هذا ا بد أي  بومل  تعل  . لت

نة الرب-مج .613 بو bإلحاطة علام مبضمون الويقة جلإن  يات ا;ول األعضاء يف الو ية أوصت  ث واملزيا ي مجع ن
WO/PBC/19/15. 

ند  ند ا ند ا ند ا ته     ::::21212121للللببببا نظام املايل اجلديد وال ثال  P يذ الربامج احلاسوية لضامن ته تقرير مرحيل هنايئ عن  نظام املايل اجلديد وال ثال  P يذ الربامج احلاسوية لضامن ته تقرير مرحيل هنايئ عن  نظام املايل اجلديد وال ثال  P يذ الربامج احلاسوية لضامن ته تقرير مرحيل هنايئ عن  نظام املايل اجلديد وال ثال  P يذ الربامج احلاسوية لضامن حئتقرير مرحيل هنايئ عن  لل ت حئب لل ت حئب لل ت حئب لل ت مب مت مت مت نفنفنفنفت
ية ا;وية للقطاع العام ية ا;وية للقطاع العامواملعايري احملا ية ا;وية للقطاع العامواملعايري احملا ية ا;وية للقطاع العامواملعايري احملا للللواملعايري احملا     سسسسبببب

شات إىل الو .614 نا ندت ا ثا ق مل  . W/PBC/19/16يقة تس

سمى  .615 شأن ما  تقرير الهنايئ  يذكر الريس بأن الويقة تضم ا ب ل ث ئ رشوع املايلّ يات يف احملاسـيب-ملا متدته ا مجلع ا(ي ا ع
سمرب  رشوع دشن يف . 2008يد ُوقال إن ا ناير 15مل تمت يف فرباير 2010ي   . 2012خ وا

ي .616 تقرير يضم لك املعلومات، خاصة  بوأضاف املراقب املايل أن ا تمكل bلفعل يف احلدود املقررة Õ ل رشوع ا سـان أن ا مل
تلكفة يت وا تو يث ا لمن  قل ياطي. ح P يوضع يف ته، وهذا  سري يف مزيا ناك فائض  توبني أن  سـ ن ي حه ي 5 . 

بو bإلحاطة علام مبضمون الويقة  .617 يات ا;ول األعضاء يف الو ية أوصت  نة الرب-مج واملزيا ثإن  ي مجع ن جل
WO/PBC/19/16 . 

ند  ند ا ند ا ند ا تقرير    ::::22222222للللببببا تقريراع@د ا تقريراع@د ا تقريراع@د ا     للللاع@د ا

شات إىل الويقة  .618 نا ندت ا ثا ق مل  ..W/PBC/19/27 Provتس

ية نصوص القرارات كام تالها الريس .619 نة الرب-مج واملزيا تعرضت  ئا ن جل نود . سـ متدة حتت لك من  هر القرارات ا بو ٍ ملع تظ
متدت . جدول األعامل ية ا نة الرب-مج واملزيا عإن  ن يات"جل تو صملخص القرارات وا ثلويقة الظاهرة يف ا" (ل

WO/PBC/10/27 .( 

ند  ند ا ند ا ند ا تام ا;ورة    ::::23232323للللببببا تام ا;ورةا تام ا;ورةا تام ا;ورةا     خخخختتتتا

سة .620  .جللرفعت ا

 ]ييل ذÅ املرفق[
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
in the alphabetical order of the names in French of States) 
 
 
I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 
 

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 

Abdul S. MINTY, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Luvuyo NDIMENI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

NL. POTELWA (Ms.), Counselor, Economic Development, Permanent Mission, Geneva 

Tshihumbudzo RAVHANDALALA (Ms.), First Secretary, Economic Development, Permanent 
Mission, Geneva 

M. MATROOS, First Secretary, Economic Development, Permanent Mission, Geneva 

 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Heinjörg HERRMANN, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Birte TIMM-WAONER, Head of Division, Ministry of Justice, Berlin 

 

ALGÉRIE/ALGERIA 

Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle), attachée, Mission permanente, Genève 

 

ANGOLA 

Barros Bebiano José LICENÇA, Director General, Angolan Institute of Industrial Property, Ministry of 
Industry, Luanda 

 

ARGENTINE/ARGENTINA 

Rodrigo BARDONESCHI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra  
 

BANGLADESH 

Md. Nazrul ISLAM, Minister, Permanent Mission, Geneva 

 

BÉLARUS/BELARUS  

Zhanna KUZNETSOVA (Mrs.), Head, Finance and Economic Department, National Center of 
Intellectual Property, Minsk 

 

BRÉSIL/BRAZIL 

Leandro ALVES DA SILVA, Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
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BURKINA FASO 

S. Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), déléguée, Mission permanente, Genève 

 

CAMEROUN/CAMEROON 

Wilfred Agwo NWANTI, directeur, Affaires générales, Ministère de la culture, Yaoundé 

 

CHILI/CHILE 

Andrés GUGGIANA V., Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), Ginebra 

 

CHINE/CHINA 

Yaning ZHANG (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office, Beijing 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 

Alicia ARANGO (Sra.), Embajadora, Misión Permanente, Ginebra 

Eduardo MUÑOZ, Embajador, Representante Permanente Adjunto ante la OMPI, Ginebra 

Juan Camilo SARETZKI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Catalina GAVIRIA (Sra.), Consejero Comercial, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 

María Pía OÑATE (Sra.), pasante, Misión Permanente, Ginebra 

María GAVIRIA (Ms.), Permanent Mission, Ginebra 

 

ÉGYPTE/EGYPT 

Wafaa BASSIM (Ms), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Mokhtar WARIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

EL SALVADOR 

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 

 

ÉQUATEUR/ECUADOR 

Juan Manual ESCALANTE, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 

ESPAGNE/SPAIN 
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Xavier BELLMONT ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Pascual TOMÁS, Consejero, Ministerio de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, 
Ginebra 

Eduardo SABROSO LORENTE, Consejero Técnico, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas 

 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.), Attorney Advisor, Office of External Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Washington 

J. Todd REVES, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Justin FAIR, Foreign Affairs Officer, Department of States, Washington 

 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Natalya 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 B. BURDINA (Mrs.), Chief Accountant, FIPS, Federal Service for Intellectual Property, 
Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 

Natalia ORESHENKOVA (Mrs.), Senior Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Stepan KOUZMENKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Alexander KUCHKOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

FRANCE 

Sébastien CHATELUS, Premier secrétaire (Affaires économiques et environnement), Mission 
permanente, Genève 

Olivier MARTIN, conseiller (Affaires économiques et Développement), Mission permanente, 
Genève 

 

GRÈCE/GREECE 

Constantina ATHANASSIADOU (Mrs.), Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 

Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneve 

Amalia DIMITROUKA (Mrs.), Intern, Permanent Mission, Geneva 

 

HONGRIE/HUNGARY 

Csaba BATICZ, Deputy Head, Intellectual Property Law Section, Budapest 

Virag HALGARD DANI, Permanent Mission to the World Trade Organization, Geneva 
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INDE/INDIA 

Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

 

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 

ITALIE/ITALY 

Tiberio SCHMIDLIN, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

 

JAPON/JAPAN 

Hiroki KITAMURA, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Patent Office, Tokyo 

Kenji SHIMADA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Patent Office, Tokyo 

Yutaka SUNAYAMA, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Hiroshi KAMIYAMA, Counselor, Permanent Mission, Geneva 

Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

MEXIQUE/MEXICO 

Eduardo SMEKE JIJÓN, Director, Divisional de Administración, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, México D.F. 

 

MAROC/MOROCCO 

Nor Dine SADOUK, délégué, Mission permanente, Genève 

 

OMAN 

Fatima AL-GHAZALI (Mrs.), Minister, Permanent Mission, Geneva 

 

PAKISTAN 

Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

PÉROU/PERU 

Enrique MAYAUTE VARGAS, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

Insun CHOI, Senior Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office, Daejeon 

Yong-Sun KIM, Counselor, Permanent Mission, Geneva 
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Miok KIM, Associate Research Fellow, Intellectual Property International Policy Team, Korea 
Institute of Intellectual Property (KIIP), Daejeon 

Shim HYUNJOO, Researcher, New Intellectual Property Team, Korea Institute of Intellectual 
Property (KIIP), Daejeon 

 

 

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

Maria VICOL (Mrs.), Chief Account, Economy and Finance Direction, State Agency on 
Intellectual Property (AGEPI), Chisnau 

Tatiana IUNCU (Ms.), Senior Specialist, International Cooperation and European Integration 
Division, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisnau 

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Luděk CHURÁČEK, Director, Economic Department, Industrial Property Office, Bubeneč 

Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

ROUMANIE/ROMANIA 

Simonaa NECHIFOR (Ms.), Finance Director, State Office for Inventions and Trademarks, 
Bucharest 

Laura STANCU (Ms.), Head, Finance Bureau, State Office for Inventions and Trademarks, 
Bucharest 
 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Hywel MATTHEWS, International Institutions Officer, Intellectual Property Office, Newport 

David KING, Intellectual Property Office, Newport 

Jonathan JOO-THOMSON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Selby WEEKS, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Richard ROEMERS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SINGAPOUR/SINGAPORE 

Thaddaeus HOO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Jonathan QUEK, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

 

SUÈDE/SWEDEN 

Mattias ARVIDSSON, Head of Controlling, Swedish Patent and Registration Office, Stockholm 

Per LINNÉR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

SUISSE/SWITZERLAND 

Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique sénior, Division droit et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
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Lena LUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Patrick PARDO, conseiller diplomatique, Mission permanente, Genève 

Aurélie FLEURY (Mme), collaboratrice scientifique, Division politique III, Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE), Berne 

 

TURQUIE/TURKEY 
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Ankara 

 

ZIMBABWE 

Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
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Abdullah Mohammad AL-ZAMIL, Senior Patent Specialist, General Directorate of Industrial 
Property, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 

Mohammad Omar YAGOOB, Patent Specialist, General Directorate of Industrial Property, King 
Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
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Jeffe KAINE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization, 
Geneva 

 

BARBADE/BARBADOS 

Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
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Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
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(OPRI), Service public fédéral (SPF), économie, PME, classes moyennes et énergie, Bruxelles 
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Christina TSENTA (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mme), représentant permanent adjoint, Mission 
permanente, Genève 
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Haja Nirina RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
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MALAISIE/MALAYSIA 

Nurhana IKMAL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

MONACO 

Carole LANTERI (Mlle), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 

Gilles REALINI, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

 

 

NIGÉRIA/NIGERIA 

Adelakun Abel AYOKO, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Mohammed Yusufu SADIQ, Senior Assistant, Registrar, Federal Ministry of Trade and 
Investment, Registry of Trademarks, Patents and Designs, Abuja, Nigeria 

N. SALMAN MANN, Registrar, Commercial Law, Federal Ministry of Trade and Investment, 
Registry of Trademarks, Patents and Designs, Abuja, Nigeria 

Maigari BUBA, Senior Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 

 

PANAMA 

Zoraida RODRIGUEZ MONTENEGRO (Ms.), Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 

Richard ROEMERS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 

Célestin TCHBINDA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 

Ysset ROMÁN (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 

SLOVÉNIE/SLOVENIA 

Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

 

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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VÉNÉZUELA/VENEZUELA 

Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

 

ZAMBIE/ZAMBIA 

Lilian Saili BWALYA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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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 INDÉPENDANT DE SURVEILLANCE DE L’OMPI (OCIS)/ 
 WIPO INDEPENDENT ADVISORY OVERSIGHT COMMITTEE (IAOC) 
 
Maria Beatriz SANZ REDRADO (Mrs.) Présidente/Chair 

Mary NCUBE (Mrs.)  Membre/Member 

 

 

V. BUREAU/ OFFICERS 

Président/ Chairman:  Hisham BADR (Égypte/Egypt) 

Vice-présidents/ Vice-Chairmen: Deborah LASHLEY-JOHNSON (Mrs.) 
 États-Unis d’Amérique/United States of America 

 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 
 
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 
 

 ]ثالويقةو  املرفقهناية[


