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  املؤمتر العام
  الدورة الرابعة عشرة

       ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
     تقرير اللجنة الرئيسية    
     رئيس اللجنة الرئيسية، )إسبانيا(كارو -السيد سانتياغو مارتينيثم من مقدَّ    

نـوفمرب إىل  /ثـاين  تـشرين ال  ٢٩جلسات خالل الفترة مـن      ست  عقدت اللجنة الرئيسية      -١
 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١

ــوّ   -٢ ــة نـ ــاؤهم وانتخبـــت اللجنـ ــة أمسـ ــرئيس التاليـ ــالفو   :اب الـ ــالفو كـ ــام كـ ــسيد ويليـ  الـ
ــويب أوســوبوكوال ) كوســتاريكا( ــسيدة أولوات ــو -وال ــا(أبوب ــا  ) نيجريي ــا كوفاكوف ــسيدة هان وال
 ).سري النكا(والسيد ساتيا رودريغو ) سلوفاكيا(

دة إليها من املـؤمتر العـام، يف بنـود جـدول األعمـال            للوالية املُسنَ   وفقاً ونظرت اللجنة،   -٣
) ب (١٠و) أ (١٠وُنظــر يف مــشاريع املقــّررات أو القــرارات املتعلقــة بــالبنود . ٢٠ إىل ٧مــن 
 .٢٠ و١٨ و١٧ و١٦ و١٤ و١٣ و١٢ و١١ و)ه( ١٠و) د (١٠و) ج (١٠و

ــوم     -٤ ــسة األوىل املعقــودة صــباح ي ــشرين ا٢٩ويف اجلل ــاين ت ــوفمرب /لث ، توّصــلت ٢٠١١ن
اللجنة إىل توافق يف اآلراء بشأن مخسة عشر من مـشاريع املقـّررات أو القـرارات املتعلقـة بـالبنود                

وتـــرد تلـــك  . ٢٠ و١٦و ١٤ و١٢ و١١ و)ه (١٠و) د (١٠و) ج (١٠و) ب (١٠و) أ (١٠
دة بعــد ظهــر اليــوم ويف اجللــسة الثانيــة املعقــو. Add.1 واإلضــافة GC.14/L.2املــشاريع يف الوثيقــة 

نفــسه، توّصــلت اللجنــة إىل توافــق يف اآلراء بــشأن التوصــية الــصادرة عــن املــؤمتر الــوزاري ألقــل 
 .GC.14/L.2/Add.1، اليت ترد يف الوثيقة ١٧البلدان منوا يف إطار البند 



GC.14/21 
 

2 V.11-87613 

 

م دِّ، قُـ  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠وعقدت اللجنة جلسة قصرية صباح يوم األربعاء،          -٥
وعقــب مــشاورات، توافقــت اآلراء بــشأن االقتــراح واعتمدتــه  . ١٣خالهلــا اقتــراح يف إطــار البنــد 

ق توافـق   وحتقَّـ . نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٣٠اللجنة يف جلستها الرابعة املعقودة بعد ظهر يوم األربعاء،          
  ).ب (١٠يف اآلراء أيضا يف تلك اجللسة بشأن نص مقدَّم من الرئيس يف إطار البند 

نظـرت اللجنـة   ديـسمرب،  / كـانون األول ١ويف اجللسة اخلامسة اليت ُعقدت صباح يوم         -٦
ـــ    يف اجللــسة الــسادسة، املعقــودة بعــد  و. ١٨ والــصني يف إطــار البنــد  ٧٧يف مقتــرح جمموعــة ال

ظهــر اليــوم نفــسه، أُقــرَّ نــصٌّ بتوافــق اآلراء بــشأن ذلــك البنــد لكــي ُيقــدَّم يف توصــية إىل املــؤمتر 
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