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 2011 ليويو 1 إىل ن يويو27جنيف، من 

  بنية احلوكمة يف الويبو
 األمانة من إعداد

 مقدمة

رش .1 سادس  ها ا ية يف اجامت نة الربانمج واملزيا عبت  ل ن جل ناير 13 و12نعقد يف مل اعطل من األمانة إعداد  2011ي 
شمل تويقة   :ث

ثا، عىل أساس ) أ"( ًحتد تحدة احلومكةبشأن بىن ، WO/GA38/2ثامللحق األول من الويقة ي مل يف األمم ا
ية ادلوية األخرى؛ نظامت احلكو لوا  ممل

شأن  بمن ادلول األعضاءمساهامت ) ب( بواحلومكةبآراءها   ؛ي يف الو

تعراضا) ج( ًا بوسـ شأن احلومكة يف الو سابقة  ي للواثئق ا ب  ".ل

 )."5"359، الفقرة .WO/PBC/16/6/Provثانظر الويقة (
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ثا لويقة سابقة  .2 ثتقدم هذه الويقة حتد ي بوأعدهتا األمانة عن ًث يية احلومكة يف الو ثوشمل الويقة،   .1بن  "1"، مكالحقت
WO/GA/38/2 ثللويقة امللحق األولنسخة حمدثة من 

شأن  اآل"2"؛ 2 بو  براء اليت وردت من ادلول األعضاء يف الو ي
بو نظامت ادلوية3ياحلومكة يف الو تحدة وسائر ا ية احلومكة يف األمم ا يغة حمدثة  ل؛ و مل مل لبنص َّ. 

بو يية احلومكة يف الو 4بن

 

بو حنو  .3 ية6 معاهدة، مبا فهيا 24يتدير الو يف4، و5مل معاهدات تؤسس أنظمة امحلاية العا   .6للتصن معاهدات 
شئ  ها ")الاحتادات("ل معاهدة من هذه املعاهدات احتادات دوية 13تنو يذية أيضامجعية ل  نة  ًوها يف بعض احلاالت  نف تل .  جل

تنيلك احتاد يضم وميكن أن  لهيئتا ا يات لك تني، اك مجلع الر يذية، وكذكل ئيسـي واألفرقة العامةل، واللجان، األفرقة لتنفواللجان ا
هدف حمدد يذ معاهداهتملعنوا لاخملصصة  يع .ا والاتفاقات ذات الصةلبتنفية  بنية احلومكة يف جتم  وميكن يف الوقت الراهن 

بو  سري يف يالو يل ا لتيعىل  توايت سب سملسـا يةةمخلا تا ل ا ئاتل  :للهي 

ئات  )أ( يةلهيا  ئيسـالر

ثالث .4 ية ا ئات الر لا سـ يي ئه شأهتا ل ية العامة للون لدلول األعضاء اليت أ بو يه ا ية الو مجلعاتفا ي بو،7يبوق ، 8ي ومؤمتر الو
نة  بو جلو للالو  .9تنسـيقي

                                                           

 ).1998 فرباير A/32/INF/2) 20ثر الويقة  انظ 1
سابقة  2 سودة ا تغريات اليت أدخلت عىل ا سق يوحض ا يح الواثئق  للقد مت  مل ل بن  .نقت
نحو اذلي وردت به من ادلول األعضاء 3 تحرير، عىل ا تعلق اب يريات  شلك، بدون أية  ل تعرض اآلراء يف نفس ا ل ت تغ ل ُ. 
يه مصطلح  4 ية،"بأنه " governanceاحلومكة "ج يعرف مكزن رو يا بة الوحدة ا سـنظام يمت من خالهل مرا لسـ سلطة عىل وحدة "أو " ق مترة  للاملامرسة ا ملسـ

ية سـيا بارة ." سـ تخدمت  عويف هذه الويقة، ا سـ بو من خالهل " بنية احلومكة"ث نظام اذلي متارس ادلول األعضاء يف الو بو لإلشارة إىل ا تعلق ابلو يفامي  ل ي ي
سلطة بة وتؤدي ال/لا نظمةقاملرا سلطة داخل ا توزيع ا ملوظائف وفقا  ل ل ناء عىل . ً شلكة  ئات ا يع األهجزة وا شمل  بو  ية احلومكة يف الو بوذلكل فإن  مل ي مج ت ي لهب ن

ئات شـهئا تكل األهجزة وا ية اليت  ئات الفر يع ا بو، وكذكل  يمعاهدة تديرها الو ن ع ي مج هي له  .تل
نات ا  5 شأن الاعرتاف ادلويل بإيداع الاك ست  ئمعاهدة بودا ب يقة ألغراض اإلجراءات اخلاصة ابلرباءاتب يل ادلويل للرسوم قدل شأن ا سج؛ واتفاق الهاي  لتب

يل ادلويل للعالمات؛ وبروتوكول  شأن ا يد ادلويل؛ واتفاق مدريد  ها عىل ا شأ و يات ا شأن حامية  بونة  ية؛ واتفاق  نا سجوالامنذج ا ب لصع ن سم ب شـ ع تلص ت لل سجيلت مل
يل ادلويل للع شأن ا سجاتفاق مدريد  شأن الرباءاتلتب تعاون  بالمات؛ ومعاهدة ا  .ل

ية  6 نا يف دويل للرسوم والامنذج ا به  شئ مبو عاتفاق لواكرنو اذلي أ لص ن تصن سلع واخلدماتو ؛ج يف ادلويل  شأن ا يس  للاتفاق  ن لتصب يل ن تسج ألغراض 
يف ادلويل للرباءات؛سرتاسربغالعالمات؛ واتفاق  شأن ا ن  به لتصب شئ مبو نا اذلي أ تص واتفاق  جي ن ي تصويرية للعالماتف نارص ا ليف دويل  للع  .ن

ية برن 7 ية ابريس أو اتفا بو واليت يه أطراف أيضا يف اتفا ية الو ية العامة من ادلول األطراف يف اتفا تكون ا ق  ق ًق ي مجلع ية العامة يف الوقت احلايل . ت مجلعوتضم ا
ية العامة يه. ً عضوا177 ية  هام الر للجمعوا ئيسـ  :مل

يق؛تعني املدير العام  "1"  نة ا يح  سـناء عىل تر جل شـ  لتنب
توجهيات الالزمة؛ "2"  يع ا متدها، وتزوده  نظمة و لنظر يف تقارير املدير العام اخلاصة اب جبم مل  تعت
توجهيات؛ "3"  متدها، وتزودها اب يق و نة ا شطة  لنظر يف تقارير وأ سـ جل ن تعت  لتن
شرتكة بني الاحتاد "4"  نفقات ا تني اخلاصة اب ية فرتة ا ملتقر مزيا ل  ات؛لسـنن
شار إلهيا يف املادة  "5"  ملمتد اإلجراءات اليت يقرتهحا املدير العام خبصوص إدارة الاتفاقات ادلوية ا ل  ؛"3"4تع
نظمة؛ "6"  ية  للمتقر الالحئة املا  ل
تحدة؛ "7"  بع يف األمم ا بار ما هو  سكراترية آخذة يف الا ملحتدد لغات معل ا ت ت مل  ع
شار إلهيا يف املا "8"  ية؛" 2)"2(5دة ملتدعو ادلول ا قتكون طرفا يف هذه الاتفا ً  ل
ية؛ "9"  ية وغري احلكو نظامت ادلوية احلكو نظمة ومن ا بني من ادلول غري األعضاء يف ا سمح هلم حبضور اجامتعاهتا مكرا محتدد من  م لق مل مل  ي
ية "10"  بة تدخل يف نطاق هذه الاتفا نا قبارش أية همام أخرى  سـم  .ت

ية ا) 2(6انظر املادة  بوقمن اتفا  .يلو
بالغ عددها  8 بو وا ية الو تكون املؤمتر من لك ادلول األطراف يف اتفا ل  ي ية برن أو مل تكن184قي ية ابريس أو اتفا ق دوةل، سواء اكنت أطرافا أيضا يف اتفا ق ً ً  .

بو يه  :يوهمام مؤمتر الو
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يةويف املامرسة .5 نفصل لعمل ا شلك  متع املؤمتر أبدا  م، ال  ب ً ية العامةجي ناء نفس الفرتة ويف نفس .  مجلععن ا متع أ ثهو  جي ف
ية العامة متع فهيا ا مجلعالقاعة اليت  يد الظاهر يف جت سؤول اذلي يرأس الوقائعح، والفارق الو تالف ا مل هو ا   كام أن .الاجامتعخ

نظر يف أي ياملؤمتر، يف الواقع العميل أيضا، ال ياكد  نفصةل لألعامل ةً منود  يفي املفرتض  .ب سـمي الو يقة، فإن ا ظويف ا لتق حلق
ية العامة واملؤمتر مل حيدث قط مجلعأصال يف العمل بني ا ً. 

ثالثوابإلضافة إىل  .6 ية ا ئات الر لا سـ يي ئه شلك، ل يات يف لك احتاد  تتوجد  بويمجع ناء عىل معاهدة تديرها الو ي  ، 10ب
يذية الحتاد برنكجمعية احتاد ابريس نة ا يذية الحتاد ابريس وا نة ا نف وا تنف لت للجل  .للج

شلك حىت اآلن  .7 ية الهيئات لبعض اتتومل  ها ُاليت وسـرئا ومن .  عند اعامتد املعاهدات ذات الصةللضع تصور 
يذية الحتاد مثةل األ نة ا لتنفعىل ذكل ا شأن الرباءاتمعاهدة للج تعاون  با نحو الوارد يف املادتني ل  من 54 و53ل، عىل ا

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا بل املؤمتر ادلبلومايس  .ل بة للمعاهدات اليت أبرمت ألول مرة  قواب يف اذلي عقد لنسـ

                                                           

تخـذ تو "1"  ية الفكريـة، وهل أن  ية العامة يف جمال ا يناقش املوضوعات ذات األ مه تـصاص مللكي تكل املوضـوعات مـع مراعـاة ا تعلـق  خيات  بـ ت صـ
ها اذلايت؛ تقال لالاحتادات وا  سـ

تني اخلاصة ابملؤمتر؛ "2"  ية فرتة ا لسـنيقر مزيا  ن
ية اخلاصة ابملؤمتر؛ "3"  ية يف حدود املزيا ساعدة القانوية ا تني  نيضع برانمج فرتة ا ن ن لفللم نسـ  ل
ية وفقا لإلجر "4"  تعديالت عىل هذه الاتفا قيقر ا نة يف املادة ل  ؛17ملبياءات ا
ية؛ "5"  ية وغري احلكو نظامت ادلوية احلكو نظمة ومن ا بني من ادلول غري األعضاء يف ا سمح هلم حبضور اجامتعاته مكرا محيدد من  م لق مل مل  ي
ية "6"  بة تدخل يف نطاق هذه الاتفا نا قبارش أية همام أخرى  سـم  .ي

بو) 2(7انظر املادة  ية الو يمن اتفا  .ق
يق83 الوقت احلايل  يوجد يف 9 نة ا سـ دوةل عضوا يف  لتنجل ية ابريس و.  ً نضم فهيا دول جديدة إىل اتفا قويزداد العدد بطريقة تصاعدية يف لك مرة  أو /ت

ية برن يق يه. قاتفا نة ا سـوهمام   :لتنجل
شؤون اإل "1"  يع ا ية العامة واملؤمتر واملدير العام حول  شورة ألهجزة الاحتادات وا لتقدم ا مج مجلع ية وحـول أيـة شـؤون أخـرى ذات مل لدارية واملا

نفقـات  يـة ا نظمـة، وبوجـه خـاص حـول مزيا نني أو أكرث من الاحتادات وإما لواحـد أو أكـرث مـن الاحتـادات وا شرتكة سواء ال ية  لأ ن مل ث م مه
شرتكة بني الاحتادات؛  ملا

ية العامة؛ "2"  رشوع جدول أعامل ا مجلعتعد   م
رشوع جدول أعامل املؤمتر "3"  ية اخلاص به؛متعد  رشوع الربانمج واملزيا ن و  م
 ]حتذف[ "4" 
نصب قد أوشكت عىل الانقضاء أو يف حـاةل خلـو  "5"  ندما تكون مدة هذا ا نصب املدير العام  ية العامة يف  نه ا ملتقرتح امس مرحش  ع مجلع مي لتع

نة يق تقوم ا نة ا ية العامة مرحش  يفة املدير العام، وإذا مل تعني ا للجيف و سـ جل مجلع ت ابقرتاح مـرحش آخـر، وتكـرر هـذه اإلجـراءات حـىت لتنظ
ية العامة املرحش األخري؛  مجلعتعني ا

ية العامة؛ "6"  نصب املدير العام بني دورتني  به، وذكل إذا شغر  تويل املدير العام اجلديد  سابقة  يابة للمدة ا للجمعتعني مديرا عاما اب نص ل ل من م  ل
هد إلهيا يف نطا "7"  تعبارش أية همام أخرى  يةت  .قق هذه الاتفا

بو) 3(8انظر املادة  ية الو يمن اتفا  .ق
يل ادلويل للعالمات، قررت 1991 يف عام  10 سجية احتاد ا تجاريةاحتاد  (لتمجع يل العالمات ا لمعاهدة  تجارية " جتميد) "تسج يل العالمات ا لمعاهدة  تسج

يل العالمات ا ية احتاد معاهدة  يق ادلورات العادية الالحقة  لو سج مجلع ث، والويقة 4 و3، الفقرتني TRT/A/VII/1ثانظر الويقة (تجارية تتعل
TRT/A/VII/2 برصية ). 6، الفقرة ية ا يل ادلويل لألعامل ا ية احتاد ا لكام قامت  سمع سج لمجع يل األفالم(لت يق 1993، يف عام )تسجاحتاد معاهدة  بتعل، 

يل األفالم  ية احتاد معاهدة  سجادلورات العادية  ولاكفة األغراض ). 19، الفقرة FRT/A/III/3ث، والويقة 22، الفقرة FRT/A/III/2ثانظر الويقة (تمجلع
بو ية احلومكة يف الو تني جزءا من  بار هاتني ا ية، مل يعد من املمكن ا يا ب ي ت نلعمل ً مجلع  .ع
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هومل عام  تو كا هوملحيث توجد دول أطراف يف  ،1967سـ تو كويقة سابقة عىل ويقة ا سـ ث بح ث ًفا اطرأحىت اآلن تص، ولكهنا مل 
ثلني هومل، فإنه تعقد مؤمترات  تو للمميف ويقة ا سـ سابقةكث ل مبوجب الويقة ا  .11ث

تعلق  .8 ئات يوفامي  يلهياب ناك ما مجموعه ئيسـالر بو، فإن  هة للو ئات12 20ي متع عادة يف لهي من هذه ا دورات جت، ويه 
تني؛ عادية أو غري عادية  نة أو لك  سـنلك  يات ادلول األعضاءيوشار إىل هذا عادة ابالجامتسـ نوي  مجلعع ا  .13لسـ

شأة مبوجب رشوط املعاهدات )ب(  ملناللجان ا

سمى  .9 شاء جلان  شلكة مبوجب املعاهدة، يمت إ ية الاحتاد ا تعلق بأربع معاهدات، ابإلضافة إىل  تفامي  ن مل مجع جلان "ي
بارشة مبوجب املعاهدة"اخلرباء شئ أنيه تكل املعاهدات األربع وهذه  .م بطريقة  يف ادلويةتناليت  لظمة ا ، أي اتفاق لتصن

نة  يل العالمات  سلع واخلدمات ألغراض  يف ادلويل  شأن ا سـيس  سج لل ن تب لتص شئ اذلي ، واتفاق لواكرنو 1957ن به نأ جمبو
ية نا عيف دويل للرسوم والامنذج ا لص نة تصن نة غ، واتفاق سرتاسرب1968سـ  يف ادلويل للرباءات  شأن ا سـ  ن ، 1971لتصب

نا اذلي  شئفييواتفاق  تصويرية للعالمات نأ نارص ا يف دويل  به  لمبو للع تصن نة ج  ومبوجب لك من هذه .1973سـ 
يفاتجلنة من اخلرباء بغرض تتشلك املعاهدات،  يحات اليت تدخل عىل ا لتصناعامتد ا شأة لتنق  . مبوجب املعاهداتملنا

شلكة يف واحد )ج( ئات  أو أكرث من ةملاللجان ا يةلهيا  ئيسـالر

بري من اللجان .10 نوعة يف واحدكيوجد عدد  ت اليت شلكت ألغراض  ئات  أو أكرث من ةمت شأة لهيا ية ا نالر ملسـ ئي
بو أ ية الو يمبوجب اتفا بوق ئات .يو املعاهدات اليت تديرها الو سفي إىل حد ما، إىل ثالث  شلك  ها،  فوميكن  تعمي ب  :تقسـ

ية، اليت  "1" ننة الربانمج واملزيا بو أعضاءنتخب تجل ية العامة للو يا  ؛14نية عامها ملدمجلع

 :أربع جلان دامئة، ويه "2"

نة ادلامئة  - ية حبللجا تصةل بهق املؤلف ملعنا  ؛ملواحلقوق ا

ية بقانون الرباءات؛ - نة ادلامئة ا نا  ملعللج

تجارية  - ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لا ن ية والرسوم والامنذج ملعللج نا عا ياانتلص ية؛لبوا  ف اجلغرا

بو - ية مبعايري الو نة ا يا ن  .ملعللج

                                                           

ثيل احتاد ابريس، اذلي اكنت  11 ثةل عىل ذكل مؤمتر  مم من األ يةم هورية ادلو يكا ثيل احتاد برن، اذلي ن ويجرياي هام العضوين امينمجل يه، ومؤمتر  يدين  مملو ف ح
يه يدة  ندا يه األعضاء الو شقر ويوز نان ومد فاكنت  ح يل ن غ يس، واحتاد الهاي آلخر مرة يف عام . لب ثيل احتاد ابريس، واحتاد برن، واحتاد  متع مؤمتر  نوقد ا مم ج

بونة2000 سلطا. لشـ، مع جملس احتاد  يقة أن ا ية، ويف ضوء  ية ا نا لومن ا لعمل حقل ها اكنت حمدودة ح ثلني مبوجب واثئق تأ سيست املفوضة ملؤمترات ا ملم
بار هذه  يا فقط، فإنه مل يعد من املمكن ا ها اكن يف العادة اجامتعا  نود األعامل اجلوهرية، وأن اجامت ند من  نظر أبدا يف أي  ئات مل  تللغاية، وأن ا شلك ب ب ت عي ًه ً ع ً ل

بو ية احلومكة يف الو ئات جزءا من  يا ب ني ً  .له
يذية  ا 12 نة ا ية احتاد برن، وا يذية الحتاد ابريس، و نة ا ية احتاد ابريس، وا يق، و بو  نة الو بو، و بو، ومؤمتر الو نفية العامة للو تنف لت ل للجت مجع للج مجع سـ ي جل ي ي نمجلع لل

يس،  ية احتاد  ية احتاد الهاي، و ية احتاد مدريد، و نالحتاد برن، و مجع مجع ية احتاد لواكرمجع بونة، و ية احتاد  مجعو شـ يف ادلويل نو، لمجع ية احتاد ا نو لتصمجع
ية  شأن حق املؤلف، و بو  ية معاهدة الو نا، و ية احتاد  ست، و ية احتاد بودا شأن الرباءات، و تعاون  ية احتاد معاهدة ا مجعللرباءات، و ب ي مجع ي مجع ب مجع ب ل فيمجع

يل الصويت،  شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب شأن قانون العالماتلتي نغافورة  ية معاهدة  بو سـ ية معاهدة قانون الرباءات،مجع  .مجع و
تني 13 تني، واجامتعا غري عادي مرة لك  ن القاعدة العامة يه أهنا تعقد اجامتعا عاداي مرة لك  سـن ًسـ نة، يف دورات عادية وغري عادية . ًً متع لك  سـوالواقع أهنا  جت

ية باد لبصورة  ي. ت تني ا يق وا نة ا ناءات للقاعدة العامة،  نفوتوجد ا لتث نت سـ لكج للجت ن نةلسـ باريس وبرن اليت تعقد اجامتعا عاداي لك  تني  سـذ ل ًي ً. 
ية يف عام  14 نة الربانمج واملزيا ئت  ن أ جل باين 1998نش نة ا ية و نة املزيا ية دمج بني  يجة  مل،  جل ن جل معل يةللتعامل معتن باين واملا ية وا ل الربانمج واملزيا مل وقام دمج . ن

تعلقة سائل ا تني عىل أساس العدد املزتايد  ملا للم بار أن ادلول األعضاء للجن نظر فهيا ادلول األعضاء، وا ية واليت  ها آاثر عىل املزيا ت ابلربانمج اليت يكون  ت عن ل
يف  تاك ية ا بو بطريقة تعزز الكفاءة وفعا ية احلومكة يف الو يق  تني، واحلاجة إىل  بو ميكهنا حضور اجامتعات ا ليف الو ل ل ي ب سـ ن ني ن تني (تللج ثيقانظر الو

WO/GA/23/4) 24 1998ل يويو(و ،WO/GA/23/7) 15 مترب ية يف الوقت )). 1998سب  نة الربانمج واملزيا بلغ عدد ادلول األعضاء يف  نو جل ي
 . دوةل53احلارض 

ية يف  نة الربانمج واملزيا ثل والية  نويف حني  جل تعامل معتمت ية تعرف يف  الربانمجلا نة الربانمج واملزيا ية، يذكر أن  باين واملا ية وا ُ واملزيا ن جل ل مل بو املايل ُن ينظام الو
ته بأهنا  ية "حئوال تعامل مع الربانمج واملزيا ية العامة  نة اليت شلكهتا ا نا لل مجلع رشية وارد املوللج يةلبا باين واملا لوا يد ابحلروف املائةل من وضع الاكتب." (مل تأ كا  ).ل
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ية ابإلنفاذا "3" شارية ا ننة الا ت ملعللج  ؛15س

يدية والفوللكور "4" ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع  ؛16م

ية الفكرية "5" ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  .17ملع

  العامةلةفرقاأل )د(

بو من .11 ئات املوجودة داخل الو ئة رابعة من ا يتألف  ي لهت نة خرباء، أو األفرقة  ف نة، أو  شـهئا  جلالعامةل اليت  جل تن
ئات  ىحدإ يةلهيا نظام ادلاخيل العام نص ي و.ئيسـالر بو، اذللا بوحيي يللو متعة حتت رعاية الو ئات ا يع ا يمك اجامتعات  ي جملمج  له

تخذ أي ئات ةتإىل احلد اذلي حيول دون أن  ئة من هذه ا ي  هي يا خاصا له ًنظاما دا ً نظام ادلاخيل من ) 1(1ة انظر القاعد(خلً لا
بو شاء هذه ،)يالعام للو ثل،  ).القواعدتكل  من 12انظر القاعدة (العامةل ألغراض خاصة األفرقة ن عىل إ بعض تشري ملواب

نةتوضعاليت اصة اخلقواعد ال ئة  ي  معي ثل هذه إ له يل  مىل أنه ميكن   ةفرقأن األبب وشلك عام، ميكن القول .العامةلاألفرقة تشك
سري  العامةل يشلك ألداء همام حمدودة خالل مدة بقاهئا احملدودة و تت نةلت سائل  شة وتقرير  ينا م معق يعهتا م بب  طب يفضل،  بس

ها يف  تعامل  ها داخل فريق صغري بدال من ا تعامل  رسية، أن يمت ا ية أو ا معا لمع ل ل ًن نة دامئة أكرب جحاملتق ًنة خرباء أو  جل  .18جل

 أخرى )ه(

ية  .12 بنأخريا، فإن  شمل  يفومكة احلً بو  تالو تقةل للرقابة ي شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل سابقة(س يق ا تد نة ا لأو  ل ) قجل
ساابت مراجع كذكل و تصاصات .اخلاريجحلا خ وشمل ا تقةل للرقابةت شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل جلنة راجعهتا ، واليت س

ناير  ية يف  يالربانمج واملزيا ية العامة العامتدها يفو 2011ن مجلعتعرض عىل ا مترب سـ يةتعزيز "، 2011سب  بة ادلا خلاملرا ؛ "ق
يق اإلرشاف عىل"؛ و"الرقابةتركزي موارد "و تد قأداء ا سائل يه  و."ل شأن ا يات  ية تو نة الربانمج واملزيا ملتقدم إىل  ب ص ن جل

ها تصا صاليت تدخل يف ا ًبقا ملا تراه مالمئا خ ً  .19ط

ساابت يعترب  .13 ية العامة، تعينه اذلي اخلاريج، حلمراجع ا ساابت مجلعا يق ا حلسؤوال عن تد قم بدي "ً يوجيوز هل أن 
ية، وشلك عام ية ادلا نظام احملاسـيب، والضوابط املا ية، وا تعلق بكفاءة اإلجراءات املا بمالحظات فامي  خل ل ل ل نظمة ،ي مل إدارة ا

ها يري أعام لو  .20"تسـ

                                                           

توبر  15 ية ابإلنفاذ يف أ شارية ا نة الا ئت ا ك أ ن ت ملعللج س ترصت والية ا.  2002شن للجوا ساعدة "نة يف جمال اإلنفاذ، ق بعد وضع املعايري، عىل ا ملواذلي  تس ي
يق، ية وا سـا تنن لل ية" تق تا ثلت هماهما يف الرتكزي عىل األهداف ا لو ل نة؛ : "مت نظامت ومع القطاع اخلاص ملاكحفة الزتيف وأعامل القر يق مع بعض ا صا ي مل لتنسـ

يق هبدف الاضطالع بربام ساعدة؛ وا ية العامة؛ وا تو سـوا مل ع سائل لتنل يني وبادل املعلومات حول ا يع أحصاب املصلحة ا ية  ية وإ ية و ملج تدر ت ن مجل مي ن ملعي قلط ب
تدى إلكرتوين شاء  تعلقة ابإلنفاذ من خالل إ نا ن  ".ممل

توبر 1 (120 – 82، الفقرات WO/GA/28/7ثانظر الويقة   ).2002ك أ
توبر  16 ية ادلوية يف أ نة احلكو ئت ا ك أ ل مللج شا2000نش نا ق بغرض إجراء  يدية والفوللكورم ية واملعارف ا تقلت حول املوارد الورا تني .  لث ثيقانظر الو

WO/GA/26/6) 25 سطس توبر 3 (WO/GA/26/10و) 2000غ أ  ).2000ك أ
توبر  17 ية الفكرية يف أ ية وا ية اب نة ا ئت ا ك أ من ن مللكللج لتش ملع متدة ) أ:  "( هبدف2007ن يات ا تو يذ ا ملعإعداد برانمج معل  ص ل تعل[لتنف ق جبدول أعامل يفامي 

ية شأن ا بو  منالو ب بو  رصد) ب(؛ ]لتي ئات الو يق مع  هذا الغرض تقوم اب يقا  يذها، و شـهتا واإلبالغ عن  نا ها و متدة و يات ا تو ييع ا ي سـ ق ص ل همج لتن ل حتق نف م ًمي ت تقي ملع
ية؛  ن) ج(ملعنا يه ا نحو اذلي توافق  ية عىل ا تصةل اب سائل ا ية الفكرية وا سائل ا شة  للجنا عل ل من مل مل م لتق مللك ية العامةم سائل اليت تقررها ا مجلعة، وكذكل ا  ".مل

 ).2007 نومفرب 12 (334، الفقرة A/43/16ثانظر الويقة 
بو، 18 شأة مبوجب معاهدات تديرها الو ية، مبا فهيا تكل ا يةل املا نوات ا شمل بعض األفرقة العامةل يف ا ي  ن ض لقل سـ ملت الفريق العامل املعين مبراجعة القاعدة  ل
شأن قانون العالماتمن ) 6(إىل ) 4(3 نغافورة  يذية ملعاهدة  بالالحئة ا سـ شأن الرباءات، والفريق العامل لتنف تعاون  تابع ملعاهدة ا ب، والفريق العامل ا ل ل

يق، والفريق العامل  تد نة ا تعلقة  سائل ا يل ادلويل للعالمات، والفريق العامل املعين اب نظام مدريد  تطوير القانوين  قاملعين اب ل بلج مل مل سج ل  بتطويراملعين للتل
بونة  .لشـنظام 

تني  19 مترب WO/GA/34/15) 18ثيق انظر الو  ).2007 نومفرب 12 (WO/GA/34/16و) 2007سب 
بو والقاعدة ) 10(11 انظر املادة  20 ية الو يمن اتفا ته5-8ق بو املايل وال حئ من نظام الو  .ي
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 خامتة

بو، يذكر أن ادلول األعضاء  .14 ية احلومكة يف الو ياق العام  ييف ا لبنسـ متدتل  ات تدابري إصالح2003عام  يف عا
توري  بوسـد ية احلومكة يف الو يط  يهتدف إىل  بنسـ يدها تب يةو.  شـوتر تدابري اإلصال حهذه ا ية العامة ل متدهتا ا مجلع، واليت ا ع

تابعة لالحتادات ية األخرى ا يات ا بو وا لللو ن مجلع مترب ملعي بو؛ "1": مبا ييلتتصل  ،2003سب يف  تغيري ) 2(ي إلغاء مؤمتر الو
يات الاحتادات األخرى، من دورية الا بو و ية العامة للو مجعجامتعات العادية  ي تني إىل الاجامتع لك جامتالاللجمع سـنع لك 

يريات يف  يف املعاهدات إضفاء الطابع الرمسي) 3(سـنة؛  نظام أحادي الاشرتااكت وا تعلق اب تغعىل ما ميارس فعال فامي  ل لي ً َ
 .21فئات الاشرتااكت

يت ادلول األعضاء يف ا .15 تعديالت عد بو إىل املوافقة عىل ا للو يات املدخةل ي ية وفقا  للعملعىل املعاهدات ا ًن ملع
تورية نفاذ بعد .  لك مهنااخلاصة ب سـادل تعديالت املذكورة حزي ا لوتدخل ا مكتوبة ابملوافقة إخطارات تلقي شهر واحد من ل

بو  .22يعلهيا من ثالثة أرابع ادلول األعضاء يف الو

 ]ت ذكل املرفقايلت[

 

                                                           

توري اليت قام بدراسـهت 21 تعلقة ابإلصالح ادل سـ مشلت أيضا املقرتحات ا مل ية العامة يف ً ته ا توري، اذلي  مجلعا الفريق العامل املعين ابإلصالح ادل شلك سـ
مترب  ها يف  سباجامت شأن الرباءات، وذكل بإلغاء اللجان " 1: "1999ع تعاون  ية برن، ومعاهدة ا ية ابريس، واتفا بو، واتفا ية الو بإدخال تعديل عىل اتفا ل قي ق ق

تع يذية الحتادات ابريس، وبرن، ومعاهدة ا لا شأن الرباءات لتنف يات ذات الصةل والواثئق األخرى " 2"؛ )ناذلي ال يزال حتت اإلشاء(باون  قتعديل الاتفا
ثلني  شار إلهيا أعاله(ملمإليقاف مؤمترات ا ية " 3"؛ )ملا بح  بو  ية يف الو ئات الرئا يص عدد ا يات ذات الصةل بغرض  مجعتعديل املعاهدات والاتفا تص ي سـ ي لتقل له ق

توري إىل اتفاق َومل تدرج . واحدة فقط ثالث األخرية اليت توصل أعضاء الفريق العامل املعين ابإلصالح ادل يات ا تو سـلك هذه الاقرتاحات األخرى يف ا ل ص ل
مترب  ية العامة يف  ها عىل ا سبشأن عر مجلع  .2002ضب

تع 22 ند اعامتد هذا ا بو  بو، بلغ العدد اإلجاميل لدلول األعضاء يف الو ية الو تعلق ابتفا ل فامي  ع ي ي بلغ العدد اإلجاميل لإلخطارات ابملوافقة .  دوةل180ديل قي يو
نفاذ  يدخل حزي ا لاملطلوب من ادلول األعضاء   .ً إخطارا من هذه اإلشعارات13، تلقى املدير العام ما مجموعه 2011 أبريل 15وحىت .  دوةل135ل
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  األولاملرفق

يق /جلان الرقابة تد قا تحدةل نظومة األمم ا مليف   م

يق تد بو  نة الو ياانت مجعهتا  قتوي هذا اجلدول عىل  لل ي جل ب  )، امللحق األولGA/WO/2/38ثالويقة  (حي
ياانت ةمنظم 12حتققت   يذ. لبمن ا يد ا بارها معال  نفوجيب ا لتق ً  .عت

ن[ يع ا ياانت وأكدهتا أو نقحهتا  ملحتققت من هذه ا مج ناء (ظامت لب نظمة الطريان املدين ادلويلسـتثاب ئني و شؤون الال تحدة  ية األمم ا ممفو ج ل مل ناء ). ض نظمة سـتثواب ئني و شؤون الال تحدة  ية األمم ا ممفو ج ل مل ض
يقة حىت الطريان املدين ادلويل نحو د ترب املعلومات املقدمة عىل هذا ا ق،  ل  ]2011 أبريل 15تع

نظمة شطة/الوظائف واإلبالغالغرض /ادلور ةالعضوي ناإلشاءمس واترخي الا ملا  األمانة ادلورات ناأل

 

 

 

تحدة  ملأمانة األمم ا

 

ًشمل أيضا مؤمتر ( ت
تجارة  تحدة  للاألمم ا مل
ية، وبرانمج  لتمنوا

ئة،  تحدة  بياألمم ا للمل
، وبرانمج املوئل

ية األمم  ضومفو
تحدة حلقوق  ملا

 )ناإلسان

شارية  نة الا تا سللج
يق تد تقةل  قا لل  ملسـ

 

ئت يف  2006 فرباير نشأ
القرار (

A/RES/60/248( 

 

 

 

 5: األعضاء

 

أعضاء من : احلاةل
 غري املوظفني

 

هم ادلول  حشتر
تخهبم  األعضاء تنو

ناء  ية العامة  با مجلع
يات  صعىل تو
سة  نة اخلا ما للج
ية  تابعة  للجمعا ل

جلنة (العامة 
ية  )ناإلدارة واملزيا

ية  :الغرض/ادلور ية اتبعة  للجمعئة فر ع هي
بري العامة تعمل شاري  خ بصفة ا ست

ية يف الاضطالع  مجلعوساعد ا ت
ية ياهتا الرقا بسؤو ل  .مب

 

ية العامة:اإلبالغ . مجلع ترفع تقاريرها إىل ا
تعلقة  تقارير ا نوية وا تقارير ا رش ا ملو ل سـ ل لن ُ ت

تحدة  ملسائل حمددة عىل موقع األمم ا مب
 .اإللكرتوين

ية العامة حول:عام نصح  سدي ا للجمع  ل يق :  ت تد قنطاق ا ل
ته ابإلضافة إىل وظائف الرقابة األخرى؛ نوت لياجئه وفعا

تعلقة  يات ا تو تدابري الالزمة لكفاةل الزتام اإلدارة اب ملوا ص ل ل
تعلقة ابلرقابة؛  يات األخرى ا تو يق وا تد ملاب ص ل الرقابة قل

ية ية : خلادلا تب خدمات الرقابة ادلا خلدراسة خطة معل  مك
ئات الرقابة األخرى يف الا( ) عتبارهيمع وضع خطط معل 

ية وإسداء  خلمع ويل األمني العام خلدمات الرقابة ادلا ك
ية  شأهنا؛ ومراجعة عرض مزيا ية العامة  نصح  نا ب للجمع ل

ية مع وضع خطة معهل يف  خلتب خدمات الرقابة ادلا مك
ية العامة من خالل  يات إىل ا تو بار، ورفع ا مجلعالا ص ل عت

بغي ية؛ و شؤون اإلدارة واملزيا شارية  نة الا ينا ن ل ت  وضع سللج
تقةل للمراجعة يف  شارية ا نة الا تقرير الرمسي  سـا ت للج ملل س

شؤون اإلدارة  شارية  نة الا ية العامة وا لناول ا ت للج مجلع ست م
ية  نصح  ية؛ وإسداء ا بل نظرهام يف املزيا ية  للجمعواملزيا ل ن قن
يق ووظائف  تد شطة ا ية وكفاءة وأثر أ قالعامة حول فعا ل ن ل

تب  خدمات الرقابة مكالرقابة األخرى اليت يضطلع هبا 
ية ية؛ خلادلا بة ادلا يات املرا خلإدارة اخملاطر وآ سدي :قل ت 

شأن جودة إجراءات إدارة اخملاطر  ية العامة  نصح  با للجمع ل
ية العامة حول  نصح  شلك عام؛ وسدي ا يهتا  للجمعوفعا ل ت ب ل

ية؛  بة ادلا تحدة للمرا خلأوجه القصور يف إطار األمم ا رفع قمل
ية تقارير املا لا ن:ل سدي ا ل  شأن اآلاثر ت ية العامة  بصح  للجمع

سائل والاجتاهات الظاهرة  تحدة  ية عىل األمم ا للما مل لتشغيل
نظمة وتقارير جملس مراجعي  ية  ياانت املا للميف ا ل لب

شأن مالءمة  ية العامة  نصح  ساابت؛ وسدي ا با للجمع ل ت حل
تغريات  شف وتقمي ا ية وممارسات ا ياسات احملا لا لك س بسـ ل

 دورات 4حىت 
نة   لسـيف ا

تقالل  تع ابال سـأمانة خمصصة  تمت
نة  به أمانيت ا للجاذلايت و تشـ
شؤون اإلدارة  شارية  لالا ست

ية و جلواملزيا ية ن ننة اخلدمة املد
 لادلوية
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نطوي علهيا ياسات؛ تواخملاطر اليت  إسداء : أخرىلسـ تكل ا
شأن اخلطوات اليت جيب اختاذها  ية العامة  نصح إىل ا با مجلع ل

تحدة ئات الرقابة يف األمم ا تعاون بني  سري ا مللزايدة و ي ل هي  .ت

تحدةوبرامج صناديق   ملاألمم ا

تحدة  ملبرانمج األمم ا
 اإلمنايئ

شارية  نة الا تا سللج
يق قتد  لل

 

ئت يف  لتحل  (2006نشأ
تعراض  نة الا سـحمل  جل
اإلداري والرقابة اإلدارية 

شأة يف   )1996ملنا

 5 :األعضاء

 

أعضاء من : احلاةل
 غري املوظفني

  يعيهنم املدير

ساعدة املدير يف :الغرض/ورادل م 
تعلق ياته فامي  سؤو يالاضطالع  ل   ابلرقابة،مب

ية  ية واإلبالغ، والرقابة ادلا خلواإلدارة املا ل
يق، يق اخلاريج، وإدارة لتحقوا تد ق وا ل

ية،  بة ادلا خلاخملاطر، وأنظمة املرا ق
ساءةل نصح للمدير مع . ملوا لوإسداء ا

نظام املايل ولواحئه ونظام املوظفني  لوضع ا
ياسات  بار، وكذكل ا سـولواحئه يف الا لت ع

بقة عىل برانمج األمم  ملطواإلجراءات ا
ية ته ا تحدة اإلمنايئ و يلا ي شغمل لتب  .ئ

 

نوي إىل املدير، :اإلبالغ تقرير ا سـ يرفع ا لل ُ
يذي لإلحاطةويعرض عىل   .لتنفاجمللس ا

تقرير عىل موقع برانمج األمم  رش ا لو يُن
تحدة اإلمنايئ عىل اإلنرتنت  .ملا

تعراض و) أ( شأن  إسداءسـالا نصح للمدير  با ياسات ل لسـا
تقارير  ية ورفع ا شلك ملموس يف اإلدارة املا لاليت تؤثر  ل ب

ية أنظمة  يق وفعا يق ادلاخيل وا تد ية ووظائف ا لاملا ل تحقل لق
تحدة اإلمنايئ؛ مبا  ساءةل يف برانمج األمم ا ية وا ملالرقابة ادلا مل خل

بة؛ يف ذكل حومكة الربانمج وإدارة اخملاطر يات املرا ق و معل
نصح) ب( تعراض وإسداء ا لالا نع سـ ياسات  شأن  م  سـ ب

شمل مدونة  ية اليت  ساد، والوظائف األخال تالزتوير وا قلف
ياسات اإلبالغ عن خروقات العمل؛  سلوك األخاليق و سـا ل

نظام املايل ) ج( يريات مقرتحة عىل ا شاور حول أية  لا تغ لت
شأن) د(ولواحئه؛  نصح  تعراض وإسداء ا بالا ل ياانت سـ لب ا

تحدة اإلمنايئ، مبا يف ذكل أية  ية لربانمج األمم ا تقارير املا ملوا ل ل
يات  ية والعرض و ياسات احملا معلتغريات ملموسة يف ا س بسـ ل

شف؛  يق ) ه(لكا تد ية وظائف ا هم وفعا قتعزيز  لف ل
سائل  ية وا بة ادلا شة املرا نا تدى  يق، وتوفري  ملوا خل ق مل قن متحق ل

سا ثريها جملس مراجعي ا حلاليت  تب مراجعة ي مكابت و
نوات  سعي إىل احملافظة عىل  يقات، وا ساابت وا قا لتحق لحل

هام؛  ساابت )و(معالاتصال  تب مراجعة ا تعلق  حل فامي  مبكي
شأن نصح  تعراض وإسداء ا يقات، الا بوا ل سـ " 1: "لتحق

ثاق؛  متديد هل وإهناء " 2"مليا يمي أدائه وا ليني املدير و تق تع
ته؛  ية وخطط العم" 3"مخد ية تيجالاسرتا نوية واملزيا نل ا لسـ

تقارير ادلورية؛  سني اجلودة والرقابة، مبا " 4"لوا حتبرانمج 
ية؛  ية واخلار يمي ادلا يات ا جيف ذكل  خلتق تقارير " 5"لمعل لا

همة وخطاابت اإلدارة؛  يذ من خالل إدارة " 6"ملا لتنفحاةل ا
يق؛  تد يات ا قتو ل شف عن تقارير " 7"ص لكياسات ا سـ

يذها؛ يق ادلاخيل و تد نفا تق تعلق مبجلس مراجعي ) ز( ل يفامي 
شأن نصح للمدير  تعراض وإسداء ا ساابت، الا با ل سـ :  حل

تصةل به؛ " 1" سائل ا يق وا تد ملنطاق ا مل تقارير جملس " 2"قل
تصةل هبا؛  ساابت وخطاابت اإلدارة ا ملمراجعي ا حاةل " 3"حل

 دورات عىل 4
نة  سـاألقل لك 

تب  مكيمت توفريمه من خالل 
يقات يق وا تد تحقا لق  ل

ئة 1  ام جزيئبدو P5لف من ا

ئة 1   بدوام جزيئG4لف من ا
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يق؛  تد يات ا تو قيذ اإلدارة  لنف ص ل نطوي )ح(ت نظر فامي  ت ا ل
يق  تد قيه تقارير ا ل وخطاابت اإلدارة من خماطر وآاثر عل

سائل اليت قد  شلك املالمئ، ا بة، عىل أن تربز، اب ملللمرا ل ُ ق
رسية  ناية الالئقة اب لتاج إىل مزيد من الفحص مع ا لع حت

بة؛  يات الوا جوا تعراض وإسداء) ط(لعمل نصح سـالا ل ا
يا املعلومات  نولو جشأن احلومكة وإعداد وإدارة أنظمة  تك ب

ية؛ اليت تؤثر يف اإلدار تقارير املا ية ورفع ا لة املا ل ) ي(ل
تج عن  سائل  شأن أية  نصح  تعراض وإسداء ا تنالا م ب ل سـ

تصاصات شطة اليت تغطهيا هذه الا خاأل ية اليت .ن نحفص املزيا
شأهنا،  ية العامة وإصدار تقارير  بيقدهما األمني العام إىل ا مجلع
ية،  سائل اإلدارة واملزيا ية العامة يف  نصح  نوإسداء ا م للجمع ل

نظر يف و تخصصة؛ وا يات اإلدارية للواكالت ا لحفص املزيا مل ن
ساابت األمم  ساابت عن  تقارير اليت يصدرها مراجعو ا حا حل ل

ية  تخصصة ورفع تقارير عهنا إىل ا تحدة والواكالت ا مجلعا مل مل
 .العامة

صندوق األمم 
ساكن تحدة  للا  مل

شارية  نة الا تا سللج
يق قتد  لل

 

ئت يف   2006 :نشأ

 5: األعضاء

 

أعضاء من : احلاةل
 غري املوظفني

 

يعيهنم املدير 
يذي  لتنفا

يذي:  الغرض/ادلور لتنفساعدة املدير ا .  م
ية داخل  شفا ساءةل وا سني ا فو ل مل حت

نظمة  .ملا

 

نوي ي:  غاإلبال قدم للمدير سـتقرير 
يذي تقرير عىل موقع .لتنفا رش ا ل  يُن

ساكن عىل  تحدة  للندوق األمم ا مل ص
ًوترفع تقريرا شفواي إىل املدير . اإلنرتنت ً

يذي بعد لك ا نة لتنفا للججامتع 
يق تد شارية  قالا لل  وتعد حمارض .ست

يق تد شارية  نة الا قسات ا لل ت للج  .سجل

شارية نة الا ساعد ا تجيب أن  للج يق املدير ست تد ق  لل
ية  تعلق ابإلدارة املا ياته فامي  سؤو يذي يف الاضطالع  لا ي ل مب لتنف

يق اخلاريج، وإدارة  تد سائل ا ية، و تقارير املا قورفع ا ل م ل ل
ية الرقابة  ساءةل، و ية وا بة ادلا معلاخملاطر، وأنظمة املرا مل خل ق

تد( نا بوظائف ا لشار إلهيا  ه يمي ي تقيق ادلاخيل وا لق
يق ثل ).لتحقوا شارية يمت و نة الا تادلور الرييس  سللج ئ

يذي عىل أن توضع  نصح للمدير ا يق يف إسداء ا نفتد لتق ل لل
ثال  نظمة لرصد الا ية اليت تضطلع هبا ا بار ا تيف الا مل لعمل مت ع

ندوق األمم  ية يف  ئات الرئا متدة من ا صنظم واللواحئ ا سـ ي لهلل ملع
ساكن تحدة  للا  .مل

نة 3 سـ مرات لك 
ًيا  خشص

تب املدي تنفيذي لر امكيوفرها 
بة خدمات الرقابة  ال يوجد .شعو

نون  معيأعضاء موظفون حمددون 
يق تد شارية  نة الا قيف ا لل ت  .سللج
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تحدة  ملنظمة األمم ا م
 للطفوةل

شارية  نة الا تا سللج
نظمة األمم  يق  مبتد قلل

تحدة للطفوةل   ملا

 

 5: األعضاء

 

 أعضاء :احلاةل
يون  جخار

مسـتقلون عن 
منظمة األمم 

تحدة للطفوةل  ملا
يذيواجمل  لتنفلس ا

 

يعيهنم املدير 
يذي   لتنفا

نصح للمدير العام :الغرض/ادلور ل إسداء ا
يذيوإحاطة  بارشة لتنفاجمللس ا مب 

يات اإلدارة، عىل أن يوضع يف  لسؤو م
بار نظام  تحدة عتالا ملنظمة األمم ا م

 املايل ولواحئه ونظام موظفي األمم للطفوةل
توجهيات  تحدة ولواحئه، وكذكل ا لا مل

ياسا بقة يف لسـوا ملطت واإلجراءات ا
تحدة للطفوةل ملنظمة األمم ا  .م

 

شارية  نة الا يات ا سؤو تشمل  للج ل م ست
تقل ألداء نظام  تعراض ا يق الا سـتد سـ مللل ق

تحدة للطفوةل  نظمة األمم ا ملالرقابة يف  م
ية  تعراض املامرسات احملا سبلوظائفه؛ وا سـ

وممارسات اإلبالغ وأنظمة الرقابة يف 
تحدة ل ملنظمة األمم ا تعراض م سـلطفوةل؛ وا

يق ادلاخيل  تد تعلقة اب سائل ا قا ل مل مل
ية  تعراض اإلدارة املا لواخلاريج؛ وا سـ

 .واإلبالغ

 

رسية:اإلبالغ . ل حمارض الاجامتعات ا
نوية املقدمة  تقارير ا سـوا  للمديرلل

يذي نوي الوارد أيضا .لتنفا تقرير ا ً وا سـ لل
يق  تد تب ا نوي  تقرير ا قيف ا لملك سـ لل

يذيادلاخيل املعروض عىل ا  .لتنفجمللس ا

شاري،  نة يه الاضطالع بدور ا ية  ية الر سؤو تا للج سـ ل سمل ئي
يات  سؤو تحمل ا سلطات اإلدارة أو  تع  لدون أن  مل ت ب تمت

يذية يط . لتنفا يذي و نصح للمدير ا نة ا حتوسدي ا ل للج لتنفت
ياته  سؤو ند اضطالعه  يذي ابملعلومات  لاجمللس ا مب ع لتنف

تعلقة ابحلومكة والرقابة وذكل من خالل  :ملا

ية ) أ( شأن كفاءة وفعا نصح  تعراض وإسداء ا لالا ب ل سـ
بة  يات املرا قاإلبالغ املايل واحلومكة وإدارة اخملاطر وآ ل

تحدة للطفوةل؛ نظمة األمم ا ية يف  ملادلا  مخل

شأن اإلجراءات اليت ) ب( نصح  تعراض وإسداء ا بالا ل سـ
يق؛ تد يات ا تو تعلق  قتخذها اإلدارة فامي  ل ص ب ي  ت

تعراض وإسداء ا) ج( ية سـالا تقالل وفعا شأن ا لنصح  سـ ب ل
يق ادلاخيل تد ية وظائف ا قوموضو ل ية /ع خلالرقابة ادلا

يق اخلاريج تد قوا  .ل

 دورات عىل 3
نةاألقل   سـلك 

تب  مكادلمع مقدم من أمانة  َّ
يق ادلاخيل تد قا  .ل

ئة   بدوام جزيئ P5لفموظف من ا
ئة   بدوام G6لفوموظف من ا
 جزيئ
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ية األمم  ضمفو
شؤون  تحدة  لا مل

ئني  جالال

 نة الرقابةجل

 

ئت يف    1997نشأ

 6: األعضاء

 

 أعضاء 3: احلاةل
من غري املوظفني 

 أعضاء من 3و
  املوظفني

 

 

سايم : الغرض/ادلور لساعدة املفوض ا م
ية  ية وا يليف الرقابة عىل اإلدارة املا لتشغل

ية  ية وفعا تقال لتب، ورصد ا ل سـ للمك
ية، وكفاةل معاجلة  خلوظائف الرقابة ادلا

يات ا صتاجئ وتو ناسبن شلك ا مللرقابة اب  .ل

 

سايمترفع تقاريرها إىل : اإلبالغ . لاملفوض ا
رش تقارير ال  نوا ُل  .ت

نة  تصاصات ا للجنص أحدث ا سطس (خت عىل ) 2008غأ
ثل يف كفاةل حتديد اخملاطر اليت  ية  ياهتا الر سؤو متأن  سـ ل تم ئي

شلك  ئني اب شؤون الال تحدة  ية األمم ا لتواجه مفو ل مل جض
يق املالمئ؛ وأن وظائف الر تد ية، مبا فهيا ا ققابة يف املفو ل ض

يمي، تصمم ونفذ اخلطط  يقات وا يش وا يات ا تو تف تقمعل تحق لت ل ل
يف من حدة اخملاطر اليت يمت حتديدها؛ وأن  سقة  للتخفا نمل

ناك  متدت به؛ وأن  نحو اذلي ا نفذ عىل ا هاخلطط  ل عت
نظمة ملساءةل يف إدارة ا ها . م نة، يف اضطال تعرض ا عو للج تسـ

ياهتا، أ نسؤو ل ئات الرقابة األخرى داخل مب يع  يشطة  همج
يق  ئني، هبدف  شؤون الال تحدة  ية األمم ا حتقمفو ج ل مل ض

يذ  تعاون؛ وتقوم برصد حاةل  تاكمل وا ثل  شلك األ نفا تم ل لل ل
تعلقة ابلرقابة؛ واختاذ اخلطوات الالزمة،  يات ا تو ملا ص ل

ناسب شلك ا يذها اب تضاء، لكفاةل  ملسب الا ل نفحب . تق
ثبس من ويقة األمم ( تحدة تمق  *A/AC.96/1055ملا

توبر    1)83 فقرة 22 صفحة 2008كأ

نة4 يق: األمني سـ لك  تد قسق ا ل  من

برانمج األغذية 
 العاملي

يق تد قنة ا ل  جل

 

ها يف يويو  يد  نأ شك يلع ت
2004 

 

بارا  ية ا بحت خار ًأ ت عص ج
ناير    2007يمن 

 5: األعضاء

 

أعضاء : احلاةل
يون  جخار

 

اجمللس يعيهنم 
ناء عىل  يذي  با لتنف

املدير ية صتو
يذي   لتنفا

 

 

 

 :الغرض/ادلور

بري  شاري  يق بصفة ا تد نة ا ختعمل  تق ل سجل
يذي واملدير  لتنفساعدة اجمللس ا مل

يذي لربانمج األغذية العاملي يف  لتنفا
تعلقة ابحلومكة  ياهتام ا سؤو ملبارشة  ل م م
بات  ية، وتر تقارير املا تعلقة برفع ا تيا ل ل مل
يات إدارة اخملاط ية، و معلالرقابة ادلا ر، خل

يق فامي  تد تعلقة اب سائل األخرى ا قوا ل مل مل
يات برانمج األغذية العاملي بعملتعلق   .ي

 

 :اإلبالغ

يق  تد نة ا نواي عن معل  قتقدم تقريرا  ل جل ًسـ ً
يذي وللعرض عىل ادلورة  لتنفللمدير ا

يذي لك عام  نوية للمجلس ا لتنفا لسـ
ي نظر  فوا تقر.هل ل وشمل ا نواي ي يامي  ًير  سـ ً تق

ته  ناجتة عن أ سائل ا شأن لك ا نصح  شطإسداء ا ل مل ب نل
ت تصاصات ورفع ا لمبوجب هذه الا يات املالمئة إىل خ صو

يذي و يذي/لتنفاملدير ا تعراض ) ب. لتنفأو اجمللس ا سـالا
شلك ملموس  ياسات اليت تؤثر  شأن ا نصح  بوإسداء ا سـ ب لل
يات  ية آ ية؛ وفعا تقارير املا تعلقة اب ية وا سائل احملا ليف ا ل ل ل مل س بمل

يق  تد يفة ا تخدمة يف الربانمج وو ية ا بة ادلا قاملرا لق ظ سـ ملخل
يةادلاخيل واإلجراءات  تعراض وإسداء ) ج. لتشغيلا سـالا

ياهتا  ية الربانمج إلدارة اخملاطر، و شأن اسرتا نصح  معلا يج ب تل
تعلقة هبا سائل ا ملوا شأن ) د. مل نصح  تعراض وإسداء ا بالا ل سـ

ية للربانمج تقارير املا ياانت وا لا ل ية ) ه. لب هم وفعا لتعزيز  ف
سائل  شة ا نا تدى  يق يف الربانمج، وتوفري  تد يفة ا ملو ق مل ن ل مظ ق

ية وإدارة اخملاطر واإلجراءات  بة ادلا تعلقة ابملرا خلا قمل
ية  يق ادلا تد يات ا سائل اليت تطرهحا  ية وا خلا ل معل مل قيل لتشغ

ية يقات عىل خطط معل وظائف ) و. جواخلار لتعلوضع ا
ها  تعرا ناء ا نظر فهيا أ يق ادلاخيل واخلاريج  تد ضا سـق ث لل ل

متر همة املقدمة) ز. ملسـا تقارير ا يع ا نظر يف  ملا ل مج  من ل
تعلقة  تقارير ا يني، مبا فهيا ا يني واخلار ملاملدققني ادلا ل جخل

نة 4 كحد (سـ لك 
 )أدىن

 

 

 

 

نة  يذ هممة األمانة  للجيضطلع  نفت ب
يق  تد قا عضو أو أعضاء من ل

  برانمج األغذية العامليموظفي
يذي  لتنفيهنم املدير ا وال يكونون يع

تش العام والرقابة  تب ا ملفمن  مك
ئويرفعون تقاريرمه إىل الريس 

تعلق  سائل اليت  تبارشة حول ا مل م
تد نة ا لبعمل   .قيقجل

 

 

 

 

ًيومان تقربا  ي
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تعراضا دوراي  وجتري .ألداء أعامهل ًا ً سـ
يث يكون  تصاصاهتا وواليهتا  حلكفاية ا خ

يذي  ية اجمللس ا لتنفذكل مالمئا وتو ص ً
يريات العامتدها  .تغبإجراء 

 

نوي يف موقع برانمج  سـرش تقرير  يُن
 األغذية العاملي عىل اإلنرتنت

 

 

 

 

 

ية وخطاابت اإلدارة اخلاصة ابلربانمج ياانت املا لاب . لب
ية مبا  ياانت املا نصف  سؤول عن العرض ا لوالربانمج  ب مل للم

شف املالمئ يه تقارير ) ح. لكيف ذكل ا نطوي  نظر فامي  علا ت ل
يق من خماطر وآاث يش وا تحقتب ا ت لمك بة من لتف قر للمرا

يق إىل وحدة حيث واليهتا،  تد تعلقة اب سائل ا قوإحاةل ا ل مل مل
بارات  تعلق اب يامث يكون ذكل مالمئا فامي  يقات  تا عي ً ح لتحق

بة ية الوا يات واخلصو جا ص يذ اإلدارة ) ط.  لعمل تنفرصد 
يق ادلاخيل واخلاريج تد يات ا قتو ل ص تعراض ) ي.  ل سـالا

بات الربانمج  شأن تر نصح  تيوإسداء ا ب يه ل تعلقة مبو ظفا مل
بري، بطريقة رسية، عن اخملاوف  ية  للتعواألطراف اخلار ج
يذها يات و تعلقة مبزامع حدوث أخطاء يف إدارة ا تنفا لعمل .  مل

ياسات برانمج األغذية العاملي ) ك شأن  نصح  سـإسداء ا ب ل
سلوك  ياسات اإلبالغ عن لملاكحفة الزتوير ومدونة ا سـو

نوي حول إعداد وتقدمي تق) ل.  خروقات العمل سـرير 
يذي  يذي وللعرض عىل اجمللس ا شطهتا للمدير ا نفأ تنف لت ل ن

ته نا يه و شـنظر  قلل م يقات عىل أداء املدققني ) م.  ف تعلتقدمي 
يني يني واخلار جادلا يات ) ن.  خل نصح وتقدمي تو صإسداء ا ل

يني مراجع  بات  تعلق برت يذي فامي  تعللمجلس ا ت يي لتنف
نظام املايل ساابت اخلاريج وفقا  للا  . للربانمجًحل

تحدة تابعة لألمم ا تخصصة ا ملالواكالت ا ل  مل

منظمة األغذية 
 والزراعة

يق تد قنة ا ل  جل

 

ئت يف أبريل   2003نشأ
، أعضاء من املوظفني 5(

 )وعضوان من اخلارج

 

ناير  ها يف  يد  يأ شك يلع ت
األعضاء من مجيع  (2008

 )غري املوظفني

 5:  األعضاء

 

أعضاء من :  احلاةل
 غري املوظفني

 

يعيهنم املدير العام 
برشط موافقة (

نظمة  مجملس 
األغذية والزراعة 

بارا من ًا عت

نصح : الغرض/ادلور وتقدمي لإسداء ا
يدات  تأ كا تش العامل  بأن ملفللمدير العام وا

يش  تعلقة اب يق ا تد توظائف ا تفق مل لل
تش العام تؤدى  تب ا يق يف  ملفوا مك لتحق

ية وكفاءة راقب ابإلضافة إىل ذكل وت. لبفعا
يني  يات املدققني ادلا تابعة تو يت  خلتو ص م ق

يني  .جواخلار

 

نوي يوجه إىل املدير :  اإلبالغ سـتقرير 
يري، وإن اكن العام، تغ كام يقدم دون  َّ

يقات املدير العام،  تعلجيوز أن ترفق به 

ية تصاصات احلا لوفقا لال خ تب :  ً تقل  ملككفاةل ادلور ا ملسـ
تش العام شأن خطط ملفا نصح  تعراض وإسداء ا ب؛ والا ل سـ

تني يف جماالت  تش العام لفرتات ا تب ا نمعل  ملف لسـمك
همة اليت تواجه لا تعراض اخملاطر ا يش؛ وا يق وا ملتد ت سـق لتف

يق ادلاخيل مع  تد ية ا ية وكفاية  يمي فعا نظمة؛ و قا لتق تغط ل مل
يد  تأ يق اخلاريج، لكفاةل ا تد ية ا كالاهامتم الواجب  ل ل قتغط ب

تب  تعراض تقارير  مكعىل مواطن اخملاطر املرتفعة؛ وا سـ
ساابت اخلاريج  تش العام ومراجع ا حلا ناء(ملف تقارير سـتثاب ل ا

شلك حمدد ها عىل )باليت يطلهبا املاحنون  تا يمي آاثر  جئ، و نتق
ية يف  ياسات واألنظمة واإلجراءات القامئة، والعمل بفعا لا لسـ

يق يف الوقت  تد يات ا يذ تو بة ورصد  قجمال مرا نف لق ص ت
تش العام يلزتم  تب ا نان إىل أن  ناسب؛ والا ملفا مك ئ طممل

نة 3   سـلك 

 

 

 

 

تهحب(األمني  تش العام): ظيفمك و ملفا

 

مكتب ادلمع مقدم من موظفي 
تش العام  اآلخرين لإلعداد ملفا

سات  جلللالجامتعات وحمارض ا
تقرير  .لوا
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2010(  

 

 

 

 

ية إىل  لنة املا نظمة األغذية جل ميف جملس 
بح ويقة م.  والزراعة ثوبعد أن  ن يص

ية، يكون ويقة عامة ميكن  نة املا ثواثئق  ل جل
نظمة األغذية  مالوصول إلهيا عرب موقع 

  .والزراعة عىل اإلنرتنت

 

 

 

 

يق ادلاخيل ادلوية ا تد ملمبعايري ا ل يق قل تد قمتدة من رؤساء ا ل ع
نك ادلويل  تخصصة وا تحدة والواكالت ا بيف األمم ا مل لمل

تحدة؛  نظومة األمم ا ياانت األخرى داخل  ملوا م لك
يقات يف مظاهر سوء اإلدارة  تاجئ ا تعراض  لتحقوا ن سـ

ية، ورصد  لفعلواخلروج عىل القواعد والزتوير املفرتضة وا
شاط تعراض تقرير ا تابعة؛ وا يات ا نسؤو سـ مل ل نوي لم لسـ ا

تش العام املقدم إىل املدير العام واملقدم بعد ذكل  ملفتب ا ملك
تش  تب ا ية  تعراض أداء وفعا ية؛ وا نة املا ملفإىل  مك ل سـ ل جل

تب  ثاق  متدة و ساق مع اخلطط ا مكالعام، مبا يكفل الا ي مت ملع
تب  توفرة  نان إىل أن املوارد ا تش العام؛ والا ملكا ململف طمئ

ية ا ية  تش العام اك حا لتلب ف نظمة؛ وإسداء ملف ملياجات ا ت
ها مالمئا؛  بدو  تش العام وفقا ملا  نصح للمدير العام وا ًا لً يملف ل
نوي اخلاص إىل املدير العام اذلي يزود  لسـوتقدمي تقريرها ا

نه سخة  نظمة األغذية والزراعة  ية يف  منة املا نم ل  .بجل

تصاصات يف عام : ملحوظة  .2011خجتري مراجعة الا

منظمة الطريان 
 املدين ادلويل

شارية  ستاجملموعة الا
يق تد يمي وا ية اب قا لتق لن  ملع

 

ئت يف يويو  نأ   2008نش

 

 

 5 :األعضاء

 

 أعضاء من :احلاةل
 غري املوظفني

 

يعيهنم اجمللس ملدة 
نوات  سـثالث 

 

 

 

 

 

شاري للمجلس: الغرض/ادلور  ستا

 

 تقرير .ترفع تقاريرها إىل اجمللس: اإلبالغ
سـنوي وأوراق معل خاصة تعرض عىل 

 .اجمللس

يق وإدارة  تد يات ا شأن  يه للمجلس  تو قتقدم ا لج معل ب ل
نظمة ية يف ا بة ادلا ملاخملاطر واملرا خل شطة . ق نونظر يف األ ت

يقاخملط تد يفيت ا قطة وتاجئ و ل ظ يفة /ن يني، وو يمي ادلا ظا خل لتق
تجابة  ية ا تعرض  يق اخلاريج؛ و تد سـا سـ يفل كق اإلدارة ت

ها يذها  يات و لتو تنف ص ية املدققة، . لل ياانت املا تعرض ا لو ب لسـ ت
يات  يمي اخملاطر، وآ يات  يق ادلاخيل، و تد لوتقارير ا معل تقل ق

ساابت اخلاريج ية؛ وتقمي مراجع ا بة ادلا حلاملرا خل  وخدمة ق
ية بصفة عامة،  يث الكفاءة والفعا يق ادلاخيل من  تد لا حل ق

تعرض رسوهمام ياهتام املقرتحة/تسـو توتأكد .  نمددهام أو مزيا
نظمة  يمي اخملاطر وإدارهتا داخل ا يات  ملمما إذا اكنت  تقمعل

يت وكفاية  سن تو تعرض وتقمي  ية؛ و ية وتعمل بفعا قاك حف سـ تل
تخذها اإلدارة  لتاإلجراءات اليت  تفق ت يات ا تو مليذ ا ص ل نف

ثل ئات األخرى  يني وا يني واخلار معلهيا للمدققني ادلا يج  لهخل
يات إىل اجمللس  تو شرتكة وترفع ا يش ا صوحدة ا ل مل تتف ل

يني وماكفأة  شأن  يات إىل اجمللس  تو تعشأهنا؛ وترفع ا ب ص ل ب
يذ اإلجراءات املدونة  ساابت اخلاريج؛ وتكفل  تنفمراجع ا حل

شف املالمئة ذات الصةل ابملر ية كإجراءات ا بة ادلا لكا خل ق

ًتقربا   دورات 3ي
نة  سـلك 

يسـتغرق لك (
اجامتع يومني 

ابإلضافة ) اكملني
بادل الرسائل  تإىل 

ية  ناإللكرتو
يةواملؤمت ها تفرات ا  ل

 

 

 

 

 

 

نظمة  ساعدة من أمانة  متقدم ا مل َّ
الطريان املدين ادلويل عن طريق 
يمي الربامج  تعراض  تقتب ا سـمك

يق واإلدارة تد قوا ادلمع ) أ: ل
سـيت واإلداري لإلعداد  جاللو

لالجامتعات وأوراق العمل، اذلي 
بحث شمل ا لقد  ية نفقات . ي تغطيمت 

سفر من خالل ادلوةل العضو  لا
  .يةملعنا

 

 

 

 

 



WO/PBC/17/2 Rev. 

Annex I 

8  

نظمة شطة/الوظائف واإلبالغالغرض /ادلور ةالعضوي ناإلشاءمس واترخي الا ملا  األمانة ادلورات ناأل

 

 

تعامل مع مزامع  ية وإجراءات ا لاملا اإلبالغ عن خروقات ل
تصل ابلرقابة  يقات خاصة فامي  يالعمل؛ وتويص بإجراء  حتق

تضاء سب الا ية  قادلا ح  .خل

 

ندوق ادلويل  لصا
ية عية الزرا  للتمن

يق تد قنة ا ل  جل

 

ئت يف أبريل   1982نشأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 9: األعضاء

 

ادلول : احلاةل
 األعضاء

 

ينتخهبم اجمللس 
يذي  لتنفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية اتبعة للمجلس : الغرض/ادلور عنة فر جل
ساعدة اجمللس  يذي دورها  ما لتنف

يذي يف ممارسة الرقابة عىل اإلدار ة لتنفا
ندوق ية  للصاملا  ل

 

ترفع تقاريرها إىل اجمللس : اإلبالغ
يذي تقارير عىل موقع . لتنفا لرش ا تن

ية عىل  ية الزرا ندوق ادلويل  عا من للتلص
 اإلنرتنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوية ية ا ياانت املا شاريع ا تعراض  سـا ل ب م لسـ مراجع . ل
ساابت اخلاريج ساابت اخلاريج : حلا يح مراجع ا حلتر شـ
يذي يف ، بعدلتنفللمجلس ا تاك تعراض نطاق العمل وا ل ا ل سـ

ميه  يق و تد تعراض نطاق ا تعاقد؛ وا تصمورشوط ا ق ل سـ ل
ساابت  سات خاصة مع مراجع ا يل يف  حلوتاجئه اب جل تفص لن

يات  تو نان إىل أن اإلدارة تعمل فورا  صاخلاريج؛ والا ب ًئ طم
ساابت  يف مراجع ا ساابت اخلاريج؛ و حلمراجع ا تلك حل

يث  يقات خاصة  حاخلاريج بإجراء  ًترى ذكل مالمئا؛ حتق
بادئ األوىل،  نوات، من ا تعراض احلاةل، لك مخس  ملوا سـ سـ

ناوب ساابت اخلاريج اب يني مراجع ا تجلعل  حل يفة . لتع ظو
يق ادلاخيل تد قا يق : ل تد يفة ا نان إىل أن و قالا ل ظ طمئ

ناء  ية والكفاءة، وأن اإلدارة تعمل فورا  سم ابلفعا بادلاخيل  ل ًت ت
يق تد قعىل تقارير ا تع: أخرى. ل يق معايري سـا تطبراض 

ندوق؛ وإجراء  نقحة عىل ا ية جديدة أو  بادئ حما لصو مس ب م
ياطي العام؛  توى الا نوات  تعراض لك ثالث  تا سـ سـ حسـ مل

ها  نوات للمخاطر اليت يوا تعراض لك ثالث  هجوإجراء ا سـ سـ
نان، مضن  ندوق وإجراءاته يف إدارة اخملاطر، والا ئا طملص

ية بة ادلا خلأمور أخرى، إىل أن أنظمة املرا  وإدارة اخملاطر ق
رشاء حتمي  تامثر وا شـهئا اإلدارة يف جماالت الا لاليت  سن ت
يذي بأية  ية؛ وإبالغ اجمللس ا ندوق بفعا لتنفأصول ا ل لص

شار إلهيا أعاله، وتقدمي  تصاصات ا شأ عن الا ملسائل  ن خم ت
هام أخرى، يف  يات؛ والاضطالع  تو تاجئ وا مبهذه ا ص ل لن

شار إلهيا أعاله، ا تصاصات ا ملنطاق الا حملاةل إلهيا من خ
يذي  .لتنفاجمللس ا

نة4  سـ لك 

 

 

 

 

 

 

 األمنيمكتب 
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منظمة العمل 
 لادلوية

شارية  نة الا تا سللج
تقةل للرقابة  ملسـا

 

ئت يف  2007 نومفرب نشأ

 

 

 5: األعضاء

 

أعضاء من : احلاةل
 غري املوظفني

 

ئة  ييهنم ا لهتع
ية   سـالرئا

ية : الغرض/ادلور ئة الرئا سـساعدة ا ي لهم
ياهتا يف احلومكة يف سؤو ل الاضطالع  مب

 والرقابة

 

نة الربانمج : اإلبالغ جلترفع تقاريرها إىل 
ية واإلدارية  شؤون املا لوا ئة ل لهياب

ية نظمة . سـالرئا تقارير عىل موقع  مرش ا ل تُن
 .لالعمل ادلوية عىل اإلنرتنت

تعراض  ته؛ وا نظام املايل وال ية ا تعراض معل وفعا سـا حئ ل ل سـ
ية إدارة اخملاطر تقيمي اإلدارة للمخ سم  معلاطر وكفاةل أن  تت

يق قد  تد بات ا تأكد من أن تر مترار؛ وا شمول والا قاب لي ت ل سـل
توايت الالزمة من  توفري ا ناء العام  سـاختذت ونفذت أ ل ملث
ية؛ ورصد  ئة الرئا سـالضامن اليت يطلهبا املدير العام وا لهي
يات  تو يت والفعاةل واملالمئة  تو يدة ا تجاابت  صالا ل ل قسـ ج

ي تد قا نصح للمدير العام ل لق ادلاخيل واخلاريج؛ وإسداء ا
نة؛ وإعداد تقرير  سائل اليت تقع يف نطاق والية ا للجحول ا مل

نة الربانمج  جلنوي، يقدمه الريس إىل ادلورة اليت تعقدها  ئسـ
هر مارس ية واإلدارية يف  شؤون املا شوا ل  وميكن أن تقوم .ل

شؤون امل نة الربانمج وا نة أيضا بإبالغ  لا جل ية واإلدارية ًللج لا
ية يف أية دورة أخرى سائل ذات األ تاجئ وا مهبأمه ا مل  .لن

نة  .سـدوراتن لك 
ميكن أن تعقد 

ية  نا ئبصورة ا ثت سـ
ًاجامتعا غري عادي 

 .عند الرضورة

نظمة العمل ادلوية ادلمع  لتقدم  م
نة للجسري معل ا  .لتي

بحرية  نظمة ا لا مل
نة للرقابة لادلوية يق/جلال توجد  تد قا  ل

دلويل الاحتاد ا
توبر  لالتصاالت ية يف اجامتع جملس الاحتاد ادلويل لالتصاالت يف أ كشأ آ ل  2001تُن
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نظمة شطة/الوظائف واإلبالغالغرض /ادلور ةالعضوي ناإلشاءمس واترخي الا ملا  األمانة ادلورات ناأل

تحدة  ملنظمة األمم ا م
بللرتية والعمل 

ثقافة  لوا

شارية للرقابة نة الا تا  سللج

 

نة دامئة يف  ئت  لكجأ نش
2009  

 

 

 

 4: األعضاء

 

أعضاء من : احلاةل
 غري املوظفني

 

 يعيهنم املدير العام

 

 

 

 :الغرض/ادلور

ساعدة املدير  شاري للمدير العام  ملا ست
ية،  ياته الرقا سؤو بالعام يف الاضطالع  ل مب

بة  ية إدارة اخملاطر، واملرا قمبا فهيا فعا ل
تصةل  سائل األخرى ا ية، وا ملادلا مل خل

نظمة تعلق بعمل ا ية فامي  ملابلرقابة ادلا ي  .خل

 

 :اإلبالغ

ًترفع تقاريرها إىل املدير العام وتقدم تقريرا 
يذي  لتنفنواي موجزا إىل اجمللس ا ً ً سـ
يه يقات املدير العام  علمصحواب  بتعل ً. 

ية ية ) 1: (خلالرقابة ادلا شأن كفاية وفعا نصح  لإسداء ا ب ل
ياهتا وأولوايهتا وخطط  ية واسرتا يجدائرة الرقابة ادلا تخل

متةل ملعاجلة اخملاطر اليت تواجه  حملها، واقرتاح اجملاالت ا معل
نظمة؛  تعرا) 2(ملا ية سـا بة ادلا تعلقة ابملرا سائل ا خلض ا مل قمل

شطة الرقابة اليت تقوم هبا  تج عن أ نوإدارة اخملاطر اليت قد  نت
شـهتا مع اإلدارة؛  نا ية و قدائرة الرقابة ادلا ) 3(مخل

ثاق دائرة الرقابة  شأن  نصح  تعراض وإسداء ا يالا ب ل مسـ
يه من  تاج إ ييل وما  ها ا تقال ية وسلطهتا وا لادلا حت شغ سـ لتخل ل

ية؛ لموارد  ياهتا بفعا سؤو ليذ  ل م شأن ) 4(تنف نصح  بإسداء ا ل
يةتنفيذ اإلدارة  يات دائرة الرقابة ادلا خلتو ص  إدارة اخملاطر .ل

تعلق ) 5( نظمة وممارساهتا فامي  ياسات ا تعراض  يا مل سـ سـ
ية  بة ادلا خليمي اخملاطر وإدارة اخملاطر وأنظمة املرا ق بتق

شـهتا مع اإلدارة؛  نا قو نصح للمدير ) 6(م شأن لإسداء ا بالعام 
يهتا العامة؛  ياسات وإجراءات إدارة اخملاطر وفعا لجودة  سـ

ية  بة ادلا يات املرا خلآ شأن ) 7(قل نصح لإلدارة  بإسداء ا ل
يوسكو؛  ية يف ا بة ادلا متل يف إطار املرا نالضعف ا ل خل ق ) 8(حمل

سائل  شلك ملموس يف ا ياسات اليت تؤثر  تعراض ا ملا ب سـ لسـ
تق تعلقة اب سائل ا ية وا لاحملا مل مل تخدام املوارد بس ية وا سـارير املا ل

شـهتا مع  نا نظمة و ية  بة ادلا يات املرا ية آ قوفعا للم خل ل مل ق
ساابت ) 9(اإلدارة؛  تقارير مراجع ا حلاإلحاطة دامئا  ب ً

ياته يذ تو صاخلاريج وحاةل    .تنف

نة  سـدوراتن لك 
ابإلضافة إىل عقد 
يديو  لفاملؤمترات اب
ند  عأو عن بعد 

 .احلاجة

يةدائرة الرقا: األمانة  خلبة ادلا

تحدة  ملنظمة األمم ا م
ية نا عية ا لص نة للرقابة للتمن يق/جلال توجد  تد قا  ل
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نظمة شطة/الوظائف واإلبالغالغرض /ادلور ةالعضوي ناإلشاءمس واترخي الا ملا  األمانة ادلورات ناأل

الاحتاد الربيدي 
ي العاملي يق ادلا تد خلنة ا ل   ةقجل

 4: األعضاء

 

األعضاء : احلاةل
  من املوظفني

 :الغرض/ادلور

يات املقدمة من  تو صحفص الاقرتاحات وا ل
تابعهتا؛  ية  ماملدقق ادلاخيل وحتديد  كيف

يات مراجع و صتابعة اقرتاحات وتو م
تجاابت إدارة  ساابت اخلاريج وا سـا حل
يات  تابعة اقرتاحات وتو ها؛ و ية  صاملا مل ل
ند احلاجة؛  شرتكة  يش ا عوحدة ا مل تتف ل
نود األخرى الواردة يف  نظر يف ا بوا لل
ية  تصةل ابلرقابة املا لجدول األعامل ا مل

ية  .لتشغيلوا

 

 :اإلبالغ

 لعامترفع تقاريرها إىل املدير ا

تقالل  يق ادلاخيل، كفاةل ا تد ثاق ا رشوط  سـوفقا  ل ي قل م ً
بان،  ياميت اخملاطر يف ا حلسـاملدقق ادلاخيل، ووضع  تق
يات املقدمة من املدققني تو تابعة الاقرتاحات أو ا صو ل   .م

دورة واحدة عىل 
تة  سـاألقل لك 

هر   شأ

سؤول : األمني معضو من املوظفني 
ية   لعن املا

ياحة  لسـنظمة ا م
ية نة للرقابة ملالعا يق/جلال توجد  تد قا   ل

منظمة الصحة 
ية  ملالعا

نة اخلرباء :2010يناير  جل 
تقةل  شارية ا سـالا ملت س

  للرقابة

 :2009اقرتاح 

 

 5 :األعضاء

 

أعضاء من : احلاةل
 غري املوظفني

 

أعضاء يقرتح 
املدير العام عىل 
يذي  لتنفاجمللس ا

  تعييهنم

 :الغرض/ادلور

نصح : 2009اقرتاح  لإسداء ا لجنة ل
شؤون اإلدارية،  ية وا لالربانمج واملزيا ن

نصح للمجلس  ها، وإسداء ا لومن خال ل
ته  سؤو يذي يف اضطالعه  يا لمب لتنف

نصح  شارية يف الرقابة، وإسداء ا لالا ست
شأن  ند الطلب،  بللمدير العام،  ع

سائل اليت تدخل يف واليهتا  .ملا

 

 :اإلبالغ

نة :  2009اقرتاح  جلترفع تقاريرها إىل 
شؤون اإلداريةالربانمج ية وا ل واملزيا  .ن

نة يف:  2009اقرتاح  للجثل وظائف ا تعراض ) أ: (تمت سـا
تعلقة  همة ا سائل ا ية وا نظمة الصحة العا ية  ياانت املا ملا مل مل مل ل ملب ل

شأن كفاية ) ب(بسـياسات اإلبالغ املايل؛  نصح  بإسداء ا ل
نظمة،  ية وأنظمة إدارة اخملاطر يف ا بة ادلا يات املرا ملآ خل قل

تع ية القامئة سـوا نظمة ومشوية ا يمي اخملاطر يف ا لعملراض  ل مل تق
يق ) ج(إلدارة اخملاطر؛  تد قبادل املعلومات مع وظائف ا ل ت

يهتا، ورصد  تعراض فعا نظمة وا لادلاخيل واخلاريج يف ا سـ مل
سن  سم  ياته بطريقة  يق وتو تد تاجئ ا حبيذ لك  ت ص ل تن قت نف

ية واملالءمة؛  يت والفعا تو لا نصح للمد) د(قل ير لإسداء ا
نقاط من  سائل املطروحة يف ا شأن ا ند الطلب،  لالعام،  مل ب ع

شطهتا ) ه(أعاله؛ ) ج(إىل ) أ( نوي حول أ نإعداد تقرير  سـ
ها عىل  ند احلاجة، يعر تة،  ياهتا، وتقارير مؤ ها وتو ضوتا ق عجئ ص ن
نة اخلرباء  شؤون اإلدارية ريس  ية وا جلنة الربانمج واملزيا ل ن ئجل

تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت  .س

 :2009قرتاح ا

 

عىل األقل دوراتن 
نة   سـلك 

 :2009اقرتاح 

 

ية  نظمة الصحة العا ملتقدم أمانة  م
  دمع األمانة
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نظمة شطة/الوظائف واإلبالغالغرض /ادلور ةالعضوي ناإلشاءمس واترخي الا ملا  األمانة ادلورات ناأل

ية  نظمة العا ملا مل
 للملكية الفكرية

يق تد قنة ا ل  جل

 

ئت يف   2006نشأ

 

نة  ها إىل ا للجوتغري ا مس
تقةل  شارية ا سـالا ملت س

توبر    2010كللرقابة يف أ

 7: األعضاء

 

أعضاء من : احلاةل
 غري املوظفني

 

نة  جلتخهبم  نت
ية  نالربانمج واملزيا
يار  ية ا تبعد  خمعل
يقوم هبا فريق 
شأته  يار أ نا خت
جلنة الربانمج 

ية   نواملزيا

 :الغرض/ادلور

شاريني  تقةل من اخلرباء الا تئة  سـ سي م ه
ساعدة ادلول األعضاء  ية  ملللرقابة اخلار ج

يف الاضطالع بدورها الرقايب 
با شلك أفضل  مبولالضطالع  رشة ب

تعلق  ياهتا يف جمال احلومكة فامي  يسؤو ل م
تلفة بو ا خمليات الو ي  .بعمل

 

 :اإلبالغ

ية  نة الربانمج واملزيا تقارير إىل  نتقدم ا جل ل
ية العام ها إىل ا مجلعاليت   .ةتنقل

 

ية وتقرير  لفصلرش تقارير الاجامتعات ا تُن
بو عىل اإلنرتنت تني عىل موقع الو يا  لسـن

ية) أ( بة ادلا خلتعزيز املرا تظم " 1: " من خاللق يمي ا ملنا لتق
بة  يات املرا ية إىل احملافظة عىل آ قإلجراءات اإلدارة الرا لم

ها؛  ية املالمئة والفعاةل و تشغيلادلا هام، من خالل " 2"خل ساإل
يق، يف احملافظة عىل أعىل  يفة الفحص ادل قأداهئا لو ظ
ية ومعاجلة أية حاالت  نة لإلدارة املا توايت ا لا ملمكسـ مل

ته؛ " 3"شذوذ؛  نظام املايل وفعا يل ا تعراض  يا ل شغ لسـ " 4"ت
تخدمه  يمي اإلدارة للمخاطر والهنج اذلي  تعراض  سـا تسـ تق

ها؛  ليا تحقق واملقابةل يف جماالت " 5"ح بات ا تعراض تر لا ت يسـ
نع الزتوير، وسوء شف املايل، و ماكألخالق، وا سلوكلك . ل ا

تعراض ورصد " 1": تركزي موارد الرقابة من خالل) ب( سـا
ية  بو؛ لفعا يق ادلاخيل يف الو تد يفة ا يو ل تبادل " 2"قظ

ساابت ، مبا يف ذكل  اخلاريجحلاملعلومات واآلراء مع مراجع ا
يق؛  تد قته  لل يق الفعال لألشطة بني " 3"خط نتعزيز ا لتنسـ

يق اخلاريج؛  تد يق ادلاخيل وا تد قا لق تأكد من أن " 4"ل لا
ناء العام  يق والرقابة قد اختذت ونفذت أ تد بات ا ثتر ل قت ي

ية لتو توايت الالزمة من الضامن اليت تطلهبا ا مجلعفري ا ملسـ
يق من خاللاإل) ج. (العامة تد قرشاف عىل أداء ا " 1 ":ل

يت والفعاةل واملالمئة من  تو يدة ا تجاابت  قرصد الا لج سـ
يق؛  تد يات ا تو تعلق  قجانب اإلدارة فامي  ل ص ب رصد " 2"ي

يق؛  تد يات ا قيذ تو لنف ص ية " 3"ت ياانت املا سلمي ا لرصد  ب لت
نظام املايلحمو رشوط ا لتواها وفقا  ل نة ) د. (ً للجميكن 

ية من وقت آلخر أن تطلب من  نة نالربانمج واملزيا للجا
تقةل للرقابة  شارية ا سـالا ملت شطة س نة نمراجعة أ شاريع  يو معم

ثل بهتا،  مأو مرا رشوع اإلشاء اجلديد؛ - :ق ن  بو -م يمي الو ي  تق
شامل بري آخر-؛ لا رشوع  ك أي  نة ترفع ) ه (.م للجا

تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت نة الربانمج س يات إىل  جل تو ص
تصاص  سائل اليت تقع يف ا شأن ا ية  خواملزيا مل ب نة ن للجا

تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت نحو اذلي تراه مالمئا،س ً عىل ا  .ل

نة 4  4(سـ لك 
أايم اكمةل للك 

يل ) اجامتع لمتثمع ا
نة الربانمج  جليف 
ية  ية وا مجلعواملزيا ن

  العامة

س بو ملا ياعدة املقدمة من أمانة الو
يق ادلاخيل  تد بة ا قخارج  ل شع

سـيت ) أ: (والرقابة جادلمع اللو
العمل األسايس ) ب(واإلداري؛ 

تعداد الجامتعات  تقين يف الا سـوا ل
تقةل  شارية ا نة الا سـا ت ملللج س

شمل أوراقا للرقابة ً، واذلي قد  ي
تعلق حباةل املعلومات  تية وأوراقا  ًث حب

ية، وغري ذكل  مما ميكن أن سـاألسا
تقةل تطلبه  شارية ا نة الا سـا ت ملللج س

 .للرقابة

 

ساعدة املقدمة  ملبغي أن تكون ا ني
ئة   العاملني G6لفمن موظفي ا

ساعدة بدوام جزيئ  ميف شلك 
ية وتصل  تقةل و تخمصصة و ن همسـ م
َّابخلدمة العامة تقدم عىل أساس 
نة  للجالعمل بدوام جزيئ كأمانة 

تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت  .س
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نظمة شطة/الوظائف واإلبالغالغرض /ادلور ةالعضوي ناإلشاءمس واترخي الا ملا  األمانة ادلورات ناأل

ية  نظمة العا ملا مل
يق لألرصاد اجلوية تد قنة ا ل   جل

 2 + 9: األعضاء
ناوب  لتاب

 

أعضاء من : احلاةل
 غري املوظفني

 

تخهبم 5 ين أعضاء 
يذي  لتنفاجمللس ا

 

يون 4 ل خرباء ما
يقرتهحم األمني 
يهنم  يعالعام و
نظمة  ملريس ا ئ

ية لألرصاد  ملالعا
  اجلوية

 :الغرض/ادلور

يذي  تقتزويد اجمللس ا بنف يمي لإلجراءات لت
تخذها األمني العام للمحافظة عىل  ياليت 
ية املالمئة والفعاةل  بة ادلا يات املرا خلآ قل
يق  تد تعراض خطط ا ها، وا قو ليل سـ تشغ

بات  تيوالاتفاق علهيا واعامتدها، يه والرت
يق ادلاخيل واخلاريج  تد تعلقة اب قا ل مل

تقارير اخلاصة به  .لوا

تظم إلجراءات األمني) أ( يمي ا ملنا  العام للمحافظة عىل لتق
ها؛  ية املالمئة والفعاةل و بة ادلا يات املرا يلآ تشغق خل ) ب(ل

يفة  ية ثقافة ملاكحفة الزتوير من خالل أداهئا لو ظيع  من تشج ت
يق؛  نظام املايل ) ج(قالفحص ادل يل ا تعراض  لا شغ تسـ

ته؛  يمي األمني العام للمخاطر والهنج ) د(ليوفعا تعراض  تقا سـ
ها؛  يا تخذه  لاذلي  ح يق، )ه(ي تد ق اإلحاطة خبطط ا ل

يق ادلاخيل واخلاريج؛  تد بات وتقارير ا قوتر لي تشجيع ) و(ت
يق ادلاخيل واخلاريج؛  تد قالربط بني ا تعراض ) ز(ل سـا

يق والرقابة  تد بات ا يذ تر قالطريقة اليت مت هبا اختاذ و ي لنف ت ت
توايت املالمئة من الضامن اليت طلهبا  توفري ا ناء العام  سـأ ل ملث

يذي يت ) ح( واملؤمتر؛ لتنفاجمللس ا سن تو بة  قمرا حق
تعلق  يهتا ومالءمهتا فامي  تجاابت األمني العام وفعا يا ل سـ

يق؛  تد يات ا قتو ل ص ية ) ط(ب ياانت املا سلمي ا لرصد  ب لت
نظام املايل؛  رشوط ا تواها وفقا  لو ل تعراض ) ي(ًحم سـا

يق تد يات ا يذ تو قالطريقة اليت مت هبا  لنف ص  .ت

 عىل األقل دوراتن
نة ساعدمكتب األ  سـلك   ملمني العام ا

لنظامت دوية أخرى  م

لالواكةل ادلوية 
نة للرقابة للطاقة اذلرية يق/جلال توجد  تد قا  ل

تجارة  لنظمة ا م
ية نة للرقابة ملالعا يق/جلال توجد  تد قا  ل

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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بوبشأن رأي ادلول األعضاء   ياحلومكة يف و

سب ورودها( يد تريهبا  حبأ  )تع

 

 موانكو 

يةمرتمج[        ]نسـ عن الفر

 

تحدة  نظومة األمم ا شأن بىن احلومكة داخل  بو يف إعداد ويقة حمدثة  ساعدة أمانة الو مليقات من إمارة موانكو  ب ث ي مل متعل
بو  .يوالو

 

ثند قراءة الويقة  -1 نة  اليتWO/GA/38/2ع يات  توي عىل تو جل  ص بوحت يقيالو تد ق  ، مبا فهيـا جـدول املقارنـة بـني لل
نظامتبــىن احلومكــة يــة  والــربامج ملــ يف ا تــضح أنــه يف حــاةل وجــود جلــان خار تحــدة،  نظومــة األمم ا تابعــة  ناديق ا جوا ي مل مل ل لــص

تقةل يق مسـو تد سؤوةل عن همام ا ق  ل هـا، والرقابةم تعـني علهيـا إبال ئـة الـيت  بـارشة إىل ا ياهتا  غ، فإن هذه اللجان ترفع تو يم ي لهص
تصاصات الواردة يف والايهتا  .خوفقا لال

نة  احلاالتويف معظم يات  ئة اليت تضطلع بفحص تقارير وتو جل، تكون ا ص سؤوةل عـن /الرقابةلهي يـة  ئـة فر يق إما  تد مـا ع ي هل ق
نظمة وم سائل ذات الصةل بربانمج ا ملا يهتازيمل ًثال(  وإدارهتانا يـة و، م ننة الـربانمج واملزيا شؤون جل تابعـة للمجلـس يـاإلدارلـا لة ا
نة  ية، و نظمة الصحة العا يذي  جلا مل مل يـة واإلداريـةرباللتنف شؤون املا لامج وا تابعـة  لـ ئـة عامـة )ةلالعمـل ادلويـملنظمـة لا هي، أو 

ياسات  ًثال(لسـلرمس ا تحـدةم يـة العامـة لـألمم ا مل، ا يذيـة)مجلع ئـة  تنف، أو  ًثال( هي تحـدة مـ نظمـة األمم ا يـذي  مل، اجمللـس ا مل لتنف
ثقافة لللرتية والعمل وا تعلق  ).ب ناديق والربامجي وفامي  ندو،لصاب تحدة للطفـوةل كص  تحـدة اإلمنـايئ، ملق األمم ا ملأو بـرانمج األمم ا

يق  تد ئات ا قتقدم تقارير  ل بري اإلداريني والرقابة هي يذي(كإىل  يات ةوعىل أي ). لتنفاملدير ا ئة اليت تفحص تو ص حال، فإن ا لهي
يق  تد نة ا قوتقارير  ل ًنفذ أيضاوالرقابة جل تعلقة ابلربانمت سائل ا مل همام أخرى، كفحص ا يةمل سائل املا ية وا لج واملزيا مل    .ن

بدوةوذلكل، ومع مراعاة أي ها األمانة عىل ويقهتا، فإنه  ثات قد تد ي حتد ث نظمةة توجد دلى أيأنه ال خلي نحـرص م  ئة  ت دوية  ي هل
يهتا يف لسؤو نة م يق /الرقابةجل دراسة تقارير  تد قا ياهتل ئة اليت شلك  اصوتو بل ا ها من  تبل  لهي ق حفص ئهورها الرييسق  .مج

توى آخر للحومكة يف ان إ بومسـإضافة  ئة،يلو شاء  ي بإ توايت اهن ل، يف ا ية، ملسـ نة الربانمج واملزيا نيا من  جل تنحرص عل
يهتا يف ا لسؤو تقةل لالتفاعل مع م شارية ا سـنة الا ت مللج تحدةُميكن أن حيدث  ،للرقابةس نظومة األمم ا بوقة يف  ملحاةل غري  مسـ  .م

نة  -2 تطاعت اجلمن خالل  يق، ا سـتد ييك للحومكةيبو الوقل منوذج الالك سـالالزتام اب نحو الوارد يف الفقرة ل ، 1ل عىل ا
ياهتا  نة وتو صعىل أساس أن تقارير هذه ا سائل اكنت للج سؤوةل عن ا ية  ئة فر ية، ويه  نة الربانمج واملزيا ملتقدم إىل  م ع ي ن هجل

ية تاملربطة ابلربانمج  ية واإلدارة نواملزيا شؤون املا لوا ناظر (ل تـي  ية وجلنة الفه شؤون نربانمج واملزيا تابعة للمجلس ياإلدارلا لة ا
ية،  نظمة الصحة العا يذي  ملا مل ية واإلدارية وألتنف شؤون املا لنة الربامج وا ل تابعة  جل تعلق و.  )ةلالعمل ادلويملنظمة لا يفامي 

تصاصات خرشوع ا تقةل لا مب شارية ا سـنة الا ت مللج ية اللرقابةس بل ا مجلع، ومع مراعاة اعامتدها من  سوف يمت إدخال فلعامة، ق
يث  حبتريب مماثل،  ية ت نة الربانمج واملزيا نتلقى  جل تقةل لاتقارير ت شارية ا سـنة الا ت مللج   وابإلضافة إىل ذكل، سوف .للرقابةس

نص أيضا يوجب  ًهذا ا ية بني ل تقةل لامعقد اجامتعات إعال شارية ا سـنة الا ت مللج وادلول األعضاء بعد لك اجامتع  للرقابةس
 .نةلجلهذه ال

نحرص  -3 يطة جديدة، أاي اكن تكويهنا،  ئة و شاء  سابقة، ترى إمارة موانكو أن إ تويف ضوء املعلومات ا سـ ي ن ًل ه
تفاعل مع  يهتا يف ا لسؤو ل تقةل لام شارية ا سـنة الا ت مللج ية تعارض مع املامرسات يسوف ، للرقابةس تحدة لاحلا ملنظومة األمم ا مل

ية احليو يد يف  نؤدي فقط إىل مزيد من ا بتعق بقة يف الوقت الراهن يف الوبوومكة وإجراءاهتا ل يا يا اليت و( ملط ًيه معقدة  نسب
 .)ابلفعل
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نة الربانمج بعض الغري أن إمارة موانكو تدرك اخملاوف اليت عربت عهنا  -4 تعلق ابلصعوابت اليت تواهجا  جلوفود فامي  ي
يات  ية يف إيالء تو صواملزيا تقةل لان شارية ا سـنة الا ت مللج ية، وذكل الزدحام لاللرقابة س ناء عام املزيا نناية الالزمة، وخباصة أ ث ع

ها بل لك يشء، .  لجدول أعام سأةل، ترى موانكو أنه، و قوحلل هذه ا بعة، حىت مل سني إدارة الوقت واإلجراءات ا تيلزم  ملحت
تعديالت الالزمة نان إذا أشاروذلكل،   .لإذا اكن ذكل يعين إدخال ا شعر ابال تفإن إمارة موانكو  مت ثت األمانة، يف ويقهتا، س

ي ية، ريلتغإىل ا نة الربانمج واملزيا سري معل  متةل اليت هتدف إىل  نات ا جل تي ية واملادية املرتبة عىل هذه حمل تواآلاثر ا لعمل
ي  .اتريلتغا
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 الصني

 

ية هورية الصني ا تابع حلكومة  ية الفكرية ا بتب ا لشعل مج مللك  مك

6 Xituchenglu, Haidian District, Beijing 100088, P. R. China 
P.O.Box 8020. Tel: 008610-6208 3275/3268, Fax: 008610-6201 9615 

 

 2011 مارس 4

 

ية الفكرية: عناية تب العاملي  للملكأمانة ا  ملك

 

يد يدة/لسـا  ،لسـا

 

تايل والقرار  ... C.N.3206... بناء عىل اإلخطار  يةاذلي صدر يف لا نة الربانمج واملزيا ناجامتع  سا جل رشلا يقدم ، عدس 
تابع حلكومة  ية الفكرية ا لتب ا مللك ية، مك يابة عن احلكومة ا ية، اب نهورية الصني ا لصيمج ن لب بو هآراءلشع شأن احلومكة يف الو ي  ب

تايل نحو ا لعىل ا  :ل

بو  -1 يين متاما اإلجنازات اليت حققهتا الو ييقدر اجلانب ا تطوير  من خالل سـنوات يف جمال احلومكةعىل مدى ًلص لا
مترلتحوا سم ابلكفاءةملسـسني ا ية معل وحومكة  ت آل  .تل

متر يف  -2 ملسـونظرا إىل الزتايد ا تعاملً ية اليت  بو ذات األ تقضااي الو مه ية، ي نة الربانمج واملزيا ها  ن  جل فإن مثة حاجة مع
سني بولتحإىل املزيد من ا ية احلومكة ذات الصةل يف الو ي لكفاءة وفا يين اقرتاوهكذا، .  عل ًحا برضورة لصيعرض اجلانب ا
ية القامئة  تخدام اآل لا سم ابلكفاية يف اسـ بوتتبطريقة  سائل الو يتعامل مع  م ئات جديدة ل نب وجود  هود  ي، مع بذل ا هتج ل جل

تداخةل يين أنه .  مو سائل لصويرى اجلانب ا شة  نا ية  نة الربانمج واملزيا مإلاتحة الوقت الاكيف  ق مل ن همةللج بو ا ملالو جيب  ي
نظر يف زايدة عدد  ية ومدة  دوراتلا ننة الربانمج واملزيا ثال من مرة لك عام إىل مرتني أو ثالث مرات لك لك دورةجل  ،ً م
 . أايم5 أايم إىل 3من ادلورة عام، مع متديد وقت 

 

ية الفكرية مللكتب ا  مك

تابع حلكومة  يةلا لشعبهورية الصني ا  مج
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تحدة  ملاململكة ا

 

تحدة   بوياحلومكة يف الوبشأن ملآراء وفد اململكة ا

 

ية يف " نة الربانمج واملزيا نبت  جل سادسدورهتا طل رشةلا ناير 13 و12 (ةع  شأن احلومكة )2011ي  ب من األمانة إعداد ويقة  ث
بو  ته أبريل (ييف الو ية يف مساهامت تتضمن ، )2011ييف موعد غا نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  نادلول األعضاء،  جل دورهتا لت

تعقد  ند جلنة ار قرا (2011نيف يويو سـاليت  شأن ا ية  بلربانمج واملزيا ب ).  PBC/WO/5/16 ث، الويقة"5"، الفقرة 5لن
شمل الويقة القرارمن هذا ) ب(5ًووفقا للفقرة  ث، جيب أن  احلومكة يف بشأن آراءها توحض من ادلول األعضاء مساهامت "ت

بو  ."يالو

شت ادلول األعضاء، يف  سادسادلورة قان رشةلا نة الربانمج واملةع  تلفة للحومكة اليت ريئ للج  ية، جوانب  خمزيا تاج ن حتأهنا 
ها أقل حتديدا يل، واكنت بعض هذه اجلوانب حمددة، و تح ًإىل مزيد من ا بعض ل ية يتعلق أحد اجلوانب احملددة واكن .  ل صتو ب

ئة  شاء  يق بإ تد ينة ا ن ل هجل ية ق بوأصغر سـرئا يجحام يف الو تشمل  أاثرهتا الوفود اليتًقل حتديدا األخرى األسائل ملااكنت بيامن .  ً
بو بنية احلومكة " ها، اليت جتاوز... ييف الو ها تمعلوطريقة  ية  نة الربانمج واملزيا نفس  ن ، يف رأهياموجودة  ثغرات ةوأي... جل

ها ثغرات و ية معاجلة هذه ا يحوالاقرتاحات اخلاصة  تصحيف ل  ".بك

نة ا ية  نفحص أوال تو نا هبذا الرتيب،  جلونود أن نعرب عن آرا ص ًئ ف ية أصغر جحام، مث ت ئة رئا شاء  شأن إ يق  ًتد سـ ي ن ب هل ق
تاج إىل معاجلة نة اليت نرى أهنا  توى ا نظمة وعىل  توى ا سائل األخرى عىل  حتنفحص ا للج سـ مل سـ ممل  .م

يق) 1 تد نة ا ية  قتو ل جل  ص

تد نة ا ية قدمهتا  تو نايهتا  ية، أولت ادلول األعضاء  نة الربانمج واملزيا رشة  سادسة  قيف ادلورة ا ل جل ص ل ع ن للج ع نحو ل ليق عىل ا
تايل  :لا

ثتطف من الويقة   WO/GA/38/2مق

ياهتا،  يق و تد بو  نة الو معليمي لعمل  لل ي قجل سطس 18تق  2009غ أ

شارية تعىن ابلرقابة لدلول األعضاء" ية ا يق يه آ تد بو  نة الو تو ل لل ي سجل يق وادلول األعضاء . ق تد نة ا تفاعل بني  قواكن ا ل جل ل
نة الربانم ناسقا مع  جلتفرقا ومل يكن  مت نةم متع مرة واحدة يف ا ية اليت  سـج واملزيا لن ية عىل . جت ئة رئا ها  نظامت األخرى  سـوا ي همل ل

ناء عىل تقاريرها ئات الرقابة واختاذ إجراءات  تفاعل أكرث مع  ية مما ميكهنا من ا بتوى أصغر وأكرث  ي ل معل هسـ  .م

ية جديدة . 74 ئة رئا بو  شئ داخل الو نظر ادلول األعضاء يف أن  سـويوىص بأن  ي ي ن هت نة ت متع أكرث من  ية  جلوأكرث  جتمعل
ية، ب  ." عضوا16 و12 بني أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمهنالربانمج واملزيا

تاح لألعضاء الاطالع الواسع  ئات الرقابة، وأن  ناء عىل تقارير  بري عىل أن تعمل ادلول األعضاء  يوحنن نوافق إىل حد  ي ب هك
تقارير ية عىل هذه ا لابدلرجة الاك بو إذا قام بفحص هذه ونرى أنه قد.  ف يل الاكيف ألعضاء الو تعلق اب سأةل  شأ  ي  ث ت م لمتن ت
تقارير عدد صغري من األعضاء ية القامئة يف .  لا تخدام ا توصل إىل حل اب سعدان أن نرى أن مثة إماكية  لبنوذلكل، فإنه  سـ لل ن ي

ثغرة يف احلومكة، وذكل  يح هذه ا لحماوةل  نة الربانملتصح نة  للجمتديد ادلورات الرا ه يةب يص وقت نج واملزيا لتخص هذا العام 
ئات الرقابة  .هيلفحص تقارير 
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ها  شاركهتا يف ممارسة حقو توى  ها أشارت إىل احلاجة إىل أن تزيد ادلول األعضاء من  يق  تد نة ا يث أن  قو س ق مح سـ ل مجل نف
بقة حومكة إضا شاء  شعر ابلقلق من أن إ نا  ياهتا، فإ تابعة تو يق و تد نة ا بة معل  فيف مرا م ق طق ن ن ن ص ل ية لن حيل جل مسية بصورة ر

ناية هذه لعشلكة عدم ا  . هو من مصمي معل الوفود ابلفعلمفامرسة احلق يف الرقابة.  م

سائل  بقة حومكة جديدة ميكن أن حتل أاي من ا ية إلشاء  تعرف عىل األسس ا ملوال يزال هذا الوفد حباجة إىل أن  ط ن ًي ملنطق
تاج إىل معاجلة نة اليت نرى أهنا  حتالرا ي.  ه ية يف حومن  نا نعارض أي تريب ميكن أن يؤدي إىل ازدوا بدأ، فإ جث ا ت ن مل

سني  بس، بل نفضل  نه أي  شأ  يات القامئة، وميكن أن  سؤو بات وا حتالرت ع ن ل لمل يي ناك بنية احلومكة القامئةت ه، ومن املؤكد أن 
نظمة يد تصممي ا ها أن نفعل ذكل دون أن  نا من خال ملوسائل  نع لن بغي، أوال، وكام ذ.  ميك ًو بل، أن ميارس أعضاء ين قكر من 

سائل  يذي ألحصاب املصلحة، خاصة يف ا بو بصورة أوحض، مكجلس  هم يف الرقابة يف الو ية  ملنة الربانمج واملزيا ي ن نفجل تحق
همة ية ا ملاملا يات .  ل يا يضات عىل رسوم اخلدمات هبدف احلد من ترامك الا بو يف إجراء  ثال أن تفكر الو طميكن  ت حي ختف ًم ف

متر  .ملسـا

نة الربانمج لهوا تعلقة ابلرقابة من خالهلام هام  سائل ا تان تضطلع ادلول األعضاء يف الوقت الراهن بفحص ا جلتان ا مل مل لل يئ
يق نة ا ية و سـواملزيا جل نص عىل أن8ونذكر أن املادة .  لتنن بو  ية الو ت من اتفا ي  :ق

يق مبا ييل )3( نة ا سـتقوم   :لتنجل

ي "1" شورة ألهجزة الاحتادات وا مجلعتقدم ا ية وحول أية ة العامة واملؤمتر واملدير العام مل شؤون اإلدارية واملا يع ا لحول  ل مج
نني أو أكرث من الاحتادات شرتكة سواء ال ية  ثشؤون أخرى ذات أ م نظمة، مه مل وإما لواحد أو أكرث من الاحتادات وا

شرتكة بني الاحتادات؛ نفقات ا ية ا ملوبوجه خاص حول مزيا ل  ن

رشوع جدول أعامل  "2" ية العامة؛متعد   مجلعا

يةتبارش  "7" هد إلهيا يف نطاق هذه الاتفا قأية همام أخرى   .تع

تطلب  يق، فإن ذكل  نة ا ية عىل عاتق  ية إضا سؤو بت ادلول األعضاء يف إلقاء  يونعرف من ذكل أنه إذا ر سـ جل ل م لتنغ ف
ية يةغري أنه ما دامت ادلول األعضاء توافق عىل .  قتعديل الاتفا سؤو لسـمي ا مل شلك واتق نا نرى أنه ال ب  تني، فإ نحض بني ا لهيئ

ية ألن  شرتكة"قحاجة إىل تعديل الاتفا ية ا شؤون ذات األ ملا مه تعني عىل " ل يع أعامل احلومكة اليت  شمل  يبغي أن  مج ت ين
شاركة فهيا ية.  ملادلول األعضاء ا نحو هو، يف رأي وفدان، أولوية ر شلك واحض عىل هذا ا ية  سؤو سـمي ا سـوإن  ل ب ل مل .  ئيتق

يةفينبغي، نة الربانمج واملزيا تصاص  ثال، من ا رشية،  تعلقة ابملوارد ا سائل ا نظر يف ا نا، أن يكون ا ن يف رأ جل ب مل مل ل خي ًم  .ل

نا ( هونذكر أيضا  نود الحقة إىل "1)"3(ً ياان يف إضافة  سا أ ناك  بدو أن  ب، عىل أساس أنه  ب ه ًي ح ً ية ل مجلعجدول أعامل ا
رشوع جدول أعامل ا.  العامة تعلق موواحض أن إعداد  يق، وذلكل فإن أي اقرتاح  نة ا يية العامة هو دور  سـ جل لتنمجلع

يه بت  يق  نة ا ية العامة جيب أن يوجه فقط إىل  فجبدول أعامل ا لل سـ جل لتنمجلع َّ(. 

تعلق بفائدة  نا عىل نقطة أاثرها عدد من الوفود  نا عىل موا تمن املالمئ أيضا أن نلقي الضوء  ت فقه ية ً شاورات غري الر مسا مل
سائل .  ا املدير العام مع ادلول األعضاءاليت جيرهي شمل  شاورات يف مجموعة واسعة من القضااي،  نا هبذه ا موقد ر ت مل حب

ية ياسات املاكتب اخلار يجي و ية وبرانمج اإلصالح الاسرتا جاملزيا سـ ت شاركة ادلول األعضاء، .  ن توى  ملونرحب هبذا ا ملسـ
ية نصفة و تواصل بطريقة  يلونود أن  متثي  .م

ها فامي ييلومثة قضااي أ يدة علهيا، ونا يريات  نظمة نرى أنه ميكن إدخال  توى ا شخرى عىل  قمف ن تغ مل  .مسـ

نظمة) 2 توى ا ملقضااي أخرى عىل   مسـ

يق تد قا  ل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا تقةل للرقابة مع  شارية ا نة الا تظمة اليت تعقدها ا قتعزز الاجامتعات ا ل شع سـ ت للج ملن سمل
ساابت اخلار ساعد عىل احلد من أي سوء حلومراجع ا بادل اخلربات واآلراء، وهو ما  بادلني من خالل  ثقة ا ييج ادلمع وا ت ت ملل
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متل تقةل للرقابة، خاصة ألن هذه .  حمتفامه  شارية ا نة الا ياراي يف جدول أعامل ا ندا  بح ذكل  بغي أن  سـو ت للج مع ب مليص س ً ً ين
تعاون بني املرا نة ميكهنا، يف حاةل وجود ثغرات يف ا قا ل يط هممللج ية، أن تقوم بدور و بة ادلا ية واملرا سـبة اخلار خل ق  .ج

 :كام نود بصفة خاصة أن نويص مبا ييل

ية  • ند بدء  يق  تد يط  تقةل للرقابة ا شارية ا نة الا يون وا ساابت اخلار ناقش مراجعو ا معلأن  ع لل تخط سـ ت للج حل قي لج مل س
ساابت ا بل اعامتد ا يق  تد تعراض مالحظات ا يق، ويقوموا اب تد حلا ل سـ قل ق  .لسـنويةق

ية اإلبالغ اخلاريج لإلدارة • ية وتوازن  تقةل للرقابة موضو شارية ا نة الا معلأن تقمي ا ع سـ ت ملللج س ِّ. 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  • تد بة ا يات  يذ تو تقةل للرقابة عىل عمل  شارية ا نة الا قأن تظل ا لنف شع ص سـ ت بتللج مل س
يني ساابت اخلار جومراجعي ا  .حل

ش • نة الا تأن تظل ا تحدةسللج ساابت األمم ا يني  تقةل للرقابة عىل عمل مبداوالت فريق املراجعني اخلار ملارية ا حل جسـ  .مل

ناير  ـي يف  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية احلايل  تد بة ا يونالحظ أن مدة معل مدير  ل نهتشع ية هذا .  2012تق مهونظرا إىل أ ً
بغي أ نصب  شخص اجلديد اذلي يعني يف هذا ا ينادلور، فإن ا مل بدأ همامه يف عام َّل توافق الاكيف 2011ين  ل يف وقت يكفل ا

ية الرقابة معلوالاتقال املالمئ بني املدير الراحل واملدير القادم، ويقلل من احامتل حدوث أية ثغرات مادية يف   .ن

ية بة ادلا خليان املرا  قب

ها يق أهدا نظامت يف  ية اجلودة ا ية العا بة ادلا فساعد أنظمة املرا حتق ملق ل خل نفع العظمي عىل و.  ت نا نرى أنه مما يعود اب لذلكل، فإ ن
يا  يه  نظمة ويوقع  ية يف ا بة ادلا ية املرا بني فعا ساءةل عامة  بة، وهو ويقة  نواي للمرا ياان  بىن  بو أن  ًالو خشص عل مل خل ل ت م ث سـ ب قي ق ًت ً ت

سؤول احملاسـيب يل ا.  ملا نظامهتا يف هذا اجملال، حيدد ادل يق عىل إفادة  تد ساعدة جلان ا لو ل ممل يدة يف حومكة ق جلملامرسة ا
ية بة ادلا يان املرا شف عن لك ذكل يف  ية وكذكل ا بة ادلا نظامت وإدارة اخملاطر واملرا خلا ب لك خل قمل  .ق

 جسل اخملاطر

نجاح اذلي  نظمة، اعامتدا عىل ا توى ا تخذ جسال للمخاطر عىل  بو أن  نفع العظمي عىل الو لنرى أيضا أنه مما يعود اب مل سـ ت ي ًل م ً ً
يق ند  بحتقق  بىن اجلديدتطع تحديد .  مل ذكل عىل ا تخدم جسالت اخملاطر عىل نطاق واسع يف إطار إدارة اخملاطر  لو تسـ

ها وإدارهتا يكون هل، حال .  حتليلاخملاطر و رشوع يه يف األساس حدث غري مؤكد  سـويف هذا الصدد، فإن خماطرة ا مل
رشوع  يا(ملوقوعه، أثر عىل ا يا أو  ًوقد يكون هذا األثر إجيا بً نف ). سلب يف من وطأهتا،  همة وا َّ وتحديد اخملاطر ا تص تخفل لمل

شلك واحض يني ابخملاطر ذات األولوية الكربى  يع ا با مع تعريف  باخملاطر غا ن مج ملعل ً. 

يواي يجي أمرا  توى الاسرتا بو عىل ا ها الو هم اخملاطر اليت توا ترب  ًو ح هج ًف ت سـ ي ترب عدم وجود نظام إلدارة خماطر .  مليع يعكام 
سة خطرا ًاملؤ ها س ية اليت توا يجة ذلكل، من تقدير اخملاطر الاسرتا نون،  هج ألن املوظفني وادلول األعضاء قد ال  ت تيجمتك ن ي

شلك اكمل نظمة  با توي جسل اخملاطر عادة عىل.  مل شأ إذا وقع هذا احلدث :  حيو ينوصف للخطر؛ واألثر اذلي ميكن أن 
ها إذا تجابة اخملطط  لفعال؛ واحامتل حدوثه؛ وملخص لال سـ يف وطأة احلدث ً أي (لتخف وقع ذكل احلدث؛ وملخص 

يل احامتالت و بقا  تخذ  تقلاإلجراءات اليت  سـ لت  ).أو أثر وقوع احلدث/ًم

يجي تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

نا نود أن  با حارا، فإ نا تر نرص لقي  بو، وهو  نرص رييس لإلصالح يف الو يجي  تقومي الاسرتا ننظرا إىل أن برانمج ا ي ع ي ع ت ًل ًً ح م ئ
يق، ومن نتأكد تد نة ا نود جدول أعامل اجامتعات  تا من  ندا اث يجي  تقومي الاسرتا يذ برانمج ا تقدم يف  ق من كون ا لنف جل ب ب ب ت ل ًل ً ت

ية املالمئة عىل ادلول األعضاء تقارير املر حلعرض ا  .ل

يق أن  تد نة ا قوقد أبرزت  ل يج"جل تقومي الاسرتا نجاح يف إكامل برانمج ا ية اليت تواجه ا تاخملاطر الر ل ل شاركة ئيسـ تصل  مبي  ت
يذه تنفودمع املوظفني معوما ويف توفر املوارد املاهرة إلدارة الربانمج و ً") WO/IOAC/19/2 REV( نا نود ن، وذلكل فإ

يف حدة هذه اخملاوف تأكد من  ختفأن   .ن
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نة أيضا،  ًكام أوصت ا يات الواردة يف للج تو يذ ا تعلق  صفامي  ل ية و"بتنفي بة ادلا تعراض املرا تعراض ا تقا خلق سـ ثغرات يف سـ ليمي ا
بو تارخي IA/01/2010" (يالو تقومي برانمج إدارة ملكتب ينبغي"، بأنه )2010ن يويو 20ب،  يجي لا  يسـتخدم أن تالاسرتا

تظام تقرير يف الواردة األداة ناب ثغرات لا ليمي ا بة يف لتق ية قاملرا ها خلادلا بو، لزتويد يف الوحدات مسـتوى عىل حتليلو  فريق يالو

يا  اإلدارة سؤولون وخاصة(لعلا يا اإلدارة فريق من ملا تقدم لرصد بأداة) لعلا تغلب جمال يف احملرز لا من  ُحدد ما عىل لا
بة يف ثغرات ية قاملرا يذها."خلادلا ية مت  تو تأكد من أن هذه ا نا نود أن  تنف  ومرة أخرى، فإ ص ل ن  .ن

يقات  لتحقا

ناك  يق، فإن  تد نة ا هوفقا ملا ذكرته  ل قجل تحقق واملق"ً لنقصا يف ا ساءةل احملققني وممارسة مدير ً تعلقة  يق ا ية ا مبابةل يف  مل لتحقمعل
ته يف هذا اجملال يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد سلطبة ا ل لشع يق .  ق تد بة ا يفة مدير  تقالل و قومع احملافظة عىل ا ل شع ظ سـ

ساءةل ته و ساء تعلقة  رشوط ا نة أنه جيب حتديد ا مادلاخيل والرقابة اإلدارية، رأت ا ل مب مل ل يقات للج لتحق واحملققني يف سري ا
ياهتم تقةل  ئة رقابة  تعراض  ية ا لعملو سـ ي سـ ممعل  )WO/IAOC/19/2."  (ه

رشوط اآلن  .لونود أن نعرف إذا اكن قد مت حتديد هذه ا

 رسوم اخلدمات

توفر اخلصومات املالمئة عىل رسوم اخلدمات  تبغي أن  شأن الرباءات(ين تعاون  ية ا بثال، اتفا ل ق دلول للمسـتخدمني يف ا) ًم
ية نا ما سداد، .  ل هذه اخلصومات عىل أساس القدرة عىل ا بدلان املؤهةل  ساب ا تخدمة يف  بغي أن حتدد املعايري ا لو ل ح لسـ ملن َّ ي

بار ية يف الا منو الو توايت ا تمع وضع  ن عسـ ط أكرب لألنظمة، حىت " ملكية"ًوهذا أيضا حيفز ادلول األعضاء، اليت دلهيا .  لم
يق املزيد من كفا  .ءة اخلدماتحتقجتهتد يف 

توى اللجان) 3  مسـقضااي عىل 

 جداول أعامل اجامتعات اللجان

بل دورات اللجان سعى العامتد جداول األعامل، بقدر اإلماكن،  بو وادلول األعضاء أن  تعني عىل الو قنرى أنه  ت ي فعندما .  ي
سات العامة العامتد هذه اجلداول ته من وقت ا بري هل  يع جزء  جللال حيدث ذكل،  مي ك  .قيض

 أايم العمل

توسط، حوايل  ساء% 20 – 10ملتفقد الوفود، يف ا باح وا سات العامة يف ا تأخر يف بدء ا بب ا ملمن يوم العمل  لص جلل ل .  بس
ساء، ما مل تكن  ثة  ثا ساعة ا باحا ومتام ا ساعة العارشة  ند متام ا سات اللجان  بدأ الريس  نا نفضل أن  ًذلكل فإ م ل ل ل ص ل ع جل ي ًن ئ

نصاب لناك رضورة الكامتل ا  . القانوينه

 عرض واثئق العمل

بو جيب أن تعرض عىل األمانة يف اإلطار  نظر فهيا يف اجامتعات الو يالاقرتاحات أو الواثئق املقدمة من ادلول األعضاء  لل
نحو املالمئ نظر فهيا ادلول األعضاء عىل ا لالزمين احملدد إلاتحة الفرصة للرتمجة و متكن .  لت تاج الوفود إىل وقت حىت  تو حت

يل الواثئق ابلقدر الاكيف عوامص ناء –حتل دوهلم من  رس ذكل إذا قدمت ادلول األعضاء واثئق جديدة أ ث وال  يتي
شأهنا  .بالاجامتعات وتوقعت اختاذ قرارات 

ية تا ياانت الا حا ت فب  ل

ية عىل تا ياانت الا ترص إلقاء ا تخدام الوقت إذا ا سات العامة ميكن أن تكون أكرث كفاءة يف ا حنرى أن ا تق ب سـ فجلل  ل
ية ية الر مساجملموعات اإل ياانت .  قلمي بغي تقدمي هذه ا ية بصورة فردية،  تا ياانت ا بت دول أعضاء يف إلقاء  بوإذا ر ت ب لغ ن يح ف

ناءها نود جدول األعامل وأ شة  نا ند  ية  نقاط األسا بطة الاجامتع، وميكن بعد ذكل طرح ا ها  ثتابة  ب ق ع سـ ل مبض مك .  لتسجيل
ياانت الا سـهتكل ا بويف الوقت احلايل،  ند لت ية  نقاط األسا تكرر ا سات العامة، مث  بريا من وقت ا ية قدرا  عتا سـ ل ت جلل ك ًت ً ح ف

ية يف جدول األعامل نود األسا سـالوصول إىل ا  .لب
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تدخالت  لا

ها ساعدة ادلول األعضاء يف إحراز تقدم يف  ناءة يف  سات العامة غري  شات يف ا نا معلثريا ما اكنت ا م ب جلل ق مل ونود أن نذكر .  ًك
تعني عىل بارمه اللجوء إىل القاعدة يأنه  بو ادلاخيل العام) 3(13عت الرؤساء أن يضعوا يف ا  :يمن نظام الو

بة، وإهناء قامئة " نا تحدث، وحتديد عدد مرات حتدث لك وفد يف أية  تاح للك  سـهل أن يقرتح حتديد الوقت ا ممل م
شة نا تحدثني، وإهناء ا قا مل  ."مل

تحدثني  ساحات من الوقت  للمونقرتح أن ختصص  م تحدة األخرى، مما َّ ئات األمم ا سات اللجان، كام هو احلال يف  مليف  ي هجل
سم ابلكفاءة بة للمحافظة عىل الوقت بطريقة  تاجئ  تحيقق  ي تن  .ط

شار القانوين  ملستا

سات اللجان، نود  ثري من العمل اذلي تقوم به الوفود يف  يط  متةل اليت  سائل القانوية ا بات وا نظر إىل ا جلاب حت ن مل شع بكل حمل لت
ند احلاجةأن شارته يف هذه األوقات  شار قانوين دامئا ال مترار من توفر  تأكد اب ع  ت ت سن ًس م  .سـ
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ياابن  لا

 

يق والواردة يف الفقرة C.N.3206ًردا عىل اإلخطار  تد نة ا ية الصادرة عن  تو ياابن رأيه يف ا ق، يقدم وفد ا ل جل ص ل  من 74ل
شئ" بأن WO/GA/38/2ثالويقة  ننظر ادلول األعضاء يف أن  متع تت ية  ية جديدة وأكرث  ئة رئا بو  جت داخل الو معل سـ ي هي

ية، ب نة الربانمج واملزيا نأكرث من  تايل" عضوا16 و12 بني أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمهجل نحو ا لعىل ا  :ل

ية بقدر اإلماكن ب ئات القامئة بطريقة أكرث فعا تخدام ا بحث يف إماكيات ا تعني عىل األعضاء ا ليرى هذا الوفد أنه  ي سـ ن ل ًدال لهي
ية تا باب ا ئة جديدة وذكل لأل شاء  لمن الاندفاع إىل إ ل سـ ي  .هن

ناجت عن رسوم األنظمة ادلوية  ها من ادلخل ا تكون يف  بو  ية الو بار أن مزيا لمن الرضوري أن نضع يف الا ل ت ي ن معظمت ع
شأن الرباءات( تعاون  ية ا بوخاصة اتفا ل بو يف ) ق ية الو ئوية أكرب من مزيا بة  تخدام  بغي ا حتو ي ن سـ مسـ نن سني مالءمة هذه ي

تخدمني تصةل هبا لصاحل ا سـاألنظمة ادلوية واخلدمات القامئة ا مل يف .  ملل تطلب تاك ئة جديدة  شاء  لوشلك عام، فإن إ ي ي ن هب
ية رشية إضا فوموارد  يف .  ب نب أية تاك بغي  تعلق ابدلخل،  بان، فامي  شار إلهيا سلفا يف ا لومع وضع احلاةل ا جت ي سـ ينمل حل ً

ية بغري املربرات ال تخدمني من األنظمة ادلويةفإضا تفاع ا هام يف ا نظر، مبا فهيا اإل تلف وهجات ا ية من  لاك سـ ن ل ملخم س ويف .  ف
ية جديدة ئة رئا ية ملموسة إلشاء  باب  سـهذا الصدد، ال يرى هذا الوفد حىت اآلن أنه مت تقدمي أ ي ن هسـ وعىل الرمغ .  منطق

ية  ئة رئا تفاعل بني  تفق مع الرأي القائل بأن ا نا  سـمن أ ي ل ن ية يف دراسة املدخالت اليت تقدهما هن ية هل أ ئات رقا مهو ب هي
ئات القامئة تخدام ا بحث عن احلل املالمئ اب بغي ا يئات الرقابة دراسة فعاةل ومالمئة، فإنه  سـ ل هي له  .ين

بح عائقا أمام أداء العمل بكفاءة نظمة ميكن أن  ية ا يد غري املربر يف  نا نرى أن ا ًوابإلضافة إىل ذكل، فإ يص مل نن بتعق يةل .  ل وفعا
برية،  ية  يجي، اذلي يويه هذا الوفد أ تقومي الاسرتا بو  ية يف برانمج الو كومن القمي األسا مه ل ت لل ي نحن –العمل كواحد "سـ ف 

يه نفق  ية مقابل ما  تاجئ مر نه، وحيقق  يب وكفء، يالمئ الغرض  تاكمل و يان  فنعمل  م م يُكك ض ن بغي أيضا ."  مسـتج ًو ين
بحث عن ال ند ا لاحرتام هذه الروح  يقع تد نة ا ية  تو تجابة  قطريقة املالمئة لال ل جل ص ل نظمة غري املربر ال يالمئ .  سـ مليد ا فتعق

يد هذه الروح شمول أمر جوهري  ناسب بني الكفاءة وا توازن ا سـهذه الروح، كام أن ا ل مل وذلكل، فإن هذا الوفد .  لتجل
يل ملموس و يد بغري د ية جديدة قد تؤدي إىل  ئة رئا شاء  نع بإ لغري  سـ ي ن تعقت ه ئات القامئة ال ميكن مق لهينطقي عىل أن ا م

يهنا من أجل ذكل الغرض تفادة مهنا أكرث من ذكل و حتسالا  .سـ

يق نة ا ية و نة الربانمج واملزيا تان، هام  تان رئا بو فعال  سـوتوجد يف الو جل ن جل لتني ي سئ هي شلك أكرب من .  ً تفادة  بوميكن الا سـ
تصةل ابحلومك سائل ا سب ا يهنام  تني و ملهاتني ا مل حب س حتئ بانلهي ويؤمن هذا الوفد بقوة .  حلسـة، مع وضع والية لك مهنام يف ا

يق يف  تد نة ا يات الصادرة عن  تو تعامل مع ا ية ا شة  نا بغي أن تركز عىل  ية القادمة  نة الربانمج واملزيا قبأن  يف م لن جل ص ل ل ق ن كجل ي
ية جديدة ئة رئا شاء  تني عىل أساس عدم إ سـهاتني ا ي هن نا مانع من متديد مد.  لهيئ يويس دل تني أو زايدة ل لهيئة معل هاتني ا

نة  يات الصادرة عن  تو سائل الرضورية اك شة ا نا سأةل  سب لك  تظم، بل  يس عىل أساس  جلعدد دوراهتام،  ص ل مل ق مل م حب من ل
يق تد قا ية.  ل نا اعامتده بصفة جتر متال  يارا  بوميكن أن يكون هذا  يخ ميكن ً حم تعراض احلاةل مع .  ً نة، ميكن ا سـوبعد مدة  معي

تحديد الوا رس ذلكللا تني ولكن الوقت مل  شـهتا يف هاتني ا نا بغي  ية، إن وجدت، اكن  سائل  يحض ألية  ق تم ي يت ئه م ن لبق ي .  م
ية املالمئة بعد ذكل  نظر يف ا ند ا شـهتا ميكن أن يلعب دورا مؤثرا  نا ية الواجب  سائل ا تحديد الفعيل  نوهذا ا م لببق ل ع ق للم ًل ً ملت

 ً.أيضا
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يا  لأسرتا

 

ناول يا  تتسامهة من أسرتا ل بوم شأن احلومكة يف الو ي آراءها   ب

 مقدمة

نظر فهيا يف  بو  شأن احلومكة يف الو رشة، من األمانة إعداد ويقة  سادسة  ية، يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا تبت  ي ب ث ع ل ن جل لطل
تعقد يف يويو  ندورهتا اليت  ناء عىل.  2011سـ بو  شأن احلومكة يف الو يا بأن تقدم آراءها لألمانة  رشف أسرتا بو ي ب ل  الطلب تت

ند  شأن ا ية  نة الربانمج واملزيا بالوارد يف قرار  ب ن بوناء عىل الفقرة .  WO/PBC/16/5ث، من الويقة "5"، الفقرة 5لجل
بو) ب(5 شأن احلومكة يف الو سامههتا اليت تعرض فهيا آراءها  يا  يمن القرار، تقدم أسرتا ب م  .ل

 ياحلومكة يف الوبو

نصب  تقال هممة، و بو مبرحةل ا يمتر الو ن سـهتدف تعزيز مركزها يف ي تجل اهامتهما يف الوقت الراهن عىل إصالحات كربى 
ية الفكرية للملكوسط احملافل ادلوية  سن .  ل سم ابملالءمة و ها  نظمة  يلكة  همة بإعادة  حوقد بدأت هذه ا ت للم ته سنف مل

يت تو قا  .ل

يجي تقومي الاسرتا يق برانمج ا يا ابخلطوات اليت اختذت  توترحب أسرتا ل بو فسو.  لتحقل يف جيعل هذا الربانمج من الو
تغرية يف مع الظروف ا ية ويف وضع أفضل ميكهنا من ا ملنظمة أكرث مرونة و تكن لم يذ .  هم يا إىل مواصةل  تنفوتطلع أسرتا ل ت

سني تقدمي اخلدمة  نظمة  همة يف ا تغريات ا يؤدي إىل مجموعة واسعة من ا يجي، ألن ذكل  تقومي الاسرتا تحبرانمج ا مل ل سـ ت لل مل
ساءةل رشية، مبا يف ذكل تعزيز .  ملوا سني إدارة املوارد ا ية إىل  بادرات الرا شلك خاص، اب يا،  بوترحب أسرتا حت مل ب لل م

بو وإطالق نظم إدارة األداء وإعداد املوظفني ية يف الو يالاتصاالت ادلا  .خل

ية املزتايدة لل شاركة ا بو األخرية، مبا فهيا ا بادرات الو يا عن رسورها  شخصوتعرب أسرتا مل ي مب ية لل شفا فمدير العام، لزايدة ا ل
شاور مع ادلول األعضاء ناء .  لتوا ناءة، وتلعب دورا حاسام يف  شاركة  شلك ملموس يف إجياد  بادرات  هم هذه ا بو ب م ب ًمل ً تس

تب ادلويل واألعضاء وفامي بني ادلول األعضاء  .ملكالعالقات بني ا

 بنية احلومكة

ب ية يف الو ية احلومكة احلا يا أن  يترى أسرتا ل ية ومالمئةبنل بو، .  فو اك توى حومكة جديد رمسي داخل الو شاء  يوبدال من إ سـ من ً
يذية"مثل  تنفئة  ئات القامئة، " هي نات عىل ا يا ادلول األعضاء إىل الرتكزي عىل إدخال ا ها، تدعو أسرتا يأو ما شا لهل ي لتحسهب

نات اليت بدئ فهيا ابلفعل تجابة.  لتحسيويه ا نات يف ا شلك خاص اب سـوترحب  يةلتحسيب نة الربانمج واملزيا ن  .  جل
توايت تظم مع ادلول األعضاء عىل لك ا شاور املطرد وا يا اب سـوابإلضافة إىل ذكل، ترحب أسرتا ن ت ملل مل ونرى يف ذكل .  ل

بات احلومكة سني تر تيأسلواب انفعا للرتكزي عىل  حت ً ً. 

بل  شات حول  نا يا عن سعادهتا ابالشرتاك يف مزيد من ا سـويف حني تعرب أسرتا ق مل بو، فإن أية ل يسني احلومكة داخل الو حت
تفاضة وتعمق نظر فهيا اب توى حومكة رمسي جديد جيب أن  شاء  سـاقرتاحات بإ ي سـ ُن بقا عددا .  م يا  ًوقد حددت أسرتا ً سـ مل
تأكد من مش ية ا يل، مبا فهيا  نظر فهيا اب شـهتا وا نا تعني  سائل اليت  لمن ا تفص ل ق ي يفمل كم تلكفة اليت ل لول لك ادلول األعضاء، وا

يق وفريق إدارة  نة ا ية جديدة، ووضوح أدوار  ية ر ئة رئا يار األعضاء يف أية  ية ا نظمة، و سـها ا جل مس سـ ي ت معل نمل لته خ تحملت
ها ئة  بو وا نفسالو ي  .لهي

تطلب تعديالت توى الرمسي للحومكة  ناية ملا إذا اكن هذا ا بغي إيالء ا يابإلضافة إىل ذكل،  سن سـي بومللع ية الو ي عىل اتفا .  ق
توى رمسي من  تعلق  بو، ولكن أية اقرتاحات  ية الو يا ال تدعو إىل أية تعديالت يف اتفا يحا للموقف، فإن أسرتا سـوتو ت ي ل مبض ق ً

يل ئة من هذا ا سب دور أية  بار إدخال تعديالت  بغي أن تضع يف الا بئات احلومكة  ي حب ت لقي ه ع  .ينه
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شة هذه  نا يا يف مواصةل  قوترغب أسرتا بغي أن مل بعث عىل الرضا وأن الرتكزي  ية  بات احلا سأةل، ولكهنا ترى أن الرت نا يي تت ل مل
نظمة ياري  للمنصب عىل إحراز تقدم يف العمل ا ملع  .ي

متةل نات ا حملا  لتحسي

بىن القامئة يهنا يف إطار ا بو اليت ميكن  تعلق مبجاالت احلومكة يف الو يا أن تقدم اقرتاحات  لتود أسرتا ي ت  .حتسل

تعل متزي ابلوضوح والاساقيففامي  ية  بو من خالل  يار رؤساء جلان الو يا ا يار الريس، تؤيد أسرتا يات ا تق بآ معل ي ت ل ت تل خ .  ئخ
يارمه ية واحضة ال تأكد من مزااي وخربات لك من الرؤساء ووجود  تيث يضمن ذكل ا معل خل  .ح

متديد وقت تحقق الكفاءة  ية، ميكن أن  نة الربانمج واملزيا تعلق بعمل  بوفامي  ت ن جل ها ي نة ونظرها يف جدول أعام ل اجامتع ا للج
ها ساعدهتا يف إكامل هماهما.  معلو ية  نة الربانمج واملزيا تظاما  ملوابإلضافة إىل ذكل، ميكن جدوةل اجامتعات أكرث ا ن للج .  ًن

ية، كفريق خمصص  نة الربانمج واملزيا بع  شاء فريق عامل صغري  يه، إ ملوميكن، بدال من ذكل أو ابإلضافة إ نت جل ن يل همة حمددة، ً
ية نة الربانمج واملزيا يات  ئات الرقابة وإصدار تو ننظر يف تقارير  للج ص ي نظر فهيا .  هلل تعني ا بع فإن هذه الاقرتاحات  لواب ي لط

ية  .نيف ضوء آاثرها عىل املزيا

بل  يامث أمكن ذكل،  بغي الاتفاق عىل جداول األعامل،  يا أنه  ييل للجان، ترى أسرتا توى ا قوعىل ا ح ين ل شغ تسـ اجامتع لمل
نة شات .  للجا نا ها بدال من ادلخول يف  نة تركز عىل  قوميكن أن يؤدي ذكل إىل مزيد من الكفاءة عىل حنو جيعل ا مللج ًمعل

ية لالتفاق عىل جدول األعامل شلك أفضل.  ئإجرا نة  بغي الالزتام بأوقات اجامتع ا بو للج يا الاتقال يف .  ين نوتؤيد أسرتا ل
بدأ فهيا الريس ئاحلاالت اليت  سات اللجان يف الوقت احملددي تقدمي ادلول األعضاء واثئق .  جل  يق الكفاءة  بكام ميكن  حتق

نا ومالمئا يث يكون ذكل  تابة  ية  تا ياانت ا بل الاجامتعات، وتقدمي أية  ناسب  ًالاجامتعات يف الوقت ا ً ممك ح ح كق ت ب  .فمل

نظمة إلعداد ن تعاون مع ادلول األعضاء وا تعدادها  يا ا ملوبدي أسرتا لل سـ ل بىن القامئةت ية داخل ا لظم أكرث مرونة وكفاءة وفعا .  ل
بو شأن احلومكة يف الو نا  تقدمي آرا نا الفرصة  يونقدر  ب ئ ل  .منح
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ية  لتمنمجموعة جدول أعامل ا

 

شأن احلومكة يف الوبو ية  يآراء مجموعة جدول أعامل ا ب  لتمن

 

ية  نة الربانمج واملزيا رشة  سادسة  نيف ادلورة ا للج ع ناير 13 و12(ل تابعة خارطة ") 2011ي  ست من األمانة، يف  ما لمت
ية الواردة يف الفقرة WO/GA/39/13ثالطريق املرسومة يف الويقة  تو ص وا ّ، أن تعد WO/GA/38/2ث من الويقة 74ل

هام من ادلول األعضاء حبلول أبريل  سويقة بإ ية يف يويو 2011ث نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  ن، يك  ن جل ، عىل أن 2011ت
ية ) أ:  (ثويقة ما ييلتشمل ال نظامت احلكو تحدة وسائر ا سن اإلدارة يف األمم ا يات ضامن  متجدات حول آ مل مل ح ل مسـ

ناد إىل امللحق األول من الويقة  ثادلوية، ابال هامات ادلول األعضاء، مع حبث وهجات ) ب(؛ WO/GA/38/2ستل سوإ
بو؛  سن اإلدارة يف الو ينظرها حول  تعراض واثئق سابقة حول) ج(ح بوسـوا سن اإلدارة يف الو ي  تقدمي ."ح ل  ويأيت هذا ا

بو"ًردا عىل دعوة األمانة تقدمي  سن اإلدارة يف الو هامات ادلول األعضاء، مع حبث وهجات نظرها حول  يإ ح ، عىل "س
شار إلهيا أعاله ية ا نة الربانمج واملزيا رشة  سادسة  نحو اذلي حددته ادلورة ا ملا ن للج ع ل  .ل

تقدمي آراء مجم تضمن هذا ا لو شاء ي شأن إ ية  نوعة جدول أعامل ا ب نة "لتمن متع أكرث من  ية  ية جديدة وأكرث  جلئة رئا معل سـ جتي ه
ية، ب يق " عضوا16 و12 بني أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمهنالربانمج واملزيا تد نة ا ق، اذلي أوصت به  ل جل

)WO/GA/38/2(تعلق جبوانب أخرى من احلومكة بارات واقرتاحات  شمل أيضا ا نه  ت، و ت عي ً تحق لك بو  سـ يف الو تي
ناية  .لعا

ية بو عىل حنو أكرث فعا يق أهداف الو هام يف  ية هبدف اإل تا لوتقدم الاقرتاحات ا ي ل حتقل س ية .  َّ لتمنوترى مجموعة جدول أعامل ا
ية  ية وادلميقرا شفا يات اختاذ القرار اب يه إجراءات العمل و سم  بو القامئ عىل األعضاء، اذلي  طأن معل الو ل معل ت في ف ت

شمول،  ثقة بني ادلول األعضاء ومن جودة اخلدمات اليت تقدهما األمانةلوا  .لسوف يزيد من ا

يذي) أ( يذية/لتنفاجمللس ا نة ا لتنفا  للج

ية  نة الربانمج واملزيا متع أكرث من  ية  ية أكرث  ئة رئا بدو أن مثة حاجة إىل  يق،  تد نة ا نكام لوحظ يف تقرير  جل معل سـ ي ي ل جتجل ه ق
شاركة أكرب من جانب ادلول األعضاء يف .  عىل أن يكون عدد أعضاهئا أقل يح ذكل، يف مجةل أمور أخرى،  موسوف  يت

بو؛ ) 1( ية الو شاريع برانمج ومزيا يإعداد  ن تامثرها؛ ) 2(م ها وا سيص املوارد وإنفا ق ممارسة ) 4(تعيني املوظفني؛ ) 3(ختص
نظمة ية والفعاةل عىل إدارة ا ملالرقابة ا  .حلقيق

ئ شاء  بغي إ يوملعاجلة ذكل،  هن يذية تضم ادلول األعضاءين ئة صغريا مبا يكفي .  تنفة  بغي أن يكون عدد أعضاء هذه ا ًو لهي ين
تلفة ية ا نصف لألقالمي اجلغرا يل ا يق ا خملسري األداء الفعال للعمل وبريا مبا يكفي  مل ث ك في لمتتحق ل ًت شمل والية .  ل بغي أن  تو ين

يذي ت/لتنفاجمللس ا سائل ا يذية الرقابة عىل ا نة ا ملا مل يات لتنفللج سري ا رشية، و ية واملوارد ا لعملعلقة ابلربانمج واملزيا ي ب تن ل
بوةل ية ا تو بادئ ا تلفة وأعضاء ماكتهبا، عىل أساس ا يني رؤساء اللجان ا ية  ملقاملؤ جهي ل مل خمل تع كسـ نح .  س ميومن شأن ذكل أن 

ساءةل األ ياهتا، مع كفاةل  نظمة و ية أكرب لدلول األعضاء يف أمه قرارات ا مشاركة و معل مل بوملكم يمانة أيضا أمام أعضاء الو ً. 

يق) 1-أ( نة ا سـإصالح   لتنجل

نة  بو إعادة تصممي  ية احلومكة يف الو بو أو  ية الو ئة دون مراجعة جوهرية التفا جلمن الوسائل اليت ميكن هبا إقامة هذه ا ي ي ني بق له
تصور يف األ نحو ا يذية، عىل ا نهتا ا ناسب ألداء وظائف  شلك  يق القامئة  ملا ل جل ب نفسـ لتم نت ية، بإدخال ل قصل يف الاتفا

ية تا يريات ا لا ل  :لتغ
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ساعد األمانة" 1" يذية  ئة  ها  ها بأداء وظا سمح  يا، ال  بري حا يق، وهو عدد  نة ا تعدد أعضاء  ي ي ل ك سـ نفجل ئف تل ه كن ًت ومن .  ل
ية يل العادل للك األقالمي اجلغرا يل عدد أعضاهئا احلايل، مع كفاةل ا يارات املطروحة  فا ث تقل  .لمتخل

سائل يتعني مر" 2" ية والرقابة، ابإلضافة إىل ا تعلقة ابلربانمج واملزيا سائل ا شمل ا يث  يق  نة ا ملاجعة والية  ن مل مل ت حب سـ لتنجل
يني املوظفني تعلقة  تعا  .بمل

ناسب" 3" شلك ا يح دورية الاجامتعات اب ملبغي أيضا  ل نق تن ً  .ي

همة ا ية أداء ا نة الربانمج واملزيا منوذج املقرتح، تواصل  ملومبوجب هذا ا ن جل ية ل ننة يف واليهتا، ويه اعامتد الربانمج واملزيا ملتضم
تكويهنا احلايل تفاظ  تني والا بلفرتة ا ح  .لسـن

تخاب املدير العام ية ا يق إىل مراجعة  نة ا يص عضوية  متل أن يؤدي  نو معل سـ جل لتنتقل ويف الوقت الراهن، ال ميكل احلق .  حي
يار املدير العام إال  نة83ختيف ا جل دوةل عضوا من أعضاء  يع ً يه  يصدق  ية العامة  يارها إىل ا يق، يرفع ا مج ا عل ل مجلع ت خسـ ُ لتن

باب اليت تدعو إىل القلق .  ادلول األعضاء توفر دلى ادلول األعضاء األ يق،  نة ا يص عدد أعضاء  سـويف حاةل  سـ جل ستتقل لتن
يار ية ممارسة هذه اجملموعة الصغرية من ادلول للحق يف ا تشأن رش ع تخاب املدير العام/خب نة أن ومن.  نا ملمك احللول ا

ية العامة املدير العام مجلعتخب ا يع ادلول .  تن شاركة  ثل يف  هدف العام ا تجابة  ثابة ا يكون ذكل أيضا  مجو م مت سـ مب ملسـ لل ً
ية ية وادلميقرا شفا شمول وا سم اب نظمة بطريقة  ية  طاألعضاء يف اختاذ القرارات الر ل ل ت للم فسـ ت  .ئي

ئة جديدة) 2-أ( شاء  يإ  هن

يارات األخر يذية خلومن ا نة ا ها والية واسعة وعدد أعضاهئا أقل لالضطالع بوظائف ا ئة جديدة  شاء  نفى إ لتل للج ي هن
ية نة الربانمج واملزيا يق و نة ا بىن القامئة  نواحلفاظ عىل ا للج سـ للج بو أو .  لتنل ية الو يح التفا يغري أنه قد يرتتب عىل هذا  ق تنق

بو يية احلومكة يف الو  .بن

تعلق ابحلومك) ب( تسائل أخرى   ةم

ناية ادلول األعضاء تحق  بو  ية أن مثة جوانب أخرى للحومكة يف الو بل، ترى مجموعة جدول أعامل ا عكام ذكر من  سـ ي تمن لت ق ُ  .
نة  شاء فريق عامل حكويم دويل يف إطار  تعلقة ابحلومكة، ميكن إ سائل األخرى ا شة هذه ا نا جلوإلاتحة الوقت الاكيف  ن مل مل ق مل

ت ثل وال ية  يالربانمج واملزيا مت شة وتقدمي الاقرتاحات خالل موعد هنايئ حيدد سلفاتن نا ًه يف  ق سائل .  م ملوميكن أن تدخل ا
ية، مع أمور أخرى، يف جدول أعامل هذا الفريق العامل تا لا  :ل

نظمة ) 1 تصةل اب سائل ا سؤوال عن ا بو وأفرقهتا، يكون  نة وفريق عامل من جلان الو تب للك  شاء  ملإ مل مل م ي جل ًن مك
تلفةواإلجراءات، عىل أن  ية ا تب األقالمي اجلغرا خملتعاقب عىل رئاسة هذا ا فت  .ملك

تحديد ) 2 سن ا بو  ئات الو ية اخلاصة بلك  نظم ادلا سب احلاجة، مبا يكفل  بو ادلاخيل،  لمراجعة نظام الو ح ي ي خل لل ح هي
توافق يف اآلراء توصل إىل ا ية وا شفا بؤ وا سري القدرة عىل ا لوالاساق والوضوح، وذكل  ل ل ي فت لتن  .لت

بو، مع متدي) 3 ية الو ية وجدوى رقابة ادلول األعضاء عىل برانمج ومزيا تعزيز فعا ية  نة الربانمج واملزيا يد دورات  ن ل ل ن جل
نظمة،  توسط والطويل آاثر عىل ا ها يف األجلني ا يكون  همة العديدة اليت  سائل ا نظر يف ا سامح ابلوقت الاكيف  ملا مل سـ مل لل لل مل

ها  .ليف جدول أعام

نح الوفود الوقت الاكيف لإلعداد بني الاجامتعاتمراجعة تقومي الاجامت) 4 بؤ و سري القدرة عىل ا معات  لتن  .لتي

يل ما إذا اكنت اللجان واألفرقة العامةل القامئة تعاجل ) 5 ية الجامتعاهتا هبدف  بو واجلداول الز ئات الو تعراض  حتلا ن ي ي مسـ ه
ثىل، م بو ابلطريقة ا همة ادلاخةل يف والية الو مليع اجملاالت ا ي يث الوقت واملواردملمج  .حن 

تقةل للرقابة إىل ) 6 شارية ا نة الا يحة اليت قدمهتا ا ناء عىل ا بو،  ثاليث للرقابة يف الو يمي ا تعراض نظام ا سـا ت للج نص ب ي ل ملسـ سل تقل
مترب  ثالثني اليت عقدت يف  تاسعة وا ية العامة ا سبا ل ل  .2010مجلع
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بو، مع إيالء) 7 تعلقة ابألفراد يف الو سائل ا تعراض ا يا مل مل يف وجماالت تفاعل ادلول سـ تو يني وا يات ا ناية أكرب  ظ  ل تع لعمل لع
تفامق ها بأن  سامح  ناسب، دون ا شالكت يف الوقت ا تاألعضاء مع جملس املوظفني، وذكل ملعاجلة وحل ا ل مل ًوميكن أيضا .  لمل

يا  نظر يف إماكية حتديد فرتة د نا ن تقاط األنفاس"ل ثات مقرها " لال متون إىل  جلألفراد اذلين  بع نيف واملوظفني القادمني من ين
 .عوامص ادلول
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ية بدلان األفر يقمجموعة ا  ل

 

شأن احلومكة يف الوبو ية  بدلان األفر يآراء مجموعة ا ب  يقل
 2011 مارس 21

يذي-ًأوال   1لتنف اجمللس ا

يذي) 1 نطقي للمجلس ا لتنفاألساس ا  مل

ئة  بو  بغي أن توجد يف الو ية أنه  بدلان األفر تترى مجموعة ا ي ي هل ن تخصصة ييق مليذية عامةل كام هو احلال يف معظم الواكالت ا نف
تحدة تابعة لألمم ا ملا شت يف املايض.  ل يث نو بو؛  ست ابجلديدة عىل الو سأةل احلومكة  قكام أن  ي ي حم بة جملموعة .  ل لنسـواب

يذية جديدة تقوم أساسا عىل ثالثة جوانب عامة يه ئة  ية، فإن احلاجة إىل  بدلان األفر ًا نف تيق ي ئات ) 1:  هل لهيعدم كفاءة ا
ية؛  ية احلا لالرئا بؤ؛ ) 2سـ ية والقدرة عىل ا شفا بو ومعايرهتا لكفاةل ا نسني الو لتف ل ي ية ) 3حت سني الرقابة احلكو ماحلاجة إىل  حت

بو  .ييف الو

ية ية احلا ئات الرئا لعدم كفاءة ا سـ  لهي

تعا ية اليت  بىن احلا يمي ا بري، عىل  ئة جديدة، إىل حد  تمتد احلاجة إىل  ل ل ك تقي ه يق بطريقة .  مل مع احلومكةتع نة ا متع  سـو لتنجل جت
تظمة  نة .  بوناء عىل دعوة املدير العام) مبتوسط اجامتع واحد يف العام(منغري  شاري  ية ادلور الا للجونظرا إىل أ ت سمه ً

ند وضع اجل شارة ادلول األعضاء  ئة مرة واحدة يف العام، مع رضورة ا متع هذه ا يق، فإنه ال يكفي أن  عا ت ي سسـ ه لن جتت دول ل
نة وملدة ثالثة أايم فقط.  الزمين لالجامتع متع مرة واحدة يف ا ية  نة الربانمج واملزيا ثل، فإن  سـواب ن جل لمل ومع ذكل، فقد .  جت

ها  سائل املدرجة يف جدول أعام يع ا يث تغطي  ية  نة الربانمج واملزيا متديد مدة  لجرت حماوالت عديدة غري موفقة  مل مج حب ن جل ل
بوإن عدم ك.  بطريقة فعاةل ية عاجةل داخل الو متي، إىل تعديالت  شلك  تني تدعو،  يفاية هاتني ا يلك هب ح  .لهيئ

بؤ ية والقدرة عىل ا شفا بو ومعايرهتا لكفاةل ا نسني الو لتف ل ي  حت

ثقة ومتكني ادلول األعضاء من الاضطالع بدور مركزي يف إدارة شؤون  يذي إىل تعزيز ا شاء جملس  لميكن أن يؤدي إ تنفن
بو بغي أن.  يالو سائل اجلوهرية، بل ينو يس فقط يف ا بو،  يذي عىل تعزيز دور ادلول األعضاء يف الو مل يعمل اجمللس ا لي لتنف

نظمة شامةل  للمأيضا يف احلومكة ا ل يهتا .  ً سؤو يا  يذي ادلول األعضاء من الاضطالع  لكام ميكن أن ميكن اجمللس ا مب ًمعل لتنف ِّ
تادة يف جمال الرقابة عىل املدير العام نظرية ا ملعا يال  .لعل وفريق اإلدارة ا

تحدة األخرى متده كام هو احلال يف حمافل األمم ا بو ولقاءاته و يذي تقومي اجامتعات الو ناقش اجمللس ا ملوسوف  ي يعي ويف .  لتنف
شاور مع ادلول األعضاء سودة تقومي اللقاءات بدون أن  ية إعداد  سؤو تالوقت الراهن، تضطلع األمانة  م ل وال يعي .  تمب

نظام احلايل بولا ية للو شاركة يف الاجامتعات الر تعلق اب ها ادلول األعضاء فامي  تحدايت اليت توا ي ا سـ مل ي ئيل سم .  هج تثال، ال  يمف ً
توازن2011تقومي اجامتعات عام  يث يوجد .  ل اب ناظر؛  شلك خيلو من ا حوتضح ذكل يف توزيع الاجامتعات عىل العام  ت ب لي

نصف األول من العام عدد صغري من الاجامت ثاينليف ا نصف ا بري يف ا يامن يوجد عدد  لعات،  ل ك ويؤدي هذا اجلدول .  ب
بة للوفود الصغرية يط واإلعداد لالجامتعات، خاصة اب سـالزمين إىل صعوبة ا نتخط  .لل

بو ية يف الو سني الرقابة احلكو ياحلاجة إىل   محت

بو الا نة الو ناقش تقارير  يدة اليت  ئة الو ية يه ا سنة الربانمج واملزيا ي جل ت ي ن حجل تقةل للرقابةله سـشارية ا ويه، عىل هذا .  ملت
نظمة تعلقة ابلعمل العام  تاجئ ا شة ا نا ية  نحو، غري اك للما مل ن ق مل لل شة .  ف نا يذية شامةل  ئة  ناك  نطقي أن تكون  قومن ا مل ي ه تنفمل ه

تابعة لألمم ا شرتكة ا يش ا ئات الرقابة، مبا فهيا وحدة ا يع  يات الصادرة عن  تو يذ ا تابعة  لو مل ي مج ص تل نف لتفم ه  .ملتحدةت
                                                           

يذية 1 ئة ا بديل  يذي  هوم اجمللس ا تخدم  نف ا نف تمف لت لل يل ك  .هسـ
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ية ياق آاثرها عىل املزيا ية يف  نة الربانمج واملزيا تعلقة ابملوظفني يف الوقت الراهن يف  سائل ا نوناقش ا سـ ن جل مل مل ومل جتر .  َت
تصديق عىل  تني  متع مرة لك  يق  نة ا تعمق فامي وراء ذكل، ألن  شلك  تعلقة ابملوظفني  سائل ا شة ا للنا سـ جل ب مل مل نق م سـم جت لتن

نة الربانمج و يةجلقرارات  ست ماكان .  ناملزيا ـي بذكل  ية،  سائل املا سائل الربانمج وا ية  نة الربانمج واملزيا ًوناقش  ي ل مل م ن جل لت فه
تعلقة ابملوظفني سائل األخرى ا شة ا ملنا مل ق ئة .  مل ها ا تلقاها ونا ميكن أن  ية  سائل األفراد غري املا تعلقة  تقارير ا يأما ا ت ت ل مب مل لهل قش ف

يذية اجلديدة يح ذكل.  لتنفا تظم واملؤسيس بني ادلول األعضاء وجملس املوظفنييتوسوف  تفاعل ا ن مزيدا من ا ملل ً. 

يذي) 2 شاء اجمللس ا نفيارات إ لتخ  ن

بو سني احلومكة يف الو يارات  يميكن عرض ثالثة  لتح  :خ

يار األول يق:  خلا نة ا ية، و نة الربانمج واملزيا يا، و سـمراجعة والية بىن احلومكة القامئة حا جل ن جل لتنل ً. 

يار  ثاينخلا ها يف قضااي :  لا يفي اليت اكنت ادلول األعضاء توا شة مظاهر اخللل الو نا يذي جديد  شاء جملس  هجإ ظنف ق مل تن
ية.  احلومكة ومعاجلهتا نة الربانمج واملزيا يق و نة ا هذا اجمللس اجلديد أن جيمع بني وظائف  بغي  نو جل سـ لتنجل ل  .ين

ثالث يار ا لا يام بوظا:  خل ية ا يق صال نة ا لقنح  ح سـم تعلقة لتنجل ية يف القضااي ا نة الربانمج واملزيا يذية وحرص دور  ملئف  ن جل تنف
ية فقط يق.  نابلربانمج واملزيا نة ا بع هذا عقد اجامتعات أكرث  يعة احلال  سـو للج نب لتبط  .سيسـتت

بو سني احلومكة يف الو تعزيز دور ادلول األعضاء و ثل  هدف ا يارات إىل نفس ا يوميكن أن تؤدي لك ا حت ب مت ملخل  .ل

نطوي يل، مع يو ية ا يذية اجلديدة عا ئة ا يث جيب أن تكون ا ية،  يذية عىل قدر من األ ئة ا ث تريب ا ل ي مه ي متك ه له نف ح تنف لت ل ل ل
بار يل اجلغرايف يف الا تأخذ ا عث شاء اجمللس .  لمت ية عىل وجه اخلصوص أيضا مبجرد الاتفاق عىل إ شة هذه ا نا نوميكن  لقض ًق م

يذي  .لتنفا

تع يل أخرى  شة تفا نا تجري  مكام  صم ق ياهتا الاكمةل سـ ثل عدد الاجامتعات ومدهتا وصال يذية،  ئة ا حلقة بعمل ا م لتنف هيل
يذي شاء اجمللس ا شأن إ توصل التفاق  ها، مبجرد ا نفووظا لتئف ن ب  .ل

يا  ًاث بو بصفة عامة–ن  ي احلومكة يف الو

بو بصفة عامة هو ية يف احلومكة يف الو بدلان األفر يرأي مجموعة ا  :يقل

تخاب املدير العام) 1  نا

ية العامة، واليت تضم لك ادلول األعضاءجي تخابه بواسطة ا يح املدير العام وا مجلعب أن يكون تر ن وتكون مدة شغل .  شـ
نوات  نصب حمدودة بأربع أو مخس  سـا تحدة(مل بع يف معظم واكالت األمم ا ملكام هو  كام .  ، وميكن جتديدها مرة واحدة)مت

يفة املدير الع تعاقب عىل و بدأ ا يق  ظبغي  ل مب تطن تحدة وبعض واكالهتاي  .ملام عىل أساس جغرايف كام هو احلال يف األمم ا

توازن للموظفني) 2 يل اجلغرايف ا ملا  لمتث

يات اليت قدمهتا األمانة، فإن  ئبقا لإلحصا بدل من بدلان اجملموعة ابء% 50ًط متون  لمن موظفي األمانة  يوشلك هذا .  ين
بغي معا توازن مصدر قلق ابلغ، و جلالوضع غري ا نة ينمل بدلان (ملمكته بلك الطرق ا نوية  يزي اإلجيايب واحلصص ا للثل ا سـ لمت ل م

ية نا ما يل اجلغرايف).  ل بدأ ا بق فهيا  يف بوضوح وأن  تو ية ا ثوجيب أن تمت  يط ظ ل لمتمعل  .م

بو) 3 شاركني يف اجامتعات الو سؤولني ا ييني ا مل مل  تع

شار سؤولني اذلين جيب أن  يني ا ية  يتع ادلول األعضاء بصال مل تع حمت يف وت بو يف  نكوا يف اجامتعات الو يف، /جي جنأو خارج 
يني تدخل يف ذكل ا تعوجيب أن تكون األمانة حمايدة وأال  يح رؤساء جلان.  لت تدخل األمانة يف تر شـكام جيب أال  هيئات /ت

بو  .يالو
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 تقومي الاجامتعات) 4

نظام بو ألن ا سودة تقومي اجامتعات الو شأن وضع  شارة ادلول األعضاء  لجيب ا ي م ب ها ست تحدايت اليت توا هج احلايل ال يعي ا ل
ية بو الر شاركة يف اجامتعات الو تعلق اب سـادلول األعضاء فامي  ي مل سم جدول اجامتعات عام .  ئيي تثال، ال  يمف توازن2011ً .  ل اب

نصف األول من العام عدد صغري  يث يوجد يف ا ناظر؛  شلك خيلو من ا لوتضح ذكل يف توزيع الاجامتعات عىل العام  ت ب حي ل
ثاين نصف ا بري يف ا يامن يوجد عدد  لمن الاجامتعات،  ل ك يط واإلعداد .  ب لتخطويؤدي هذا اجلدول الزمين إىل صعوبة ا

بة للوفود الصغرية  .لنسـلالجامتعات، خاصة اب

بو) 5  يإخطارات الو

ثات ية، أي عرب ا ناة ادلبلوما بو إىل ادلول األعضاء عرب ا بعجيب نقل إخطارات الو سـ لي ي.  لق تأخر حا لو ًا إرسال ي
تاح للرد حمدودا ًاإلخطارات، وهو ما جيعل الوقت ا ها .  مل تطلب احلصول عىل رد جيب إرسا لذلكل، فإن اإلخطارات اليت  ت

تقدمي الرد هر اكمل عىل األقل  ها  توفر  يث  ثات  لإىل ا ي حب شبع ل  .ل

 نرش واثئق العمل) 6

ها وأن يمت  ست  تاحة ابللغات ا بو  لكجيب أن تكون واثئق معل الو لم بل الاجامتع بوقت ي قرشها عىل املوقع اإللكرتوين  ن
نظام ادلاخيل العام(ٍاكف  يه يف ا نصوص  هرين من الاجامتع، كام هو  لبل  عل م ش  ).ق

ية) 7 بو الر مسلغات الو  ي

ساواة ية عىل قدم ا بو الر تعامل مع لك لغات الو ملجيب ا مس ي  .ل

بو القامئة) 8 ئات الو يد  يتر ي  هشـ

بري جدا من يا عدد  ًيوجد حا ك ية ادلول األعضاءًل بو ال تعمل هبا حىت غا تابعة للو ئات ا ب ا ي ل لي يمي .  له تقوذلكل، يلزم إجراء 
يهتا ها وأ مهلوظا ئات.  ئف ية هذه ا يمي أ ية دوية ملراجعة و ية حكو شاء آ يومثة اقرتاح يقول برضورة إ مه ل ل لهن تق بغي .  م نيث  يح

يض عددها ئات و يد بعض هذه ا ختفتر ي  .لهشـ
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تحدة  يةملالوالايت ا  يكاألمر

 

بو شأن احلومكة يف الو تحدة  يآراء الوالايت ا ب  مل

تىض اإلخطار  بو،  تحدة فامي ييل آراءه يف قضااي احلومكة يف الو مبقيقدم وفد الوالايت ا ي شأن C.N.3206مل ية ب،  تو صا ل
يق والواردة يف الفقرة  تد نة ا قالصادرة عن  ل شئ تنظر ادلول األعضاء يف" بأن WO/GA/38/2ث من الويقة 74جل تن أن 

ية، ب نة الربانمج واملزيا متع أكرث من  ية  ية جديدة وأكرث  ئة رئا بو  نداخل الو جل معل سـ ي جتي  بني أعضاء ميكن أن يرتاوح عددمهه
 " عضوا16 و12

يق يف الويقة  تد نة ا تحدة الفكرة اليت طرحهتا  ثوتؤيد الوالايت ا ل جل نة  (WO/GA/38/2قمل بحت اآلن ا للجواليت أ ص
تق شارية ا سـالا ملت توايت تقاريرها ) ةل للرقابةس يق وملراجعة  تد نة ا ها مع  سني تفا حمشأن حاجة ادلول األعضاء  ل جل تح قب عل ل

ية  .لفصلا

يا تع هبا لك ادلول األعضاء حا نفاذ اليت  ية أصغر ميكن أن حيد من القدرة عىل ا ئة رئا شاء  ًلكن إ ل مت ل سـ ي تن ويعرب هذا .  ه
ئة يرتاوح عدد أعض شأن قدرة  يالوفد عن قلقه  نظمة16 و12اهئا بني هب يذ يف  م عضوا عىل الرؤية وا لتنف تعمتد يف ) أ:  (ً

بالغ عددها  لها عىل لك دوها األعضاء ا ل سؤوةل عن ) ب(؛ 184معل ية ا ية الرقابة اخلار ملخربهتا قصرية وحمدودة يف آ جل
بو ية يف الو يري األعامل واإلدارة واملا تعلقة  يمراجعة اجلوانب ا ل سـ ئة .  بتمل شاء  يإن إ سري هن نا  ية صغرية ميكن أن  نرئا جيعل سـ

يق /يف الاجتاه اخلاطئ ملعاجلة القضااي تد نفاذ ادلول األعضاء إىل واحد من أمه أمعدة إجراءات الرقابة وا تعلقة  قاخملاوف ا ل ب مل
بو  .ييف الو

ية ية وما ها والية اختاذ قرارات يف قضااي رقا شاء مجموعة حمدودة،  تحدة أن إ لوال ترى الوالايت ا ب ن يضمن تفاعال لمل برية،   ً سـ ك
يق تد نة ا قأقوى أو أكرب أو أفضل مع  ل تقدم .  جل يامي  تضمن أيضا  بو  يل الو للوابإلضافة إىل ذكل، ميكن القول بأن  ي ي ًشغ تقً ت

نوات طويةل، ال تؤيد .  احملرز يف جمال العمل العادي ية عىل مدى  هدهتا اللجان الر يةل جدا اليت  سـومع احلركة ا سـ يئ ئلض ش ً
شأهنا بني الوالايت ا توصل إىل إجامع  شأن قضااي مل يمت ا تفاوض  تة وصغرية  ية اث ئة رئا تخدام  بتحدة فكرة ا ل ب لل ب سـ ي سـ همل

 .ادلول األعضاء

تخفاف به بغي الا بوق وال  بو، وهو أمر غري  ية الو ية جديدة تعديال يف اتفا ئة رئا شاء  تطلب إ سـقد  سـ ي سـ ي ن ني يق م وقد .  ًه
باب واحضة ومعقو ية احلومكةسـتكون مثة حاجة إىل أ بقة أخرى يف  بنةل إلشاء  ط تعديل .  ن نظر إىل هذا ا لوقد يلزم ا ل

بو ملعاجلة ثغرات احلومكة ية من جانب الو باره خطوة  ياب مت حت ثل احلال، فادلول .  ع تحدة أن ذكل  ميوال ترى الوالايت ا مل
ن ية و نة الربانمج واملزيا جلاألعضاء تضطلع بال شك بدورها يف احلومكة، من خالل  ن يات العامةجل يق وا مجلعة ا ًوبدال .  لتنسـ

شاركة  ية، وا ية احلا ئات الرئا سني ا بغي لدلول األعضاء الرتكزي عىل  بقة جديدة من اإلدارة، فإنه  شاء  ملمن إ ل سـ ي حت ط لهن ين
تعلقة ابحلومكة سائل ا ية أكرب يف ا ملبفعا مل يايس بني ادلول.  ل ناخ ا نا خنىش من أن يؤثر ا سـوابإلضافة إىل ذكل، فإ مل  لن

تعديل ية ا ياري، يف  تعلق ابلعمل ا بل فامي  لاألعضاء، كام ذكر من  معل ملع ي ق تقد أنه .  ُ ية، ال  يود املزيا نظر إىل  با نعوأخريا،  ن قل ف ً
ئة رقابة جديدة شاء  تفاوض حول إ نفق املوارد عىل ا يبغي أن  ن ل هت  .ين

شا شدة عىل ا تحدة حتث ادلول األعضاء  بل، فإن الوالايت ا ملوكام ذكر من  ب مل ق نة ُ يمي تقارير  تعراض و ية يف ا جلركة بفعا سـ تقل
تعلق ابلقضااي املطروحة تقةل للرقابة فامي  شارية ا نة الا تفاعل بوترية أكرب مع أعضاء ا يق، وا تد يا سـ ت للج ل ملل س وميكن أن .  ق

يلك القامئ هوةل من خالل ا هتحقق هذا  لي نة حتديدا عىل ما ييل.  سب تصاصات ا ًونص ا للج تد":  خت نة ا قتطلع  ل جل يق ادلول ُ
تظام ها اب ناألعضاء عىل  ية تقرير . معل نة بعد انعقاد لك واحد من اجامتعاهتا الر مسوعىل وجه اخلصوص تعد ا  توزعه عىل ًاللج

ية ننة الربانمج واملزيا نة .  "جل تقارير ا باها أكرب  يلك احلايل وكذكل لضامن إيالء ادلول األعضاء ا سني ا للجو ل ه ًتح نت ل ل
تقةل لل شارية ا سـالا ملت ية يف يويو س نة الربانمج واملزيا تعقدهام  تد لك من الاجامتعني القادمني الذلين  نرقابة،  ن جل سـ سـمي
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مترب  ية2011سبو ئات الرقا يني لفحص تقارير ا يومني إضا ب  ي لهل بغي أن .  ف تقارير،  ينوهبدف زايدة اهامتم ادلول األعضاء اب ل
ية يف الا تا ية اإلجراءات ا نة الربانمج واملزيا تتضع  ل ل ن  :بارعجل

ناء جزء من  • متة أ يني ووفودا  تقةل للرقابة رؤساء إ شارية ا نة الا ية  ثجيب أن تضم الاجامتعات ا مي سـ ت للج هملفصل ً قل مل س
 .لك اجامتع

يقات • تقةل للرقابة أيضا  شارية ا نة الا ية  تقارير ا تضمن ا تعلجيب أن  سـ ت للج لفصل ل ًت مل يني /س قلميتدخالت الرؤساء اإل
 .والوفود األخرى

نة الربانمج جيب توزي • يهنا يف واثئق  ية عىل نطاق واسع بعد الاجامتعات، و جلع تقارير الاجامتعات ا تضم لفصل
ية، عىل أن يكون ذكل عىل اإلنرتنت أيضا ًواملزيا  .ن

تضمن  • ية لك عام،  نة الربانمج واملزيا تاج تقرير موجز  تقةل للرقابة إ شارية ا نة الا يجيب أن تواصل ا ن للج ن سـ ت ملللج س
ثارةآراء اجملمو ية وادلول األعضاء يف القضااي ا ملعة اإل  .قلمي

 



WO/PBC/17/2 Rev. 

Annex II 

20  

 

 مجهورية كوراي

 

شأن احلومكة يف الوبو هورية كوراي  يآراء وفد  ب  مج

يق  تد نة ا ية املقدمة من  تا ية ا تو ية، نظرت ادلول األعضاء يف ا نة الربانمج واملزيا رشة  سادسة  قيف ادلورة ا ل جل ل ل ص ل ن للج ع ل
)WO/GA/38/2 :نة الو ييمي معل  جل ياهتا، تق يق و تد معلبو  سطس 18قلل  ):2009غ أ

شارية تعىن ابلرقابة لدلول األعضاء -73 ية ا يق يه آ تد بو  نة الو تو ل لل ي سجل يق .  ق تد نة ا تفاعل بني  قواكن ا ل جل ل
نة متع مرة واحدة يف ا ية اليت  نة الربانمج واملزيا ناسقا مع  تفرقا ومل يكن  سـوادلول األعضاء  ن جل لت جت م نظامت .  م ملوا

ها  هاألخرى  ئات الرقابة واختاذ ل تفاعل أكرث مع  ية مما ميكهنا من ا توى أصغر وأكرث  ية عىل  يئة رئا ل معل سـ سـ هي م
ناء عىل تقاريرها  .بإجراءات 

متع أكرث  -74 ية  ية جديدة وأكرث  ئة رئا بو  شئ داخل الو نظر ادلول األعضاء يف أن  جتويوىص بأن  معل سـ ي ي ن هت ت
ية، ب نة الربانمج واملزيا نمن   . عضوا16 و12 بني اوح عددمهأعضاء ميكن أن يرتجل

هائل من  يا ال تكفي ملعاجلة المك ا ية بعددها ومدهتا حا نة الربانمج واملزيا نعة متاما بأن اجامتعات  هورية كوراي  لو ًمج لً ن جل مقت
ية نة الربانمج واملزيا نالقضااي املعلقة دلى  ئة الا.  جل تفاعل بني ا ناسقا  ية أكرث  ناك حاجة آل يوحنن نؤمن بأن  لل ت ل لهه ستشارية ً

 .وادلول األعضاء

ثل  ئة  يود عىل عضوية ا ية وفرض  ية إضا ئة رئا شاء  نا شك يف أن إ باب الواردة أدانه، فإ نظر لأل ميلكن اب ي سـ ي ن ن ن سـ هل له ق ف
شلك أفضل شالك  تعامل مع هذه ا بة  نا بطريقة  مل لل سـ  .م

ية ل -1 ية اجلديدة أو واليهتا إىل ازدوا ئة الرئا متل أن تؤدي هممة ا جمن ا سـ لهي يقحمل نة ا ية و نة الربانمج واملزيا سـعمل  جل ن  .لتنجل

ياع قدر هائل من املوارد  -2 ية ميكن أن حيدث خالفا ويؤدي إىل  ئات الرئا بقة جديدة من ا شاء  ضكام أن إ سـ ي ط ًن ُ له
ئة .  اإلدارية شأن والية ا توصل إىل إجامع  يد هممة ا ها إىل  تالف مصاحل ادلول األعضاء وموا يوقد يؤدي ا ب لهل تعق قف خ

شاركة فهياالر ية ومعايري ا ملئا  .سـ

تحدة األخرى  -3 نظامت األمم ا يلك احلومكة يف  شأن  يق  تد بو  نة الو ملرمغ أن حبث  ه ب لل ي مجل ) WO/GA/38/2(ق
ثرية دلهيا جلان صغرية  نظامت  كشف عن أن  ية واإلدارة والربامج ) ً عضوا16 إىل 12من (ميك لتعامل مع قضااي املا ت

نظامت  نوعة، فإن بعض ا ملا نوعملت يس دلهيا جلان من هذا ا ية  نظمة الصحة العا بحرية ادلوية و نظمة ا لثل ا مل ل ل لمل م .  م
ية، تضم  تعامل مع قضااي اإلدارة واملزيا نظامت، واليت  بعض ا تابعة  ية ا ئات الفر نوابإلضافة إىل هذا، فإن بعض ا ت مل ل ل ع لهي

ية  نة الربانمج واملزيا نأعضاء أكرث من  ب).  ً عضوا54(جل لبل وسمح ا نظمة ي ملعض اآلخر للك ادلول األعضاء يف ا
نة  ية و بة املزيا نة مرا نظمة العمل ادلوية؛ و تابعة  شؤون اإلدارية ا ية وا نة الربانمج واملزيا ثل  شاركة،  جلاب ن جل ل مل ل ل ن جل قمل م

تابعة /اإلدارة ية ا شؤون املا شارية  نة الا تني لالحتاد ادلويل لالتصاالت؛ وا تا لليري األعامل ا ل ل لل ت للج بع ل سسـ ية ت ملنظمة العا م
ست .  لألرصاد اجلوية ية  ناقش قضااي اإلدارة واملزيا يوشري هذه احلاالت إىل أن العضوية احملدودة للمجموعات اليت  ن ت لت

تحدة نظومة األمم ا ملممارسة عامة بداخل  ية .  م ترب هذه املامرسة آ نظامت األخرى ال  لوابإلضافة إىل هذا، فإن بعض ا تع مل
 .فعاةل

تاما، تؤمن ًو نة خ متديد ادلورات القامئة  ثل  شالك املذكورة أعاله قد  ية وكفاءة  هورية كوراي بأن احلل األكرث فعا للج  مت للم بل ي مج
ية شاركة يف .  نالربانمج واملزيا نظر يف الفكرة وا هورية كوراي اب مللكن مع ذكل، إذا اقرتح وفد آخر بديال أفضل سرتحب  ل مج ً

شأن شات أخرى يف هذا ا لنا ق  .م
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ي  انأملا

 

بو شأن احلومكة يف الو يا  يسامهة من أملا ب ن  م

ية هممة بو  يا احلومكة يف الو قضترب أملا ي ن نظمة .  تع بو  يد يف تعزيز دور الو هود واإلصالحات اليت  يا لك ا مكوحنن ندمع  ي تفلك جل ً
ية الفكرية للملكدوية مركزية  شاور مع ا.  ل ية وا شفا بو لزايدة ا هود الو ياق، نرحب  تويف هذا ا ل ي لسـ ف جب  .دلول األعضاءل

 بنية احلومكة

بغي تعمل كام  نظمة  يه أية  تاج إ ية مالمئة وتوفر األساس اذلي  بو احلا ية الو يا بأن  نتؤمن أملا م ين لب ل حت ل ي بغي أن حتدث .  ن ينوال 
بو ئات احلومكة يف الو يزايدة أكرب يف عدد  ثل .  هي ئات جديدة،  شاء  موميكن أن يؤدي إ ي يذية"هن تنفنة  بح "جل تص، إىل أن 

يس ابلرضورة أكرث كفاءةا يدا ولكن  لية القامئة أكرث  تعق ًن ئات جديدة لن يقيض .  لب شاء  يوابإلضافة إىل ذكل، فإن إ هن
ها ئات القامئة لوظا متةل يف أداء ا ية عىل أوجه القصور ا ئفبطريقة تلقا ي لهئ بدو أن من األفضل معاجلة أوجه القصور .  حمل يبل 

ئا بىن وا سني أداء ا متةل  يا ل هتح لب هاحمل  .ئفت القامئة لوظا

ية القامئة نات داخل ا نا بي لس  لتح

ية تا يا، نود أن نربز القضااي ا لبد ل ًئ  :م

يق-1 تد ية ا ق  لن  ب

يدة نارص احلومكة ا نرص رييس من  يق الفعاةل  تد ية ا جلإن  ع ع ئل ق يدين من .  بن ية إعالم ا همة يف هذه ا تفومن اجلوانب ا ن ملسـمل لب
تظمة وفورية يق بصفة  تد شطة ا نأ ل من يا ما ييللتو.  ق نيق ذكل، تقرتح أملا  :حق

تفاعل بني املدققني وادلول األعضاء؛ • لسني ا  حت

يس فقط بعد اختاذ القرارات، بل  • ية العامة،  ياانته يف ا تقةل للرقابة  شارية ا نة الا لأن يلقي ريس ا مجلعئ ب سـ ت ملللج س
شة لك نقطة من نقاط جدول األعامل نا قيف موعد أقصاه بدء   .م

ية فعاةل ال-2 ئيار الريسل آ  خت

يار الريس يطة ولكهنا فعاةل ال ية  شاء آ تعلق بعمل اللجان، نؤيد إ ئفامي  ت سـ ل ن خي  .ب

  جداول أعامل اللجان-3

بل اجامتع اللجان بغي الاتفاق عىل جداول األعامل  بح معل اللجان أكرث كفاءة،  قحىت  ين  .يص

ية وتدفق املعلومات-4 شفا ف ا  ل

سن يف لتحنود أيضا أن نرى مزيدا من ا ً يةً ية وتدفق املعلومات اخلار شفا ج جمال ا ف توفر الواثئق يف الوقت .  ل بغي أن  تو ين
شأهنا شاور  ها وا تح بل الاجامتع إلاتحة الفرصة للوفود  باملالمئ  ت لل يلل  .ق
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 نفرسا

ية[  ]نسـمرتمج عن الفر

 

بو شأن احلومكة يف الو شاور  يا ب  لت

بو يف إعداد ويق ساعدة أمانة الو ثيقات من فرسا  ي مل ن بوتعل شأن بىن احلومكة يف الو ية حمدثة   .ب

رش  سادس  ها ا ية، يف اجامت نة الربانمج واملزيا عبت  ل ن جل ناير 13 و12(عطل ث، من األمانة إعداد ويقة حمدثة عن )2011ي 
بو همة.  ياحلومكة يف الو تعلق هبذه ا مترة فامي  شاورات مع ادلول األعضاء  ملوال تزال ا ي  .مسـمل

تقومي نترحب فرسا ابإلصالحات املض نظمة، وخباصة برانمج ا بو هبدف حتديث أدوات احلومكة يف ا لطلع هبا يف الو مل ي
رشية يجي وإصالح إدارة املوارد ا بالاسرتا يث اإلدارة وتدفق .  لت يدة من  هم يف اإلبقاء عىل املامرسة ا بادرات  حهذه ا س جلف تمل

 .املعلومات

شأن ا شة واسعة اجملال  نا بل إجراء  بذلكل فإن فرسا  ق من بوتتق ًوعىل الرمغ من ذكل، فإهنا تطلب إيضاحا .  يحلومكة يف الو
يطة والوسائل الالزمة ذلكل يذية وو يعة  ئة جديدة ذات  شاء  تصواب إ سـشأن ا ب ي ن سـ تنفب ط  .ه

ئات بو من عدة  ية للو ية املؤ يوتكون ا ي سـ هت س يات الاحتادات اخلاصة، واللجان :  لبن يق، و نة ا ية العامة، و مجعا سـ جل لتنمجلع
يذية ية يف . لتنفا نة للمزيا تصة  ئات اإلدارية ا شأت ا تداخل اجلزيئ بني والايهتا إىل أن أ ئات وا ن وقد أدى تعدد ا جل خمل ي ن ل هي له ل
ية1998ويف .  1976 نة الربانمج واملزيا يجة ذلكل  سع جمال واليهتا، وشأت  باين وا نة ا نة  ن، أدجمت هذه ا جل ن ت مل بلج نتللج ُ  .

ية اآلن  نة الربانمج واملزيا نومتكل  يةجل سائل اإلدارية واملا تعامل مع لك ا يات يف اجمللس  لصال مل لل بدو أن دور لك من .  ح يو
بعث عىل الرضا يات  ية العامة وا شارية  ئة ا ية مكرحشة و نة الربانمج واملزيا يق و ينة ا مجلع للجمع ت ي ن جل سـ سجل ه ِّن  .لت

يق إىل نة ا تحويل  ية اجلديدة، جرت دراسة اقرتاح مماثل  سـهتل األ سـويف  جل ل لتنم نه، لف تخيل  يذية مث جرى ا نة  ع  ل تنفجل
تضاها بو  ئت الو هومل اليت أ تو ية ا بب احلاجة إىل تعديل اتفا مبقبصفة خاصة  ش ك ق يس نسـ  .ب

تحدة، فإن أاي من  نظومة األمم ا تابعة  نظامت ا يذية يف العديد من ا ًابإلضافة إىل ذكل، وعىل الرمغ من وجود جمالس  مل مل ل مل تنف
ئة جتم نظامت ال متكل  يهذه ا يةهمل نة الربانمج واملزيا يق و نة ا نع بني  جل سـ بو .  لتنجل يطة يف الو ئة و شاء  يوذلكل، فإن إ سـ ي هن

ًبدو تكرارا ال داعي هل  .ي

ها، وهو ما بدأ فعال بإعداد جدول  ية لوظا نة الربانمج واملزيا سني أداء  ية  بو عىل مواصةل العمل  ًوحتث فرسا الو ئف ن جل حت بغ ي ن
يق تد نة ا نظمي  قزمين، وإعادة  ل جل بغي أن تعقد .  ، ومتديد ادلوراتت ُو ية، املزمع عقدها " بدورة الريع"ين ننة الربانمج واملزيا للج

يريات يف  شاورات وعرض ا يح بذكل الوقت إلجراء ا بكر من العام،  هر يويو، يف وقت  تغمن اآلن فصاعدا يف  مل لن ت م ليش ً
مترب هر  تايل يف  سبالاجامتع ا ش  .ل

 

ثاين املرفق ييل ذكل هناية [ ثالثثلويقةوالا  ]لا
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تحدة نظومة األمم ا ملاحلومكة يف   م
ياانت مجعهتا  بتوي هذا اجلدول عىل  يقسابقا حي تد بو  قنة الو لل ي  جل

ياانت 10حتققت  لبنظامت من ا يذ. م يد ا بارها معال  نفوجيب ا لتق ً  عت

ية [ نظامت ا يع ا نشاركت  مل نظمة الفاو(ملعمج بارا من ) معدا  ياانت ويه صارية ا تيف حتديد ا عب  ]2011 مايو 02ل

ئة ية/لهيا ئات الرئا سـا شؤون اإلدارة و لهي ية  ية ا ئات الفر با ن ع ملعي ية/له  نأو املزيا
نظمة  ملا

ادلول 
األعضاء 
ئة األطراف ئة ادلورات األعضاء لهيا يات/الوظائف األعضاء لهيا سؤو لا  املدة ادلورات مل

 

 

 

أمانة األمم 
تحدة  ملا

 

 

 

192 

 

 

 

ية  مجلعا
 العامة

 

 

 

192 

 

 

 

ة دور
واحدة لك 

سـنة 
ودورة 

مسـتأنفة 
نة  لسـيف ا

ية تا لا  ل

سة  نة اخلا ما جلنة (للج
ية  )ناإلدارة واملزيا

 

 

 

 

شارية  نة الا تا سللج
ية نشؤون اإلدارة واملزيا  ل

 

 

 

 

يق سـنة الربانمج وا  لتنجل

192 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

34 

ية سائل اإلدارة واملزيا تعلق  يات  نسؤو مب ت ل ية العامة، من بني . م نظر ا مجلعيث  ت ح
ناء عىل تقارير  نظمة وتوافق علهيا  ية ا بأمور أخرى، يف مزيا مل نة ن للجا

ية و شؤون اإلدارة واملزيا شارية  نالا ل سةست نة اخلا ما  .للج

 :أمه الوظائف

ية العامة وإصدار تقارير ) أ( ية اليت يقدهما األمني العام إىل ا مجلعحفص املزيا ن
 بشأهنا؛

شأن أية ) ب( ية العامة  نصح  بإسداء ا للجمع ية ل تعلق ابإلدارة أو املزيا نسائل  ت م
 حتال إلهيا؛

يات اإلدارية للواكالت ) ج( ية العامة، بفحص املزيا يابة عن ا يام،  نا مجلع ن لق
ية مع هذه الواكالت؛ بات املا تعلقة ابلرت تخصصة والاقرتاحات ا لا ت مل  يمل

ساابت األمم ) د( ساابت عن  تقارير اليت يصدرها مراجعو ا نظر يف ا حا حل ل ل
تحدة ية العامةملا تخصصة ورفع تقارير عهنا إىل ا ساابت الواكالت ا مجلع و مل  .ح

ية العامة  تصادي والاجامتعي وا تابعة للمجلس الا ية ا ية الر ئة الفر مجلعا ل سـ ع قي ي ئه ل
يق يط والربجمة وا ية اب سـا تخط نن ل  .لتملع

دورة واحدة 
نة  سـلك 
ودورات 
 مسـتأنفة

 

 

 

 

دورة واحدة 
نة مسـمترةسـلك 

 

 

 

 

 

دورة واحدة 
 سـنةلك 

 

 

 

هور 10 – 9 ش 
نة  سـلك 

تحدة ملناديق وبرامج األمم ا  ص
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ئة ية/لهيا ئات الرئا سـا شؤون اإلدارة و لهي ية  ية ا ئات الفر با ن ع ملعي ية/له  نأو املزيا
نظمة  ملا

ادلول 
األعضاء 
ئة األطراف ئة ادلورات األعضاء لهيا يات/الوظائف األعضاء لهيا سؤو لا  املدة ادلورات مل

برانمج األمم 
تحدة  ملا
 اإلمنايئ

-- 

اجمللس 
يذي  لتنفا

لربانمج األمم 
تحدة  ملا
 اإلمنايئ

 دورات 3 36
نة  سـلك 

شارية  نة الا تا سللج
ية نشؤون اإلدارة واملزيا  16 ل

ية العام ية اليت يقدهما األمني العام إىل ا مجلعحفص املزيا شأهنا، ن بة وإصدار تقارير 
يات  ية، وحفص املزيا سائل اإلدارة واملزيا ية العامة يف  نصح  نوإسداء ا ن م للجمع ل

تخصصةاإلدارية  ية لألمم ملللواكالت ا ئات الفر عناديق والربامج وسائر ا ي لهللص
تحدة ساابت األمم ملا ساابت عن  تقارير اليت يصدرها مراجعو ا نظر يف ا ح؛ وا حل ل ل
تحدة  تخصصة والواكالملا ية لألمم ملت ا ئات الفر ناديق والربامج وسائر ا عوا ي لهلص
تحدة  ية العامةملا  .مجلعورفع تقارير عهنا إىل ا

  مسـمترة

صندوق 
تحدة  ملاألمم ا

 للساكن
-- 

اجمللس 
يذي  لتنفا
لصندوق 

تحدة  ملاألمم ا
 للساكن

 دورات 3 36
نة  سـلك 

شارية  نة الا تا سللج
ية نشؤون اإلدارة واملزيا  16 ل

شأهنا، حفص ا ية العامة وإصدار تقارير  ية اليت يقدهما األمني العام إىل ا بملزيا مجلع ن
يات  ية، وحفص املزيا سائل اإلدارة واملزيا ية العامة يف  نصح  نوإسداء ا ن م للجمع ل

تخصصةاإلدارية  ية لألمم ملللواكالت ا ئات الفر عناديق والربامج وسائر ا ي لهللص
تحدة تقارير اليت يصدملا نظر يف ا ل؛ وا ساابت األمم ل ساابت عن  حرها مراجعو ا حل
تحدة  تخصصة ملا ية لألمم ملوالواكالت ا ئات الفر ناديق والربامج وسائر ا عوا ي لهلص
تحدة  ية العامةملا  .مجلعورفع تقارير عهنا إىل ا

  مسـمترة

منظمة األمم 
تحدة  ملا
 للطفوةل

اجمللس  --
يذي  دورات 3 36 لتنفا

نة  سـلك 
شارية  نة الا تا سللج

يةلشؤون اإل  16 ندارة واملزيا

شأهنا،  ية العامة وإصدار تقارير  ية اليت يقدهما األمني العام إىل ا بحفص املزيا مجلع ن
يات  ية، وحفص املزيا سائل اإلدارة واملزيا ية العامة يف  نصح  نوإسداء ا ن م للجمع ل

تخصصةاإلدارية  ية لألمم ملللواكالت ا ئات الفر عناديق والربامج وسائر ا ي لهللص
تحدة ساابت األمم ل؛ واملا ساابت عن  تقارير اليت يصدرها مراجعو ا حنظر يف ا حل ل
تحدة  تخصصة ملا ية لألمم ملوالواكالت ا ئات الفر ناديق والربامج وسائر ا عوا ي لهلص
تحدة  ية العامةملا  .مجلعورفع تقارير عهنا إىل ا

  مسـمترة

ية  ضمفو
تحدة  ملاألمم ا

لشؤون 
ئني  جالال

نة  -- للجا
يذية  7976 لتنفا

دورة 
حدة لك وا

 سـنة

شارية  نة الا تا سللج
ية نشؤون اإلدارة واملزيا  ل

 

ية  ية ا نة الفر نا ع ملعللج
سائل اإلدارية  ملاب

ية نة لواملا نة ادلامئة  للجا للج
يذية  لتنفا

16 

شأهنا،  ية العامة وإصدار تقارير  ية اليت يقدهما األمني العام إىل ا بحفص املزيا مجلع ن
سائل ا ية العامة يف  نصح  موإسداء ا للجمع يات ل ية، وحفص املزيا نإلدارة واملزيا ن

تخصصةاإلدارية  ية لألمم ملللواكالت ا ئات الفر عناديق والربامج وسائر ا ي لهللص
تحدة  ساابت ملا ساابت عن  تقارير اليت يصدرها مراجعو ا نظر يف ا ح؛ وا حل ل ل

تحدة  تخصصة ملاألمم ا ية ملوالواكالت ا ئات الفر ناديق والربامج وسائر ا عوا ي لهلص
ية العامةتحدة مللألمم ا  .مجلعورفع تقارير عهنا إىل ا

  مسـمترة
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ئة ية/لهيا ئات الرئا سـا شؤون اإلدارة و لهي ية  ية ا ئات الفر با ن ع ملعي ية/له  نأو املزيا
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ادلول 
األعضاء 
ئة األطراف ئة ادلورات األعضاء لهيا يات/الوظائف األعضاء لهيا سؤو لا  املدة ادلورات مل

برانمج 
األغذية 
 العاملي

اجمللس  --
يذي  دورات 3 36 لتنفا

نة  سـلك 

شارية  نة الا تا سللج
ية نشؤون اإلدارة واملزيا  ل

 

 

نظمة  تابعة  ية ا ملنة املا ل ل جل
 األغذية والزراعة

 

 

16 

 

 

 

11 

ية اليت يقدهما األمني العام إىل  شأهنا، نحفص املزيا ية العامة وإصدار تقارير  با مجلع
يات  ية، وحفص املزيا سائل اإلدارة واملزيا ية العامة يف  نصح  نوإسداء ا ن م للجمع ل

تخصصةاإلدارية  ية لألمم ملللواكالت ا ئات الفر عناديق والربامج وسائر ا ي لهللص
تحدة ساابت األمم ملا ساابت عن  تقارير اليت يصدرها مراجعو ا نظر يف ا ح؛ وا حل ل ل

تخصصة تحدة ملا ية لألمم ملوالواكالت ا ئات الفر ناديق والربامج وسائر ا عوا ي لهلص
تحدة  ية العامةملا بة إىل برانمج األغذية .مجلعورفع تقارير عهنا إىل ا لنسـ واب

ية حتديدا هممة إسداء  شؤون اإلدارة واملزيا شارية  نة الا توىل ا نالعاملي،  ل ت للج ست
ي يذي حول  شورة إىل اجمللس ا مجا تعلقة لتنفمل سائل ا ملع ا يةبمل  .لإدارته املا

يذي  شارية للمجلس ا هام ا يام  نفا مب تلق لس ية واإلدارية تتعلقت سائل الاسرتا يج اب تمل
ية سائل املزيا ية و نواملا م ية لربانمج ل تعلقة ابإلدارة املا سائل ا يع ا لحول  مل مل مج

 .األغذية العاملي

 

دورة واحدة 
نة  سـلك 

 

 

حسب 
 -املطلوب 

دوراتن عىل 
نةاألقل  سـ لك 

 

ًيوم واحد تقربا  ي

 

 

 

ًيومان تقربا  ي

تحدة ملناديق وبرامج األمم ا تحدةص تابعة لألمم ا تخصصة ا ملالواكالت ا ل  مل

منظمة 
األغذية 
 والزراعة

188 

مؤمتر ادلول 
 األعضاء

 

 

 

جملس 
ادلول 
 األعضاء

188 

 

 

 

 

49 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

 

 

 

 دورات 4
تني  سـنلك 

 جلنة الربانمج

 

 

 

 

يةجلنة امل  لا

11 

 

 

 

 

11 

تعلق بإعداد برانمج  ساعدة اجمللس يف أداء همامه فامي  نة الربانمج  يتقوم  مب جل
يذه نظمة و شطة ا تنفأ مل نة الربانمج يف القاعدة . ن  من 26جلويرد ذكر وظائف 
نظمة  .للمالقواعد العامة 

نعقد عقب  يوم الواحد اذلي  ناء جملس ا نة الربانمج أ تخاب أعضاء  يويمت ا ل ث جل ن
بارشةاملؤ  .ممتر 

نظمة ية  ساعدة اجمللس يف فرض الرقابة عىل اإلدارة املا ية  نة املا للموتقوم  ل مب ل . جل
ها يف القاعدة  نظمة27ئفويرد ذكر وظا ية . للم من القواعد العامة  نة املا لوتعقد  جل

هام واليهتا بارشة لك مهنام  نة الربانمج يف  ملدوراهتا ابلزتامن مع  م تخاب . جل نويمت ا
ن بارشةجلأعضاء  نعقد عقب املؤمتر  يوم الواحد اذلي  ناء جملس ا ية أ مة املا ي ل ث  .ل

دوراتن عىل 
نة  سـاألقل لك 

 

 

 

دوراتن عىل 
نة  سـاألقل لك 

  أايم5 – 2

 

 

 

 

  أايم5
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منظمة 
الطريان 
املدين 
 ادلويل

190 

ية  مجلعا

 

 اجمللس

190 

 

36 

دورة 
واحدة لك 

نوات3  سـ 

 

 دورات 3
نة  سـلك 

 

 

ية نة املا لا  للج

 

 

 

رشية جلن لبة املوارد ا
شأة يف (  )2008ملنا

 

 

17 

 

 

 

11 

نفق كام  تصويت علهيا أو أجزيت بطريقة أخرى  بالغ اليت مت ا تأكد من أن ا ُا ت ل مل ل
يذ الربامج املوافق علهيا يه  تصادا يف  نفبغي، وأن الطريقة األكرث كفاءة وا ق تن ً ي

ها إلهيا اجمللس سأةل  بعة؛ ومعاجلة أية  حييلا م  .ملت

نة ا ياسات مبا يعزز جلتقدم  تعلق اب شورة فامي  رشية إىل اجمللس ا سـملوارد ا ي مل لب ل
ية شفا ية وا فالعداةل واإلنصاف والزناهة والكفاءة والفعا ل وتضمن أن تعكس .  ل

شورة أفضل ممارسة  يل اجلغرايف ملتكل ا يزي عىل أساس ا يث عدم ا ثمن  لمتمت ل ح
سني، أو العرق، أو ادلين، ساواة بني ا نصف، أو ا نا مل وتقدم .   أو اإلعاقةجلمل

شأن شورة للمجلس  با يفي، : مل سار الو يف، وإدارة املواهب وا تو ظا مل ظ ل
يدة يات الانفصال، واحلومكة الر شـو شورة للمجلس . معل بغي أن تقدم ا ملكام  ني

نفذ  ية اإلرشاف ليك يضمن اجمللس أن  ية املالمئ و سؤو شأن إطار ا َّأيضا  ت معل ل مل ب ً
باد بقا  ياسات املوضوعة  للما ط ًسـ ية اإلرشاف احملددة. ًئ املذكورة آنفال لسؤو : م

نات احملددة  شأن طريقة ا شورة لألمني العام  رشية ا نة املوارد ا ييتقدم  ب مل ب لتعجل ل
نات، وترفع تقارير إىل  يني ورشوط هذه ا يذيني الر يألعضاء األمانة ا ينف تعسـ لي ئ تل

يني وخمرجاهتا ية ا يذ  تعاجمللس عن  لمعل  .تنف

 

 دورات لك 3
 سـنة

 

 

 

 

 

 

 دورات لك 3
 سـنة

دورات مدة 
لك مهنا نصف 

ثالثة يوم 
يوم  لأنصاف ا
للك دورة 

 حسب احلاجة

 

دورات مدة 
لك مهنا نصف 

نصفا يوم يوم 
للك دورة 

 حسب احلاجة

ندوق  لصا
ادلويل 
للتمنية 
ية  عالزرا

165 

يا166  ل حا

 

سيبلغ *
عددها 

 167يقربا 
تصديق بعد 

 هنغاراي

 

 

 

 

اجمللس 
 الرئايس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 

166 

 

 

 

 

 

 

 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

 

 

 

 

 

شاورات اخلاصة  ملئة ا هي
ية(بتجديد املوارد   )ناملزيا

 

 

 

 

 

يمي لتقنة ا  جل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساهامت إض ية  ية الزرا ندوق ادلويل  ية  مبزيدت املوارد األسا ع من للص ية للتسـ فا
ندوق تجديد موارد ا شاورات  ئة  لصمن خالل  ل م شاورات يه . هي ئة ا ملو هي

ندوق  ياسات ا يه ادلول األعضاء إدارة  ناقش  تدى ذو ثقل  لصأيضا  سـ ت فن م ً
ندوق يه مع إدارة ا شاور  شأهنا، و يات  لصوتصدر تو ت ب فص ئة . ت يوتألف هذه ا لهت

تار من لك ادلول األعضاء الواردة يف القامئتني ألف وابء، أما ا فتخلقامئة جمي 
شاورات من أعضاهئا ئة ا ملثيل  ي ها ترفع . همم شاورات  ئة ا ـي  ندما  معلو ملتهن ي هع

يات، إىل اجمللس الرئايس، هبدف  شفوعا بأية تو تاجئ مداوالهتا،  صتقريرا عن  م ًن ً
تيض احلاجة سـامب  تقبين تكل احللول   .حت

يذي ية اتبعة للمجلس ا نة فر يمي  نفنة ا تتق لل ع جل شاء هذه واكن الغرض. جل ن من إ
تفادة  ندوق واليت هتدف لال يمي اليت يقوم هبا ا شطة ا نة دراسة أ سـا لص ن لتقللج

ية يف  شاريع ا نهتمن ا سني ململ تخالص ادلروس اليت قد تكون ذات صةل  تحا بسـ
ها، وإصدار تقارير عن هذه  يذها أو  ية أو  شاريع ا ميتصممي ا تقينف ت بلتق ملسـمل

شطة تد. ناأل نة ا لوكام هو احلال يف  يح توزيع عضويهتا يف ادلورة جل نقيق، مت  تق
توزيع اجلديد لعضوية  يذي، حىت تامتىش مع ا تني للمجلس ا لاحلادية وا لتنفسـ ل

يذي سعة أعضاء من بني أعضاء اجمللس .  لتنفاجمللس ا تألف اآلن من  تكام أهنا  ت

 

واحدة لك مرة 
نوات3  سـ 

 دورات لك 5
 سـنة

 

 

دورات  3 4
نة  سـلك 
ابإلضافة 

دلورات غري 
ية  مسر

 

ان للك يوم
 دورة

 

 

 

 

 

إىل واحد يوم 
للك يومني 

 دورة
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اجمللس 
يذي  لتنفا

 

3638 

)18 + 
ناواب18  ً  )م

 

 دورات 3
نة  سـلك 

 

 

 

 

يق تد قنة ا ل  جل

 

9 

بالغ عددمه  يذي ا لا يق، فإن اجمللس . 36لتنف تد نة ا قوكام هو احلال يف  ل جل
يذي  نواتلتنفا يمي ملدة ثالث  نة ا تخاب أعضاء  سه اب سـيقوم  جل ن لتقنف متع . ب جتو

يمي لتقنة ا يا ثالث مرات لك عام جل ًر نة أيضا اجامتعات . مس ًوميكن أن تعقد ا للج
تضاء سب الا ية  قغري ر ح  .مس

ية  ندوق ادلويل  يذي  ية اتبعة للمجلس ا نة فر يق يه  تد مننة ا للص ع جل ل للتجل نف لتق
ية ئت مبوجب ق. عالزرا رشة يف نشوأ سة  يذي يف دورته اخلا عرار اجمللس ا م لتنف

سب احلاجة1982أبريل  يق  تد تعلقة اب سائل ا تصدي  ح هيدف ا ل مل للم ويف . قل
رشة،  سادسة  يذي ا عدورة اجمللس ا ل يل لتنف متثأدخلت تعديالت عىل قواعد 

يذي بقة يف عضوية اجمللس ا لتنفأعضاهئا يك تامتىش والقاعدة ا يا توتأل. ملط لف حا
يذي وأربعة أعضاء من ع36من   القامئة ألف لتنفضوا من أعضاء اجمللس ا

بيد  وتظل رئاسـهتا دامئا .القامئة جمي وثالثة أعضاء من القامئة ابء وعضوين من
سعة يف . القامئة ألف تخاب أوئك األعضاء ا سه ا يذي  توىل اجمللس ا تو ل ن نف لي نفت ل

نوات نة لوالية تدوم ثالث  سـا يق اب. للج تد نة ا متع  قو ل جل نتظام أربع مرات يف جت
بل  يق مث  تد ية اليت خضعت  ياانت املا نة أوها يف مارس ملراجعة ا قا ق للل ل ب لسـ لك ّل

مترب دورة من  نعقدة يف أبريل و سبدورات اجمللس ا سمربمل  .يود

 

 

 

 

 

 

 دورات لك 4
 سـنة

 

 

 

 

 

 

 

يوم إىل يومني 
 للك دورة

منظمة 
العمل 
 لادلوية

183182 

مؤمتر العمل 
 ادلويل

 

ئة  لهيا
ية  سـالرئا

183182 

 

 

  أعضاء56
عاديني 

 نواب 66و
 أعضاء

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

 

 دورات 3
نة  سـلك 

تابعة  ية ا شؤون املا لنة ا ل ل جل
 للمؤمتر

شؤون جلنة ال لربامج وا
ية واإلدارية تابعة لاملا ل ا

ية سـئة الرئا  للهي

71  

نة  سـدورة لك 

 

 

دوراتن لك 
 سـنة

 يومان ونصف
للك دورة يف 
ية ننوات املزيا سـ

يومان للك 
دورة خالف 
ية ننوات املزيا سـ

ً يوما للك 12
يةدورة  ن املزيا
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نظمة  ملا
بحرية  لا
 لادلوية

168 169 
 أعضاء 3+ 

 منتسـبني

ية  مجلعا

 ساجملل

168 169 
 +3 

40 

دورة 
واحدة لك 

 سـنتني

دوراتن 
نة  سـلك 

     ال يوجد

الاحتاد 
ادلويل 

 لالتصاالت
192191 

هيئة 
 املفوضني

 

 

 

جملس 
 املؤمتر

192191 

 

 

 

 

4846 

دورة 
واحدة لك 

نوات4  سـ 

 

 

 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

ئة املفوضني يتان يف  هن  :جل

ية- بة املزيا نة مرا ن   قجل

يري - نة اإلدارة و سـ  تجل
 األعامل

 

: جلنة واحدة يف اجمللس
ية  نة ادلامئة ا نا ملعللج
يري األعامل  .تسـابإلدارة و

هيئة املفوضني 
تاه  191: اجلنو
دوةل  192

ًعضوا يف 
الاحتاد ادلويل 

 لالتصاالت

 

 

جلنة اجمللس 
مفتوحة للك 
 أعضاء اجمللس

ية بة املزيا ننة مرا تا: قجل نظمي واملرافق ا تعلقة اب سائل ا ملتقرر ا ت مل حة للوفود، كام لمل
ناء مدة املؤمتر وإبالغ  شأ أ ساابت املرصوفات اليت  ثتقوم بفحص واعامتد  ن تح

ئة  نا يف املقدرة ا تاك ية املقدرة للمؤمتر وا شـالاجامتع العام ابملرصوفات اإلجام ل ل ل ل
يذ القرارات الصادرة عن املؤمتر   ). من القواعد العامة73 و71رمق (تنفعن 

يري األع سـنة اإلدارة و تعلقة : املتجل تقارير والاقرتاحات ا ملتضطلع بفحص ا ل
ية  رشية واملا تعلق مهنا ابملوارد ا شؤون الاحتاد، خاصة ما  يري العام  لاب ب ي ل لسـ لت

شأن  تقارير املقدمة من اجمللس  شمل األجزاء ذات الصةل من ا بوما  ل ي
ية  رشوع للخطة املا ية و ياسات املا شاريع  لاإلصالح؛ كام تضطلع بإعداد  م ل سـ للم

يع 2015 – 2012فرتة لل تعلقة  يات ا تو جبم وترفع إىل الاجامتع العام ا مل ص ل
ية  نة ا شطة الاحتاد؛ ونقل إىل ا يري أ تصل  نالقرارات املالمئة فامي  للج ت ن سـ ملعي بت

تطلب إدخال تعديالت  ياسات والقضااي القانوية املوضوعات اليت  تبقضااي ا ن لسـ
ية تور والاتفا قعىل ادل  .سـ

يري األعاملجلنة اجمللس ادلامئة ا سـية ابإلدارة و تن تعلقة :  ملع سائل ا ملنظر يف ا مل ت
ية سائل املا لابملوظفني وا  .مل

يف لك اجامتع 
: لهيئة املفوضني
دورة واحدة 
ناء  نة أ ثلك  سـ
 دورة اجمللس

ئة  يتا  هن جل
نة  جلاملفوضني و

: اجمللس ادلامئة
حتدد املدة يف 
ئة  لهيلك دورة 

املفوضني 
وللمجلس عىل 

توايل  لا
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 األمم منظمة
تحدة  ملا

بللرتية والعمل 
ثقافة  لوا

193 

 املؤمتر العام

 

 

 

اجمللس 
يذي  لتنفا

193 

 

 

 

58 

دورة 
واحدة لك 

 سـنتني

 

 

 

دوراتن 
نة  سـلك 

دورة  (+
نة  سـيف 
املؤمتر 

 )العام

فريق اخلرباء املعين 
ية واإلدارية  سائل املا لاب مل

نة ( للجيرفع تقاريره إىل ا
ية واإلدارية  )لاملا

 

 

 

نة ريره إىل يرفع تقا( للجا
ية واإلدارية تابعة إىل لاملا ل ا

يذي  لتنفاجمللس ا
نيوسكو ية ( )لل نة املا لا جل

 )واإلدارية

12 

ه يب  معلوالية فريق اخلرباء وأسا يذي يف ل لتنفقرر اجمللس ا  أن تكون 2009ّ
يب معهل كام ييل ية واإلدارية وأسا سائل املا لوالية فريق اخلرباء املعين اب ل  :مل

ية واإلدارية تقدمي) أ. (1 نة املا ساعدة  ل ا للج يهتامل ها هبدف زايدة فعا ليف  من معل
تة ية  شورة  حبخالل إسداء  ن سائل اجلوانب حفص ) ب(؛ تقم ية ملا لاإلدارية واملا

ية واإلدارية، وذكل  نة املا يه ا ها إ لللواثئق والقضااي اليت  للج ل من وهجة نظر حتيل
تة حبية  نة املتقن يه ريس ا ها إ للج واليت  ئل يس فريق اخلرباء حييل ية واإلدارية ور ئا ل

تقدم ابقرتاحات ية  لورفع تقرير عن خالصاته وا غيا واحضة املعامل وقامئة عىل ص
ية  باتقنأسس  نا ية واإلدارية، إن اكن ذكل  نة املا سـإىل ا ل  عدم إاثرة )ج(؛ مللج

يامه بعمهل؛ ناء  ياسات أ تعلق اب سائل  قأية  ث سـ ت  لم
بل لك دورة من دورات تقرير رضورة عقد فريق اخلرباء. 4 ق اجامتعا عاداي  ً ً

بوع واحد؛ يذي بأ سـاجمللس ا  لتنف
شأن متويل نفقات فريق اخلرباء، مبا فهيا تلكفة . 5 بجتديد القرار اذلي يصدره 

تحمل  ميني يف ابريس اذلين ال  سفر وعالوات اإلعاشة للخرباء غري ا تا ملقل
يذي ية اجمللس ا لتنفحكوماهتم نفقاهتم، وذكل من مزيا دعوة ادلول األعضاء . 6؛ ن

نني كأعضاء يف الفريق  ملعيإىل اختاذ اخلطوات الالزمة حلضور اخلرباء ا
تظمة؛  ساعدات . 7منالاجامتعات بصورة  تقدمي لك ا بة املدير العام  ملمطا ب ل

سري معل الفريق ياسة العامة أو  .لتيالالزمة  شة ا نا سـاإلجحام عن ادلخول يف  لق م
تقدم مبالح ّوقرر . يف أداء معهل أو يف تقاريرهة العامة اسسـيلظات عن الا

يذي أيضا  بوع لتنفاجمللس ا متع فريق اخلرباء يف احلاالت العادية يف األ سـأن  جي
يذي وأن  سابق للك دورة من دورات اجمللس ا لتنفا بل أن رشع ل تيح تقريره  قي ت

ية واإلدارية يف  نة املا لا ثالثة أايمللج  .بمداوالهتا 

بل لك  قعادة 
 من دورات
اجمللس 

يذي  لتنفا
بوع واحد  سـبأ

  أايم4 – 3

منظمة األمم 
تحدة  ملا
للتمنية 
ية نا عا  لص

173172 

 املؤمتر العام

 

جملس 
ية  لتمنا
ية نا عا  لص

171 

 

53 

دورة 
واحدة لك 

 سـنتني

 

 دورات 3
تني  سـنلك 

ية ننة الربانمج واملزيا  27 جل

ية ساعدة للمجلس يف إعداد وحفص برانمج العمل، واملزيا نتقدمي ا سائل مل مل، وا
ية األخرى ناء عىل املادة ) أ(.لاملا ندة إلهيا  هام ا بأداء ا ملسـ تور 14مل سـ من ادل

شأن برانمج العمل وما يقابهل من ( نظر يف اقرتاحات املدير العام  بأي ا ل
ياهتا إىل اجمللس يل وتقدمي تو ية ا ية العادية ومزيا صتقديرات للمزيا شغ ن ) ب(؛ )لتن

سودة جدول  تقدميه إىل احلصص اخملمإعداد  ية العادية  نفقات املزيا لصصة  ن ل
ندها إلهيا املؤمتر أو اجمللس؛ أداء أية ) ج(اجمللس؛  ية أخرى  سـهمام ما ) د(يل

نة  شطة ا يع أ للجرفع تقرير إىل اجمللس يف لك واحدة من دوراته العادية عن  ن مج
بادرة ب شورة ملوا سائل اململإسداء ا شأن ا ملأو تقدمي اقرتاحات إىل اجمللس  يةب  .لا

دورة واحدة 
نة   أايم3 – 2 سـلك 
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الاحتاد 
الربيدي 
 العاملي

191 

مؤمتر الربيد 
 العاملي

 

جملس 
 اإلدارة

191 

 

 

41 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

ية  شؤون املا لنة ا ل جل
  واإلدارية

نظر يف  ية؛ ا سب الربامج عىل أساس اخلطة الاسرتا ية  لإعداد املزيا يج حب تن
ية الاحت تني نمزيا نظام العام4 – 6الفقرة ، 102املادة (لسـناد لفرتة ا ؛ )ل من ا

تني  يل املايل لالحتاد لفرتة ا نظر يف تقرير ا لسـنا شغل نظام 38املادة (تل ل من ا
ساابت اخلاريج )املايل نظر يف تقرير مراجع ا حل؛ ا نظام 37املادة (ل ل من ا
نظر يف تقرير املدقق ادلاخيل ؛ )املايل إدخال ؛ )نظام املايلل من ا4املرفق (لا

نظام املايل؛  تعديالت عىل ا لا يات؛ ل تب األخال نظر يف تقرير  قا مك نظر يف ل لا
تصاص جملس اإلدارة؛  ية األخرى ادلاخةل يف ا سائل املا خا ل قرارات ومقررات مل

 C 81-C، وC75 و،C 66، وC 21: 2004مؤمتر بوخارست لعام 

 .C 67-17: 2008ّاملؤمتر ومقرراته لعام قرارات 77

دورة واحدة 
نة  سـلك 

يوم واحد للك 
 دورة

منظمة 
ياحة  لسـا

ية  ملالعا
154 

ية  مجلعا
 العامة

 

اجمللس 
يذي  لتنفا

191 

 

 

]31[ 

دورة 
واحدة لك 

 سـنتني

 

دوراتن 
نة  سـلك 

 جلنة الربامج

 

 

شؤون  ية وا لنة املزيا ن جل
ية  لاملا

 

يذي  لتنفأقر اجمللس ا ّ
ية يف  ياحة العا ملنظمة ا سـ لمل

تاسعة وا لامثنني يف لدورته ا
توبر  نة 2010كأ جل دمج 

ية الربانمج  نة املزيا نو جل
ية  شؤون املا لوا ل

)
LXXXI(5/DEC/CE

)X(نظام ادلاخيل  و لا
ية  ننة الربانمج واملزيا للج

ئة  تكون  ياجلديدة اليت  هسـ
ية اتبعة للمجلس  عفر

يذي وال يزال هذا . لتنفا

11 

 

 

12 

 أعضاء 14
نظام  للوفقا 

جنة للادلاخيل 
الربانمج 
ية  نواملزيا

بعد (اجلديدة 
ية  مجلعأن تقره ا ّ

العامة يف 
توبر   2011كأ

يف حال املوافقة 
 )عليه
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ئة ية/لهيا ئات الرئا سـا شؤون اإلدارة و لهي ية  ية ا ئات الفر با ن ع ملعي ية/له  نأو املزيا
نظمة  ملا

ادلول 
األعضاء 
ئة األطراف ئة ادلورات األعضاء لهيا يات/الوظائف األعضاء لهيا سؤو لا  املدة ادلورات مل

يه من  يقتضادلمج وما 
نظام ادلاخيل  لتعديل عىل ا

ي سـنظمة ا ية لمل ملاحة العا
ية العامة  مجلعرهن موافقة ا
توبر  كاملقرر انعقادها يف أ

2011. 

منظمة 
الصحة 
ية  ملالعا

193 

مجعية 
الصحة 

ي  ةملالعا

 

اجمللس 
يذي  لتنفا

193 

 

 

34 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

 

دوراتن 
نة  سـلك 

ية  ننة الربانمج واملزيا جل
تابعة  شؤون اإلدارية ا لوا ل

يذي  لتنفللمجلس ا
147 

تعلقة  ية عن اجلوانب ا سؤو نوطة اب يذية  نة ا ساعدة  شارية  ملئة ا ل مل للج م ت مي تنف لس ه
ية واإلدارة تعراض هذ. نابلربانمج واملزيا ه اجملاالت وتقدمي سـويه تقوم اب

يامث يكون ذكل مالمئا يذية  نة ا شأهنا  يات  تو ًا ح لتنف للج ب ص نة .  ل للجوتألف ا ت
يفهتم مع مدة  بعة أعضاء، تزتامن مدة شغل أربعة مهنم لو ية من  ظالفر سـ ع

تب  يذية، ويعني ثالثة لك عام عن طريق مدير ا نة ا ملكعضويهتم يف ا َّنف لت للج
شاور ية اب بدلان األمر تالصحي  للل يق يك يذية هبدف  نة ا حتق مع ريس ا نف لتئ للج
ناسب توازن وا توزيع اجلغرايف ا ملا مل ية دورة عامة واحدة .  ل نة الفر عوتعقد ا للج

يذية نة ا يد تقررها ا لتنفعىل األقل لك عام يف موا للج وميكن عقد دورات .  ع
نظمة ية برامج ا نظر فهيا يف مزيا نوات اليت  ية يف ا ملإضا ن ي ُسـ ل جلنة الربانمج .ف

شؤون اإلدارية وامل ية وا لزيا يذين ية اتبعة للمجلس ا ئة فر لتنفيه  ع توتألف . هي
نصهبام14من  به حبمك  يذي وان م عضوا مبن فهيم ريس اجمللس ا نف ئئ وتعقد . لت

ناير  يذي يف  ية للمجلس ا بل ادلورة الر بارشة  نة  يدورتني يف ا سـ نفسـ ق لتم يئ ل
ية الصحة نوية  بل ادلورة ا بارشة  مجلعو لسـ ق تعرض عد. م سائل تسـو ملدا من ا

ية وتقدم  تاإلدارية واملا سائل ل يات حول تكل ا ملتو ص شأن إىل ب باجمللس وال سـامي 
ية املراجعة  ياانت املا تقرير املايل وا يذ وا ية وتقرير ا َسودة الربانمج واملزيا ل ب ل ن لم نف لتّ

ساابت اخلاريج  يق دلحلوتقارير مراجع ا تد قوخطط ا ية ل خلائرة الرقابة ادلا
سائل و ها إلهيا اجمللسملسائر ا ّوحتل أيضا حمل اجمللس يف حاالت . حييلاليت  ّ

تأخرة لدلول  ية الصحة حول حاةل الاشرتااكت ا ملنة وترفع تقاريرها إىل  مجع معّي
ساابت  تقرير املايل وتقرير مراجع ا تقرير املايل املرحيل وا حلاألعضاء وحول ا ل ل

سائ نة يف و.  اليت حيلهيا إلهيا اجمللسلملاخلاريج، وحول سائر ا للجتعني ا تسـ
سة أعمعلها  تألف من  تخصصة يف الرقابة  تقةل  مخنة  ت سـ مبلج يعملون ء ضام

ناء عىل اقرتاح من املدير العام  يذي  يهنم اجمللس ا ية و ببصفهتم ا يع لتنفشخص ّ ل
تجديد نوات غري قابةل  لللوالية مدهتا أربع   .سـ

واحدة  اتنةدور
نة  لسـيف ا
ودورات 
ية يف  فإضا

ية ننوات املزيا  سـ

  أايم3 – 1
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ئة ية/لهيا ئات الرئا سـا شؤون اإلدارة و لهي ية  ية ا ئات الفر با ن ع ملعي ية/له  نأو املزيا
نظمة  ملا

ادلول 
األعضاء 
ئة األطراف ئة ادلورات األعضاء لهيا يات/الوظائف األعضاء لهيا سؤو لا  املدة ادلورات مل

نظمة  ملا
ية  ملالعا
للملكية 
 الفكرية

184 

ية  مجلعا
 العامة

 

 

 املؤمتر

 

 

جلنة 
يق  لتنسـا

 

مجعيات 
ادلول 

األعضاء يف 
لك من 
 الاحتادات

 
176 

 

 

184 

 

 

83 

 

 

 

أعداد 
 خمتلفة

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

 

 
دورة 

واحدة لك 
 سـنة

 

 

 

 

 

 

 

يةجلنة الربانم  نج واملزيا

 

 

 

 

 

 

54 

بارة  عشري  ية"ت ننة الربانمج واملزيا ية العامة " جل ها ا نة اليت  مجلعإىل ا تشلكللج
ية باين واملا رشية وا ية واملوارد ا لملعاجلة شؤون الربانمج واملزيا مل ب ثووفقا للويقة . لن ً

WO/GA 23/4ثل فامي ييل ية  نة الربانمج واملزيا مت، فإن والية  ن تضطلع : تجل
ن ساابت املدققة، واقرتاحات للجا تعلق اب شأ فامي  سأةل  حلة بفحص أية  ي ن تم

يات بو، ومتويل هذه املزيا يات الو نمزيا ي ية قد . ن سأةل ما نة أية  لوتفحص ا م للج
ية أو يقدهما إلهيا املدير العام مجلعها إلهيا ا يات . حتيل ها أن تصدر تو صوجيوز  ل

سأةل ترتتب ع شأن أية  مية أو للمدير العام  ب يةللجمع تاجئ ما للهيا  نة . ن متع ا للجو جت
بو يف الوقت 53تعترب : مالحظة. مرة لك عام عىل األقل ي دوةل عضوا يف الو ً

ية نة الربانمج واملزيا ناحلايل أعضاء يف   .جل

عىل األقل 
دورة واحدة 

نة ودورة  سـلك 
ية لك  مسغري ر

 .سـنتني

 

 

 

 

 

 

 

  أايم5 – 3

نظمة  ملا
ية  ملالعا
لألرصاد 

 اجلوية

183182 

 ملؤمترا

 

 

اجمللس 
يذي  لتنفا

182 

 

 

37 

دورة 
واحدة لك 

نوات4  سـ 

 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

شارية  نة الا تا سللج
ية لشؤون املا  مفتوحة لللك لل

ية لألرصاد اجلوية إىل املؤمتر : الغرض نظمة العا نصح من أعضاء ا ملإسداء ا مل ل
شأن ية  شفا سم اب يذي عىل حنو  بواجمللس ا ل فت ينف ية) أ: (لت  القامئة عىل نتوفر املزيا

يذها؛  تدامهتا و تاجئ وا تنفا سـ نظمة) ب(لن ية  سائل املا للما ل ) أ: (الوظائف. مل
تاجئ واخلطة  ية القامئة عىل ا شأن كفاءة الربط بني املزيا نصح  نإسداء ا ن ب لل

ية لألرصاد اجلوية؛  نظمة العا ية  ملالاسرتا للم شأن كفاءة ) ب(تيج نصح  بإسداء ا ل
تظمة يص املوارد ا نيات  ختص تاجئ ملمعل ية مقابل ا ن واملوارد من خارج املزيا لن

توقعة؛  نظام ) ج(ملا ية وا ساهامت ا ية، اك سائل املا شأن ا نصح  لإسداء ا س مل ل مل ب بل لن
ية، مع وضع ) د(املايل وأية فوائض؛  توى العام للمزيا شأن ا نصح  نإسداء ا سـ ب ملل

بار؛  تدامة يف الا توفر والا تعلقة اب سائل ا تا سـ ل مل نظر يف تقاري) ه(عمل ر مراجع لا
سب احلاجة  ية األخرى  ئات ا يق، وا تد نة ا ساابت اخلاريج، و حا ن ي ل جل ملعحل له ق

شأن هذه الوظائف تداول  بند ا ل  .ع

قبل اجمللس 
يذي  لتنفا

 واملؤمتر
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ئة ية/لهيا ئات الرئا سـا شؤون اإلدارة و لهي ية  ية ا ئات الفر با ن ع ملعي ية/له  نأو املزيا
نظمة  ملا

ادلول 
األعضاء 
ئة األطراف ئة ادلورات األعضاء لهيا يات/الوظائف األعضاء لهيا سؤو لا  املدة ادلورات مل

لنظامت دوية أخرى  م

الواكةل 
لادلوية 
للطاقة 
 اذلرية

151146 

 املؤمتر العام

 

 

جملس 
 احملافظني

151146 

 

 

35 

دورة 
واحدة لك 

 سـنة

 

 دورات 5
نة  سـلك 

ية ننة الربانمج واملزيا  مفتوحة لللك جل
ية اتبعة  ئة فر ية يه  عنة الربانمج واملزيا ي ن ئت مبوجب هجل نشجمللس احملافظني وأ

نظام األسايس  من I.VIاملادة  نظام ادلاخيل جمللس 57للواكةل والقاعدة لا ل من ا
ية و. احملافظني نة عىل إعداد الربانمج واملزيا نوساعد ا للج هاُت ساابت و حفصا  .حل

دورة واحدة 
نة مع  لسـيف ا

ية  فدورات إضا
نوات  سـيف 

ية  ناملزيا

  أايم2-4

منظمة 
تجارة  لا
ية  ملالعا

153 

املؤمتر 
 الوزاري

 

 اجمللس العام

153191 

 

 

 نفسه*

دورة 
واحدة لك 

 سـنتني

 

 / *
مرة سـنة

واحدة يف 
هر  لشا

شؤون  ية وا لنة املزيا ن جل
ية واإلدارية   لاملا

سا نظمة مدراسة أية  يات  ساابت املدققة واقرتاحات مزيا شأن ا شأ  مئل  ن حل ب تن
ية و تجارة العا ملا تجارة ادلوية[ل لمركز ا تجارة  ل تحدة  تابع ملؤمتر األمم ا للا مل ل

ية ية/لتمنوا تجارة العا ملنظمة ا ل ية وإدارية ] ، وم سائل ما ها؛ دراسة أية  لمتو م يل
ها إلهيا املؤمتر الوزاري أو اجمللس الع ام أو يقدهما إلهيا املدير العام، حييلميكن أن 

ها هبا املؤمتر الوزاري أو اجمللس العام  .يلكفوإجراء أية دراسات أخرى قد 

  

 

 

ثالث والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

 


