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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي مترب7: لا  2011 سب 

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة الثامنة عشرة
مترب 16 إىل 12جنيف، من   2011سب 

 
 

  تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة
  األمانةمن إعداد

تقةل للرقابة دور .1 شارية ا بو الا نة الو سـعقدت  ت ي ملجل رشين يف الفرتة من س ية وا ثا لعهتا ا ن سطس إىل 30ل مترب 2غ أ سب 
 .ثويرد تقرير هذه ادلورة مرفقا هبذه الويقة. 2011

ية مدعوة إىل  .2 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
نة  رشين  ية وا ثا تعراض تقرير ادلورة ا للجا ن ل لعسـ

تقةل للرقابة شارية ا بو الا سـالو ت ملي  .س

ية وا[ ثا لعييل ذكل تقرير ادلورة ا ن نة ل للجرشين 
تقةل للرقابة شارية ا بو الا سـالو ت ملي  ]س
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي مترب6: لا  2011 سب 

 
 
 

  الويبو االستشارية املستقلة للرقابةجلنة 
 

  الثانية والعشرونالدورة 
سطس إىل 30جنيف، من   2011سبمترب  2غ أ

 
 

  مشروع تقرير
بو نة الو متدته  يا جل تقةل للرقابةع شارية ا سـ الا ملت س
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توايت  حملجدول ا

 3 املقدمة

ند   3 اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل1لبا

ند   3 ملدير العاماباجامتع :  من جدول األعامل2لبا

ند  ساابت اخلاريجاجامتع :  من جدول األعامل3لبا  3 حلمبراجع ا

ند  يات الرقاب:  من جدول األعامل4لبا صتابعة تو  4 ةم

ند  ية:  من جدول األعامل5لبا  5 خلإدارة اخملاطر والضوابط ادلا

ند  ناء اجلديدة:  من جدول األعامل6لبا لبرشوعات ا  6 م

ند  ية:  من جدول األعامل7لبا شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب  6 لتي

ند  بو:  من جدول األعامل8لبا يفة أمانة املظامل يف الو يو  6 ظ

ند  ية من ا:  من جدول األعامل9لبا مسة إعال يةجل نة الربانمج واملزيا رشة  نة  ثا نألمانة عن ادلورة ا للج عل  6 م

ند  بو:  من جدول األعامل10لبا ية لدلول األعضاء يف الو يسة إعال  6 مجل

ند   7  أخرىشؤون:  من جدول األعامل11لبا
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 املقدمة

تقةل .1 شارية ا بو الا نة الو رشون  ية وا ثا سـانعقدت ادلورة ا ت ي للج ن ملل س شار إلهيا فامي ييل مبصطلح ( للرقابة لع نة"ملا ") للجا
سطس إىل 30يف الفرتة من  مترب 2غ أ ياريزت سانز رياكردو . 2011سب  يدة ماراي  بوحرض هذه ادلورة ا سة(لسـ يد ) ئيالر لسـوا

تني  س(نكيفرانندو  يدة) ةئيانئب الر يريو روز وا يان  سيك وما فانغ و سادة أنول شاتريج ويكوالي لوز سـوا ب ن ن لل  ماري ج
يد جورج حداد عن احلضور. نكويب تذر ا سـوا  .لع

ند   اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل1لبا

رشوع جدول األعامل دون تعديل  .2 نة  متدت ا ما للج  ).انظر املرفق األول(ع

ثاين .3 نة يف املرفق ا لوترد قامئة ابلواثئق املعروضة عىل ا  .للج

ند   عامملدير الاباجامتع :  من جدول األعامل2لبا

نة يف دورهتامعال مبا .4 رشينللج قررته ا شت مع )WO/IAOC/21/2ث من الويقة 6الفقرة  (لع احلادية وا ق، فإهنا ان
ية ردوده املدير العام  تا با بارزة صتوعىل لك رشة ا نة اإلحدى  ليات ا نة عىل أهنا غاية يف اخلطورةعللج ميهتا ا للجاليت  وفامي . ق

رش األوىل فقد ابيتعلق  يات ا لعتو ص بة ت رأل نا نة أن اإلجراءات ا سـا مل يات جيري اختاذها،للج تو بار هذه ا تايل ميكن ا ص واب ل ت عل
ية رش  منهتا رشة . لع ية احلادية  تو بة إىل ا عأما اب ص ل يق ادلاخيل يف النسـ تد تعلقة اب قا ل ية مل بة ادلا ية العامة للمرا خلساابت والفا عل قحل

نة أن  يةللجفرتى ا ياق عدم إجراء  يفتزال مرتفعة فهيا ال ملتبقاخملاطر ا ناسب ومالمئسـ  يق داخيل  متد  .حلساابت يف اق
يات الرقابة تو تظمة  تابعة ا ية ا ية كجزء من  تو نة رصد هذه ا تواصل ا صو ل ن مل معل ص ل للج  .ملسـ

يات  .5 نفصةل عن تو يات  بارها تو يات الصادرة عهنا، اب تو تابعة ا نة جمددا يف إجراءات  صونظرت ا ص ت ص ل مللج املدققني عم
يني أو  ينيمراجعخلادلا ساابت اخلار جي ا يات الصادرة عهنا مع. حل تو تابعة ا تواصل  صووافقت عىل أن  ل  وفقا  املدير العاممت

نفصةل عن املصادر األخرى16/2010للتعلاميت اإلدارية رمق  نفصال وأن تكون  يات ترقامي  تو م، عىل أن تأخذ هذه ا م ص . ل
تيقدم كذكل عىل أن ووافقت  يقاته عىل هذه ا لاملدير العام  رش يوما عىل تعل سة  نة  بل  بل الاجامتع ا يات  عو خبم للج ملقص ق

يقاتاألقل، عىل أن  تعلشمل هذه ا يا لت يا وجدوال ز ن إطارا ز من شلك للتنفيذ م نة  بمتل خالهل هذه اإلجراءات وبلغ ا للج ت تك
ياتيُنظر يف ومن مث . لتقدم احملرز يف هذا الصددابمنتظم  تو صهذه ا تا  عىل أهنال سومة مؤ يع  ق موا حم بة امث ريض ها  شعتعر ضسـ ت

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قا  .ل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  .6 تد بة ا يق ادلاخيل، فإن مدير  تد بة ا يق الصادرة عن  تد يات ا تو تعلق  قوفامي  ق لق شع ل شع ل ص ب ي
سائل  تقةل للرقابة إىل ا شارية ا نة الا باه ا مليجذب ا سـ ت للج ملسـ س بالغة اخلطورة أو نت ية اخلطورةلا نة لالعا تخذ فهيا ا للج يك  ت

بة نا سـاإلجراءات اليت قد تراها   .م

ند  ساابت اخلاريجاجامتع :  من جدول األعامل3لبا حلمبراجع ا
 

نة  .7 متعت ا للجا ساابت اخلاريج ج سؤول املايل الرييس حلمبراجع ا ئوا  .)املراقب املايل(مل

ته األمانة من هجو .8 سجل تقديرها ملا بذ بهتا يف أن  نة عن ر لوأعربت ا ت غ ية ادلوية للج يذ املعايري احملا لد أمثرت عن  ب سنف ت
هود يني يف هذه ا ساابت اخلار مية ملراجعي ا سامهة ا نجاح، وأقرت كذكل اب جلللقطاع العام  ج حل مل  . لقب
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نة علام ابملالحظة اليت أدىل هبا  .9 ساابت اخلاريج للجوأحاطت ا هارات حلمراجع ا تعلق برضورة ضامن توافر ا ملفامي  ي
بو بو يفعىل وجه اخلصوص  اخلطر وحيدق .)WO/PBC/18/4ث من الويقة 19انظر الفقرة  (يالالزمة يف الو ينجاح الو  ب

ية ادلوية للقطاع العامجلا بذل يذ املعايري احملا ية إىل  لهود الرا ب نف سم مترارها يف ذكل ت نظمةألن نظرا سـوا  فامي مل اخلربة داخل ا
توقعهبذه املعايرييتعلق  توى ا مل ال تصل إىل ا شدد عىل عو. ملسـ نة أن  تيه تود ا للج تخصص يف ل يني موظف  سأةل  مأن  تع م

بغي أن  ية ادلوية للقطاع العام  ناملعايري احملا يب يا .قصوىأولوية تكون لس نة كذكل عىل إعداد برانمج حمدد ز ن وحتث ا مللج
يع موظفي  يةمجلزتويد  ية والربانمج واملزيا شؤون املا نإدارة ا ل بة ل نا هارات ا سـ ابملعارف وا مل نة يف إعداد مل هم ا تعلق بوظا يفامي  ملعي ئف

ية ادلوية للقطاع العام ناء عىل املعايري احملا ساابت  لا ب  .سبحل

بق  .10 ية اليت  تو شديد عىل ا يد ا نة  ية، فإن ا يط للموارد املؤ يذ نظام ا بو اسـهتلت  سـونظرا ألن الو ص ل ت تع للج سـ تخط لي ست ل نف
تدريب عىل ) WO/AC/7/2ثمن الويقة ) ج(و) ب (20انظر الفقرة (وأن أصدرهتا  يع املوظفني عىل ا لبأن حيصل  مج

ية  يط للموارد املؤ يات القامئة عىل ا نوا من اعامتد ا يا املعلومات والاتصاالت ليك  نولو هارات يف جمال  سـا تخط سلعمل ل متك ج تك يمل
يدوية أو القدمية يا املعلومات والاتصاالت ا نولو تحل حمل أنظمة  لاليت  جسـ  .تك

نة مع  .11 شت ا للجوان يقات الواردة يف الفقرات من ساابت اخلاريج حلمراجع اق ث من مرفق الويقة 52 إىل 49لتعلا
WO/PBC/18/4بو تقاعدية ملوظفي الو تواري جتاه املعاشات ا تعلق اباللزتام األ ي فامي  ل ك سأةل . ي نة أن هذه ا ملوعلمت ا للج

بو وحدها تحدة ويس الو ئات األمم ا يع  يشغل  مل ي مج لت ساابت اخلاوعرض . ه سأةل عىل فرريج حلمراجع ا يق املراجعني ملهذه ا
تحدة ساابت األمم ا يني  ملاخلار حل يضةج شة ا نا يد ا تف ويه اآلن  ملسـق ق  .مل

ند  يات الرقابة:  األعامل من جدول4لبا صتابعة تو م
 

شاري يف  .12 بري ا يق ادلاخيل و تد سم ا يس  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ور تد بة ا نة مبدير  متعت ا تا خب ل ق ل شع سللج ق ئ ق ج
ي تد قا  .قل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  .13 تد بة ا رشين من  نة يف دورهتا احلادية وا ست ا قوا ل شع للج لعمت يات ل تحقق من تو صيذ أعامل ا ل تنف
بة ناية الوا نة مع بذل ا جا لع ية يف ذكلللج يل للمخاطر ا تح نة  ملتبق، وتزويد ا ل ب ث من الويقة 6انظر الفقرة  (للج

WO/IAOC/21/2.( 

نة تقرير  .14 بوعرض عىل ا تحقق من"عنوان للج يذلا تقةل للرقابةتنف  شارية ا نة الا يات ا سـ تو ت للج ملص يق " (س تد قتقرير ا ل
تج أن من أصل ) IA/08/2011ادلاخيل  ية 96سـتناذلي ا نة بأهنا عا ية ابرزة وصفهتا ا ل تو للج وصف ما مجموعه اطر، اخملص

توسطة82 ية أن  تد ية  يه خماطر  ية بأن  م تو م بق نف يق ا.متص تد بة ا ق غري أن  ل دلاخيل والرقابة اإلدارية أشارت كذكل إىل أهنا شع
ية فقط قد نفذت52حتققت من أن  ية . ص تو يات ا تو بة، من ا ناية الوا بة، مع بذل ا تحقق ا نة أن  بقوتوقع ا ملتج ص ل لع شع ت للج لت

بقا أو جار متل أو مل يعد  ها قد أبلغت اإلدارة بأنه ا منطو ك  .بعض

نة .15 يات  إىل أنللجوأشارت ا تو ص العديد من ا ناول الل يع ذاهتا املويت يزال  باب ضا يل لأل تدعي إجراء  سـما  حتل يسـ
يات قدر اإلماكنيحتواجلذرية يف ذكل و تو صد هذه ا  .ل

يق ادلاخيل والرقابة اإلد .16 تد بة ا نة كذكل مع مدير  شت ا قوان ل شع للج يات الرقابةق تابعة تو صارية نظام  ، مبا يف ذكل م
تحقق مهنا ساءةل علهيا وا لا نظام الراهن يف هذا الصددلتقدم احملرز ابلفعلوعىل الرمغ من ا. مل نة أن ا ل، ترى ا  غري  ال يزالللج

بريا مبا يكفيفعال وغري انجع نا  يات  تو تابعة ا يات  سني إجراءات و ك وأن من الالزم  ص ل معل يحت يام . حتسم نة إىل ا سعى ا لقو للج ست
يه سامه  فبذكل مع األمانة و  .ست
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يُوأ .17 تد نة كذكل بفحوى تقرير ا قخطرت ا ل تعراض"ق ادلاخيل للج رشاءسـا شطة ا ل أ فضال ) IA/3/2011ثالويقة " (ن
تحقق من  تقرير املرحيل عن ا لعن ا يةل يا املعلومات واألمن صتو نولو تعلقة  تقةل للرقابة ا شارية ا نة الا ج ا بتك ملس سـ ت ثالويقة (ملللج

IA/09/2011.(  سابقة يات اليت صدرت يف الاجامتعات ا تو شديد عىل ا نة ا يد ا لو ص ل ت للج تعرضت أوىل تقارير لتع سـندما ا ع
يع تلا يق الصادرة عن هذه املوا ضد الفقرة  (WO/AC/11/12و) 13 إىل 10الفقرات من  (WO/AC/9/2الواثئق (ق

 )).29 إىل 26الفقرات من  (WO/AC/13/2و)) د(16

نة أن حتصل  .18 متس ا للجو تجدات خبصوص تقاريمن اإلدارة تل بل يف نومفرب عىل آخر ا ها ا ملسـيف اجامت ملق يق ع تد قر ا ل
توحة  يات ا تو يع ا يا املعلومات والاتصاالت، و نولو شرتايت و سأليت ا ناول  تقارير اليت  ملفادلاخيل، ال سـامي ا ج تك صت ل مج مل م تل

 .األخرى

ند  ية:  من جدول األعامل5لبا خلإدارة اخملاطر والضوابط ادلا
 

نة  .19 متعت ا للجا يريساعد املدير العام مبج بة ) املراقب املايل(ئرييس ، واملوظف املايل اللتسـلإلدارة وا شعومدير 
يط للموارد وإدارة الربامج و ية ولتخطا سم ا ملزيا يس  خباألداء ور ن ق شاري من ئ رشوع ستبري ا متب إدارة  تقومي مك لبرانمج ا

يجي  .تالاسرتا

بادرُوأ .20 ية وإدارة اخملاطر كجزء من ا بادرة تعزيز الرقابة ادلا يذ  تقدم احملرز يف  نة اب ملخطرت ا خل ل مللج  من 15 و5تني تنف
يجي، ورصحت بأهنا  تقومي الاسرتا تبرانمج ا تعانة تقدمت بطلبل يبرشكةسـ للحصول عىل اقرتاحات لال يذ ت ةج خار تنفوجه 

ية ادلبة قارللنظام   .شامةللاخلا

نة كذكل  .21 بو"أن للجوعلمت ا ثغرات يف الو يمي ا ية و تعراض الرقابة ادلا يق الهنايئ عن ا تد يتقرير ا ل خل سـ تقل ثالويقة  ("ق
IA/01/2010(رشوع يا يف تطوير ا نرصا ر يكون  مل  سـ ع تعرضت تقرير .ئيسـ سـوذكرت بأهنا ا سابعة ّ ثغرات يف دورهتا ا يمي ا ل  ل تق

تقرير عىل ادلول األعضاء و تايل بأن يعرض هذا ا لرشة وأوصت اب ل تقومي ع رشوع برانمج ا تب إدارة  تخدم  لأن  مسـ مك ي
يجي  بو تالاسرتا ثغرات عىليأداة الو يل وسد ا لتح ل ئةلل توى ا ي  هسـ يا  لم تظام يك يزود فريق اإلدارة ا تقرير اب لعلالواردة يف هذا ا ن ل

ية  ثغرات احملددة يف الرقابة ادلا تقدم احملرز يف سد ا بة ا خلبأداة ملرا ل ل  ). WO/AC/17/2ث من الويقة 66انظر الفقرة (ق

رشين ال .22 نة أن حتصل يف دورهتا الرابعة وا لعوتود ا نة للج تعقد يف الربع األول من  سـيت   عىل معلومات عن 2012سـ
ية  بعة يف األمانة لاملامرسات احلا يات ملتا تو يذ ا تقدم يف  تضمن هذه املعلومات كذكل وضع ا صإلدارة اخملاطر، عىل أن  ل ل تنفت

نة أو شاري أو  بري ا جلالصادرة عن أي مدقق أو  ست ياتخ تو ص ا شأن إدارة اخملاطر ليةخ الواردة يف أي تقرير عن اإلدارة ادلال ب 
ية  خلوالضوابط ادلا

نوان و .23 يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا نة علام ابلويقة الصادرة عن  بعأحاطت ا ل شع ث نقحة "قللج يق ا تد ملخطة ا قل
يق ادلاخيل2011لسـنة  تد تقرير املرحيل عن ا ق وا ل سطس 19بتارخي " ل هذا الصدد، وابإلشارة إىل املالحظة يف و. 2011غ أ

رشين ال نة يف دورهتا احلادية وا لعيت أدلت هبا ا نة ال يزال دلهيا )WO/IAOC/21/2ث من الويقة 16الفقرة (للج للج، فإن ا
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد بة ا نوية  قحتفظات عىل اخلطة ا ل شع لسـ شديد عىل أن . ل نة ا يد ا تو للج نوية "لتع لسـاخلطط ا

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قبة ا ل ية إىل لشع بت امجلا شطة ا ية أ ندا دامئا إىل حني الوصول  ع جيب أن تكون  ن تغط لتثب ب
ٍتوى مرض رشين 17 إىل 14، وعىل مالحظاهتا الواردة يف الفقرات من "مسـ تقرير الصادر عن دورهتا احلادية وا لع يف ا ل

 ).WO/IAOC/21/2ثالويقة (



WO/IAOC/22/2 Prov. 

6 

ند  ناء اجلديدة:  من جدول األعامل6لبا برشوعات ا لم
 

متعت  .24 نة جا بىن شعبة دير مبللجا باينلا ية  للما تني ،لتحت رشوعات الواردة يف الو تقدم احملرز يف ا ثيق وأخربها اب مل ل
WO/PBC/18/9و WO/PBC/18/10. 

هام الرقابة  .25 سجل أهنا تقوم  نة أن  مبوتود ا ت نادللج تقارير ستابال ل إىل املعلومات الواردة إلهيا من األمانة أو الواردة يف ا
يةالصادرة عن املد يقات  يني لكهنا ال جتري أية تد ساابت اخلار يني أو مراجعي ا فعلققني ادلا حل قخل نة . ج تايل اضطلعت ا للجواب ل

بىن اإلداري اجلديدمبهام تعلق اب بدة إىل اآلن فامي  نفقات ا مل الرقابة ابمسرار لكهنا مل تدقق ا ي  .ملتكل

هر نومفرب عىل مع .26 بل يف  ها ا نة احلصول يف اجامت شوتطلب ا ملق ع بىن للج يد ا ية  تلكفة اإلجام مللومات مفصةل عن ا ل لتشيل
بب تأخر املقاول العام يف . اإلداري اجلديد هات أخرى  بالغ املدفوعة  سوتطلب كذكل احلصول عىل معلومات مفصةل عن ا بجل مل

سرتد يف هناية امل بلغ اإلجاميل اذلي  بىن اإلداري اجلديد، وعىل معلومات مفصةل عىل حدة عن ا يسلمي ا مل مل طاف من املقاول ست
بىن سلمي ا تأخري يف  بب هذا ا ملالعام  ت ل  .بس

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة،  .27 تعلق  مبوفامي  ناء إىل ي يض تلكفة ا ية إىل  تابع خطط اإلدارة الرا نة أن  بقررت ا ت لللج ختف م
يار املقاول العام، وكام ورد ذكل يف ال نة ا ناء عىل طلب من  ية  متد يف املزيا توى ا تا جل ب ن خسـ ملع  يف تقرير 28 إىل 26فقرات من مل

ساابت  يق ادلاخيل  تد للحا تعراض  "IA/02/2011قل ناءدراساتسـا رشوعات ا بو للمخاطر احملدقة  ب الو لي  ".مب

ند  ية:  من جدول األعامل7لبا شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب لتي
 

ن .28 نة  متعت ا با للج شاري ماج بري ا ية، وانئب املدير املؤقت، و تئب املدير العام  خب سمن يق جدول أعامل للت بة  سـن  تنشع
ية، وبريس  ئا  قسم إدارة الربامج واألداءلتمن

ية ُوق .29 ية وعن  رشوعات جدول أعامل ا نة عن تعممي  كيفدمت معلومات إىل ا من لتللج ية يف حسابم شطة ا من حصص أ لتن
ية للفرتة اقرتاح  .2013-2012ن الربانمج واملزيا

نة كذكل أن األمانة تعكف عىل إجياد حل  .30 نفذ للجوعلمت ا ية ريامث  شطة ا ية عىل أ نفقات ا تعقب ا يمؤقت  من ن لفعل ل لتل
ية اذلي  يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط ناير سـيعممل  .2012ي يف 

ند  بو:  من جدول األعامل8لبا يفة أمانة املظامل يف الو يو  ظ

ية املوظفني وأ .31 نة بريس  متعت ا مجعا ئللج يفة أمانة املظاملج بو وتعرفت عىل و ظمني املظامل يف الو بوي  .ي يف الو

ند  ية:  من جدول األعامل9لبا نة الربانمج واملزيا رشة  نة  ثا ية من األمانة عن ادلورة ا نسة إعال للج ع ل مجل م
 

سؤول املايل الرييس  .32 يري وا ساعد املدير العام لإلدارة وا نة كذكل من  ئحصلت ا مل سـ م ومدير ) املراقب املايل(لتللج
يط للموارد وإدارة الربامج واألداء تخطبة ا نة الربانمج لشع رشة  نة  ثا ية عىل معلومات عن ادلورة ا سم املزيا يس  للج ور ل ن عق م ئ

ية  .نواملزيا

ند  بو:  من جدول األعامل10لبا ية لدلول األعضاء يف الو يسة إعال مجل
 

ية لدلول األعضاء حرضها ُع .33 سة إعال مقدت  ثال عن هذه ادلول22جل تقرير . مم  ثلني بفحوى هذا ا نة ا لوأخربت ا ملم للج
ئةل واإلجابة علهياوأعقب ذ سة لطرح األ سـكل عقد   .جل



WO/IAOC/22/2 Prov. 

7 

ند    أخرىشؤون:  من جدول األعامل11لبا

ثالاثء  .34 نة من يوم ا بل  لمن املزمع أن يعقد الاجامتع ا للج  .2011 نومفرب 4 نومفرب إىل يوم امجلعة 1ملق

بل يف مج .35 شمل جدول أعامل الاجامتع ا توقع أن  نة، من ا شة يف ا نا تواصل ا نا  ملقور ي مل للج ق مل ب  :ةل أمور ما ييله

 اجامتع ابملدير العام .1

يات الرقابة .2 صتابعة تو  م

يا املعلومات والاتصاالت .3 نولو يات  جعرض عن  تك  معل

شرتايت .4  ملعرض عن ا

5. 

 قيقاتحت

نة  .8 تقةل للرقابة  شارية ا نة الا سـبرانمج معل ا سـ ت لللج مل  2012س

بو .9 ية لدلول األعضاء يف الو يسة إعال  مجل

  أخرىشؤون .10

 

 ]ييل ذكل املرفق األول[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ل يويو29: لا

 
 
 

  جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة
 

  الدورة الثانية والعشرون
سطس إىل 30جنيف، من  مترب 2غ أ  2011سب 

 
 

  مشروع جدول األعمال
تقةل للرقابة شارية ا بو الا نة الو سـمن إعداد  ت ي ملجل  س

  األعاملاعامتد جدول .1

 اجامتع ابملدير العام .2

ساابت اخلاريجاجامتع  .3  حلمبراجع ا

يات الرقابة .4 تو صتابعة  ل  م

ية .5  خلإدارة اخملاطر والضوابط ادلا

ناء اجلديدة .6 لبرشوعات ا  م

ية .7 شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب  لتي

بو .8  يوظائف أمانة املظامل يف الو

ية من األمانة  .9 مسة إعال نة الربجل رشة  نة  ثا للجعن ادلورة ا عل يةم  نانمج واملزيا
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بو .10 ية لدلول األعضاء يف الو يسة إعال  مجل

  أخرىشؤون .11

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثايناملرفق ل ا  

 قامئة الواثئق

ند   اجامتع ابملدير العام  من جدول األعامل2لبا

تارخي  تقةل للرقابة،  شارية ا نة الا بخطاب من املدير العام إىل ا سـ ت ملللج  2011ل يويو 26س

يرد املدير العام عىل  تأخرة واليت صتو رشة ا تقةل للرقابة اإلحدى  شارية ا نة الا ملات ا سـ ت عللج مل س
نة عىل أهنا  للجها ا  "ابلغة اخلطورة"تصف

ساابت  يق ادلاخيل  تد للحتقرير ا نة  "IA/08/2011قل يات ا يذ تو تحقق من  للجا ص تنفل
تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت تارخي "س سطس 18ب،   2011غ أ

تقرير الهنايئ ومذكرة اإلحاةل -   لا

تحقق: املرفق األول -  لجدول ا

ند  ساابت اخلاريجاجامتع   من جدول األعامل3لبا  حلمبراجع ا

نة ( WO/PBC/18/3ثالويقة  ية  ياانت املا سـا ل لب  )2010ل

ساابت اخلاريج( WO/PBC/18/4ثالويقة  ية لعام : حلتقرير مراجع ا ياانت املا يق يف ا لتد لب ق
2010( 

يق ادلاخيل "مذكرة  تد بة ا قتقرير  ل نوي شع ن إىل يويو 2010لمن يويو (لسـوالرقابة اإلدارية ا
ساابت اخلاريج) 2011 يات مراجع ا حلعن تو تارخي"ص بة 2011ل يويو 7 ب،  شع، من مدير 

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية إىل املدير العام تد قا  ل

تقةل للرقابة  شارية ا نة الا ئةل اليت طرحهتا ا ية عىل األ سـردود اخلدمات املا ت للج سـ ملل يف دورهتا س
رشين  تارخي ) 2011 مايو 27 إىل 23من (لعاحلادية وا ية،  ياانت املا بعن ا ل  2011ل يويو 8لب

ساابت اخلاريج( WO/PBC/18/17ثالويقة  ية : حلتقرير مراجع ا بة املا يق يف املرا لتد ق ق
رشية  )لبللموارد ا

ند  يات الرقابة  من جدول األعامل4لبا صتابعة تو  م

يق ادلاخيل تد قتقرير ا ساابت ل نة  "IA/08/2011للح  يات ا يذ تو تحقق من  للجا ص تنفل
تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت تارخي "س سطس 18ب،   2011غ أ

تقرير الهنايئ ومذكرة اإلحاةل  -  لا

تحقق : املرفق األول -  لجدول ا

يا  نولو تعلقة  تقةل للرقابة ا شارية ا نة الا يات ا تحقق من تو جتقرير مرحيل عن ا بتك ملس سـ ت للج ص ملل
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تارخي ) IA.09.2011(ات واألمن املعلوم سطس 22بواملذكرة،   2011غ أ

ساابت  يق ادلاخيل  تد للحتقرير ا رشاء "IA/03/2011قل شطة ا تعراض أ لا ن تارخي "سـ  1ب، 
 2011نيويو 

ساابت  يق ادلاخيل  تد للحتقرير ا تعراض  "IA/02/2011قل بو للمخاطر دراساتسـا ي الو
ناء رشوعات ا لباحملدقة  تارخي "مب  2011 مايو 20ب، 

ساابت  يق ادلاخيل  تد للحتقرير ا ية "IA/07/2011قل شطة قطاع ا تعراض أ منا ن تارخي "لتسـ ب، 
 .2011 مايو 21

ند  ية  من جدول األعامل5لبا  خلإدارة اخملاطر والضوابط ادلا

سطس  تارخي أ يجي،  تقومي الاسرتا غتقرير مرحيل عن ا ب ت  2011ل

تدفورقة عن موق بة ا ق  ل ياق يق ادلاخيل والرقابة اإلدارشع ياس جحم اخملاطر يف  سـية إزاء  ق
تارخي  بو،  بالو سطس 19ي  2011غ أ

نة  نقحة  يق ا تد سـخطة ا مل لل يق ادلاخيل2011ق تد تقرير املرحيل عن ا ق وا ل تارخي ل  19ب، 
سطس   2011غأ

ند  ناء اجلديدة  من جدول األعامل 6لبا لبرشوعات ا  م

ناء اجلديد (WO/PBC/18/9ثالويقة  رشوع ا لبتقرير مرحيل عن   )م

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة (WO/PBC/18/10ثالويقة  شأن  متقرير مرحيل واقرتاح   )ب

ية، انظر  (WO/PBC/18/6ثالويقة  باين احلا سني األمن يف ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  مل حت م
 )ثالويقة

ساابت  يق ادلاخيل  تد للحتقرير ا بو للمخاطر  "IA/02/2011قل تعراض جسالت الو يا سـ
رشوعات ا لاحملدقة  تارخي "بناءمب  2011 مايو 20ب، 

تارخي دراسة ل رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة،  بلمخاطر احملدقة   2011ل يويو 31مب

توى  اخملاطر –مقتطف  ية ا سـالعا تخلصةملل رشوع قاعة دراسةمن  ملسـا مب اخملاطر احملدقة 
تارخي املؤمترات اجلديدة  2011ل يويو 31ب، 
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ند  يةجدول أعام  من جدول األعامل 7لبا شأن ا بو  منل الو ب  لتي

ية للفرتة  (WO/PBC/18/5ثالويقة   )2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

تارخي  ية،  شأن الربانمج واملزيا ية  سات اإلعال ئةل وأجوبة من ا بأ ن ب جلل  2011ن يويو 22مسـ

تاجئ للفرتة  ية (2013-2012لنإطار ا  )ممذكرة إعال

ند  يفة أمانة املظ  من جدول األعامل8لبا بوظو  يامل يف الو

تعلاميت اإلدارية رمق  تارخي "مكتب أمني املظامل "32/2009لا  2009ن يويو 23ب، 

ية"املرفق ألف  شرتكة  "31/2009للتعلاميت اإلدارية رمق " مساملقاربة غري الر بو ا ملنة الو ي جل
تارخي "للتظلامت  2009ن يويو 23ب، 

تابع ل "A/65/303ثالويقة  تب أمني املظامل ا شطة  لأ تحدة وخدمات الوساطةمكن تقرير . ملألمم ا
تارخي "األمني العام سطس 16ب،   2010غ أ

ند  ية  من جدول األعامل9لبا نة الربانمج واملزيا رشة  نة  ثا ية من األمانة عن ادلورة ا نسة إعال للج ل عجل م  م

ية للفرتة  (WO/PBC/18/5ثالويقة   )2013-2012ناقرتاح الربانمج واملزيا

س ئةل وأجوبة من ا جللأ تارخي سـ ية،  شأن الربانمج واملزيا ية  بات اإلعال ن ب  2011ن يويو 22م

تاجئ للفرتة  ية (2013-2012لنإطار ا  )ممذكرة إعال

نقحة معل خطة  واثئق أخرى يمي ا ملسم ا تارخي 2011لسـنة لتقق سطس 23ب،   2011غ أ

يةل  يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةحلصا تد بة ا نفقات  قاملقدرة  ل شع نل سب لك قطاع  سـ  ة لحب
2010  

يق حىت "مذكرة  نوي عن حاالت ا لتحقتقرير موجز نصف   18بتارخي " 2011ن يويو 30سـ
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية إىل املدير العام2011ليويو  تد بة ا ق، من مدير  ل  شع

ية، مايو  يق ا ملنهتتقرير إحصايئ عن حاالت ا  2011لتحق

 

ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

 


