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سطس 31 إىل 28  .2012غ أ

ية م .3 نة الربانمج واملزيا نإن  دعوة إىل جل
رشين اإلحاطة علام  سادسة وا لعتقرير ادلورة ا ل ب

تقةل للرقابة شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملللج  الوارد يف س
 .ثمرفق هذه الويقة
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سطس 31 إىل 28جنيف، من   2012غ أ

 
 

  التقرير 
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توايت  حملا

 3............................................................................................................................................مقدمة

ند   3.......................................................................................اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل1لبا

ند  بو:  من جدول األعامل2لبا  3............................................................................................ياحلومكة يف الو

ند  ينياجامتع مع:  من جدول األعامل3لبا ساابت اخلار ج مراجعي ا  3................................................................حل

ند  يد اجلديدة:  من جدول األعامل4لبا لتشيرشوعات ا  5...............................................................................م

ند  بو:  من جدول األعامل5لبا يةيعرض األمانة عن الو  6..........................................................................لتمن وا

ند  ية:  من جدول األعامل6لبا نة الربانمج واملزيا رشة  تاسعة  نعرض األمانة عن ادلورة ا للج  6.................................عل

ند  يات الرقابة اإلداريةمتابع:  من جدول األعامل7لبا  6...........................................................................صة تو

ند  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية:  من جدول األعامل8لبا تد قا  7........................................................................ل

ند  يات:  من جدول األعامل9لبا  8..................................................................................................قاألخال

ند  ية لدلول األعضاءجلسة:  من جدول األعامل10لبا  9.........................................................................م إعال

ند   9..............................................................................................مسائل أخرى:  من جدول األعامل11لبا
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 مقدمة

رش .1 سادسة وا لعانعقدت ادلورة ا تقةل للرقابة ل شارية ا بو الا نة الو سـون  ت ي ملللج ترص (س شار إلهيا فامي ييل  مبخا مل
نة" سطس 31 إىل 28يف الفرتة من ") للجا ياريزت سانز رياكردو وحرضها . 2012غ أ يدة ماراي  با سة(لسـ ) ئيالر

يد تني  لسـوا سة(نكيفرانندو  سادة أنول شاتريج ) ئيانئب الر يل الرسن لوا سيككيو نويكوالي لوز  وما فانغ ن
يدة  نكويب ماري لسـوا

ند   اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل1لبا

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

نة .3 ثاين قامئة ابلواثئق اليت قدمت إىل ا للجوترد يف املرفق ا ِّ  .ل

ند  بو:  من جدول األعامل2لبا  ياحلومكة يف الو

نة ا .4 للجقدمت ا بوّ يتقرير اذلي اكنت قد أعدته عن احلومكة يف الو شاورات غري 1ّل مل إىل ادلول األعضاء احلارضة يف ا
ية العامة ية برئاسة ريس ا مجلعالر  .ئمس

ند  يني:  من جدول األعامل3لبا ساابت اخلار جاجامتع مع مراجعي ا  حل

ساابت اخلاريج بأن حترص األمانة عىل توافر2011يف عام  .5 هود حل، أوىص مراجع ا ية ملواصةل ا جل الكفاءات ادلا خل
يذ  ية إىل  نفالرا ية ادلوية للقطاع العامتم لاملعايري احملا بريا . سب نت  بو  نة بأن الو رشين، علمت ا خويف ادلورة الرابعة وا عّي ي للج لع

ية ادلوية ليف تكل املعايري احملا  .سب

نة بلقاهئا  .6 يني، سعدت ا ساابت اخلار بل الاجامتع مع مراجعي ا للجو جحل بري اذلي أعد عرضا شامال ركز ق ّمع ذكل ا ّ خل
ها األخري، مبا يف ذكل  نة يف اجامت سائل اليت طرحهتا ا عيه عىل ا للجف يد يف ابب الفائضمل يد ا ّالر ملق املرتامك يف ) العجز/(ص

ية عن 21املالحظة  ياانت املا ل من ا يد األموال"لب ياطي ور صالا  ".حت

ية ا .7 يا يال لألموال الا بري  طوعرض ا ت تفص يلحخل نة من األمانة مزيدا من ا ست ا تفصملرتامكة فا للج لمت رشح . ل لواكن ا
ية بو املا ياانت الو ياغة  بعض اجلوانب من  ها  يق  نة عىل  ساعدة ا يام يف  بري  لاذلي قدمه ا ي ب ص ل تعم للج م همخل فق ّ نة إىل . ّ للجوتطلع ا ت

بل تفاعل يف ا ملسـتقمزيد من ا  .ل

يني اجل .8 ساابت اخلار نة مبراجعي ا تقت ا جوا حل للج تمكلت. ديد واخلارجل يهنام قد ا ية نقل امللفات  سـوعلمت بأن  . بمعل
نة ساابت اخلاريج اخلارج عىل تعاونه وما تفضل به من خدمات  نة مراجع ا للجوشكرت ا حل  .ّللج

نة عن العمل اذلي أجنز يف عام  .9 ساابت اخلاريج اخلارج ا للجوأطلع مراجع ا يق اذلي أجراه عىل 2011حل تد ق وعن ا ل
ياانت امل ية لعام لبا ية ادلوية2011لا ية املقرر إصدارها وفقا للمعايري احملا ثا ية ا ياانت املا ل وا ن ل ل سبب  .ل

ية لعام  .10 ياانت املا يقه  نذ تد توحة  يات اليت ال تزال  تو ساابت إىل ا لوأشار مراجع ا ب ص ل للحل ق م يات 2010مف تو ص وإىل ا ل
ياانت عام  شأن  باليت تقدم هبا  ب يق ا. 2011ّ تد لوانقش تقارير ا شأن موضوعات 2011ّثالثة األخرى اليت أعدها يف عام قل ب 

                                                 

رش 1 نة  ثا عمعال بقرار ادلورة ا ية مل نة الربانمج واملزيا نة   ).WO/PBC/18/21ثالويقة (للج
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ساب اإللكرتوين"تقرير عن : خاصة ويه تحدة ادلويل  بو يف مركز األمم ا شاركة الو ية  بة املا يق يف املرا للحتد مل ي مل ل ق  وتقرير عن" ق
تاكمةل للمعلومات " يذ نظام اإلدارة ا رشوع  يق املعلومايت يف  تد ملا نفل تق ساابت " عن وتقرير)" AIMS نظام(م يق مراجع ا حلتد ق

باين ية يف ا تدابري األ ناء و رشوعات ا ية  بة املا ملاخلاريج يف املرا ن لل ب مل ل مل  ."ق

بو .11 يات عىل الو سؤو متل الرتفاع ا تقاعدي، مبا يف ذكل اخلطر ا بو املقفل للمعاش ا ندوق الو يونوش أيضا  ل مل ل ي ويف . حملص
ند به بني ذكل ا نة أوجه ا لصهذا الصدد، الحظت ا شـ ندوق اجلديد املقرتح يف الويقة لللج ثوق وا  WO/PBC/19/23لص

تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة متويل طويل األجل  لليار إلدارة ا  .لكخ

شأن  .12 تواري  شأن انعدام الالزتام الا ساابت اخلاريج  يقات مراجع ا نة علام  بوأحاطت ا ك ب حل تعل شرتك بللج ندوق ا ملا لص
تح تقاعدية ملوظفي األمم ا ملللمعاشات ا يار "، وبرأيه يف دةل تىض ا سب الزتام مماثل  ملعأنه إذا  ح مبقّ ية 25ُ سب من املعايري احملا

ية بو املا ياانت الو بري عىل  تأثري بقدر  سالفة اذلكر، فإن ذكل من شأنه ا لادلوية للقطاع العام ووفقا للعوامل ا ي ب ك ل ل  2".ّل

سائل اليت ال تزال  .13 نة رشح العديد من ا ست ا تنوا مل للج شأهنا من اإلدارة، ومهناظر ردا تلمت يا  بر  : ما ييلمس

يف ادلويل؛ - سة مركز  نيض قرض مؤ جس  ختف
يد  - سابقة"دائن لفائدة قو يا ا ليوغوسال يون فرنك سورسي9,3" (ف ي  ند ) مل يون فرنك 1,04(يلوسواز مل 

 ؛)يسورسي
يد - رشوعات ا ية  يا تخدام األموال الا لتشيوا مل ط ت  .حسـ

سا .14 ئةل حول ا نة أيضا أ ملوطرحت ا سـ نظرللج تاج إىل مزيد من ا سائل اليت  تظل من ا ية اليت  تا لئل ا حت مل سـ ل  :ل

سب وحدات األعامل(املرفق األول (جدوالن  - حبيان املوقف املايل  ثاين ) ب املرصوفات واإليرادات (لواملرفق ا
ساّمقدمان ) حبسب وحدات األعامل باب اليت دفعت مراجع ا ية ادلوية، واأل ثاال للمعايري احملا حلا سـ ل سبت ابت م

ها؛  قيقاخلاريج إىل اإلجحام عن تد
ية مبا يف ذكل  - يا تخدام األموال الا طوا ت ناء اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة حسـ رشوع ا لبربط تلكفة  م

متويل؛ مبصادر  لا
ية اجلديدة  - با ناف ا ساابت الاحتاد ادلول محلاية األ تومراجعة  ن ص بو املقفل للمعاش ) األوبوف(لح ندوق الو يو ص

تقاعدي تقاريرلا يت إصدار تكل ا ل، وتو  .ق

ية من  .15 يات الر بو ال تزال يف حاجة إىل وضع تعريف رمسي  يد من جديد عىل أن الو تأ شات اب نا سـوانهتت ا للعمل ي ك ل ق ئيمل
بة بادرة رمق . قنظاهما ادلاخيل للمرا سأةل حتديدا15ملوا ناول هذه ا يا  يجي واجلاري تطويرها حا تقومي الاسرتا مل من برانمج ا ل ت . تتل

بادرة وت يذ تكل ا تقدم احملرز يف  ية ا بةل يف نومفرب عرضا مفصال من األمانة عن  سمل يف دورهتا ا نة يف أن  ملرغب ا ل معل ت نفللج تملق ت
بني يف الفقرة  يجي كام هو  تقومي الاسرتا ّمن برانمج ا م ت  . أدانه53ل

ساابت اخلاريج اجلديد خطة العمل اليت يقرتهحا .16 نة مع مراجع ا شات ا حلوان للج بادل لك من ويف. ق ت هذا الصدد، 
شأن الرباءات  تعاون  شغال، مبا فهيا نظام معاهدة ا نظر حول اجملاالت حمطّ الا ساابت اخلاريج وهجات ا نة ومراجع ا با ل ن ل حل للج

يا املعلومات والاتصاالت( نولو جثل جوانب  تك ي) م ياانت املا ية ادلوية يف ا رشية وجوانب املعايري احملا لوإدارة املوارد ا ب لل سب . ةلب
ند  نة أدانه حتت ا نة وا بوانطالقا من املعلومات املقدمة إىل ا لللج ّ ملبي ساابت 4ّ ها مع مراجع ا حل من جدول األعامل، عقب اجامت ع

يقا أو  نظر يف تضمني خطة معهل تد ساابت اخلاريج تقرتح فهيا أن  نة مذكرة إىل مراجع ا قاخلاريج اجلديد، وهجت ا ي حل للج ّ
رشوعات ا ليقا يف  م رشوعاتةاجلديد تشييدحتق تكامل ا يقات دورية حىت ا مل عىل وجه األولوية، ابإلضافة إىل تد سـ  .بنجاح ق

                                                 

 .WO/PBC/19/6ث من املرفق األول من الويقة 59الفقرة  2
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ية  .17 ياانت املا ية يف ا يا بو الا شف عن أموال الو تخدمة يف ا بة ا يب احملا نة عن أسا رست ا لوا ب ط ت ي لك سـ سـ ل لللج حمل سـتف
نفقات ية العادية وا بقة عىل نفقات املزيا بة ا لوالفرق بني إجراءات املرا ن ّملط يةق يا ط املموةل من األموال الا ناقش هذه . حت ستو

ساابت اخلاريج نة مرة أخرى مع مراجع ا متع ا ندما  سأةل من جديد  حلا للج ع  .جتمل

ند  يد اجلديدة:  من جدول األعامل4لبا شيرشوعات ا  لتم

بىن ا28يف  .18 بة ا تدبري ومدير  شؤون اإلدارة وا ساعد املدير العام  سطس، قدم فريق مؤلف من  ل أ ل شع ل ل م تحتية ّغ
شديد اجلديدة، عرضا  رشوعات ا يادة  يد اجلديدة وفريق ا رشوعات ا سم  بو املعين  ندس املعامري للو تباين وا بق ي ه لللم ململ لقم لتشي

نة  رشوع قاعللجلفائدة ا تجدات  مووزع ورقة عن  مسـ ناء اجلديدّ رشوع ا لبة املؤمترات اجلديدة و  .م

نة أن املقاول العام  .19 يا العا(للجوعلمت ا بو اتفقا يف هناية يويو ) مةمبلينرشكة إ لوالو شرتك وودي عىل  "2012ي ّشلك  م ب
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ناء اجلديد و رشوع ا تعلق بلك من  مإهناء عالقهتام فامي  بم  ".لي

يني مقاول عام جديد وأن  .20 نة أن من املعزتم عدم  تعوالحظت ا رشوع إدارة للج ية ملا يع الوالية ا تو نمتر  سـ ملهب ستسـ
ية ا رشوعني لتقنوا ية  يع موردي اخلدمات ا ية  للمحلا ن مجل ملعل يني(ّ ندسني ا ندس املعامري وا يادة وا نا ه تقه مل لمل فضال عن إرشاك ) لق

بل من خالل  باطن يف ا تعاقدين من ا بارشة للعقود مع  ية ا ية اإلدارة ادلا ية  تقموارد إضا م ملسـف ل مل خل يا "لتغط خلنقل املوظفني دا
تعارة موظفني من واكال تةسـأو بعقود ا نات مؤ ية أخرى أو  قت أ بتعيي نارص ". مم تلف ا توزع  يه،  لعو خم سـ يةعل والية " من لمنطا

يد" املقاول العام رشوعات ا ية اإلدارية العامة  ية من ا ية وادلا نارص اخلار يفامي بني ا ن شج تب لل مل خل يار قامئ .لع خل وأشري إىل أن هذا ا
بدلان األوروية األشائع عىل منوذج  بيف سورسا ويف بعض ا ل  .خرىي

بو  .21 نة أيضا أن الو يوعلمت ا منوذج املذكور أعاله للج بارشة يف إطار ا ية ا سؤو لتحمل ا مل ل مل نظور القانون والعقود (ست ممن 
ندس املعامري يادة وا شرتايت ومن خالل ا هوا ململ يةو لق ية وا ند نلك اجلوانب ا سـ تقه يع ) لل بري وأن  ناء  رشوع  تعلق  مجفامي  ك ب مبي

تابعهتا من تكل اليت العقود القامئة بني املقاول  يار تكل اليت ميكن  تعراض ال باطن سوف ختضع لال تعاقدين من ا مالعام وا ت سـ ل خمل
بة إىل األشغال .جديدمن لمناقصة لينبغي طرهحا  ناقصات اجلديدة سوف تطرح اب نة أيضا بأن عدد من ا سـ وعلمت ا مل لنللج

سابق قد طرهحا بعد ية واليت مل يكن املقاول العام ا لا يع العقود القامئة مع موردي وفض. ملتبق تعرض  ّال عن ذكل، سوف  مج تُسـ
يه  يط العام وتو ية األخذ ابإلطار اجلديد  رشوعني  يد يف ا تصةل اب جاخلدمات ا تخطي بغ للمل مل  . العامة واخلاصةألشغالالتش

بح  .22 يد اجلديدة"سـتصو لتشيرشوعات ا نة" م للجندا دامئا يف جدول أعامل ا بل. ب تمل  نة يف أن  قوترغب ا سـ  لك تللج
تقدم احملرز تقرير الفصيل عن ا سجالت اخملاطر ابإلضافة إىل ا ثا  ية حتد لدورة من دوراهتا ا ل ل ي  .لفصل

يقوعن  .23 بل، فإن إجراء تد قالعمل ا يار املقاول العام إىل غاية /ملق رشوع انطالقا من ا ختيق معمق يف إدارة ا مل ّ حتق
شرتك عىل إهناء العالقة من شأنه أن يأيت مبعلوم سائل اليت أدت إىل الوضع احلايل واليت ملالاتفاق ا شأن ا ملات موثوقة جدا  ب

ها يف أية  تعاطي  لتعني ا لي تكامل الربانمج كام هو معزتمواحمس  .سـةل ال

ناء والقايض ابال .24 نة ا توأما عن قرار األمانة اليت اختذته من خالل  ب سـجل بارشة غل تعامل  مناء عن خدمات مقاول عام وا ل
تعاقدين من ا تلف ا لمع  مل يد وعبء العمل مث إن انعاكساته خم لتعقباطن وسائر الواكالت، مفن األرحج أن يؤدي إىل زايدة يف ا

ية ال تزال غري معرفة بوضوح ّاملا ياانت .ل يل بعد أن تكون قد مجعت لك ا بلور األمانة قرارها مبزيد من ا بغي أن  ب و تفص لت ل ين
باطن والواكالت ا تعاقدين من ا تعلق اب ملالالزمة فامي  ل مل هاي بالغ الواجب د بو وا فعية ونطاق أعامهلم وعالقهتم القانوية مع الو مل ي ن . عن

باطن وغريمه تعاقدين من ا ها املقاول العام  بالغ املفصةل اليت د يق  ساب د بغي أيضا إجراء  لو للم للم فعح ق  .ين
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يل مفصل  .25 ناد إىل  بدائل املطروحة ابال يقا  نة أن جيري املدير العام حفصا د حتلوتويص ا لل تللج ية والقانوية سق نللقضااي املا ل
يض إىل ادلول  يل رمسي و تح تقدم بعد ذكل فقط  رشوع، وأن  ية إدارة ا ية  سائل ا مسـتفواإلدارية وغريها من ا ل ب ي بعمل ن ململ ملع

ناسب. األعضاء تقةل ومفصةل للرقابة اإلدارية يف الوقت ا ية  شمل ذكل لك ما يلزم من أجل  بغي أن  ملو سـ معل مي  .ين

ند  يةعرض األمانة عن : عامل من جدول األ5لبا بو وا منالو  لتي

ية  .26 شؤون املا ية ومدير ا شؤون ا ية قدمه انئب املدير العام  بو وا نة إىل عرض شامل عن الو متعت ا لا ل من ل من ي تللج لت ّل سـ
سم إدارة الربانمج واألداء) املراقب( يس  قور  .ئ

بة ا .27 تابع  يمي ا سم ا ئةل فامي خيص معل  نة عددا من األ لوطرحت ا شع ل ق سـ لللج يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية، وعن لتق قتد
بو  تاكمل بني الو يياس وقع تعزيز ا ل  .لسائر الواكالت ادلويةوق

يح مؤرشات  .28 متل عىل إماكية  ية مع وقع إجيايب  يح تعريف ا شأن  شات جارية  نا نة أن ا نقوعلمت ا تنق نت من ب ق مل حمللج لت
بةل يف نومف. األداء سأةل يف دورهتا ا نة هذه ا تابع ا ملقو ملت للج ناير س ية اليت وضعت يف  ياق اآل يرب يف  ل بع 2012سـ ّ ألغراض  تت

ية  3.لتمننفقات ا

ند  ية:  من جدول األعامل6لبا نة الربانمج واملزيا رشة  تاسعة  نعرض األمانة عن ادلورة ا للج ع  ل

نة لعرض شامل  .29 متعت ا للجا ساعد املدير العام سـ ية قدمه  نة الربانمج واملزيا رشة  تاسعة  معن ادلورة ا ن للج ّل لشؤون ع
ية  شؤون املا تدبري ومدير ا لاإلدارة وا ل تابع ) املراقب(ل يمي ا سم ا يس  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ور تد بة ا لومدير  ق ل تقشع ئ لق

يجي تقومي الاسرتا رشوع برانمج ا تب إدارة  شاري من  بري ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية و تد تبة ا ل ت ل مشع مك خ سق  .ل

متت .30 ّوا نة عىل وجه اخلصوص ه يق ادلاخيل والرقابة ابللج ا تد بة ا يت الصادر عن  يات الواردة يف تقرير ا قتو لب شع ص لتثل
ية  نا ئاإلدارية، عن تقرير أداء الربانمج  يات 2011-2010للث تو تابعهتا ادلورية  ياق  يات يف  تو ص، وسوف ترصد تكل ا ل سـ ص مل

 .الرقابة اإلدارية

تأمني الصحي بعد"واكن موضوع  .31 متويل عىل األجل الطويل  للا حمطّ ) WO/PBC/19/23ثالويقة  (" هناية اخلدمةل
توقع إقامهتا . تركزي أيضا ية اإلدارية ا ية ا شاء هجاز قامئ بذاته وعن نو يار إ ئةل عن  نة عددا من األ ملوطرحت ا ع ن سـ نللج لبخ

تح.وأسس الافرتاضات اخلاصة ابلعائد املايل ساعدة العديد من خرباء ا يار أعد  نة أن هذا ا ل وعلمت ا ل مب خل تواري ّللج كيل الا
تامثر اآلمن هدف من الويقة . سوعىل أساس الا نة أيضا أن ا هاز املقرتح، علمت ا ية اإلدارية  يل ا ثوعن تفا للج لص للج لبن

WO/PBC/19/23شات نا يارات وبدأ ا ق يف الوقت الراهن هو تزويد ادلول األعضاء اب مل  .خل

ند  يات الرقابة اإلدارية:  من جدول األعامل7لبا صتابعة تو  م

نة مع مدير جا .32 شعمتعت ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدللج تد قبة ا يق ادلاخيلل تد سم ا يس  قارية ور لئ وحرض الاجامتع . ق
يق سم ا يمي والريس اجلديد  سم ا تحقريس  ئ تق لئ لقل  .ق

توحة بل .33 يات ا تو نة أن ا ملفوعلمت ا ص ل ية حىت 115ت غللج سطس 6ص تو وبلغت من ابب املقارنة  (2012غ أ
ية يف مارس  85 ية يف 111، واخنفض عددها إىل )2012صتو سطس29ص تو لوخالل الفرتة من مارس إىل يويو، . غ أ

                                                 

 .WO/IAOC/22/2ث من الويقة 30الفقرة  3
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يفت  ية جديدة وأقفلت  55ضأ يق ادلاخيل .  مهنا يف الفرتة ذاهتا22صتو تد بة ا يات اجلديدة أساسا من تقرير  تو قوأتت ا ل شع ص ل
يت اذلي أصدرته  رشية وتقرير ا لتثبوالرقابة اإلدارية عن إدارة املوارد ا ية لب نا ئعن تقرير أداء الربانمج   .2011-20110للث

ثرية  .34 نة ابإلجراءات ا يا املعلومات والاتصاالت، علمت ا نولو تعلق  يات ابلغة اخلطر فامي  تو بة إىل ا لكواب ج للجتك ي ص ل بسـ لن
يا املعلومات  نولو شاء جملس  يا وال سـامي عقب إ تخذة حا جا تك ن ل يقات مل تعلوالاتصاالت اذلي يرتأسه املدير العام وعقب إصدار 

مترارية األعامل شأن إدارة ا سـإدارية   .ب

يني مدير جديد  .35 نة  رشية، علمت ا يق ادلاخيل يف إدارة املوارد ا تد يات الواردة يف تقرير ا تو تعلق اب تعوفامي  للج ل ص ل بي لب ق
سطس بارا من األول من أ رشية ا غإلدارة املوارد ا عت نةوترغ. لب بةل يف نومفرب مع املدير  يفللجب ا تقي يف دورهتا ا ملق أن  تل

رشية يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةلباجلديد إلدارة املوارد ا تد بة ا شرتكة مع مدير  سة  ق يف  ل شع م  .جل

ية واحدة  .36 نة أن تو صوعلمت ا شرتايت(للج ملشأن ا يق ادلاخيل والرقابة ) ب تد بة ا يذ وأن  ققد أقفلت دون  لنف شع ت
يةاإلدار تظر الواثئق الر مسية   .تن

ساعد املدير  .37 شرتكة وعلمت أن  يش ا يات وحدة ا تابعة تو بو من أجل  ية يف الو نة عن اآل رست ا موا مل ص ي ل تللج لتفم سـتف
شرتكة يش ا بو مع وحدة ا تدبري هو نقطة الاتصال يف الو شؤون اإلدارة وا ملالعام  ي ل بةل يف . لتفتل نة يف دورهتا ا تواصل ا ملقو للج سـ

ش نا قنومفرب  يش م يات وحدة ا بل األمانة فضال عن وضع تو شرتكة من  يش ا يات وحدة ا تابعة تو نظام  تة ذكل ا ق تفت لتف صل مل ص مل ل
توحة شرتكة اليت ال تزال  مفا يا عن رأهيا بأن من غري املالمئ إدراج أية إشارة إىل .مل نة أن تعلن ر مس ويف هذا الصدد، تود ا للج ّ

نة يف  بةبيان املدير العام عن ا"للجا يةقملرا ية" خل ادلا بو املا ياانت الو لاملرفق  ي  .بب

بري اذلي حتقق  .38 سن ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أشار إىل ا تد بة ا تابعة، فإن مدير  نظام ا تعلق  لكوأما فامي  تحق ل شع مل ب لي
ترصحيات اإلدارة إل تفاء  تحول من الا نة وغريها، وال سـامي يف إحداث ا هام ا هر األخرية، بفضل إ بيف األ ك ل للج س قفال ش

بات يان بأدةل إ سؤول عن الربانمج املعين وبعد اإل بة وا ية بني ا شة  نا يات فقط عقب  تو يات إىل إقفال ا تو ثا ت مل شع فعل ق ص ل ص لل . م
بة  نة أن تعود ا شعويف هذا الصدد، تويص ا ية لللج ًاث يات ن ياانهتا عىل أهنا تو يات القدمية املدونة يف قاعدة  تو صإىل بعض ا ب ص ل

ية اخلطر واليت أقف بات لعا تخذةلثلت دون إ  .ملإلجراءات ا

تخدام برانمج حاسويب  .39 تابعة وحتديدا ا نات أخرى عىل نظام ا نة أن من املرتقب إدخال  سـوعلمت ا مل حتسيللج
سمى  يتخصص  سؤولني عىل . 2012يف أواخر عام " ميت-تمي"م ميكن هذا الربانمج احلاسويب من مواصةل احلوار مع ا ملو سـ

نصة عىل اإلنرت تخدام برانمج (نت مالربامج عرب  نوي اب تقرير نصف ا ناء عن اإلجراء احلايل القامئ عىل ا سـوالا سـ ل لتغ سـ
يل يات الرقابة ) كسـمايكروسوفت إ يدها عن وضع تو يقة ويف موا ساعد عىل تقدمي تقارير د ية، و يل الواثئق ا صو ع ي ن قحتم س ملع

ية إىل  بل اإلدارة والرا ية من  بات اإللزا يان وضع املرا ماإلدارية مع  ق م ق بقي وب تبديد اخلطر ا يذملت  .لتنفحتديد اترخي ا

ند  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية:  من جدول األعامل8لبا تد قا  ل

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية و .40 تد بة ا شات مع مدير  نا نة ا قواصلت ا ل شع ق مل يس للج يق ادلاخيل ور تد سم ا يس  ئر ق لئ ق
يمي لتقسم ا يقاتق سم ا يس  تحق ور لئ  .ق

تد .41 بة ا قوقدم مدير  ل نةشع بة  شأن خطة معل ا يا  سـيق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تقريرا مر شع ب لحل وأعربت . 2012 ل
نة  يذ خطة العمل جار كام هو خمطط هلللجا تنفعن ارياهحا بأن   .ت
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شت  .42 نة قوان سأةل حصول ادلول األعضاء عىل تقارير للجا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا ممع مدير  ل قشع
يق تد قا  .ادلاخيل ل

ند ويف .43 شات يف إطار ا نا ناء ا نة أ ياق، علمت ا ب هذا ا ق مل ث للج لسـ شرتكة من جدول األعامل أن 6ل يش ا ملوحدة ا  لتفت
شف عن تقارير الرقابة اإلدارية شرتكة . لكاكنت ختطط إلجراء دراسة عن ا يش ا تظار إجراء وحدة ا ملوكخطوة أوىل يف ا لتفتن

يق تد بة ا نة مع مدير  قتكل ادلراسة، اتفقت ا ل شع للج سري حصول ادلول األعضاء عىل ل تي ادلاخيل والرقابة اإلدارية عىل رضورة 
بيك  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية أن يمت ذكل عرب نظام  تد بة ا يمي واقرتح مدير  يق ادلاخيل وا تد شـتقارير ا ل شع قل تق . َّمؤمنلق

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية عىل أن  تد بة ا نة مع مدير  يواتفقت أيضا ا ل شع تعديالت قللج شأن ا شرتك  لتضمن الاقرتاح ا ب مل
بويثاقمعىل  يا للفقرةWO/PBC/19/20 ثاإلدارية الوارد يف الويقة للرقابة ي الو ثاق املذكور كام ييل18 ف تعديال إضا  :ملي من ا

ية عن ا" .18 تقارير الهنا نوهنم قراءة ا بو أو من  ثلني ادلامئني لدلول األعضاء يف الو لوبإماكن ا ئ ل ي ي ّملم يع ْ يق ادلاخيل َ قتد
بة تب مدير ا لشعوالرقابة اإلدارية يف  ناء عىل . مك يمي لدلول األعضاء  يق ادلاخيل وا تد بوتاح تقارير ا ل تقت  ".طلباللق

ية تويد إيرادات  .44 يق يف األسفار ويف  تد يات ا يق ادلاخيل وعلمت أن  تد سم ا نة علام بعمل  لوأحاطت ا معل ل معل ل ق قللج ق
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  .نت جارية اكل

نة القضااي  .45 شت ا يمي، ان سم ا للجوفامي خيص معل  ق ند املطروحة لتقق ياس 5لبحتت ا ق من جدول األعامل أعاله، ومهنا 
بو والواكالت ادلوية األخرى تآزر بني الو لالوقع وتعزيز ا ي يق . ل تد بة ا ية، يف ندوة  ثا نة ا نة،  شارك عضو من ا قو ل شع ن ل سـ للج للي س

نظم يف نومفرببادلاخيل والرقابة اإلدارية  يمي اليت  تشأن ا ستق  .ل

يقات .46 سم ا نة ابلريس اجلديد  تقت ا تحقوا لئ لق للج وفامي خيص عبء العمل، عمل األعضاء أن معدل القضااي املقفةل . ل
توحة يا عدد القضااي اجلديدة ا ملفتجاوز حا ل  .ي

ند  يات : من جدول األعامل9لبا  قاألخال

تب األ .47 يس  نة بريس املوظفني ور تقت ا مكا ئ ئ للج ياتل  .قخال

يق .48 نة ا يات كام هو وراد يف ويقة  تب األخال نوي  تقرير ا نة علام اب سـوأحاطت ا جل ث سـ ل نللج لتل ق  WO/CC/66/1 ملك
نونة  رشية"ملعا شأن املوارد ا نوي  لبتقرير  ب يط لربانمج تدرييب يف جمال ". سـ يات بأنه مت ا تب األخال لتخطوأخربها ريس  ّ ق مك ئ

تخ بو اب يات لفائدة موظفي الو سـاألخال ي تدرييب ق تدريب عىل اإلنرتنت بعد جناح الربانمج ا بارش عوضا عن ا تدريب ا لدام ا ل مل ل
 ).PMSDS( نظام إدارة األداء وتطوير املوظفنيل

يل  .49 نة اب شت ا تفصوان للج ياسة محلاية الق ملرشوع  سـ ئةل وال عن اخملالفاتنيبلغم سـامي تكل  سـ وطرحت عددا من األ
تعلقة ابمحلاية من الاتقام نا شأن اإلبالغ وأطلع . مل ياسـهتا  يذ  تحدة يف  نة عىل جتربة األمم ا يات ا تب األخال بريس  سـ مل نفللج ق مك تئ

نه يف الربع األخري . عن اخملالفات ياسة ومن املقرر الانهتاء  رشوع ا تعرضوا  نة بأن املوظفني معوما ا موأخطر ا سـ سـ لللج م
ها2012 من تعراض أخري  ل بعد إجراء جملس املوظفني ال  .سـ

نة  .50 شت ا للجوان يب اليت ق شأن إعالن اذلمة وساءلت عن وترية حتديث اإلعالانت واألسا بو  ياسة الو لكذكل  ت ب ي سـ
ها يف ذكل با عبغي إ تن شف املايل . ي شأن ا ياسة اكمةل  يذ  نة بأنه من املقرر  يات ا تب األخال لكوأخطر ريس  ب سـ نفللج ق مك تئ

ب يف  .لملسـتقا
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ند  ية لدلول األعضاء:  من جدول األعامل10لبا مسة إعال  جل

ثلو .51 ية لدلول األعضاء حرضها  سة إعال ممُعقدت  ثلني عىل ما دار من .  دوةل عضوا20 مجل نة ا ملموأطلعت ا للج
تقرير ية كام هو وارد يف هذا ا شات يف دورهتا احلا لنا ل ق  .م

يد اجلديدة، وا .52 رشوعات ا سائل مهنا  ثلون عددا من ا لتشيوأاثر ا م مل ية، لتأمني الصحي بعد هناية اخلدمةملم لتمن، وا
شرتكةوج يش ا يات الواردة يف تقارير وحدة ا تو تابعة ا بو  بعة يف الو ية، واملامرسة ا ية، ونفقات ا ملدول أعامل ا ص ل مل ي ت من لتفتمن مل ت لت  .ل

ند   أخرىمسائل :  من جدول األعامل11لبا

شاء جملس إل .53 ثاين بإ مترارية العمل وا تعلق األول بإدارة ا شورين  ميني إداريني  نة مؤخرا  نتلقت ا ل ي ن سـللج دارة اخملاطر متعم
ية بةل يف نومفرب عىل عرض مفصل من األمانة حول .  برئاسة املدير العامخلوالضوابط ادلا نة أن حتصل يف دورهتا ا ملقوتود ا للج

بادرة  يذ  تقدم احملرز يف  ما تنف يجيل تقومي الاسرتا تبرانمج ا شأن ل يةب  بادرة رمق (خلإدارة اخملاطر والضوابط ادلا  ).15 ملا

نة  .54 تعقد ا للجو بةل من الاننيسـ ثدورهتا ا يس26 ملق ية، . 2012 نومفرب 29 مخل إىل ا شات إضا نا نة  نا بإجراء ا فور ق مل للج ه
رشوع جدول يتضمن  : ما ييل املقرتحعاملاألم 

 املدير العاممع اجامتع  )1(

ساابت اخلاريج )2(  حلاجامتع مع مراجع ا

يد اجلديدة )3( لتشيرشوعات ا  م

يةإدارة اخملاعرض األمانة عن  )4(  خلطر والضوابط ادلا

يات الرقابة اإلدارية )5( صتابعة تو  م

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية )6( تد قا  ل

ية اجلديدةعرض األمانة عن  )7( با ناف ا تالاحتاد ادلويل محلاية األ ن  لص

بو )8(  ياجامتع مع أمني املظامل يف الو

نة  )9(  2013 لعامللجخطة معل ا

تخاب الريس وانئب الري )10( ئا ئ  سن

ية لدلول األعضاء )11( مسة إعال  جل

 أخرىمسائل  )12(

 ]ييل ذكل امللحق األول[
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 امللحق األول
 

 

A 

WO/IAOC/26/1 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سطس 28: لا  2012غ أ

 
 
 

  جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة
 

  الدورة السادسة والعشرون
سطس 31 إىل 28جنيف، من   2012غ أ

 
 

  جدول األعمال

تقةل للرقابةاذلي شارية ا بو الا نة الو متدته  سـ ا ت ي ملجل س  ع

 اعامتد جدول األعامل .1

بو .2  ياحلومكة يف الو

يني .3 ساابت اخلار جاجامتع مع مراجعي ا  حل

يد اجلديدة .4 لتشيرشوعات ا  م

ية .5 بو وا منعرض األمانة عن الو  لتي

ية .6 نة الربانمج واملزيا رشة  تاسعة  نعرض األمانة عن ادلورة ا للج  عل

يات الر .7 صتابعة تو  قابة اإلداريةم

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية .8 تد قا  ل

يات .9  قاألخال

ية لدلول األعضاءجلسة  .10  مإعال

 أخرىمسائل  .11

ثاين[ ]لييل ذكل امللحق ا
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ثاين لامللحق ا  

 قامئة الواثئق

ند  بو: من جدول األعامل2لبا  ياحلومكة يف الو

نة تقةل للرقابةللجتقرير ا شارية ا سـ الا ملت تارخي س بو  شأن احلومكة يف الو ب  ي  2012 ن يويو12ب

ند  يني:  من جدول األعامل3لبا ساابت اخلار جاجامتع مع مراجعي ا  حل

تارخي  شاشة  بعرض عىل ا سطس 27ل ية ادلوية للقطاع العام2012غ أ بو يف املعايري احملا بري الو ل أعده  بي  سخ

ية نوية وتقرير اإلدارة املا ية ا ياانت املا لا سـ ل لب  :ل

نة  WO/PBC/19/4 ثالويقة ية  ياانت املا سـا ل لب  2011ل

ية WO/PBC/19/5 ثالويقة نا ية  ئتقرير اإلدارة املا ث  2011–2010 للل

ساابت اخلاريج WO/PBC/19/6 ثالويقة شأنحلتقرير مراجع ا ية لعامب  ياانت املا ل ا  2011 لب

ساابت اخلاريج  :حلتقارير أخرى ملراجع ا

يق WO/PBC/19/17 ثالويقة ساابت اخلاريجقتد شاحل مراجع ا ية  بة املا مل يف املرا ل تحدة ق بو يف مركز األمم ا ملركة الو ي
ساب اإللكرتوين  للحادلويل 

يق معلومايت WO/PBC/19/19 ثالويقة ساابت اخلاريجقتد تاكمةل حتديث  يف حل ملراجع ا ملنظام اإلدارة ا
 )AIMS( للمعلومات

ناء و WO/PBC/19/18 ثالويقة رشوعات ا ية  بة املا ساابت اخلاريج يف املرا يق مراجع ا بتد ل لحل مل ق لتدابري وع امرشق
باين ية يف ا ملاأل ند  (من  ) من جدول األعامل4لبوردت أيضا حتت ا

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا نوي  تقرير ا قا ل شع سـ لل يات ) 2012ن يويو 30 إىل 2011ل يويو 1 من(ل صشأن تو ب
ساابت اخلاريج  :حلمراجع ا

تارخي  سطس 6بمذكرة إىل املدير العام  ند(وجز وتقرير مفصل  وتقرير مرحيل م2012غ أ  من 7 لبوردت أيضا حتت ا
 )جدول األعامل

 :واثئق أخرى

سديد الاشرتااكت يف  WO/PBC/19/7 ثالويقة  2012ن يويو 30توضع 

ية WO/PBC/19/8 ثالويقة يا تخدام األموال الا طوضع ا ت  حسـ

تعراض مايل لعام  WO/PBC/19/9 ثالويقة يذ تدابري رفع الف2012سـا تلكفةتنف وتقرير مرحيل عن  يث ا ية من  لعا  حل
ند (  ) من جدول األعامل6لبوردت أيضا حتت ا
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نظام املايل اجلديد  WO/PBC/19/16 ثالويقة ثال  ية ضامان لال يذ برامج املعلوما تقدم يف  تقرير الهنايئ عن ا للا ت ت ل مل نفت
ية ادلوية للقطاع العام ته واملعايري احملا لوال  )IPSAS( سبحئ

تعديال WO/PBC/19/21 ثالويقة تهلا نظام املايل وال ها عىل ا حئت املقرتح إدخا ل  ل

بو WO/PBC/19/23 ثالويقة تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف الو متويل عىل األجل الطويل  يا لل وردت أيضا  (ل
ند   ) من جدول األعامل6لبحتت ا

ند  يد اجلديدة:  من جدول األعامل4لبا شيرشوعات ا  لتم

يد اجل رشوعات ا شأن  لتشيتقرير مرحيل  م  ديدةب

ناء اجلديد WO/PBC/19/12 ثالويقة رشوع ا لبتقرير مرحيل عن   م

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة WO/PBC/19/13 ثالويقة  متقرير مرحيل عن 

ية WO/PBC/19/15 ثالويقة بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  لتقرير مرحيل عن  ي ل محت  م

يق مراجع ا WO/PBC/19/18 ثالويقة حلتد ناء وق رشوعات ا ية  بة املا بساابت اخلاريج يف املرا لل مل لتدابري مرشوع اق
باين ية يف ا ملاأل ند  (من  ) من جدول األعامل3لبوردت أيضا حتت ا

ند  ية:  من جدول األعامل5لبا بو وا منعرض األمانة عن الو  لتي

 عرض شفوي

ند  تاسل بشأن واثئق أخرىعرض األمانة :  من جدول األعامل6لبا يةلدلورة ا نة الربانمج واملزيا رشة  نعة  للج  ع

 مرشوع جدول األعامل WO/PBC/19/1 Prov. 2 ثالويقة

 2011–2010تقرير أداء الربانمج  WO/PBC/19/2 ثالويقة

شأن تقرير أداء الربانمج  WO/PBC/19/3 ثالويقة يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  بتقرير ا ل قشع لب لتث
ية ئنا ند وردت أ (2011–2010 للث  ) من جدول األعامل8لبيضا حتت ا

تعراض مايل لعام  WO/PBC/19/9 ثالويقة تلكفة2012سـا يث ا ية من  يذ تدابري رفع الفعا ل وتقرير مرحيل عن  حل  تنف
ند (  ) من جدول األعامل3لبوردت أيضا حتت ا

يذ نظام شامل  WO/PBC/19/14 ثالويقة يتنفتقرير مرحيل عن  تاكمل  للتخطو يطم بوةسسـ للموارد املؤ  ي يف الو

يجي WO/PBC/19/22 ثالويقة تقومي الاسرتا بو  يذ برانمج الو تتقرير مرحيل عن  لل ي  تنف

بو WO/PBC/19/23 ثالويقة تأمني الصحي بعد هناية اخلدمة يف الو متويل عىل األجل الطويل  يا لل وردت أيضا  (ل
ند  ) من جدول األعامل3 لبحتت ا
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ند  يات ال:  من جدول األعامل7لبا صتابعة تو  رقابة اإلداريةم

يات الرقابة اإلدارية   2012 مسـتجدات –صتو

تارخي  سطس 6بمذكرة إىل املدير العام  تارخي 2012غ أ يات 8ب، وتصويب  يذ تو يصا لوضع  تضمن  سطس،  ص أ تلخ ت تنفغ
 .الرقابة اإلدارية

توحة يات الرقابة اإلدارية ا يع تو ملفقامئة مفصةل  ص  مجل

يق ادلاخيل تد بة ا نوي  تقرير ا قا ل شع سـ لل يات ) 2012ن يويو 30 إىل 2011ل يويو 1 من( والرقابة اإلدارية ل صشأن تو ب
ساابت اخلاريج  حلمراجع ا

تارخي  سطس 6بمذكرة إىل املدير العام  ند( وتقرير مرحيل موجز وتقرير مفصل 2012غ أ  من 3 لبوردت أيضا حتت ا
 )جدول األعامل

ند  يق ادلاخيل والرقابة اإل:  من جدول األعامل8لبا تد قا  داريةل

يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةWO/GA/41/9 ثالويقة تد بة ا نوي املوجز ملدير  تقرير ا ق ا ل شع سـ  لل

شأن تقرير أداء الربانمج  WO/PBC/19/3 ثالويقة يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يت  بتقرير ا ل قشع لب لتث
ية ئنا ند  (2011–2010 للث  ) من جدول األعامل6لبوردت أيضا حتت ا

يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةل خطة مع تد قبة ا ل نةشع سطس –وضع العمل : 2012 لسـ   2012غ أ

يذي قرار  سفلتنفاجمللس ا ييو يق ادلاخيل13/2012 نلل تد تقارير ا شف العلين  شأن ا ق  ل ل لك  ب

ميي تقرير ا لتقيا شطة القطرية "EA/2011-01 ل نيمي جترييب جملموعة األ يا مرشوع  : تق بو يف  كينالو  )"2010–2005(ي

يقات  شأن ا لتحقتقرير مرحيل  سطس مسـتجدات  –ب  2012غأ

ند  يات:  من جدول األعامل9لبا  قاألخال

رشيةWO/CC/66/1 ثالويقة شأن املوارد ا نوي  لب تقرير  ب  سـ

بلغني عن اخملالفات ياسة حامية ا ملرشوع  سـ  م

تعممي اإلداري رمق شأن إعالن اذلمة57/2009 لا  ب 

ند   خرىأمسائل :  من جدول األعامل10لبا

تعممي اإلداري رمق نون 43/2012 لا مترارية العمل"ملع ا سطس 21بتارخي " سـإدارة ا ية " واملرفق 2012غ أ تيجاسرتا
سخة املؤرخة مترارية العمل، ا لنإدارة ا سطس 1  يف سـ سخة "واملرفق " 2012غ أ لنخطة إدارة األزمات، ا

سطس 1 املؤرخة  "2012 غأ

تعممي اإلداري رمق نون 37/2012 لا يةإ"ملع ا خلشاء جملس إلدارة اخملاطر والضوابط ادلا تارخي "ن  2012 ل يويو4ب، 
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 واثئق أخرى

نة  بو  نوي ألمني املظامل يف الو تقرير ا سـا ي سـ لل  2011ل

شأن  يجيبتقرير مرحيل  تقومي الاسرتا تبرانمج ا سطس ل تارخي أ غ   2012ب

ثاين والويقة[ ثهناية امللحق ا  ]ل

 

 

 

 

 

 

 


