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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010سبمترب  13: لا

  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون الدورة 
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

تقرير الفريق العامل املعني 
  باملسائل املتعلقة بالتدقيق الداخلي

  الفريق العاملمن إعداد

نة حتتوي .1 يق ادلاخيل كام قدم إىل  تد تعلقة اب سائل ا جل هذه الويقة عىل نص تقرير الفريق العامل املعين اب ل مل مل ِّث ق
رشة  سة  ية يف دورهتا اخلا عالربانمج واملزيا م مترب 3 إىل 1من (ن  ).2010سب 

نة خبصوص هذا .2 ية ا للجوميكن الاطالع عىل تو تقرير ص نة الرب"يف ل ا يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص انمج ل
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).A/48/24ثالويقة " (2010سب 

بو مدعوة إىل .3 ية العامة للو يإن ا املوافقة عىل  مجلع
شأن تقرير  ية  نة برانمج واملزيا ية الصادرة عن  تو با ن جل ص ل

يق تد نة ا تعلقة  سائل ا قالفريق العامل املعين اب ل بلج مل ام ك ،مل
 .A/48/24ثالويقة ردة يف يه وا

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 املرفق

 تقرير
تعلقة سائل ا ملالفريق العامل املعين اب  مل

يق تد قنة ا ل بلج
 

بو  .1 يق يف مقر الو تد نة ا تعلقة  سائل ا يعقد الفريق العامل املعين اب ل بلج مل بو يوم قمل سطس 31ييف مقر الو غ أ
2010. 

ثالثني ودعي الاجامتع إىل الانعقاد معال بقرار اختذت .2 نة وا ثا ية العامة يف دورهتا ا له ا ل مترب إىل 22من (ممجلع  1سب 
توبر   :1من أجل ما ييل) 2009كأ

ناير  "1""  يق حىت  تد نة ا يع أعضاء  يجتديد والية  ل جل  ؛2011قمج

يريات الوجهية يف دورهتا  "2" نة، هبدف الاتفاق عىل ا يق وجحم ا تد نة ا ناوب يف  تغومراجعة إجراء ا للج ل جل لت قل
نة املع  ؛2010سـقودة 

ندين  "3" شاء فريق عامل ألغراض ا بوإ سقني للمجموعات، وادلول " 3"و" 2"لن بعة  تألف من  نأعاله،  سـ مي
يق  تد نة ا يس  ية ور نة الربانمج واملزيا تب  متة و قاألعضاء ا ئ لمك جل ن جل يابه(مله غأو انئب الريس يف حال  ). ئ

نة الربانمج واملزيا ته إىل  جلوسريفع الفريق العامل تو بةل صي ملقية يف دورهتا ا لمتكني ادلول ) 2010سـنة (ن
سمرب  يق يف موعد أقصاه د تد نة ا يار األعضاء اجلدد يف  ياألعضاء من ا ل جل قت  ".2010خ

يات تو صوفامي ييل ا  .ل

يق .أوال تد نة ا يات  قتو ل جل  ص

مترارا لعمل الفريق ا .3 يق ا تد نة ا شات حول  نا نة أدانه، تأيت ا سـخبصوص خارطة الطريق ا ق لي جل ق مل  9لعامل يويم ملب
يث2010 فرباير 10و  ح، 

بح  "1" يق  تد نة ا ية  يري  ية  تصصدرت تو ل جل سم تغ لص ت ية ابلرقابة "قب تقةل ا شارية ا بو الا ننة الو سـ ت ي ملعجل مل س
 اإلدارية؛

يق وادلول األعضاء"ومت الاتفاق عىل  "2" تد نة ا تفاعل بني  قسني ا ل جل ل إضفاء الطابع املؤسيس "وعىل " حت
ي سات اإلعال معىل ا نةجلل يق يف هناية لك اجامتع تعقده ا تد نة ا للجة اليت جتمع بني ادلول األعضاء و ل ؛ "قجل

ند 3انظر الفقرة [  ].ئ من ملخص الريس5لب، ا

يق الواردة يف  .4 تد نة ا يات  يكون املوضوع األول تو شات حول خارطة الطريق،  نا يال  قو ل جل ص سـ ق للم تقيمي معل "تسه
ياهتا يق و تد بو  معلنة الو لل ي وعىل ). 22-21، ص 81-70انظر الفقرات . WO/GA/38/2ثلويقة ملحق اب ("قجل

ية تا يات ا تو لمن املمكن إيالء األولوية  ل ص  :لل

نة الربانمج  "1" نعقد أكرث من  بو  ية جديدة داخل الو ئة رئا شاء  نظر ادلول األعضاء يف إ جلأن  ت ي سـ ي ن هت
رش عضوا  تة  رش و ية ورمبا تضم ما بني اثين  عواملزيا سـ ع  ؛)74الفقرة (ن

بو  "2" ية الو يق داخل  تد نة ا بت يف صفة أعضاء  ساعدة األمانة، وا يق عىل  تد نة ا يوأن حتصل  ل جل ل م ل نجل ق بق
 ).81وفقا للفقرة (

                                                           

1

 .30 الفقرة WO/GA/38/20ثالويقة  
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شات وابإلشارة إىل  .5 نا قا ناء ادلورة األوىل لمل سائل ثاليت دارت أ تعلقةمللفريق العامل املعين اب يقملا تد نة ا ق  ل  بلج
ناير سـتث، فإن ادلورة الا)2010 فرباير 10و 9( تواصل يف  ية  نة الربانمج واملزيا ية  ينا سـ ن للج شاهتا 2011ئ نا ق  م

يق والرصدبشأن  ية  ية جدول أعامل ا سـالروابط القامئة مع آ من للتنل ياق، أن تؤخذ يف . لت لسـومن املقرر يف هذا ا
يق والرصد ية ا ية الفكرية حول آ ية وا نة ا شات ادلائرة يف  نا بار ا سـالا ل من جل ق مل نت لتع مللك  .لت

يات الواردة يف تقرير وعىل أث .6 تو تعلقة اب شات ا نا صر ا ل مل ق يمي"مل يات األخرى اليت "لتقا تو شة ا نا ص، من املعزتم  ل ق م
يق، يف مراحل الحقة تد نة ا قرفعهتا  ل  .جل

ها  .7 يات وترا تو يق أن بعض ا تد نة ا يات، جيوز أن يطلب إىل  تو شات ادلائرة حول ا نا جعويف معرض ا صق ل ل جل ص ل ق ُمل
نظر فهيا يد ا لو ية حمددةوفقا مل تع تجد ، يف همةل ز نا  مسـ  .ي

يا يق خارطة .ناث تد نة ا يات  شة تو نا ق طريق  ل جل ص ق مل
 

ناير من املقرر  .8 ية يف  نة الربانمج واملزيا ية  نا يعقد دورة ا ن للج ئ ناير 13 و12ومن املفضل أن تعقد يف  (2011سـتث ي 
شة) كام ورد يف اجلدول الزمين أسفهل نا يق اجلديدة و تد نة ا يل  قإلقرار  ل مجل ق نة الواردة تشك يات ا يذ تو للج  ص تنف

 .WO/GA/38/2ثيف الويقة 

ناير  .9 ية يف  نا ية أن تطلب يف دورهتا الا نة الربانمج واملزيا يوكام ذكر آنفا، جيوز  ئ ن يق 2011سـتثللج تد نة ا ق إىل  ل جل
نة الربانمج وا بل دورة  تجد  نظر فهيا وفقا ملا  يات ومراجعهتا وإعادة ا تو تكامل بعض ا جلاجلديدة ا سـ ل ص ل قسـ ية ي نملزيا

 .2011نيف يويو 

يه يف ادلورة األوىل للفريق العامل  .10 توصل إ تعلق ابالتفاق اذلي مت ا لوفامي  ل ، من املعزتم أن تدعو )انظر أعاله(ي
يا إىل حضور  بو ادلول األعضاء ر مسأمانة الو يق اجلديدة"ي تد نة ا ية مع  قدورة إعال لم واليت يفضل أن تدوم " جل

نةيوما اكمال، وذكل مضن اإلطار سري . للج الزمين للك اجامتع  ية أيضا  تيومن شأن هذه ادلورات اإلعال م
يق تد نة ا يات  شات حول تو نا قا ل جل ص ق  .مل

بارشة يف  .11 ية  نة الربانمج واملزيا بل دورة  مو نق نة املذكورة،  سـتعقد 2011بريع جل للجسة تدوم يومني دورة  جل
يق تد نة ا يات  شة تو نا قملواصةل  لم جل ص  .ق

سة مماثةل ت .12 تعقد  جلو ية سـ نة الربانمج واملزيا بل دورة  بارشة  ندوم يومني  جل ق مترب م  للميض قدما 2011سبيف 
يق تد نة ا يات  شات ادلائرة حول تو نا قاب ل جل ص ق  .مل

ناير  .13 ية يف  نة الربانمج واملزيا ية  نا ناء ادلورة الا نظر ادلول األعضاء أ يو ن للج ئ ثث تت ن يف إماكية املوافقة عىل 2011سـس
ية ية حكو مآ مترب منتظمة لدوية  ل يق بعد  تد نة ا يات  شة تو سبنا ق ل جل ص ق  .2011مل

ثا يارمه .لاث يق وا تد نة ا تأعضاء  ل خجل ق
 

بو .14 بعة لدلول األعضاء يف الو ية ا بعة أعضاء من لك إقلمي من األقالمي اجلغرا يق من  تد نة ا يتألف  سـ سـ ل لجل ف ق  .ست

ن .15 يمي  سب  جلوإذا مل يكن من مرحش مؤهل من إقلمي ما، فإن املرحش األعىل ربة  حب يق تقت تد قة ا هو ) انظر أسفهل(ل
ميي يهل اإل نظر عن  نصب، بغض ا يحصل عىل ا قلاذلي  ث ل مل  .متسـ

نفاذ  .16 يدخل حزي ا بعة أعضاء  تصار عىل  لأما الا سـ فسـ ناير ق مترار العمل، . 2011ييف   سـيواصلسـوحرصا عىل ا
يان بريان اخلار جا ية حىت هناية تقدمي خل يق احلا تد نة ا ل خدماهتام يف  ل ثاين من الويقة انظر املرف (2011قجل ثق ا ل

A/41/10 .(نة تصويت داخل ا يان بأي حق يف ا بريان اخلار تع ا للجولن  ل خل جمت  .ي
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يقيرحش/ختارسـُيو .17 تد نة ا بعة يف  يع األعضاء ا ق جمددا  ل جل سـ بو امل. لمج تدعو الو يو متنيرحشني سـ  إىل تقدمي ملها
 :أي الرصد املضاعف مقاربة عىل أسا اسـامتراهتم

تحـدةيعـىل مـوقع للعمـوم مفتوحـةإعالانت  نرش "1" بـو واألمم ا مل الو رشات ،ي  أخـرى وفـق املامرسـات نـويف 
تحدة سائدة يف األمم ا ملا  .إن لزم األمر ل

يع ادلول األعضاءإرسال خطاب و "2" نظر يف مجمن املدير العام إىل  متـني من املرحشني اسـامترات تقدميلل   ملها
يحات/الاســامتراتأن هــذه بـعلـام  تعامل عـىل قــدم لـن اء  مـن ادلول األعــضشـــالرت ســـحتظــى ابألولويـة و

ساواة مع  توحة للعموم الواردة عن طريق اإلعالانت الاسـامتراتملا  .ملفا

تقدم  .18 ّئة حممكني إىل املضاعفات الواردة عن طريق مقاربة الرصد شـيحالرت/الاسـامتراتمجيع سـو تتألف من  (هي
ثلني عن ادلول األعضاء ممبعة  نة الربانمج واملاتنشـهئسـ) سـ نادا جل  بعة مرحشني جدد ا ية من أجل تزية  ستزيا سـ ك ن

يارإىل معايري  نة يف يه حمددة كام ختالا نة للجوالية ا  ).WO/GA/34/15ثالويقة ( اخلاصة 2007لسـ املعدةل 

نة الربانم .19 تطلب  جلو ية إىل املدير العام سـ يح إىل َأن يدعونج واملزيا ية شـتر قلمي خشص واحد من لك مجموعة إ
بعة أعضاءهيئة احملمكنيلتشكيل  تع أعضاء . سـ من  بغي أن  يمتو ئةين ية ألداء هماهمملهيا  .ف مبؤهالت اك

تحدد  .20 ها.  نظاهما ادلاخيلهيئة احملمكنيسـو ية يف  شفا تقةل مع احلرص عىل ا تعمل بطريقة  معلو ف ل سـ  .مسـ

بو هيئة احملمكني صممسـتاملعدةل  الواليةووفق  .21 نة الو شاور مع  يمي اب لل مصفوفة  ي جل لت يق وبدمع من أمانة تق قتد
بو سق حيدد . يالو هذه املصفوفة  يكون  نو يا للمؤهالت ولسـ نة هيئة احملمكني اتضعهنادلرجات ادل شاور مع  جل اب لت

يق تد قا  .ل

يحات/الاسـامتراتمجيع فرز  هيئة احملمكني توىلستو .22 ية املرحشنيتوبت يف شـالرت مث سرتسل قامئة املرحشني . هل أ
يق  تد نة ا قاملؤهلني إىل  ل يميجل نادا إىل مصفوفة ا يمي يرتكز عىل الرتيب ا تقمن أجل  ت ت لتق ند إرسال هذه القامئة . س عو

شطب  يق  تد نة ا تإىل  ل سجل سم  هيئة احملمكنيق ية يك  ثل الامس وا تارة عن املرحشني  تبعض املعلومات ا سـ يخمل جلن م
يمي ابإلنصاف والزناهة  .لتقا

تد .23 نة ا بات الالزمة  توىل األمانة وضع الرت لو للج ي تت يمي املرحشنيس نجز  تقيق يك  يق . تق تد نة ا ند اللزوم، ميكن  قو ل للج ع
هذا الغرض متويل الالزم  همة وأن تطلب ا نة يف أداء ا ساعدة ا يا مالمئا أو أكرث  بريا خار لأن تدعو  مل ج لخ للج وعىل . مل

يق إخطار  تد نة ا قأعضاء  ل متل يف املصاحل  هيئة احملمكنيجل يمي ناءثأحمعن طريق املدير العام بأي تضارب  تق 
 .املرحشني

يمي اذل .24 يق ا تد نة ا تقوسرتسل  لق ل يةوزعوت هيئة احملمكنيي أجنزته إىل جل ناطق جغرا بع  ف املرحشني وفق  م وسزتيك . سـ
يق هيئة احملمكني تد نة ا يمي  نادا إىل  ية ا نة الربانمج واملزيا قبعة أعضاء جدد دلى  تق لت جل ن جل  .سسـ

ندما تصدر  .25 ي هيئة احملمكنيعو تا يهتا ا متو خل نة الربانمج ةص تجري إن لزم األمر جلإىل  ية  سـ واملزيا مقابالت مع ن
ية الاجامتعات عن بعد ابلصوت (املرحشني الواردة أسامؤمه يف القامئة املوجزة  نسن أن تكون مقابالت  بتقتح يسـ

سني يف امبدأ يك تكفل ) والصورة توازن بني ا هارات واخلربات وا سلمي بني ا تالف والامتزج ا شالا تمل لجل ن ل ل كيةل ئ
يق تد نة ا قالعامة  ل بغي مراعاته هو . للج تعداد للعمل والالزتاومتزي املرحشيأن ينوما  ية والزناهة سـن ابال ملهنم وا

تقالل  .سـوالا

بعة اذلين  .26 يني املرحشني ا يق عن طريق  تد نة ا شأن تكوين  ية القرار الهنايئ  نة الربانمج واملزيا تخذ  سـو تع ل جل ب ن لجل ق ست
ئة احملمكني ياته سوف وإ. هيأوصت هبم  سؤو تطع املرحش املوىص به من إقلمي من األقالمي الاضطالع  لن مل  مب يسـ

يق تد نة ا يمي  ناء عىل  تايل من اإلقلمي ذاته  ية املرحش املؤهل ا نة الربانمج واملزيا قتعني  لتق جل ب ل ن توفر مرحش . جل يوإن مل 
يق بغض  تد نة ا يمي  يعني املرحش اذلي حصل عىل أعىل تقدير يف  قبديل،  لتق جل ها سـ يهل أو  نظر عن  متثيلا ث متل

ميي  .قلاإل



WO/GA/39/13 

Annex 

4  

يق يف  .27 تد نة ا يمي  ناد إىل  يع املرحشني املؤهلني ابال قوسوف يدرج  تق لت جل تعان هباجسل خرباء/قامئةسمج به يف /ليسـ 
بل  يق(ملسـتقا تد نة ا بديل يف  قمبا يف ذكل يف وقت ا ل جل  ).لت

يق ًرابعا تد قنة ا ل تعاقب: جل تعراضلا  سـ والا

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

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

بارا من فرباير  "2" يق اجلديدة ا تد نة ا تيعمل أربعة أعضاء يف  ل عجل تجديد 2011ق نوات قابةل  لل ملدة ثالث  سـ
 ملدة واحدة أخرية؛

ن "3" تجديد؛جليعمل ثالثة أعضاء يف  نوات غري قابةل  يق اجلديدة ملدة ثالث  تد للة ا سـ  قل

يق يف عام  "4" تد نة ا قحتدد مدة معل األعضاء اجلدد عن طريق حسب القرعة يف أول اجامتع  ل  ؛2011للج

نوات  "5" يق العمل ملدة ثالث  تد نة ا يع أعضاء  نوات امخلس األوىل، يواصل  سـبعد انقضاء فرتة ا ل جل مج قسـ ل
تجديد مرة  يني . واحدةللقابةل  ناء  يق أ تد نة ا مترارية العمل يف  تعومن شأن هذا الرتيب أن يضمن ا ث ل قجل سـت

ثالث  نوات ا نوات بعد انقضاء مدة ا تظمة من ثالث  نة عىل فرتات  لأعضاء جدد يف ا سـ سـ ن لللج م
 األوىل؛

يه؛ "6" متي إ سه اذلي  يق مرحش من اإلقلمي اجلغرايف  تد نة ا لبدل بلك عضو من أعضاء  نف ل ينجل ق  يست

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

ناء مدة  "8" يق أو وفاته أ تد نة ا تقاةل أحد أعضاء  تعانة بقامئة اخلرباء املذكورة أعاله يف حاةل ا ثجيوز الا ل جل سـ قسـ
ها  .معلمعهل أو 

توضع  .29 تعراضسـو ية ا سـآ يار وال نة أعاله خت من أجل حبث إجراءات الا ملبيّتعاقب ا نة [ل تصاصات  جلانظر ا خ
يق  تد بو  قالو لل نوات، : WO/GA/34/15ث من الويقة 13الفقرة (ي سـتعرض ادلول األعضاء مرة لك ثالث  تسـ

ها وعضويهتا يق وطريقة  تد نة ا معلوالية  ق ل تفظ ادلول األعضاء رمغ ذكل بإماكية طلب إدراج ذكل . جل نو حت
تعراض يف جدول أعامل أية دو يةسـالا نة الربانمج واملزيا نرة من دورات   .)]جل

سا   اجلدول الزمين .مخا

يار يرد أدانه جدول زمين مؤقت  .30 يق جلنة أعضاء ختال تد قا   :اوتكويهن اجلديدةل

ية جلتتخذ  � شأن ننة الربانمج واملزيا مترب لقرارا هبذا ا بوع األول من  سبيف األ يات 2010سـ ناء عىل تو ص  ب
سائ تعلقةل ملالفريق العامل املعين اب يقملا تد نة ا ق  ل  ؛بلج

ية العامة وتوافق � ية مجلع ا مترب صعىل تو ية هناية  سبنة الربانمج واملزيا ن  ؛2010جل

توبر 1يف و � بو 2010ك أ يةإىل تقدمي ي، تدعو أمانة الو يحاتال/ لالسـامتراتقلمياجملموعات اإل  ا فرد،شـرت
ّئة احملمكنيتشكيل لمنطقة، للك  اواحد ـي . هي  حبلول  بذكل ادلول األعضاءوإخطارهيئة لاتشكيل ينهتو

توبر 8  ؛2010ك أ

بواتدعو أمانة و � يحات ال أو الاسـامترات  إىل تقدمييلو يقجلنة لتشكيل شـرت تد قا بوع اجلديدة يف ل  سـاأل
ثاين من  توبرلا  ؛2010 كأ

ّئة احملمكني تعقد و � بوع هي ها األول يف األ سـاجامت ثاين منع توبر لا تصاصاهتت و2010ك أ خمتد ا  ؛اع
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ّئة احملمكني تعقد و � يةدورهتا هي ثا نا توبر ل ثالث من أ بوع ا ك يف األ ل نة 2010سـ شاور مع  بدأ ا جل و ت يقلي تد قا  ل
ية  تصاصاتلوضعلاحلا نادا إىل ا يمي ا خ مصفوفة ا ت ستق نقحة  ل يق ا تد بو  ملنة الو لل ي  ؛2007 سـنةقجل

يمي؛ آخر 2010 نومفرب 5ويكون يوم  � ية ملصفوفة ا يغة الهنا لتقموعد لوضع ا ئ  لص

سمل الاسـامتراتموعد آخر 2010 نومفرب 5 يوم ويكون �  ّ يحات؛/لت  شـالرت

ّئة احملمكني " وتفحص" � ثاين من /الاسـامتراتهي بوع ا تحديد املرحشني املؤهلني خالل األ يحات  لالرت سـ ل شـ
 ؛)2010 نومفرب 12 إىل 8من  (2010نومفرب 

يق يف مشأهنب معلوماتحتال قامئة املرحشني املؤهلني مع و � تد نة ا ق إىل  ل ثالث من نومفرب جل بوع ا لاأل سـ
 ؛2010

تمكل  � يقجلنة تسـو تد قا يمي خالل نومفربل ها للمرحشني وفقا ملصفوفة ا تق  لمي سمرب - تقي قدم تقرير ت، و2010ي د
يمي ّئة احملمكني ل لتقا سمرب 10 حبلولهي  ؛2010ي د

ّئة احملمكني وتضع � يارمههي بعة مرحشني تويص اب ية تضم  ت قامئة هنا سـ نطقة خئ  يف الفرتة من ية،قلميإم من لك 
سمرب 17 إىل 13 ها إىل  2010ي د ية؛حتيلو ننة الربانمج واملزيا  جل

يةوتأخذ  � ننة الربانمج واملزيا شأنجل نة ب قرارا  يل  جل  يقتشك تد قا ية هتادوريف  اجلديدة ل نا ئ الا من (سـتث
ناير 13 إىل 12األفضل يف الفرتة من  يات ) 2011ي  ّئة احملمكنيصعىل أساس تو يذ ا أيضناقشتو ،هي تنف 

نة  يات  جلتو يقص تد قا  ؛ل

يقجلنة توبدأ  � تد قا بارا من هامعل اجلديدة ل  .2011 فرباير عتا

يات  .31 ية إىل  نة الربانمج واملزيا مجعأوصت  ن جل
يات الصادرة  تو بو ابملوافقة عىل ا صادلول األعضاء يف الو ل ي
يق  تد نة ا تعلقة  سائل ا قعن الفريق العامل املعين اب ل بلج مل مل

يذها، كام يه و  من 30 إىل 3اردة يف الفقرات من تنفو
 .تقرير الفريق العامل
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