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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
مترب 14141414 إىل  إىل  إىل  إىل 10101010ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من  مترب   مترب   مترب       2012201220122012سسسسبببب 

 
 

 2010 - 2011تقرير أداء الرب+مج 

 إضافة

 

رشة  تاسعة  ية يف دورهتا ا نة الرب+مج واملزيا ست  عا ل ن جل نعقدة من (لمت مترب 14 إىل 10ملا نعكس ا) 2012سب  لأن  تعليقات ت
تقرير أداء الرب+مج للفرتة  تصل   fول األعضاء فYبالواردة من ا ية عالوة عىل 2011-2010ي نة الرب+مج واملزيا ن عىل تقرير  جل

تقرير أداء الرب+مج للفرتة  يقات املقدمة من اYول األعضاء يف . 2011-2010بإرفاقه  سخ ا تعلومبوجب هذا القرار  لن ُ ت
ية ثالويقة  .لاحلا

 

 

 

يقات املقدمة من اYول األعضاء  ييلفfو[ لتعل ا
 ]2011-2010بشأن تقرير أداء الرب+مج للفرتة 
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تقرير أداء الرب+مج للفرتة  شات اخلاصة  نا ناء ا يقات الواردة من اYول األعضاء أ تقرير أداء الرب+مج للفرتة ا شات اخلاصة  نا ناء ا يقات الواردة من اYول األعضاء أ تقرير أداء الرب+مج للفرتة ا شات اخلاصة  نا ناء ا يقات الواردة من اYول األعضاء أ تقرير أداء الرب+مج للفرتة ا شات اخلاصة  نا ناء ا يقات الواردة من اYول األعضاء أ با ق مل ث بتعل ق مل ث بتعل ق مل ث بتعل ق مل ث     2011201120112011----2010201020102010للللتعل
رشة) ) ) ) WOWOWOWO////PBCPBCPBCPBC////19191919////2222    ثثثثويقةويقةويقةويقةالالالال(((( تاسعة  ناء انعقاد اYورة ا رشةأ تاسعة  ناء انعقاد اYورة ا رشةأ تاسعة  ناء انعقاد اYورة ا رشةأ تاسعة  ناء انعقاد اYورة ا عأ ل عث ل عث ل عث ل يةللجللجللجللجنة الرب+مج وانة الرب+مج وانة الرب+مج وانة الرب+مج وا    ث يةملزيا يةملزيا يةملزيا     ....ننننملزيا

ند : ئالريس تقرير أداء الرب+مج للفرتة 8لبهذا هو ا يق اYاخيل والرقابة 2011-2010ب اخلاص  تد بة ا يت  ق وتقرير ا لب شع لث لت
شأن تقرير أداء الرب+مج للفرتة  ها2011-2010باإلدارية  ية اليت توا تحد�ت العا ية الفكرية وا شأن ا تعراض  � وا ململلك ل ب . سـ

ثتوي الويقة و تني  WO/PBC/19/2حت بو عىل مدار  نظمة الو نعىل حملة عن أداء  سـم تغالل  2011-2010ي تحقق  سـا مل
ية للفرتة  متدة من خالل الرب+مج واملزيا ناملوارد ا وبذ� أود اآلن أن أعطي اللكمة إىل األمانة لعرض . 2011-2010ملع

ند هذا  .لبا

يدي الريس:  العامةاألمانة ئشكرا  سـ تقرير 2011-2010للفرتة تقرير أداء الرب+مج . ً تني، مقارنة  تقرير عن  تام ا ل هو  نل سـخ
تني تصف فرتة ا سـناملرحيل ا=ي نقدمه يف  لم بدأ مبرح� . ن يمكل دائرة األداء اليت  توقعة  تاجئ ا تقرير إجناز ا يس ا تو مل ن فل ليق

تقدير اإلجن ـي  تني مث  يذ عىل مدار ا متر  ية و يط للرب+مج واملزيا با ت ن نهتتخط ن سـنف لت ل تسـ نات من و. ازاتل لتحسيطرح عدد من ا ُ
سابقة تقرير مقارنة لفرتة ا لخالل هذا ا نجزات اليت مت. ل تعراضا ملخصا  نا ا Y للموبداية سـ ًي ت عىل مدار هذه الفرتة ولكن وفقا ً

ª ية، ملألهداف سم بقدر أكرب من ªتيجسرتا نا ملخصا أكرث إجياز. تيجيةسرتاتتا وفر حملة  Y توافر يكام  سب ا لإلجني حازات 
ناء عىل . الرب+مج نفصل حتت لك بر+مج  ية مدرجة يف جزء  يذ جدول أعامل ا شأن  ية  نا تقارير  Yبو من ب يل مي لتنف ت تفص

ناها عىل تقرير أداء الرب+مج األخري نات اليت أد خلا يس تخدام . لتح شأن ا ية  شفا نا تقارير ذات قدر أكرب من ا Y سـوتوافر ب ل ي فت
يقا ند إىل ا تعلاملوارد،  لس يةتت نة الرب+مج واملزيا سابقة  ناء انعقاد اYورة ا ناها من اYول األعضاء أ نت اليت  للج ل ث وللمرة . تلقي

ثاين من الويقة ية اليت وردت يف املرفق ا ºت ª يذ األموال شأن  ثاألوىل حنصل عىل تقرير اكمل  ل ن سب وهذه يه املرة األوىل . تنف
متل عىل تÁ املموÀ من نيمع ا شاماليت حناول أن نقدم لمك فهيا تقريرال متويل، فا نظر عن مصدر ا شـا إلجنازات بغض ا ل ل

ية العادية وغريها املموÀ من مصادر يةناملزيا ثال عىل وأخري. ن غري مرصودة يف املزيا يل ا تقرير عىل  سن العرض العام  ملا  س لل بحت
يا+ت األداء بتوى جداول   . مسـ

متع إىل عريض Å ا. اشكر: ئالريس متعنينسـنود أن  نقاش  هام  جمتقريرين مث  لل نوان تقرير WO/PBC/19/3ثالويقة . خنضعل بع 
ية  نا شأن تقرير أداء الرب+مج  يق اYاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  ئا ث ب ل شع للث ل قت ب بة 2011-2010ل تفضل مدير  شع، رجاء  فلي

يق اYاخيل والرقابة اإلدارية تد قا  .ل

تد. اشكر:  العامةاألمانة بة ا لأجرت  نادقيق شع تقرير أداء الرب+مج ا تا  ستاYاخيل والرقابة اإلدارية  ل نة من تثبي عيا إىل 
شوايئ تارة بأسلوب  عمؤرشات األداء ا Ñ . تاحة ية املعلومات ا تقل من موثو شلك  تأكد  يت هو ا هدف من ا ملاكن ا سـ ب ل قث ب مل لت

يات اليت ا تو يذ ا يذ الرب+مج وحصهتا ومعدل  تقرير املعين  حيف ا نف صنف ل ت تل سابقةب يت ا لتوت علهيا تقارير ا بث يمي . لت نا عىل  تقو عكف
سار سؤولني عن الرب+مج وعن أدوات ا يات من جانب األشخاص ا تو ملتوى اعÖد هذه ا مل ص ل تاحة من خالل الربامج، مسـ مل ا

تاجئ وخصوص يود اليت. لنا أدوات اإلدارة القامئة عىل ا يت يف ظل ا هذا ا ية  تاجئ األسا لقوفf ييل ا ب ثل سـ تن نةلل ها ا لعي تفر نقاط : ض
يذ ية ومعدالت ا يا+ت بكفاءة وفا ية احملددة ومجع ا هالت الز نفالقوة يه احرتام ا تمل لم عل ب نقاط اليت ميكن . لن لكام وجد+ بعض ا

ثل ميهنا  سار ا=ي رصد يف الرب+مج أو عدم دقة هذه : حتس يذ أو ا تعلقة  يا+ت ا يا+ت، وكفاية ا ُمدى مالءمة ا مل مل ب لتنفب ل ل
نا من إدارة الربامجلا تقارير أكرث مما  تابة ا نا من  نيا+ت، وهو األمر ا=ي  ل ك ن مكب يص األدوات، . مك  Àسأ ناك  ختص=ا اكنت  م ه

تخدام  ª يق متكن اإلدارة من  يدة وليك  تاجئ، ليك تكون تÁ األدوات  سـوناوها، وإدارة أدوات اإلدارة القامئة عىل ا ن حتقت مف تل ل
س هاناأل هد . لب  نشولفعل  تقرير  سـا يا+ت املراجع عالوة عىل حتل يق، ومؤرشات األداء، وجودة  توى ا با عىل  سـ نسـ لتم

هام اإلدارية. تعريف األهداف تربها املديرون من ا تابعة املؤرشات من األمور اليت  ملوال تزال  بح بعد أداة . يعم تصومل 
بة للعديد من الزمالء، وأمشل ن سني اإلدارة  سـساعدة تريم إىل  حت سني . فيس هبذا الçملنللم حتوال يزال من املمكن 

تو�ت اإلجادة يص و سـتو�ت ا تخص مسـ ل نا إىل درجات أفضل من . م تابعة املدعومة للموظفني  تدريب وا بوقد يؤدي ا مل ل
سابق ليك نرى إن اكنت قد نفذت لفعل  يت ا يات الواردة من تقرير ا تو يع ا نا  بل تدار ُاإلجادة، وكام ذكرت من  ل ث ص ل مج بسـ لتق

ها إىل ذ�أ تقرير، ويه . يقو يف طر يات مذكورة يف امللخص أيضا الوارد يف بداية ا تقرير سوف جتدون تو لويف هناية ا ص ًل
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تخدام املؤرشات واألدوات الرضورية إلدارة الربامج يا+ت عالوة عىل ا سـية برضورة تقوية جودة ا ب لن ومن مث سوف نزيد . مع
نظمي املزيد من حلقات العمل، كام حناول وضع اYمع املقدم إىل اإلدارة القامئة عىل ا تابعة املوظفني من خالل  تتاجئ، وإىل  من ل

يهتا، دون احلاجة إىل العمل حتت ضغط إدارة الوقت سري  ية  بداية  تقارير اðمعة من ا تقارير وا سلمي ا ثبآجال حمددة  ي بغ ل ل ل تت ت . ل
يذ  ية  يت هذه ا نفومن الرضوري اإلحاطة بأن تقارير ا تب ن بث ملع يó تغطي إدارة الربامج دورات لت تاجئ  باإلدارة القامئة عىل ا لن

يات املقدمة يف هناية دورة . خمتلفة تو صو=� فإن ا تعلقة لفرتة 2011-2010ل مل مقدمة بعد أن تكون الويقة ا  2013-2012ث
تمدت لفعل شت وا ُقد نو ع ية للفرتة . ق ثل ويقة الرب+مج واملزيا نو ث نا وتق2013-2012مت ند مقارنهتا لويقة دما ملحوظحتسي  ثا  ع

سابقة سني. لا ية إىل ا مترة را ية  تحويه لفعل  للعمل م  .مسـ

شكر: ئالريس يقات العامة. لمع جزيل ا تقدم . لتعلواآلن أود أن أبدأ  ية ا=ي يرغب  تحدة األمر يط بوفد الوال�ت ا لوأ يكمل ح
ب. م عىل تقرير أداء الرب+مجعا بتعليق يدي، تفضلحمر  .سـا 

ية تحدة األمر يكالوال�ت ا ية األمانة عىل تقدمي تقرير أداء الرب+مج للفرتة : مل تحدة األمر شكر الوال�ت ا يكيدي الريس  ملئ ت سـ
تني2020-2011 توي علهيام الو يق اYاخيل والرقابة اإلدارية ا=ي  تد بة ا يت الرب+مج  يق، وتقرير  ق ثب حت ل شع لث  ت

WO/PBC/19/2و WO/PBC/19/3، ته أود أن وعىل الرمغ م ترص عىل تقرير أداء الرب+مج و يقايت ال  ين أن  تثبتعل تق
شطة  ناول بعض األ ية، وأن أ تحدة األمر بة للوال�ت ا يهتا  بو وأ شأن دور الو يقات العامة  بعض ا نأتقدم  ت مل سـ مه ي ب تعل يكب ن لل

بة إىل طري نا  شغا ثة اليت أüرت ا سـاحلد ل ن ية إىل اقلني ساعدة ا نظمة  نة تقدمي ا للم وعالوة عىل ذ� سوف . Yول األعضاءلتقمل
تجارية إىل احلضور عن هاجس حمدد  تب األمرييك للرباءات والعالمات ا بورا الشيل جوسون من ا يدة د لتحدث ا ن ي سـ ملكت ل

ية الفكرية والصحة تقرير مقدم من فريق خرباء حول ا مللكتعلق  ب ية الفكرية رشاكة قوية مع . ي تحد�ت اليت تواجه ا مللكتطلب ا ل ت
ها العاملي ومشويهتاملا ثل مزيهتا املقارنة يف نطا لنظامت اYوية اليت  مت قل مترار . ت تحدة يف ضامن ا بب ترغب الوال�ت ا سـوهذا ا مل س لل

رشاكت  بة  يس فقط  ية الفكرية يف شـىت بقاع العامل  يع حامية ا مترة يف  يوية و تصف  نظمة  بو  للالو سـ شج حل ت ني لت ل مللك مسـم
تحد هاملواألفراد يف الوال�ت ا ية فكرية أ� اكن نو تاج  هم إىل إ ية، ولكن للك من يؤدي هبم إبدا عة األمر ملك ع ولكن ليك . نيك

تع املوارد املقدمة من اYول األعضاء والرسوم احملص� من  يوي علهيا أن تضمن أن  رشيك ا مترار يف دور ا ª متمتكن من تحل ل سـ ت
سات واألفراد من داخل اYول األ تجارية واملؤ ساألعامل ا يةل شفا ساءÀ وا ناسب من الرقابة اإلدارية وا فعضاء بقدر  لم لوهذا . مل

يا املطورة  نولو ية ونقل ا ساعدة ا رشوعات  بو  شغال إزاء إجراء الو ية ال تحدة األمر شعر الوال�ت ا بب  جا تك يك لس تق م نل للم ي ن مل لت
تابع ية إىل ب�ان خاضعة إىل عقوت من جملس األمن ا تحدة األمر ليف الوال�ت ا تحدة دون عمل من الوال�ت يكمل مل لألمم ا

تابع لألمم  ثقة عن جملس األمن ا ية لعقوت ا ية وال أي من اYول األعضاء األخرى وال حىت اللجان ا تحدة األمر لا ن ن بمل مليك ملع
تحدة ئ�. ملا ثالثة أ ية عىل وجه اخلصوص  تحدة األمر سـوهتمت الوال�ت ا ب حدث؟ كما ا=ي حدث؟ ويف ميكن إصالح ما : يكمل

بو واYول األعضاء حباجة إىل أن تأخذ مأخذ اجلد أسلوب  تقد أن الو بل؟ و يلوÀ دون حدوثه يف ا يويف ميكن ا نع حل ملسـتقك
شارة اYول األعضاء وجلان  يذ ضام+ت لضامن ا ساءÀ، وأن تضع موضع ا ية وا شفا يات الرقابة اإلدارية وا تسني آ مل ل ل سحت نفت لف

ثقة عن جملس ا ب�ان اخلاضعة ملنبفرض العقوت ا رشوعات جترى يف ا بل اعÖد  بل  ناسب يف ا شلك  لألمن  ُب م قسـ تق ملم
ية . لعقوت من جملس األمن ساعدة ا شأن ا ية  تقل للمراجعة اخلار تقرير ا بو ا توفري الو تحدة  نوترحب الوال�ت ا مل ب سـ ل ي ب لفمل ج مل

تحدة من خالل مو ب�ان اخلاضعة لعقوت من األمم ا قعاملقدمة إىل ا مل متل مؤخرها، ل تقرير ا=ي ا كوهو ا وحنن بصدد دراسة . ال
ياته تقرير وتو صا ناسب، وألي . ل يات بأسلوب هادف و تو يذ ا يام به حنو  نظمة ا موتطلع إىل ªسـÖع إىل ما تزمع ا نف صلق ل مل تن

تقرير سائل اخلطرية اليت أüرها ا هذه ا تصدي  نوي اختاذها  لخطوات أخرى  مل لل نا للوضع . لت نومن خالل مرا بو جعت يتقد أن الو ع
تقرة تعىن مبا ييل سـتاج إىل وضع ضام+ت جديدة شام� و  : محت

ساعدة األخرى  • رشوعات أو أشاكل ا هرية  يق اYاخيل والرقابة اإلدارية مراجعة  تد بة ا ملاشرتاط إجراء  ل للمشع ش ق
ها إىل اYول اخلاض  .عة لعقوت جملس األمنمياملزمع تقد
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تب املراجعة اخلار� من • تابعة  مكو يع اYولم نوي مرسل إىل  نوية وإصدار تقرير  مج خالل إجراء مراجعة ربع  سـ  سـ
بو ية العامة للو ياألعضاء  شحن  مجلع تخدام الهنايئ للمعدات اليت  ª بت من ُومواص� ªلزتام  ت سـ لفعل إىل لتث

نة وذ� وفق تحدةمعيب�ان  تابع لألمم ا ملا لقرارات جملس األمن ا  .ل

سأ تت هذه ا ملوقد أ بلغنيثب يدة محلاية ا ياسات ا ية ا ملÀ مدى أ جل سـ ية واحض عىل . لمه تحدة األمر يكواكن موقف الوال�ت ا مل
تحدة تابعة لألمم ا نظامت ا يع ا ملتوى  ل مل مج تعلق عن أعامل . مسـ نة عام  ية  يغ  بلغني قادرين عىل ا يفال بد أن يكون ا سـ ب بل حمل نت ل

ساد أو لكهيام دون اخلوف من ªتقام يس أو ا تد نا لف ية . لل بلغني آ لويف حاÀ إنفاذ هذا ªتقام أو الهتديد به ال بد أن يكون  للم ن
بلغني . فعاÀ يلوذون هبا ياسة حامية ا شأن  بذوÀ إىل اآلن  ثين عىل �ود األمانة ا ية أن  تحدة األمر ملوتود الوال�ت ا سـ ب مل تمل يك

نة ا ناء انعقاد اجÖع  يذها أ لاجلديدة، وتطلع إىل اعÖدها و جل ث توبرتنفن هر أ كيق يف  شسـ هم للغاية . تن ناء من ا ملولكن يف هذه األ ث
تحويالت اليت ختضع  شوا هذه ا نا ية بأهنم من املمكن أن  تا بو بضام+ت  يع املوظفني لو لأن يطمنئ املدير العام  ق ي ب ك ي مج ُ

ية لعم. نللمراجعة دون أي خوف من أي نوع من أنواع ªتقام تحدة األمر يكوتلزتم الوال�ت ا بارش مع املدير مل شلك  مل  ب
ثل إىل القوا تجابة إىل اYول األعضاء، كام  ªو Àساء ية وا شفا نظمة  تع ا ية ضامن  تالعام واألمانة  سـ مل ل مل مت متبغ عد واللواحئ ف

سة دويا، وخصوص نظم املؤ لوا س تابع ل شمل ب�ان خاضعة لعقوت من جملس األمن ا شكوك  ثرية  يات  ندما تمت  لا  ت لل معل مع
 .تحدةمللألمم ا

هل تود يف اإلدالء به اآلن؟: ئالريس يه،  ثاين ا=ي أحملت إ يان ا ية ماذا عن ا تحدة األمر شكر إىل الوال�ت ا فأتقدم  ليك ل ب مل  لل

ية تحدة األمر يكالوال�ت ا يدي الريس: مل ئشكرا  سـ ي. ً همة الرا بو ا شدة �ود الو ية  تحدة األمر متدمع الوال�ت ا مل ييك ب ة إىل مل
ب�ان ع لساعدة ا تصادياىل تطوير م ª منو ية وز�دة ا ياجاهتا الو ية ا ية  ية الفكرية  ية  يات و قسرتا لللملك ن ت ب بغ ن طيج تل ط وتربز . حت

ية  ية ا نالوüئق الو ملعن ساهامت من القطاع اخلاص واجلامعات ط ية الفكرية اليت صاغهتا احلكومات  ية ا مبسرتا مللكيج ت
تعلقة بأسلوب ا يارات ا ية ا سات ا سـواملؤ مل خل ث ية وتطويرها لبحس نولو ية وا بحوث ا ية الفكرية يف تعزيز ا جتخدام ا تك لمللك لعلم ل

ها يقوسو بو دعام هائالو. ت نني قدمت الو يعىل مدار ا ية، وخربات، ويا+ت مقارنة، وأداة اجلرد لسـ ساعدة  ئة  ب عىل  ن م في ه
بارة عن ا ية الفكرية ويه  سايب ألصول ا با تمللك ع بل تطوير أي سـحل تخدامه  قيان ميكن ا ية ساسـ ية الفكرية  ية  بغرتا للملكيج ت

ية الفكرية وإدارهتا تطوير أصول ا بقة الرضورية  رشوط ا ية اYامعة القامئة وإىل ا ية ا مللكالوصول إىل ا لن سـ ت ملب تح لل يب عىل . ل جتو
يه سري  متكن من تعريف اYرب ا=ي نرغب يف ا سؤال أين حنن، ليك  علا ل ية . نل لتمنعالوة عىل ذ� هيدف جدول أعامل ا

بو مجموعة من للو ية العامة للو بو، وخصوصا أن اعÖد ا تجزأ من معل الو ية جزء ال  بارات ا يبو إىل أن تكون ا مجلع ي ي من ت ًي لت  45ع
شطهتا نظمة وأ رشوعات ا ية يف  تعزيز بعد ا ية الفكرية دالÀ عىل سعهيا  ية وا نة  شاهئا  ية وإ نتو مل من ل من جل ن مص ت لت وعىل الرمغ . مللكلل

تحدة ية تدمع دور الوملمن أن الوال�ت ا ي األمر ب�ان عىل تطوير يك ساعدة ا لبو يف  ية الفكرية، ام ية  ياهتا الو للملكسرتا ن طيج ت
نايم والرضوري للو تعامل مع ملتوتقر Yور ا ساعدة عىل ا لبو يف ا مل تخوف من اي نا  ية، فإ ية الفكرية وا تعلقة  نسائل ا ن من مل لتمل مللك

نوان رشوع الصادر  بعا بو امل: "مل ية الفكريةيإطار الو ية  يات و تصممي اسرتا للملكعين  ن يج طب رشوع وكأنه ". ت بدو هذا ا ملفإذ  ي
متده عىل وجه  يق اYول األعضاء ومل  تد ية، فإنه مل خيضع  متدة جلدول أعامل ا رشوعات اجلارية وا تعتعلق بعدد من ا قملع ل من لتي مل

ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكاخلصوص من خالل ا من ن لتللج يني وعالوة عىل. ملع تري فريق من مجموعة من اخلرباء ا ملعن ذ� ا خ
ياغة تقرير ولكن دون نقاش من اYول األعضاء ية  سؤو يط الفريق  ية الفكرية والصحة لفعل وأ ص ل مب ن سار شاذ . مللك ملوهذا ا

بد. للغاية من و�ة نظر الوفد  fتارون وفقيوف ن عىل ماكفآت ا لعقد اتفاق خدمة خاصة وسوف حيصلوÑو يعمل اخلرباء ا
تقاالهتم نوسوف تغطى نفقات ا بل اإلقدام عىل العمل . ُ رشوع  شة ا نا ها فرصة  تاح  تقد أن اYول األعضاء ال بد أن  قو م ملل ق ت نع

تقرير رشوع. لعىل ا متد اYول األعضاء ا بو عىل العمل ا=ي لكفت به اخلرباء حىت  نظمة الو تحفظ  ملونأمل أن  تع ي نوتطلع . مت
يةإىل ªطالع عىل اق نة ا ناء اجÖع ا شأن هذا املوضوع أ رشوع  نرتاح  للج ث ملعب ية الفكرية الحقامب ية وا مللك   .لتمن

يدي: ئالريس يانه، تفضل  تقدمي  سح اðال أمام وفد فرسا  ية وأ تحدة األمر شكر إىل وفد الوال�ت ا سـأتقدم  ب ل ن ف مل  .يكل
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يدي الريس: نفرسا ئشكرا  سـ تني، وهو الهنج ا=ي امسحوا يل بإبداء بعض املالحظات . ً بع يف هاتني الو ثيقعىل الهنج العام ا ملت
يمي أدافإن مع. نراه إجيايب يح يل  نظمة  تقرفيت  تت يع الربامجهئمل ترص. مجا يف  تخدم : خمولكن Yي سؤال  تسـهل من املزمع أن 

يمي ا=ا بق هذا ا يث  تقرير  نارص املدرجة يف هذا ا لتقلك واحدة من اللجان لفعل ا تط حب ل تقرير األسايس لع ليت؟ ونرى أن ا
برية للغاية تخدامه ألنه ويقة  كالصادر عن األمانة يصعب ا ث يد من هذا . سـ نا أن  يف ميكن للك  تفوحنن حناول أن نرى  يسـم ك

ية ية للمزيا تا هذا العمل أن يصب يف اYورة ا نالعمل ويف ميكن  ل ل نات اخلاصة بلك بر+مج . لك تصل  ثاين  سؤال ا يأما ا ي ل لعل ف
يتمذكور تقرير وهو األمر : لتثب يف تقرير ا نات؟ وعالوة عىل ذ� نود أن نعلق عىل جحم هذا ا تاجئ إىل  ندت ا لهل ا ي ن عس ل ت ف

هم للغاية تطور. ملا يمي ا تخدمة يف  بالغ املذكورة ا سام اخلاصة  بة لأل بدو الصورة .زوزة بعض اليشء  ليث  سـ مل ق سـ تقت ملح . لن
ها عابرةملاولكن هذه  مية أكرب من �شلكة اليت نوا يان  ها يف بعض األ بق ونراها يف وüئق أخرى أيضا ألن املوارد جيري حتو ح يل ً

سموح هبا ملاحلدود القصوى احملددة وفقا للقواعد ا ترب هذه . ً نعويذكر تقرير املدقق وجود بر+مج واحد معين هبذا، وهكذا 
ب متكن من  تو0 احلذر الحقا، ليك  نا جيب أن  تتشلكة عابرة و ن ن نم ً شلك لك هم  ناسب وأن  شلك  تحويالت  بع هذه ا ب نفل م

ترب مرجعا نارص  ًيح أي ا تع لع ية. حص ثالث بإصدار تقارير حول ا سؤال ا تصل ا منو ل ل يدة اليت . لتي هود ا محلفقد رأيت العديد من ا جل
ية يف لك بر+مج من الربامج نني األثر عىل ا منسعى إىل  لتت ثري حىت وإن اكنت املامرسة افرت. تق يةموهذا األمر  ولكن . ضا

تعريف اجلديد ذ�  نظر يف ا ند ا ية  سامت يف بعض الربامج اليت تقنن ا تعريفات وا ناقض ا ها يه  شلكة اليت نوا لا ل ع من ل ل ت لتمل �
بار ª ية ال تؤخذ يف تص�  نارص ا تألن بعض ا من مل علع هواجس. لت ثري  ناقض ا متر ا للو=ا  مل لت ية اليت . يسـ تا نقطة ا لوشري ا ل ل ت

تعانة مبدقق داخيليتقدم هبا وفدي إ يت ال سـىل ا بث نفذ يف . لت بدو مل   fيط بأن هذه املامرسة ف يدة و تونرى ذ� ممارسة  ي حن مف
يف نا يف  ننظامت أخرى  جه مترار فهيا. م ª يدة و=ا من اجلدير ترب هذه املامرسة  سـو مف تخدام هذا . نع ية ا سـونعىن برؤية  كيف

يا+ت ومعايري  يل جودة ا بالعمل، وخصوصا  لحتل بق عىل لك بر+مجً يمي، اليت  ُتطا يت جزء من املامرسات . لتق لتثبإن ممارسة ا
نظامت األخرى نا فهيا ا شار يدة اليت نود أن  ملا ك ت ثل هذه الويقة أساسا ل�ورة القادمة. جل توقع أن  بو  بة للو ًو ث مت ن ي فقد أبرز . لنسـ

ند إىل  تعلق عÖد هنج اإلدارة ا تقرير نقطة .مة وحامسة  ستا ت تخدا.امملل ته وا تاجئ وممار سـا سـ وال بد أن تكون معايري . لن
هام شخص ا=ي يدير بر+جمه، ال جمرد قامئة من ا ساعد ا يمي أدوات  يا+ت وا ملا لتق ت لب ثقايف. ل يري ا لوبإماكنا أن حندث هذا ا تغ . لن

تاجئ ية اإلدارة القامئة عىل ا ترب أن مصدا متر لفعل و يط الوفد بأن هذا اإلصالح  نو يع لحي ق متد عىل مدى إجادة مسـ تع إمنا 
يقات العامة. تقنياهتا نطلق ا نقطة احلامسة للغاية من  تعلهذه يه ا لل  .م

 .لتتفضل الربازيل. نلوفد فرسا ًشكرا: ئالريس

يدي الريس: الربازيل ئشكرا  سـ ية. ً يابة عن مجموعة جدول أعامل ا منأخذت اللكمة  نهتز هذه . لتن بداية تود اðموعة أن  تويف ا ل
شكر إىل األمانة إلعدادها الويقة الفرص تقدم  ثة ليك  ل نوان تقرير أداء الرب+مج للفرتة WO/PBC/19/2ت . 2011-2010بع 

نظمة شطة ا تابعة أ ساعد ل�ول األعضاء يف  تقرير عىل مك هائل من املعلومات اليت  ملتوي هذا ا ن ت ل كام ترحب مجموعة جدول . محي
ية لويقة ثأعامل ا شأن تقرير أداء بع WO/PBC/19/3 لتمن يق اYاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  بنوان تقرير ا ل شع قث لب لت

ية  نا ئالرب+مج  هم أفضل للمعلومات املقدمة من خالل تقرير أداء . 2011-2010للث توصل إىل  فوهذه الويقة أداة .مة  لل ث
يدا حول مالءمة مؤرشات تقرير أدا. الرب+مج يال  ًوتقدم ل�ول األعضاء  مف ً تهحتل شلك إجيايب بكون . قء الرب+مج ود نا  بوأ حط

نة  نذ  يق اYاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا تواله  ثالث ا=ي  يت ا سـهذا هو ا ل شع ت ل مث ق ب توشجع مجموعة جدول أعامل . 2008لت
ية هذه املامرسة ية للف. لتمنا ترب الرب+مج واملزيا يق اYاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يط بأن  نكام  تع ل شع  ذي 2013-2012رتة قحن

ناء إجراء املامرسة القادمة نات أ ثجودة أفضل من سابقه، مع توقع املزيد من ا يس تقرير أداء الرب+مج فقد . لتح بة  لأما  لنسـ
بو للويقة يات اYول األعضاء يف الو ية عÖد  تو ية مدعوة  نة الرب+مج واملزيا يط بأن  ثأ ي مجع ص لل ن جل يعة الويقة . ح ثومع مراعاة  طب

يات العامة إلحاطة نتو ية علهيا أن تويص ا نة الرب+مج واملزيا تج عهنا ترى اðموعة أن  بارات اليت  ª بعض مجلعيجة  ن جل ت ت نل ع
تواله . مبحتو�ت تقرير أداء الرب+مج يمي ذايت  بارة عن  شلك أسايس  يعة الويقة فإن تقرير أداء الرب+مج  بة إىل  يو ع ب ث ب تقسـ ط لن

نظمة، وذ� وفقا للفقرة األوىل الواردة يف املقدمةمديرو الربامج خبصوص أد ًاء ا تقارير إىل . مل لوخيدم هذا الغرض من رفع ا
بو تاجئ لو ندة إىل ا ياYول األعضاء داخل إطار اإلدارة ا ن لس بة . تمل  Àساء ية  ها أداة أسا مية الويقة بو سـونقر  للم سـ لنث صف بق

نا نرى أن تقرير أداء الرب+. ل�ول األعضاء يرتتب عىل ذ� ªتفاق لكنو يس ويقة خاضعة العÖد اYول األعضاء، إذ  سـمج  ث ل
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تقرير يمي املقدمة يف ا يع جوانب ا لعىل  تفاوض بني اYول األعضاء لتقمج ست ويقة خضعت  يعهتا هذه  للو ث ي لب ونرى أنه من . بط
يط هبا علما سب أن  ًاأل حن تعلقة . ن ية بعض املالحظات ا ملوðموعة جدول أعامل ا شة لتمن نا ناء  يقدم أ قبعرض الربامج ا=ي  ث مسـ

يق اYاخيل والرقابة اإلدارية حتدد بعض نقاط القوة وبعض . ثالويقة تد بة ا ها يالحظ أن  نظر إىل الويقة يف  قند ا لمجمل شع ث ل فع
تقرير يود عىل ا لا ية لرفع تقارير أداء الرب+مج لك عىل حدة، وكفاءة مج. لق يا+ت، منومن بني نقاط القوة وضع األطر الز لبع ا

يا+ت األداء هوÀ الوصول إىل  بو تقار . س يا+ت األداء، مصحوبة ال يدات جلزية بل وتعلق مبالءمة  سم بعض ا  óفي بب ت ئ ي تقت لت
يا+ت ومشوها لإىل كفاية ا باب اليت . لب هل األ نا  يان قد تغريت، كام أ سـكام الحظت اðموعة أن أسس املقارنة يف بعض األ جنن ح

تحديدأدت إىل ذ�  ثري بعض اÑاوف. ل يع احلاالت وهو األمر ا=ي  تقرير يف  هذا يف ا يوال يرد رشح  مج ل عالوة عىل ذ� . ل
ثري بعض اÑاوف تلف متاما بني الربامج وهو ما  ية  يذ جدول أعامل ا يفإن اجلزء اخلاص  خم من ًت لت نف يل أكرث . ب حتلفال بد من وضع 

يذ جدول أعامل ا شأن طريقة  تفاضة  لا تنف ب بوسـ يع جماالت معل الو ية يف  يات جدول أعامل ا يية يف أعقاب تعممي تو مج من ص تمن  .لت
بة لصفحة  تخدم  WO/PBC/19/3ثن الويقة  م15لنسـأما  ية  ناء عىل  تاجئ  يت ا سـيقدم املؤلف جدوال  مهنج ب ن تث ل بت ل ً

ية شوا نات ا ئا لع تاحة يف اجلدول قدمت . لعي ملوناء عىل املعلومات ا ترب ئة فقط من اا مل27ب تصل ألداء  يا+ت  تعلربامج  ت ب
مية قيا+ت مالمئة أو  توف سوى . ب شموية مل  بة ملعايري ا سـو ل ل تسـ توف املعايري ا مل42لن تسـئة من الربامج املعايري، يف حني مل 

ئة من الربامج10 ث� عىل أفضل املامرس. مل  يق اYاخيل والرقابة اإلدارية أ تد بة ا يت  مويربز تقرير ا ق لب شع لث يار لت معات للك 
تداء هبذه املامرسا. من املعايري ª ية قوشجع مجموعة جدول أعامل ا من يع الربامجلتت يدة يف  مجت ا يق ًاوأخري. جل تد بة ا ق تقدمت  ل شع

سني جودة تقرير أداء  ساعد األمانة عىل  سادس من الويقة من شأهنا أن  سم ا يات يف ا تو حتاYاخيل والرقابة اإلدارية  ت ث ل لق ص ب
تهالرب+مج و يات. قد تو صوشجع اðموعة عىل اعÖد هذه ا ل بة . ت سابقة قدمت  يت ا يات تقارير ا تو تعلق   fشعوف ل ث ص ب بي لت

تقرير سابع من ا سم ا يذ من خالل ا تابعة عىل وضع ا يق اYاخيل والرقابة اإلدارية  تد لا ل لق نفل م يات اإلحدى . لتق تو صومن بني ا ل
يذ اجلز نفت مثان عىل أهنا ختضع  تنفرشة  للع ٍ ية . يئُص تخذ  تدابري اليت  شأن ا يت من األمانة  بغونود أن حنصل عىل  ت ل ب بث ت

شلك اكمل بيذها  سابعة. تنف ية ا تو ية ا ياق نود أن نربز أ لويف هذا ا ص ل مه تابعة . لسـ تعلق  نات  مبونرحب لقول بوجود  ت يس حت
ية بة للخطة ª.نالرب+مج واملزيا ثري للنسـ ولكن  توسط مفن ا ية لألجل ا ملسرتا مل يب تيج بحوثني ا مل97جيلقلق أن  ملئة من ا

تقدم بع ا تابعة بغرض  تطوير أدوات  لبعدم درايهتم  ت للم  .تب

تعددة: ئالريس ست  يقات  يقات العامة اآلن مبا أن ا يع ا مشكرا لوفد الربازيل أود أن أمجع  ي تعل تعل لمج ل ل باح يوم غد . ً صو
يقات العامة تعلتأنف برد األمانة عىل ا لسـ تفضل. ن  .فلتمرص 

يدي الريس: مرص ئشكرا  سـ تا<. ً ª ياهنا شري إىل  ية أن  ب�ان األفر تتود مجموعة ا ب ت فل وتعرب اðموعة عن تقديرها لعمل . يق
نوان تقرير أداء الرب+مج للفرتة  بعاألمانة إلعدادها هذه الويقة  يمي ذايت . 2011-2010ث تقوأود اإلحاطة هبذه الويقة، ويه تقرير  ث

ب شاركة ميأعده مديرو برامج الو بق مع اYول األعضاء وال  شاور ا مو، دون ا سـ ملت ب�ان األ. هنال ية لكام تدمع مجموعة ا يقفر
شلك إجيايب مللحوظات اليت تقدم هبا  يط  ية، و يابة عن مجموعة جدول أعامل ا بامللحوظات املقدمة من وفد الربازيل  حت من لتن

يات الواردة يف هذ. نوفد فرسا تو صوأخريا أود أن أبرز ا ل تقرير من جانب املدقق اYاخيلً  . لا ا

تفضل. ًشكرا لوفد مرص: ئالريس فلتهورية كور�   .مج

شكر إىل األمانة إلعدادها هذه الويقة: مجهورية كور� تقدم  ثيود وفد+ ا ل ية اليت متت . ل نات اإلجيا يط برضا  بو س يحن لتح
تابعة  تاجئ  تخدام إطار ا تاجئ، وا ية إطار ا بة  للم ن سـ ن لسـ ل مللكن يق ل تد بة ا يت  ية، كام يرد من خالل تقرير ا قاYا لب شع ث لخل لت

بارة عن معل . اYاخيل والرقابة اإلدارية يعهتا  هم متاما أن هذه املامرسة  تاجئ  عومن خربنا يف جمال اإلدارة القامئة عىل ا ب ن بطت ًل نتف
سني. مسـمتر للتحويعين هذا توافر اðال دامئا  يط بأن بعض املؤ. ً ية حنويف هذا الصدد  يح  تاج إىل املزيد من ا بغرشات  لتنقحت

ناسب شلك  ياس األداء  ممتكهنا من  سـهتدفات، ومدى . بق ية اليت تعرف املؤرشات وحتدد ا تعرف عىل اآل ملويود وفدي أن  ل ي
يت املؤرشات يق اYاخيل والرقابة اإلدارية يف  تد بة ا بشاركة  ثق ل شع يت . تم يا، امسحوا يل أن أشري إىل تقرير ا üشو ث لن بت ل عبة ً

يق اYاخيل والرقابة اإلدارية تد قا ية . ل تو صفقد أبرزت ا سارات اختاذ القرار ال تزال يف حاجة 2ل تاجئ Yمع  م أن إدارة أطر ا لن
سني تصدي =�. حتإىل  يب ا توقعة من لك بر+مج أسلوب من أسا شطة ا تاجئ واأل يف  لوقد يكون طرح نظام  ل مل ن ن للنص . للت
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يق قدر أك سامه ذ� يف  حتقوسوف  بوي ساق الربامج مع أهداف الو يرب من ا يان . ت لبوأخريا أود أن انهتز هذه الفرصة ألكرر ا ً
ها واكÀ من  بو بو يه أن الو بو وذكر  ية الفكرية لو ية وا ية  نة ا ناء ªجÖع األخري  صفا=ي أدىل به وفد+ أ ف يمللك ي من ن للج لتث ملع

يع القواعد  تحدة علهيا ªلزتام  جبمواكالت األمم ا يةمل نظم األ نظمة مبا يف ذ� القواعد وا نظم اخلاصة  نوا ل مل  .مل

شكر: ئالريس تفضل. لمع جزيل ا يا،  فلتنوب أفر يق  .ج

يا يقنوب أفر ب�ان ا: ج يان ا=ي أدلت به مجموعة ا ليود الوفد أن يعرب عن اصطفافه مع ا ية ويان مجموعة جدول أللب بفر يق
ية تقرير عىل . لتمنأعامل ا سن ا يط مبدى  لو حت تواهحن حمتوى طريقة عرضه و شكر إىل األمانة عىل هذه . مسـ تقدم  لو=ا  ن
نات توى . لتحسيا شطة عىل ا توى عدد األ بو عىل توفريها اYمع عىل  شكر إىل أمانة الو تقدم  سـويود الوفد أن  ن سـ ي ل ملي م

ساعدة هذه ا ية  تقرير واحدة من اYول ا يا عىل مدار ا نوب أفر يث اكنت  ملالقطري،  لل تلق يق ج تني، بل ثالث.ملح نا مال Yحظ و . ي
ية يان مجموعة جدول أعامل ا منذكر بعض مهنا لفعل يف  لتب تعلق إلشارة إىل أسس املقارنة. ُ نا . تواحدة  غبتونود أن نعرب عن ر

يري دراسات خط األساس باب اليت أدت إىل  سري مفصل لأل تغيف احلصول عىل  سـ بع أنه يف العديد من احلاالت . تف هم  لطو نف
نة يعو ناك بعض األمور اليت 2009سـد أساس املقارنة إىل  ثال، ويف حاالت أخرى اكنت  ه  ً بت فهيا"م ولكن يف بعض ". يمل 

سري =� يريا، ونود أن حنصل عىل  هدت  تفاحلاالت اليت توافر فهيا أساس املقارنة مث  ًتغ سم . ش توي لك بر+مج عىل  يا  üقو حي ًن
ية يذ جدول أعامل ا مننوان  لتبع يةولك. تنف رشوعات جدول أعامل ا يذ  سم تقلص ليك يضم فقط  منن هذا ا لتلق م ويف هذا . نفت

ية ال  رشوعاتهيقترصلتمنالصدد نود أن نؤكد عىل أن جدول أعامل ا يذ  م فقط عىل  يذ جدول أعامل . نفت شمل  تد  تنفبل  يل مي
ية كلك، أي بوصفه إطار عام تفاضت بعض الربامج لفعل يف هذا املوضوع. لتمنا نا نرغب يف سـوقد ا شلك عام  ك ولكن  ب

ية  نه جلدول أعامل ا يذ بر+مج  ية بطريقة  يل ا تفا يد أن ندخل يف ا يكون من ا تقدم هبذه امللحوظة ألنه  منا ي ن ص ل سـ لتل بع نفملع تملف
ها كام ييل. من عدمه يع الربامج إىل مج�  نصوتكرر اإلشارة داخل  مج ها : "ت ته و ختطيطواسرتشد هذا الرب+مج يف تصممي أ نشط

يةو يات الوجهية من جدول أعامل ا تو منيذها  ص لتل يل."تنف رشح هذه امجل� بقدر من ا لتفص ونود أن  ُ ثة . ت ثا لأما املالحظة ا ل
تعلق ملعلومات يل  تفا تتعلق  ص ب يذ بعض . فت نطلق  شلك أوحض من  نا عىل بعض احلاالت  نفونكون شاكرين إن تعر م تف ب

شطة يدي. ناأل تفنجد يف بعض احلاالت إدراج  يهنم وعدم إدرا�م يف حاالت أخرىمسـف ونود أن نعرف إن اكن من . بعن 
يل تفا تقدم ملزيد من ا صاملمكن ا ل  .ل

تفضل: ئالريس تان  ت فلسـ  . ك

تان تني: كسـ تغرق أكرث من د يدي الريس، لن أ يقشكرا  قئ سـ سـ يابة عن . ً يان ا=ي أدىل به وفد الربازيل  نأوال أود أن أؤيد ا لب ً
نات اليت أدخلهتا. تمنيةلمجموعة جدول أعامل ا سيوال بد من شكر األمانة عىل هذه الويقة، إذ نقدر ا شكر . لتحث تقدم  لكام  ن

يدات نات، بقدر ما أبرزت نقاط الضعف وا يق اYاخيل والرقابة اإلدارية اليت أبرزت ا تد بة ا يإىل  س ل لتقشع ي تقد أنه . لتحق نعو
تعلق   fبين عىل نقاط الضعف هذه ف هم أن  بمن ا ي ن تطلع إىل تقرير أداء الرب+مج الواحضمل  . نتقرير أداء الرب+مج وبذ� 

تان: ئالريس كسـشكرا لوفد  تفضل. ً  .فلتالصني، 

تقدم : الصني ها اYييود الوفد أن  معلشكر إىل األمانة عىل   وتقرير 2010/2011وب يف إعداد تقرير أداء الرب+مج للفرتة ؤل
يق اYاخيل وا تد بة ا يت  قا لب شع لث بري عىل حد . لرقابة اإلداريةلت تقدير  يت  نات اليت  تقرير العديد من ا هد ا كوقد  ب حظ س يل لتحش

سائل. وصف األمانة شلك موضوعي بعض ا يق اYاخيل والرقابة اإلدارية يعكس  تد بة ا يت  ملونرى أن تقرير ا ب ل شع قث لب . لت
يذ الربامج وإدارهتا، كام زادت من عز.ا عىل بو عززت  بني ذ� أن الو تنفو ي يةي شفا سني ا ف  ل ونأمل يف . ونرحب بذ�. حت

يذ يمي ا ند  يت  يات املقدمة يف تقرير ا تو بار ا ª بو يف بل أن تأخذ الو نفا تق ب تتق لسـ عمل ث ص ل ت تي  . لع

تفضل. ًشكرا لوفد الصني: ئالريس يا  تأسرتا  .فلل
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يا نظمة للفرتة : لأسرتا تقدم ا=ي أحرزته ا يا عن ارياحه  مليعرب وفد أسرتا لل ت تخدام إطار .2011-2010ل سـ ويدمع الوفد ا
نة يف تقرير أداء الرب+مج للفرتة  تقارير ا يات رفع ا تاجئ وآ تضماإلدارة القامئة عىل ا ل ل ملن يات اليت . 2011-2010ل تو يط  صو ل حن

ية  نة الرب+مج واملزيا نوردت يف ويقة  جل تقرير3/19ث ثريها هذا ا سائل اليت  شأن ا ها  نظمة  تجابة ا ل وتطلع إىل ا ي مل ب مل سـ وتدمع . لن
تقومي ªأس بو  يا بر+مج الو للرتا ي ياساهتال نظمة و نظمة وتعزيز نظم العمل داخل ا ثقافة داخل ا يري ا يجي الرايم إىل  سـسرتا مل مل ل تغ . ت

يت اليت سوف نرجهئا إىل الغد تخدمة يف تقرير ا ية ا تعلقة  ئ� ا نا بعض األ Y ثبولكن سـ ملهنج مل سـ تي  . لمل

يا: ئالريس لشكرا لوفد أسرتا تفضلمج. ً ية،  فلتهورية إيران اإلسال  .م

ية اإل-مجهورية  (إيران  يدي الريس): مسال ئشكرا  سـ با . ً ية اللكمة اكن وفدي غا تحدة األمر ًندما أخذ وفد الوال�ت ا ئ مل يكع
باح غد يق  ص=ا أحفظ حقي يف ا بو إىل إيران أىت انهتااك. لتعل نا أن اYمع الفين املقدم من الو سام نا  نا اند ًو ي ع ل شـ هن  للعقوت لك

تحدة يان . ملاملفروضة من األمم ا يان حمض  يات القانون اYويل سوف يدرك أن هذا ا بفإن أي خشص عىل دراية بأسا ب لسـ
بو ية اليت تلف الو ئة ا ييايس، من شأنه أن يهتدد ا ن ب لتقسـ ي ية األخرى . ل نا ب�ان ا مو=� يود وفد بالدي ووفود بعض ا ل ل

ية من جانب ا ساعدة ا مترار ا نا لفمل سة واألربعني وخصوصا املادة سـ يات ا تو بو وذ� مبوجب ا ًلو مخل ص ل متس من 5ي تل، اليت 
شلك مفصل، ولكن مع احلفاظ عىل رسية هذه  ية املقدمة ورشها  ساعدة ا بو تقدمي معلومات عامة عن أشاكل ا بالو ن مل ني لف

ب� املعين ذاته، وهو األمر ب� املعين أو ا لاملعلومات ورشها بعد موافقة وفد ا ل نفذ لألسفن  . ي ا=ي مل 

يةًاشكر: ئالريس هورية إيران اإلسال م  يا. مجل  .نأملا

يا بل: نأملا تقارير أداء الرب+مج يف ا ملسـتقجمرد اقرتاح خاص  ية. ب سار إعداد املزيا تعلقة  برية  شلكة  نا  Yن مب ك م ية . مي ننحن نقر مزيا ف
سابقة ية ا تاجئ اليت حتققت مبوجب املزيا لدون أن نعرف ا ن يمت للفرتة ونقر. لن مترب ما  هر  سر يف   واآلن حنن 2013-2012سبش

تص� جلوانب . 2011نتحدث عام حدث يف  تاجئ ا توي عىل لك من ا يد أن نفرد قامئة أو عامود  يكون من ا مل=ا  ن حي لسـ ملف
بة للفرتة  تاجئ  ية وا سـاملا ن نل يح ل�ول األ.  يف تقرير أداء الرب+مج2012/2013لل يمي مدى يتوهو األمر ا=ي سوف  تقعضاء 

سائل اليت أشري إلهيا يف الفرتة  بة للفرتة 2011-2010ملأخذ ا بان  سـ يف ا نسـ  ومدى سري+ يف ªجتاه 2013-2012لحل
يح  . لصحا

تحدث األخري: ئالريس همة للغاية اليت طرحت . ملاكن هذا هو ا ساؤالت وªقرتاحات ا ُلكي ثقة أن األمانة أحاطت هبذه ا مل لت
ساء ئ�و. ملهذا ا يع األ باح غد بإعطاء األمانة اللكمة للرد عىل  بدأ  سـسوف  مج ص  .ن

سعادة: ئالريس لباح اخلري زماليئ األعزاء وأحصاب ا نا اآلن . ص ي� أمس من امللحوظات العامة وأ نا  نا ا نكام تعلمون أ ل ي نهتن
تعلقة لربامج وأدابصدد إIحة الفرصة لألمانة للرد عىل هذه امللحوظا ئ� هئملت العامة ا باب لأل تح ا بعه  سـا، وهو ما  ل بفن ت سـ

يهنا تعلقة بربامج  بعا ناك طلب بذ�. مل ناول الربامج واحد تلو اآلخر، إال إن اكن  هلن  تصدى . تن يكون من األكفأ أن  نو=ا  سـ
ته نا نه يف حال الÖس  شـلرب+مج  قي من وبذ� امسحوا يل أن أعطي اللكمة إىل األمانة للرد عىل امللحوظات العامة . مبع

 . أمس يوم

يعا:  العامةاألمانة باح اخلري  يدي الريس و ًشكرا  مج ص ئسـ ئ� املطروحة من الوفود يف . ً نف األ سـسوف أحاول أن أ ص
يعود لفائدة. مجموعات بو وإذا اكن ذ�  تخدام تقرير أداء الرب+مج يف معل جلان الو سـذكر وفد فرسا ا ي سـ نوشكر وفد . ن

نا سرن. نفرسا عىل هذا ªقرتاح نطلق موضوعي داخل اللجان نأل ثافة من  شلك أكرث  تخدام تقرير أداء الرب+مج  محب  ك ب سـ
هذه الويقة مقارنة  تخدام أمشل  نع القرار به، كام يضمن ا تقرير من خالل اسرتشاد  ساعد ا ثاألخرى أيضا، وسوف  سـ ص ل لي ً

تخدا.ا احلايل  . سـ

ئ يا وأ سـوردت العديد من ªقرتاحات من وفود فرسا وأملا ن شات ن نا سني الص� بني تقرير أداء الرب+مج وا ق� عن طريقة  مل حت
ية نشأن الرب+مج واملزيا نة األوىل من . ب ياق امسحوا يل بأن أذكر بأن تقرير أداء الرب+مج ا=ي يغطي ا ية هذا ا سـوعىل  لسـ ل خلف
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ية شات الرب+مج واملزيا نا سمح سرتشاد  ناسب مبا  تني يقدم يف الوقت ا نفرتة ا ق ي ممل تقرير .  للفرتة القادمة بهلسـن لويغطي هذا ا
نة األوىل للفرتة تقدم احملرز يف ا نوي ألداء الرب+مج ا سـا ل لسـ  . ل

سني هذا الوضع شأن طريقة  يا اقرتاحات حمددة  حتوقدم وفد أملا ب شأن . ن باحث  ناسب هبذا األمر وسوف  شلك  نا  بوأ ن ب تحط م
نات اليت ميكن إجراهئا يف هذا الصدد  . لتحسيا

يةوقد ذكرت يذ جدول أعامل ا تعلقة  سام ا من العديد من الوفود األ ت مل لتق نف تعلق  .ب شغاالت اليت أثريت ذ� ا ª مل ومن بني ن
تقارير عرب الربامج ساق ا ل سني هذا األمر يف تقارير أداء الرب+مج . ت شغاالت اYول األعضاء وسوف نعمل عىل  نا  حتوأ ن حط

ن. الالحقة نا نود أن نذكر بأن ا تو لن ّ يع نوا< لك ية عىل  مترة حنو تعممي ا هود ا مجاقضات عرب الربامج تعود جزيا إىل ا من تئ لمل سـ جل ً
مترا تايل عرب الربامج، وهو األمر ا=ي يعين أن العمل ال يزال  نظمة و ًالعمل اجلوهري  مسـ ل يدة يف . مل ث� ا نا بعض األ Yجلو مي

ثل الرب+مج  تقرير ألداء الرب+مج  مهذا ا يل ا4ل مل عىل  ناول هذا بس سن وسوف  بع من املمكن أن  نا  نتثال، و تح لط نن لك
تقدم ية الواردة يف . لا سب ورود تقارير هبا حتت الربامج ونفقات ا شأن ذكر وفد فرسا الص� بني املوضوعات  منويف هذا ا ح ن لتل

نا ال. ثاملرفق األول للويقة باه إىل أنه كام يرد يف املرفق األول فقد  ª نقحنود أن نلفت ية مقارنة تن لتمنطريقة اليت نقمي هبا نفقة ا
بعض هام ا هام  بل ور بع املواد واإلنفاق يف ا رس  يكون من األ سابقة و=ا  للفرتة ا ت سـ بعضل بط تق بت سـ عالوة عىل ذ� الفرتة . ملي

با2012-2013 تاجئ  يجة من ا نا للك  تاجئ، و ية قامئة عىل ا ها مزيا ً يه الفرتة األوىل اليت توضع  ي ن ن خصص ن نصن ل تل ية وهو ل لتمن يف ا
بل، و=� فإ نا من  Y قما مل يكن تقدمان الص� بني املواد واملوارد قد ي ية إحراز ا ها  هل يف  لتضحت وتت أ بغ بعت وذكر . تس
ي سام ا يا أن األ نوب أفر نوفد  ملعق يق يةةج رشوعات جدول أعامل ا يذ  ية ألساس  ية  يذ جدول أعامل ا من  ت ن من تت لت مل ب نفب وقد . معنف

شلك  نا  بأ ية حط سام ا نظور أمشل من خالل األ ية من  ية ا يذ تو ناول  نناسب بذ� وسوف نعمل عىل ضامن  ق من ص ملعت م نف لتم ت
باهمك إىل . بذ� للك بر+مج عىل حدة ياق امسحوا يل بلفت ا نتويف هذا ا ية 8رب+مج اللسـ يق جدول أعامل ا من املعين  لتسـ بتن

نظمة تقارير مبوجب هذا الرب+. مليف هذه ا شمل ا ليث  ت تداد ح ية عىل ا يذ جدول أعامل ا ممج حملة عن مدى تقدم  لتمننف ت
نظمة  .كلك ملا

تقارير عن  تاجئ ورفع ا شأن الفارق بني اإلدارة القامئة عىل ا يت  تقرير ا تعلق  لووردت ملحوظة واحدة من وفد فرسا  ن ب ث ب ت لن بت ل
تاجئ تا. لنا نظمة  تاجئ داخل ا ثقافة إىل ثقافة قامئة عىل ا يري ا حيولكن  مل ن ل يقه بني يوم وي�لتغ لج إىل وقت ويصعب  نين . حتق لكو

يت إىل  شري تقرير ا تقدم،  ثبوددت أن أؤكد أنه عىل الرمغ من رضورة إحراز املزيد من ا ي  ذكر 31 بر+مج من بني 16لتل
ناء إجابهتا عىل تخدا.ا =� أ تة برامج فقط ذكرت ا ية مقارنة  تاجئ ألغراض اإلدارة اYا تخدام إطار ا ثا سـ سـ خل ن بسـ ئ� ل سـ األ

يت للفرتة  تعلقة  ثبا شلك أسايس من . 2009-2008لتمل نا  بوهكذا فقد ا .  من الربامج ملائة52 من الربامج إىل  ملائة20نتقل
سري قدما ند ا نات  ياج إىل املزيد من ا يدا مع إقرار+ ال نا أحرز+ تقدما  ًو=� أرى أ لً ع س ت ين لتحج ح ً . 

يابة عن مجم يا نوقد أüر وفد الربازيل  نوب أفر ية ووفد  ب�ان األفر يابة عن مجموعة ا ية ووفد مرص  يقوعة جدول أعامل ا ج يق ل ن لتمن
متدته اYول . نقطة اعÖد تقرير أداء الرب+مج مقابل اإلحاطة به بو قد ا عوأود أن أذكر فقط بأن تقرير أداء الرب+مج يف الو ي

ية  تقارير املا سق هو وا شلك  لاألعضاء  ل ت ـي العم(مب ولكن ال بد ). � الواحدة وهام جانب املوارد واجلانب املوضوعي�أي و
تفاء أية رشوط قانوية تقيض برضورة اع نمن اإلحاطة  يةلÖًد تقرير أداء الرب+مج وفقا ن نظم املا للقواعد وا غري أن تقرير أداء . ل

تاجئ، وهو أداة بو لإلدارة القامئة عىل ا تجزأ من إطار الو نالرب+مج جزء ال  ي تقارير إىل اYول لي ساءÀ لرفع ا ية  ل أسا للم سـ
نظمة تاجئ، وهو ممارسة . ملاألعضاء حول أداء ا بو لإلدارة القامئة عىل ا نوسامه اعÖد تقرير أداء الرب+مج يف تقوية إطار الو ي لي

نظمة يه عرب ا نظر  ند ا مليدة  ل فع يش. ج باه إىل تقرير مقدم من وحدة ا ª ياق أود لفت تويف هذا ا تفت ن لسـ نة ل نذ  شرتكة  سـ ا ممل
تحدة2006 تاجئ يف نظام األمم ا يذ اإلدارة القامئة عىل ا سن  شأن  ته  نه مع ذ� ال يزال P وجا مل، و ن حت ب له نف وتويص . تلك

ية تو صا يمي األداء6 ل ـي  ية و بدأ لرب+مج واملزيا ية غلق اYائرة اليت  تقرير عÖد تقرير أداء الرب+مج  تق من هذا ا بنهت ت ن ت بغ . ل
يميوأشار تقل أو من إجراء مترين  يمي ا يمي ا=ايت بدال من ا ند إىل ا تق وفد الربازيل أن تقرير أداء الرب+مج  تق تق للت ل سـل ملس . ًي

تني، أال وهو  نعقد لك  يت تقرير أداء الرب+مج ا يس ممارسة  بب وراء تأ نوامسحوا يل أن أذكر بأن ذ� اكن هو ا ب س سـس ملل تث ّ
تق� بطمأنة اYول ا ئة  سـيام  مي ه يحةق ند إلهيا  ية اليت  تقرير علهيا واألدÀ الوقا توي ا حصألعضاء أن املعلومات اليت  س ئع ل تحي . ي
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تحدة تقرير أداء الرب+مج من املامرسات الفريدة داخل نظام األمم ا تقل  يت ا ملعالوة عىل ذ� تعد ممارسة ا ل سـ ملث بت فنحن . ل
يدة عىل حد علمي اليت تقدم عىل هذه املامرسة  نظمة الو با يصا ملا . غية توفري الضامن الرضوري ل�ول األعضاءحمل ًوهكذا  تلخ

ها أن تعرب عن و�ة نظرها، أن عدم اعÖد تقرير أداء الرب+مج من شأنه أن يضعف إطار  ليل ترى األمانة، إن جاز  ق
يذ اإلدارة القامئة عىل ية  ية الرا هود احلا بب عدم إكامل دائرة إدارة األداء وا  Àساء نفا م جل تس لب ل تاجئمل  . لن ا

يا  نوب أفر ية ووفد  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا تعلق بأسس املقارنة املوجه من وفد الربازيل  سؤال ا يقوردا عىل ا ج منً ن مل لتل
تخدام رشحية ية وقت إعدادهام. سـأود أن أرشح ذ�  نتحدد أسس املقارنة ألي بر+مج ومزيا ند أخذ الفرتة . ت عو

ثاال، فقد تقررت 2012/2013  ً نة م تصف  سـأسس املقارنة يف وقت ما يف  ية2011من ندما أعدد+ الرب+مج واملزيا ن  ولكن . ع
نة  تني2011سـجيب أن تعرب أسس املقارنة عن الوضع مع هناية  يه األداء طوال فرتة ا يارا يقاس  لسـن إذ توفر  عل ُمع و=� . ً

تحديث أسس املقارنة عقب اعÖد الرب+ نا ممارسة ويه إطالق مترين  لأ متكن من حتديث أساس سسـ يث  ية  نمج واملزيا حب ن
نة  سق فهيا . 2011سـاملقارنة ليك يعرب عن الوضع يف هناية  ياق أنه يف احلاالت اليت  هم أيضا أن نالحظ يف هذا ا تومن ا تسـ لً مل

ها، أي للفرتة  ية  تا ند هناية فرتة أساس املقارنة للفرتة ا يا+ت األداء  شلك  لاملؤرشات من فرتة ألخرى  ل ل ع ب  2012/2013ت
تقرير أداء الرب+مج عن الفرتة  بة  نا  ثال كام  هذا ا بة  ل سـ فعل مل نسـ لن تالف . 2010/2011لل بب وراء ا نا هذا ا بني  خو لس ل ي

ية يه يف الرب+مج واملزيا نبعض أسس املقارنة يف تقرير أداء الرب+مج عام اكنت  وجتدر اإلحاطة بأن حتديد أسس املقارنة . عل
متر  مسـبارة عن معل  متكن ع يا+ت األداء فال بد أن نكون يف وضع أفضل مع مرور الوقت  نا لكام ازدد+ خربة يف مجع  لنأل ب ن

ثات يف وقت الحق عام نراه اآلن تحد شاهدة قدر أقل من ا توقع  نا  ند هناية الفرتة، ما  يمن تقدير أسس املقارنة  ل م ن جيعل  . ع

ية تعريف مؤرشات األداء هورية كور� عن آ لوساءل وفد  يةمجت سـهتدفات يف الرب+مج واملزيا ن وأسس املقارنة وا وأفاد بأن . مل
سم إدارة الربامج واألداء سري أال ويه  ية تكرارية بني مديري الربامج والوحدة املركزية  ية  قهذه ا ي معل ديرو الربامج مه مف. للتلعمل

ية . رش لفعلرعاة املوضوع اخلاص مبؤرشات األداء ونقدم ضامن اجلودة ليك نضمن أن املؤرش مؤ تعريف آ هود  لوتكرس ا ل جل
نا حناول جبد  يق اYاخيل والرقابة اإلدارية أل تد بة ا يت  يات تقرير ا تعلق بإحدى تو يا+ت وهو األمر ا=ي  نمجع ا ل شع ث ص ي قب لب ت لل

يا+ت اخلاصة بلك مؤرش تعريف مجلع ا يدة ا يات  بأن نضمن توافر آ ل لل  .ج

شكر إىل األمانة عىل لك: ئالريس يه املراقب لأتقدم  يد فافا يه ا نا سؤال واحد إضايف سوف يرد  Yسريات و ت هذه ا سـ عل ي لتف ل
تحويالت تعلق   fلاملايل ف  . ي

يدي الريس: املراقب املايل ئشكرا  سـ تصل . ً  fرها وفد فرسا عىل وجه اخلصوص فüشغاالت اليت أ ª يأود الرد عىل ن ن
تحويالت لياسة ا نا حلريصون غا. بسـ تحويلنوأود أن أقول إ ية . لية احلرص عىل احرتام قواعد ا شفا سم  ياسة  نا  Yفو ل ت سـ تي

ية تحويالت ملزيا شأن هذه ا شديدة  نا ل ب تص� . ل تاحة املعلومات ا تني سوف جتدون يف الوüئق ا ملوعىل مدار ا مل لسـن
تحويالت ية. ل تحويالت املزيا تعلقة  تجدون جدوال يعرض هذه املعلومات ا ثال  يل ا نفعىل  ب مل سـ مل ًس تقرير أداء ب بة  ل  لنسـ

نة  ية للفرتة القادمة سوف ترون جدوال مماثال. 2010لسـالرب+مج  سمل املزيا ندما  ًو ً ن ن تعلق . ع موسوف جتدون جدوال آخرا  ً ً
تني ند هناية فرتة ا تحويالت يف تقرير أداء الرب+مج  لسـن ع تحويالت . ل ها واحرتام ا ية اليت  شفا ياسة ا لففf خيص  ت ل بعسـ نف

يلمك ية لويقة حسوف أ ث أيضا إىل تقرير اإلدارة املا ل ًWO/PBC/19/5 . ث يف هذه الويقة ا=ي 3دول اجلًوخصوصا إىل
متدة تحويالت ا بعة وا ية ا تعلق ملزيا ملعنمك أن تطلعوا من خالP عىل معلومات  ل ت ن ملت شري إىل . ميك نويف هناية هذا اجلدول 

تحويالت وسوف أقرأها لمك مل تحويالت من أحد برامج الرب+مج . "علوماتمكلالقاعدة اليت حتمك ا يام  بجيوز للمدير العام ا لق
ية، حبد أقىص  ية إىل بر+مج آخر ألي فرتة ما لواملزيا تني للرب+مج  ملائة5ن بلغ ا=ي يعادل اÑصصات عىل مدار ا لسـن من ا مل

تلقي، أو  ندما تكون هذه ا ملائة1ملا ية، أهيام أعىل،  ل من إجاميل املزيا ع شلك سلمي ن بتحويالت رضورية لضامن معل اخلدمات 
ية5.5القاعدة ( نظم املا ل من القواعد وا يلمك )". ل تحويالت وقواعدها احلامكة يصدرها املدقق اخلار� وسوف أ ياسة ا حو ل سـ

ها ك23وعىل وجه اخلصوص الفقرة  WO/PBC/19/6ثإىل تقرير املدقق اخلار� يف ويقة  تقرير اليت يأيت  نص من هذا ا ام ل
يا: "ييل بقة دا ية بني الربامج قد نفذت وفقا للقواعد ا نت املراجعات اليت قام هبا زماليئ أن حتويالت املزيا خلو ملط ّن ّ  ."بيّ
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تفضل. ًشكرا: ئالريس يق اYاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يمدير  ل فلشع  . ق

يق اYاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا قمدير  ل يدي الري: شع ئشكرا جزيال  سـ ً تصار شديدً ببساطة . خس، سوف أحتدث 
يق اYاخيل  تد سار ا ها اإلجيايب للعمل ا=ي جرى مبوجب  با شكر الوفود عىل ا قأردت أن أبدأ  ل لتق م ها -سـب تصا يس من ا ص  خ فل

يت تقرير أداء الرب+مج  به عىل ذ�-تثباألسايس  نا ما  Y يس ي ولكن  نعي يق عىل . ل تد سات ا قوقد جرت العادة داخل مؤ ل س
ت يت تقارير بر+مج األداءملسـا نظمة والطريقة اليت . تثبوى الوطين العمل عىل  يع برامج ا نا ذ� نظرة عامة عىل  ملو مج يعطي

يذها هبا نات املؤرشات للك بر+مج. تنفجيري  تعلق  شغاال  نة ألمس ا يوقد ذكرت ا ي ن بعللج نا لك بر+مج. ً و=ا فإن . جعورا
تاجات اليت توصل إلهيا تقرير ا ªت لسـ يهنا رمبا تن نا مؤرشات  نة، وقد ا ند إىل  بان الواقع بأهنا  بعيت تأخذ يف ا ي ي س سـ نتقث ع ت تحل ب

بة لرب+مج حمدد ال  . لنسـتكون يه األمه 

تقدم  نا أحرز+ تقدما وأن إحراز املزيد من ا تومك أ يد عىل أنمك مسعمت  تأ سعين سوى ا تاجئ ال  بة لإلدارة القامئة عىل ا لو ن ل ك ل ي ن ًسـ ل لن
يمي األداءومن . متاح نظر يف املؤرشات و ية ا تظم  يق عىل أساس  تد تخدام طرف üلث  يد ا تقا ق لملف بغ ن لل وقد علقت بعض . مسـ

يريات يف أسس املقارنة ئة . لتغالوفود عىل ا تغريات يف ا بار ا ª نا أن نأخذ يف نا  نا كام  بيفامسحوا يل أن أقول إ ل ت ي مسع لن ع عل
يطة يريات . حملا باب وراء هذه . يف أسس املقارنةتغوهو ما ميكن أن يؤدي إىل  تقر تويق رشح األ يان  سـويف بعض األ ث نف ح

يريات يان أخرى جندها مربكة بعض اليشء. لتغا ية . حويف أ تو صوذكر وفد الربازيل ا تابعة ل سالف اخلاص  مبالواردة يف تقرير+ ا ل
ª توسطاخلطة ية لألجل ا ملسرتا ساعد+ يف . تيج سأÀ توافر أداة من شأهنا أن  تو تابعةم ملية ا يق . معل تد سم ا قوحنن يف  ل ق

يذها ية  تخدم هذه األداة مبجرد توافرها  تنفسوف  بغ  . نسـ

تابعة اYورية مرة  سوف ختضع  بو  تقارير اليت نقد.ا إىل إدارة الو تقرير علهيا وغريه من ا توي هذا ا يات اليت  تو للمأما ا ف ي ل ل حي ص ل
هر هرين أو ثالثة أ شلك  يان . ش نا نعكف عىل تصممي أدوات جديدة لكولكن كام سلف ورشح ا تقل فإ شاري ا ªن سـ ملت س

تفاعل بقدر أكرب ية احلفاظ عىل هنج  متابعة  بغ همة جديدة. للم يف املدقق اYاخيل  مبوقد ذكرت إماكية  تلك ن هدت . ُ عولكن إن 
همة اجلديدة تع لقدرة عىل متويل هذه ا يمك ا همة جديدة  نا  ملتمك واYول األعضاء إ متمب عل ي لن ل  . ًراشك. جل

يق اYاخيل والرقابة اإلدارية: ئالريس تد بة ا قأشكر مدير  ل يا. شع  . نوأعطي اللكمة إىل وفد أملا

يا تحويالت: نأملا سريات املقدمة خبصوص ا بة  ل تف للسـ تعلقة . لن ئ� ا ملعكفت عىل مقارنة بضعة وüئق وYي املزيد من األ سـ
تحويالت لياسة ا تحويالت الفردية. بسـ ية للفرتة يف�. لوال أقصد ا ننا ويقة للرب+مج واملزيا هر 2012/2013ث متدة يف  ش ا ملع

ية نة املا ضمترب من ا لسـ ناك حتويالت مذكورة يف مارس. سب سودة األوىل للموازنة تأيت يف الريع - هو يجة ألن ا بإبريل  مل ند . تن عو
تقرير يقد تقرير أداء الرب+مج سوف جند ا نظر إىل هذه القامئة ومقارنهتا اآلن  لا ب نةل ية مع هناية ا تحويالت ا سـم ا لفعل ومن مث . لل

تويفات يع أشاكل ا لترون  ل يان ز�دهتا مع تقلص اإلنفاق عن : مج تحويالت، ويف بعض األ تحويالت، أو تدين ا حز�دة ا ل ل
ية، و=ا سؤايل كام ييل ية األ صلاملزيا تقلص : ن تخدمة يف الهناية، بل و ناك حتويالت غري  ية؟  ييف تمت هذه ا سـ ه لعمل مسـتوى مك

تحويل األصيل يان إىل ما هو أقل من ا تخدام يف بعض األ ªل توى . حسـ شمل  سار قد  ياسة و سـوهكذا أفرتض وجود  ي م مسـ
نص عىل  بب القاعدة اليت  ساعد مدير عام و+ئب املدير العام  تئة  سم سؤال هو ما املعايري اخلاصة .  ملائة5 و ملائة1بف لوا

تحويالت؟   لعÖد ا

ية للفرتة ت وبادر إىل ذ ندما نظرت إىل الرب+مج واملزيا نهين سؤال  شار 2012/2013ع سـهتدفات ا تعلق بأسس املقارنة وا مل  مل ي
بري  شأهنا"بتعإلهيا  تخذ قرار  بمل  نة ". ي سـشري أسس املقارنة إىل هناية  وترد . 2012ب وبذ� حتددها األمانة يف ريع 2011ت

سـهتدفات لفعل يف الوüئق اليت ا سؤال إذن هو. عمتدتملبعض هذه ا يريات؟ وقد : لوا لتغمىت ختطر اYول األعضاء  ُ
سـهتدفات الواردة يف الويقة اليت  سـهتدفات وأسس املقارنة، و=� فال أعمل عدد ا تحديث ا سار  ثرشحت األمانة توافر  مل مل ل م

يري ال يحة وال عدد اليت وقع علهيا ا تغتزال  بل حلول الع. لحص نه يشء  قوهو أمر لن نعمل  هل من أسلوب . ام القادمع فو=ا 
 لإلشارة إىل هذا يف تقرير أداء الرب+مج؟ 
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يا: ئالريس نشكرا لوفد أملا شلك شامل جامع. ً يح الفرصة لألمانة للرد  بل أن أ ئ� أخرى  بهل من أ ت تفضل. قسـ يا  تأسرتا  . فلل

يا يدي الريس: لأسرتا ئشكرا  سـ يق اYاخيل. ً تد بة ا سؤال موجه إىل مدير  قهذا ا ل شع يتل تقرير ا تعلق  ثب والرقابة اإلدارية و ب . لتي
يد للغاية تقرير ا ملفأوال أود أن أعرب عن شكري � عىل هذا ا ل تعلق . وقد ساعد+ لفعل يف مراجعة تقرير أداء الرب+مج. ً يو

يف تص�  ية وتÁ ا لكسؤايل لفرق بني املؤرشات الر مل ن. مق تند ªطالع عىل تقرير أداء الرب+مج جند  بريا يف برامج فع ًوعا  ك ً
 óي ية،  ية أو املؤرشات الر يا+ت ا تخدام ا ناسب  شلك  ياس  ها وميكن إمتام ا ياس  هل  يث  بو،  بالو م لق بعض ق مقس لمك ب سـ ب حب لي ي

بة لربامج أخرى ية من اðاالت اليت تدلل عىل ذ� ألنه من املمكن . لنسـيصعب ذ�  تقد أن الربامج ذات الص�  منوأ لتع
بني انعق بع حلقات معلنأن  تاجئ . سـاد  سمت لكفاءة وال أهنا أدت إىل  نولكن هذا ال يعين لرضورة أن حلقات العمل هذه ا ت

ثال تدامة  ية  ًإمنا م سـ ية. مئ تخدام املؤرشات الر يه ا مقوهكذا فإن هذا لرضورة جمال ال يصلح  سـ نظر إىل املعايري اليت . ف لند ا ع
بدو قد يمي الرب+مج  تخدموهنا  يسوف  لتقسـ يل من جانب مديري ت ية أو عىل األقل  ياز حنو املؤرشات الر ª مر من مق حن

هوÀ الوصول إلهيا ها بل و ها و هوÀ تو سالربامج حنوها  مجع يح ضس هوÀ أكرب. ل يت حصهتا. بسوميكن مقارنهتا  هل يف  بويه أ . تثس
يا ها دا تصدون  سائل اليت  ًو=� رمبا تكون هذه واحدة من ا خل ت نين أود ا. لمل تلو شأنسـلك  .لهام رؤامك يف هذا ا

يا با نإ شأن برامج حمددة: سـ ئ� احملددة  يق عام موجز وبعض األ يادة الريس، Yي  بأشكرك  سـ تعل فهل حان الوقت لطرح . ئسـ
ئ�؟  سـتÁ األ

ناول الربامج احملددة: ئالريس يقات العامة  نتمبجرد ªنهتاء من اكفة ا سـتعل يق العام. ل تعلتقدم إذن  لت  . فل

يا با نإ يادة الريسأش: سـ ئكرك  تاجئ . سـ ية اإلدارة القامئة عىل ا شدد عىل أ نكام نود أن هنU األمانة عىل الويقة وأن  مه ن لث
تخدام األهداف والغا�تو يا مع إضافة املزيد . سـا نواآلن، نود أن جيري حتديث لك ذ� قدر اإلماكن عىل حنو ما أعربت أملا

تطاع يحات قدر ا تو سـمن ا ض نظر بدقة. ملل  óي نو شعر حلاجة إىل أن نكون قادرين عىل أن ح ن يف هذه الوüئق الطوي� جدا، 
تحقق أم ال نحدد أيضا إذا اكنت األهداف  سابقة  نوات ا تنرى بوضوح مقار+ت مع ا ل ل ًسـ يقا آخر ال . ل يف  ًوأود أن أ تعل ض

تحقق، إأقول  تفكري فf إذا اكنت بعض األهداف مل  بغي أال خنىش من ا تنه حيدث، لكن  ل ية بعض ني شل يف  بألنه ا تللف
ية فهيا تاج إىل بذل �ود إضا نا وحندد اðاالت اليت  نا من أن نرى الطريق أما فاألهداف، هو ا=ي  حنم  .سـميكن

يد للغاية ل�ول األعضاء احلصول عىل معلومات مفص� عن : بريو تقد أن من ا يا، أ با تو+ من إ ناه  يا مع ما  ملفمتا ع ن سـ ل مسع ًشـ
بالغ اليت ملثال ا ً يةم ساعدة اإلمنا ها لك ب� من أجل ا نطقة ويد ها لك  ئ تد مل فع م نا . فع لوحنن حباجة إىل احلصول عىل جداول تقدم 

شأن شوف هبذا ا لمقار+ت و تخدام . ك ية ا متكن من معرفة  بق يف لك بر+مج حىت  بغي أن  سـوهذا أمر .م للغاية و يط يفي كن ن
تقر. تÁ األموال يدا للغاية يف ا يكون ذ�  لكام  ًسـ  .ير العاممف

تحدة يادة الريس: ملاململكة ا ئأشكرك  يث يوحض املاكسب املطردة اليت حتققت من خالل . سـ يد للغاية  تاز و حإنه تقرير  مف مم
مترار. العديد من الربامج تطور مؤرشات األداء ويا+ت األداء  يذ نظرا  يد ا تظل هذه الويقة  سـو ب ل ث نفسـ وقد اكن تقرير . لتق

با لآلمال ب يت  ًا ي خمث بت مية ذات الص�ل توفت وحدها اكفة املعايري ا ية برامج ألخص يه اليت ا لقعض اليشء، لكن مثا سـ . ن
ياس ما هو .م ياسه بدال من  نا  ياس ما  يل إىل  نا  تقد أيضا بأ بل ذ�،  ييل األسرتايل  قوإلشارة إىل ما ذكره ز ق ق ق ًم ن من ن ميكنع ً .

يا تخدمو ا تقد  بوإذا مل تعكس مؤرشات األداء ما  سـ ليع بام يكون دوما  ً+ت وأحصاهبا بأنه .م، فإن األمر  صعً وكام أشار . سـ
يX أمكن يني  تدابري الالزمة وأن تكون مالمئة للمديرين ا بعض، من الرضوري املوافقة عىل ا حا ن ل  .ملعل

 .فلتتفضل األمانة: ئالريس

يادة الريس:  العامةاألمانة ئأشكرك  يح أن ا. سـ تحويالت،  سأÀ ا تعلق   fلف حص ل مب ية هذه ي شأن شفا متدها  فياسة اليت  ب نعسـ
تقارير اليت نصدرها تلف ا تني يف  تحويالت خالل فرتة ا نا نوحض حاÀ تÁ ا تحويالت تعين أ لا خم ل ن توتطور تÁ احلاÀ . لسـنل

رس تغري األرقام تني وهو ما  بع خالل فرتة ا يف نسـ ل تح. لط سأÀ املضمون أو اإلجراء، أي معايري إجراء ا تعلق   fلوف مب ويل، ي
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شأن بع بوضوح القاعدة اليت حتددت هبذا ا نا  لفإ ن تÁ 5.5ويه املادة . تن يار األسايس  شري إىل أن ا نظام املايل اليت  ل من ا ملع ت ل
سالسة يري اخلدمات  تحويالت هو ضامن  با سـ تاجئ أو األهداف اليت . تل يق ا تحويالت  نوألخص، رضورة إجراء تÁ ا لل لتحق

نظمة واليت أيدها  ملشدها ا يةتن نسار الرب+مج واملزيا  .م

يدة شرن إذا مسحت. أشكرمك: ئالريس  .لسـا

يادة الريس:  العامةاألمانة ئأشكرك  يد بأنه جيري حتديهثا. سـ يا،  سأÀ أسس املقارنة اليت أüرها وفد أملا تعلق   fنفف ن مب وðرد . ي
شار إلهيا يف الرب+مج وامل يح، جيري أيضا حتديث أسس املقارنة ا تو ملا ض ية بأهنا ًل  ". حتدد فf بعد"نزيا

بط عىل أسس املقارنة اليت جرى حتديهثا وتÁ اليت مل جير حتديهثا . لضوأعرتف بأنه قد يصعب عىل اYول األعضاء أن تقف 
تني، املقرر تقدميه يف  تقرير األول عن أداء الرب+مج يف فرتة ا يح ذ� يف ا تو تفكري يف طريقة  متكن من ا لسـن=ا فقد  ل ض ل ل شهر ن

ية الواردة يف  نة األوىل، وذ� عن طريق تقدمي معلومات عن أسس املقارنة احملدثة مقابل أسس املقارنة األ صلمترب من ا لسـ سب
ية نة. نالرب+مج واملزيا هل ذ� من معل ا للجفقد   .يس

نوات ا تعلق بعقد مقار+ت مع ا  fيا ف با تاز املقدم من وفد إ سـوترحب األمانة القرتاح ا ي ن سـ وحنن حناول لفعل . لسابقةلملم
تني وإمنا  ترص فقط عىل فرتة ا يث إهنا ال  تقرير  ية يف ا يا يام بذ� إىل حد ما عن طريق إدراج املزيد من الرسوم ا نا تق ح لسـلق ل ن لب

يا+ت األداء مع مرور الوقت. تتجاوز ذ� يدا للغاية اإلشارة إىل تطور  يكون  بوما يزال ذ� العمل جار� لكن  ًسـ مف ً. 

يةووجه شأن املؤرشات إىل مدير الرقابة اYا ساؤالت  خل العديد من الوفود  ب سني املؤرشات، كام . ت حتلكن يكفي القول بأن 
يذ يد ا توقعة، ما زال  تاجئ ا تعلق   fنفاكن احلال ف لتق مل ن ية . لي -2010نلكن، إذا قار+ املؤرشات الواردة يف الرب+مج واملزيا

ية  وتÁ الواردة يف الرب+مج 2011 بريا 2013-2012نواملزيا نا  تقادي، من مالحظة أن  متكن لفعل، وفق ا نا  ً، فإ ك سـ ع ًن حت سن
يكون ذ� لفعل هو أحد حماور تركزي+ يف الرب+مج . طرأ عىل املؤرشات يث  توقف عن العمل،  سـلكن ذ� ال يعين ا حل

يهنا قدر اإلماكن تعراض املؤرشات و ب� ال ية ا سواملزيا حتملق سـ توقف والواقع أ. ن ية  ية أو  ية املؤرشات سواء اكنت  تن نو مك كيفع
يعة الرب+مج ية. طبعىل  ثال، يصعب للغاية حتديد مؤرشات  يل ا يارية عىل  مكففي اðاالت ا مل س تعلق األمر . بملع يوحني 

تعلق  fيس ف نا لفعل،  تقد أن ذ� يكون  يه، أ يط الضوء  ثال ا=ي مت  يتكوين الكفاءات، وهو ا ع عل سل مل لب ًممك  بعدد برامج ت
بة  تعلق   fتاجئ، وإمنا ف شلك مزتايد حنو مؤرشات ا توجه  تاجئ، وحنن حناول ا ندرج مضن ا نفذة، ألهنا  تدريب ا سـا ي ن ب ل ن ت مل نل ل لل

تخدمون معارهم و.اراهتم يف  بات، وا=ين  نا شاركني ا=ين شعروا لرضا، وا=ين تعلموا خالل تÁ ا ئوية  فا سـ سـ مل للم يمل
سات وتأثري ذ� ية، ساملؤ تقد بأهنا ال ميكن أن ختضع ملؤرشات  يه ففي العديد من احلاالت اليت  سات، و مك عىل املؤ نع عل س

نا رمغ الرتكزي أيضا عىل اجلودة ًجند أن ذ�  ً  .ممك

تطوير شفا مبرصوفات ا ناطق  ب�ان وا يد أن تقدم ا لوارتأى وفد بريو أن من ا ك مل ًل يلمك إىل . ملف ياق، أود أن أ حويف هذا ا لسـ
ئ سؤال رمق سـاأل تطوير، ال سـf ا شأن مرصوفات ا ل� واألجوبة  ل ية3ب شاورات اإلعال م، ا=ي أثري أيضا خالل ا مل تعلق . ً  fيوف

يذ  ياق  يام بذ� يف  نظر يف جدوى ا نا  ناطق،  ب�ان أو ا شوف من ا نا  Y يس نقطة،  نفهبذه ا لق ن تل سـلك س ن مل ل ك ي ختطيط ل
ية املوارد  .سسـاملؤ

لتفضل ا. أشكرك: ئالريس يق اYاخيل والرقابة اإلداريةسـيد مدير يفل تد قبة ا ل  شع

يق اYاخيل والرقابة اإلداريةمدير  تد قبة ا ل يادة الريس: شع ئأشكرك  يا . سـ تحدة وأسرتا ندويب اململكة ا لأود أن أشكر  مل م
ية ية وا شأن املؤرشات ا ئ� اليت طرحاها  لكيفعىل األ لمك ب ية بكرثة أل. سـ تخدم لفعل املؤرشات ا لمكوحنن  يطة، نسـ سـباب  بسـ

ية نقاط مر هل  ية أ يا+ت ذات الص� يف املقام األول، وüنهيا أن املؤرشات ا هل يف مجع ا جعأوها أهنا أ ك لمك سب س يه، فإذا . لل علو
ية نظر إىل املؤرشات ا نا  بمت يف عقد مقارنة مع العام املاىض وهكذا، فإ لمكر ن ن ية يه . غ لمكوقد أشري لفعل إىل أن املؤرشات ا

ية اكم�املؤرشات ا سؤو شأهنا مدير الرب+مج ا تحمل  لليت  مل ب يكون بإماكن مدير الرب+مج . ي ناولمت حلقات العمل،  سـفإذا  ت
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نه: "القول تحقق  هل ا رش حلقات تدريب وهو ما  ملقد نظمت  لس ي ية ملعرفة . ع ية ا نا يفلكن، إذا نظرمت إىل األمر من ا لكح ل
تدريب و ية الفكرية، فإن ذ� لعدد األشخاص ا=ين شعروا لرضا عن هذا ا ية  سة الو للملكتأثري ذ� عىل املؤ ن طس

ناد إىل اإلجات املقدمة من الغري ª يمك أيضا تعني  هود مجلع املعلومات و تتطلب بذل املزيد من ا ي جل سي عل س ولن يكون . ًس
شات م نا نا ªعÖد عىل ما قاP الغري وعىل ما أجرناه من  بغي  سؤوال عن ذ� و قاملدير  ي ل ي مم ن سـ ً Àند حماو عع مديري الربامج 

يق يف ذ� ثقافة. لتحقا يقي يف ا تمت بقويل إنه حتول  لوأود أن ا حق تج عىل . خ ناونا لك  يث  ياء  ناونا العديد من األ نلقد  ل ت شـ ل مت ح
تاجئ. حدة تعلقة جبودة ا تاجئ ا هرت مقابل ا تجات اليت  نفمك عدد ا مل ن لن ل نا طويال. ظمل تغرق ز ثقافات  تغري ا ً=ا  ً م سـف  . يل

رشة تقارير وو ية و نا مؤرشات  Y ،تعلق برب+جمي  fعف مك ي يد. ً تقريرا وتقرير واحد15ي تقد أن عدد . جوهذا أمر  عنين، ال أ لك
نظمة يمك وإمنا اآلüر اليت قد ترتتب علهيا يف إدارة ا تقارير الصادرة  ملا ن بح مجع . يعل سـيصوحني أقدم ذ� مكؤرش لألداء، 

تعلقة مبؤرشات األ تقارير اليت صدرتملاملعلومات ا ياس مك ا يدا من جمرد  لداء أكرث  ق  . ًتعق

نصف مبا يكفي. أشكرك: ئالريس بوÀ. مهذا  يا  نقطة اليت أüرهتا أسرتا هم أيضا اإلشارة إىل اآلüر املرتبة وا مقلكن، من ا لمل ل ت ً .
يل بعض الربامج صنا اآلن اYخول يف تفا شأ. ميكن ساؤالتمك  ب=ا ير^ إüرة شواغلمك أو  جفميع مديري . ن بعض الربامجت

سون يف الصف اخللفي ها. لالربامج جا ئ� مبجرد  بون عىل األ مجعومه  سـ شأن . سـيجي يا، اكن Yيمك سؤال  با بتفضل وفد إ ن سـ فلي
 . بر+مج حمدد

يا با نإ تعلق لرب+مج . أشكرك: سـ نا .  املعين خبدمات املؤمترات27يإن سؤايل  يون فرنك سورس38تفقد بلغت مرصوفا ي  ي مل
يون فرنك سورسي يف الفرتة 35 واخنفضت إىل 2009-2008يف الفرتة  ي  برية مع األخذ . 2011-2010مل كوهذه تعد وفورات 

سابقة بان أن عدد ªجÖعات قد تضاعف مقارنة لفرتة ا ليف ا سأÀ الوüئق. حلسـ مهذا إلضافة أيضا إىل  نني . ً تنكون  ممسـ ف
يل حول  تفا كيللحصول عىل مزيد من ا ص يق تÁ الوفوراتل حتقية  بدو أن عدد الرسائل الربيدية قد . ف ثال،  يل ا يفعىل  مل بس

نود أخرى وال يف جماالت أخرى. تقلص شأن  برية  يق وفورات  نين مل أحلظ  برية  بفالوفورات  ب ك حتقك يح . لك ضمفن الرضوري تو
ªثل األسفار و ية  نود أخرى من املزيا شأن  مما إذا اكنت قد بذلت �ود مماث�  ن ب بب ب ياب  هرء وفرتات ا ستصاالت وا بلك لغ

نود . املرض ند من  برية يف  يف حتققت وفورات  هم  بري وأود أن أ بفالوفورات يف هذه اðاالت غري مالحظة إىل حد  ب ك ك فك
برية يق وفورات  يث من املمكن  نود أخرى  تحقق يف  ية ومل  كاملزيا ب ت حتقن  .ح

يا: ئالريس با نأشكرك، وفد إ يا. سـ  .لإيطا

يا يادة الريس: لإيطا ئأشكرك  توسطة30أود أن أشري إىل الرب+مج . سـ رشاكت الصغرية وا تعلق  مل ا تعلق . لمل  fيفف
سري جزيا يف مؤرشين، وهو ما يزيد عىل نصف  رشة مؤرشات أداء، وحتقق ا ملؤرشات، انقطع العمل بأربعة من ً ئ ل ع

ياق املوافقة عىل . رشاتوقد يرجع ذ� إىل الطريقة اليت وضعت هبا تÁ املؤ. املؤرشات نا يف  سـويف العام املايض، ال حظ
ها عىل حنو أكرب سن يف املؤرشات و ية، حدوث  تبسـيطاملزيا حت بو عىل مواص� . ن شجع الو نا  ساطة عىل أ يوأود أن أشدد  ن ن بب

fتوسطة وهو أمر .م للغاية ال سـ رشاكت الصغرية وا تقدمي اYمع إىل ا هم  مل�ودها يف هذا اðال ا لل يةمل نا ب�ان ا بة  م  ل لل  .لنسـ

 .الربازيل. أشكرك: ئالريس

يادة الريس: الربازيل ئأشكرك  يضاح. سـ ª ردð ى سؤالYنا سوى . ست ناقش  نا لن  شة الربامج و أ نا نا بصدد  هأعرف أ ن ن ق من
يقات شأهنا  تعلالربامج اليت  شأن بر. ب يقات  نا  Y بع تريب الويقة، فإذا اكنت بواقرتا< هو أن  تعل ي ث تن ناقش ذ� ت ن+مج حمدد، 

شأنه يقاهتا  ية  بدي اكفة الوفود ا بالرب+مج، مث  تعل ن تايل. ملعت تقل إىل الرب+مج ا لوإذا مل يطرح سؤال عن بر+مج معني،   .نن

شأن تÁ الربامج. أشكرك، وفد الربازيل: ئالريس سائل  بيكون األمر كذ� إذا أثريت العديد من ا فمك هو إذن عدد . مل
Y يد أكرث عدم الوفود اليت يكون من ا ئ� أو ما شابه،  بع أو مثاين أ ناك  شأن بر+مج حمدد؟ فإذا اكن  ئ�  ملفهيا أ سـ سـ سـ ه ب فسـ

ناول لك بر+مج عىل حدة30لكن، لو طرح حنو . تناول لك بر+مج عىل حدة نا  تعني   ،ªت سؤ ي علس يف فهل ميكن للوفود أن . ً
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شأن بر يقات  بشري برفع األيدي إذا اكن Yهيا  تعل شأن الرب+مج ت ثال، 1ب+مج حمدد؟   ً تة.....م سة،  نان، ثالثة، أربعة،  سـا مخ . ث
ناول لك بر+مج عىل حدة يقات دفعة واحدة بدال من  ناول تÁ ا تة، مفن األفضل  نا حنو  Y تما دام تعل ت سـ ًي فسـيكون ذ� . ل

شأن بر+مج حمدد؟ يقات  تفضل إذن وفد الربازيل، هل Yيمك  بيدا أكرث  تعل فلي ً  مف

يادة الريس، والواقع أن : ازيلالرب ئأشكرك  يةسـ شأن العديد من الربامجلتمنمجموعة جدول أعامل ا يقات  ب Yهيا  وبعض . تعل
يعلقون عىل برامج حمددة ثال، نود أن نعلق عىل الربامج . سـاألعضاء يف اðموعة  يل ا ملفعىل   17 و11 و8 و4 و3 و2 و1بس

نا إذن عدد من الربامج. 30 و22و شأن الرب+مج فهل . يف� يقات  بدي وفد اجلزائر  بدأ لرتيب؟ سوف  بميكن أن  تعل ي  . 1تن

شأن الرب+مج : اجلزائر يقايت  بأقدم  ية1تعل ب�ان األفر ية ومجموعة ا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا يق  ل من لتن وأود أن أشكر . ل
تاز يف عرض ذ� الرب+مج ها ا ملماألمانة عىل  نا عىل األ. معل يقا توترجع  وقد . رحج إىل أن الرب+مج قد عرض بوضوح شديدتعل

هم ما نريد أن نعرفه شطة . فساعد+ ذ� عىل  يقة أ نونود أن يعكس الرب+مج عىل حنو أفضل  ية بقانون حق نة اYامئة ا نا ملعللج
يلمك إىل الصفحة رمق . الرباءات نا أن أ حوأود  نة يف الوقت احلارض9ه تحدث عن إجراء حبث عن ا يث  للج  ن  فç. ح

شأن اكفة القضا� تقدم  نة نفس القدر من ا شعر برضورة أن نلقي املزيد من الضوء عىل عدم إحراز ا تني  باðمو ل للج ت فبعض . ع
تمكل بعض اآلخر مل  تمكلت وا سـاألمور ا ل نة. يسـ نا عن أداء ا تحدث  للجوحنن  ه نة أحرزت بعض . ن للجفقد أشري إىل أن ا
يل  سائل، ومهنا عىل  تقدم يف بعض ا سبا مل شاري الرباءات ل ثال جودة الرباءات وأنظمة ªعرتاض والعالقة بني  تا مسمل

سأÀ الرباءات والصحة تعلق   fئهنم، لكهنا تقول إهنا مل حترز أي تقدم فمبوز باب . ي يح أ تقد أن من الرضوري للغاية تو سـوأ ض ع
سائل األخرى، رمغ أهنا  سائل وعدم إحراز تقدم يف  مجيعإحراز تقدم يف بعض ا م ية مل نفس القدر من األ تع  مهها  ب تمت

بة  .للجنة لنسـ

بة الرباءات إىل اYول األعضاء ساعدة اليت تقد.ا  تعلق بلك ا سة اليت  شري إىل الفقرة اخلا ثاين  يقي ا شعأما  مل ت م ي ل وأود أن . فتعل
تجه ب�ان  ية املقدمة إىل ا ساعدات ا ية وا تتوحض األمانة ما إذا اكنت اكفة احللقات اYرا ل ن مل توازن لتقسـ يق نظام  م حنو  حتق

شعر  نحن  ية،  ب�ان األفر ية ومجموعة ا نية الفكرية داخل مجموعة جدول أعامل ا ل فمن يق  من القلق ألن لك تÁ بيشءلتللملك
ية الفكرية بل ا يقة عن  ية تروج لو�ة نظر  مللكاحللقات اYرا مسـتق ض شأن . سـ يل  تفا بورمبا نود احلصول عىل مزيد من ا ص ل

ية  ية الفكرية سـالوحدات اYرا نا رؤية أوحض عن نظام ا Y تكون ية حىت  بحث يف تÁ احللقات اYرا سائل حمل ا مللكأو ا ي ت سـ ل مل
ية  .سـا=ي جيري الرتوجي P خالل تÁ احللقات اYرا

توقعة رمق  يجة ا تعلق جلداول، وألخص  ثالث واألخري،  يقي ا ملأما  ن ي ل تتعل ل نا1ف تعلق بز�دة عدد ا مل ومؤرش األداء ا قشات مل
نا. نحول املامرسات القانوية يف أنظمة الرباءات ناقض  نا لقلق لوجود بعض ا هوشعر مجمو ت ت لت نة . ع بني من قرارات ا للجفقد  ت

ست قادرة بعد عىل نة  سائل أن ا شأن بعض ا يأو قرارات اYول األعضاء  للج مل شرتكلب وحني . مل حتديد القضا� ذات ªهÖم ا
ست قادرة بعد عىل نسأل األمانة عن احلاÀ، تق نة  تاجئ قد حتققت لاكمل لكهنا تقول أيضا وبلك وضوح إن ا يول إن ا للج لن ً ل

شرتك شأن. ملحتديد القضا� ذات ªهÖم ا سري هبذا ا ناقض واحض ونود احلصول عىل  لوهذا  تف  . ت

ب�ان األ: ئالريس لأشكرك شكرا جزيال وفد اجلزائر مس مجموعة جدول األعامل ومجموعة ا يةً  .يقفر

يا يقنوب أفر ية: ج ب�ان األفر ية ومجموعة ا يقات مس مجموعة جدول أعامل ا يقيقدم أيضا وفدي هذه ا ل من لتتعل يقات اليت . لً لتعلوا
سأÀ الوضوح تعلق أكرث  نا  Yمب ت شورة 1 من الرب+مج 5ففي الفقرة . ي ية وا رش ساعدة ا مل، ترد إشارة إىل أن الرب+مج يقدم ا يع لتمل

نا أن من . وحنن نالحظ أن ذ� يمت إىل حد ما يف رسية. ياسة العامة إىل اYول األعضاءلسـيف جمال ا نا  علملكن، نظرا أل ن ً
ياسات مبا يف ذ� مواطن املرونة نا إىل ا شري  نا  نا عىل تÁ الويقة، فإ سـالرضوري موا ه ن ن ث لت ونود إلقاء املزيد من الضوء . فق

يحت يعة مواطن املرونة اليت أ تعىل  ية أنه قد مت فكام. طب تا نا، أيضا من الفقرة ا ل  ل ًهم بادئ واملامرسات ف ملرش وعي أكرب  ن
نظام الرباءات لالقانوية  شأن. ن نا عىل مزيد من املعلومات هبذا ا نني إذا  نكون  لو حصل ت يا+ت األداء، وردت . ممسـ بة  بو لسـ لن

تعاقدة  تعلق لرباءاتمبوجب املعاملإشارة حتت مؤرشات األداء إىل تزايد عدد األطراف ا  fبو ف يهدات اليت تديرها الو علام . ي
ية ريس هو  بة التفا قبأن أسس املقارنة  تني174وقد وصل العدد إىل . ًطرفا 173لنسـ يا+ت األداء خالل فرتة ا لسـن وفقا  لب ً .
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شلك أكرب ف هم إذا اكن بإماكنا القول عن حق بأن عدد األعضاء قد تزايد  نا نريد أن  ب=ا، فإ ن ية ريس، ألن نفن تعلق تفا  fق ي
ست  بق عىل معاهدة بودا يا؟ ونفس اليشء  سري حمقق  هل يعين ذ� أن ا نا،  بالعدد قد زاد واحدا فقط عىل حد  نط لك ل يعلم ً ف ً

يا+ت األداء 72حتدد أسس املقارنة حيث  يó حتدد  ب طرفا،  ب يا3ً طرفا، بز�دة قدرها 75ً سري حمقق  ترب ا نا أيضا، ا ً، و لكً ل ع  .ه
نا  ثري" تزايد العدد"فهموعىل حد  بار ذ� حمقق . بكيعىن أن يفوق العدد ذ�  يح حول إماكية ا تونود احلصول عىل تو ن عض

ًيا أو جزيا ئً تعلق مبعاهدة قانون الرباءات، يوجد تداخل فf بني مؤرشات األداء واملعاهدة اليت ذكرت مرتني. لك  fنوشري . يوف
ية للفرتة إىل أن نفس األمر قد حدث يف  بار معاهدة قانون 2011-2010نالرب+مج واملزيا باب ا يح أ ت، ونريد فقط تو سـ عض

يجة األوىل  بة مث إدرا�ا أيضا يف مؤرش األداء يف إطار ا ثة املر ثا يجة ا تالرباءات مؤرش أداء قامئ بذاته يف إطار ا تق نت ل ل لن ًل
بة تغري يف هذا الصدد، فأسس املقارنة حت. تقاملر تاجئ مل  توا ب طرفا ويا+ت األداء حتدد 22دد لن سري 30ً ل طرفا وا يا"ً ًحمقق  ، "لك

باب اإلشارة إىل معاهدة قانون الرباءات مرتني سري أل بل ما مل يرد  ناك تداخل قد نرغب يف تفاديه يف ا سـ=ا،  تف سـتقه  .ملف

ب�ان األفر: ئالريس ية ومجموعة ا يا مس مجموعة جدول أعامل ا نوب أفر يأشكر وفد  يق لج ًمن أيضا من مجموعة جدول . قيةلتمن
Áية يريد مواص� اللكمة؟ من فض  .لتمنأعامل ا

يادة الريس: الربازيل ئأشكرك  شأن الرب+مج .سـ بل  نا ا يكون  ب  ملقسـ ها 2تعليق بدي  يا إىل اجلزائر يك  ü تعليق وسأعطي اللكمة ت ًن
 .بشأن هذا الرب+مج

يادة الريس: اجلزائر ئأشكرك  شأن ال. سـ نا  يقا بإن  ت تعلق 2رب+مج تعل ية مل ا نا تجارية والرسوم والóذج ا علعالمات ا لص ل
ية يا+ت اجلغرا فوا يقات عىل الرب+مج لب به إىل حد ما ا تعل،  لشـ ية وعقد 1ت ساعدات  تضمن أيضا تقدمي  ن ألن ذ� الرب+مج  م تقي ً

ية نا ب�ان ا ية  محلقات درا ل لل يل مضمون هذه احللقات . سـ تفا صونود أن نعرف مبزيد من ا شطة من ل ية وغريها من األ ناYرا سـ
ية الفكرية نظام احلايل  يمي الصورة املقدمة عن ا للملكأجل  ية يف إطار الرب+مج . لتق يذ جدول أعامل ا تعلق   fمنوف ت لتي نف ، 2ب

ها يف  تعرا ضأشري إىل دراسات جرى ا ية الفكريةسـ ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج دث يف ونود احلصول يف هذا الرب+مج، كام ح. ملع
ها تعرا تعلق Yراسات اليت جرى ا  fنة ف يات والقرارات الصادرة عن ا تو شأن ا يل  ضالربامج األخرى، عىل تفا سـ ي للج ص ل ب . ص

يقات األعضاء 2وقد جاء يف الرب+مج  نظر يف أي تقرير لكن دون اإلشارة إىل  ية الفكرية  ية وا ية  نة ا تعل أن ا ت من ن مللكللج لت ملع
تضمن الرب+مج أو عىل األقل دون إجيا نة1يز اآلراء اليت أعرب عهنا يف حني  يات اليت أصدرهتا ا تو يل عن ا للج تفا ص ل . ص

تعلق   fنة ف يات اليت صدرت عن ا تو نا من ªطالع عىل ا يف معلومات  نا نقرتح عىل األمانة أن  يه، فإ يو للج ص ل ن تض ن متكعل
ية  سام ا نYراسات اليت عرضهتا األ تجارية واملعق يةللعالمات ا يا+ت اجلغرا ية وا نا فلرسوم والóذج ا ب ع نةللص  .للج عىل ا

يادة الريس: الربازيل ئأشكرك  يقات عىل الرب+مج . سـ تعلق حب3تعلسوف نقدم اآلن  يرس+ يف . ق املؤلف واحلقوق اðاورةمل ا
شطة اليت متخضت عن هذا الرب+مج خالل فرتة ا بداية أن نرى هذه الطائفة الواسعة من األ لسـنا ن يةل لقد حققت . ضتني املا

ية حبق املؤلف واحلقوق اðاورة نة اYامئة ا نا ته األمانة ملعللج هود املضين ا=ي بذ ل إجنازات خالل تÁ الفرتة وحنن نعرتف  ð
يات لاكفة ªجÖعات اليت عقدت خالل تÁ الفرتة ثفة. جيستيف إعداد الوüئق واللو شطة  هدت تÁ الفرتة أ مكفقد  وفf . نش

توى من املعلومات  شأن اجلانب المكي، فإهنا ال تقدم نفس ا يا+ت األداء، نرى أنه رمغ أهنا تقدم معلومات .مة  سـتعلق  ب ب ملي ب
يفي يق عىل برامج أخرى عديدة. لكعن اجلانب ا بق أيضا هذا ا تعلوقد  لنط ثال، . ًي يل ا ملفقد أبلغت اYول األعضاء، عىل  بس

تعلقة إل سبأن اكفة األهداف ا ها مل تعلقة حبق املؤلف واحلقوق اðاورة واإلطار القانوين  ياسة اYوية ا لهام يف وضع ا مل ل لسـ
ية حلق املؤلف قد حتققت ية العا ية ا ملوا ت تحب لل هام. ن يمي مضمون هذا اإل سلكن، ال ميكن  توشري أحد مؤرشات األداء إىل . تق

شأنتزايد عدد  شورة القانوية  يدة من ا باYول األعضاء ا ن مل تلف قضا� حق املؤلف واحلقوق اðاورةملسـتف نا أيضا، ما . خم  ًو ه
توازن حلق املؤلف يق نظام عاملي  شطة الواردة يف إطار هذا املؤرش لألداء قد أدت إىل  تحقق من أن األ ي�  ممن و حتق ن لل . سـ

يق  بة، ويه  يجة املر تعلق   fياق، وف حتقويف نفس ا تق نت ي لسـ ألعضاء يف جمال حق املؤلف وعي أكرب وكفاءة أعىل Yى اYول ال
شري أحد مؤرشات األداء إىل واحلقوق اðاورة ب�ان اليت / املؤمترات/ عدد ªجÖعاتت،  نظامت وا سب ا ندوات  لا مل حب ل

تعلقة حبق املؤلف واحلقوق اðاورة تعممي املعلومات ا بو إلهيا  ملتدعى الو ل يمي نوع املعلومات اليت جرى . ي نا أيضا، ال ميكن  تقو ً ه
يمي للمضمونت بدو أنه مل جير  تقها و يمي يت ا=ي أعدته . عم نا أيضا أن تقرير ا ثبوال لتحظ يق اYاخيل والرقابة اإلداريةً تد قبة ا ل  شع
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تايل  لشري إىل مؤرش األداء ا ناجتة عن "ي بات ا لالقرارات وا ية حبق املؤلف واحلقوق اðاورةلطل نة اYامئة ا نا وهو ". ملعللج
بةخيلص إىل أن مؤرش األد يجة املر تقدمي تقارير عن ا يس لرضورة .ام وحمددا مبا يكفي  تقاء  ت نل لل ً سا . ً نه  ته والغرض  ييا غ لفص م

متر يف إحصاء عدد القرارات بدال من إعداد تقارير عن جودة القرارات ًواحضني لرضورة؛ وهو  شري لرضورة . يسـ يوهذا ال 
بة يجة املر تقإىل أن الرب+مج حيقق ا  .لنت

شري إىل برامج أخرى. أشكرك وفد الربازيل: ئالريس ية  تما تزال مجموعة جدول أعامل ا يق مدير . لتمن تلقى  تعلوسوف  ن
ية وغريها من اðموعات1الرب+مج عىل الرب+مج  بان اكفة مالحظات مجموعة جدول أعامل ا من آخذا يف ا لتسـ حل ً. 

يادة الريس: الربازيل ئأشكرك  يق. سـ تعلق 4ات عن الرب+مج لتعلأود اآلن أن أبدي بعض ا يدية وأشاكل مل ا لتقلملعارف ا
ية يدي واملوارد الورا ثقايف ا بري ا ثا تقل ل لتع بري، فإن اإلجنازات اليت . ل شطة اليت وردت يف هذا الرب+مج  كفرمغ أن جحم األ ن

تني  لكن جتدر اإلشارة .  تعكس لفعل اإلجراءات والقرارات اليت اختذهتا اYول األعضاء2011-2010لسـنحتققت يف فرتة ا
يل اجÖعات  هود اليت بذلهتا األمانة يف  تسهإىل ا يجل ية الفكرية واملعارف ا ية  ية اYوية ا بو احلكو تقلنة الو ن ل ي لجل مللكملع دية م

ية والفوللكو ية إىل  اتبادرملر، واثواملوارد الورا متعات مالرا بو اÑصص  تربعات الطوعي للو ندوق ا تربعات  للمجمجع ا ي ل لص ل
يةاأل حمللية وا ندوبني عىل اYورات صل ية إىل اطالع ا ية الرا يدية، واYورات اإلعال شأن املعارف ا مل، وتعممي املعلومات  تقل مب م ل

ية ساعدات 3وكام يف حاÀ الرب+مج . مسالر ية إىل توجه تكوين الكفاءات وغري ذ� من ا شري مجموعة جدول أعامل ا مل،  من لتت
يمي م سمح  ية ا=ي ال  بتقا يتق ن شطة املذكورةل ية، صدرت 8وفf خيص الرب+مج . نضمون األ يق جدول أعامل ا تعلق  من ا سـ لتمل بتن

يا+ت العامة ية، وإمنا أيضا عن وفود أخرى يف إطار ا يس فقط عن مجموعة جدول أعامل ا بيقات  من لتعل ً تل نا عىل حنو . ل حظوال
تا بة ا يجة املر تعلق   fشطة اليت أجنزت ف لإجيايب األ ل ن ي تقن ت نظامت " :يةل ية Yى اYول األعضاء وا ملهم معمق جلدول أعامل ا لتمن ّ ف
متع املدين وأحصاب املصاحل اآلخرين ية اYوية وا ðاحلكو ل نوانه". م يب  تقرير إىل  عوشري ا ل شأن :."كتي بو  بجدول أعامل الو ي

ية  يب وال عن مضمونه، =ا نود" حملة عامة-لتمنا نه ال يقدم معلومات أخرى عن ا لكت،  يل عن لك تفا ص طلب املزيد من ا ل
شلك عام، فقد أشارت وفود أخرى لفعل إىل ذ�. ذ� يا+ت األداء  تعلق   fبوف ب ية . بي ية عن  يففال ترد معلومات اك كف

ية يف اكفة الربامج ية بفعا يات جدول أعامل ا ليذ تو من لتص يا مع يوشري مؤرش األداء األول إىل . تنف بو متا شطة الو يع أ شـإعداد  ي ن مج
يةم يالتمنبادئ جدول أعامل ا ترب أنه قد حتقق  ً وقد ا لك شلك . ع ميه  ية قد مت  هم أن جدول أعامل ا بوقد يؤدي ذ� إىل  تعممن لت ف

بو نا أن ذ� العمل ما زال جار�. ياكمل يف اكفة جماالت معل الو ًويف رأ تعلقة . ي شات ا نا ثال يف ا يل ا هر عىل  ملكام  ق مل مل بس يظ
نة الرب+مج وامل ية وجلبإدراج  بونزيا ية مبعايري الو نة ا يا ن يقملعللج ية ا ية يف إطار آ ئات ا سـ يف قامئة ا ل ن ني ملع ته يت . لل لتثبويف تقرير ا

يق اYاخيل والرقابة اإلداريةا=ي أعدته  تد قبة ا ل تايلشع يل ملؤرش األداء ا ل، يرد  ناجتة عن : "حتل يات ا تو يذ ا نجاح يف  لا ص ل تنفل
يمي لتقييت الرصد وا يا+ت اليت مجعت من أجل هذا املؤرش ال متكن من إعداد تقارير جمديةيوشري املؤ". معل . لبلفون إىل أن ا

شأن هذا الرب+مج تقارير  تعلق بإعداد ا  fيهنا ف بغي  ثال ألحد اðاالت اليت  بوهذا  ل ي سي ن يق عىل . حتم للتعلواآلن جاء الوقت 
 .  وأعطي اللكمة لوفد اجلزائر11الرب+مج 

يق عام عىل الرب+مج ًأوال. أشكرك: اجلزائر بو11تعل  ية الو تعلق بأاكد ي ا مي ية . مل تأكد من أن أاكد نا الرييس هو ا ميإن شا ل ئغل
ية  شأن ا شام� لاكفة رؤى اYول األعضاء  يفة مع الرؤية ا ية أو معلومات وخربات  ية تدر بو تقدم دورات درا مللكالو تك بب ل م ي سـ ي

تاج إىل أن حنصل عىل مزيد. الفكرية نا  حن=ا فإ يةن يل ا=ي يربط ذ� جبدول أعامل ا يل عن ا تفا من من ا س ص لتل ب فنحن . ل
يه ذ� ال نطوي  تحديد ما ا=ي  علنعرف  ي نا قد . ل تأكد من أن اكفة شوا يحات حىت  تو تاج إىل بعض ا نا  يه، فإ غلو ن ض ل حن ن عل

بان يا+ت األداء و. حلسـأخذت يف ا شأن جدول  يل  تفا يا، نود احلصول عىل مزيد من ا üبو ب ص ل بة ًن يجة املر تقألخص ا لنت
باره  يث ترد اإلشارة إىل معدل الرضا وا عتاألوىل،  يا"ح ًحمقق  توى رضا ". لك يمي  نت األمانة من  يف  سـوأود أن أعرف  مك تق متك

يني أو من Iبعوا اYورات يا، مف. ملهنا توى الرضا قد حتقق  شري إىل أن  ًوحني  لك سـ متكن من مت ته األمانة يك  تا هو ا=ي  فعل
تأكد  ب�لا شطة ا يد من ذ� يف األ يمي ذ� الرضا، حىت  نت األمانة من  يف  شاركني؟  توى رضا ا ملقمن  تف تق نمتك ك مل نسـسـ كام . م

تعاونوردت إشارة إىل  بكة امللزتمني  يني يف ا رشاكء الر يل اجلغرايف  لز�دة ا شـ سـ لث ي ئمت لل ونود احلصول عىل املزيد من . ل
ي شأن تÁ الز�دة، مفا ا=ي  يل  تفا نا ب ص ناطق؟ ويف يعل رشاكء ومن أي  تحديد؟ هل يعين ذ� تزايد عدد ا كه ذ�  مل ل

يل اجلغرايف؟  لمتثحتدد ا
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يك وفد الربازيل. أشكرك وفد اجلزائر: ئالريس  .لإ

يادة الريس: الربازيل ئأشكرك  يقات عىل الرب+جمني . سـ نا  Y تعلما زالت تعلق لرب+مج . 30 و22ي  fإدارة  اخلاص ب22يف
شؤون امل ية والرب+مجلا ية واملزيا نا يذ ال يط الضوء عىل  تنف، نود  ية اYوية للقطاع تسل ته واملعايري احملا لنظام املايل اجلديد وال س حئ بل

ية اليت حتققت يف تÁ الفرتةاإلطار الزمين احملدد يف )IPSAS(العام  باره من اإلجنازات الر سـ،  يت ًولوحظ أيضا أن . ئع
بو لعام ية للو يا+ت املا يا ل سات2011 لب تحفظات من مراجعي ا شفوعة  حل تلقت آراء غري  ب ية وضع . م تعلق   fبعملوف ي

ية شاركة اYول األعضاء يف تÁ ا ية رضورة تعزيز  ية، ترى مجموعة جدول أعامل ا لعملاملزيا م من يق ذ� . لتن يل ممكن  تحقومثة  لب س
تعراض اجلدول الزمين لالجÖعات ية يف إطار وقد اكن ذ� هو أحد ªقرت. سـوهو ا لتمناحات املقدمة من جدول أعامل ا

بو يبادل اآلراء حول إدارة الو منوي. ت بو قد بدأت يف وصف اإلنفاق ا لتوأخريا، نعرتف بأن أمانة الو وهو تعريف ما زال . ي
شات هبذا الصدد خال نا هام يف تÁ ا تطلع إىل اإل نا  يح يك يكون أكرث دقة ومجمو قتاج إىل مزيد من ا مل ت ت سحي عنق نة لت جلل دورة 

ية  . نالرب+مج واملزيا

يقات عن الرب+جمني  نا  Y تعلما زالت يقات عىل الرب+مج 17 و30ي يقات عىل 17تعل وYى اجلزائر  ند  تعل وYى ا له
 .أشكرمك. 30 الرب+مج

تعلق لرب+مج . أشكرك: اجلزائر  fية الفكرية اخلاص ب17يف شأن ً، أود حقا أن أطلع عللملكإذاكء ªحرتام  بىل آراء األمانة 
يث إهنا تقول إن قرار  نة حالفقرة األوىل من هذا الرب+مج  بو من �ود يف هذا أبرزللجمواص� بر+مج معل ا بذP الو ي ما  ت

ية الفكريةªالصدد، و ية إىل إذاكء ªحرتام  بو الرا شطة الو باع مقاربة شام� يف ªضطالع بأ يع عىل ا للملكلزتام  م ي ن ت . لتشج
ية ذ�وقد ية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان األفر هدت مجموعة ا من  لتل يق نة ألنه مل . ش ثا موقد اختذ القرار ملواص� العمل يف اYورة ا ل

سابق بب رضا+ عن بر+مج العمل ا ب� ويس  ناك اتفاق عىل خطة العمل ا ليكن  سه ل ًفا=ي حدث بوضوح هو أن عددا . بملق
نة بلومل. للجمن ªقرتاحات قدم إىل ا ية ا يطرح يف بر+مج املزيا ملق جير ªتفاق عىل ªقرتاح ا=ي  ن يه، فقد عقدت . سـ علو

شة حول متديد بر+مج العمل احلايل قنا شأن هذا ªتفاق غري واحض بعض . م ته األمانة  سري ا=ي قد بومن مث، فإن ا متف ل
شأن تÁ ا. اليشء يحات  تو لونود حقا احلصول عىل املزيد واملزيد من ا ب ض ل ثة . نقطة ألخصً ثا يا، تقول األمانة يف الفقرة ا üلو ل ًن

ية  هة حنو ا تصادية وا ª ية Öجª شواغل ناول عىل حنو اكف ا شطة تعكس و منإن الرب+مج يضمن أن اكفة األ ع ل ت لتن تج ق ملت
توازن بني احلقوق اخلاصة واملصاحل العامة لفضال عن ا سـىن . ً يف  تحديد  شعواآلن، نريد أن نعرف  ت ك سؤوÀ عن للل ملبة ا

شطة17الرب+مج  توازن بني احلقوق اخلاصة واملصاحل العامة يف اكفة األ ن أن تضمن مراعاة ا  .ل

ية: ئالريس ية . لتمنأشكرك وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ثريها مجموعة جدول أعامل ا نقطة األخرية اليت  منوتأيت ا ت لتل
ند سان وفد ا هعىل  ند. لل هتفضل وفد ا لي   .فل

ند يادة الريس: لها ئأشكرك،  يق اYاخيل والرقابة اإلدارية وتقرير أداء الرب+مجكام أشكر األمانة عىل إعداد . سـ تد قبة ا ل  عىل شع
يت سات . لتثبإعداد تقرير ا ية واملؤ ساعدة املاكتب الو نجزة يف إطار الرب+مج  شطة ا تقدير عدد األ سونالحظ مع ا ن مل مل ن طل

رشاكت الصغرية و ية الفكريةللاYامعة  نظام ا توسطة عىل ªتفاع  رشاكت الصغرية وا توسطة عىل إعانة املقاولني وا مللكا ب ن مل كام . لمل
توسطة، مبا يف ذ�  رشاكت الصغرية وا ميي  ميي ودون اإل تدى اإل بري لربامج تدريب املدربني وا ملنالحظ العدد ا للن قل قل مل لك

ند يف الفرتة  يني الmين نظام يف ا هاحملفلني الو لن هاما . 2011-2010ط شلك إ نجزة يف إطار الرب+مج  شطة ا ًونالحظ أن األ س ت مل ن
 fتوسطة، ال سـ رشاكت الصغرية وا تطوير يف قطاع ا تاكر وا ª ية الفكرية من أجل تعزيز يا يف ªتفاع  مل.ام ور ل ب ن لسـ مللك ً ئي ً

برية ية  توسطة أ رشاكت الصغرية وا سب قطاع ا يث  ية  نا ب�ان ا كيف ا مه مل ت ل لل يك ح بدو أن تقرير أداء الرب+مج . م يومع ذ�، 
بة اليت حتققت تاجئ املر ياس ا شطة من أجل  ية أو اإلجنازات أكرث مما يركز عىل أثر تÁ األ تقحييص املؤرشات ا نق ن وقد . للمك

نقطة يا+ت األداء الواردة يف هذا الرب+مج م. لأüرت لفعل العديد من الوفود تÁ ا يدبكام نود اإلشارة إىل أن  شلك  جعدة  . ب
تاح يا+ت غري  ملكن العديد من ا سات اYامعة . لب ساعدة املؤ ثل  شطة املقررة  باب توقف بعض األ س=ا، نود أن نعرف أ م ن مسـ

توسطة ملرشاكت الصغرية وا يت الصادر عن . لل ثبوشري تقرير ا يق اYاخيل والرقابة اإلداريةلتي تد قبة ا ل يا+ت األداء شع ب إىل أن 
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ميةالواردة يف هذا ا قتقرير .مة و بو يف . ل بات الو نا شاركني يف  يقات املطلوبة من ا بغي تعزيزها بإضافة ا يلكن  سـ مل تعل مي لن
شطة شأن أثر األ توسطة  رشاكت الصغرية وا سات اYامعة  ناملؤ ب مل متكني من . للس ية  ست اك يا+ت األداء  شري إىل أن  للكام  ف ي ب لي

يج يق ا نجزة  شطة ا يمي سلمي لأل تإجراء  تحق نتق مل لن رشاكت الصغرية ل سات اYامعة  توى رضا املؤ يل  بة وتح للة املر س سـ ل مل تق
توسطة يذ الرب+مج. ملوا يمي  بل  نطلب يف ا نا  يه، فإ نفو تق تتق ملسـ سـ ن بان. عل نارص يف ا سـومن الرضوري أخذ تÁ ا  .حللع

ية: ئالريس ند مس مجموعة جدول أعامل ا منأشكرك وفد ا لته يا. ل نتفضل وفد أملا  .فلي

يا ًك شكرا جزيالأشكر: نأملا شأن الرب+مج . ً تني  سأ بYي  ل تعلق 20وسوف أبدأ لرب+مج . 23 والرب+مج 20م ملاكتب مل ا
ية ية جديدة2010مفنذ عام . جاخلار شاء ماكتب خار سأÀ إ بحث يف  بو  ج، والو ن م ت ية العامة يف عام . ي مجلعواكن من أولو�ت ا
شأن 2011 توصل إىل قرار هبذا ا لا سأÀ ثلكن الويقة ا. ل شري إىل أن تÁ ا نا  ملليت أما ت تابعهتا" منقطعة"م مفن . مأي مل جتر 

توقفة  Àسأ سأÀ من أولوية قصوى إىل  باب حتول تÁ ا يح أ ماملطلوب تو م مل سـ تعلق لرب+مج . ض  fأود أن أثري 23يوف ،
تدريب لسأÀ ا بو كذ�. م بة للو بة للموظفني و تدريب .م  يفال جدال أن ا سـ سـ نل لن بداية، لك. ل نظر يف نقطة ا لن، حني  ت

بة  تاجات اليت توصل إلهيا تقرير  ª شعشري إحدى ت نت يق اYاخيل والرقابة اإلداريةسـ تد قا رشية إىل أن ل شأن املوارد ا لب   16ب
نوات األخرية إال يف جمال اللغات21ًموظفا من أصل  رش  تلقوا أي تدريب خالل ا رشية مل  سـ موظفا يف إدارة املوارد ا لعي لب ً .

بو شلك عام يف الو تدريب  سأÀ ا بة فf خيص  شاطره مدير ا ثري بعض القلق، وهو ما قد  يوهذا  ب ل م شع ي نظر إىل . لي توحني 
رشية، ونظر يف 23الرب+مج  تعلق ملوارد ا ت ا تالحظ أن املوارد لبمل ثالث فرتات األخرية،  تني األخريتني أو ا سـفرتيت ا ل لسـن

تدريب تصل إىل  بلغ 4 أي حنو -  يف املائة1للاÑصصة  ية  ت ماليني، وأن املرصوفات احلا يون1,6 و1,4ل مما يعين . مل 
تدربات ها إلجراء بعض ا نظام  يلرضورة توفر موارد يف ا ل بعث عىل مزيد من القلق هو اإلشارة يف تقرير أداء . لتخصيصل يومما 

 وهو نظام األداء اجلديد هيدف إىل حتديد نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني إىل أن 23الرب+مج فf خيص الرب+مج 
ية احملددة تصل إىل  ياجات احلا ª تدريب وأن ياجات ا لا ت ل حت يهتا1 500ح تاحة  ب دون وجود موارد  ناول . لتلم تتمفىت إذن 

نا  تحويالت؟ ال  تأيت؟ وهل أجريت لفعل بعض ا سائل؟ وما هو جحم املوارد املطلوبة ومن أين  ناألمانة تÁ ا ل سـ ميكمل
ª تدريب2015-2014نتظار حىت الفرتة تعلقة  ية ا ية الر ناول تÁ ا ل  مل سـ لقض يت تني . ئل ناوها يف فرتة ا نمفن الرضوري  لسـل ت

ية  .لاحلا

يا: ئالريس هورية كور�. نأشكرك وفد أملا يك وفد  مجإ  .ل

يادة الريس: مجهورية كور� ئأشكرك،  باهمك إىل الرب+جمني . سـ بات"داء إن مؤرش األ. 6 و5نتدعين ألفت ا تيربط " لطلعدد ا
بة ويه  يجة املر تق شأن الرباءات"لنت تعاون  نظام معاهدة ا بªتفاع  ل ب وأ+ يف األساس أدرك أن تÁ اإلحصاءات .مة ". ن

سلوك  تصادية وا ª Àثل احلا ية  شدة عىل عوامل خار متد  يقة أن هذا املؤرش  بو، لكن ا بة للو لللغاية  ب ي قسـ م ج يعحلق لن
تاكري وما ªبو.  إىل ذ�ب يل من �ود الو متد سوى عىل قدر  بات قد ال  يه، فأي ز�دة أو اخنفاض يف عدد ا يو ئ لطل ضعل . يع

بو نجزها الو ية اليت  شطة ا يس األ يا+ت أداء  نوع من املؤرشات  تكامل ذ� ا ي=ا مفن الرضوري ا ت لفعل ن ب ل تقسـ بغي . ب ينوال 
تخدام تÁ املؤرشات، سـسري ذ� عىل أنه عائق أمام ا هود يف تف ية وأن نكرس املزيد من ا سؤو تحمل ا نحن نود أن  جل  لف مل ن

يا+ت األداء للك الربامج تقربا. هذا ªجتاه تعلق  ية اليت أود إüرهتا  ثا نقطة ا ًأما ا ي ب ت ن ل يل بة : ف تضيا+ت األداء تعرض بطريقة  مقب ف
باهمك إىل املرفق . للغاية ية للفرتة  لرب+مج األداء واملزي2نتوللمقارنة، دعوين ألفت ا يث يرد 139، الصفحة 2011-2011نا ح 

نجزة يف إطار  شطة ا ملرشح لأل يةن ºت ª ناديق نا هم. سلص ية  للفوهذه املعلومة أكرث قا سؤايل إذن هو إذا اكن من املمكن . بل
تºية ª ناديق يغة ا نإIحة املزيد من املعلومات املفص� ل�ول األعضاء كام جاء يف  لص  .سص

 .فليتفضل وفد بريو.  وفد كور�أشكرك: ئالريس

تعلق لرب+مج . أشكرك: بريو نا  يسؤا تحداث عدد من الوظائف وعددها . 23ل يفة، مث حتدث عن 156سـفقد أفاد  ظ و
ث� لقدر الاكيف: "األصل اجلغرايف يف أحد املؤرشات ويه ناطق غري  هم من  يني ا=ين مت تو ممعدد املوظفني ا من ظيف وقد ". مله

هم من أصل 6ومع بلوغ إجاميل العدد . 5 و3مه بني تراوح عدد يعمل 156ظيف موظفني مت تو يف  سـ،  سريك ؟ لنظام إشارات ا
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تدن؟ وهذا  يل  ية من األشخاص القادمني من ب�ان ذات  تد بة ا ثل هذه ا سري حمققا يف ظل وجود  ميف يكون ا ثم ن مل سـ ل متك لن ً
بق عىل  ية والاكريينطاألمر   . وغريهايبتينمجموعة ب�ان أمرياك الال

يا. أشكرك، وفد بريو: ئالريس نوب أفر يقوفد   .ج

يا يقنوب أفر يادة الريس:ج ئ أشكرك،  نا العديد من . سـ Y يان ألن ثري من األ نأخذ اللكمة يف  نا  يأشري فقط إىل أ ك سـ حن
يقات شأن الربامجلتعلا ناول الرب+مج . ب  نا2توأ+ ما زلت أ هذا الرب+مج  أن 12فقد ورد يف الفقرة األخرية من الصفحة . ه 

ية يات الوجهية من جدول أعامل ا تو يذها  ها و ته و مناسرتشد يف تصممي أ ص ل لتشط نف تيط ختط ولوفدي رأي آخر يف هذا . ن
ية  تو نا أن نطلب إجراء دراسة تضع ا صالصدد، فقد اكن  ل بار15علي ª ية يف ت من جدول أعامل ا عمن يف ميكن . لت كوال نعرف 

يحا ونود احل بار ذ�  ًا حص ية عت تو ية مراعاة ا يح من مدير الرب+مج حول  تو صصول عىل مزيد من ا ل ض شة 15كيفل نا ق Yى  م
ية نا تعلق حبامية الرسوم والóذج ا عمعاهدة  لص ثاين الوارد يف الصفحة . ت شري إىل ما ال يقل 13لأما عن مؤرش األداء ا هو  ي،  ف

بحت أط10عن  سع دول فقط يه اليت أ نا نعمل أن  ص حاالت تصديق  ت تنيلكن لسـنرافا خالل فرتة ا ومع ذ�، جند اإلشارة . ً
سع دول مقابل  هدف؟  سق مع ا هل هذا  يا،  تإىل أن معدل األداء قد حتقق  ت للك يف هل هذا يعين أنه 10ً ف حاالت تصديق؟ 

باره حمققا يا؟ رمبا ميكن ا ًحمقق  تً تعلق لرب+مج . علك  fيقة2، نالحظ أن الفقرة 3يوف تضمن أي معلومات د ق ال   عن ت
يات تحد�ت وªسرتا يجا ية للفرتة . تل يات ومن مث 2011-2010نونالحظ أن الرب+مج واملزيا مترار إىل ªسرتا شري  يج  تي سـ

تحد�ت برص يف . لا شات معايق ا نا ية سوى اإلجنازات، وفقط اإلجناز فf خيص  لوال يربز تقرير الرب+مج واملزيا ق نة من للجا
ية حبق املؤلف وا سائل األخرى .مة . حلقوق اðاورةملعناYامئة ا تحد�ت، ألن ا بل عىل ا ملبغي أن نلقي الضوء يف ا ل ملسـتقن يف

باب عدم إحراز تقدم يف هذا الصدد. ًللغاية أيضا بغي أن نعرف أ ناءات،  ªيدات و تعلق   fسـوف ي ت ي ني ث سـ كام نود أن . لتق
تخدمة تعلق للغة ا  fيقة ف سـنطلب احلصول عىل معلومات د ملي بل .ق نت األمانة يف ا نا، إذا  تق وسوف يكون وفدي  ملسـمتك ً ممت

شأن بث اإلذاعي يفيض إىل إبرام معاهدة هبذا ا نا فf خيص حامية ا يح أن  لمن تو ل ي وكام اكن األمر يف حاÀ معايق . سعض
برص، تقولون إنه صك دويل ئا. لا توصل إىل معاهدة محلاية  بارة عن خطة معل حنو ا نا هو  بة  يو ل ع ل هسـ بث اإلذاعيلن  -لت ا

نا ما املقصود  بة  ليس من الواحض  لنسـ بث اإلذاعي"فل ئات ا لحبامية  نقاش". هي نحن نريد . للومن املمكن طرح ذ�  فإذن، 
تعلق مبعاهدة يح أن األمر  يفقط تو يا+ت األداء الواردة يف صفحة . ض تعلق   fببوف ، نالحظ أنه مل ترد إشارة سوى إىل 18ي

تعلق مبؤرش األداء اآليت. 4 و3و 2 و1مؤرشات األداء   fية حبق : "يوف نة اYامئة ا نالقرارات وªلÖسات الصادرة عن ا ملعللج
شأن ألن من الصعب القول بأنه قد مت "املؤلف واحلقوق اðاورة نني للحصول عىل مزيد من املعلومات هبذا ا نكون  ل،  ت ممسـ

ً قرارا والÖسا صادرين عن 20تناول  نة اYامئً ية حبق املؤلف واحلقوق اðاورةللجا ونود أن نطلب احلصول عىل املزيد . ملعنة ا
شأن ئات اليت تعاين من . لمن املعلومات هبذا ا برص وإمنا أيضا إىل ا شري فقط إىل معايق ا لفوفf خيص مؤرش األداء ا=ي ال  ً ل ي

يا ترب حمقق  ًإعاقات أخرى، فقد ا لك شري سوى إىل. ع يا+ت األداء ال  تلكن  برصب ومل ترد إشارة إىل من يعانون من . ل معايق ا
يا. إعاقات أخرى ترب ذ� حمقق  يف ا نا نود أن نطلب املزيد من املعلومات من األمانة ملعرفة  يه، فإ ًو لك ع ك ن لننتقل إىل . عل

يط الضوء عىل الطلب ا=ي تقدم به وفدي أمس إللقاء مزيد من الضوء عىل4 من الرب+مج 32الفقرة  سام تسل، ðرد  ق األ
ية يذ جدول أعامل ا ناول  مناليت  لتت نف نا نقدر هذا الرب+مج اخلاص وثين 21ويرد يف الصفحة . تت يه، =ا فإ شري إ ثال عىل ما  ن  نم ل ن

ية ية كام ورد يف الرب+مج واملزيا يذ جدول أعامل ا ية  يط الضوء عىل  يث  ناه من  يا مبا تو نيه ألنه يقوم  من سل قع فعل لتعل نفً يف تح ك . ت
نفذ ذ�يكت وال نا  نفي لقول بأ شأن الصفحة . ن ئ�  نا أ Y بمث إن سـ شاغرة4 يف الرب+مج 23ي ناصب ا تعلق   fل، ف مل فقد . ي

ها ناصب ونقل  بب شغور بعض ا يح ألن ذ� يؤثر عىل املرصوفات  تو يد إضافة املزيد من ا بعضيكون من ا س ململف ض ترب . بل يعو
شواغرالوفد أن هذا الرب+مج .م وأن من الرضوري ت تعلق مبلء ا  fت فçش هور  ند  شأنه  ساعدة  لقدمي ا ي م ع ب  .ظمل

بة لاكفة الربامج: ئالريس ها اآلن  يقات أخرى، أرجو تقد سـإذا اكن Yيمك  لنتعل يأيت مديرو الربامج إىل . مي سـومبجرد ªنهتاء، 
نغار�. هنا  .هأعطي اللكمة إىل وفد 

يادة الريس: هنغار� ئأشكرك شكرا جزيال  سـ ً تعلق لرب+مج ف. ً  fمس 10ينغار�  ب�ان أورو الوسطى ودول ه، تود 
يق تخذة يف لبلطا بادرات الواردة يف هذا الرب+مج وا تلف ا شكر األمانة عىل �ودها ولرتحب  نهتز هذه الفرصة  مل أن  مل مبخ لت ت
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ية الفكرية، وا ية  يات الو تعلق السرتا  fف fية ال سـ ب�ان ا للملكا ن يج ي ن طل ت ية ملع ية ا ية، وحتديث ا رش تإلصالحات ا ب تحيع ل لل ن ت
ية الفكرية تدريب عىل ا مللكية الفكرية، وا نا للرب+مج . لللملك رشاكت الصغرية 30معكام نود أن نعرب عن د تعلق  ل ا مل

رشاك ية إىل تعزيز دور ا هود الرا بادرات يف هذا اðال وألخص بذل ا توسطة وأن حنث عىل مواص� اختاذ ا لوا م جل مل ت مل
نا تاكرية يف  ª توسطة تالصغرية وا ب  .منطقمل

نغار�: ئالريس  .مرص. هأشكرك، وفد 

يادة الريس: مرص ئأشكرك شكرا جزيال  سـ ً يضاح. ً ª شأن الرب+مج . ستسؤايل بغرض تظر عرض األمانة  بغي أن  بهل  ن ني ن
شأن الرب+مج 18 يقات  نا  Y نا؟ كام أن يقا بل إبداء  ب  تعل ي ت تعل تعلق ملاك20ق يةمل ا ونود أن نعرف وضع . جتب والعالقات اخلار

ية نظمة فf خيص تÁ املاكتب اخلار جاملفاوضات اليت أجرهتا ا يا، =ا . مل تب خار� يف أفر نا  Y يس ثال،  يل ا يقفعىل  مك ل يب مل س
Àسأ هذه ا يح  ملنقدر احلصول عىل تو ض لسـ تعلق بوضع معايري وتقدمي معلوما. ف  fيح ف يكام نود احلصول عىل تو شأن مدى ض بت 

يات تو يذ ا شات عن  نا ية ملعايري املوحدة  نة ا نذ خوض ا  fية، ال سـ يذ برامج ا هام هذا الرب+مج يف  صإ ل ق ن للج نفمن م م نف تس ملعت  .لت

يقاته: ئالريس هورية كور�. تعلأشكر وفد مرص عىل  مجتفضل وفد   .فلي

يادة الريس: مجهورية كور� ئأشكرك  تعلق لرب+مج . سـ  fسة ، دعين 9يف شات اليت أجريت يف اYورة اخلا نا مأشري إىل ا ق مل
ية ية  مننة ا ن لتللج ية الفكرية ملع يا ودمع 2010 يف أبريل مللكوا نولو تطوير ا يث وافقت اYول األعضاء عىل اقرتاحني  ج  تك لح ل

يات املقررة ترص هذان ا. تيجوضع ªسرتا نذاك عن رأهيا برضورة أن  ملوقد أعربت العديد من الوفود  يقح رشوعان عىل ي
ية نظامت غري احلكو تحدة األخرى أو ا نظامت األمم ا تعاون مع  هود  بذل من مث ا بو وأن  موالية الو م ملجل مل لل ت ـى العمل . ي نهتوقد ا

بة  تفادة من اخلربات ا هام األخرية، =ا يطلب وفد+ احلصول عىل فرصة لال رشوعني اآلن أو هام يف مرا سـيف هذين ا ملكتسـ حل مل
رشوعنيًوأخريا. إىل اآلن يذ هذين ا شكر لك مدير عىل �وده  مل، يود وفد+ أن  نفت ل  . ي

تحدث آخر يود أخذ اللكمة؟ لو مل يكن كذ�، فإنين . أشكرك وفد كور�: ئالريس تحدث األخري، هل من  ماكن هذا هو ا مل
يه مديرو الربا1أود أن أدعو مدير الرب+مج  ئ�،  يب عىل األ نصة،  يل إىل أن يأيت إىل ا سـ يج  .مج األخرىلمل

يدي الريسًشكرا: العامة األمانة ئ  يف ميكن ًأوال. وفد اجلزائر عدة نقاط ذكر .سـ نة اYامئة إبراز ك،  شطة يف ا للجواقع األ ن
ية بقانون الرباءات  بليف  الص� وطلب ذمتثل العىل حنو أفضل و) SCP(ملعنا تقارير يف ا نوع من ا ملسـتقسني هذا ا ل ل وقد . حت

يق بلك من ً ة علاماألمانة العامأحاطت  هود بذنسوف لووالطلب، لتعلا يد جلل لك ا تأ ك بلإرضاء من أجل ل . ملسـتقالوفد يف ا
ياو üً ملشأن ا، ن ندوات وغريها، وما إذا اكن حول  5لفقرة  ةتعلقملاسأÀ ب ية وا رش شورة ا لالعمل عىل ا يع سعي إىل يمت لتمل لا

توازنةذ� حتقيق  سريات تقدمي بعضبامسحوا يل ف. مبطريقة  تألف وفه. العمل اجلاريحول لتف ا ية ي  سـمن حلقات درا
شاريع القوانني و يقات عىل  مو ثات اجلقوانني الشاريع مل تفصيلتعل ية، لاملشورة ابعديدة و يعرش اYول تقوم به لك ذ� وت

تحدث عاً نا أيضام طلبُوكذ� ي. ب الطلندعفقط  األعضاء ية  ية واإل ندوات الو للشاركة يف ا مي ن ل قلمل تلفة ط يع  خمن موا ض
نفعة وغريهابتتعلق  ثال، مناذج ا يل ا ملرباءات ªخرتاع، عىل  مل ناك .بس يان فقط عنتحدث ه و ثري من األ حيف   موضوع نك
يمك. واحد ثاالعطسأ  ً نا ُط. م ياتحامية ا نتحدث عنأن  ٍمؤخراملب  ث� رضبما نقوم به هو رشح الوضع وو. رباءات بجملرب م أ

تلف  يد ال و. العاملحناء أخمعىل ما حيدث يف  تأ كحنن  ب�ان حنل تأثري عىل ا لاول ا نا ل سÁ اجتاها  ًيك  يً يس معت لأو آخر ألن هذا 
بو نا يف الو يدور+  رس ما نالكن. ه ناطق األخرىتقوم به نف  ب�ان وا ملا . ببعض املعلومات العامةر ّأذكأن ً امسحوا يل أيضاو. ل

ية يف هذا أدئ ذي بدء،  نا الر ئيسـحد أهدا يف أن ف يدةكالعمل هو حماوÀ حتديد  ية الفكرية ميكن أن تكون  مفا أو . مللك
ية الفكرية كيف ميكن أن تكون  ب� مللكا ليدة  يا+ رمبا ال ما مف يدتحأو أ  نفعل ذ� نان أً أيضامكّرامسحوا يل أن أذكو. ةمفكون 

يا ّ الطلب فقط، وكام ذكندع نوب أفر يقر+ وفد  تقد، فإن ج ساعدة اعكام أ ية ملا يعرش يع أن . رسيةتكون لت سـتطولكن ما أ
ناقدمهأ بادئ اليت توجه  معل لمك هو بعض ا نا هو حماوÀ أخذ حاÀ لك ب� أ، ًأوال. مل Y ية بادئ الر يحد ا سـ بارئيمل ª عتيف .

تعامل هبا مع وهذه يه الطريقة  ًسأÀ املرونة أيضاناليت  تأمل ا: م لنحن  ن عىل سأÀ ما محني نكون بصدد املرونة وجوانب ب� ف
ثال مليل ا ب�، و ندرس، مثبس يارات املطروحة أمامه يه ل ا خلبني P أن ا نا ال منيل علهيم رأ� حمدداال أ. هذا أو ذاك أو تÁن ًأ ً . ن
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يام به هو  وما هو ªجتاه ا=ي يود أن يدرك، ما يه أهدافه، نساعده عىل أن لب�، أو أن لأن نوحض لقولكن ما حناول ا
يه كام ن. يسلكه تلفة اليت ميكن بدائل لاعلطرح  ب� لÑا يهنا تار خيأن لهذا ا يق تÁ األهدافبمن  توازن .م و. حتقمن أجل  لا

نا بة  لللغاية  ية من خاللاملرونة، سواء حول  من خالل العمل ا=ي نقوم به ًأيضايتضح هذا و. لنسـ رش شورة ا يع ا لب�ان للتمل
ندوات اليت ن تلف اعقدهالوكذ� ا ل يف  ثال، ال خم يل ا يث، عىل  ملب�ان  بس نا نفصح عن ح  حناول نالكناملرونة، وإزاء قفمو

ب�ان محل  رشح لا تخدام تعىل أن  ية ا بعض  سـها ا يفل كبعض ب�ان أن اجئنتيه املرونة وما مواطن ل يث ميكن  لل تÁ املرونة  حب
بعض ها ا لتعمل من  نُكام ي. بعضت يا+امطلب  ً أ تنأن  ح ª ثل بتحدث حول قضا�  توحم تظم، وهو ما  ،ملفاكر ا شلك  ننقوم به  مب

توح، وما إىل ذ� ياءف=ا  .ملفأو املصدر ا يد ال ندعو . شـنحن نفعل لك هذه األ تأ كوحنن  ية الفكرية، مزيد من إىل ل مللكا
يف ّبنينن ألكننا حناول  ية الفكريةأن ك  يدة ألهداف ب�ال تاالاحل يف مللكا وفf .  مامففردية ميكن أن تكون أو ال تكون 

ثالث خيص  سؤال ا لا نا أن لل تقد أن  يوفد اجلزائر، أ ثبنتأمt علع بدو يل . كعن  ناقض أيولكن  بع لتن ا ً امن أن معودينرمبا 
نا  Yواكنت املقارنة أساس يتضمن ي Áنة ت  Àئذ . عامنيعد الوضع بندرس مث . يف مرح� ما ةموفهممعيحا ٍو ميكننا أو حين

تقد أن هذا هو . جنازات حتديد بعض اإلناميكن ال باب أعوأ تلفة يف وراء وجود سـحد األ خمتاجئ   نالكنو. تلفةÑامعدة األن
ثب أكرث ملعرفة ما إذا اك نظر عن  يد  تأ ك س ك نا ن نل تطا ت ناقضات إعسـ نوع من ا تنب هذا ا ل يةنلجت أüر وفد و. حقيق اكنت 

يا  يقنوب أفر يعة ؤساتج هااملرونة اليت أوجه طبل حول  علهل الرد يال ا سؤال هذو. سندر مسأÀ فردية  مرة أخرىهنا أل، يهس
بات اليت ت لطلمتد عىل ا ناردتع بدأ حنن و. لي إ يث ا مللكن من  ومن مث . ما دوÀ ي تلزتم بهاإلطار القانوين اYويل ا=بصدد ح

باتب�لاحبسب أوضاع حناول،  نحه ، ه وأهدافهغ ور وين اYويل احلايل مبوجب املرونة يف اإلطار القاننبني P جوانب ومنأن 
ب�ياملعاهدات اليت  يث أنواع و. هذا اإلطارمبوجب خمتلفة بطرق تنفيذ الزتاماته رمبا P ميكن وهكذا . للزتم هبا هذا ا حمن 

متد  ناوها، مرة أخرى  يعاملرونة اليت  ل نا من ªوعىل الطلب األمر نت ثاين. اYول األعضاءليلÖسات اليت ترد إ سؤال ا لواكن ا  ل
تعلق ب ياسلمن اليس وذ� . ز�دة الوعيياملطروح  قهل  شات وطريقة هس نا يد  تأ ناك  تقد أن  ق وأ ك ل ه عل Yراسة ذ� جلمع

ياساعيملا اهذ ية  للقر أكرث قا نا نقوم به عىل األقل . بل هام العامني خالل كولكن ما  تأ ملا=ين  تقرير أداء الرب+مج هو هنا يف ن
نة ادراسة  ية Yامئةللجما نقوم به يف ا نا ندراسة و ،)SCP( بقانون الرباءاتملعن ا ية  يف قوم بهكما  ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ملع
تعلق دراسة ، و)CDIP (الفكرية  fيما نقوم به فية ملشورة  رش يعا ية لت رش ثات ا يع هذه ا يعو بع لتمج إذ ونأمل، . انقوم هباليت ل
بع  نإما حتديد صعب يلط شات  ذ� أم الناحقق اكذا  نا نا نأمل من خالل هذه ا ق، و مل نجح يف لكن مللكية ز�دة الوعي نأن 
يث الفكرية ب�ان بعد ذ� أتصبح حب  سلكه يف برغتªجتاه ا=ي حول اختاذ قرار عىل  قدرلا بشأن ، ًمث أخريا. تأن 

نص  يد أن ً. يعين إجنازاف املعاهدةاطرأأحد من جانب تحسن لإن اقول لسمح يلاملعاهدات، فإن ا تأ ك وأ+ أتفق  ذ� ل
تهً أيضا جعبغي مرا نا أالزتام ، عىل وجه اخلصوص، ألن ني ب�ان مبعاهدا تا يس  ول نالعدم الزتا.ا هو أمر  يقةييف أيد  ً فهـي . حق

ب�انيف واقع األمر  لسأÀ ختص ا بغي علهيام ية اليت ً أن تقرر أيضاين، واليت  . مازتªل قررأن تسـتلزتم هبا مبجرد لعمل طول ا
يكون  ذ�و=ا مفن األرحج أن نا سـ  عليأمرا جيب  نظر ً بالوüئقال يففيه لإعادة ا  ً وذكر أحد الوفود يف وقت سابق أنه . مسـتق

نا أن نكون حذرين  يتعني  ترص علي يقيث أال  سـياحب ياس وعىل اجلوانب ال ناق شمل للققاب�  اجلوانب ذات الص� ً أيضايإمنا 
تقد أن  يد جزء مذ� عوأ تأ ك نفذهاأو تنفيذها ن األفاكر اليت حنن بصدد ل معاهدة وفf خيص  . لفعل يف األمانة العامةناليت 

يعة احلال أن امرتني ألهنفقد ورد ذكرها قانون الرباءات،  ُ ميكن  ت ًترب جزءابطب تعاون فf بني اYول األعضاء إىل ع ل من تعزيز ا
نب هذهمليف او. نتيجة حمددةكً أيضاتبنهيا  مث مت ،حد ما نا أن  بغي  تجبل،  ل ني ن يةسـتق بب ف - ج ªزدوا يه عدا سال يوجد  جو
 . مرتنيمعاهدة قانون الرباءات =كر ذ� 

ناك رد : ئالريس بل أن أشكر مدير الرب+مج 1عىل الرب+مج ههل   .تفضلاجلزائر، وفد  ؟1ق 

يدً جزيالًشكرا :اجلزائر يقي األول .  للغايةقبوÀملاملعلومات وأود أن أشكر األمانة عىل هذه ا. ئ الريسيسـ �،  تعلولكن 
بغي ا=ي  تقد أنه  ينيعكس الواقع، أ تقريرتنفيذه ع لنا يف هذا ا بق ًئاشيذ�  أن ًاه واحضظنوأ. اآلن ه بلعىل ينط  . ملسـتقا

ًبق أيضايولكن جيب أن  تقرير ألهننط سأÀ ال عىل هذا ا بغي أن . واقعلً علامتتعلق إلحاطة م  تقرير نطبق عىليينو ل هذا ا
     ً.أيضا

شكر مدير الرب+مج وهب. ُعمل. اجلزائروفد  �، ًشكرا :ئالريس  .سـيديتفضل ، 2 اللكمة ملدير الرب+مج يعطن و1نذا 
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يدي الريسًشكرا :العامة األمانة ئ  تعلقة لرب+مج ّوقد دونت . سـ ئ� ا يقات واأل ملا سـ يا2لتعل نوب أفر يق من وفدي اجلزائر و . ج
يق من وفد اجلزائر، ويه  خيصفf و سامهة اإلتعلأول  ية وعىل األخص  يذ جدول أعامل ا مشارة إىل  لتمن عنرص يف رب+مج التنف

رشوع  تجارية  ملالعالمة ا يةل ية م إىل ّدُ قًتقرير خضم جداوا=ي أمثر عن ، 16 20 01 لتمنجدول أعامل ا ية  نة ا منا ن لتللج ملع
ية الفكرية نة ململلكوا تكن تمت للج، ولكن ألن ا بب مللو. ًال يزال معلقاهو ف، بشأنهداول لمن ا تقارير كن نمت لسهذا ا لمن رفع ا

تابعةحول  بب لو. مأي  تقرير كام قال يزال ً أيضالسهذا ا ُا Yدم ول Pناو تقريرو. بحثلاراسة أو تمل يمت  . ل=� مت ªنهتاء من ا
تwدُوقد ق نا ناك ما يكفي من الوقت  شـم، ولكن مل يكن  مل بب جدول األعامل اقه مله  نةثقلبس ثاين، أي و. للج  سؤال ا لشأن ا ل ب

تقرير، وهتنشاط مت حولً حتديداحلصول عىل مزيد من املعلومات ا ها يةمل ندوة عاول اإلشارة إلهيا يف هذا ا رب+مج النظم 
تعاون مع  نوع من اله يفوحض أنأحكومة بريو، أود فقط أن ل ياتل هذا ا نا ناهنظم سواء ،لفعا إىل ّتوجه اYعوة فإن أم ال، ه 

بكر همجيعتوتلقى . حلضورهامجيع اYول األعضاء  سةقبل ما اYعوات يف وقت  لتضمن ا =� ،جللا لفعل  تسجالت
تحدثنيالرب+مج معلومات عن  رشها عىل موقع ُتقدم إن العروض اليت كام . ملعالوة عىل ا نا، جيري  ندوة، كام هو احلال  نيف ا ه ل

ثها يف ويقة يمت رتمج إىل عدة لغات وُت، واإلنرتنت ند احلاجة إىل متاح ذ� لك و. بتنسـيق يب دي إفجتميع أكرث معلومات عو
تعداد إلرشاد  ª تلفة إىل مصادر سـفأ+ عىل أمت تو. عديدةÑالوفود ا تعلق ملال  fحظف يا، أبداهام ني تلل انيي نوب أفر يقوفد  ج

تعلق إحداها  تيث  بتنفيذ جدول أعبً أيضاح ية، وبوجه خاص، دراسة  طلامل ا ية بقانون العالمات هتالتمن نة اYامئة ا ن ا ملعللج
ية  يا+ت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والóذج ا فا ب ع لص ُواليت سوف ) SCT(لل نة ت ب�  للجتعرض يف اYورة ا املقررة أن ملقسـ

بل بوع ا ملقبدأ األ سـ نة اYامئة ولكن هبا ف يلكلت مت افقد . أود أن أشري بإجياز إىل Iرخي تÁ اYراسة،ت للجيف اYورة األخرية 
ية، ًاألمانة أيضاذ�، أعدت قبل  م ويقة إعال يقة وث ية ويه الثو  يف تاليت خلصو، SCT 26/4ثويقة سـاملعلومات األسا

نة اYامئة  ة صفح20-15حوايل  ية وممارسـللج�ود ا نا تعلق لرسوم والóذج ا  fعف لص ناولت ال. هتاي يات ثويقة توقد  تو صا ل
شـ نا قومتت  يمي عام، و.  العام املايض26يف اYورة  هتام تقناء عىل  ية ب تا نة اخلطوة ا لاختذت ا ل بللج ً  دراسة أكرث حتديداتطلو

رشوعحول  يذ ا مت�  ملاآلüر ا نفت ل ية ت اكنا=. حمل ناك  معل  توينيه يداتاكنكذ� ، مسـذات  ناك يف الواقع مداوالت موثقة   ً ج  ه
يذ تو صعن  ية من خالل تنف نة اYامئة لتمنيات جدول أعامل ا يةللجا نا عيف جمال الرسوم والóذج ا ذكر ُأن تاكن من املمكن و. لص

ُو نقطة األخرية بشأن ، ًوأخريا. SCT 26/4ثويقة ال يف ن مت ذ�ثشار إلهيا يف تÁ الويقة ولكي حول ما إذا اكن إحراز لا
رشة نقاط تسعة  ًترب إجنازا Iما عمن  ً نغافورة، أود أن أشري إىل أمُيع تصديق عىل معاهدة  يث ا سـ ال من  ل يف عامة القدمة املح

بقة ف. املرورأضواء رشح نظام ت يتالثلويقة  1صفحة  ية ا ملطا يا+ت األداء " إحراز Iم"تصنيف تعمتد عىل ملهنج شري  بندما  ت ع
رشة إىل  نقاطتسعتوشري .  يف املائة أو أكرث80حراز إإىل  بب ليف املائة، و 90ع من أصل  لهر السهذا ا للون تقيمي يظ

  .األخرض

يديًشكرا: ئالريس ناك أي . سـ،  ت2عىل الرب+مج ردود ههل  بل أن  ن  فلتتفضل إن مل يكن، و؟ 3 الرب+مج حول إىلق
  .مانةاأل

سؤال األول مبا إذا اكنيتعلق . ً جزيالًشكرا :العامة األمانة ثري من مؤرشات األداء التلا ناك ا لك  ؤرشات مب ًرنةمكي مقاه
نوعي يف الرب+مج  تقد أن . 3لاألداء ا هانعوحنن  ناك بعض تنوحنن . حملتÁ ملحوظة يف  ههم أن  اليت  ىكربالصعوت الف

ية ذات الص� مث بعد ذ�  ًأوالتكتنف  نو عحتديد املؤرشات ا ها ل سيا شلكة . ًياع موضوًاقياسق ناك  موندرك أن  يام ه لقتعرتض ا
ية وجود نحن نقدر فومع ذ�، . ذ�ب بذل مهأ تايل  ية، و نو سناملعلومات ا ل ع توفري تÁ املعلومات ل�ول لك ل نا  لما يف و سع

ية أما . األعضاء ثا سأÀ ا نا ل تعلق ًكون أكرث حتديدانمرة أخرى، ميكن أن و. لتحد�ت داخل الرب+مجتتعلق فمل  fي ف
تحد�ت اليت تواجه الرب+مج و ثاو.  من املعلومات يف هذا الصددتقدمي املزيديسعد+ ل üً تعلق ل  fألشخاص معايق ي، ف

برص بغي أن لا ناك بعض اإلشارة تين، وعىل وجه اخلصوص ما إذا اكن  بيا+ت  يف تعاين من اإلعاقةاليت خرى األلفئات لهكون 
إىل األشخاص ًديدا أشار فقط حتهذا داء األملؤرش املقارنة أساس فإن ،  املقارنةأسسإطار نه يف فقط بأ جيبسـن ،األداء
برصمعايق  بب . لا سوهذا ا برصمعايق إىل األشخاص إال شري تيه األخرى ال بيا+ت األداء فإن لل من بني   فإن،ورمغ ذ�. لا

ب�ان اليت ً ب�ا42 بع بعض ا ناك  يا+ت األداء، اكنت  ل املذكورة يف  لط ه هد ب لبذل املزيد من ا جل نسني إماكية الوصول إىل ت تح
سأÀ الرابعة توتعلق . تعاين من اإلعاقةاليت خرى األفئات لا نا توشري . لبثملا Y يا نقف نانأإىل ياملعلومات اليت ًحا ياغة ل لص، وا
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بارة أخرى، . ةحصيحتقرير أداء الرب+مج يف  تظار يف هذه املرح� حنن بعو ئات اإلذاعةنيف ا بع ميكن أن و. لهيخطة العمل  لط
ناسب إىلتؤدي خطة العمل  اليت جتري يه خطة العمل فإن ، ًحتديداولكن يف هذه املرح� . ملصكوك أخرى يف الوقت ا

يا شـهتا حا ًنا ل ق     .م

يديًشكرا: ئالريس ناك أي . سـ � �  يا3لرب+مج ردود عىل اههل  نوب أفر يق؟   .ج

ياجنوب  يدي الريسً شكرا:يقأفر ئ  ناعىل أشكر األمانة العامة لردها و. سـ رشح املوافقة بشأن ، أتردد ومع ذ�. سـئلتأ لعىل ا
 fية مف. ؤرش األداءمبيتعلق املقدم ف تقرير أداء الرب+مج ً  أيضاهيعكسا=ي  2010/2011نؤرش األداء يف الرب+مج واملزيا

نا إذا =ا . فئات أخرى تعاين من اإلعاقةيشمل  ًاألمر أجنز متاما أن ضافرت ناك تعداد عىل ذ� يكنوملُ فf  و.ض، فأ+ أعرته 
تطوراتو. أسس املقارنة تغيريفال بد من ،  املقارنةأسسبيتعلق  بب األحداث وا ها  لميكن تعد س ينا جيب أن  =ا .بيل  تضمنه

ترص فقط عىل ًاذكرعىل األقل اجلزء األخري  ئات أخرى تعاين من اإلعاقة، ألنه ال  يق  برصلف نا ُ، مث يلاألشخاص ضعاف ا لقال 
ئات اإلذاعة وو . هو إجناز Iملتقيميان إ يشأن خطة معل  مثر عن صك،هب شارك فإن  تاحÖل أن  سأÀ يوفد ب�ي  حامية ميف 

تحمس هيئات اإلذاعة تحدث عن املعاهدة، =� و. بشأهناً جدام وهو  ند احلديث عن سوى نطلب ال نحن فنحنن  عاYقة 
نا ال نريد أي مغوض  تج الهنايئ خلطة العمل، أل نا ناً.مة جدان هذه الوüئق إذ إملن بة  ل  تضمن . لنسـ بغي أن  ت=ا  معلومات ني

هذه .  معاهدةهناقرر+ لفعل أولقد . موثوق هبا نا نف=ا  نقطة اليت  كيه ا  . ود إبرازهال

ياوفد  �، ًشكرا :ئالريس يقنوب أفر تفضل . ج  .األمانةلتو

يدي الريسًشكرا: العامة األمانة ئ جزيال  تفق مع و�ات . سـ ياجوفد نظر نوحنن  بع تقدمي املزيد من و. يقنوب أفر لطنا  ميكن
تعلق   fياملعلومات فياو. تعاين من اإلعاقةاليت خرى األفئات ل üً تعلق ن  fي، فيح أن  نسعى هو ما ذ� فصحإلذاعة، 

يه  تعلق ًأكرث حتديداميكننا أن نكون ورمبا لللوصول إ  fب ف  .بعيهنانقطة لا تÁي

ناكمل ي نإ :ئالريس  .سـيديتفضل مجهورية كور�، فد ي�نا وف ، يشء آخرهكن 

يط جداو. ئريسسـيدي ال � ًشكرا: كور� مجهورية ًفد+ Yيه سؤال  تعلق بسـ  fئة بي ف نا نة ا يح القضا� الرا شـتو ل ه حول ض
ثالث األؤرش مف. حق املؤلف شرتكةإىل عدد يشري لداء ا ساءل . ملاYراسات ا يار وفدي يتو بب ا ختعن   ً بدالهذا املؤرشس

 .اYراساتمن جمرد عدد 

 .الربازيل :ئالريس

يدي الريسًشكرا: الربازيل ئ  يب. سـ يس سوى  تعقاألمر  يل الرب+مج و. ل تفصشكر األمانة العامة  ناملوتوفري  3لن . هععلومات 
نا علامقد و ًأ تخدامه يف اتسـ بأن األمانة العامة حط نوعي ال يمي ا نوعي أو ا يل ا تح سني ا سـحاول  ل ل ل ل يرسةملاملتقحت تا ل ا وجمرد . ةل

تعلقة بعدد ªجÖعات، : اقرتاح نا عدد من املؤرشات ا Yمل مكنة ملال ائوسالحد أو. عدد القرارات، وعدد املؤمتراتوي
ية هو  نو شاف املعلومات ا عال ل يةببعض اآلراء حول Yول األعضاء تزويد اسـتك . سـمضمون هذه ªجÖعات واحللقات اYرا

نا مف بة  هم  لن ا لنسـ شطة اليت جيري ªضطالع هبا، ولكن أيضامل يس فقط عدد األ ًأن نعرف،  ن شطةهذه حمتوى  ل    .ناأل

تفضل .  الربازيلوفدً شكرا: ئالريس  .األمانةلتو

يدي الريسً جزيالًشكرا: العامة األمانة ئ  هورية كور�، ًردا. سـ . اYقةُيقصد به  سامهنيمل انياإلشارة إىل املؤلففمج عىل وفد 
ناء عن ال ناميكن ال هيعين لرضورة أنوهذا ال  ªتوفري نوع من اكن  هدفللكمة ولكن اسـتغ Àتحديد ل�راسات حماو يةلا . ملعنا

شكر  يقًأيضا نكام  نهلتعلوفد الربازيل  ّ ا نا به علاماء ا=ي لب ًأ بلهأخذنحرص عىل سـا=ي ، وحط بار يف ا ª ملسـتق بعني    .عت

شكر األمانة العا :ئالريس  .4إىل الرب+مج ننتقل مة وننود أن 
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تعلق  :العامة األمانة  fبف يقات اليت أدىل هبا وفد الربازيل  سؤالي يةمس لتعلوا يق ، فإنلتمنمجموعة جدول أعامل ا تعل أول 
نا نر إاعتذوأود لفعل ª .تقرير أداء الرب+مجلفقرة األوىل يف نص خيتص  باع يناعطأقد ك  ª نص نط  نانبألمن خالل ا

نا حناول  سب أل سـأن  نفن نافذ� مل يكن . إجنازات اYول األعضاءن يد يف  تأ يت ك ية ن أن +ردأفقط . نل تطورات اإلجيا بعكس ا ل
يع اYول ا=ي واقع، وكذ� عىل أرض اليف هذا الصدد  بل  بذوÀ من  هود ا تقد أنه إجيايب إىل حد ما، وذ� بفضل ا مجأ مل قع جل

نة احلك يع أعضاء ا للجاألعضاء و ية اYويةمج لو ياغة طريقة ُ ورمبا يعزى ذ� ب.م توقعة ومؤرشات صما إىل أسلوب  يجة ا ملا تن ل
توقعة ف. 22صفحة األول يف األداء،  يجة ا ملا تن تعلق  أقوى حدث عن إطار قانوين دويلتتل لوآخر  املعارف اية ات محلسـياسي

يدية  يدي وولتقلا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع تحدث . ما إىل ذ�ل يد و. اعÖد صك دويلعن رش األداء مؤيو تأ كهذا  يتجاوز ل
يديقيس أداء اYول األعضاء ا=تقرير أداء الرب+مج ن إقول اليف هذا الصدد ميكن =ا . بكثري قدرة األمانة العامة ً اجي اكن 

بة . حىت اآلن وأشكرمك عىل ذ�ً جدا للو تسؤال لنسـ نا ملا يةللنشطتعلق مبضمون أ نساعدة ا يع ف ،لتقم هادفة  تنانشطأمجإن  لا
ية ل نساعدة ا نا و. عىل الطلبتعمتد لتقلم Y ييس يعهنج ل ناسب ا مجلواحد  بات اYول فاألمر . ي ياجات و طلمتد عىل ا حت يع

تعلق . األعضاء لك عىل حدة  fيوفية  رش يعشورة ا ث� ترد لتمل ثال 21صفحة يف مبعض األ يل ا مل، عىل  بةو. ياألربوبس  لنسـ
ناء أل بشطة  ييل سـيقوم القدرات األخرى، ن ية اليت نأمل ببزتويدمك مز تو ث� ا يحبعض األ ضل نا يف هذا عطيمكتأن م هنج فكرة عن 

يد اYويل أي ربز ومل ي. بأي حال من األحوالأي هنج حمدد ال ندعو إىل نحن فومع ذ�، . اðال نا لصعيشء عىل ا ميكنمما 
تحديدهزيتعز ناءيو. ل عىل وجه ا نا عىل  بركز  ية، وتوفري معل يتعني معاجلهتا إذا س اليت شالكمليارات، وحتديد اخلاحملل القدرات ا

يديةما ب� قرر  ية ا ثقا شطة ا يدية واأل تقلتعزيز إطارها حامية للمعارف ا ل ن لتقل يد يك يقدم ئأطلب إذن الريس أن قبل و. فل لسـا
يل، ًا مزيدفندالند تفا ص من ا سؤال ا=ي طرحه وفد أود فقط ال شار إلهيا للرد عىل ا شاغرة ا شأن الوظائف ا يا  ملنوب أفر ل ب يق ج

ست انعاكساف. 23يف صفحة  ًهذه  شلكة لي بب عدم إنفاق فقط مؤرش وإمنا هو . بعيهنام ألي  بعض األموال لاكمل سعن 
تنيخالل  سأÀ وجود . لسـنفرتة ا تني مو يفة شاغرة يف بداية فرتة ا لسـنو يد لسـاوهو تعيني مدير جديد، إىل ً أساسايرجع ظ
يلكة نامق وبعد ذ� 2010عام يف مطلع ، فندالند . يف الكفاءةاخنفاض  إىل أي ِمل يؤدوهو ما لرب+مج بسـيطة ه بإعادة 

تفضل  يد ليو  .فندالندلسـا

ً الريس، شكرايسـيد :العامة األمانة ساعدة ويه ً وجزة جدامفقط إضافة .  �ئ شطة ا ملأن أ أربعة تشمل اليت نقوم هبا ن
ية بو نقدمنحن ف .ئيسـأنواع ر ثري من العروض للوفود القادمة إىل الو ي ا يفولك يف العام املايض، و. جنيف ªجÖعات خارج 

ثال،  يل ا ملعىل  تلفًا عرض60نا مقدبس ب�ان اليت ت. ةعد ðموعات ًاخم  ساعدة  توفري ا للكام نقوم  مل شورة والطلبب  يف عونمل ا
ية ياسات وقوانني و نوضع  ية وªجÖعاتيات الكربى لالفعاننظم وكذ� . طسـ ثل و قلمياإل ماYوية  جÖعات يف سان ªل

ـي، املذكورة يف وبطرسربج  لهسقط ويود ن ية أيضاتقرير أداء الرب+مجم ً، ونقدم دورات تدر يد أشار وكام . يب شارد،لسـا ن فإ يتو
تقر، وحنن ندرك  تلفة جداًمتاما مسـهذا جمال غري  ناك و�ات نظر  ًأن  خم ية بكوهنا �ود+ متتاز و حول القضا� ه يةقعوا ، يفوتعر

يارات ناء القدرات من خالل حتديد القضا� وا خلوحنن حناول  يس أكرث،ب   .ل 

يديًشكرا :ئالريس ياوفد ؟ 4عىل الرب+مج هل من ردود . سـ �  يقنوب أفر  .تفضل ،ج

ياجنوب  يدي الريس، وأشكر األمانة أيضاً شكرا:يقأفر  ،� ً ئ نالردها  سـ بل، يف و. لعىل سؤا نشري إىل إعالن حني ملسـتقا
نود =� . رمقحتديد الدون ُأشري إىل إعال+ت يف برامج أخرى و؟ ا=ي نقصدهوحض العدد نميكن أن أعن وظائف شاغرة، 

ن ّلو  ًبالذ�  ابي    ً.اشكرو، مسـتق

 .ُ عمل:ئالريس

 .ُدونت امللحوظة، ًشكرا: العامة األمانة

ًنا :ئالريس ناك نما . حسـ شأن الرباءاتو 5إىل الرب+مج ننتقل واآلن . ًقاط أخرى، شكراهمل تكن  تعاون  بهو نظام معاهدة ا   .ل
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يدًشكرا :  العامة األمانة ناك سؤª. ئ الريسيسـ�،  تقد أن  ًأ ه هورية كور�5الرب+مج حول ً ا واحدع طرح ي. مج من وفد 
سأÀ ما إذا اكنلا شأن الرباءنُسخ جسالت  تمسؤال  تعاون  بمعاهدة ا بارها ات ل تبغي ا عي يف يُشار إلهيا مؤرش أداء كام ن

تقرير25 الص� يف صفحة ياجلدول ذ هورية كور� عىل حق. ل من ا تقد أن وفد  مجوأ ُف. ع ُال ت سجاللاسخ ن لفعل عترب ت
ًنقال عن. مؤرشات أداء نظر يف تطور : "29 املرفق يف صفحة ف يد ا ية ملؤرشات األداء، من ا لكخ ملف   العملعبءجحم لف

شأن الرباءاتمل تعاون  بعاهدة ا نا و=� " .]يف مج� أمور[ ل ُجأدر يةاألمعلومات ورد للفقط مك تسجاللاسخ ن ويه . سـسا
سخ اليت تلفعل ليست  تحمك يف عدد ا نا ال  نمؤرشات أداء أل ن نوان لقد و. ردلن عسللت اىل اجلدول حتت  مؤرشات "ت

نا أن ذ� ما اكورمبا ". األداء بني  لبعد تفكري  بغي أن حيدثيت تفق . ينن  نا  تصار، فإ ن=� و ن ية عىل خ ية ا نا نأهنا من ا لفل ح
يةُوقد أدرجت . مؤرشات أداءليست  مترار نعمل حنن و. سـفقط مكعلومات أسا ها عىل سـ جلعلسني مؤرشات األداء  معربة حت

   .إىل أقىص قدر ممكن

يديًشكرا :ئالريس ناك أي . سـ �  ياردودههل  نوب أفر يق؟   .ج

ياجنوب يدي الريسً شكرا:يق أفر ئ  ئليت. سـ تعلق و. سـمل يكن Yي الوقت لطرح أ ئ� .مة  تناك أ سـ . ذا الرب+مج =اتهبه
تظمة مؤرش األداء األول إىل يشري ، 26في صفحة ف يع أحناء مودعي مع ملنªتصاالت ا شأن الرباءات يف  تعاون  مجمعاهدة ا ب ل

ناطق أن نرى و. العامل مليع ا يامت حتديدهقد مج ناء أفر يقا  نا هوف ، =اسـتث ناك أي اتصال : لسؤا يمبههل  حتت ؟ ايقنطقة أفر
توقعة  يجة ا ملا تن ية ل ثا نا ثالث، نالحظ أن األرقام يف ل ئويةصورة لمث مؤرش األداء ا مسب  بل . ن ً نطلب أيضانود أن ملسـتقيف ا

شاركني ألن اYرقام األ مليقة لعدد ا تقرير ق ئويةًانسـبيتضمن إال  اللا بني و. م  يجة 27صفحة  يفو .غري واحضðيعدد ا لنت، ا
يةة توقعملا ثا نا تعلقة تذكر . ل مليا+ت األداء ا ثاينمبب ث� يف اYورتو: "لؤرش األداء ا  2011 و2010 نيملمفود اYول األعضاء ا

شأن الرباءات أعربمبللفريق العامل  تعاون  بعاهدة ا بلا عن تقديرهتل تحضريية ل�ورات من  ق لألعامل ا  األمانة العامة، مبا يف ل
سات  ية الحاطة غري اإلجلذ�  بقت قدت يف ُعاليت مسر ودة وüئق كذ� أعربت عن تقديرها جلªجÖعات، وسـالفرتة اليت 

نظر فهيا الفريق العامل يا+ت  ذ� بأنوصفميكن  هل ".ليالعمل املقدمة  ت؟ يف لك اوقاأليف لك ذ� حيدث ألداء ألن لبه 
يا+ت األداء ومن مث فإنه سييعين ذ� أنه فهل . وüئقال هاتقدير لألمانة إلعدادلاب عن اعراإلدورة، جيري  بندرج حتت 

يع الربامج ذ�ميكن يف الواقع تكرارو؟ إجناز Iميعترب  نص إ، يقول 28 يف صفحة هونالحظ أيضا أن. مج يف  ن بعض لا
ُمل األموال  بب سـتخدم ت يل عدد من املوظفني  سبب ر ح بس يل حول ف. ج إهناء اخلدمة الطوعيبر+مب تفا صنطلب املزيد من ا ل

بب من غادروا عدد  شأن الرباءات  تعاون  بسمعاهدة ا ب  .إهناء اخلدمة الطوعيل

ياوفد  �، ًشكرا :ئالريس يقنوب أفر يا أشار وفد . ج يقنوب افر ياهامة ويه نقطة إىل ج  .  يقعدم وجود اتصاالت مع أفر

يع ًهذا حتديدا األداء  مؤرش يتناول: األمانة العامة شأن الرباءات يف  تعاون  تظمة مع مودعي معاهدة ا مجªتصاالت ا ب ل ملن
شمل فإن� =. أحناء العامل تدريب  وً.اطبع فقطاملودعني يه  ناء القدرات وا يث  يا من  ثرية مع أفر بع اتصاالت  نا  Yل ب ك لط حي يق

ت شأن الرباءات ولكن هذا املؤرش  تعاون  ياق معاهدة ا ييف  ب ل بات املفقط عن حدث سـ رشاكت واألفرادودعةلطلا بل ا ل من  . ق
يقني ما إذا و يمن طلب مودع واحد مع ولو هناك اتصال اكن لال أعرف عىل وجه ا ًأوال لتحقق عيل ايكون سـ=ا  ا،يقأفر

ية يه أن . ملعلومات املطلوبةمك يلإوالعودة  نقطة الر سـولكن ا تحديد عىل األينصب  زيرتكالئيل رشاكت اليت لعىل وجه ا لفراد وا
بات و شأن الرباءاتلطلتودع ا تعاون  يث معاهدة ا يا من  بال يعين بأي حال أنه ال يوجد اتصال مع أفر ل ح تقد و. يق عيف الواقع، أ
شأن الرباءاتIبعت أن تÁ الوفود  تعاون  ياق خارطة طريق معاهدة ا شات اليت دارت يف  نا با ل سـ ق برية و. مل ية  كحنن نضع أ مه

ية حىت قات مع اYول األعالإقامة عىل  شاركيتسـىن يقفر مليع ا ية نيمجل شأن الرباءاتمعل يف  تعاون  بمعاهدة ا  اتقيمي فائدهت ل
يوهباومزا�ه يحا ع و حصشلك  يد. ب ناك معلومات تئ الريس، إذا اكنيسـولكن  يكون من دواعي معينة ه  سـمطلوبة، 

يوم ملارسوري أن أعود إىل  هر ا لسأÀ رمبا بعد    ً.غداأو ظ
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ناك . ًشكرا: ئيسالر يعة احلال إذا مل يكن  هألنه  يا، ودعموال بطب وأ+ . يف غاية اخلطورةأمر ً هذا أيضافيق طلب واحد من أفر
تظار تأ كيف ا هم أيضامفن هو احلال، ذ� ولكن إذا اكن . �= كدين ًا بار، وهذا يف حد ذاته ه أن نأخذمل ª مؤرش عت يف

ناك أي . خطري  . هورية كور�مجعىل املوضوع؟ رد ههل 

ئيادة الريس ً،شكرا: مجهورية كور� ياس األداء ا=ً أساسانوافق حنن . سـ ية  تخدام مؤرشات األداء احلا لقعىل ا ل ا هتي أجرسـ
بو يه و. يالو يط الضوء  عليف الواقع، ما أود  بو تضطلع هو رضورة أن تسل تخدام يالو ية ز�دة ا سـسؤو ل معاهدة طلبات مب

شأن الرباءات  تعاون  حبا ب ناس ميكن يث ل نظام العاملي ةداسـتفªلملزيد من ا بقه ل من ا بوتطا=ي  =�، يف هذا الصدد، . يالو
يا+ت األداء، رمبا  ء،  مزيد من املعلومات، مبا يف ذ� إعال+ت خدمة العمالميتقدميكن بوكام ذكرت يف وقت سابق، يف 

ية، اخل شطة الرتو جيواأل  .ن

ناك بعض األ: األمانة العامة يا، من سـئ� األخرى هاكنت  نوب أفر يقهورية  ج ئ الريس، سأواصل الرد ةداسـيبعد إذنك مج
ثة تاكن. هياعل ثا نقطة ا ل ا ل ية املقرتحاتيف اYول األعضاء بآراء تعلق تل تقد أن هذو. عنو أي األمانة العامة، ف. سلمية نقطة هعأ

شأن الربمبمع الفريق العامل يتعاونون زماليئ ا=ين  تعاون  بعاهدة ا لفرتة طوي� من أجل اجهتدوا  ،نواءات وزمالء آخرل
توصل إىل مؤرش أداء  بع و.  الم أةحجهذه الفرق العام� +�ود  تما إذا اكنحتديد حملاوÀ معرب لا معلية ذ� يكون رمبا لط

ياسات العديد من يف وجود صعبة  تعلقة  شçت ا سـا مل شçت ولمل يةملا يا سـا يا+ لسـ ًأ وضع ً و=� مفن الصعب جدا. ح
معرب هل هو ف. هذا املؤرشمت إدراج فقد  ، صعب األمرألنو. أم القد جنح ما إذا اكن يشء تسـتطيع حتديد مؤرشات أداء 

سأÀأنه قد تكون أوافق عىل وأ+ ؟ ًحقا شرن اإللسـيدة لرمبا ميكن .  حمل خالفملهذه ا  .ضافة إىل ذ�ت

 .ن أردتإ :ئالريس

يدي الريسًشكرا :لعامةاألمانة ا ئ  يد . سـ تأ تقد أن هذا  كوأ ل يع الربامج اهاحد تÁ املؤرشات اليت ميكن تكررأع مج يف 
يا+ت  نا  Y يكون بو ي باهمك إىل هل يل أن و. اعهن هانفساألداء سـ ية للفرتة نتالفت ا حيث مل يعد ، 21/2013نالرب+مج واملزيا

ياس عأكرث ويركز بديt . ًموجوداؤرش امل نات قىل  يةانحّسقد فيف الواقع =� اليت تمت لتحسيا  ن املؤرش يف الرب+مج واملزيا
ي      .ةلاحلا

 .واص�املير^ .  � عىل ذ�ًشكرا :ئالريس

شأن الرباءات من و.  �ًشكرا :األمانة العامة تعاون  شأن عدد األشخاص ا=ين غادروا معاهدة ا ناك سؤال آخر  باكن  ل ب ه
يق اآلن. دمة الطوعيبر+مج إهناء اخلخالل  قيس Yي جواب د ناس بعض نعمل أن لكنناو. ل يام ما أفضل ف. رحلوال ا لقنين ا ميك
ثاين يف صفحة و. موافاتمك بهعدد ومعرفة البه هو  سؤال ا لا  .تكرارهفاتين، فأرجو لكنه معذرة ، 26ل

يا يقنوب أفر نت :ج تعلق إ ريشأك  ثالث  يىل العروض املقدمة عن مؤرش األداء ا توقعلفل مليجة ا ية ة تن ثا نا  ه أنًوحضا م-ل
يد  يكون من ا ئوية  سب ا ملفإلضافة إىل ا سـ مل بط رقام ذكر األلن تطلعني74ن إ ناقلألنه إذا لض اكنوا  ملسـ يف املائة من ا

سة ونيكونفرمبا . أصل مكنحن ال نعرف من ف، راضني يهنم ثالثة أشاروشخاص أمخ    . إىل أن اكنوا راضنيوابمن 

هورية كور�، فإن اجلواب ًاردو. الالحقةتقارير أداء الرب+مج سيمت تضمني ذ� يف  :لعامةاألمانة ا سـيكون مج عىل سؤال من 
بل، ألن تقرير أداء الرب+مج يف  ثرياهتركزيانصب هذا العام تقرير أداء الرب+مج ملقالعام ا  ً ييلاجلانب  عىل ك تب لتشغا ملك من ا

شأن الرباءاتعىل ع  أوسةنظرنلقي ينبغي أن و. اYويل تعاون  بأداء نظام معاهدة ا ياومع تطور . ل نا و تطر مهنج تضمنق  سينا، 
ية عددصداراإل بل من الرب+مج واملزيا ن ا نظاممدى تطور  عىل وقوفللاليت نرى أهنا معربة ؤرشات امل من ًاملق تقد و. لا ع=� أ

مت نكون  بل  .أن العام ا سـ   .يتناول جوانب اهÖممك اجلديد دارص اإلاهذمبعرفة ما إذا اكن ً  جدانيملق

 .6الرب+مج ننتقل إىل واآلن . ً جزيالًشكرا :ئالريس
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يدي الريسًشكرا :األمانة العامة ئ  هورية كور�، وسوف بنرحب و. سـ مجيقات  يقات ندرس تعل يد لتعلهذه ا تأ ك نواصل بيó ل
نا، و Y يسني مؤرشات األداء تاجئ املزيد عن اإلدارة القارفنعبيó حت  يمت هيف غضون ذ�، أود أن أشري إىل أنو. لنمئة عىل ا

نوية األداء عن توفري معلومات أكرث دقة  تقارير ا سـيف ا ذه ه لك من الهاي ومدريد ويمت حتديثwاليت نعدها لة لخصامللل
هر�املعلومات  ً ناش  .قع عىل موا

يق جدول أعامل اننتقل ؟ ذ�عىل ردود أي  :ئالريس مناآلن إىل  لتسـ  .8رب+مج  يف اليةتن

ئيادة الريس ًشكرا جزيال :األمانة العامة تعلق . سـ سؤال األول  ياكن ا يةبل منيب حول جدول أعامل ا لتت مت إعداد هذا وقد . ك
بل األمانة العامة وق يب من  ُا ق نة2010دم يف نومفرب لكت ية الفكريةجل يف اجÖع  ية وا مللك ا تاحة و. لتمن بات ال تزال  مبعض ا لكتي

ثاين أما . للوفودوفريها توميكن  سؤال ا لا بو ا=ي يوحض أن داء األمبؤرش فيتعلق ل شطة الو ييع أ ن بادئ ًوفقاتمت مج جدول أعامل مل 
ية بع و. لتمنا ته بعدلطالعمل  ِمل  هالويس ذا الرب+مج بصفة خاصة هب علقيتهذا ، ولكن مؤرش األداء ين مكلنظمة بأ ند . مل عو

ي نوضع ويقة الرب+مج واملزيا ية  كذ�ة وث سؤو لتقرير أداء الرب+مج، فإن  يةم يق جدول أعامل ا منبة  سـ لتشع تمتثل يف ضامن  تن
ية  بادئ جدول أعامل ا لتمنإدراج  نظمةيف م شطة يف الربامج األخرى داخل ا مليع األ ن يق جدول . مج بة  تايل فإن  سـو شع تنل

ية  شلك مهنجي عىل لتمنأعامل ا نفذبمتر  شطة ا ّلك األ مل يع تنفيذها  ة أو املقرتحن بل  مجمن  بادئ جدول لربامج الق مضامن إدماج 
ية  يمي الربامج كام ورد يف تقارير أداء الرب+مج، ًأيضاذ� ينطبق و. هبالتمنأعامل ا ند  تق  بادئ جدول إذ جيب ع مضامن إدراج 
ية هالتمنأعامل ا ند  تقيمي فهيا  بة بذ� وهكذا . ع  ما ًمتامافقد أجنزت رب+مج، فf خيص ال=� و. بشلك مهنجيلشعفقد قامت ا

   .الب مهنُط

ياردودأي . ً جزيالًشكرا :ئالريس نوب أفر يق؟   .ج

ياجنوب  يدي الريس:يقأفر ئ شكرا  شأن 47يف صفحة . سـ شأن إدماج لاب،  ب� للمؤمتر اYويل  تني ا يل حىت فرتة ا بتأ ملق ن لسـج
ية يف  ية الفكرية، حنن  صنعمعلية لتمنا نياسات ا مللك بلإجراؤه املؤمتر من املرحج فهم أن هذا تسـ دي وفد بالويطلب . ملقالعام ا

يح ا ضتو هذا املؤمتره منختصيصحول جحم ما ل      .ل موارد 

يد أوياماوفد ، ًشكرا :ئالريس يا، ا ننوب أفر لسـ يق  .ج

ناك تليس :األمانة العامة ية مضن تولكن . حمددة خمصصة للمؤمتر اYويلمبالغ ه     .رب+مجالفتوافر املوارد الاك

يد :  ئالريس لسـشكرا �، ا ناك نإ. نأوياماً بوو 11إىل الرب+مج لننتقل  ،أخرىأي ردود ه مل تكن  ية الو يهو أاكد    .مي

ية األ. بل وفد اجلزائرِقثريت من ُثالث قضا� أبتناول امسحوا يل أن أبدأ : األمانة العامة عملية إدراج ب وىللقضوتعلقت ا
ية جدول أعامل حمتوى  ياتأو تلتمنا يةهصو ها األاكد ية اليت  تدر مي يف اYورات أو الربامج ا ي نظمل ناك ثالثة و. تب هيف هذا الصدد 
تعمل عن بعد ودورات : ذكرهاميكن عىل األقل جماالت  هين ودورات ا تدريب ا لا تري ملل تدريب و. جلامعاتجيسـاملا تعلق   fلف ي

نظمي األشطة  هين، يمت  نا ت تعاون مل رشيكل سات ا لمع املؤ ثل . ةس نا تمتو تسا بومهم نا هنطلما  رشيكة  سات ا ل من املؤ يف لس
بادئ اإل يةتلفة Ñاملدراج املهنجي ðموعة ا تعمل عن بعد، بدأ+ وفf خيص . لتمناملدرجة يف جدول أعامل ا عملية يف لالدورات ا

تعمل ويه و. 2010-2011 تعاون مع ملترتكز عىل ا متد عىلف=� و. املعلمنيلتمت  تفاعل بني املعلمني والطالبنعنحن  . ل ا
نا  لوسمح  منوذج ذ� بوضع ي بري  نه بواسطة  كتوى يمت  خ ي تعملYورة تضمحم ، ؤلفدورات عن حق املببدأ+ وقد .  عن بعدلا

تقدمةاYورة و تجارية، وبراءات ªخرتاع واألحق املؤلف عن ملا وحنن ال نزال . براءات ªخرتاعحول ث احبل، والعالمات ا
تدريب عن بعد مرح�يف  توى املواد وذ� إلدراجه يف دورات ا لتطوير  تري. حم تعلق بربامج املا  fسـوف نا  ،جي مجيع جفقد أدر

تلفة اليت ميكن  نارص ا Ñا ية، أن تلع منربط جبدول أعامل ا ية الفكرية، اكلتت تصادي  ª للملكتأثري ق  Áاملواملرونة، وجوانب ل
يص االعام، وطرق جديدة ل يدية والفوللكور، والوصول ألعامل، وخرت تعلقة حبامية املعارف ا تقلالقضا� ا براءات  معلوماتإىل لمل

ية أما  .ªخرتاع، وما إىل ذ� ثا نقطة ا نا ل نافتتعلق ب تريثُأاليت ل Y شاركني يرضا ا حنن و. هذا هو مؤرش األداء األولو. مل
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يمي  تقتخدم مناذج  نا ُتوزع عىل انسـ هينلجملطالب يف برا ملتدريب ا تعمل عن بعد ودورات ل تري ودورات ا ل، وبرامج املا جسـ
يف أيضا ًا توى رضايزود+ الطالب مبيف هناية اYورة و. لص نقطة تو. مع املعلوماتوهكذا نقوم جب. مهمسـعلومات عن  لربط ا ت

ثة  ثا لا ي، ويه4توقعة ملانتيجة لل تعاون الر رشاكء ا يل اجلغرايف  سـ ز�دة ا ل يث ئمت ل ياتنيل بكة أاكد مي يف  ية الفكريةشـ وخالل . مللك ا
تعراض،  ª يد سـالفرتة  ية الفكريةانضم ق يات ا بكة أاكد مللكثالثة رشاكء جدد إىل  مي ية الفكرية ويه : شـ يف مللكمركز تعلمي ا

يجري� ونمقدويا،  نهد  ية الفكرية حلق املؤلف مع تب ا مللكو تانبمك    .كسـبا

ًنا: ئالريس ناك أي . حسـ بو؟ردود ههل  ية الو يعىل أاكد  .تفضل.  أرى عامنمي

يمك: عامن تعلقة علأود أن أطرح  ئ� ا مل بعض األ تعمل عن بعد وز�دة عدد بسـ لية اYورات وا ختلف مبوحدات املقرتحة التغط
نظمة ية، وفf خيص . مللغات ا  بمت ترمجهتا إىل اللغة العريةتبعض الربامج مل فإن ومع ذ�، . األهدافإجناز مت ُفقد ذكر أنه لتغطا

يح لطلب ا� أ=و. بعد تعلق برتمجة هذه اYورات حول مقدار ما مت إحرازه من ضتو  fعىل وجه بإىل اللغة العرية يتقدم ف
نًويود وفدي أيضا. اخلصوص تعاون بني  يق عىل ا سلط ا ل نظمي دورة األ عامن وةلتعل ية يف عدد من اYورات، مبا يف ذ�  تاكد مي

تعاون بللغة العرية ألول مرة  نل يث يمت ًاكنا نود أن نرى مزيدو. ة عامنسلطمع  بل  تطورات يف ا حب من ا هذه إيصال ملسـتقل
ب�ان اليت  يع ا لاYورات  تعلمي عن بعد، مما حتتا�ا مجل رشاكت ّميكن الوخاصة من خالل وسائل ا سات وا لثري من املؤ س من لك

     .ملشاركة يف هذه اYوراتا

 .     � ًشكرا: ئالريس

تعمل عن بعدبنظام  ة دور13اك هن: األمانة العامة بضع ترتاوح مدهتا ما بني ميكن أن و.  أطولهابعض قصري، وابعضه. لا
حملتلف ا ساعة، =� 100 ساعة أو 50ساعات أو  تحدةو. توىخي ية لألمم ا نا ست لغات ر Yمل مس ن. ي   نقوم،زالنا، وال مقوقد 

يةً وفقاوراتتحديث اYب لسب او. لتمن جلدول أعامل ا بعة جيب  سـياسةحب تنيملتا ند . سـنحتديث اYورات مرة لك  لك أخذ عو
بار، ذ�  ª نطوي عىل عتيف يتضح أن األمر  ثايك يظل مك هائل من العمل ي تعمل عن بعد حد ًتوى ا ي ل ًتاحا  وحم بلغات م
توى جديد وبنقوم  ،عىل ذ�عالوة  و،خمتلفة تني و=� .  ذاهتااYوراتجنري حمتطوير  كام هو و، 2010/2011لسـنيف فرتة ا

يةلغات جديدة، إىل أربع دورات جديدة مقنا برتمجة مبني يف مؤرش األداء،  تاح اآلن للغة 101-لتمنكام أن جدول أعامل ا م 
تخدام ًولوية لرتمجة اYورات وفقاعطي األنوكذ� . بالعرية ية و. لغاتالسـ ال تخدامااألدد اللغات حنلعمليف هذه ا ًكرث ا يك  سـ
بعا =�ة اYوراتأولو�ت ترمجحندد   ً نا من مثو. ت بدأت هذه وقد . بإىل اللغة العرية رتمجة اYوراتباآلن نضطلع ن، فإ

ية يف عام  بغي ªعرتاف بأن. إىل اآلن ةمسـمترما تزال  و2010/2011لعملا مجيع مت حتديث أن ي من الصعب للغاية هينولكن 
يع األوقاتجباYورات  مجيع اللغات يف     .م

يديًاشكر: ئالريس  .مجهورية كور�. سـ � 

ئ� : مجهورية كور� ية لاوفر اYورات ي مكيبدو وكأن بر+جم. ًرسيعة جدالاسـوفد+ Yيه بعض األ يف صورة حمارضات، يبتدر
تعلق ف=ا  تعمل يف هذه اYوراتمبيسؤايل  لية ا يةفهل يه  -هنج  ؟علتفا

يقنوب أفرليتفضل وفد . مجهورية كور�وفد ً ؟شكرا:ئالريس  .ياج

ياجنوب  ية68 يف صفحة :يقأفر نطقي للحد من املوظفني املربر فهم ن نود أن ،ن، حتت حتويالت املزيا هل مل . قصريي األجلملا
يني أتكن  فناك حاجة إىل موظفني إضا تعامل مع  مه نني ا لأنه مت    األجل؟  ي قصرينياملوظفتق

ياوفد ، ًشكرا: ئالريس يقنوب أفر  .األمانة. ج

ية توشمل تفاعيل لا وًعميل جداتتسم لطابع المجيع اYورات : العامة األمانة نا ميكتد�ت د ي هذه يف و. األساتذةيديرها من
تد�ت،  شة ªملنا نا قتمت  ية أو احلاالت م لعملياجات ا يس =� و. الفرديةحت   بل هو تدريبً،انصفهيا جمرد دورة تقرأ لفاألمر 
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ناك بر+مج يف و. حيوي للغاية منوذج،  ها ئت منتل يل أو . للك واحد من فصول الóذجُنشد�ت ا نك  حتمو تلفة ميك خمرفع أنواع 
نيصحملمن ا ية تربط يي  الفردي ا=لتوى ا تدر يبملادة ا يوية للغاية ومربطة ارباطاحبيث تكون ل شات  نا ًا ت ت ق بعض بً  Iماحمل

شاريع احملددة اليت تواجه األ    .شخاصملا

ناك بعض الربا: مجهورية كور� ية ههل  تدر يبمج ا بات مزنية تلكيفهم بملشاركني فهيا حمارضات وحيث يمت إعطاء ال لوا مع ج
ها بادئ ملاتطبيق     ؟خالل احملارضاتيساليت مت تدر

نا :  العامةاألمانة Yتدريف إطار ي نا ا يبأ ل ية  يةنشطت ية الفكريةعىل كتب ملاتدريب معيل يف لشخصا مللكتلف جماالت إدارة ا . خم
ًنا أيضاYو ب�حمدد مرشوع بتطوير تربط تورة واحدة حمددة  دي ية الفكرية  لية ا مللكمن تعاون مع .  مالت نظمي هذه اYورة  لويمت  ت

سويدية و توي اجلزء األ. جزأينإىل نقسم تلاحلكومة ا سري حيو رشوع ٍواف حول تفول عىل  مية تصممي  ية بط ترييفك ية لتمن مللكوا
ب�ان أحد  أو ٍالفكرية يف ب� +م هر، وبعد . ًمنواقل األلا ية أ شمثا متكن ن شاركيحني  هموملا رشو يذ  بدء يف  عن من ا منف ت ، يمت ل

شاركني تبادل  يع ا ملاخلربات بني  تحد�ت اليت وا�يف مج يث ا لاYورات من  ديدة، واإلجنازات، وما اجلتطورات لواها، وح
يً وردا.إىل ذ� يا حول الفرق يف املزيا نوب أفر ن عىل سؤال من وفد  يق ية ج نفقات الهنا متدة وا ئة ا ل  يملوظفني قصرياخلاصة ملع
سوية أوضاع بعض املوظفني يةنماكإالفرق يف الواقع إىل يرجع األجل  بداية ُين أدرجوا ا=قصريي األجل وت  ية يف ا ليف املزيا ن

تني   .لسـنخالل فرتة ا

   . عامن؟، أي ردودً جزيالًشكرا: ئالريس

سريات الأود أن أشكر األمانة العا: عامن يع اYورات ت الصعوت اليت ًوأ+ أدرك متاما. هتاقدميت للتفمة  مجنطوي علهيا ترمجة 
ية  تعمل عن بعدلاحلا نمكرجوولكن مع ذ� أ. ليف بر+مج ا ية هذه اYوراتوا أن تأخذم  بار بعني ع نو ªورات ف. عتYكننا متا

نا احلصول عىل  سـىن  متعات حىت  يع ا تواصل مع  لمن ا ت مج يل ð تايل لهم أكرب للموضوعات اليت تغطهيا هذه اYورات و ال بد ف
يع ورات اY ةترمجمن    .تلقى اYمع املايل الالزمتينبغي أن كام لغات المجإىل 

ًيط بذ� علاماألمانة  نأمن واثق وأ+ . عامنوفد وأود أن أشكر . ًشكرا: ئالريس     .سـتح

نًأتفق متاما: األمانة العامة يق  سلط مع  ياسة لرتمجة اY. ة عامنتعل نا  Y سـوحنن تحدة، وراتي يس فقط إىل لغات األمم ا مل  ل
يهنا  نا، ولكن أيضاواليت حتظى ألولوية يف باللغة العرية، بواليت من  Y ًالرتمجة بق أن تي ُ إىل لغات أخرى، واليت  رمجت سـ

يةاألدورات  ية  إلهيامياكد ثل الربتغا ل،  يةوم نا ية وا مالكروا ت بيوية برتمجة إىل اللغة العرية واإللبدأ+ واآلن . لفيت مت نحن هنف=� وث
تعمل عن بعد إىل لغات أخرى، ن وًا لغًاهÖما ياق دورات ا لركز عىل ترمجة  يل وصول ًأيضا خارج سـ تحدة  هلغات األمم ا لتسمل
يع    .إلهيامجلا

ياسةن أن ًأيضاونود : األمانة العامة نا اآلن  Y باه إىل أن ª سـلفت ي ياسة اللغتن نظمة ومبوجب هذه ا سـ لغوية  تمتتع ة، ويلللم
تحدةالغات  ست ملألمم ا ساويةمبب، مبا فهيا العرية، لا ندما . متاكنة  تعلمي عن بعد، نتأمل عولفعل  ياسة اليت حناول فإن لا لسـا

يع الóذج نهو أن انهتا�ا  مجيح  تحدةجبت مليع لغات األمم ا بع، . م لكام زاد عدد بللغة العرية، قدمة املورات لكام كرثت اYلطو
متني ص اشخاأل حيركه  اYول األعضاء ولكن هدفعت الذ� ألن عن بعد، لتعمل  همصلتواولكام زاد يف العامل العريب، ملها

بكة اإلنرتنت سوق، و شـا علينا بنظام للغة العرية، لا ونسـتخدميا=ين الطالب أو األشخاص يك يزداد عدد ، من مثو. ل
توى أيضا عىل توفري احلرص ًا شلكة يف ملعتاد اكو. بللغة العرية حمل ملنحرص ا سأÀ من و�ة نظر وأنمت تدركون . املواردت ملا

ياسة اللغوية نا أيضا. لسـا Y ًولكن يف الواقع تجاوز ي بات  ل  تحدةلطل يةملغات األمم ا ثل . ً ذ� فعالوحنن نفعل. مس الر هدف يمتو لا
يع الóيف األول  تكامل  مجا ية سـ يا تاحة، والóذج ا سـذج ا توى، . ميع اللغاتجبلقمل تحديث ا نا  حملولكام  ب مترار عىل مق سـحنرص 

ثه  جبحتد تنيويف فرتة . ميع اللغاتي سن أداؤ+ ، نأمل  هذهلسـنا يث يتحأن  تعددةمناذج توفري حمن   .مأكرث وأكرث بلغات 
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ند وهبذا نغلق . ً جزيالًشكرا: ئالريس شة ا نا بب  لق بو وهو أاك11م ية الو يد تقل . مي احرتام وهو تعزيز  17اآلن إىل الرب+مج ننو
 .مللكية الفكريةا

ناك : األمانة العامة يةمجموعة جدول أعاملمس  وفد اجلزائر امطر�سؤªن هاكن  لفقرة اليت تصف األول يتعلق و. لتمن ا
ية إلنفاذ  شارية ا ª نة نالعمل يف ا ت ملعللج  ،امجل� األخرية من الفقرة األوىلهبا صيغ نطريقة اليت العىل الوفد حيث اعرتض س

بو عىل ن ªتفاق عىل مواص� العمل أكد إاليت تقول و باع هنج شامل يف بكذ� الزتام اYول األعضاء وي�ود الو تتعزيز ا
تعلقة  بو ا شطة الو بأ مل ي ية الفكريةتعزيزن تلف مقرتحات هحصيح أنو. مللك احرتام ا شة  نا خم متت  ق بيللعمام ªجÖع  يف ملسـتقل ا

ية إلنفاذاألخري  شارية ا ª ننة ت ملعللج توصل إىل اتفاق عىل مواص� العمل عىل أساس بر+مج العمل الولكن يف . س لهناية مت ا
سادسةوضعه ا=ي مت  تقد و. ليف اYورة ا ُا بار ،عتربيُزال يال ورب بر+مج العمل هذا، ع ª توازن يأخذ يف عت بر+مج معل  م

يةلا يا+ت اإلحصا يع اYول األعضاء مبا يف ذ� العمل عىل ا تلفة  ئشواغل ا ب مجل Ñبات ًأيضا يشمل و. ل غالعمل عىل ر
سـهتلكني نة لاهود جلا وكذ� ،ملا يد والقر صبدي� ملاكحفة ا ية لوصف الوضع يف طريقة شديدة اYكون ترمبا ومن مث لتقل سـبلوما

نة  ية للجا شارية ا ªن ملعت يًوصفاورمغ كونه ،  ذ�ومع. إلنفاذس ية إلنفاذ يف ًا للوضعسـ دبلوما شارية ا ª نة نا ت ملعللج إال أنه ، س
يقاًوصفاال يزال  ً د تعداد Yراسة   ولكين،ق ية. لعبارةلمقرتحات بدي� سـعىل أمت ا ساعدة ا سأÀ ا تعلق   fنوف مل مب تناول  ،لتقي

سؤال حتديدا ًا ية ل ية  اةراعمكيف  ساعدة ا شطة ا نأ مل ناك مقوÀ . توازن بني احلقوق اخلاصة واملصلحة العامةلللتقن نرددها  ةعامهو
ية ويه أن ، ًدامئا نا ا نساعدا ت ًهنجا واحدا  تليسيه الطلب، وتعمتد عىل واحض كام هو لفم يعيناسب ً لكننا ال نفعل و. مجلا

سه  بات الفردية، وكذ� توقفي األمر ف.انب�لالك مع نفاليشء  . دوÀ عضو عىل حدةلك وضع  عىللطل يف لك حاÀ عىل ا
شçت ً  دامئاه نقدموما ملترص عىل طرح ا ياراتيق يق أي أهداف ال ف. خلوا لتحقسعى  ندما و. ةحمددن ثال،  يل ا ععىل  مل بس

ية، ن رش شورة ا يعقدم ا نا فقط لتمل بع لك ي يلب� ا=لطرح ننفإ توفرة، مبا يف ذ�  يارات ا لططلب ا مل نصوص املرونة أوجه خل ملا
سم حسـ� أظن، مبوجبعلهيا  تعلق . ي من اتفاق تربس3لق، ا  fيوفتعاونننظمالجÖعات اليت   مع اYول األعضاء يف لها 

ب�ان ذات الص�، نقرتح  نود عىل لا نالباYول األعضاء إدراج ا ُاليت  ثريات ًقش  شاريةً أيضاك ª نة ت يف ا ذ� يوشمل . سللج
ثل ا ملنارص  ية سائلمع نةاإل لائسوالوئ اإلحصا يد والقر ياس جحم وتأثري ا ية  صحصا تقل لئ باب وراء ، ودوافع لق سـهتÁ لأل سـا مل

نة،  يد والقر صا يجي بني اكاملرونة وجوانب لتقل تتعاون ªسرتا تدخل ً  وأيضا،واكالتالل أحصاب يشارك هبا يف الطريقة اليت لا
يات احل    .نفاذاإلمعلقوق يف 

يد وصف : األمانة العامة يام به يف برابإجيازيوشارد لسـا جم ما حناول ا تدريبووعي نا اخلاصة للق تعلمي وا لا ُنحن ندخل . ل ف
شات واملعلومات لالحرتام املزتايد الاكمل لفهوم ملا نا متد عىل ا قية الفكرية و مل نع تقاة من لملك شاريةملسـا ª نة تا و=ا . سللج

ية نس ية ميكن إقامة كيفبدأ بوصف  نئة  متكيب يفهيا ي شناس اليت ا�لك القضيف و. ة الفكريةمللكاحرتام حقوق ا ذ� سـنقوم ب، هاقن
توازنة ثالو. مبطريقة  يل ا ملعىل  بضائع،بس تخلص من ا ل ا نة و. ل شات اليت دارت يف ا نا متد عىل ا للجمرة أخرى،  ق مل سـنع

شارية، و ªسـ تغالل يف أغراض ن إماكية ندرسست ªيارات إلعادة ن وندرسسـ، وعدا ذ�. مكنأ نخريية، إسـ خقرتح 
تدوير أو  يب لا تخلص لأسا ئةاللا بب و. للبيصديقة  سهذا ا ثل، ًأيضانتواصل لل ئة،بر+مج م مع أعضاء  تحدة  بياألمم ا عىل  للمل

ثال،  مليل ا ئة وهو بس ينظمة ا تحدة، Yى لبم يه بداللا ناميكنإىل أي مدى ملعرفة ملاألمم ا تو ًتعاون وتقدمي ا ج نريان إرضام  من ل لا
بضائع تايل. لوتدمري ا نطقي لو ية أخذ يف ً دامئايمتثل مل فإن األساس ا تو صروح ا يةجب 45ل بار  بعني لتمندول أعامل ا ªعت

  .هاتفعيلالعمل عىل و

نقطة؟ : ئالريس  .فلتتفضلاجلزائر، وفد لأي ردود عىل هذه ا

تو. ً جزيالًشكرا: اجلزائر ضيحوأشكر األمانة العامة  يد و. هال يقي، سعأ+  ثاينتعليقيأي تعللرد عىل  نظمي . ل ا توأ+ أدرك أن 
نة أو  ية  يحلقة درا يات أخرى يأيت معسـ تعلق و. بناء عىل طلب من اYول األعضاءلفعا  fليفال زلت رد عىل سؤايل األول، 

ثل الوضع يف ةامجل� األخريً وخصوصا، 1الفقرة هبا تقدمي أن الطريقة اليت مت أرى  ية إلنفامت، ال  شارية ا ª ننة ت ملعللج اذ يف س
باعه بطريقة أو أخرىبر+مج العمل احلايل، عىل ما أذكر، و. الواقع يال عىل رضا   ذ�ولكن. تمت ا يس د يقة  ًيف ا ل ل أعضاء حلق
نة تام للجا متكن من احنن بل . لا نةنفقط  مترار يف معل ا ª للجتوصل إىل اتفاق عىل =� أود أن أطلب من األمانة أن و. سـل
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نا عرضا ًتقدم  نة تواصل يف الواقع و. وضعية للقع أكرث وال يه وافقا=ي متت املعمل العىل أساس بر+مج معلها للجا يف علة 
سادسة و سـاYورة ا ًيكون انعاكسا  وضع بر+مج معل جديد ألن ذ� تدرسل   .لوضع الفعيللأفضل سـ

ية الفكريةحول يود وفد بالدي أن يعلق عىل الوعي : عامن ياو. مللكا تعاون حا ًحنن  ل ية  مع الن بو من أجل وضع اسرتا يجو تي
ية الفكرية واإلبداع مللكشأن ا هم جداوعىل . ب نا أنه من ا نا، رأ ًأساس جتر مل يت ية الفكرية يف املدارستدريس  ب لهذا و. مللكمفاهمي ا

هم  بب نرى أن من ا ملا تبملنظمة أن تضطلع الس رشوع  لتطوير  ية الفكرية يف دريس م ناجه مللكا تدملا ها ا يمت تدر باليت  س اء من يس
بار الغد يوم مه  ية، ألن أطفال ا تدا ª كتوى املدارس ل ئ ب يكون نا سـذا غرإو. مسـ بكر،  هم يف وقت  سـهذه املفاهمي يف نفو م س

بل، حىت  برياًقدراذ� ب ّتطلوإن ملسـتق=� أثر إجيايب عىل ا  ً نا نرى أن .  من الوقتك ية الفكرية مفاهمي نومع ذ�، فإ مللكا
 .مع تقد.م يف العمرطفال يف أذهان هؤالء األسـترتخس 

نلقي نظرة عىل امجل� وًوردا: األمانة العامة ياغة نسـ عىل وفد اجلزائر،  تمن . يف هذا الصددأخف صقرتح إعادة  غوأود أن أ
شة العمل يتشجلً هذه الفرصة، أيضا نا تعداد  ª ول األعضاء عىلYيع ا قع  مل سـ بيل مج نة ملسـتقا ب�  للجيف اYورة ا ملق

شارية ا ªمل سمربُتسـ يتالوعنية إلنفاذ ست ند مرة أخرى عىل جدول األعامل و. يعقد يف أواخر د يكون هذا ا ب=�  لسـ
ميمك  اYول األعضاء بوصفمكو تقييمت  نةس تعلق بعمل تÁ ا  fللجف تحضري =�=ا أدعومك  ،ي لليعا  اقرتاح عامن، وفf خيص . مج

ية، بشأن  تو عا تدإدراج أيضا ول ª قرتاح، بأطفال املدارسª شكرمك عىل هذا ية،  نا نا يف هذا اðال ولقطع ئ معلنواصل  سـ
هورية كور�و.  لفعل إىل حد ماهاواليت بدأ+ يانعمل  ،مجبدمع من  ًحا يديو ل سمى برورو ف عىل إعداد  ية  ُيدور حول  ت خشص
سنختاطب  تحديد لأطفال املدارس يف هذا ا  .لعىل وجه ا

تح: ئالريس ملتفضل الوال�ت ا  .دةفلت

ية تحدة األمر يكالوال�ت ا نه وفد. ها�حنن نقدر عرض األمانة ورد: مل سأل  هم ما  ئا من الصعوبة يف  ُولكين أجد  ع ي فش  ًي
تقد أن امجل� األخرية يف الفقر. اجلزائر ترص نوععأ يق و خمة األوىل انعاكس د ية ًاق شارية ا ª نة ن ما ملا حدث يف ا ت ملعللج س
تقد أن . لقي نظرة عىل أي اقرتاح Yى األمانةُف أرحب بأي اقرتاح، وسوف ن أنين سو�=� أظن. إلنفاذ عولكن أكرر أنين أ

ية إلنفاذت ه امجل�هذ شارية ا ª نة يجة اليت توصلت إلهيا ا نعكس ا ت للج ملعن سل نا بعض الصعوت ًوأالحظ أيض. ت نا وا �ا أ ن
شأن العمل يف اًاامليض قدميف  ما ًانوع شات  نا ملسـ يف ا ب ق يقة،تقبلمل  .ق ولكن أكرر أهنا د

يا: ئالريس نوب أفر تحدة وأعطي اللكمة  يقأشكر الوال�ت ا جل  .مل

يا يقنوب أفر شكر الرب+مج يف  وفد ب�ي يرغب: ج ية وما يقومون 4يأن  لتمن عىل إجياد تÁ الص� فعال بني جدول أعامل ا ً
شطة يذ جدو83وهذا مذكور بوضوح يف الصفحة . نبه بوصفه أ شأن  تنف  يةب سؤال األول ا=ي . لتمنل أعامل ا تابعة ا لوðرد  م

يا+ت األداء األخرية يف الصفحة  يا+ت األداء،  شأن  ية،  بطرحه وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ب ب تعلق 84لتمن  fي، ف
شة  نا سادس، أن هذه ا تعلق ملؤمتر العاملي، املؤمتر العاملي ا سأÀ اليت  ق مل ل ت   دويل بني احلقوق اخلاصةحمفلُطرحت يف مل

يح ألنين شاركت أيضًاأريد فقط مزيد. واملصاحل العامة تو ُ من ا ض تفاعل إىل توال أ. ًال نا ًاوأتذكر أيض.  احلدذ�لذكر هذا ا ن أ
سـهتلكنيت مل نظامت ا شاركة من  نا  Y ملكن م تحدث عن دعوة . مي ندما أنظر أسفل مؤرشات األداء أجد أهنا  تومع ذ�،  ع

متع امل ية األخرىðا نظامت ا ندين وا متع املدين واألفرقة، مل أر. ملعمل َشاركة ا ð بع، واحلكومة ؛ ذ� حيدثم ناعة، نعم،  لط ا لص
يح. د ماإىل ح شار إىل جرتهل : ًاض=� يطلب وفد بالدي تو ية األخرى؟  نظامت ا متع املدين وا ُ فعال دعوة ا ي ن ملعمل ð ً

شاركة يف األفرقة، التصنيف األداء عىل أنه حتقق لاكمل، ن يث ا نا املؤمتر ولكن هل حتقق من  ملعم، ا ح  سـf ألن سـتضف
شاتًااألفرقة اكنت .مة جد نا ق يف ا  ؟مل

 .فلتتفضل األمانة: ئالريس
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ية الفكرية:  العامةاألمانة  وأكرث ًا عامًاوىل هنجوقد عكس ذ� للمرة األ. للملكاكن موضوع املؤمتر العاملي هو إذاكء ªحرتام 
تذكرون األف. ًالومش نمت  توإن  بو تؤيدها نوعك ها تعكس أيض،ا مايرقة اليت اكنت الو ا القضا� اليت تÖىش مع مجيع فقد اكنت 

ية رمق  تو صا ية45ل تدامة، وتعامل فريق . لتمن من جدول أعامل ا ية ا ية الفكرية وا ية إنفاذ ا سـوتعامل أحد األفرقة مع  من ملقض لت مللك
ية  سؤو لآخر مع قضا� ا سةمل نا رشاكت، وآخر مع قضا� ا ية  Öجªف مل يع هذه اYورات، تأكد+ أيضا من أن و. للع مجيف 

تواز+ ست هنجا  ماألفرقة  ييل تقدمي. عك َوأود أن أطلب من ز يلٍ مزيدم تفا ص من ا  .ل

ثال يف الفريق املعين:  العامةاألمانة يل ا توازن اكمل، عىل  نا هنج  Y ملتذكرون أنه يف لك فريق اكن س ي بسـ تجارة م ل تفاق ا
يد ا=ي تأكد+ من  يه بوضوأن نلتقلملاكحفة ا تقد، ا=ي قدحفذكر  ند عىل ما أ ساعدة وفد ا نايم،  � خماوف العامل ا ع ه مب نا لل لم 

رشاكء .مة طموحةوقد اكن .اخبري تلف ا توصل إىل اتفاق مع  ً ا ً ل خم توازن وو�ة نظر  جدل تأكد من أن لك فريق عكس ا لا  لل
تغري اآلنو، شام� للك يشء متع املدين ولكن هذا  ثيل ا بارشة  يع عىل الفور أن أذكر  يال أ مم ðتط ً تني و. مسـ لسـنيف فرتة ا

شالك يف احلصول عىل  نا  ها، وا سابقة، و ما � ق تعاونبلل نالا سـهتلكني حلضور أ ت من مجموعات ا تأكد من . نشطمل نا ا لومن أولو� ت
نا تواز+ Y نا هنيأن Y وأن ،ُ ُ نواجي تعددة ا ل  نا دامئ. ا<م بلميكنو ثال يف هذا الصدد يف ا ساعدو+  تواصل معمك  تقا ا سـم ملل ت  .ل

نقاش حول الرب+مج شكر: ئالريس ـي ا لا، هبذا  ناول الرب+مج . 17نهتي نقاش سوف  تأنف ا نتندما  ل سـ  اخلاص ملاكتب 20نع
ية  .جوالعالقات اخلار

ئ� توجداكنت . مساء اخلري: ئالريس ب، كام تذكرون، بعض األ يا يف الرب+مج سـ تعاون مع أفر يقشأن ا  .فضل األمانةتفلت. 5ل

تعلق ملؤرش األول لألداء يف الصفحة :  العامةاألمانة سؤال  ياكن ا يا؟ هل هذا يعين ملاذا ال توجد أية إشا. 26ل يقرة إىل أفر
متلنيمضن بات ا يني أو مودعي ا بات األفر حملا أنه مل يكن يوجد أي اتصال مع مودعي ا لطل  خالل الفرتة؟ واجلواب هو أنه يقلطل
ثري من ªتصال، يف الواقعيوجد،اكن  ية اكن. لك ا يت نظرة عىل األرقام ووجدت أنه خالل الفرتة ا ملعنلقد أ  حوايل توجد تلق
يث حرضها ا17 يا  ية نظمت يف أفر مل حلقة درا ح يق w ُ ك مه عادة خمرتعون وحمامون ورشاكت ويا+ت نتفعونملوهؤالء ا. نتفعونسـ ً

تخدا.امم شأن الرباءات أو خيططون ال تعاون  تخدمون معاهدة ا سـن اكنوا  ب ل يه هو. يسـ سؤال الو جوا ملاذا ال يرد ذكر هذا يف : ل
نا يق من جا  Àسأ بب ذ� هو  بيا+ت األداء؟ و نس سـ م تعاون اYويل. تنب بة ا ها  يا  ية يف أفر لفاحللقات اYرا شع نظمسـ . تيق

تعا سؤوÀ عن ا بة القانوية يه ا لوا مل ن ناء عىل معاهدة "مل مع مؤرش األداء هذا لشع بات  تظم مع مودعي ا بªتصال ا لطل ملن
يع أحناء  شأن الرباءات يف  تعاون  مجا ب نني مع". العاملل ª اثومل نضع حنن . �mتعاون، ف بة ا لوألن هذه ªجÖعات نظمهتا  شع

َمل تذكر نقص يف ا. ُ تذر عن هذا ا بع أمر يؤسف P، وحنن  لتوهذا  ل نع بل. نسـيقُلط نا سوف نصحح هذا يف ا سـتقو مللك  .ن

تقرير. اشكر: ئالريس يح ا لير^  تقل إىل الرب+مج . تصح ية20ننوهبذا  يد . ج املاكتب والعالقات اخلار سـتفضل ا لي فل
 .براساد +ريش

ية:  العامةاألمانة شأن موضوع املاكتب اخلار باح  تان هذا ا ججرت مدا ب لص يا ومرص يف قد و. خل . املوضوعنتدخل وفدا أملا
بهت بو عن ر يني أعرب العديد من اYول األعضاء يف الو غواآلن، امسحوا يل أن أذكرمك بأنه عىل مدى العامني املا ي يف م ض

ية تضافة املاكتب اخلار جا ياسة. سـ نة  عامةسـولكن يف ظل عدم وجود  ية العامة  سـ، نوقش هذا األمر يف ا  2010لمجلع
ثال ية عىل. ملالسرتشاد  �فق يف ا يمجلعوات ية ما،  معل بدء  شاور، مع اYول األعضاءمعل نة ووفق. تة  ية  سـا لقرار ا ، 2010لمجلع

سفراء واYول األعضاء شاورات مع ا لعقد املدير العام جوليت  سمرب من 13واكن ªجÖع األول يف . م واكن . 2010عام الي د
ثاين يف  ية العامة عىل. 2011ن يويو 16لا شة ا نا �فق يف  مجلعواكن قد ات ق شاور عىل م ية ا نا سوف نركز يف إطار  ت أ معل لن

ية ياجات واألغراض اليت ميكن أن تفي هبا هذه املاكتب اخلار ªج ية؟ . حت بغي أن تؤدهيا املاكتب اخلار جما الوظائف اليت  ين
ية مقارنة بأداء وظائف مماث� من امل نافع أداء تÁ الوظائف من خالل املاكتب اخلار يل تاكيف و ًوما هو  ج م ل قرات حتل

ية؟ ياسة ئيسـالر شاورات  عامةسـومن الواحض أن إعداد  تطلب إجراء  ية معقدة وسوف  ية  شاء ماكتب خار م وإ ت معل ٌن ٌ  شام�ج
ت. لمع دونا األعضاء شاورات ا ياق جوليت ا للويف  مل نوي دراسة نيسـ ي أرشت إلهيام، أبلغ املدير العام اYول األعضاء بأنه  ُ ُ

تعزيز د بل والوسائل الالزمة  لا نغافورة، لسـ ية، املاكتب املوجودة يف ريو، ويويورك، و ية احلا بو اخلار سـور ماكتب الو ن ل جي
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يان سني اخلدمات اليت تقد.ا . لوا رسين أن أبلغ اYول األعضاء . ملاكتباحتوذ� عىل األخص هبدف  ياق،  يويف هذا ا لسـ
يع هذه املاك شاورات مع  تظمة من ا س�  مجبأن املدير العام قد بدأ  مل ن ية، وعقد مع هذه املاكتب حىت اآلن مسل جتب اخلار

يديو بوع املايض.لفأربعة مؤمترات عرب ا شاط مع املاكتب . سـ اكن آخرها األ تواصل  متر يف ا نويعزتم املدير العام أن  بل يسـ
تاجات  توصل إىل ا ية هبدف ا ناخلار تج سني أداهئاسـل ية  حتشأن  يقا أيض. كيفب هد به املدير الحتقو ناء تعا لاللزتام ا=ي  ثعام يف أ

هر يويو من هذا العام يوم يف  لشاوراته مع اYول األعضاء، مت إطالق خدمة معالء عىل مدار ا ل سفراء . شم لوجرى إبالغ ا
سة اإلعالن عن  يجي الحقجلهبذه اخلدمة خالل  تقومي ªسرتا تبر+مج ا يطة، ماذا يقصد خبدمة العمالء عىل . ال بارات  ُو سـ ببع

يوم؟ يقصد هبا يف ُمدار ا ية عن ن+ سوف يكونوء املقام األول أن معالل سـ قادرين عىل الوصول إىل بعض املعلومات األسا
بو من أي ماكن يف العامل ويف أي بذل �وديالو سني هذه اخلدمةن وقت من األوقات، وحنن  إذن هذا هو الوضع . لتحا 

شأن هذا األمر نا . بالراهن  تقد أ نويف الهناية أ شاء ماكتب ا إىل إدراك احباجة أيضع ياق إ ية يف  تصادية احلا ª نئة سـ ل قب ي ل
شورة واإلرشاد. جديدة بع، يظل يف أيدي اYول األعضاء إلسداء ا ملوهذا األمر،   .لط

شأ: ئالريس يد براساد عىل هذه اإلحاطة  بأشكر ا يةلسـ يس واحض. جن املاكتب اخلار تعلق لما   fيا هو الوضع احلايل ف
يار هذه  ية، معايري ا ت تجدات هذا 2011 وآخر عام 2010لقد ُعقد اجÖع عام . املاكتبخلعمل مسـ، ولكن ما آخر 

ناك حماوÀ للحصول عىل  نة اكنت  هاملوضوع؟ ما هو الوضع اآلن؟ هل توجد دراسات عن هذا؟ أتذكر أنه يف مرح�  معي
رس هذا. معايري اYول األعضاء، وما إىل ذ� هذا املوضوع؟. حنوا  لمفا هو الوضع احلايل 

نذ من الواحض متام:  العامةاألمانة ية  تقد أن الفرتة ªتقا شاور مع دونا األعضاء، وأ نا سوف نظل يف حاجة إىل ا ما أ ل ن ع ل ت لن
هم اYور ا=ي تقوم به هذه املاكتب واخل  Àتخدمت يف حماو شاورة األخرية قد ا لفا ُ سـ يمل بد بط،  ئدمات اليت تؤدهيا  ثلام ملض ما 

Öجª شأن بذكرت  يديوع عن ُ سفراء مرة وأ+ واثق جد. لفطريق ا متع  بل القريب سوف  لا أن املدير العام يف ا جي ملسـتق
شاور ية ا تأخرى وسوف يواصل   .لمعل

يح: مرص تصادي ضيطلب وفد ب�ي تو ª نا أن ندرك الوضع يان األخري ا=ي أديل به، وهو أن  شأن أمر ما يف ا قا  ي ب علب ُل
تعلق ملاكتب اجلدي  fيان . دةياحلايل ف َهم من هذا ا لبهل  تصادي احلايل �ا بأنأن األمانة قد اختذت لفعل قرارُيف ª ق الوضع

شاور، كام تفضلمت  يد ا بق أن اختذته األمانة؟ أم أن املوضوع ال يزال  تح ماكتب جديدة؟ هل هذا قرار  ساعد عىل  تال  سـ لي ق ف
بع، أن  ثاين من هذا هو،  لطإلملاح إىل ذ�؟ واجلانب ا بارات ل بار واحد فقط من بني ا تصادي احلايل ا ª تالوضع عت ٌع ٌ ق

بو يف هذا الصدد. أخرى يل ويقة الو ناولهتا  بارات األخرى اليت  ª يمفاذا عن ث تفص ت ُت ل  ؟ع

يا. ًشكرا لوفد مرص: ئالريس تفضل وفد أملا نو  .لي

يا تطور : نأملا ناك يشء من ا يضاح ما إذا اكن  سؤال هو ا بب طر<  لاكن  ه س تلل ندما س سأÀ أم ال، ألنه  عشأن هذه ا مل ب
يف األداء  ترب  نأ �هذا يعين أنه يوجد توقف" امتوقف"تصع  .األداء أن يكون أصفر أو رمبا أمحرتصنيف ب=� اكن جيدر . ف

يا: ئالريس نشكرا ألملا  اجلزائر؟. ً

شأن هذا الرب+مج حتديدأ+: اجلزائر نارص األخرية للمعلومات اليت ب أحتدث  أريد أن أتأكد متاما أنين . هتا األمانةنقللعا عن ا
هم حق تب جديدفأ شاء  تعلق بإ  fرشوع من تقدم ف مكا الوضع الراهن ملا حيرزه هذا ا ن ي ٍ ًشاور األمانة دامئا مع اYول . مل تت

شأن إماكية  تكون قادرة عىل اختاذ قرار  ها  تقدم إىل اYول األعضاء  فاألعضاء لوضع أو إسقاط ويقة  نس ب ل سـ نفث � تح ماكتب ُ
ية جديد أم ال ميا أم الأريد أن أعرف. جخار همي  ً هل اكن  سل ي. ف üتحديد مضمون هذه ن لا، أود أن أعرف عىل وجه ا

ئ� اليت طرحهتا اYول  شاورات؛ ما األ سـا ي. األعضاءمل شرتك وفد ب�ي  خشصمل  شاور حول هذا املوضوعي نا و. تا يف أي  قلقد 
متون بذ�، وإرات عدة م .نا  بو يف اجلزائري هنإن تب خار� للو شاء  يب بإ يسعد+ الرت مكن  .ح

يد براساد، اللكمة �. ا للجزائرشكر: ئالريس  .لسـا
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تخذ أبدا عىل مرص، امسحوا يل أن رد:  العامةاألمانة شأن هذا تأؤكد لمك أن األمانة لن  تلقاه األمر با أي قرار  نمن دون ما 
شورة يه وشاور و ممن اYول األعضاء من تو ت ناك أدىن شك يف أن األمانة . وف يكون قرار اYول األعضاءوس. ج هويس  ل

مترة. اختذت أي قرار ية  مسـا يس إاللعمل بغي أال . ل  يف األداء اكن  يا يف أن  ينوأتفق مع وفد أملا ن يد . يتوقفتصن تأ كهو  ل ف
توقفيز ال بغي أال  تطور، و يال  ي شاور عىل أساورد. ني نا يف أي  تا عىل وفد اجلزائر، حنن  وما قصدته . س فرديلسـ

سفراء يع ا بو، وقد دعي إلهيا  يع اYول األعضاء يف الو توحة  شاورات ا شاورات يه ا ل مج ي مجل مل ُمل ُ شاورات ِومل جنر. ملف م أية 
نا يف مرح� الوüئق  . يف هذه اللحظةنشاركهو=� ال يوجد يشء . لسـفردية، و

يد براساد: ئالريس يا. للسـشكرا  يقنوب أفر  .ج

ي يقنوب أفر سفراء: اج توى ا شاورات اكنت عىل  ية هذه، وندرك أن ا سأÀ املاكتب اخلار متون  لحنن  سـ مل ممب ج سؤال هو، . . لوا
ياسة سفراء تدور حول إعداد  توى ا شات عىل  نا سفراء؟ ألن ا شاورات األخرية بني ا سـمىت اكنت ا ل سـ ق مل ل شأن  عامةممل ب 

ية؟   جاملاكتب اخلار

ناسـبق أن أرشت إىل:  العامةاألمانة سابق P يف . 2011ن يويو 16 عقد+ ªجÖع األخري يف ن أ  13لواكن ªجÖع ا
سمرب  باره، . 2010يد ية وا يحاول جتربة نوع اخلدمات اليت تقد.ا املاكتب احلا توخالل ذ� ªجÖع قال املدير العام إنه  ل خسـ

سني تÁ اخلدمات، وتعزيز دورها، واليت بل ووسائل  شاف  ليف حماوÀ ال تح سـ لتك نا نقوم هبا من خالل عقد سـ ن ذكرت أ ُ
تظمة عرب ا لمؤمترات  يوم وويوجد أيض. فيديو مع هذه املاكتبمن تقدمي خدمة معالء عىل مدار ا هد  لا  ب  مت إجنازه، وهذا قدتع

ناء ِومل جنر. ثهو ما حيدث يف هذه األ شاورات بعدُ ية من ا تا مل اجلوÀ ا ل ناسب. ل بغي أن حيدث يف وقت  مورمبا هذا ما   .ين

يد براساد: ئالريس للسـشكرا   اجلزائر، من فضÁ؟. ً

شاورات: اجلزائر شأن مضمون هذه ا  ملما زلت ال أمÁ جوا تج عن هذه . ب بديئ عام  شلك  نهل ميكن أن حتدثو+  يم ب
تب تح  ثال أين ميكن  شاورات؟ هل نعرف  مكا ف م يس إال أم ال؟ جمرد معلومات أكرث حتديدمل شاورات  توى هذه ا لا عن  مل  .حم

سفراء حول :  العامةألمانةا شورة من ا تلقى ا يث  سفراء  توحة مع ا شاورات  شاورات، كام قلت، يه  لهذه ا مل ن ل م حمل مف
ناه فعلتلف القضا�، وهذا ما  نا عىل األرحج جسل. خم نت تريد أن تعرف املداخالت املفص�، ف� ٌإذا  ي ُ يف ماكن ما ك سعد+ ي

شاركه معمك يع أن أتذكر ما قاP. نتأن  بع، تدور حول املواقع، وحول األمور اليت .  لك سفريسـتطال أ شاورات،  لطولكن ا مل
سـمي اجلغرايف يكون ا ترتتب عىل ذ�، وماذا  تاكيف اليت  يدة، وا تقمن شأهنا أن تكون  سـ سـ ل لل يقات اليت . مف لتعلهذه يه ا

شاورات  .ملذكرت خالل هذه ا

يا. ًشكرا: ئالريس نوب أفر يقتفضل  ج  .فلت

يا يقنوب أفر يق عىل هذا. ر األمانة عىل ردهاأشك: ج نا  Yتعل نا قرار. ي Y متل أن يكون ٌمىت من ا ي ياسةحمل شأن ا سـ    العامةلب
نذ مدة ال بأس هبا سأÀ تطرح  مها؟ ألن هذه ا ُس سفراء، واآلن نعمل أن ªجÖع األخري ُعقد يف . ملنف توى ا لورفعت إىل  مسـ ُ

نذ أكرث من عام، يويو  نهر يويو، أي  من ياسةمفىت. 2011ش متل أن حنصل عىل تÁ ا لسـ  َ ؟ ألهنا جيب أن تأيت إىل  العامةُحي
ياسة تو�ت ا شة  نا نا بدء  بة، حىت  نا ية اYوية ا ية اYوية، احملافل احلكو سـأحد احملافل احلكو حم ق ن سـ مل ل لل م م هذا ما .  العامةميكم

سفراء توى ا شات عىل  نا يه، ويس فقط ا لنرغب  سـ ق ممل ل متل أن نفعل ذ�؟. ف  ُحيمفىت 

ياسة، ولكن يكفي أن أقول إنه سوف ّلن يكون يف مقدوري أن أحد:  العامةمانةاأل يق لالنهتاء من ا Yيت ا تو سـد � ا لل ق ق
ها الهنايئ وتصدق علهيا ها يف  شلكيمت ªنهتاء مهنا، وسوف تعدها اYول األعضاء و تصيغ يمك خبصوص .ُ ل وسوف نعود إ

ش ية اليت نعزتم اختاذها يف هذا ا تا لاخلطوات ا ل بط مىت سوف يمت ªنهتاء من . أنل يس يف مقدوري أن أقول �  لضنين  ل لك
ياسة شاورية.  العامةلسـا ية  تـي جزء من  معل شاورية ميكن أن تأخذ وقهتا. هف ية ا توا لويس يف مقدوري أن أقول � هل . للعمل

يمك وإىل دونا األ نا سوف نرجع إ بل، و لسوف تمت يف هناية هذا العام أو العام ا ل لكن يهملق تو متس مهنا ا جعضاء و ل  .نل
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نقاش حول الرب+مج . ًشكرا: ئالريس ـي ا لإذا اكنت ال توجد أية ردود أخرى عىل هذا، فهبذا  ننتقل اآلن إىل و. 20نهتي
 .22الرب+مج 

شاركة اYول األعضاء يف إعداد :  العامةاألمانة ية خبصوص  نقطة اليت أüرهتا مجموعة جدول أعامل ا تعلق   fمف من ل ية، لتي ناملزيا
ية2006ّأود أن أذكر بأنه يف العام  ية إلرشاك اYول األعضاء يف إعداد املزيا ن وضعت آ ل يان . ُ ª ية من تبوتكون هذه اآل ل سـت

تقدمي  لا=ي يرسل إىل اYول األعضاء  َ سودة األوىلمداخالهتاُ ند إعداد ا بار  ª مل اليت تؤخذ يف ع س� من . عت بع هذا  ٌو سل تي
سات اإلعال ما ثال . يةجلل يل ا نا أيضا أدوات عدة، مهنا عىل  ية، طر شاء هذه اآل ملوبعد إ س ل بن ئ� وأجوبة"ًح ، )Q&A" (سـأ

شاركهت سري  ي� إلمداد اYول األعضاء ملعلومات و مويه و ي يةاتسـ ية إعداد املزيا ن يف  تعلق حلاجة . معل توأثريت نقطة أخرى  ُ
ية شأن نفقات ا يح  تو منإىل مزيد من ا ب ض يمتنعحنن . لتل ية ولكن هذا موضوع سوف لد حا نفقات ا تعريف احلايل  منا عىل ا ل لتل

ند  بناقش يف إطار ا لي َ تمن هذه الفرصة أل.  من جدول األعامل9ُ نا دامئا حناول مرارا وتكرارغوأود أن أ ًؤكد لمك أ ا إرشاك اYول ن
مترة ية  نا  بة  ية، وهذا  ية إعداد املزيا مسـاألعضاء يف  معل ل سـ ن ت. لنمعل لقاه من اYول األعضاء يف هذا الصدد حيظى نولك ما 

ٍتقدير بار إىل حدب ª لغ، وحناول وضعه يف � يدعت  .بع 

رشية وتطويرها23ننتقل اآلن إىل الرب+مج . ًشكرا: ئالريس  .لب إدارة املوارد ا

يد الريس، شكرا جزيال:  العامةاألمانة ًا ئ تدريب. لسـ تعلق  ئ�  تقد أنه اكنت توجد ثالثة أ لأ ت سـ ية ع تخدام وظائف إضا ف وا سـ
تني يعاب املوظفني املؤ قمت إجيادها ال نا عام . ست Y تدريب، اكن تعلق   fيوف ل ية حصة2011ي ّ ما بلغ ل تدريب  ت   ألف 920لل

رشية بفرنك سورسي تقربا مخصصة للموارد ا لي � ُ ً ثل. ي بلغ اإلجاميل ا=ي ي سوى أقل من نصف يف املائة تقربميوهذا ال  ملا من ا
َنفق يني حوايل .  عىل الرواتبيُ ية20ً موظفا أو 1 680تعوقد مت  تلقي هذه ا لمك وحدة  وهذا يعين أن بعض األشخاص تلقوا  .ل

تلق َأكرث من تدريب واحد ومل  تدريب مجموعة.  آخرون أي تدريبي ًومشل ا ُ تلفةل تدريب ا يع ا Ñ من موا ل نا هذا إىل . ض �سمو ق
شرتكٍتدريب يجي و م اسرتا ية الفردية من خالل نظام إدارة األداءمث جرى حتديد . ت تدر ياجات ا ªيب ل ناك . حت هوبعد ذ� اكن 

هن تعلقة لوظائف وا ية ا تدر ملبعض الربامج ا ملب ي بلغ . ل شمt احلصة اليت  تواآلن، ما ال  تدريب ا=ي خصص، 920 000ت w هو ا ُ ل
شاريع خاصة يا املعلومات أو  نولو ثال،  يل ا ملعىل  مل جس تك نا  و.لب تقد أ نأ يام بعمل أفضل يف األرحجعىل ع  هذه مجعلق حباجة إىل ا

تدريب  مثر يف ا بالغ إلعطاء صورة أكرث مشوال ملا  لا َمل يدونيُست نهملسـتفومن مه ا بالغ و. م  سؤال عن الوظائف ا تعلق   fلف ل ي
يعاب املوظفني ذوي اخلدمة الطوي�156عددها  نني لفرتات قص األمدست اليت مت إجيادها ال لعلمك تذكرون من . ريةُملعي� وا

سابقة اليت جرت عام  شات ا نا لا ق بو2010مل يي أن الو شلكة دا خل خلقت  يني عدد من املوظفني بعقود قصرية طوي� م بتعا 
تحقاقاتاألجل للغاية ت. سـ ال حتصل عىل ا تحقاقات : ن من املوظفنيافئاكن Yيمك يف الواقع  يع ا سـئة اكنت حتصل عىل  مج ف

تحقاقات؛تحقاقات اإلعاÀسـاملوظفني مع املرتب وا ª نوع مماثل من العمل وال حتصل عىل هذه ئة أخرى تقوم  سـ و ب ومن  .ف
بغي أن توجد  بو  يق وافقت عىل أن الو نة ا تقد أن  ِأجل معاجلة هذا، أ ُن ين ي سـ جل بلغ مخس 156لتع يفة عىل مدى فرتة  ت و ظ

تداء من  ًنوات ا ب يفة يف العام 30=� مت إجياد . 2012عام السـ يفة شغلت لفعل و18، مهنا 2012ظ و ُ و يفة جا12ظ ٍر ظ و
ي. شغلها نه حا لها معلن  ع َ ُ سه عام . ُا، وأخرى سوف يعلن عهنابعض شلكة إىل أن 2013نفوسوف نفعل اليشء  م حنل حقا  ً

تني ذوي اخلدمة الطوي� يل واملعلومات األ. قهؤالء املوظفني املؤ تفا ناك دراسة شام� عن هذا تقدم ا تقد أن  صوأ ل ه يةع . سـسا
س توازن اجلغرايف موضوعتليوإجياد هذه الوظائف  توازن اجلغرايف، فا سأÀ ا ٌ P أية عالقة  ل ل ته آخر جيب مب تقد أنمك  و.جلمعا عأ

يا  رشية وآ يف عدد معني من املوظفني من دول أورو ا تو هد+  نا  نظرون إىل مؤرشات األداء سرتون أ سـندما  ظ ب ن ت قع لتع
يام مبزيد من العمل يف العام . فقطئولكن حتقق هذا جزيا . الوسطى نا حباجة إىل ا تقد أ لقوأ ن نظر مرة أخرى يف 2013ع لل 

رشية ألن . نتوازنا اجلغرايف ية إىل إدارة املوارد ا يعا ª يف بعض الطاقات لبويف هذا الصدد، سوف  ب س تاج إىل تنض حيهذا 
بحث و ثري من ا لا يقهلك متكن من  سـهتدفة مث الرصد حىت  تدخالت ا حتقا ن مل  .ل

يا. ًشكرا: ئالريس  .نأملا

يا بالغ عددها : نأملا تدريب ا ياجات ا ية يه ا سأÀ الر لإن ا ل ت سـ حمل  اليت جرى حتديدها عن طريق نظام إدارة األداء 1 542ئي
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ياجات ª ية هذه توتطوير املوظفني تلهيا املعلومات بأنه ال توجد موارد  حب سأÀ؟ ومن أين تأيت . لتل ملمك يلزم ملعاجلة هذه ا
تحويالتاملو لارد؟ توجد إماكية ا تظر حىت . ن نا أن  ننال  سأ2015À-2014ميكن سم هذه ا مل   .حل

تدريب قابال:  العامةاألمانة يف يف مجموعاتلقد يكون ا ياجات إن اكن بإماكنكوال أعرف . للتصن  ª ساواة بني ت ا حمل
تدريب الفردي ياجات عديدة. لوا ناك تدخل تدرييب يليب ا تميكن أن يكون   .حه

تفضل بريو: ئريسال  .فلتهل توجد أية مالحظات أخرى؟ 

يح: بريو تو ضأشكر األمانة عىل ا ثري . ل سأÀ اإلقرار بوجود حاجة إىل العمل أكرث من ذ�  بال  شغل ا نقاط اليت  بكمن ا م ل ت ل
توازن اجلغرايف ليق ا ت. لتحق يق ا ل=� أود أن أعرف ما اخلطط املوضوعة للعمل مع اYول األعضاء من أجل  وازن حتق

ها أم ال؟  تو ية  سأÀ، فرتى هل توجد أية  تقار إىل الوضوح حول هذه ا نا نقر ال بدو أ يحاجلغرايف؟ وناء عىل ذ�،  ضف ل ن مل ن ي ُب
توازن اجلغرايف يف هذا الوقت شأن ا لأشعر بعدم الوضوح   .ب

بريو: ئالريس لشكرا   .األمانة. ً

تكون رضورية أحد:  العامةاألمانة ياء األوىل اليت  سـ األ توصل إوهشـ شمل اىل ل ا رشية اليت سوف  ية املوارد ا تسرتا لبيج ت
توازن اجلغرايف تÁ هذا يف الوقت احلايل. لقضا� ا يام هبذا. منوحنن ال  شاورية، . لقوال بد من ا ية  يام به يف  تال بد من ا معل لق

يمك بإجات نا الرجوع إ لوسوف جيب   .علي

يا. ًشكرا: ئالريس  .نأملا

يا يدا إ: نأملا ًست  سع تظر حىت املرة القادمةل نا أن  تاج أن  نطالقا  نن ي علت �سـ تظر. ً نا أن  ننال  عىل األقل أود أن أطلب من . ميكن
سؤال يف  ئ� واألجوبة"لاألمانة أن تدرج ا نة " سـاأل ية يف ا نة الرب+مج واملزيا هذه اYورة ويس  سـمع بعض اإلجات  ن لللج ل ل

 .القادمة

يد سوندارام يرغب يف أخذ: ئالريس  . اللكمةلسـا

هم ما :  العامةاألمانة نا بأن  سمح  هم هو أن نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني  نفا لمل ياجات اليتيه ي ªيام هباحت . لق جيب ا
نا أيض لوسمح  تدريب يف مجموعاتي ياجات ا يف ا لا  ت حن تدريب الفردي. بتص تدريب امجلاعي بدال من ا لوحنن نركز عىل ا . ل

يح  تلفة  تتوتوجد موارد  يا+. لنا هذه األموالخم تعلقحأ م يكون تدربا  يا املعلوماتي نولو جا  بري  .بتك تدريب عىل قدر  كوقد يكون ا ل
تدربات يف هذه ا تطوعون  يص، أو أن بعض األشخاص  يمن ا ل ن ي تصتخص لل ياجات وتريب  .ّ ª يع هذه  Àسأ تإهنا  ت جتم حم

نا نغط تأكد من أ تاحة  سب األموال ا ّاألولو�ت  ن لل مل ية ٍي أقىص عددح تدر ياجات ا ª يبممكن من ل يش . حت بع، ال  نعوحنن،  لط
ثايل تاجه لك خشص. ميف عامل  نا لك ما  Y حيوال أحد يقول إن يد أشخاص قد ال يكونو. ي تأ كيوجد  ل  قادرين عىل احلصول نف

تاجونه تدريب ا=ي  حيعىل ا هم و. ل تعامل  هم هو حتديدمه وا معاليشء ا نا، وهذا ما وهذا هو . احنن منيض قدمبيó لمل هالقصد 
يام به نا سوف حنقق مراد+. لقحناول ا تقد أ نوأ رشيةا، وسوف يكون جزءا من ع ية جديدة للموارد ا لبسرتا  .يجت

ًنا، سوف حنقق مراد+: ئالريس  .مرص. حسـ

متىن: مرص ية أن هتU املديرة اجلديدة و ّتود مرص واðموعة األفر ت يق يق يف .مُ تو ها ا  ّ ف يان ا=ي وأود أن أؤيد. هتالل لب وأساند ا
توزيع اجلغرايف بدأ ا شأن  لأدىل به وفد بريو  يا، ونكون شاكرين . مب بة ألفر يقهذا أمر .م  تقارير يف  أمكن إمداد+ إنلنسـف لا

بدأ ية مراعاة هذا ا ية مبزيد من املعلومات عن هذا األمر وبإشارة  تا ملا لك ل يذ . يفل سم اخلاص  ية  ثا نقطة ا تنفوتعلق ا لق ن ل ل بت
يةصتو بو. لتمنيات جدول أعامل ا يات يف الو تقدم أو اإلجناز، إىل إعداد مدونة لألخال يتوجد إشارة، كجزء من ا ويف هذا . قل

ية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان األفر شرتك ا=ي تقدمت به مجموعة ا شري إىل ªقرتاح ا منالصدد نود أن  ل مل لتن شأن مدونة يق بية 
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سلوك أيض شري. اللقواعد ا تعرضننود أن  نقطة، ونكون شاكرين إذا ا سـ إىل هذه ا سأÀة اجلديدة املديرتل  .مل هذه ا

تان. ًشكرا ملرص: ئالريس  .كسـ

تان رشية : كسـ نا إىل حدزادتلباملديرة اجلديدة إلدارة املوارد ا � آما تعلق الل  fبري ف ي  رشية، اليت ك ية اجلديدة للموارد ا لبسرتا يجت
تطورة ًتوقع أن تكون  م ية وندر. ن ي� املا ثري من القضا� اليت أثريت خالل األ�م ا ية سوف هتمت  ضك أيضا أن هذه اإلسرتا لقل لكيج ت

نة ييل يف وفد بريو وأي. للجيف ا ّولرجوع حتديدا إىل ما ذكره ز سأÀ م نعكس  هم أن  تقد أيضا أن من ا مده أيضا وفد مرص، حنن  ت ملنع ُ
توزيع اجلغرايف يف مؤرشات األ توازن أو ا لا ٍداء شلكل سار تطور األمور يف هذا الصدد. ٍ اكفب بع  هم للغاية  تقد أن من ا مو ت تنع . مل

نكون قادرينسوف يكون و بع بواسطهتاسـوجودها يف مؤرش األداء أحد األدوات اليت   .األمور  سريتت عىل 

تان: ئالريس با سـشكرا  كل يا. ً يقنوب أفر  .ج

يا يقنوب أفر شأن أحد مؤرش: ج تقد أنه توجد تطورات  بأ نا واحضني فf خيص حتديد تÁ ع نا  سـات األداء هذه، و لن لك
تطورات توقف، وهذا املؤرش122ونالحظ أنه اكن يوجد مؤرش يف الصفحة . لا نوات تويل وهذا توزيع للموظفني وفق. م  لسـا 

نصب شأن ذ�. ملا يحا  بنود أن نطلب تو ًض  .ف

 .فلتتفضل األمانة: ئالريس

تقد أنه رمبا ي:  العامةاألمانة يف عأ تخدام ا يف حول ا باس  نوجد ا سـ تصت لل سري" متوقف"طف هل يل أن . ليف نظام إشارات ا
يلمك إذا مسحمت إىل الصفحة  َتخدم  وصف . ث من الويقة1حأ ُ تني" متوقف"سـي ترب مؤرش األداء. ليف حا ندما  يعإما    يف الهنايةع

يا+ت األداء خبصوص املؤرش مل تكا غريمؤرش ياس األداء، أو ألن  يد  ب  لق توفرةج سائل اليت أثريت يف وقت . من  ملوإحدى ا
وال يعين، يف . وهذا ال يعين لرضورة أن العمل مل حيدث. 21 ويف الرب+مج 30سابق يف هذا الصدد اكنت يف الرب+مج 

توسطة مل حيدث رشاكت الصغرية وا سة دمع ا ثال، أن العمل عىل دمع مؤ توسطة  رشاكت الصغرية وا ملحاÀ ا س لمل ًل ، مل ومع ذ�. م
تعلق   fيا+ت األداء ف ييكن من املمكن احلصول عىل  شأن مؤرش األداء  رىضبب توسطة  رشاكت الصغرية وا سة دمع ا بمؤ مل لس

يجة =ات تعلق هبذه ا نتا=ي   .أرجو أن أكون قد أوحضت األمر. إال أن العمل حدث. لي

يا. ًشكرا: ئالريس يقنوب أفر  .ج

يا يقنوب أفر يحأشكر األمانة عىل هذا: ج تو ض ا تعلق ّولكن. ل � سؤايل  =ات ي Àلبب املحدد يف هذه احلا � ُ  .ف املؤرشيقوتلس

ًنا: ئالريس  .حسـ

يق :  العامةاألمانة Yبب ا نظر يف ا تاج إىل ا لأ قل س نةيقوتلح  .للجف املؤرش والعودة إىل ا

نا بإجابةشكر: ئالريس ئ� أخ. ليا لمك، ير^ أن تعودوا إ تقل إىل الرب+مج سـيف حاÀ عدم وجود أية أ  27ننرى، سوف 
 .خدمات املؤمترات واللغات

تني :  العامةاألمانة تغالل املوارد خالل فرتة ا سأÀ خبصوص الوفورات أو القصور يف ا يا قد أüر  با لسـناكن وفد إ سـ م ن سـ
تغالل املوارد. 2010-2011 ية للقصور يف ا باب ر سـتوجد ثالثة أ سـ ب. ئيسـ نا يف تقدير ا نا  ملأوها أ لغ ن الغ اليت سوف جيب ل

يل من ªجÖعات نظمي عدد  يف اYويل للمؤمترات من أجل  ها إىل مركز  قلنا تقد ت ن جي مي واكنت توجد وفورات يف هذا . عل
بالغ مل تكن الزمة نا أجرنا بعض املفاوضات مع . ملالصدد ألن تÁ ا ثاين، كام ورد يف تقرير أداء الرب+مج، هو أ بب ا يوا ن ل لس

 Àسؤو رشاكت ا ملا بة . عن املراسالتل نا من خفض األسعار  يجة =�  سـو بنن متك يق بعض 18ت حتق يف املائة مما أسفر عن 
يذها. الوفورات ساعدة احلاسوب و ثالث عÖد أدوات الرتمجة  بب ا تعلق ا نفو تس مبل ل بو، خالل فرتة . ي يوكام تعلمون، اكنت الو
تني  شاور 2011-2010لسـنا ياسة جديدة للغات  نظر يف  ت،  سـ ية برمهتا عاما ونصف مع اYول األعضلت تغرقت ا لعملاء، وا سـ
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توبر wومل تصد. ايتقرب هر أ ياسة اللغات إال يف  بو عىل  كق اYول األعضاء يف الو سـ ية ويف غضون فرت. 2011شي تني املا ضة ا لسـن
ساعدة احلاسوب، واكن يوجد أيض شأن اعÖد بعض األدوات اجلديدة للرتمجة  بارات  ª نا بعض مب ب لكت نظر إىل ع ننا قرر+ أن 

ياسة اللغات سأÀ برمهتا نظرة شام� بعد اعÖد  سـا نا . مل ساعدة احلاسوب هذه، رأ نظر يف أدوات الرتمجة  ناء ا يواآلن، يف أ مب ل ث
ئة سري العملندرسأن  يا+ت املصطلحات، وأيضا  ئة الرتمجة، وقاعدة  تلفة، و يع اجلوانب ا ي  بي ب ب Ñ ئة سري العمل .مة . مج ٌو بي
ية آخذة يف ªرتفاعألن هات خار تعانة  ª ج أسعار جب ناك تواصل أكرب مع املرتمجني اخلا. سـ ينيهوجيب أن يكون  ويف . جر

سه أرد+ أيض شأن الرباءات نفالوقت  تعاون  ثل معاهدة ا نظمة  تخدام هذه األدوات مع القطاعات األخرى  يق ا با  ل للم سـ مسـ تن
mتخدمان أيضيونظام مدريد ال يام بأعامل الرتمجة اخلاصة هباما بعض هذه األيسـن  =� قرر+ إرجاء اعÖد هذه . للقدوات 

تني  ثف جدا بعض أدوات الرتمجة . 2013-2012لسـناألدوات إىل فرتة ا شلك  ترب  نا  ية،  ي� املا هر ا مكوخالل األ بش خن ك ض لقل
تني هذه، اعÖد تÁ األدو يع، خالل فرتة ا سوق، ونأمل أن  تلفة هذه يف ا لسـنا تط ل Ñية اخلدمات اللغويةنسـ تا جات وتعزيز إ . ن

ية العمل و �اليت تلكفمكتزداد  برية جد ُ ية كهبا دائرة اللغات ز�دة  نولو نظر إىل بعض هذه األدوات ا نا  جا وهذا ما  لتك ن جعل
تخدا.ا عىل ية وا تغالل املوارد املا مترار يف ا ª نا قادرون عىل نا تزداد وأ تا بار لضامن أن إ ª سـبعني ل سـ ن ت ن سـت ي نحو جع ل ا

ثل تني. ماأل تغالل بعض موارد+ يف فرتة ا ية للقصور يف ا باب الر لسـنهذه يه األ سـئ سـ  .2011-2010 يسـ

يا. اشكر: ئالريس  .نأملا

يا بو: نأملا يضا< قصري خارج الو يسؤال ا هاتف والربيد، هل تقومون بذ� . تس شأن خدمات جديدة  تفاوضون  للندما  ب ت ع
شلك جامعي م نظمة أم  بشلك فردي  مك يف؟ب نظامت األخرى يف  نع ا  جمل

شلك فردي:  العامةاألمانة بنت أحتدث عن اخلدمة الربيدية اليت نقوم هبا  نظرون إىل بعض اخلدمات األخرى، . ك ندما  تو ع
تحدة األخرى شلك جامعي مع واكالت األمم ا نا نقوم هبا  ملجتدون أ ب  .ن

توقعة فf. اشكر: عامن يجة ا باه إىل ا ª ملأود أن ألفت ن تن  فf 2 خيص ز�دة الكفاءة يف ترمجة املؤمترات والوüئق ويف الفقرة لت
ياسة  سـتعلق بإعداد  يع الوüئقلغات ي يع ªجÖعات و ية  مجفعاÀ من أجل  مج . وتقول يف الهناية إن اجلدول حتقق لاكمل. تغط

ية واجلودة قد تأثرا نا من واقع معرفيت . لأود أن أشري إىل أن الفعا ناهوأ+ أتلكم  هللغة العرية  تأخرة مما يؤثر . ب مفالوüئق دامئا  ً
ناسب نا للحصول عىل املداخالت يف الوقت ا تاح أما تعراض الوüئق وا تاح أمام العوامص ال مليف الوقت ا مل سـ ومل يمت حتديث . ممل

ساعد العوامص عىل هام Iمتاألدوات اللغوية اليت ميكن أن  هم األمور  ف  ئ� حول فأ+ أتلقى العديد من . اف سارات واأل ªسـ سـتف
توفرة للغة العرية ست  توفرة بلغات أخرى فقط و ببعض املواقع ا ي ممل بارة. ل عوناء عىل ذ�، نرى أن  ليست " حتقق لاكمل "ب

 .احصيحة متام

 .ًشكرا: ئالريس

ياسة فعاÀ:  العامةاألمانة تعلق بإعداد  سـإذا نظر+ إىل مؤرش األداء جند أنه  ناه يف . ي تني حققوما   2011-2010لسـنفرتة ا
ياسة واعÖدها نحو ا=ي حددته اYول األعضاء، . سـهو إعداد  ية عىل ا ياسة اللغات والفرتة ªتقا لوإذا نظرمت إىل  ل ن سـ

تغرق بو سوف  ها الو يع الوüئق العامة اليت  ية اللغوية الاكم�  سـتجدون أن ا ي ن مجل تغط تسـ تجل نوات تقربت ي من أربع إىل مخس  . اسـ
نا ب ست 2011ه يف العام مقما  ية للغات ا يع نطاق ا ل هو تو ل تغط هام سابقلسـ تني مل يكن  يشملشمل  ن ناير أولويف . اجلي ي 
شمل ثالث جلان أخرى2012 نطاق  نا ا ي و ل لسع ية . ّ ئات الر يع ا شمل  ية  تني احلا سـوسوف نوسعه خالل فرتة ا ي مج ي يل ئه ل لل نسـ ّ

شأن الرب تعاون  ية احتاد معاهدة ا بو ما عدا  بللو ل مجع تي يق ا نة ا للاءات و سـ نطاق يف وقت ما يف العام ني لتنجل هام ا لسوف  يشمل
شمل األفرقة العام� خاللنول. القادم ية  ت نوسع ا لتغط ل ية، وذ� وفقّ تني احلا ل فرتة ا نا . ا ملا قررته اYول األعضاءلسـن موتريد 

تعلق 2013اYول األعضاء أن نعود خالل عام   fنا ف تقدمي تقرير عن جتر ي  ب ست مث اقرتاح ما إذا اكن تل ية للغات ا ل لتغط
ية سو شمل أفرقة العمل أيضلتغطنطاق ا ليف يوسع  � ناه يف الفرتة . ا أم الُ ياسة 2011-2010حققإذن ما  لسـ هو وضع ا

نحو ا=ي حددته اYول األعضاء. واعÖدها نة عىل ا ية  يذ عرب فرتة ز لوسوف يكون ا ي معن م نفت  .ل
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يا. اشكر: ئالريس با نإ  .سـ

يا با نإ ية: سـ فشكر األمانة عىل تقدمي معلومات إضا نة. ن ية خلفض تاكيف  يونقدر ما بذل من �ود إضا ل wمع ف ُ تقد أنه . ُ نا  نعإال أ ن
مت يات، ولكن نريد أن  تخدام الرب ية من خالل ا ناك وفورات إضا wبغي أن تكون  ن جم سـ ه في مترة يف أماكن ن هود  مسـم ذ�  جب

بذل مزيف. أخرى تبغي لألمانة أن  هود للحد من جحم الوüئقين جلدا من ا وإىل . ااك العديد من الوüئق الطوي� جدا جدفهن. ً
بع، الرتمجة األكرث تلكفة لطجانب الويقة، تأيت،  نة، كام أشار وفد عامن، . ث بات  نا ية يف  يجفودة الوüئق غري مر سـ معض  اووفقم

ثري. ا العاملتجربيت هذ يد  كوحنن  ية إىل تونشـ هود الرا سـا  م ية قد تكون يف بعض جل ياسة اللغات، ولكن ا تغطيع نطاق  لسـ
مت� يان غري  مكاأل هرين. ح بل ªجÖع  شالك لاللزتام بقاعدة تقدمي الوüئق  شورمبا وا�ت األمانة  بق ومل يكن هذا هو احلال . م

هد+ أيض. دامئا نة مل تقدم فهيا الوüئق سوى ملخصشفقد  تقا. معيا حاالت  ª الويقة الطوي� د عويقود+ هذا إىل Àثبأنه يف حا
ياسة عىل ويقة أقرصجد نص ا ثا  سـ نا. لت ية طوي�  هوحىت اآلن نرى وüئق أ هود . صل نا نقدر ا جل=�، فإ ية  .املطلوبةن معلهذه 

نات لتحسيمعقدة، ولكن يوجد جمال ملزيد من ا � يق وفورات. ُ بذل  هود اليت  تحقوإضافة إىل ذ�، نأمل أن ا لجل َ ُ تد نراهات  إىل مت 
يق تÁ الوفورات. جماالت أخرى ساءل أين ميكن  حتقو توى . نت ملسـأعمل أن هذا أمر سابق ألوانه، ولكن نود أن نرى هذا ا

شري يف تÁ اðاالت إىل أهنا ال تزال  نا نرى أهنا  هرء أل سفر وªتصاالت وا ثل ا تد إىل جماالت أخرى  تمن الطموح  ن ل لكمي م
ية إىل حد ما، عىل األقل يف  .ث هذه الويقةمشـها

يا: ئالريس با نشكرا إل سـ يد راي، ما تلكفة ترمجة صف. ً زيية إىل لكحة واحدة إىل لغة واحدة، من اإلنلسـأريد أن أسأل ا
ية؟  نسـالفر

ية، هذا :  العامةاألمانة ند بعضه إىل �ات خار نظمة و ية، ألن بعضه يمت داخل ا ند+ العمل إىل �ات خار جإذا أ َج سـ مل ُسـ ي
بب عبء ية ألداء حنو بسالعام  هات خار نا  ياسة، ا يجة العÖد ا ج العمل املزتايد  جب تعت سـ سـن  يف املائة من إجاميل أعامل 68ل

ية لرتمجة و. الرتمجة هة خار تعني  ندما  ثو سـ جع جب نا الرتمجة ن ت26fتلكفيقة ما،   ً توسط عدد اللكامت يف أومبا .  للك لكمةسـن من 
بلغ  ً سورس�ً فرناك80رمجة الصفحة تكون  لكمة، فإن تلكفة ت330يالصفحة الواحدة  ً تقرباي  .ي

 مك؟: ئالريس

ية لرتمجة ويقة ماي سورس� فرناك80:  العامةاألمانة هات خار تعني  ندما  ث للصفحة  سـ جع جب  .ن

ية؟: ئالريس هات دا تعانة  ª ند خلو سـ  جبع

ند احلديث عن تلكفة ترمج:  العامةاألمانة بح من الصعب جعيف الواقع  بوطديصة صفحة واحدة،  ىت حف. مضا إجراء تقدير 
تلكفة عىل عدد الصفحات سمة تÁ ا تقدمي اخلدمات اللغوية و ية  تلكفة اإلجام تقدير ا ساب  لاآلن جيرى ا ق ل ل ل ب حل ست . ُ يـي  لف ه

شأنو. جمرد تلكفة ترمجة صفحة واحدة ية حمددة يف هذا ا يغة ر� توصل إىل  يويورك عىل ا تحدة يف  لتعمل األمم ا ض ص ل ن . مل
ند  ندما  سـو ية للرتمجة يه ما يدفع للمرتمج اخلار� فقط، ألنه توجد نع تلكفة اإلجام ية، ال تكون ا َالعمل إىل �ات خار ُ ل ل ج

ها حمرر أول يف األمانة أو مرتمج. .ام إدارية أخرى تالم صفحة من املرتمج اخلار�، جيب أن يرا ند ا جعو سـ ندما يراجع . ع ِو ُ ع
تغر َصفحة واردة من اخلارج، فإن الوقت ا َتطعق يف تÁ املراجعة ملُسـ يه ُيق . ثيف ترمجة ويقة ماسـيقض من الوقت ا=ي اكن 

سعر توسط ا لو تني األخرية بلغ م ناه لفرتة ا ن ا=ي  لسـب  فرنك 226ي فرنك سورسي للصفحة، واكن قد اخنفض من 213حس
سابقة تني ا لسورسي يف فرتة ا سـن يقة لرت. لي Yتلكفة ا ساب ا ية ما  يغة ر� تخدم  قوحنن  ل حل ض ص  .مجة صفحة واحدةنسـ

ية بني . اشكر: ئالريس تجارة العا نظمة ا ملترتاوح تلكفة ترمجة صفحة واحدة يف  ل ومه اآلن . ي فرنك سورسي400 و350م
نظمة ملكف للغاية يام هبا داخل ا ية ألن ا ناد أعامل الرتمجة إىل �ات خار wرشعون يف إ ُ مل لقسـ ج نحو . ي ترصف عىل ا ند ا لو ل ع

ن ته األمانة،  تا=ي أو تلكفة للغايةحض  .مرص. لخفض ا
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رشح: مرص يضا<. ليود وفد مرص أن يؤيد وفد عامن، وأود أن أشكر األمانة عىل هذا ا يتعني عىل مرتمجي . ستYي سؤال ا
تلكفة ية وهذا يزيد من ا ند إىل �ات خار بو مراجعة العمل ا=ي أ لالو سـ جي ِ تاكيف، هل ميكن . ُ لومن أجل خفض هذه ا ل

نظر يف اع بو أن  تللو يني محددين وفقا ملعايري اجلودة يف الرتمجة، حىت ال توجد حاجة إىل مراجعة العمل ي تعاقدين خار Öًد  � ُ ج م
ست يف ªجÖعات  ية ا تحدة الر شفوية بلغات األمم ا ياسة يه توفري الرتمجة ا شفوية، ا تعلق لرتمجة ا  fيا؟ وف لدا مس مل ل سـ ل ي لخل ً

ية ياسة اخلاصة الجÖيه مفا . مسالر يةلسـا  ؟مسعات غري الر

شفوية:  العامةاألمانة شمل الرتمجة ا لياسة اللغات يف العام املايض مل  ت س. سـ شأن الرتمجة تليو ياسة جديدة  نا  Y ب سـ ي
يات العامة وا ثل هذا ªجÖع والجÖعات ا يع اجÖعات اللجان  بعه،  شفوية، ولكن العرف ا=ي  مجلا مجلع مجل ن مل عيات األخرى ت

بوا، هو تقدمي تأيض ية للو ست الر يرمجة شفوية للغات ا مس ياسة. ل ية، فال توجد  بة لالجÖعات غري الر سـأما  مس . لنسـ
P ع معني أو ما يقررÖتوقف األمر لكه عىل ما يطلب الج �و ُ َُ به األعضاء فعال . ي متد األمر عىل ما  ًويف معظم احلاالت  يطل يع

به اYول األعضاء، إن وجدوا، مرتمجني شفوينيوحنن حناول، إىل أقىص حد ممكن، توفري. من األمانة نحو ا=ي  تطل عىل ا  .ل

يه:  العامةاألمانة يا خبصوص الوüئق األقرص وأركز  با تمن هذه الفرصة ليك أثين عىل ما قاP وفد إ علأود أن أ ن سـ نا . ُغ نإن آذا
ند سامع اYول األعضاء  عتطرب  نا أن نقدم لمك.  وüئق أقرص وأوحضتطلبل يح  لـي  ت تف يث ه ثري من  ح أكرث من ذ�  بك

بات Yمع اللغات يف جماالت أخرى. الوüئق تطلنا سابقا عن  ممسع ية. ً ساقات يف األاكد نا عن ترمجة  ميو م ولك هذا سوف . مسع
رسع نا يف جماالت أخرى وسوف  ُتقدم  ي بّ ياسة اللغات هذهيس ثري. سـ  سمع هذا، كأعمل أن  تا من اYول األعضاء ال تريد أن 

ناجتة عن دورة واحدة ولكن يف اج ية ا لÖع واحد فقط، لن أذكر امسه، بلغت احملارض احلر تعني ترمجهتا460ف  .ي صفحة اكن 
ية يل جحم إجاميل احملارض احلر فنمك  ختميك ند . واكن ذ� Yورة واحدة فقط. ف ندما نصل إىل ا ناقش القدرات  بوسوف  ع  13لن

نود توجد املؤمترات . من جدول األعامل شة . والوüئقلبمفن مضن ا نا نخرط يف  قورمبا يف تÁ املرح� سوف   كيفية القدرة عىلمن
شلك نظمة  تفادة من موارد ا ªٍ ب مل  . أفضلسـ

يد سوندارام: ئالريس للسـشكرا  يا. ً  .نأملا

يا يد سوندارام وأشري إىل أنه نيس لكمة واحدة، أقرص وأقل: نأملا فميكن توفري املوارد . لسـأريد أن أثين عىل ما قاP ا
يود؟ تقد أنه توجد  تخدا.ا يف أماكن أخرى، ولكن أ قوا ع  سـ

نقطةأود أن أرد:  العامةاألمانة ياسة يف العام املايضُفقد أثريت أيض. ل عىل تÁ ا ناقش ا نا  ندما  نقاش  سـا  ن ك ع تقوم . للل
ياسة لاكمل عىل  بو حيازةلسـا نظمعىل ي أمانة الو ية من املرتمجني واملراجعني داخل ا ملمجموعة أسا يع بأيو. ةسـ ّلن   ٍ حالنسـتط

نظمة ية املوجودة داخل ا نا دون هذه اðموعة األسا Y تعامل مع جحم العمل ملا سـ ي بري جدل ناد جزء  ك حىت إذا تقرر إ ا من سـ
ية نا يف بعيبلغ ويف الوقت احلارض . جالعمل إىل �ات خار Y سام أقل من يإجاميل ما . ا مرتجام أو مراجع18 أو 15قض األ

سام ال نا حىت ثالثة مرتمجني أو مراجعنيقويف أ Y يس يلغات،  برية من الوüئق . ل ية  كوتوجد  نظمة؛ الواجبمك مل ترمجهتا داخل ا
ية ناد هذه الوüئق مطلق. خلوüئق رسية، ومعاهدات، وقوانني، وتعمfت دا يةسـوال ميكن إ نا قطّ . جا إىل �ات خار ميكنوال 

تأكد من نوع اجلودة اليت سوف حنصل علهيا نا .  من مرتمج خار�لا ياسة اللغات يف العام املايض،  ناقش  نا  ندما  قلو سـ ن ك ع
بة من  تني القادمة سوف نرفع ا نا يف فرتة ا سـإ لنن بة .  يف املائة45 يف املائة إىل 35سـنل نا اYول األعضاء أن نرفع  بت  سـو نطل م

ية هات خار تعانة  ªج جب يار .  الظروفتتطلّبهوذ� أمر . سـ نا أي  Y خومل يكن بلغ ي بة اليت  تجاوز ا تسوى أن  سـ  يف 45لنن
ية هات خار تعانة  نا لال جاملائة اليت حدد+ها بأ جب سـ ية . نفسـ هات خار تعانة  ª بة بلغ  جواآلن  جب سـ سـ وحىت إذا .  يف املائة65نت

نظمة ية من املرتمجني املوجودين داخل ا نا ما يكفي من العمل للمجموعة األسا Y سوف يظل بل،  ملارتفعت يف ا سـ ي ف . ملسـتق
تاج جودة أفضل للوüئق يع إ نني حىت  سم أو ا نا حباجة إىل تعزيز  تقد أ نوعىل لك حال، أ تط ث ق ن  ألن اYول األعضاء نسـع

نا أيض مبت  ية دون أن يكون ذ� عىل طل هات خار تعانة  ª توى أعىل من سعي إىل  جا يف العام املايض أن حناول ا جب سـ سـ مل
ندما جنلس يف غر. حساب اجلودة سؤولون عففي الهناية،  نحن ا يدة،  ست  ملفة ما وخيرب+ خشص ما بأن جودة الويقة  ي فث ج ل

يني جعن ذ�، ويس املرتمجني اخلار نا. ل سؤو  Áول األعضاء علهيا وتYبل إطالع ا تفاألمانة تصدق عىل الوüئق  يق  .لم
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 .الصني. اشكر: ئالريس

يحأود أن أشكر األمانة عىل : الصني تو ضا ثري ا=ي قامت به األمانة  العمل  بالديُر وفدwويقد. ل ّمتكن منلكا  توفري الوüئق تل
ية مسيع اللغات الر نا أنه . جبم ولكن نرى أنه حىت اآلن ال تزال ال توجد أية وüئق للغة .  إحراز تقدم يف هذا اðالمتحظوال

ثال يل ا ية لالجÖع احلايل عىل  ملا س بي ن سخة. لص بو . صينيةل للغة انبعض الوüئق ال توجد مهنا  ي=� نأمل أن تواصل الو
بل ملسـتقسني هذا األمر يف ا  .حت

شأن الرب+مج . 27واآلن، أود هبذا إهناء الرب+مج : ئالريس ئ�  بأثريت أ ية30ٌسـ تقد . لتمن مس مجموعة جدول أعامل ا عولكن أ
توقف هذه سأÀ ا لأن األمانة رشحت  ند راض. م ند راض؟ وفد ا ٍهل وفد ا هٍ له ل لشكرا لوفد ا. ف ننتقل اآلن إىل . هندً

ية18 الرب+مج تحد�ت العا ية الفكرية وا مل، وهو ا ل شارد . مللك يد و توأود أن أدعو ا يسـ سأwÀيقدلل نا عرضا حول هذه ا ملم   .ًل

نة قر:  العامةاألمانة شجع للغاية أن هذه ا �أرى أنه من ا للج wمل شأن تقرير أداء ُ شات  نا برت ترك أفضل يشء إىل هناية ا ق مل
شطة الرب+مج ىليوسعدين أن أقدم لمك نظرة عامة ع. جالرب+م ية18ن أ تني املا ية، طوال فرتة ا تحد�ت العا ض، ا مل وأريد . لسـنل

ية اخنراط وأسأل الوراءًأن أخطو خطوة إىل  يةكيفعن  تحد�ت العا ية الفكرية وا بو يف جمال ا مل الو ل ميكن أن نعود إىل . مللكي
فيف الوقت ا=ي أبرم . 1974عام ال تحدةُ بو واألمم ا مليه ªتفاق بني الو شاط . ي سؤوÀ عن تعزيز ا هذا ªتفاق  بو وفقا  نوالو م لي ل ً

ية Öجªية و ثقا ية ا يا Yفع جع� ا نولو عالفكري ونقل ا ل فمن ج لتتك رسها. ل ية و نيونريد أن حنفز عىل ا لتمن w ـي تضمن تقدم معل ُ  ،� فه
بو ت. يالو همة عىل ا تعامل مع هذه ا سـإال أن ا ملل شلك مزتايدمل بح معقدا  بوى اYويل أ ية مزتايدة. ًص بح أيضا ذا أ مهولكن أ . ًص

توى اYويل، أال وهام�وهذا يرجع إىل حد بري إىل تطورين .مني عىل األقل عىل ا سـ  متع معرفة، لأوال ا: ملك جمتطوير من أجل 
ي üيجة. ا العوملةنو ية الفكرية  بحت ا ًويف الغالب أ ت نمللك تطورين تزص هذين ا ل  ياسةل  اليت من للسـداد ترابطا مع اðاالت األخرى 
ناخ، واألمن مضهنا ثل تغري ا ية،  تحد�ت العا يهتا ا ياسة العامة اليت ميكن  ية من جماالت ا مل جماالت يف غاية األ مل ل سم سـ ممه ت ل

بهذه  و؛الغذايئ، والصحة العامة ناسب يف ا شلك غري  تحد�ت لألسف تؤثر  لا ت ب ب�ان األمل ية وا نا ل�ان ا نا . اقل منومل نومبا أ
ية  نظور ا تحد�ت من  ناول هذه ا نا  ية الفكرية، مفن الواحض أ تحدة ذات والية يف جمال ا مللكواكÀ من واكالت األمم ا م ت لمللك ن ن مل

ياسة العامةأوس. الفكرية سائل اخلاصة  ية الفكرية ملعاجلة هذه ا تخدام نظام ا يف ميكن ا سـنا  مل سـ ك لل + جدول أعامل �وأمد. مللك
ية بوالية م ُا نظور ا�عززة ملعاجلة هذه القضا� أيضلتمن بق. لتمنيةما من  بو  سـ=� عاجلت الو ية مي شرتكة بني ا سائل ا مللكا ا مل مل

بعض الوقت عىل األقل، ال سـf يف إطار الرب+مج  تحد�ت  لالفكرية وبعض هذه ا ياة5ل وافق األعضاء يومل . حل القدمي، علوم ا
ية عىل وضع بر+مج خاص ملع تحد�ت ونظام ا شرتكة بني تÁ ا سائل ا بحث يف ا ية وا تحد�ت العا مللكاجلة لك هذه ا ل مل مل ل مل ل

تني األخرية، 2009-2008ويف الفرتة . 2008يف العام  الفكرية إال ية، ويف فرتة ا تحد�ت العا بة ا شاء  لسـن، جرى إ مل ل شع ن
بحت تعمل باكمل طاقهت2010-2011 يقة الرب+مج واملزيا. اص، أ بو، من خالل ثوو تطلب من الو تني األخرية  يية لفرتة ا ت لسـنن

ناك ية ويه مدرجة  بارش ما ال يقل عن ثالث .ام ر ههذا الرب+مج، أن  سـ ثابة حمفز  .ئيت تكون  شط  تعاون ا مبأوال، ا ل ن لل
تاكر و ª يع ياسة العامة  ها أداة يف ا ية الفكرية بو تعاون من أجل ªتفاع  برشااكت وا شج سـ ن تل لل صف مللك يات لل لتقننقل ا

ية ية. ئيسـالر تحد�ت العا مليف معاجلة ا ياسة العامة حول . ل شأن ا سامهة يف احلوار اYويل  ية يه ا ثا ية ا همة الر سـوا ب مل ن ل لسـ ئي مل
ياسة العامة ية  ية الفكرية والقضا� العا تداخل بني ا سـا مل للل بو .مللك يدة ليومبا أن الو تحدةح يه الواكÀ الو هاملألمم ا   والية يفل اليت 

متزية  نا ا تجر سامهة  نحن ملزمون  ية الفكرية،  ملجمال ا ت ف بمللك ب شاتمل نا قوخربنا يف هذه ا مل ث. ت üا، ليك نعطي واضعي لو
ياسات واYول األعضاء معلومات ند إىل حقائق من أجل سد جفوة املعلومات لسـا wوحتد. تستحمايدة  ية ُ ند ويقة الرب+مج واملزيا ث

ثالثة اليت أيض ناخ، واألمن الغذايئلا اðاالت ا نا فهيا، ويه الصحة العامة، وتغري ا نا أن نركز  ملبغي  معل ل ثوالويقة اليت . ني
تاجئ العمل يف العامني WO/PBC/19/2أماممك،  يل الاكم�  تفا ن، تقدم لمك ا ص وسوف أسلط الضوء فقط . 2011 و2010لل

تني املا يل من جماالت العمل ا=ي نفذ يف فرتة ا لسـنعىل عدد  ُw شأن ما قل تجدات  بية، وسوف أطلعمك بإجياز عىل آخر ا سـ ملض
نظر أوال يف جمال الصحة العامة. حدث بعد ذ� حىت اآلن ًإذن  شاريع، أال وهو . ل شلك خاص عىل أحد ا ملأريد أن أركز  ب

بحث  تعلق  بو ا لرشوع الو مل ي توبر متا=ي ) WIPO Re:search(م . به بعد معل حتضريي ال بأس 2011ك إطالقه يف أ
سل، واملالر� هم�، وا ناطق املدارية ا بادل املعلومات يف جمال ماكحفة أمراض ا يل  هدف من هذا الرب+مج هو  لوا مل ت مله . تسل

ناس فقروكام تعلمون، هذه األمرا يب يف الغالب أكرث ا لض  بريةتص وتقدر دائرة الكونغرس لألحباث عدد األشخاص . كا بأعداد 
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يع أحناء العامل، وتقدر عدد املصابني مبرض أو أكرث من ضني خلطر اإلصابة أل�املعر ياري خشص يف  هم�  مجمراض املدارية ا مبل مل
يار خشصهذه ا بب أمراض ووفق. ملألمراض بأكرث من  يون خشص ميوتون  تقد أن أكرث من نصف  تقديرات  بسا  مل يع َلل ُ

هم� لك عام ناطق املدارية ا ملا يل جدو. مل يص، واللقاحات غري موجودة ا من األحباث، واقليوجد عدد  لتشخألدوية، ووسائل ا
ية ية الصال حأو  ثال. منهت سوقٍ، من �ة ما،موهذا  شل ا ل عىل  نوع من تومل . ف تاج هذا ا بة إل نا سوق احلوافز ا لضع ا ن سـ مل ل

تطوير بحث وا تاكر وا ªل ل تطوي. ب تطوير  بحث وا رشااكت يف جمال ا تعاون وا نا نقوم بدور احملفز  ل=� حنن  ل ل لل ر أدوية له
سل هم� واملالر� وا ناطق املدارية ا يص من أجل ماكحفة أمراض ا لولقاحات ووسائل  مل ملشخ ّمتكننأمل أن و. ت إقامة من  ن

تفعني جسور بني املوردين بحثملن وا تعلق  بو ا رشوع الو يع أحناء العامل من خالل  ليف  مل ي يكون املوردون مه أوئك . ممج لو سـ
ي شارك ا بون يف  مللكا=ين ير ت يا+ت غ يع، وا يات ا ية، و ناها األوسع، مبا يف ذ� املعرفة ا يمة  بة الفكرية ا ن معل ن لمبع لتص لف ّ لق

سابه  يد اآلخرون من ا بات املربات، وما إىل ذ�، أي يشء ميكن أن  ية، و يا بات ا ية، واملر تا ك ت ئ مي ك كمي سـ تفمك ي لك �نظ ُت ل
يص تخدامه من أجل تطوير لقاحات أو أدوية أو وسائل  شخوا يا.تسـ تاحة جما+ بغرض وم بذ�، للق  مجلعل هذه املواد 

تطوير بحث وا لا ب�ان األقل منوا، وخاصة . ل ية وا نا ب�ان ا ية يف ا بحوث ا تفعون القطاع األاكدميي ومراكز ا ًوشمل ا ل ل ل ب ل ن مي لط مل
تطوير أدوية وما شابه ذ� تخدام هذه املواد  يع ا للك من  سـ يسـتط ْ يع القطاعات. َ سات من  مجويضم ªحتاد مؤ ية من س ملعن ا

ية أين نقف اآلن. مجيع أحناء العامل مبا يف ذ� القطاع اخلاص ورشاكت األدوية الكربى تا رشحية ا لوختربمك ا ل وتوجد بعض . ل
سارة يف هذا اðال تطورات ا لا تعلق  .ل يولكن أوال أردت أيضا أن ألقي الضوء رسيعا عىل جانب .م آخر من العمل وهو  ً ً ً

ثاليث بني  ية يف جمال الصحة العامةلالحتاد ا تجارة العا نظمة ا بو و ية والو ملنظمة الصحة العا ل ي ممل شلك . م بح من الواحض  بأ ص
تعلق لصحة العامة  fتجارة ف ية الفكرية والصحة وا شرتكة بني ا سائل  يمزتايد أنه توجد  ل م خاصة و.مة ، ويه مللكم

ياسات  ياسا. ال بد من إدارهتاولسـ ساق ا سـومن أجل ضامن ا نظمة الصحة لت تلفة، بدأت  ها بني هذه اجلوانب ا مت ونا Ñسق ت
تعاون تعاو+ ية  تجارة العا نظمة ا بو، و ية، والو تالعا مل ل ي ية اليت . ا عىل حنو مزتايدث ويقممل ندوات ا تعاون ا ث� هذا ا نومن أ ل لتقل م

شأن إماكية احلصول عىل األدوية نها سو�  ب تني ا. ننظم نا ندوتني يف فرتة ا لسـنوقد  ناول ممارسات حتديد احدإألخرية، ّنظم تتهام 
تعلقة لرباءات وحرية العمل رشاء، واألخرى عن املعلومات ا ملاألسعار وا شأن . ل ناها  بات اليت  بواكنت ردود الفعل وا ي تلقي لتعق

بري ية إىل حد  ندوتني إجيا كهاتني ا ب بحث . ًل تعلق  بو ا رشوع الو ية فf خيص  لوتوجد تطورات إجيا مل ي  WIPO(مب
Re:search .(توبر امل هر أ كنذ إطالقه يف  نذ عام تقربشمف يايض حىت اآلن، أي   50 إىل 30اد عدد األعضاء من ا، ازدم

يع القارات امخلسعضو يا مما . مجا، من  نولو نقل ا بحث، أبرمت اتفاقات .مة  تعلق  بو ا رشوع الو جومن خالل  لتك لم ل مل ُي
يام بأحباث يف طرق العالج اجلد هwل ا لقسوف  سليُس يا، وا هار نوم، وداء ا ليدة Yاء شاغاس، ومرض ا سـ وخنطط لعقد . لبلل

توبر هر أ رشاكء يف أواخر  كªجÖع األول  ش متر. لل ية  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا مسـالعمل مع  مل ل ممل تع. م اون لوا
متر ثاليث  مسـا ي. ل لوتعاون حا تداخل بني الصحن تاكر الطيب يدرس ا ª شور عن شأن  لا  ب ن تجارةمب ية الفكرية وا لة العامة وا . مللك

بل هناية هذا العامّوخنط تقل إىل حتد .قط لطرحه  �واآلن،  ناخنن ية . مل عاملي üن، هو تغري ا تني املا ضطوال فرتة ا د+ ّ.لسـن
يات اخلرضاء نولو تاكر ونقل ا ª يل يا اخلرضاء واليت هتدف إىل  نولو نصة  جالطريق إلعداد  تك ج تك لم س بلل ه تصار والفكرة .ت خ 

يا+ت إىل ح شريوا يف قاعدة  يا أن  نولو يث ميكن ملوردي ا ية األسواق،  ِيه تعزيز شفا ب ي جحب تك يات اليت لف نولو جزم ا لتك
ها شار بون يف  كير ت ِيس فقط براءات ªخرتاع بل ح. غ ياتل نولو جزم اكم� من ا بون . لتك رشوط اليت ير غوشريون إىل ا لي
يام بذ� ياُوبعد ذ� جيرى .لقمبوجهبا ا نولو شأن اتفاقات نقل ا تفاوض  شلك فردي ا ج  لتك ب ل ية أخرى، ميكن  .ب حومن +

شريوا أيضلل متلني أن  يتفعني ا حملن يا م نولو يطا  بح و نظام  تطور ا يث ميكن أن  ية  نولو ياجاهتم ا جا إىل ا تك ج للتك ل ًح سـ يص ل ي حب لت
بل ا=. اخلرضاء أو نظام مواءمة هwل أيضا نقل اخلربات يف احلدث ا ملقوسوف  ًس رشاكء ُن لي سوف نقدمه الشرتاك مع ا

ية اYوية نظامت احلكو ية وا نظامت غري احلكو لاآلخرين من ا مل ممل يمي . م ياغة العقود، و ساعدة يف  تضمن ا تقوهذا سوف  ص مل ي
نازعات، وإماكية  ياجات، وسوية ا ªن مل ت متويل، جانب .م جداحت نارصوالفكرة أساس. لاحلصول عىل ا : ا مععا يه ربط ثالثة 

شاء أسواق ولا متويل، عىل أمل إ ياجات وا ªيا و تفعنولو ن ٍت ل ح ج ياتك نولو جيل نقل ا نا أيضا مؤمتر. لتك تاكر وتغري ّنظمو ª با حول
ناخ يف فرت تقد أن بعضملا ية وأ تني املا عة ا ض نمك قد حرضهلسـن ية . ما  ئات احلكو هدف هو مجع أشخاص من ا مواكن ا لهيل

ية اYو نظامت احلكو ية وا لواألاكد مل تعرف عىل األدوات ممي يات وحماوÀ ا تعراض ªسرتا ناعة ال متع املدين وا لية وا يج سـ تلص ð
يات اخلرضاءلتوفري نقل املعرفة يف جمال تطوير ا جنولو ثري. لتك مواكن مترنا  شحذ األفاكري يط .لا  متحنو ّ ا نمك بذ�نيمله أن  ب علامم 

توفرة عىل  ية  تقد ميع العروض ا مي ل نامج بكة اإلنرتنقعمو ناخ . تشـ عىل  تعاون أو ªخنراط يف تغري ا ثالث هو ا ملواكن اجلانب ا ل ل
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نا رشاكء املدرجني  هوا=ي تضمن العمل مع عدد مزتايد من ا تحدة  . أعالهل ية األمم ا ملواكن األمه، ورمبا ال يزال، أن اتفا ق
ناخ،  شأن تغري ا ملاإلطارية  شارك يف ªجÖوب بو  ناخ، والو تاألمانة اليت تدير تغري ا ي همل تلفة اليت  تنظمعات ا Ñية األمم ا ق اتفا

ية نولو نقل املعرفة ا ناخ مع بعض الواكالت مبا يف ذ� ªجÖعات اخلاصة  شأن تغري ا تحدة اإلطارية  جا لتك ب مل ب وأريد أن أؤكد . مل
تحدة ية األمم ا ناء عىل دعوة من أمانة اتفا شات اكنت  نا نا يف هذه األحداث وهذه ا شاراك يع  ملأن  ب ق مل ت م شأن تغري قمج ب اإلطارية 

ناخ شارك . ملا تفاوضنومل  ية ا ليف  نا مورد وفنحن نعي متام. معل لا أ شأن من و. اطرفسـنا ن تطورات األخرية، حتديث موجز  با ل
يا اخلرضاءبر+مج نولو تعلق  بو ا ج الو لتك مل ية)WIPO Green (ي تني املا ض بعد فرتة ا نصة . لسـن ملوهكذا دخلت هذه ا

ية تجر يباملرح� ا يةوY. ل يا+ت هبا بعض اخلصائص األسا سـنا قاعدة  ب ناعة . ي يع تعاونا مع رشاكء من ا تعزيز وتو نا  لصو ن سـ ب مق
متع املدين ية اYوية وا نظامت احلكو ðوا ل ية.ممل نا بعض احملمالت ا Yن و ياجاتو. لتقي رشاكة و. حتمؤرش لال لبدأ+ يف وضع إطار 

ية  نا ميكد تلدمع ذات ي يا+ت اخلام�لألنظمة عىل أمل إجياد بعض ا يه، . لبفاعل يف قاعدة ا نا فعالني  ثالث ا=ي  فواðال ا ك ل
ثري حىت اآلن، هو األمن الغذايئ بحث . بكوإن اكن ذ� بدرجة أقل  هم يف ا بو أن  يف ميكن للو شف  لبدأ+  ي ك تستك نسـ

يع من خالل  يد  ثل يف تأمني ما يكفي من الغذاء ا تحدي ا تصدي  بل  للجمامجلاعي عن  جل مت لل لل ملس تاكر املعزز بصفة خاصة ُ ª� ُ ب
تاكر هو ما يلزم  ª يةلز�دةبألن تا ج تعزيز اإل تاج  .ن تاج الزراعي  نظمة األغذية والزراعة توحض أن اإل حيوتوجد إحصاءات  ن مل

بة  ية الطلب60بنسـإىل أن يزداد  ب� من أجل  نة ا ب يف املائة عىل مدى األربعني  تلسـ بة ز�دة األرا. ملق نسـيó تقدر  � ُ يض ب
سة يف املائة فقط ية .خبمالصاحلة للزراعة  تا تاج اإلضايف من ز�دة اإل تحقق هذا اإل جوسوف يلزم أن  ن ن ًوهذا يعين أيضا أن . ي

تو�ت يع ا تاكر الزراعي عىل  ª هم تعزيز نظم سـمن ا مج ملب يع أن نفعل لك ذ�. مل شاف ما . نسـتطحنن ال  سـتكولكن بدأ+ يف ا
بو أن تقوم به لف ية الفكريةيميكن للو نظور ا تحدي من  سامه يف موا�ة هذا ا مللكعل يف هذا اðال، ويف ميكن أن  م ل ن ويف . ك

ية ية الزرا تا ية الفكرية لز�دة اإل تفاع القطاعني العام واخلاص  ية ا ية عن  نا حلقة درا ية،  تني املا عفرتة ا ن ن سـ نظم جض مللك يف كن  .لسـ
تلف تعاونني من  ية ومزارعني  نا مراكز زرا خمو ع نظامت غري حكممجع ب�ان و م ا يعل ية والقطاع اخلاص، واكنوا  مجو شاركونم . يا 

توفر عىل ا تقرير  موا شورل توفر أيضا يف منملوقع اإللكرتوين، وأصدر+  مهر نومفرب املايض وهو  نا اإللكرتوينش  .قعا عىل مو
بني يف بوعة، يه أيضغوللرا سخ  مط احلصول عىل  تاحةن تج رسيعحملة. ما ال تزال  ية  .ّداتملسـة عن ا سـناء عىل احللقة اYرا ب

ية  تا سني اإل يا  نولو بار  نطقة ميكن فهيا ا يا،  يا، وخاصة تزنا ترب+ حىت اآلن رشق أفر جاليت جرت العام املايض، ا ج تك م نيق حت ت ن خع
ية متلني يف مايو . عالزرا رشاكء ا شحذ األفاكر مع ا ية  سة غري ر حملوعقد+ أول  ل ل مس نا إم. 2012جل اسة ناكية إجراء درقشـو+

ئ يا فعاالشيحاÀ تكون  تلفة اليت ميكن قع ووا شاركة الفعاÀ لعدد من اðموعات ا تاجئ ملموسة من خالل ا Ñا نأمل أن حيقق  مل ن
ية من خالل هنج تعاوية جديدة ية الزرا تا هم يف تعزيز اإل نأن  ع جن نا ما زنا يف مرح�  .تس للكن، لألسف، ال بد أن أقول إ ن

ية إىل حد ية وغري ر مسبد ئ ناخ والصحة العامة.  مام تخلفون عن ركب تغري ا نا  ملإ نظرة العامة اليت أقد.ا لمك. من ـي ا لوهبذا  . نهتت
ية  يمك فكرة عن  كيفأردت أن أ ناعط نا خاصة من خالل .  لرب+مج العملضعو متوه إ ناء عىل اإلرشاد ا=ي قد نا هذا  يو ب لفعل م

ية ن. نالرب+مج واملزيا ّوحنن  شاريع الفرديةكثريون  نالون ل�مع ا=ي قدمه ممت تعلق   fشلك عام وف ملنمك  ي ب ثريا . م تطلع  ًوحنن  ك ن
تعاون معمك  .لإىل مواص� هذا العمل وإىل ا

 .ن فرسالوفد، وأعطى اللكمة �  شكرا::::ئالريس

شديداهذألمانة عىل اشكر أ ::::نفرسا سم لوضوح ا ل العرض ا=ي ا يد احلصو؛ رب+مج جديد هذا النإ .ت ل عىل ملف=ا من ا
نوعحتديث ثري لالهÖم و ،ل من هذا ا ية .  تطور الرب+مجيةكيف أن نرى كذ�ملمن ا نظا ية الرؤية ا مووددت فقط أن أذكرمك بأ ل مه

سب رأي وفد ب�ي تعني علهيا . حبوراء األمر لكه  رشاكة مع واكالت أخرى؛ =ا  بل أي يشء واكÀ ملزتمة  بو أوال و يإن الو بي ق
تعاون  نظايم،بشلك ، أن حتدد بل ا لأفضل  نطوي عىل رؤية املوضوعات بشأنسـ إن خطر اإلضعاف . لملكية الفكريةل تاليت 

ية الفكرية نطوي عىل بعد  شاركة يف لك يشء  ندما نرغب يف ا ثرية  يان  للملكهو ما نراه يف أ يح مل ع رمبا ال تكون هذه . ك
ية الفكرية تؤخذ ا ناول هذا املوضوع؛ ألن ا ثىل  لالطريقة يه ا ت مللكمل يع الواكالت ل سن احلظ، من جانب  بان،  مجيوم يف ا حل حلسـ

ية سا ساعدات اإل ية، مبا يف ذ� قطاع ا شاركة يف جمال ا هات ا يع ا تخصصة و نا ن مل من مل مج لتمل ية الفكرية موجودة . جل مللكونظرا ألن ا
مية =اهتا يف لك جمال؛  بو  يه الو يف إ ساءل عن القطاع ا=ي  قنا أن  ي ل تض ت ني ها عل للنظمة و صفبو هام مكلنظومة بأ نا . م هيمإن ما 

ية الفكرية سواء أاكن ذ�  بعد ا مية الاكم�  نح ا نظامت اYوية عىل  تحدة وسائر ا نظومة األمم ا بداية هو قدرة  مللكيف ا م لم ل مل مل لقل
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ية ناء يف الهناية، وهو أمر غاية يف األ هم هو أن حنصل عىل أفضل  بو أم بدوهنا، فا مهمع وجود الو ب نقطة ا. ملي شأن لأما ا ية  بثا ن ل
نا اإلشارة : هذا الرب+مج ية؛ نظرا الرباطك األسايس مع رشااكت، و سا ـي نقطة يف غاية ا  Àساء ساب وا نتقدمي ا ت سـ حل ف مل ميكحل ه

ية حتقق  يك أن تظل حذرا؛  بة حقا،  ية  رشااكت احلكو نا نعمل أن ا ية، فإ نظمة الصحة العا رشاكة مع  بغإىل ا فعل صع ن ممل لم ل
يع هذ تلفةمجلالكفاءة القصوى  تو�ت  ند  تكرار  ناك خطر حدوث ا رشااكت،  خمه ا سـ ع ل مه ف يل Yى أية واكÀ أو أي . ل ممثة 

نظامت، فوجود  تلقايئ يف ا ملجمال معني أن يقول إنه أفضل ماكن يف وقت معني، وحنن ال نرغب يف رؤية هذا ªندفاع ا ل
بو يه أفضل واكÀ موج ية الفكرية ال يعين لرضورة أن الو يعالمة ا بو يه . ودة للعململلك ندما تكون الو ية أخرى،  يمن + ع ح

رشاكة من حتديد  متكن ا يادهتا ليك  بو من فرض  متكن الو نا، حنن اYول األعضاء، أن  يد جدا  لأفضل ماكن، مفن ا ت قت يملف ل
رشوع ها الواكÀ الرائدة يف هذا ا بو بو ملالو صف رشااكت يف ضو. ي تابعة تÁ ا شأن  ساؤل  لوهو ما يطرح أيضا ا مل ب يود ت لقء ا

هم عىل حنو اكمل توزيع األدوار،  نا ال  شرتكة بني الواكالت إن  بادرات ا تابعة ا نا  تعلقة لقوة العام�، إذ يصعب  نفا كم مل مل ي علمل
تعلق لصحة   fنوعة ف تلف، إىل حد ما، موقف احملافل ا يث  ساسة  ية  يا  Àسأ تعلق األمر  ندما  يخاصة  ت خي ح سـ سـ مب ي ملع ح

تصادية إ. والعقاقري واألدوية ª تحدة نة األمم ا بو أو يف  ية أو يف الو نظمة الصحة العا ها يف  بىن املواقف  قنا ال  م س ملت جل ي مل نفن ن
تابعة من . ألورو أو حىت يف احملافل األخرى رس ا نا يف الواقع أن  شديد يف هذا األمر، و تو0 احلذر ا ملنا أن  ي ل ن نيي عل عل

 .جانب اYول األعضاء

 ن شكرا لوفد فرسا::::ئالريس

تحدث وفد ب�ي ::::مرص ية ومجموعمس اðموعة األي  يةةيقفر شكر األمانة عىل الرب+مج . لتمن جدول أعامل ا نا نود أن  نإ إن . 18ن
ية ومجموعاðموعة األ ية ةيقفر ياسات العامة الر سائل ا ية قصوى؛ نظرا  هذا الرب+مج أ ية ترى أن  سـ جدول أعامل ا سـ مل مه يمن ئل ل لت

ب�ا ية  بالغة األ للا مه ناخل ية، وخباصة األمن الغذايئ والصحة العامة وتغري ا نا ملن ا تعراض تقرير أداء الرب+مج  . مل  18سـوبعد ا
تان إبداء عدة مالحظات2011-2010للفرتة  شطة : ع، تود اðمو ميه لأل تقرير أن الرب+مج اسرتشد يف  نورد يف ا تصمل

ية ذات الص� يات جدول أعامل ا تو يذها  ها و منو ص لتب نف تيط يب وتقدير، فإنه ال يوجد أي .ختط يان موضع تر ح ورمغ أن هذا ا لب
ية  يات اليت اسرتشد هبا الرب+مج، أو  تو تحديد، أو ا بعت عىل وجه ا يات اليت ا تو شأن ا يل واف  كيفسري أو  ص ل ل ت ص ل ب تفص ُتف

ها الرب+مج العام املايض ي� احملددة اليت  تاجئ أو ا توجهيات، وما يه ا حققضامن العمل هبذه ا حلص ن تعلقة لل تحد�ت ا مل ملوا�ة ا ل
ية واYراسات اإلفرادية  تد�ت واحللقات اYرا نادا إىل ا ية ا نا ب�ان ا ناخ يف ا سـألمن الغذايئ والصحة العامة وتغري ا ن س ل ل ململ ت م

يا.اليت ُعرضت ü نا أن: ن تعلق بعدد ونطاق أدوات حظال مل أحد مؤرشات األداء قد حتقق بصورة جزية، وهو املؤرش ا ئ
يا+تلسـا تعلقة لرباءات وأدوات ا يل املعلومات ا بياسة العامة اجلديدة واYراسات و مل يا+ت األداء . لحتل بومع ذ�، فإن 
باب ال يقه يف هذا املؤرش، وما يه األ تحديد ما ا=ي تعذر  سـبني عىل وجه ا ل بو هذا األمر يف ؟حتقت تعاجل الو ي ويف  سـ ك

يق املؤرش بصورة اك بل ليك تضمن  حتقا ثا. م�ملسـتق üتعلقة : ل نفقات ا نا أن ا ية، ال نفقات ا ية وا تعلق ملزيا  fملف ل حظ لفعل ل ن ي
متدة للوظائف ؤشمبوارد  ية ا متدة، فقد بلغت املزيا ية ا تجاوز املزيا ملعون املوظفني قد ازدادت ز�دة ملحوظة  نملع ن  ألف 3 464ت

نفقات  يó بلغت ا لفرنك سورسي،  ب تني وبلغت. ي ألف فرنك سورسي5 860ي متدة للموظفني املؤ ية ا ق املزيا ملع  ألف 411ن
ية  نفقات ا لفعلفرنك سورسي، يف حني بلغت ا ل شاريني فاكنت . ي ألف فرنك سورسي560ي ª متدة للخرباء ية ا تأما املزيا سن ملع

ية 290 يó بلغت ا لفعل ألف فرنك سورسي،  ب ت.  ي ألف فرنك سورسي1 528ي ئة ا ية  يص أي مزيا ملورمغ عدم  ن دربني لفختص
ية بلغت  نفقات ا لفعلفإن ا ية واðموعة األ.  ي ألف فرنك سورسي62ل متس مجموعة جدول أعامل ا لتمنو ية مزيدا من تل يقفر

سري املقدم غري اكف سأÀ؛ ألن ا شأن هذه ا يح  تو تفا مل ب ض تقرير أن هذه الز�دة +مجة عن إعادة توزيع املوظفني . لل لوجاء يف ا
تاكر ونقل  ª يع بمن أجل  يةتشج تحد�ت العا ية الفكرية وا تعلقة  شطة ا يا واأل نولو ملا ل مل مللكن ج تعلق . لتك ناك سؤال آخر  يو ه

تدربني شاريني و تة وخرباء ا ية ووظائف مؤ ية يف وظائف إضا يني خرباء من ب�ان + ممبدى  ق ف تم لوأخريا ويس آخرا، ومع . ستع
بار املالحظات  ª شأن اعتاألخذ يف ملاليت أبداها وفد فرسا  ب شطة اليت يضطلع هبا الرب+مج، سؤن ية األ ساءÀ وأ ية وا نو مه مل ل

تقارير تقدمي ا ناسب  لفإن مثة حاجة إىل وضع مهناج  ل تعرض تقرير أداء الرب+مج مرة . م ية  نة الرب+مج واملزيا سـونظرا ألن  ن تجل
بان ز� تني  همة اليت يضطلع هبا هذا الرب+مج؛ فإن اðمو شطة ا نة، ونظرا لأل تطللك  ع ن دة معدل اإلبالغ من جانب مدير ملسـ

بو بة يف الو نا نة ا يالرب+مج إىل ا سـ مل يذ أربعة . للج ياق، أنه نظرا ألن الرب+مج اكن يعمل يف  تنفونود أن نقرتح، يف هذا ا لسـ
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شأن الرب+مج  ية، فإنه من املالمئ أن يمت اإلبالغ اإلضايف املطلوب  بشاريع جلدول ا من ية18لتم ية وا نة ا مللك إىل  من  الفكرية، لتجل
بدو من املالمئ أيضا أن يقدم هذا اإلبالغ اإلضايف إىل ُكام أنه  نة ي ية  للجا ية بقانون الرباءات؛ نظرا للعالقة املوضو عاYامئة ا ملعن

شطة الرب+مج ونظام الرباءات اYويل ية بني أ تاك نا مل يح الفرصة ل. ل سؤيتومن شأن ذ� أن  يني مللخرباء وا يني ا نولني الو ملعن ط
نفذها الرب+مجبقضا� شطة اليت  تفادة أل ªي الرباءات للحضور و ن  . سـ

هورية كور�، ::::ئالريس ية و أعطي اللكمة لوفد  ية ومجموعة جدول أعامل ا يابة عن اðموعة اإلفر مج أشكر وفد مرص  منيق لتن
 .تفضل

ئة إىل األمانة عىل إجنازها األخري من خالل :مجهورية كور� تقدم وفد ب�ي  م  ن وقد . WIPO Re:searchرشوع لهتي
شأن  تقدم احملرز  نا أيضا بعض ا بال ل نرب إحظ شاء  مإ يات الكوريةن نولو جلكرتوين ملطابقة ا وبصفة عامة، وجد+ هذا األمر . لتك

نرب من خالل مؤمتر عام. رائعا هذا ا متوه أنمك حاولمت اYعاية  بني من العرض ا=ي قد ملومع ذ�،  ل مت وأود، يف هذه الصدد، . ي
تخدام أن  متوها جلذب جانيب الطلب والعرض مبا يضمن ا ية اليت عر تدابري احملددة ا سـأطلب مزيدا من املعلومات عن ا لفعل ضل

نرب؟  ملا

هورية كور�::::ئالريس نوب أ. مج شكرا  لوفد  ياجوأعطي اللكمة لوفد   .يقفر

يا أجنوب يذ::::يقفر تعلقة  تطورات ا تنف أود أيضا أن أشكر مدير الرب+مج لعرضه ا مل يقدر وفد ب�ي .  هذا الرب+مج اخلاصبل
نا أن نظل عىل عمل هبذا الرب+مج هم جدا  يد جمددا عىل أنه من ا تأ لالعرض ويرغب يف ا ك سائل . ملل مناول الرب+مج ثالث  تي

يا اخلرضاء نولو تعلق  تحديد  ية، أحدها عىل وجه ا جر لتك ت ل هدت احملافل األخرى تطورات يف جمال . ئيسـ شوكام أوحضمت، 
يا اخلرضاءلتكا نا علام. جنولو هم أن جتري إحا تضاف وفد ب�ي املؤمتر العام املايض كام أبلغمت؛ =ا من ا توقد ا طسـ وإضافة إىل . مل

ـي،  تقرير ا شفها تو لل متس تقريرا  نا  مكفإ نل تحد�ت اليت ن نا  تقرير مفصال و للخبالف تقرير أداء الرب+مج، عىل أن يكون ا ي مبل
نة . قومون بهتوا�وهنا، والعمل ا=ي ت تقد أنه ميكن طرحه إما يف   بو، و ته يف الو نا نا  سن  جلوYي سؤال واحد مل  نع ي شـ ل قت م ي

رس  يا اخلرضاء ويف  نولو يف نعرف ا سؤال هو  ية بقانون الرباءات، ا نة اYامئة ا ية الفكرية أو يف ا ية وا يا نل كملع ك ل ن للج جمن تك wمللك لت
ناك حول معىن ا. نقل املعرفة لتكمثة جدل دائر  يةه يا الزرا عنولو تحدث عن . ج ندما  يه  نا قامئة إرشادية توحض ما  Y نهل ع ن نعي ف

رس نقل املعرفة؟ يا اخلرضاء، ويف  نولو يا نل ك ج هو أمر . تك فوشجع وفد ب�ي أيضا إرساع وترية العمل يف جمال األمن الغذايئ،  ي
ية ية  منلغ األ شجع مزي. للتمه ناوها، وحنن  نا  تداخ�  سائل  ناك  نو ت ن م له تطاعت ميكم بذا لو ا سـدا من العمل يف هذا الصدد، و ح

نوية نوية أم  تقارير سواء أاكنت ربع  يط اYول األعضاء علام من خالل ا سـاألمانة أن  سـ ل  .حت

نوب أ::::ئالريس ياج شكرا لوفد  تان، تفضل. يقفر  . كسـوأعطي اللكمة لوفد 

تان سخة من العرض::::كسـ شكر األمانة ونطلب  ن نود أن  نوب أوحنن نؤيد أيضا. ن يا أنه من األفضل أن ج و�ة نظر وفد  يقفر
توبة تحمل . مكحنصل عىل املعلومات  بو  تفق وفد ب�ي متاما مع وفد فرسا يف أن الو مو ي ي ن ية سؤي سا ية خاصة نظرا  سـو حل ل

سائل ي. ملهذه ا شاركهتا يف احملافل اYوية ا ية  تعلق   fمية مبا يكفي ف ننا نرى أن األمانة اكنت  ل م بك ي ملعن يف حك سائل لك ملة هبذه ا
ساسة يا اخلرضاء وبر+مج الصحة89وقد أشار تقرير أداء الرب+مج يف صفحة . حلا نولو ج إىل بر+مج ا ويفضل وفد ب�ي . لتك

ية سري العمل فهيام،  نة أكرث من  نا نرغب يف نكون عىل  تني؛ أل سأ شأن هاتني ا يفاحلصول عىل معلومات أكرث دقة  كي ب ن ل مل ب
ن معلويف يؤثر ذ� عىل  نظمةك ية واحدة، لكن . ملا يف ا نا أنه مل تعقد سوى حلقة درا تعلق ألمن الغذايئ، رأ  fسـوأخريا، ف ي ُي

شطة ناك مزيد من األ يكون  نمن املؤكد أنه  ه تعاون مع . سـ شطة  بو إقامة أ لوميكن للو ن ناف ªي صحتاد اYويل محلاية األ
ية اجلديدة با تا تحدة لألغ) األوبوف (لن نظمة األمم ا ملو يا+ت : ومثة جماالن واسعان =�). الفاو(ذية والزراعة م بتطوير قاعدة 

همت يف ز�دة  ية اليت أ با ناف ا ساأل ت ن يةلص تا جاإل ناف ن يني بأ ثاين هو مجع أحصاب املصاحل ا تاحة يف املÁ العام، وا ص وا ن ل ملعمل
نب مع القطاعني اخلاص والعام با إىل  باIت  جا ن جن ساعد هذا وميكن حبث هذين اðالني ب. ل يف ميكن أن  يدرجة أكرب ملعرفة  ك

ساسة سأÀ ا هم هذه ا حليف  مل  .ف
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تان، وأعطي اللكمة لوفد الربازيل::::ئالريس  .كسـ شكرا لوفد 

ب�ي:الربازيل ثال  ل إنين أتلكم بصفيت  ته. مم برية عىل . مأوال أود أن أشكر األمانة عىل العرض ا=ي قد ية  كيعلق وفد ب�ي أ مه
سائل اليت يضط ُا ية ل�ول األعضاء يعد ممارسة مل سة اإلعال نظمي هذه ا تقد أيضا أن  ملع هبا يف إطار هذا الرب+مج، و جلل ت نع

Àساء مليدة خبصوص ا شطة إىل اYول . ج ية اإلبالغ عن هذه األ نة الرب+مج واملزيا نونذكر أنه تقرر يف اYورة األخرية  ن للج
نة ناء دورات ا للجاألعضاء أ با وكام اقرتحت لفعل . ث  تو يد أيضا احلصول عىل العرض  يكون من ا نوفود أخرى  جسـ مك ملف

بل اYورات سـىن ل�ول األعضاء قراءة هذه الوüئق واإلملام هبا  يث  نة  نب مع الوüئق األخرى  قإىل  تج حب  .يللج

تحدة::::ئالريس  .مل شكرا لوفد الربازيل، وأعطي اللكمة لوفد الوال�ت ا

ية تحدة األمر يكالوال�ت ا تقارير إىل لك من .  سؤال لوفد مرص Yي:مل تقدمي مزيد من ا ية  مية اإلضا لإنين أشكك يف ا ل ف لق
شأن الرب+مج  ية بقانون الرباءات  نة اYامئة ا ية الفكرية وا ية وا بنة ا ن للج من ملعجل مللك يد احلصول . 18لت يكون من ا تقد أنه  ملفوأ سـ ع

نقطة شأن هذه ا يح  تو لعىل مزيد من ا ب ض  .ل

يا شكرا لوفد ::::ئالريس ية، وأعطي اللكمة لوفد اسرتا تحدة األمر لالوال�ت ا  .يكمل

ياأ يا أيضا هذا الرب+مج بقوة::::لسرتا بو يف هذه . ل  تدمع اسرتا شاركة الفعاÀ للو تقد أنه بر+مج .م للغاية، ونرحب  يو مل نع
سائل نا يف هذا اY. ملا هاما  موإ شأت مؤخرمع أود إبالغ اYول األعضاء أن أس يا قد أ نسرتا نقدم بعض ل يا، و Öندوقا ائ سـا  ن ص

ب�ان منوا . WIPO Re:searchاYمع املايل لرب+مج  تضافة أقل ا سري ا ندوق عىل  يعمل ا لوبصورة أكرث حتديدا،  سـ ي لص تسـ
ساعدة مع ذ� الرب+مج تربات  بحوث القطرية يف ا للمأو تطوير ا Ñ  .ل

يا، وأعطي اللكمة لوفد سورسا شكرا لوفد أ::::ئالريس يسرتا  .ل

شأن الرب+مج ::::رسايسو شكر األمانة عىل املعلومات اليت قدمهتا  ب يود وفد ب�ي أن  شأن الربامج األخرى اليت 18ي ب وأيضا 
باح شأهنا هذا ا لصنا عىل معلومات  ب شطة اليت جتري يف إطار هذا الرب+مج دعام Iما. حصل نا . نويدمع وفد ب�ي األ تفقوكام ا

نا عىل املعلوما ناك حاجة إىل مزيد من حصليف العام املايض  تقد أن  تعلقة هبذا الرب+مج والربامج األخرى، و=� ال  هت ا نع مل
تقارير إضافة إىل جاء يف تقرير أداء الرب+مج للفرتة  يل . 2011-2010لا تفا تقرير هو تقدمي ا صوالواقع أن القصد من هذا ا ل ل

ب يس مثة  يل الرضورية؛  تفا نا عىل تÁ ا نا  سالالزمة، وأل فل ص ل حصل بري، هو . ب لmهاب أبعد من ذ�ن كوهذا، إىل حد 
يه يف العام املايض نا إ لجوهر ªتفاق ا=ي تو شة . صل نا سأÀ يف جلان أخرى،  فقد متت  ناول هذه ا تعلق بفكرة   fقوف مل ت مي

نا ناسب  نرب ا ية يه ا نة الرب+مج واملزيا سأÀ أيضا يف العام املايض، وقد اتفق عىل أن  قهذه ا مل مل مل ن جل شة هذا الرب+مج ُمل
ية اإلبالغ ية العادية و ها جزءا من املزيا نفذ بو شطة اليت  معلواأل ن س صفن  .ت

يا. ي شكرا لوفد سورسا::::ئالريس  .نوأعطي اللكمة لوفد أملا

يا شطة يف إطار هذا الرب+مج::::نأملا ية. ن يود وفد ب�ي أن يواصل اخلرباء ممارسة األ تعلق ملزيا  fنوف ية ا: ي ملبلغت املزيا عمتدة ن
تحويالت  5,3  2012-2010للفرتة  ليون فرنك سورسي، وأضافت ا يون فرنك سورسي، ومل خنصص لفرتة 10يمل ي  مل

تني سوى  تني القاد ما نحو 6لسـن يون فرنك سورسي، أي أقل  ب  يون فرنك سورسي4يمل ي  شطة . مل توسع يف األ نا ا نيف  ل ن ميكك
 مبوارد أقل؟

يا، وأعطي اللكم::::ئالريس  .ة لوفد مرصن شكرا لوفد أملا

نة ::::مرص بع هبذا العرض وإلبالغ إىل  ية، حنن نرحب  تحدة األمر سؤال ا=ي أüره وفد الوال�ت ا تعلق   fجل ف لط مل ل يكي
ية يس فقط مرة . نالرب+مج واملزيا نطقي،  مية اإلبالغ اإلضايف وأساسه ا نحن نرى إىل جانب هذا اإلبالغ،  لومع ذ�،  ملف ق
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نة كام هو ا شة تقرير أداء الرب+مجسـواحدة لك  نا ند  يا  قحلال حا ع يا+ . مل ناك  ية الفكرية؛ ألن  ية وا نة ا نا  بوقد اقرت ه من مللكجل لتح
شاريع18 أن الرب+مج 87رصحيا يف صفحة  تقد أنه يوجد أربعة  ية، وأ شاريع جدول ا يذ وإعداد عدد من  م يعمل يف  ع من لتم .  تنف

ية الفكرية يه  ية وا نة ا مللكوال شك أن  من يةلتجل شاريع جدول ا شة  نا نرب  منا م ق مل نظمة، . لتمل نطقي متاما أن تقوم ا ملومن مث، من ا مل �
ية نة ا ها جزءا من هذا الرب+مج، إلبالغ إىل  منبو لتجل ية بقانون الرباءات؛ ألن العديد من . صف نة اYامئة ا نا ا نوأيضا اقرت ملعللج ح
ية الفكرية،  شـهتا يف نظام ا نا سائل اليت جتري  مللكا قم نظام : مثلمل ناخ وأيضا الصحة العامة تربط  باألمن الغذايئ وتغري ا ت مل

سائل يف شة هذه ا نا ملالرباءات، وجتري  ق ية خرباء  م نة الرب+مج واملزيا ية بقانون الرباءات، وال يوجد يف  نة اYامئة ا نا جل ن ملعللج
نطقي أن  ناخ أو الصحة العامة أو األمن الغذايئ؛ =ا من ا مليف جمال تغري ا ية مل نة اYامئة ا بة ا نيأيت هؤالء اخلرباء Ñا للج ملعط

تعلقة هبذا . بقانون الرباءات شات ا نا تفادة من املعلومات املقدمة إلهيم إذا ما مت قرص ا ª يفقد هؤالء اخلرباء مزية ملو ق مل سـ سـ
ية نة الرب+مج واملزيا نالرب+مج عىل   .جل

نوب أ::::ئالريس ياج أعطي اللكمة لوفد   .يقفر

نا نؤيد متاما الرد املقدم من ::::يايقفرجنوب أ يل من اðموعة األن إ سائلمالز شأن هذه ا ية عىل طلب اإلبالغ اإلضايف  ملفر ب . يق
نا  تفاضة، =� طلب  ناقش  سائل مل  نا، لكن إذا فكر+ يف األمر جند أن هذه ا ثريا املعلومات املقدمة إ نا نقدر  بعضإ سـ ت مل ي ك لن

سائل وبعض امل شأن بعض ا ملإيضاحات  شأهناب بو  تواصل الو بو ويف  يه للو بصطلحات وما  ي ت ك ي وهذا يف األساس ما . تعن
نا هذا املطلب Y نطقي ته مرص بوصفه األساس ا معرش مل نا . ح نا حول اإلبالغ اإلضايف، ذكر وفد سورسا أ تعلق مبقرت  fنوف يي ح

نحن مل يق،  ناك إبالغ إضايف، وهذا غري د نا يف العام املايض عىل أال يكون  فا ق نقطةهتفق تفق عىل تÁ ا ل  لقد أردت فقط . ن
ثل حال وسطا ية وهذا  نة الرب+مج واملزيا نا يف  بلغ  نا لفعل، عىل أنه ميكن للرب+مج أن  ميأن أوحض ذ�، لقد ا ن جل ه ّي أما . تفق

مت تظم؛ يك  يال عىل أساس  يه ونطلب معلومات أكرث  نا نقدر املعلومات اليت وردت  تعلق لعرض، فإ  fنف ن تفص ن مي كن من ف
متد فقط عىل تقرير أداء الرب+مج  سن أن  تقد أنه من ا تطورات اليت تمت؛ =ا ال أ نعهم ما يقوم به الرب+مج وما يه ا تح ع ملسـل ف

نا ـي املقدم  تقرير ا لوا شف هل ها تأثري عىل معل الرب+مج. ل ية ومتىن أن يكون  لال شك أن املعلومات املقدمة يف غاية األ ن وقد . مه
تان يدة عن العالقة بني الرب+مج والفاو واألوبوفكسـقدم وفد  ثال، أفاكرا  يل ا مف، عىل  ملب هامات اليت . س ستÁ يه بعض اإل

ية للرب+مج مية اإلضا ها لز�دة ا فنا تقد لقمي نا. ميكن نطقي لطلب تقارير ميكن أن ترسل أيضا إىل عوا مصوهذا هو األساس ا  .مل

شة حول ::::ئالريس نا ق امسحوا يل أن أغلق ب ا سأÀمل بل أن أعطي اللكمة لوفد . ملهذه ا قفال تزال الصني عىل قامئيت، و
ية تاحة للغة ا يع الوüئق  نالصني، مت إبالغي بأن  يم ثل الصني. لصمج ممتفضل   .لي

نا ::::الصني ية، لكن اآلن وقد  تاحة يف الواقع للغة ا ندما حصلت عىل الوüئق ألمس، اكنت بعض الوüئق غري  حصل  ي نع لصم
تهمجعىل  هد ا=ي بذ شكر لألمانة عىل ا ية، أتقدم  ليع الوüئق للغة ا ل جلي ن تعلق لرب+مج . لص  fثريا 18يوف ك، حنن نقدر 

ية تحد�ت العا ية الفكرية وا شأن بر+مج ا بو  هود اليت بذلهتا الو ملا ل ب مللكي تقد . جل ية هذا املوضوع،  نظر إىل أ نعومع ذ�، و مه ل
نة الرب ته داخل  نا جلأن  قشـ تقد م شاركة بصورة اكم� يف الرب+مج؛ =�  يع اYول األعضاء ا يح  ية فقط لن  نع+مج واملزيا مل مجل ي تن

ية الفكرية ية وا نة ا بو، مبا فهيا  سأÀ يف جلان أخرى للو شة هذه ا نا مللكأنه من الرضوري  منم جل ي مل  .لتق

يد::::ئالريس تفضل ا سـ  لي شارد/ ل  . يتو

يع ال:::: العامةاألمانة نت . شكرا لمك. وفود عىل مداخالهتممج  أود أن أشكر  ثل فرسا اليت  بعض الوفود،  يوشكر خاص  بم ن ل
ية تحد�ت العا ية الفكرية وا تفاعل بني ا تحدث عن ا ندما  شاط  يه  ية اðال ا=ي نعمل  ملسا ل ل ن ع ن سـ مللكح نا عىل دراية . بف نإ

ياسات وخطر عدم ا يع هذه اÑاطر، وخبطر اإلضعاف وخطر عدم متاسك ا سـIمة  تكرارلجبم لساق الهنج  وخطأ حدوث ا . ُت
تفادهيا شاط   نا نعمل  سب،  تÁ اÑاطر  نا عىل دراية  نا  لونريد أن نؤكد ل�ول األعضاء أ ن ن حف ب سـ بن لك حنن نعمل يف الرب+مج . ل

س20 الرب+مج ، وكذ�18 يةؤمل ا ساق وتفادي ªزدوا ª نوع من ية لضامن هذا ا جول عن العالقات اخلار تج نا . ل نكام أ
تحديد أفضل نت سق مع واكالت أخرى  نا  شطة املدرة يف جماالت ðرد أن �ات أخرى تقوم هبا أيضا، كام أ لنب األ ن ن ن نج

يه قدما تعلق لربامج. فاðاالت للميض   fيأما فWIPO Re:search وWIPO Green هة اليت نا ا شعر بأ نحن  جل،  نف ن
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نحو األفضل ب. لميكهنا امليض فهيا قدما عىل ا هم فقط يف . وأ+ الصدارة يف تÁ اðاالتتوهكذا  نا  نسأما يف جماالت أخرى فإ ن
تجارة اYوية  نظمة ا ها أيضا يف تقرير أداء الرب+مج ويف  ية يمت اإلبالغ عن  نظمة الصحة العا شطة جتري داخل  لأ ل مل من معظم م

رشااكت وتو¢. وغريها من احملافل تعلقة  نقطة ا بار ا ª لكام أخذ+ يف عني مل ل يطةعت رشاكء، . حل ا تلف ا هام مع  لويعد اإل خم س
شاريع يف جمال الرب+مج  رشاكة مع القطاع اخلاص، وجتري 20مليف الواقع، أحد ا شأن ا ية  تو بادئ ا ل، وهو يعىن بوضع ا ب جهي ل مل ُ

بو شة هذا األمر يف الو نا يا  يحا ق تعداد لإلبالغ أيó. مل بع عىل أمت ا نا  سأÀ اإلبالغ، فإ تعلق   fسـوف لط ن مب نا ي م ومىت تطلب 
نا . اYول األعضاء ذ� شعر أنه  نوإذا اكنت اYول األعضاء  هامميكت ية الفكرية أو يف ساإل ية وا نة ا شات يف  نا مللك يف ا من جل ق لتمل

سعد+ ية بقانون الرباءات  نة ا يا ن فسللج ية عىل هامش هذه األنواع من . لقيام بذ� املع سات إعال نظمي  ملقد بدأ+ يف  جل ت
ية . ªجÖعات تحد�ت العا ية الفكرية وا شطة بر+مج ا شأن أ ية  سات إعال تقد،  ملكام عقد+، عىل ما أ ل ن ب جل مللكع سواء أاكن م

نة ذ� ية الفكرية أمجل يف  ية وا مللكا ية بقانون الرباءاتلتمن نة ا ن يف ا سات وإIحة . ملعللج يا ملواص� تقدمي هذه ا جللوخنطط حا ل
تظمة إىل  تجدات بصورة  مجآخر ا ن مسـ متة بذ�مل نظمي و إIحة حمافل جديدة غري . ملهيع اYول األعضاء ا تكام بدأ+ أيضا يف 

شة نا ية  قر للم نا حمفلني لفعل وخنطط آلخر رمبا يف هناية هذا العام. مس تعلقة . نظموقد  سائل الفردية ا شة ا نا ملوميكن أيضا  مل ق م
ية يف تÁ احمل تحد�ت العا ية الفكرية وا تفاعل بني ا مل ل شطة الرب+مجمللكل ومن . نافل، وإذا لزم األمر، ميكن أيضا حبث أ

يام .  دواعي رسور+ دامئا الرد عىل أي سؤال Yى اYول األعضاء بصورة فردية سعد+ ا توبة،  تقارير ا تعلق   fلقأما ف يملك ل في
نا . بذ� يا بب يف عدم  مويرجع ا ق تابةلس تقارير  كتقدمي ا ل نا إىل هذه املرة ب ية متاما ن شعور+ بأ منقوم لفعل إلبالغ بصورة نظا

توقعة ومؤرشات األداء تاجئ ا سريات وفقا  مليف تقرير أداء الرب+مج، وتقدمي  ن سلط هذا الضوء عىل . للتف يومن املأمول أن 
يعاهبا هل ا نا بصورة  تأ سس يت تعلق أيضا ملوارد سواء . نشط نا أمأاكن ذ� يوأود اإلشارة إىل أن األمر  بمك؛ مننبمن جا  ن جا

يمك قراءة تÁ الوüئق و تعني  علألنه  يكون من دواعي رسور+ أن نقدم ييس بت اYول األعضاء،  نا ترمجهتا، وإذا ر سـتعني  غ علي
ية نة الرب+مج واملزيا تابة يف اYورة القادمة  تقرير  نا للج ك بب إجناز مؤرش واحد فقط بصورة .  ل سؤال عن  تعلق   fسوف ل ي

ياسة العامةئجزية، فإن ذ� يرجع،  ية  للسـإذا مل ختين ا=اكرة، إىل عدم إجراء أربع دراسات خار نا عىل . ج تلقد ركز+ لك طاقا
يه . WIPO GREEN و  WIPO Re:search: تطوير الرب+جمني نا أن حنقق  فوقد شعر+ بأن هذا هو اðال ا=ي  ميكن

لتاجئ ملموسة، ويس جمرد وضع  ية إضسـياسة عامة ون يةمإعداد مواد إعال بداية عىل هذين الرب+جمني . فا لوهكذا ركز+ يف ا
ية يني بدال من إجراء هذه اYراسات اخلار جا شطة يف هذا الرب+مج، أوال . لعمل ناك ثالث شعب  نفقات،  تعلق   fنوف ه ل ي

نه تمك  ية اليت تؤدي العمل ا=ي أ تحد�ت العا ية الفكرية وا عبة ا بلغ مل ل يا. مللكشع üنا:ن Y تاكر 2.18فرعي  الرب+مج الي ب املعين ال
يا نولو تاكر وا ª بع لقطاعI ية وهو نولو جونقل املعارف ا تك ج لتك ية 3.18أما الرب+مج الفرعي . بل بحث العالقة بني ا مللك  في

سة نا ياسة ا فالفكرية و مل نذ عام . سـ يلك +فذا  بح هذا ا موقد أ ه بب عىل األرحج يف أن خمصصات 2010لص لس، وهذا هو ا
ية األ يعصلية مل تعكس ما ناملزيا يذ  مجاكن رضور� يف الواقع من أجل  توقعةتنف تاجئ ا مل األعامل وإحراز ا يكون من دواعي . لن سـو

يع املوارد إال يف عام  يقي هو أن الرب+مج مل يزود يف الواقع  بب ا تحويالت، لكن ا جبمرسوري أن أقدم لمك قامئة  حلقل لس
شأن. 2010 هورية كور�  سؤال  بة  بو ل مجسـ شاركة يف بر+مج لن يع ا ية  مل  تشج يقة . WIPO GREENكيف حلقنا، يف ا حسـ

نا إىل اآلن من خالل لك . هذا سؤال .م شأنه إذا اكن Yيمك مزيد من األفاكر، فقد  نقاش  شاركة يف بعض ا معلورس+ ا ب ل مل ي
نظومة األمم ا ية اYوية  والربامج يف  نظامت احلكو ية و رشاكء ا نا يات ا ملمن ا ل مل ع لص ممجلع تحدة أيضا، مبا فهيا ªتفاق العاملي م

ناة إىل القطاع اخلاص ثابة  تحدة ا=ي يعد  قلألمم ا مب نا أيضا يف عدد من . من أجل جذب ªهÖم إىل الرب+مج؛ مل كلقد شار
شارك فهيا  متلويªجÖعات، خاصة تÁ اليت  يون ا نا رشاكء ا حملا ع لص يع الرب+مج؛نل نكون سعداء . تشج من أجل  سـو

تعلقللمشا شعر فهيا أنك .مت حلصول عىل معلومات  تد�ت مماث�  تركة يف أي  ت ورمبا يمت  WIPO GREEN  برب+مجمن
يه شاركة  فذ� أيضا هبدف تعزيز ا تان عىل اقرتاحه يف جمال األمن الغذايئ وسعد+ األخذ به. مل يوأشكر وفد  أما . كسـ

ي نظر  هو أمر  تعاون بني القطاعني العام واخلاص  فا نف شاط ا=ي أرشت ل بة  بكرة  نه لفعل، حىت وإن اكن يف مرح�  للسـ لن م
يا شاط يف تزنا يه بإجياز، وهو ا نإ ن تلفني من القطاعني العام واخلاص. لل شاركة فاعلني  نطوي ذ� عىل  خموقد  م ية الرتكزي ؛ي بغ 

شلكة واحدة حمددة يف ب� واحد ي. معىل  با ناف ا شأن األ يا+ت  تأيضا تعد قاعدة ا ن ص ب لب يدةل .  جة يف املÁ العام قاعدة 
تفاضة مع األوبوف شة هذا األمر  نا يد سعداء  تأ نكون  سـو ق مل ك ل ياا وفد أوأشكر أيض. سـ يا عىل  وحكومة ألسرتا ها.ا لسرتا سإ

سخي بة ل�مع، لا يا للغاية  ية، ويعد هذا مؤرشا إجيا Öئª ناديق سـ يف ا ب ن شارك احلكومة األلنلص ية من خالل هذتإذ  ا لسرتا
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هم� ناطق املدارية ا ندوق يف ماكحفة أمراض ا ملا مل تربات رشاكت ،لص بحوث يف  سل من خالل متويل ا ثل املالر� وا خم  ل ل م
سات ا لاألدوية وغريها من املؤ  .شكرا � عىل ذ�. بحثيةس

تان::::ئالريس  .كسـ شكرا �، أعطي اللكمة لوفد 

تان يع الردود::::كسـ بت أيض. مج أشكر األمانة عىل  يا اخلرضاء وقاعدة طللقد  نولو تعلق بقاعدة ا  fيل ف تفا جا مزيدا من ا لتك ي ص ل
تابة إىل اYول األعضاء. الصحة ها  نا يف حاجة إىل هذه املعلومات عىل الفور، لكن رمبا ميكن تقد كو ميسـ ها ،ل سـىن  يث  ل  ت يحب

 .فهم الوضع عىل حنو أفضل

نص :::: العامةاألمانة . WIPO Re:searchوWIPO GREEN    يف الواقع بر+جمايهل  تÁ الربامج اليت أشري إلهيا يف ا
ية نا تقدمي املزيد من املعلومات بصورة  يدا  ئوسأكون  ث ب نا ªلكرتوين.  سع تاحة أيضا عىل مو قععلام بأن لك هذه املعلومات   .م

ية إ. WO/PBC/19/2ثحان وقت العمل يف الويقة األوىل .  شكرا �::::ئالريس نة مدعوة إىل تقدمي تو صوا يات للج مجعىل 
ية تعديالت ا بو ملوافقة عىل الويقة بعد إجراء ا ناYول األعضاء يف الو ل ث يحات/لتقي  .لتنقا

تقرير اðموعة األ أشارت::::مرص ها اإلحاطة علام  ية إىل  لفر يل ية هذا الطلب. تفضيق يع أن منيض  نا  ساءل ما إذا  بوأ تط ك تلت لسـ  .ن

ي::::الربازيل نفس الطلبلتمن لقد تقدمت مجموعة جدول أعامل ا  . بة 

نة أنه متت املوافقة عىل تقرير أداء الرب+مج يف املايض::::ئالريس للج أبلغت األمانة ا ية أخرى، ال يوجد رشط قانوين . ْ حومن +
نا املوافقة أو الرفض ميكنللموافقة، ومن مث،  تعداد للميض مع األعضاء ذوي . لقد فضلت األمانة املوافقة. � سـوحنن عىل ا

 .املطالب

ساءÀ والرقابة :::: العامةانةاألم ية وا بهتا يف تقوية اإلدارة اYا يني عن ر يومني املا مل أعربت اYول األعضاء خالل ا خل غ ض ل
ية يدة. خلاYا ية الر ثاال لإلدارة اYا تقرير  ثل هذا ا شـوتعد املوافقة عىل  خل مل ساءÀ مفن شأن ذ� ؛م مل إIحة قدر أكرب من ا

نظمة نا. ملداخل ا تاجئإىل ح ، =�فعيد بري، دمع اإلدارة املرتكزة عىل ا ند  تقد أن اإلحاطة علام . لك تضعف حقا لتقريرعوأ سـ 
نظور، ومع ذ�، حنن   .رهن إشارتمكملذ� ا

شأن هذا املوضوع::::نفرسا نا رد األمانة وهو نفرسا، ففf خيص و. ب يود وفد ب�ي أن يقدم و�ة نظر شديدة الوضوح  مسعقد 
سفة  جليÖىش متاما مع  يةفل نا من . ننة الرب+مج واملزيا نا قدرا  تقرير، واتضحت األمور، وقد ناونا ا نا  باع بأ نا ا Yيو ل ل ت ن نط معي م

ته تحقق من  نا ا يح  يقات، وحنن اآلن يف وضع  حصا ل ل ي تتعل ية؛ونظرا أل. ل نة الرب+مج واملزيا ننا يف  جل  فإن جمرد اإلحاطة به، قد ن
تاجئ اليت  س� ا ية عن لك  نيزنع املصدا لسل هاق ية. سـيخحناول تر نة الرب+مج واملزيا نا يف  تفادة من وجود+  ª نا نو جل ه سـ .  علي

تقرير ناك من يفضل اإلحاطة علام  نا  لوكام  ه بريا. مسع تالفا  يحدث ا ست واثقا من أن ذ�  كنين  سـ خل نا . لك Y ية يمفن + ح
نة ية األمانة وا بارش ملصدا للجإضعاف  ق تعلق ألداء، وهو؛م ية ي ألن هذا تقرير  نا من + Yنة، و ية  تقارير الر ح أحد ا ي للج سـ ئيل

شعرينأخرى،   .ت بعدم ارياح إىل حد مايأعضاء يفضلون اإلحاطة علام، وهذا األمر 

 . ن شكرا لوفد فرسا، وأعطي اللكمة لوفد الربازيل::::ئالريس

ية بعض املالحظات خبصوص مداخ� األ::::الربازيل يابة عن مجموعة جدول أعامل ا من أقدم  لتن سري . مانةل تفشكر األمانة عىل ا لن
ته ونرحب ملعلومات الواردة يف تقرير أداء الرب+مج تقرير، بل نرحب هبا، . ما=ي قد نا ال نرفض املعلومات الواردة يف ا لإ ن

يوم إلبداء و�ة نظر+ ها ا نا يف اYورة  لوقد شار ية وبعض . لكك منناك نقاط حددها بعض أعضاء مجموعة جدول أعامل ا لته
يريات لغرض اYورة القادمة  نات أو  هم وحماوÀ اقرتاح   Àشاط يف حماو شارك  سائل، وحنن  ئ� وبعض ا تغاأل س ن ن مل يسـ حتللف ب

ساءÀ. للجنة الرب+مج واملوازنة يطة  تقرير غري رضوري أو أداة  للمومن مث، حنن ال نرى هذه املعلومات أو هذا ا سـ بل لقد . �



WO/PBC/19/2 Add. 

51 

باح أن هذا ا ساءÀ ل�ول األعضاءلصأوحض وفد ب�ي هذا ا للمتقرير أداة  تقرير. ل ية هذا ا لهكذا نرى أ أ+ ال أعرف عىل . مه
يق اYاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يام  تقد أيضا أن  نا  نظامت األخرى،  بعة يف ا تحديد ما يه املامرسة ا قوجه ا لق شع نع ن مل ت لكل مل

رشح ا بة  بري، وقد قامت ا يب  ملهنجبفحص الوüئق موضع تر شع بك ل يطة وقد مت حفص ح ية  بعة، ويه  سـية ا مهنج بت ملائة10مل  
نا. من املؤرشات بة  يدة جدا  بة  يقات اليت أبدهتا ا للقد وجد+ املالحظات وا سـ شع نتعل ل لل وحنن عىل عمل بوجوب إجراء . مف

بار بعض املالحظات اليت أبداها املراجع ª نات، كام أخذ+ يف تبعض ا عس يتح تقرير ننال جيب القول إوهكذا . ل تقد أن ا لا  نع
يه يس من الرضوري احلصول  عليشء غري .م أو  ت. ل  fتقرير،يوف سأÀ املوافقة عىل ا لعلق  نا و�ة نظر+ يف مب حض فقد أو

نا يف . ثفاملوافقة عىل هذه الويقة تعين املوافقة عىل لك ما جاء فهيا. مداخالت سابقة تضعومن شأن املوافقة عىل الويقة أن  ث
هافموقف نوافق  نا  نا عدم اريا بق وأو ليه عىل بعض املعلومات اليت  ح ت حض ية. سـ نا نرحب . ئيسـهذه يه و�ة نظر+ الر نإ

يهنا. ملعلومات تقد أنه من الرضوري  حتسوأ نا يف . ع نا  سني الويقة،  ية  تعلق  نا العديد من املداخالت  سـوقد قد ن ث حت بك لت لك يف م
نا من املوافقة عىل الويقة الضخمة جدا ثموقف  يمي ا=ايت .ميكن تقرير عىل ا ند املعلومات الواردة يف ا تق  ومثة نقطة أخرى،  لت ل تس

شعر أنه من  نا ال  نحن نرحب ملعلومات واللكامت اليت ساقهتا األمانة،  نا ضد ذ�، بل هو يشء .م،  نلألمانة، و ن لكسـ ف ل
ش؛الرضوري املوافقة عىل املعلومات اليت قدمهتا األمانة تفاوض  ب ألنه مل يمت ا ثال مع . أهنا مع اYول األعضاءل تلف األمر  مو خي
ها ويقة خضمة ية اليت يه  ثويقة الرب+مج واملزيا ن نا. نفسث شأهنا أ تفاعل  نا بعض املعلومات أوال مث  Y تكون Àاحلا Áثففي ت ب ن ء ي

ية نة الرب+مج واملزيا ندورة  ن. جل بو يف العام املايض أ شاركة يل يف اجÖعات الو ثلقد اكنت أول  ي نة الرب+مج م جلاء دورة 
ية يع الربامج املقدمة. نواملزيا شة  نا يحت يل الفرصة واكن يل رشف  مجوقد أ ق بريا من اYول . مت كوقد تطلب ذ� اهÖما 

شأن لك مج� أو  من املداخالت، واملزيد من العمل؛األعضاء، واملزيد تفاوض  نا أن نغري أو  تقد بأن  ب =ا حنن ال  ن ي علنع
تقريرمعلومة وردت يف  يط به علامإوهكذا نقول . لهذا ا تقرير، و حننا نرحب  ل يه. ن تلف عن املوافقة  عللكن هذا موقف  . خي

نا سريا من مو قفأرجو أن يوحض هذا جزءا   . ي

 .ي شكرا لوفد الربازيل، وأعطي اللكمة لوفد سورسا::::ئالريس

تقد أيضا أن. ن يود وفد ب�ي أن يؤيد ما قاP وفد فرسا::::يسورسا نا  نعإ سري حنو ن نا فهيا  ها اليت شار نطق هذه املامرسة  ي  ك لك م
تقرير بت حصهتا. لاملوافقة عىل ا يfت اليت  ها األمانة هذه ا يعي أن جتري  نة ومن ا ثهذه الويقة موجودة Yى ا تق لل ُ ب للج وقد . لطث

يوم حمادüت مفص�، وطرحت  ُأجرنا ا ل ئ�ي بارسـأ ª عت، وأخذت مالحظات يف عني هم أن. ُ نا  نتفإ نة حباجن ناك نقاطا  ي  ة معه
ته الوفودو. إىل تعديل بعد هذه املالحظات تجابت األمانة ملا قا لقد ا  .سـ

متد تقارير  تقارير متاما كام  متد هذه األنواع من ا نا هو أن  نا العÖدها، إن معل  نعيف هذه املرح� هذه الويقة معدة  لتع ن ل تث جل
سات تفا. حلا هوم ا يقة  نا ال نرى  ل=� فإ مفن تقريرحق شأن لك سطر ولك نقطة يف هذا ا لوض  نا ندرك حصة هذه . ب نإ

بت تعديالت اليت  طلاملعلومات مع ا نا هذه الويقة جاهزة لالعÖد. ُل بة  ث ل  .لنسـ

 .ي شكرا لوفد سورسا، وأعطي اللكمة لوفد اجلزائر::::ئالريس

يان ا=ي أدىل به وفد الربازيل مس مجموعة جد::::اجلزائر يةلب يؤيد وفد ب�ي ا يحا . لتمنول أعامل ا ضوأود أن أوحض األمور تو
ية يف . Iما تقرير واإلدارة اYا شأن الص� بني اإلحاطة علام هبذا ا نة  ته وفود  سري ا=ي قد خلإنين ال أتفق متاما مع ا ل ب ي معتف مل

بو تان متاما. يالو تني  سأ تقد أن Å ا خمتلفإنين أ ل مل يط الضوء عدة مرات عىل  ألنه مت؛ثويفضل اإلحاطة علام هبذه الويقة. ع تسل 
يمي ا=ايت لألمانة نادا إىل ا تقرير أعد ا تقأن ا لت س نا ال نقدر . ُل ثقة يف األمانة أو أ تقرير ال تعين عدم ا نإن اإلحاطة علام هبذا ا ل ل

يس األمر كذ� عىل تقرير،  لاملعلومات الواردة يف ا تعزيز وإ.  اإلطالقل نا ملزتمون  بإ نان نتقان هذه الويقة،  تقد أنه من لكث نع 
يد اإلحاطة هبا شاركة أي من اYول األعضاء. ملفا مألهنا أعدت دون  شـهتا. ُ نا نا سوى يوم واحد  قومل يكن أما مل وال يزال . م

ساور وفد ب تقرير؛يالقلق  نة يف ا شأن فقرات  ل�ي  ي يكون أكرث صعوبة معب نظور وفد ب�ي،  تقرير، من  سـ =ا فإن اعÖد ا مل
تقريرلو. من  اإلحاطة به نا، اعÖد ا لبة  ل ية تفاوض؛نسـ نا  معل يعين  تقريرمض  .ل =ا يفضل وفد ب�ي اإلحاطة 

يا، . زائر شكرا لوفد اجل::::ئالريس  .ليتفضلسـوأعطي اللكمة لوفد رو
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يا ية::::سـرو ند إىل الرب+مج واملزيا نه ا تقرير قد أعدته األمانة حقا،  شري إىل أن ا ن يود وفد ب�ي أن  س ل تي متد+.  لك نة عوقد ا جل يف 
تاجئ ومؤرشات األداء وغريها تلف ا ية وحدد+  ية األهداف ªسرتا نالرب+مج واملزيا خم يج لن نا تقرير أداء الرب+مج ا=ي . ت لوقدم  ُ

متد+ه يف عام  ية ا=ي ا عتضمن تقرير األمانة عن أداء الرب+مج واملزيا تقرير، توافرت املعلومات، . 2009ن شة هذا ا نا ناء  لوأ ق مث
شطةُوقدمت  تلف األ شأن  نإيضاحات  خم بغي املوافقة عىل هذه الويقة؛ب تقد أنه  ث =�  ي  .ننع

يا::::ئالريس يا ªحتادية، وأعطي اللكمة لوفد أملا ن أشكر وفد رو  .سـ

يا يا وسورسا::::نأملا ي يؤيد وفد ب�ي املالحظات اليت أبدهتا رو تالزمان، . سـ سات  مويرى أن تقرير أداء الرب+مج وتقرير ا حل
ية.  لعم� واحدةو�انو ثا نظمة أن هذه الويقة يه ويقة من اYرجة ا نومن شأن اإلحاطة به أن ترسل إشارة داخل ا ل ث ث . مل
ية ال ثا بذل �دا يف ويقة من اYرجة ا بل،  نأحد ،يف ا ل ث يس تقرير ويقة من . ملسـتق ثهذا ا يه الطراز األولل بغي املوافقة  عل و ني

ية عىل حنو ويق يا+ت املا ثوربطه  ل  .لب

يا، وأعطي اللكمة لوفد فرسا::::ئالريس ن شكرا لوفد أملا  .ن

نظامت::::نفرسا يالهتا من ا تقف معزوÀ بني  بو  مل أود فقط القول إن الو ث سـ ناول املايض، . مي ية ألداء  تهذه الويقة ا تف ن ملعث
نا ال نوافق علهيا يع احملافل األخرى، أ نورفض اعÖدها يعين، يف  بو،. مج يات الو هم خصو يإنين أ ص ية للغاية تف يقات اإلجيا ب وا لتعل

ناك تقديرا للعمل ناء اجلزائر والربازيل، تعين أن  تقرير،  هعىل ا ت ثل نظر حتديدا إىل ما جيري يف املامرسة. سـ ننا  إهنا عالمة . لكن
Àبو ئة أو غري  نفت، مع األسف، عىل أهنا ويقة رد مققاطعة عىل أن هذه الويقة قد  ي ث ص يا. ُث üا تقرير ثهذه الويقة يصاحهب: ن

ية لغة، . تثبيت للمدقق اYاخيل تالزمانإذ إنمهوهو تقرير ذو جودة ملحوظة وأ تقريرين  م Å ا يدة . ل بو يه الواكÀ الو حالو ي
توقعه  توافق متاما مع ما  بت، وهو ما  نوع من وüئق ا ناليت Yهيا هذا ا ي هالتثل ية حتقق ومقاب�صفبو نا طرف فاعل . معل  Yي

تقريرمسـتقل، وهو املدقق شأن ا تق�  ل اYاخيل، ا=ي أعرب عن و�ة نظر  ب  .مسـ

يان، تفضل::::ئالريس  .ل شكرا �، وأعطي اللكمة لوفد ا

يان يا ªحتادية::::لا سـ يود هذا الوفد أن يكرر املداخالت اليت قدمهتا وفود فرسا وسورسا ورو بار+ . ين بغي أن نضع يف ا تو عي ن
نة الرب+مج نا يف  جلأن اYول األعضاء  يله ته األمانة  تقرير ا=ي قد شة ا نا ية قد أمضوا يوما اكمال يف  تفص واملزيا ل ق لن م  .م

يع أن منيض هكذا إىل األبد بني إرصار مجموعة سأقدم لمك حال وسطا؛: ئالريس نا  تط أل ية واðموعة نسـن لتمنجدول أعامل ا
ية عىل حل، وإرصار أعضاء آخرين عىل حل آخراأل يوم، . يقفر نا به ا لما  نا مق تعر نا ا شاورت األمانة يف ذ�، هو أ ضوقد  سـ ن ت

تقرير أما اإلحاطة علام، كام ذكر بعض األعضاء، فقد تكون ـ إىل حد ما، ال أريد أن أقول أي يشء سليب، لكن . لهذا ا
نا به" اإلحاطة علام" ست يريد األعضاء املزيد، لكهنم ال يريدون ا=هاب إىل حد املوافقة ألن هذه. مققد ال تعكس ما  لي 

ثل يف  نة قد  شأهنا؛ =ا فإن أحد احللول ا هم  تفاوض  متويقهتم، ومل يمت ا ب ل يث ملمك تقرير واإلحاطة به علام"مع تعراض ا لا يشري ". سـ
شة هذه الويقة، لكهنم مل  نا ية يف  تعراض إىل أن األعضاء قد شاركوا بفعا ªث ق ل ، ال، لقد نظروا لفعل يف "حييطوا هبا علام"مسـ

تقرير، ويف ا تعرضت هو القول إوهكذا فإن احلل الوسط املمكن . لربامج واحد تلو اآلخرلا ية ا نة الرب+مج واملزيا سـن  ن جل
يات علام يط هبا ا مجلعتو�ت الويقة وأوصت أن  حت ث  .حم

نا حباجة إىل اعÖد هذه الويقة::::يسورسا ية إىل إجياد حل وسط، إ يادة الريس عىل �ودك الرا ث شكرا �  ن مسـ لقد . ئ
ن تعر ضا ناسـ بة  لا الويقة، ال بأس، لكن القرار األخري هو اإلحاطة علام وهذا غري اكف  سـ متد+ يف ف. لنث نا، ا بق و عكام  بي سـ

ناإن .  من الوüئقعمنظامت أخرى هذه األنوا بة  يا  يس اك لهذا ªقرتاح  لنسـ ف  .ل

  شكرا �، وأعطي اللكمة لوفد مرص::::ئالريس
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ي.  نرحب حلل الوسط::::مرص تأ كواقرتح ا تعراض" لكمة  عىل أندل يع املالحظات اليت أبديت واملداخالت " سـا ُتعرب عن  مج
شة نا ناء هذه ا بات اليت قدمت أ قواإليضاحات املطلوبة وا مل ث هم من مصطلح . ُلطل بغي أن  نا هو أن لك ذ�  يفإن  ُن ي فهم

تعراض" يا+ت " سـا نضع أيضا هذه املداخالت وا نا  بأل سـ هالن نا امليض مع هذا . ث جزءا من جسل هذه الويقةصفبو ميكنوهكذا 
 .ªقرتاح

يا::::ئالريس  .ن شكرا لوفد مرص، وأعطي اللكمة لوفد أملا

يا تعراض" أظن أن لكمة ::::نأملا سـتكون قامئة، شكرا �، مفا تقرتحه " اإلحاطة علام" لكن ،"أحاط علام "أفضل من لكمة" سـا
تعراض عىل املزيد من ا. ليس سوى اإلحاطة علام ª سـنطوي مصطلح نا وضع تعريف داخيلي نشاط، وال  ميكن ثهذه الويقة . ل

يس Yهيا عمل  ثة  ü ثة وقرأهتا أطراف ü لبهتا أطراف لت ل ناك بتعريف اخلاص  تعراض أم إحاطة علام؟ إن : ل سـ هل هو أيضا ا
ها، وهذا . وفد ب�ي ال يوافق عىل اإلحاطة علام ية و ية، ال عىل  نا عىل األرقام املا ضعلقد وا يف كفق نا تناقضا؛ُيعد ل ن ألنه يعين أ

يط هبا علام ال ية بل  يا+ت املا حنيع أيضا املوافقة عىل ا ل ب لتط  .نسـ

تحدة: ئالريس يا، وأعطي اللكمة لوفد الوال�ت ا ملشكرا لوفد أملا  .ن

ية تحدة األمر يكالوال�ت ا نا ::::مل تح  يقات اليت أبداها وفدا اجلزائر ومرص ومفاده أنه مل  ل أعود فقط إىل أحد ا ت الفرصة لتعل
شأن تقرير أداء الرب+مج بتفاوض  يس دور+. لل ثل يف املوافقة عىل تقرير أداء الرب+مج . لإن ذ�  يf بوصفهيمتإن دور+  تق 

نظمة يا من جانب األمانة للعمل ا=ي تضطلع به ا ملذا تعراض يف  صورة إحاطة أو اإلحاطة. ت ª بل سـولن  نا . مبفردهانق نا  ه إ ن
يام بهثللموافقة عىل الويق تعدون  للقة وهذا ما حنن   .مسـ

يا::::ئالريس تحدة، وأعطي اللكمة لوفد إيطا ل شكرا لوفد الوال�ت ا  .مل

يا ته::::لإيطا تحدة فf قا يا وفرسا والوال�ت ا شاطر وفود أملا نا  ل إ مل ن ن ن  .ن

يا، وأعطي اللكمة لوفد ز شكرا لو::::ئالريس  .مبابويلفد إيطا

بابوي ثاينللعرضيده ي يود وفد ب�ي أن يعرب عن تأ::::مز ئيادة الريس. ل ا نا ،سـ نا درس. ث عىل الويقةبصدد املوافقةن إ  اتعلملقد 
ندما ياسـقا نة، يقلنا موافقنيع  ياء  ية، ويف لك مرة حناول فهيا ªعرتاض عىل أ بحت الويقة مر ُ، فقد أ ي شـ جع ث نا إن معص لقال 

ياء يف الو ثاYول األعضاء قد وافقت عىل هذه األ ية، إىل رت اðموعة األوهكذا كام ذك. يقةشـ ية ومجموعة جدول أعامل ا لتمنفر يق
نا هم ما وا نواجه صعوبة يف  تفاوض،  فقأن  ف سـ يهن يه يف أية ويقة ما دامت هذه املامرسة قامئةعل  ث وما مل نوافق  نا لفعل . عل Yيو

سائل اليت أثر+ها أيضا سات ا=ين أüروا عددا من ا ملهادة مدققي ا حل نا وإىل أن نصل إىل. ش نود أن ن درجة الوضوح، فإ
يط علام آليت تقرير، و نطق ا حنيط علام  ل مب هذه : حن سري+  بات؟ إن  تصو نا أن نعمل أن األمانة ترغب يف معاجلة ا ليف  تف ي ل ل ك

شةثالويقة  نا قمت بعد  ندئذ يف املوافقة عىل م نظر  تأكد أو نضمن أن لك مدخالنا قد أدرجت يف الويقة، فرمبا  ندما  ع، و ن ث ت ن ُع
نا أن نوافق عىل الويقة. ثلويقةا يقات العامة، يطلب  ثحىت اآلن، وناء عىل ا تعل مب ُ نا . ل يقا نا أن نعمل ما إذا اكنت  تيف  تعل ل ك

ت نا  ُواقرتاحا سـ نا أن نعمل أن الويقة اليت ثدرج يف الويقة؟ت ثويف  ل يوم؟ نوافق علهيا تعكس ك شه طوال ا نا نا  للفعل ما  ق ن  ك

سقني::::ئالريس سأÀمن أمتىن بوصفمك  شة هذه ا نا مل أن تقوموا  ق تد. مب بة ا تقرير  تعلق   fقوف ل شع ب ية ي خليق اYاخيل واإلدارة اYا
تو�ت هذه الويقة2011-2010بيت تقرير أداء الرب+مج للفرتة لتث ية مدعوة لإلحاطة علام  نة الرب+مج واملزيا ث، فإن  مبح ن . جل

يه علتفق  شأن الرب. م تقرير  هو ا ثالث  بأما اإلجراء ا ل ية مدعوة لإلحاطة به علام18+مج فل نة الرب+مج واملزيا ن، فإن  شكرا . جل
تفضل. لمك يا،  يوأعطي اللكمة لوفد أملا  .لن

يا تلفة::::نأملا ناول املوضوع من و�ة نظر  خم  تن يس سوى Iرخيف .ل يميلإن تقرير أداء الرب+مج  . من جانب املوظفني لتق ذايت ا
ئ� سـنا أن نطرح أ يري املايض.  اإليضاحات ونطلب مزيدا منميكن نا  تغلكن ال  ـى. ميكن نهتاملايض هو املايض، ويل وا ال يوجد . �
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تعلقيف تقرير أداء الرب+مج  بل،كب يما  يذ الرب+مج يف ا تقية  نف سـيف هذه املعلوماملت يةف  نتفق  اليت نت موجودة يف الرب+مج واملزيا
يق. علهيا تعلومن مث، فال معىن من  يه، هذ.  القرار حىت اآلن� نا  تقرير Iرخي وا علا ا نا نفعل؛فقل  كوحنن بصدد املوافقة عىل ما 
يه ال يوجد=� نا من املوافقة  عل مربر لعدم   .متكن

يا::::ئالريس سأÀ. ن شكرا لوفد أملا سقني من معاجلة هذه ا متكن مجموعة ا ملوكام ذكرت، أرجو أن  ملن  وأعطي اللكمة اآلن لوفد. ت
 .الربازيل

تفجمرد ::::الربازيل يال ا تقرير حيلل. نكري فf ذكره وفد أملا بع ا ل يل  ما حدث يفلط تح يل إداري مع بعض ا نه  ل املايض،  ل حتل لك
نوعي ا=ي حيدد  نجز"و" زُما أجن"لا يل ا=. "يُما مل  تح لوهو نوع من ا يا+ت ل ته عن ا تلف يف  هو  بايت، ومن مث،  يع لخي طب ف �

ية يمي ا=ايتل ألن وجود األرقام حيول دون وجود هذا ا؛لاملا سريا ملا و. لتقنوع من ا يمي ا=ايت ا=ي قامت به األمانة  تفيعد ا لتق
ناس إىل عدم . حدث من و�ة نظر إدارية يل الرضال=ا مثة ما يدعو ا يح تÁ حماوÀ .قإزاء لك ما  ضتو سابقةل  ل مداخليت ا

 .ءبعض اليش

سقني::::ئالريس تفكري. للمن وكام ذكرت، سأترك األمر  نمك ا لوإذا أ يغة أخرى خبالف تÁ اليت عرمك توص يف  يمك  للضهتا  . عل
تعرضمت الويقةميكنمك القول إ تعرضمت الويقة عىل حنو إجيايب، أو ا ثنمك ا سـ ث تعرضمت مع  عىل حنو إجيايب وأحطمت هبا علامسـ سـ، أو ا

تقدير، أو تقد بأنين سأترك األمر لمك.  علام هبا أحطمتلا  .عأ

 ]ثهناية الويقة[

 




