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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 30: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

   عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

  تقرير رئيس جلنة التدقيق

  األمانةمن إعداد

رشة يف د .1 سابعة  رشة وا سادسة  رشة وا سة  يق اجامتعاهتا اخلا تد بو  نة الو يعقدت  ع ل ع ل ع م لل ي  2009سمرب قجل
توايل2010لوأبريل ويويو  ثالثة . ل عىل ا هذه الويقةلوترد تقارير الاجامتعات ا ثيف املرفق األول   .ل

ياهتا كام يرد يف الويقة 2009ويف عام  .2 ها و يامي  نة  ث، أجنزت ا معل لعملللج ثاين . WO/GA/38/2تق توي املرفق ا لو حي
يات تضمن تو تطف من تكل الويقة  صهذه الويقة عىل  ي ث مقث نةل  .للج ا

تعراض  .3 ية مدعوة إىل ا نة الربانمج واملزيا سـإن  ن جل
رشة تقارير الا سادسة  رشة وا سة  عجامتعات اخلا ل ع م

يق الواردة يف املرفق  تد بو  نة الو رشة  سابعة  قوا لل ي للج ع ل
نة الواردة يف املرفق  يات ا هذه الويقة وتو للجاألول  ص ث ل

هذه الويقة ثاين  ثا  .لل

 ]ييل ذكل املرفق ألول[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 30: لا

  الويبو للتدقيقجلنة 

   عشرةالسابعةالدورة 

 2010 ليويو 9 إىل 5جنيف، من 

  التقرير

يق تد بو  نة الو متدته  قاذلي ا لل ي جل  ع
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توايت   حملقامئة ا

ند   3............................................................................................اعامتد جدول األعامل :1لبا
ند  يذ :2لبا توى ا لتنفسة عىل ا سـ  3................................................................................يملجل
ند   4.....................................................................................اجامتع مع جملس املوظفني: 3لبا
ند  يا :4لبا  5..................................................................لعلاجامتع مع املدير العام وفريق اإلدارة ا
ند  يجي:5لبا تقومي الاسرتا ت برانمج ا  6...................................................................................ل

يجي .أ تقومي الاسرتا تخطة برانمج ا  6............................................................................ل
 7................................................................................. برانمج ترك اخلدمة الطوعي.ب
نة. ج يات ا ملهتب أخال ق  8.......................................................................................مك

ند  يط للم:6لبا يةلتخط ا  9 سسـوارد املؤ
ند  ية :7لبا  10 2009-2008ل تقرير اإلدارة املا
ند   11 تقيمي: 2009-2008تقرير أداء الربانمج  :8لبا

 11.............................................................................2009-2008تقرير أداء الربانمج . أ
 11.................................................................2009-2008تقرير أداء الربانمج تثبيت . ب
سم إدارة الربامج واألداء .ج  12....................................................2011-2010ق خطة معل 

يمي. د  12..............................................................................................................لتقا
ند  يق ادلاخيل:9لبا تد ثاق ا ق مراجعة  ل  12................................................................................مي
ند  ية: 10لبا بة ادلا خلأعامل املرا  13..........................................................................................ق

ية. أ بة ادلا ثغرات يف املرا خليمي ا قل  13..............................................................................تق
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وتقرير مرحيل.ب تد بة ا يف يف  تو ق ا ل شع ظ  14................................ل
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية.ج تد بة ا ق خطط معل  ل  14....................................................شع
يات الرقابة اإلدارية. د يذ تو صتابعة  نف  15.......................................................................لتم
يقات. ه لتحقتجدات يف ا  16.....................................................................................مسـ
يق ادلاخيل. و تد قتقارير ا  17.........................................................................................ل

ند  ساابت اخلاريج:11لبا  18...................................................................................حل مراجع ا
ساابت اخلارج. أ يار مراجع ا حلإجراءات ا  18..................................................................خت

ساابت اخلاريج.ب  18......................................................................حل اجامتع مع مراجع ا
ند  ناء:12لبا رشوعات ا ب   18..................................................................................... اجلديدلم
ند  يق :13لبا تد بو  نة الو يمي معل  تابعة  بو و ثيل ادلول األعضاء يف الو ق اجامتع مع  تق للم ي جل ي ياهتالمم  49......معلو
ند  سائل أخرى:14لبا  51....................................................................................................م 
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 مقدمة
يق  .1 تد بو  نة الو قعقدت  لل ي شار إلهيا فامي بعد بلكمة (جل نة"ملا رش يف الفرتة من ") للجا سابع  ها ا عاجامت ل  9 إىل 5ع

يريو روز . 2010ليويو  يان  سادة  بوحرض الاجامتع ا يىس عامثن ) ئالريس(جل يل  عو يفري ) ئانئب الريس(خل جو
نربغن يه وإيغور شريابك ويرت ز يفدراغ وغونغ ايلني وجورج حداد وأكويت جوسون وأكمي أوالد ب يل  .ن

ند   اعامتد جدول األعامل :1لبا
تع .2 رشوع جدول األعامل مع بعض ا نة  متدت ا لا م للج  ).املرفق األول(ديالت ع

ند  يذي :2لبا توى ا لتنفسة عىل ا سـ  ملجل
ثري من الواثئق يف الوقت احملدد، أي  .3 نة قامئة واثئق الاجامتع وأشارت إىل عدم إرسال  تعرضت ا كا للج سـ

ها،  بل انعقاد اجامت بوعني  عأ ق سابع واكن موعد.  بعض الواثئق عىل اإلطالقبل مل ترسلسـ نة ا ل عقد اجامتع ا للج
نة الربانمج ور تقريرها يف الوقت احملدد اصدإلضامن ُ حدد قدعرش  رشة  سة  للجتقدميه إىل ادلورة اخلا ع م

ية نة  وعلمت. نواملزيا يةللجا نة الربانمج واملزيا رشة  سة  نأن األمانة ال تزال تعمل عىل واثئق ادلورة اخلا للج ع . م
رش ذلكل و ثامن  ها ا عقررت عقد اجامت ل سطسيف ع يصدر أايم تقريروألن. غهناية أ بلاسـ ذكل الاجامتع   ق فقط 

يقدم إلهيا انعقاد ية،  نة الربانمج واملزيا رشة  سة  شف ادلورة اخلا سـ ن للج ع  .ياهفم

تطلب .4 تعراض الواثئق، اليت  نة كذكل إىل أن الواثئق املعروضة علهيا خضمة جدا، وأن هممة ا توأشارت ا سـ  للج
تا أطول نظرا إىل أن عددا مأصال تلزمت و تا طويال ا ق و تقرت إىل ملخص معيل موجز وشاملسـق تقارير ا فن ا  .ل

نة أن عددا من  .5 تعماميتللجوأضافت ا ية الصادرة لا تقارير ادلا خل وا يط هبا علام هتا بواليتاملربطةل لتح مل ترسل إلهيا 
ها تعر ضأو  بو إىل أن اورمغ أهن. لتسـ باه إدارة الو يذية أو إدارية، فإهنا تود أن تلفت ا هام  ي ال تضطلع  ت نف نمب أداء ت

توجب أن تزودها األمانة ابملعلومات والواثئق املطلوبة يف الوقت احملدد سن وجه  سـواليهتا عىل أ وقررت . يح
يت  تو سأةل تقدمي الواثئق وصلهتا  يق  سني  ية  بل  ها ا ناقش مع األمانة يف اجامت نة أن  قا يف ملق بع م سـ حت ت تنللج ك

 .اجامتعاهتا

ية صتو
 

تقارير ا .6 يع ا تضمن  نة بأن  لتويص ا مج ت تقرير للج تاجئ ا يا شامال واكمال يضم  للصادرة عن األمانة ملخصا  ن معل
ية ياته الر سـوتو  .ئيص

ند   اجامتع مع جملس املوظفني :3لبا
ناء عىل طلب هذا األخري .7 ثيل جملس املوظفني  نة مع  متعت ا با مم للج هم فامي مىض وأعربت . ج متعت  معواكنت قد ا ج

ثلني اجلديدة ئة ا ملمعن رسورها ابالجامتع مع  بة مؤخراهي نظام املوظفني . ملنتخ ا لوقالت إن جملس املوظفني، وفقا 
ته، يضطلع بدور  نظمة وأن مصاحل املوظفني رمسيحئوال يه جملس "مل يف إدارة ا ممثلها دلى املدير العام و ميثل

به املوظفون  1".ينتخللموظفني 

يات  .8 سؤو نة ال تضطلع  ثلو جملس املوظفني بأن ا لوذكر  مب للج مم ّ نصوص علهيا يف  وإدتنفيذيةُ مارية وأن واليهتا 
تصاصاهتا اليت حددهتا ادلول األعضاء  .خا

                                                           

1

ته من1.8املادة   بو وال حئ نظام موظفي الو  .ي
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 :وأعرب جملس املوظفني عن قلقه إزاء ما ييل .9

يق )أ (  يل ا يق ود تحقإجراءات ا لتحق ثا، والل يغ حد مل اذلي  ي يقص ياسة ا تصةل  لتحقشاورات ا سـ  2.بمل

شاور )ب( نص علهيا نظام املوظفني والاتملعدم إجراء ا حئ اليت  تب ي شاء  مكته، فامي خيص إ نةن يات ا ملهأخال  ق
تبو سؤول جديد عن هذا ا يار  ملكا م  3.خت

نادها إىل  )ج( ية وإ نظمي وحدة اخلدمات ا شأن إعادة  شاورات مع جملس املوظفني  سـعدم إجراء  ب ت ب لطم
يف،  تحدة يف  نتب األمم ا جمل نفاذمك ية لا إىل لوا بوملوظفيلطبسجالت ا ع وأكدت األمانة يف اجامت 4.ي الو

ية  شؤون األخال تب ا يس  قعقدته يف وقت الحق مع ريس املوظفني ور مك ئ ند (لئ ، ) أدانه)ج(5لبانظر ا
نذ بداية  تحدة  ية لألمم ا بة اخلدمات ا ية قدمهتا  مأن اخلدمات ا مل ب شع لطب إجراءات هذا ، وأن 2009لط

سأةل . ُيه اليت غريتتالرتيب  تعلق  مبوفامي  ية لاي بوملوظفيلطبسجالت ا كدت األمانة أن اإلدارة ، أي الو
سجالت، ستستشري تعامل مع هذه ا ل املوظفني فامي خيص ا يع األطراف، ويف مبا يضمن حامية ل مجحقوق 

 .املقام األول حقوق املوظفني

يني )د( ية يف إجراءات ا شفا تعانعدام ا لل  ). أدانه68انظر أيضا الفقرة  (5ف

نحو اذل )ه( نة لطريقة معل نظام العداةل ادلاخيل، عىل ا يق  نة ا سـي أبلغ به جملس املوظفني  سـ  .2009لتنجل

يار أمني املظامل )و( شاورات ال تعدم إجراء   .خم

يحات خبصوص القضااي املطروحة  .10 نة تو بت ا ضو للج سائل توناولتطل ناءمل بعض ا شات حول ثأ نا ق ا  بنودلامل
نحو الدول األعامل، جل األخرى تقريراولعىل ا  .لرد يف منت هذا ا

نةُوأ .11 . 2010ل يويو 7األربعاء يوم  أنه اكن من املقرر عقد اجامتع بني جملس املوظفني واملدير العام للجبلغت ا
ب ثفةشاورات ملت ابحور ناء بني املوظفني واإلدارة وخاصة ملكا سأةل وقررت   هذه،صالح اإل فرتةثأ ملتابعة هذه ا م

ه بلاعيف اجامت  .ملق ا

ند  يااجامتع مع املدير العام وفريق اإلدا:  :4لبا  لعلرة ا
نة  .12 للجرحب ريس ا يااإلدارةفريق  وحبضور ملدير العامابئ يد  املدير العام نواب: أي ،ألول مرة باكمهل لعل ا لسـا

نيفري أوياما ية (ج تعاون ألغراض ا منقطاع ا يد  و)لتل يا (جميس بويللسـا نولو تاكر وا جقطاع الا لتك يدو) ب  ةلسـا
يةالعالمات والرسوم والامنذج اقطاع (بينيينغ وانغ  عنا يد )لص شاردلسـ وا يان و يتكر ية (يست ، )ملقطاع القضااي العا

يد  ساعدو املدير العام ا سـو ثقافة و (تريفور الكركلم يةلقطاع ا ناعات اإلبدا عا يد أميب سوندارام ) لص قطاع (لسـوا
تدبرياإلدارة  يد يو )لوا يةقطاع(اتغايك  لسـوا ية العا ية ا مل ا لتحت  ).لبن

نة عىلطلع وأ .13 ية : مهنا مجموعة من القضااي للجاملدير العام ا سري اآلن حنو األفضل(لتأثري األزمة املا  غري أن يالاجتاه 
بللن  اإليرادات نفس املعدل كام اكن من  قترتفع  ية)ب ن، وإماكية اللجوء إىل موارد من خارج املزيا تدابري لوا ،ن

نظمي األمانةادل ثل إعادة  ية  تا بان  ،مخل ثال بأن يعرب ا سمح  للقمبا  م ساعد مدير عام انداجلديي م انئب مدير عام و

                                                           

2

 .أدانه) ه (77انظر أيضا الفقرة 

3

 . أدانه27انظر أيضا الفقرة 

4

 . أدانه27انظر أيضا الفقرة 

5

نة  نة  ثامن  بل يف الاجامتع ا سأةل من  سـأثريت هذه ا للج ل قمل  .38-35، الفقرات WO/AC/8/2ثانظر الويقة . 2008ُ
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نصبهمام عن  نوطة اب ملا يجيو، برانمج ترك اخلدمة الطوعيو ،مل تقومي الاسرتا تبرانمج ا يه من ل نطوي  عل وما  ي
توسطوالعمل ابحتدايت،  ية لألجل ا ملخلطة الاسرتا ية مع ادلول األعضاء و ، والاتصاالتتيج أحصاب جاخلار

ية مع املوظفنيادلالاتصاالت واملصلحة اآلخرين   .خلا

تعلق بقضااي املوظفني، و .14 بالغ  برانمج ترك اخلدمة الطوعيبتنفيذ اليت شغرت الوظائف نإ املدير العام قاليفامي  ل وا
يفة 55 عددها سوية أوضاع  ظو تتخدم  لسـ تة العاملني ملدة طويةلست يؤدي يف قبعقود مؤ إىل وقت ذات السـ، مما 

يف وأما ما خيص . منصبا 55يصل إىل  عدد املوظفني اخنفاض يف بات إعادة  نترامك  ناصبتصطل نة ملا للج، أبلغ ا
بات املعاجلة حىت اآلن  عددبأن با263 أصل منطلبا  218 وصل إىللطل ا  .طل 

سائل،  .15 نة عىل هذه ا ملوبعد أن أطلع املدير العام ا ئةل واألجوبةجوةل من  دارةللج شة  سـاأل نا قو معظم بشأن م
ساءةل:  العام ومهنااملديرها رالقضااي اليت أاث هارات والكفاءات  ملا يريات إلجراءملوتوافر ا بو وأداء لتغ ا يوالية الو

تحدة، واحلاجة اتبعة متخصصة تقنية ا واكةل هتبصف تجي األ جدول إقامة توازن يفإىل مللألمم ا لكية ملامنعامل بني 
سـهتلكهياالفكرية  .م و

ن وأعرب .16 يا، يف اثا شات اليت دارت إشارة إلعلن من أعضاء فريق اإلدارة ا نا قىل ا سادس يف مل نة ا لاجامتع ا للج
بالغ إزاء ما ييل عىل عرش،  هام ا لعن  توايلقلق ها اطر اخملو "2"، أمن املعلومات "1: "لا نظمةهجاليت قد توا  يف ملا

تغرقت تعددة األطرافسـحاةل ا شاورات ا مل ا شأن حق املؤلفمل ثل تكل اجلارية  ب  تا طويال م تطور  رمغ قو
نو يا لتكا هذه القضااي . عةرسبجلو نظمة إىل فقدانأن تؤديلوميكن  يمل مل ا  .ومسعهتا هتاقصدا

يا  .17 لعلوشكر الريس املدير العام وأعضاء فريق اإلدارة ا مترارمه يف وأعرب عن أمهلئ  .للجنةاب  الاجامتعيف سـا

ند  يجي:  5لبا تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل
نة يف امللحق ترد  .18 ثاينللجالواثئق املقدمة إىل ا  .لا

يغريوال، مدير إدارة املوارد  .19 يل  يد  ساعد املدير العام، وا يد أميب سوندارام،  نة اب متعت ا فا يغ سـ م سـ مللج ل ل ج
رشية،  يرتا انراايانسوايم، لبا يدة  شـوا تسـ بةل يدة ،إدارة أداء الربانمجلموارد ولتخطيط لاشعبة  مدير ئان لسـ وا

نانت، شاريإنغريد و تو ةمست  رشية وا ظسم املوارد ا ل ب تطويرلق يد ليف وا لربتو سلفادور دي ال هوز، ألسـ، وا
نة .جمي" الفرعي لبندا وفامي خيص. ستشار خاريجم يات ا ملهتب أخال ق نة "مك متعت ا للج، ا لسـيد انريش ابج

يس املوظفني يذي ور ئبراداس، املدير ا يدلتنف شوب لسـ، وا نةئ، ريس بيأفارد  يات ا ملهتب أخال ق  .مك

تقومي الاسرتا .أ تخطة برانمج ا  يجيل

يجي   إىلأشري .20 تقومي الاسرتا تبرانمج ا بات ل نا سـيف   تأثريه مما يربز ،دول األعاملجلاألخرى  بنودلا إطار يف كثريةم
نظمة هاملعىل نطاق ا  .مكل بأ

بوعنيعد بدم تقرير مرحيل ُوق .21 شاشة  ٌ وعرضئقسـتالم الواثال سـانهتاء همةل األ نةلعىل ا . للجخالل اجامتع ا
تقرير نة ا تعرض ا لو للج رش، ستسـ ثامن  ها ا يل يف اجامت ع املرحيل  ل عتفص تعراض ب متعلقة أية واثئق سـإىل جانب ا

يجي ب تقومي الاسرتا تربانمج ا يةولربانمج للجنة االقادم  الاجامتع بصفهتا واثئقة دراصول  .ناملزيا



WO/PBC/15/22 

Annex I 

6  
 

WO/AC/17/2 

6 

 مالحظات

نة ما ييلالحظت .22  :للج ا

يا أعضاء  يتبىن )أ (  يةات بادرملالعلفريق اإلدارة ا ناد دور، عبصورة جام سؤول"سـإضافة إىل إ مبادرة عن " ملا
 . واحدة أو أكرث إىل لك عضو

نظمة كلك واألتنطبق القمي  )ب(  .مجيع القطاعاتتشمل ملربع عىل ا

بادرة جديدة، ويه )ج( يفت  مأ مترارية الع" ض يد سوندارام ُوعني" (لمسـا يامسؤوال لسـ ا  لعلمن فريق اإلدارة ا
يد وو بادراتذكل يصل العدد اإلجاميل وب،)للمرشوع قائدا ي يلالسـا  .ةمبادر 19 إىل للم 

ساءةل مبدآ  ظلي )د( ية ملا سؤو لوا شامالمل يني نلا مييلا  معشـمامت لتنظيلك ا تعاون غري أن  ،ه بادرات  توبينلا ملا
تأن لل.  عدة إداراتينسحبان عىلقد  ثل يف خطر موال بد من رصد  ثل هذا الهنج قد يؤدي إىل ملمتا مأن 

تصل هبا من فقدان مفرطةالمركزية  بادراتي وما  تلف ا مليطرة عىل  خم  .للسـ

تظر أن يقدم من  )ه( بادراتمجيع  مسؤولوملنا رشوع  مفصةل إىل معلومات ملا ملتب إدارة ا  31 حبلولمك
تضمن هذه . 2010ليويو  ياجات من املوارداملعلوماتستو  .حت الا

بةموعاجمل يف 20حنو (نتاجئ لامؤرشات جيري حتديد  )و( تقدم احملرز لقي) ربعاأللقمي ل لنسـ اب بة لاس ا نسـو
نجاح   .ةالهناييف لا

ية تمتثل اخملاطر )ز(  : فامي ييل حىت اآلناحملددةئيسـ الر

تقار إىل  "1" بادرات املوازية؛فاحامتل الا بري من ا رشية إلجناز عدد  ية وا ملاملوارد املا ك ب  لل

شاركة ضعف "2" نهيم املوظفنيم   ؛ الربانمجتبو

يجي برانتعقد "3" تقومي الاسرتا تمج ا بب تأثريهل شمل بس  نظمةي اذلي  هاملا  .مل باك

يف من اخملاطر  .لتخفوجيري حتديد تدابري ا

يقإىل  احلاجة اليت حددهتا اإلدارة )ح( تو فا يذ ل  .الرصد واإلبالغولتنف بني ا

يل ل احدد )ط( بعةدنقلالتح  :ما ييل ملتي األويل للخطوات ا

ثيهنام ترابط و مبادراتن "1" يةلتخطيط لا امنظتنفيذ  (يقب  عىل القامئة وتعزيز اإلدارة سسـلموارد املؤ
تاجئ  ؛)لنا

بادرات "2" رشية جماالت  تأثري قوي، وال سـامي يف  ذاتمأربع  يا املعلومات ولباملوارد ا جنولو تك
يث ميكن أن والاتصاالت بادراتتنفيذ ؤثريح،  بادرتنيسلبا  مل هذه ا املذكورتني يف الفقرة  ملعىل ا

 أعاله؛" 1"

ية ثالث "3" بادرات اسرتا تيج  يةاإلدارة تربها تعم يتعزيز نظام ومهنا  سـأسا بة ادلا خلاملرا  .ةق
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 برانمج ترك اخلدمة الطوعي .ب

نة برانمج ترك اخلدمة الطوعي نوقش .23 بات عديدة خالل اجامتع ا نا للجيف  سـ ومل  عرض شفويلها دم ُققد و. م
تضمن بلغت أن تقرُوأ.  تقرير مرحيل إلهيايقدم ته من ييرا مفصال  نة هإعداد جيري معلوماتطلبما  جل الجامتع 

مترب يق يف  بو  سبالو سـ  .للتني

 مالحظات

نة ما ييلالحظت .24  :للج ا

بات بعض تحسبو(ا اخلدمة  موظف87ترك وابملوافقة  طلبا 99حظي  )أ (  حاةل  ومل يمت الفصل يف لطلا
 ).واحدة

تلكفة ُق )ب( يةلدرت ا بالغ  23.6 مبا قدره لاإلجام تقدير األويل ا ليون فرنك سورسي، أي أقل من ا ل ي  30مل
ييون فرنك سورسي بلغ،2010نيويو  هنايةيف و. مل م رصف  يون فرنك سورسي22 ُ ي   .مل

تحقاقات ما بعد لرتك اخملصصة الاعامتداتسـتخدام ُمول الربانمج اب )ج( ينبغي اآلن  اليت اخلدمةسـ اخلدمة وا
 .جتديدها

متةل لوضع لتسويةل منصبا 87أصل من منصبا  55صص ُخ )د( تة ملدة طويةل،العاملنيحمل ا  ق بعقود مؤ
شواغر يف منصبا  32 سـتخدمسيو نةحتتاجاليت اجملاالت لمللء ا  .معي إىل همارات 

تقرير الهنايئ  .25 تعراض ا نة ا لوقررت ا سـ يقدمللج بل، وسـاذلي  ها ا يق يف اجامت نة ا ملق إىل  ع سـ تظر أن لتنجل ملنمن ا
يل عن يتضمن  تخدمة صتفا شاغرة إلملسـاملعايري ا ية لعادة توزيع الوظائف ا برانمج من خالل لتنظميبني الوحدات ا

 .هئامل إجراءات وعن ترك اخلدمة الطوعي

نة .ج يات ا ملهتب أخال ق  مك

شاء  .26 نة بإ بت ا نر للج نةح يات ا ملهتب أخال ق سأةل وهذه، مك نة أاثرهتا  طال أمدها، إذم   مرة يف ولألللجا
 2007.6مارس

يجة خلطأ غري مقصود، صدرت املوظفنيئريس  وأخرب .27 نة أنه  نت ا تب تعماميت إدارية للج شاء  مكشأن إ ن يات ب قأخال
نة بق مع جملس املوظفني، وملها شاور  سـ دون  سـ سأةلمت نظر يف هذه ا مليعاد ا سؤال اذلي طرحه . ل تعلق اب لوفامي  ي

ية، أكدخبصوص جملس املوظفني  سجالت ا با رشية  أن إدارة املئ ريس املوظفنيلطل  .تبحث هذا األمرلبوارد ا

ئوذكر أيضا ري .28 نة س املوظفني ّ شاء نظام شامل بللجا نةنأن إ يات ا ملهألخال بادرة  والزناهة ق بادراتمهو   ممن 
يجي تقومي الاسرتا تبرانمج ا ية واإلدارية"قمية ، يف إطار ل ية والاجامت ية ا سؤو عا ل نة ّوذكرت". لبيئمل يهتا بللج ا صتو

ية ادلوية  إدراجليت دعت فهيا إىل ا 20087 مايو املؤرخة سلوك اخلاصة ابخلدمة املد لمعايري ا ن أوحض عىل  بصورةل
بكة ية لشـا ية . )تإنرتان(خل ادلا تو تحدة مع املالحظات ا رشة األمني العام لألمم ا تخدام  يحوميكن ا ل مل ن  كمنوذجضسـ
بولصياغة  يويقة مماثةل يف الو بدو أن. ث تخذ أي يو ُه مل   .إجراءات حىت اآلنت

                                                           

6

 .WO/AC/4/2ثالويقة  

7

 ).ج(29، الفقرة WO/AC/9/2 ثالويقة 
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نةوترى  .29 نةمسأةل  أنه ال ميكن معاجلة للجا يات ا ملهأخال سائلزل عن غريهامبع ق ثربط ارباطا ويقا إذ ت. مل من ا ت ت
نع الغش، ب رشية، و يقات، وإصالح إدارة املوارد ا ياسة ا معمل أمني املظامل، ونظام العداةل ادلاخيل، و بتحق لسـ ل

بويف ونظام الرقابة   .معوما يالو

تت .30 باه لفو نة ا نت ا ياتمكتب أئريس للج نةقخال يات لا إىل مله ا تعددةصتو ت املربطة القضاايبشأن للجنة  ملا
يب نةقأخال شفسـياسة  خبصوص 2009نيويو ا املؤرخة تعليقاهتإىل  وبصفة خاصة ملهات ا .  املايل املقرتحلكا

تقد نةتعو  .هيا فلنظرصاحلة، مفن الرضوري إذن اال تزال   يف ذكل الوقتةقدممجيع املالحظات امل أن للج ا

 مالحظات

نة ما ييلالحظت .31  :للج ا

بو تقوم  ينبغي أن )أ (  يياسة الو ياتبشأن سـ نة عىل قأخال ية األراكنمله ا ية ةاألربع ئيسـالر تا لا  :ل

ياسات؛ورمسوضع املعايري  "1"  لسـ ا

 ملعايري والقمي؛اب الهنوض "2"

شورة يف "3"  ؛ رسية لإلدارة واملوظفنيملإسداء ا

ياسات "4" لسـيذ ا شف املايلتنف ية، أي ا لك الر ياسة ئيسـ إلبالغ عن اخملالفات، وحامية اسـ، و
 .ناملوظفني من الاتقام، وما إىل ذكل

نةقأخالسـياسة طلب ستت )ب( ثقافة واملوملهيات ا يريا يف ا ل  بواتغ تقومي . يقف يف الو لوقد تضمن برانمج ا
يجي  ثف تالاسرتا بو  األعضاء يفادلولظم بعد موافقة نيُمكبرانمج تدريب  بوعىل ي الو  يمدونة الو

ياتأل نةقخال  .مله ا

ياسة إلهناءألولوية القضااي ذات االعمل عىل سريكز  )ج( يذ  سـ  شف تنف  .املايللكا

ثفة مع جملس املوظفني ستُنظم )د( شاورات  مك  بووضع خبصوص م ياتأل يمدونة الو نةقخال  .مله ا

يادة نوع من ئاخلطر الرييس أن عامل دارة اإل ترى )ه( يات إزاء  وظفنيامل دلى يلربةاسـهو  قتب أخال مك
نة  .ملها

يات  صتو

نة .32 ياتألضامن نظام مامتسك ومن أجل ،  أعاله29الفقرة ما ورد يف متشـيا مع  ،للجتويص ا نةقخال بو، مله ا ي يف الو
نةب تاملربطةلقضااي ا اكمل األمانة تسـتعرضبأن  يات ا ملهأخال يجي يف إطاق تقومي الاسرتا تر برانمج ا : ذكل، مبا يف ل

نة،قمدونة أخال نة،مكتبو ملهيات ا يات ا مله أخال يقات، وإعادة لعداةل انظام و وأمني املظامل، ق لتحقادلاخيل، وا
نظر يف  تهلا يني ووميكن ألعضاء . حئنظام املوظفني وال ساابت اخلار ية ومراجعي ا جئات الرقابة ادلا حل خل أعضاء هي

يق  تد قنة ا ل ساعدواجل  .هذا العملإجناز  يف يأن 

ية ا ضامنول .33 فشفا نة ثقة املوظفنيوتعزيزل يات ا تب أخال مله  ق نةمبك نظر األمانة، وفقا ألللج، تويص ا فضل ت بأن 
نظامت أخرى نوية ألشطة ،ماملامرسات يف  ن يف إصدار تقارير  تبسـ مكريس  نة ئ يات ا ملهأخال   وأمني املظاملق

نظمة العمل قضااي املعروضة عىل الإقامة العدل يف األمانة، مبا يف ذكل بشأن لمدير العام ل اوتقرير ملاحملمكة اإلدارية 
 . فصلت فهيا القضااي اليتأو لادلوية
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ند  ية :6لبا يط للموارد املؤ سـا ستخط  ل

نة  .34 متعت ا للجا يا املعلوماتئي يل، ريس السـيد وابج جنولو يرتا انراايانسوايم، تك يدة  شـ وا تسـ بةل شعبة  مدير ئان
 .إدارة أداء الربانمج لموارد ولتخطيط لا

نة عىل وحصلت .35 تعداداشفمعلومات للج ا سـية عن الا متويل اجلاريةته ية سسـموارد املؤللتخطيط لارشوع م ل 
ها  وذلكل مل يكن. وإطالقه يل عىل هذا املوضوعسعبو يق اب تفصا لتعل  .ل

يذ نظام  .36 نة إىل أن  تنفوأشارت ا يةللج يط للموارد املؤ سـا ستخط بادرات  أمر أسايس ل ميذ العديد من  برانمج لتنف
يجيا تتقومي الاسرتا رشية خاصة، ول تعلقة بإدارة املوارد ا ب تكل ا نظمة% 70حنو(لمل القامئة ، واإلدارة )ملمن نفقات ا

تاجئعىل بةنفيذ نظام تو. لن ا ية قاملرا بريا يعمتد أيضا قد خل ادلا  .يةسسـموارد املؤللتخطيط لاعىل نظام كاعامتدا 

نةوذكرت .37 نظمة تعزتم اقرتاح  أيضاللج ا تن أن ا يذاسسـموارد املؤللتخطيط لافيذ نظام مل يتنفية  هذا يامتىش و. اجي تدر
يذ  سابقةلتنفا تجارب ا لمع ا تحدة األخرى هتاخملاطر اليت واهجمن حيد  ومن شأنه أن ل نظامت األمم ا ملا بعض  اليت م

 .يةسسـموارد املؤللتخطيط لا نظم  بدورهاتنفذ

سأةل  .38 نة إىل ا ملوأشارت ا ية ابلغةللج تيس أ مهاليت  ساابت دلمع اإلدارة  أال ويه وضعتك يط جديد  للح  القامئة ختط
تاجئ وتقرير أداء الربانمج تهكام أيدت. لنعىل ا ياجات ل طروحةالصعوابت امل اإلدارة خبصوص ل ما قا حتتحديد ا

ية نظام يكونّ الذه الطريقة وذكل لضامن أهبالعمل  يط للموارد املؤ سـا ستخط ياانت  ل يلبجمرد أداة مجلع ا  أداةبل  الآ
يدان اإلدارة مفيدة  نصة ميف  يةمو  .األعضاءدلول ل مإعال

يذ  .39 نجاح يف  نة كذكل ا تنفوالحظت ا ل  األخذ ابملعايري  املايل إىل جانبنظامللديدة اجل ب احلاسويةالربامجللج
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا  .سب

رش .40 ثامن  ها ا نة أن تعود إىل هذا املوضوع يف اجامت عوقررت ا ل  .عللج

ند  ية  :7لبا  2009-2008لتقرير اإلدارة املا
نةترد  .41 ثايناملرفق   يفللجالواثئق املقدمة إىل ا  .لا

نة  .42 متعت ا للجوا يابج يب فافا تييد  يل فسـ سؤول املايل الرييس هل ئ، ا سة ) املراقب(مل يزن، ر يدة كوك رو يوا ب ئسـ ل
ية  .لاخلدمات املا

ية،  .43 رشوع تقرير اإلدارة املا سخة من  نة  لوتلقت ا م ن تظاللج يهوافقر أن تنيف ا  املوعد الهنايئ  مرور اإلدارة، بعدعل 
تالهما لل نة وأشادت. ئقواثسـال ية   بهالعمل اذلي قامتحبجم للج ا ية واملزيا شؤون املا نإدارة ا ل يغة ل لصلوضع ا

رشوع ية  ملالهنا تقريرئ  .ل ا

رشوع ُوق .44 يةمدم  يالتقرير اإلدارة املا  .شفه 

بغي قراءة وترى  .45 نة أنه  ينا يةتقرير اإلدارللج يت تقرير أداء و، تقرير أداء الربانمج إىل جانب لة املا تثبتقرير 
ساابت اخلاريج  ،الربانمج ساابتبشأنحلوتقرير مراجع ا تني فرتةح   .لسـن ا

 مالحظات

نة .46  :عىل وجه اخلصوص ما ييل للجالحظت ا

ياانتُأدرجت )أ (  يةلب ا ية يف تقرير اإلدارة املا ل املا  .ل
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تقرير ُقدم )ب( ية ة الصيغ وفقال ا يغةشمل تو. لادلويةسبملعايري احملا  .مسـتفيضة مالحظات لصهذه ا

ساابت اخلاريج أجرى مراجع )ج( مترةمراجعةحل ا ناء لتقرير ل مسـ  ته إعدادهثأ  .ةاجلديدصيغ إلصداره يف 

تقرير يظهر  )د( يةمجيع املواردلا تأ ت ا يةمل  .ن من خارج املزيا

ناُأدرج  )ه( يع ا بني  يف  تو ملجدول  مج ي ظ ِّلل تني وعدد املوظفنيصبُ ناء عىل ما ،ق املؤ بلهطلبتب  نة من  ق ا  .للج

رشوع  .47 تأخر تقدمي  مونظرا  يةل تعراضوعدم وجود الوقت الاكيف  لتقرير اإلدارة املا  شامل، قررت سـإلجراء ا
سطس من أجل أن  بل يف أ ها ا سأةل مرة أخرى يف اجامت ناول هذه ا نة أن  غا مل ملقللج ع تقرير قدم تقريرا عن تتت

يةاإلد ية يف إىل لارة املا ننة الربانمج واملزيا  .2010سبمترب  جل

ند   تقيمي: 2009-2008تقرير أداء الربانمج  :8لبا
نةترد  .48 ثاين املرفق يفللجالواثئق املقدمة إىل ا  .ل ا

نة  .49 متعت ا للجوا يج يب فافا يد  تياب يل فسـ سؤول املايل الرييس هل ئ، ا يك ترين، مدير و) املراقب(مل يد  نا شعبة لسـ
ي تد قا يد ق ادلاخيل والرقابة اإلداريةل سم إدارة الربانمج واألداء جولسـوا ق براديل، ريس  يدة مااي  ئ  تابشرن،لسـوا

ية، اإل شارة الر سـا ئيت  .قسم إدارة الربانمج واألداء، تاجئلنالقامئة عىل ادارة سمل

 2009-2008تقرير أداء الربانمج  .أ

 مالحظات

نة ما ييلالحظت .50  :للج ا

توى الربانمجالاجنازات ملعلومات حول ابربانمج تقرير غين لا أداء تقرير )أ (  تاجئ عىل  سـوا من تقر ل يف غري أنه 
يلإىل  تح لا تقدم احملرز يمل ف ،ل نظمة كلكعىل درب بلوغ للقدم صورة شامةل  ية  للماألهداف الاسرتا . تيج

هم مباكن و توى تقدمي ملمن ا نظمة مسـحملة عامة عن األداء عىل  . ازات الربانمج أي تقرير عن إجنيفملا
بغي  سد هذه اللمحة الأيضا ينو شالك جتأن  تحدايت وا ملعامة ا يذاملطروحةل ناء ا لتنف أ  .ث

نة أن  )ب( تضمن للجالحظت ا تقرير  يا شأن ل سب ببعض األرقام املوحدة  نفقات  حباإليرادات وا . مجانبرلك ل
ست يث اتنفيذهاكفاءة لبيان  ةفيدم  األرقامليو ل من   .تلكفةح

يةضامانت معقوةل تقرير أداء الربانمج  ميقدال  )ج( ملعنهات ا يث يلفعاوة اءكفبُنفذ الربانمج بأن  للج حة من 
تلكفة  .لا

يع  ايدورها تقيميولنتاجئ احملققة ا نظام لرصد نظرا إىل انعدام )د( نفقات وخطط العمل عىل  مجيربط ا ل
توايت  تقرير فإن ألهداف احملددة للربانمج، ابملسـا بارلفائدة ا  . حمدودةأداة لإلدارةه عتاب

ية  صتو

نة بأن  .51 يالت أكرث كامي تقرير أداء الربانمجيتضمن للجتويص ا ي  يدة حتل مفبح أداة  يةإلدارة لص هات ا ملعنوا بغي . جل ينو
ية حيتوي عىل أن  لياانت ما نفقات تب ياس مبلربط ا تلكفةكفاءة األداء قا أحرز من تقدم حىت ميكن  يث ا لمن   .ح
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 2009-2008الربانمج تثبيت تقرير أداء  .ب

 مالحظات

نة تقريرا  .52 تعرضت ا للجا يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةل 2010ن يويو 15 امؤرخسـ تد قبة ا ل يت  شع تثبشأن   تقريرب
نة. 2009-2008 للفرتة أداء الربانمج تلمت ا للجوا ناء ث الويقة سـ سن ألعضاهئا دراسة الويقةعاجامتثأ ثها، ومل   يت
نة والحظت. دراسة شامةل  :ما ييلللج ا

تقريريثبت مل  )أ (  يهتااملعلومات املقدمة يف تقرير أداء الربانمج حصة  لا تعلق مبدى كفاءة قومصدا ي فامي 
تاجئ الاجنازات تني ة ققاحمللن وا ياانت  حمدوديةتناولبدال من ذكل، و. 2009-2008لسـنخالل فرتة ا لب ا

ياس األداء عىل أساس مجموعة من املعايري تخدمة  لقا نإماكية و وادلقة لويةمشلوا الوجاهة، أي ملسـ
يت  . إىل آخرهالوضوحو لتثبا

تاجات ذكره، فإن سـبق رمغ ما  )ب( يمي سـتنا تخدمة يف  ية ا ياانت األسا سني ا يدة  ية  تقهذه ا سـمف سـ ب تح مللعمل ل ل
تاجئ   .احملققةلنا

تاجات وقسم إدارة الربانمج واألداءيعترب  )ج( ياتسـتن ا يت لية مع صتو بذ ملةمفيدلتثبا سم من يا  هجود لقهل ا
تاجئ احملققةعن علومات املحتسني بغية  يمي ا ية الالزمة  ياانت األسا نا سـ لب  .لتقل

سم إدارة الربامج واألداء  .ج  2011-2010قخطة معل 

 مالحظات

نة تلقت .53 سم إدارة "ن اعنوب ةغري مؤرخثويقة للج ا ناء" 2011-2010األداء وربانمج القخطة معل  هاثأ . ع اجامت
بادرة هذه طة العملبلغت أن خُوأ مند إىل  يجي تست تقومي الاسرتا تبرانمج ا تاجئ تعزيز"ل " لناإلدارة القامئة عىل ا

ها يف الوارد  تقرير املدرجةاملعلوماتصفو رشوعل يف ا  .مل عن ا

يا مع  .54 يةلامتشـو نة يف صتو رش،للج اليت قدمهتا ا سادس  ها ا عاجامت ل تظر أن حتصل8ع نة عىل خطة ملن من ا للج ا
سم إدا رشيف  2011-2010 رة الربانمج واألداءقمعل  تاسع  ها ا عاجامت ل  .ع

يمي .د  لتقا

رش .55 تاسع  ها ا نظر يف هذا املوضوع يف اجامت نة إعادة ا عقررت ا ل ل  .عللج

ند  يق ادلاخيل :9لبا تد ثاق ا قمراجعة  ل  مي
نة يف اترد  .56 ثاينملرفقللجالواثئق املقدمة إىل ا  .ل ا

نة  .57 متعت ا للجوا يك ترين، مدير ابج نيد  يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةشعبةلسـ تد ق ا   .ل

تعديالت املقرتح .58 نة ا تعرضت ا لوا للج هاسـ ثاق ل إدخا يق ادلاخيل امي عىل  قتد بو لل تربتيلو تعديالت ال عوا ل أن ا
تطوراتجتسد هدهتال متاما ا بو يف جماالت ش اليت  نة ي الو يات ا ملهأخال بة واملق يةقرا ساءةل خلادلا   العداةلنظام وملوا

تطورات ادلوية يف جمال  جانب إىلادلاخيل،  لا يقل تد قا تعديالت املقرتحة  جتسد وال.  ادلاخيلل  ما وقع كذكللا
يجة من  بو  نتتطورات يف الو يجيلي تقومي الاسرتا تربانمج ا  .ل

                                                           

8

 ).أ(36، الفقرة WO/AC/16ثالويقة  
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نة مواصةل  .59 هاللجوذلكل قررت ا تعرا ضا نص سـ نقحل  يق ادلاخيل ا تد ملثاق ا ل قي تصل بذكل من متابعة  وم يما 
ها اتتطورا مل يف اجامت سطس  قبل يفع نةوترى. 2010غأ تكامل هذا أنللج ا تاج إىل ا سـ األمر قد   حي

تعراض  بةليف سـالا  .ملقالاجامتعات ا

توصل و .60 نة تمل  شأن والية للجا نوات  مدةوخلصت إىل أن . املدقق ادلاخيلبإىل قرار  تجديد سـمخس  للغري قابةل 
تحدةىشتامتوتفي ابلغرض   .مل مع ممارسة األمانة العامة لألمم ا

ية  صتو

نة  .61 تعراضللجتواصل ا يق ادلاخيل سـا تد قثاق ا ل تجاوز والية مي يق ادلاخيل مدير ت، وتويص بأال  تد قبة ا ل شع
تجديد ،والرقابة اإلدارية نوات غري قابةل  لليف هذه املرحةل، مخس   .سـ

ند  بة :10لبا يقأعامل املرا  ةخل ادلا
نة يف املإ ةقدماملواثئق ترد ال .62 ثاينرفقللجىل ا  .ل ا

متعت ا .63 يك ترين، مدير للجنة جوا يد  ناب يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةلسـ تد قبة ا ل يد و وشع ئي يل، ريس السـا
سم اإلعاليم ند الفرعي لقا شات يف إطار ا نا ب إلجراء  لق يق ادلاخيل. واو"م تد قتقارير ا  ".ل

ية .أ بة ادلا ثغرات يف املرا خليمي ا قل  تق

نة  .64 بت ا للجر يق وأكد مدير . عرضهطريقة حتوايته ومبت أشاد وتأخر تقدميه طوياللتقرير اذلي ابح تد قبة ا ل شع
تقرير ادلاخيل والرقابة اإلدارية يجي الهنج ينسجم معل أن ا تقومي الاسرتا تالعام لربانمج ا راسة توصلت ادلو. ل

ية الا ئتقصا  .عىل حد سواءهممة لدلراسة ولإلدارة نتاجئ إىل دلراسة ألغراض اأجريت  اليت لموظفنيلسـ

 مالحظات

نة ما ييل الحظت .65  :للجا

لسجم ا )أ (  سجاماتقرير ين يدنا يجي مع اج  تقومي الاسرتا تبرانمج ا تعزيز اإلدارة : مبادرات وهل صةل بأربع ل
يذ  تاجئ، و تنفالقامئة عىل ا ينظام إدارة األداء لن رشيةةلتمنوا بة وتعزيز نظام ،لب ا ية، وإقامة قاملرا نظام خل ادلا

نةقشامل ألخال  .الزناهة وملهيات ا

تخدمت )ب( نظمة ادلوية  سـا ية يف القطاع العام  بة ادلا تعلقة مبعايري املرا ية ا تو بادئ ا لا للم خل مل جهي ل بعة قمل ملتا
ساابتدلى ا يا ملراجعة ا سات ا حلملؤ لعل  . لدلراسةا أساسس

تاجئ  )ج( تقرير بعض  نأكد ا شامل ل يمي ا لتقرير ا يات لابياانت ولا دا من وعد2007 لسـنةلتق اليت قدمهتا صتو
رشيةللجا ية يف جمال املوارد ا نوات األربع املا بنة عىل مدى ا ض لسـ د إطار وجورضورة ، وخبصوص ل

نةقخالأل  .وإدارة اخملاطر،  والزناهةملهيات ا

تصاعدي "أن الهنجيبدو  )د( شاريون به أوىصكام " تنازيل"مكهل هنج ياذلي " لا من أجل  ستاخلرباء الا
نظمة ويامتىش مع الهنج اذلي يتالءم متاما و حسب اجملالحتديد اخملاطر  ياجات ا ملا ناء ُطبقحت نجاح  ب  ب

نة عىل عىل لجنة لاعىل طلب  يشاريع  ناء طول معم رشوع ا ية، وال سـامي  يةل املا نوات ا با م ض لقل لسـ ل
 .اجلديد
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شاريني إىل أن ا من العمل نظرهائلقدر هناك حاجة إىل إجناز زال تال  )ه(  أن أقل أشاروا إىل ستاخلرباء الا
بة احمل معال من 22" من %10من  توىة عىلددقأعامل املرا تقدمة الوحدات مسـ   موصلت إىل مرحةل 

 ".اكمةلتعمل بصورة و

ية راسة الا ادلتشلك )و( ئتقصا يدة لسـ لتلموظفني أداة  ساسة اليت اجملاالت  وحتديد ةراسادل ريسيمف حلا
بارها جماالت هبا اهامتم اإلدارةتسـتوجب  . ذات أولويةعت اب

ية  صتو

نة مبا ييلتويص .66  :للج ا

سـهيا مهيةإىل األنظرا  )أ (  تقريرحمتوايتتكت اليت   .ادلول األعضاء أن تعرضه عىل ألمانةينبغي ل، ل هذا ا

يا افريق يتعني عىل  )ب( ياتهلعلاإلدارة ا يذ تو تقرير و صنظر يف ا ل  .تنفل

تب  )ج( ملكبغي  يجيإدارة ين تقومي الاسرتا تبرانمج ا تظامسـتخدم يأن  ل تقرير ةالواردة األدا ناب لتقيمي ل يف ا
توى ها عىل  ية و بة ادلا ثغرات يف املرا سـا خل مل يل بو، لزتويد الوحدات حتلق يا ي يف الو لعلفريق اإلدارة ا

سؤولون منوخاصة ( ياملا تقدم احملرز يف ب) لعل فريق اإلدارة ا تغلب عىل جمال لأداة لرصد ا ُما حدد من لا
يةا  يفثغرات بة ادلا خلملرا  .ق

يف .ب تو ظا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وتقرير مرحيلل تد بة ا ق يف  ل  شع

نة ما ييلالحظت .67   :للج ا

يق ادلاخيل  منصب يشغلمل  )أ (  تد سم ا قريس  لئ تح مرة أخرى ابب) P5همين بدرجة (ق يفا سـُيفتو ظتو  ل
بارا  متربعتا سم، قد طاقات  لتكامسـامن أجل ويف غضون ذكل، و. سبمن  شاريخب يسـتعانلقا  ستبري ا

هرا 12ملدة  P4رجة بد تدءاش   . القادمغسطسمن أ با

يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةيف خرى األقسام األال تزال  )ب( تد قبة ا ل يف واتضح جفواتتعاين من  شع تو ظ يف ا ل
بة للفرتة يف خطط معلذكل  سم . 2011-2010لشع ا يققففي  يا،لتحقا ئ رييس حمقق ل يعمل حا
شاري P4 بدرجة بري ا ستو تعاحمقق خ ساعد 2010قد إىل غاية هناية م  بعقد مؤقت ملدة   يعملحمققم و
هرسـتة  يمي، و. شأ سم ا لتقيف  نصب  اإلعالن عن شغورشهدق برياقسم لاس يئرم  باال  كإ  بعد جتمتعمل و. ق
يني هيئة  .الغرضهذا لتع 

ته وظفنينظام امليبدو أن  )ج( بريبسمح ت فضفاضة بلغة اصيغحئ وال يمن املرونة  كقدر  رشوط د لتقوعدم ا لاب
ية يفلشلكا تو ظ يف إجراءات ا يف . ل تو ظوال يوجد، فامي خيص ا يق ادلاخيليف ل تد قبة ا ل  عىل وجه شع

نع  اخلصوص، متل يف املصاحلملأي حمك  به  ميكن حمتضارب  ينيهيئةيف ما عضو لجمبو  أيضا خيضع أن لتع ا
بة يق ادلاخيل قملرا تد قبة ا ل  . والرقابة اإلداريةشع

ية  صتو

نة  .68 ياسة شفافة ل إيالء األولويةبللجتويص ا يار املوظفني اجلدد تكون سـوضع  تة ختال ياغة ابقمؤ صتظار إعادة  ن
شلك اكملوظفني واملنظام  ته  بال  ).أعاله) د(9انظر أيضا الفقرة  (حئ
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يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية .ج تد بة ا قخطط معل  ل  شع

يذ خطة العمل خالل الفرتة  .69 نة  تعرضت ا تنفا للج تدة سـ ناملما يف ذكل قررت  بعد أن 2010ن يويو إىلير يمن 
ها األخري   .عاجامت

نة ما ييلوالحظت .70  :للج ا

يقلابعد بدأ ي مل )أ (  يةيف  قتد ساعدة ا نا  .لتقمل

متر )ب( يق ا تد ملسـتأخر ا ق تخدام برانمج دمع ل يق لاسـ اب تب األورويب للرباءات وقدم  ،)ACL(قتد ملكا
مية ية  قساعدة  ن  .تقم

يق لاجيري  )ج(  .لتحكمي والوساطةامركز  ليف أعامقتد

تظم  )د( يق ا تد نأفىض ا ملل ناء اجلديد يف ق برشوع ا يدةإىل مرة أخرى لم يات  مفتو  .ص

يةئاملدقق الرييس )ه( سم يؤ مما ،ض يف إجازة مر يذ خطة معل  قخر  يقتنف تد قا  .ل

يات الرقابة اإلدارية .د يذ تو صتابعة  نف  لتم

نة عنأعربت .71 ها للج ا ياانت اليت لسف أ ها لبفقدان ا يات الرقابةيفلمت إدخا يذ تو ص نظام لرصد  وأشارت .  اإلداريةتنف
ثاين طلبت  اإىل أهن ها ا لنذ اجامت ع نعقد يف يويوم لا يات الرقابة2006 مل يذ تو تابعة  ص وضع نظام فعال  .  اإلداريةتنفمل

يات  شأنصوقد قدمت تو تلهبذا ا يةاجامتعات ةسـ يف  تا ل   .مت

 مالحظات

نة ما ييلالحظت .72  :للج ا

تدبري خبقطاع اإلدارة وقام  )أ (  هذا ما يلزم من  موارده مجلع سخريلت طواتلا لياانت  ها يف ل وإدخاالعملب
نظام  .لا

بة )ب( يا  شعقالت  جنولو تظارها بياانتلاقاعدة إن وضع املعلومات والاتصاالت تك سيسـتغرق ن اليت طال ا
 .شهرينأقل من 

ياانت بعد ُب )ج( بري مجلع ا بذل هجد  شلكة اليت طال أمدهاملعاجلة هذه خشصيا ر العام ملديتدخل الك  .ملا

تخدام ميكن ال  )د( ية سـا لالويقة احلا قبل اإلدارة من و "2" ،كأداة لإلدارة" 1: "صفحة 264 اليت تقع يفث
يات الرقابة يذ تو صيمي حاةل  نف تتق  . اإلداريةل

يات الرقابة "16/2010داري اإلتعممي لإصدار ا )ه( صيذ تو ية حي اذلي 2010يف مايو " اإلداريةتنف سؤو لدد  م
يات الرقابةيف ااملديرين  صتعامل مع تو ن اإلداريةل ناولهلك، و ثال هل عواقبيت ال  كام الحظت ، مت عدم الا

بل نة من  قا  .للج

ي  اتصتو

نة مبا ييل .73  :للجتويص ا

تدبري وقطاع اإلدارة ل ينبغي )أ (  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية لوا تد قبة ا ل شلكشع  قاعدة هناءثويق إل بالعمل 
ياانت ال تظارهيتلبا يات الرقابةأخريا ح تُسـتمكلا كامي ن طال ا مل   مالتنفيذإيالء األولوية  اإلدارية وصاةل تو
ُنفذ بعد يات من  ي تو صا ية فقطل  .مهاألكرث أ
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يذ وضعينبغي  )ب( تعممي اإلداريلتنف اإلجراءات الالزمة  لنود ا نةاجامتع  إىل إحالهتاو 16/2010 ب تاسع للجا ل ا
 .عرش

ساءةل،  )ج( يذ إطار ا نظر يف  ملبغي ا نفل تن بقونملديرين اذلين  ا عىل اليت قد تفرضقوابتوحتديد العي  يطال 
تعممي اإلداري لنود ا  .16/2010 ب

يقات .ه لتحقتجدات يف ا  مسـ

نة  .74 بت ا للجر ناء عىل إلهيا مديرا اليت قدهمتقارير لابح يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد ببة ا ل عبء عن  ا طلهبقشع
يقالعمل يف  نظر عن هتلابدو ،هاليف وتاك القضااي وأنواعاتلتحقا تقدم احملرز يف وضع ل وهجات ا يق لا يل ا لتحقد ل

يا سـو  .املقدمةاألخرى  املعلومات عن وتهسـ

يحات اليت ق .75 تو نة أن ا ُورأت ا ض ل بعة للج شأن اإلجراءات ا نة  تدمت إىل ا ب خارج اليت جترى لتحقيقات يف املللج
يق ادلاخيل شعبة تد ق ا ية إلعطاء إجاابت ليست) 4، املرفق، الصفحة WO/GA/38/1ثانظر الويقة (ل ف اك

ية  نة عنضمر ئةل اليت طرحهتا ا للج األ سأةلخبصوص جملس املوظفني وسـ  .ملهذه ا

هليست يف هذه املرحةل، و .76 سمح  نة يف وضع  لا ي يق عىل اللج يل لتعل اب يقلد بيط علام و. لتحقا تعليقات جملس حت
ثةوظفني عىل امل ثا سودة ا لا ل  .ردود املدقق ادلاخيل و9مل

 مالحظات

نة ما ييلالحظت .77  :للج ا

بادرةيامتىش  )أ (  نجز مع  مالعمل ا شأنمل يجي  تقومي الاسرتا ب برانمج ا ت بة ا تعزيز ل يةقأعامل املرا  .خلدلا

ناك  )ب( هبدو أنه ما يزال  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية سوء تفامه بني ي تد قبة ا ل وجملس املوظفني فامي شع
يق يل ا يق ود تحقتعلق بإجراءات ا لتحق لل  .ي

تضح بعد فامي خيصيبدو  )ج( يقات تأن األمور مل  يقات اجلارية وا تحق حاةل ا لتحق ية اليت ل إىل حتتاج ملنهتا
 . املوظفنييف صفوف يالربة يبث أن  من شأنهوهذا. تابعةملا

يقات ظلت بعض )د( تني تقربا حىت اآلنواوقفأظفني لفرتة طويةل مع موجارية لتحق ا ي ملدة   .سـن

بغي إجراءجملس املوظفني أنيرى  )ه( شاورات ينه  يةمل ا بل مسالر يقالانهتاء من ق  ياسة ا لتحقرشوع  سـ   .م

يةملا ال يزال يلفيبدو أن الغموض  )و( يق  يتعني عىل اليت تحقيقاتلا "1" : اخلاصة مبا ييللسؤو تد قبة ا ل شع
تعني عىل  إجراءات تقيص احلقائق "2"،  إجراؤهايةادلاخيل والرقابة اإلدار رشية ياليت  لبإدارة املوارد ا

ية وإدارة ية واملزيا ن املا يام هبا ل  .حتيالالاسلوك ولا سوء  حاالتللتأكد منلقا

يق 29كام ورد يف الفقرة  )ز( ياسة ا لتحق أعاله، فإن  نظام يه سـ ، فال بد للعداةلالعام ادلاخيل لجزء من ا
بادرعاجلبشلك  لوهاتنا إذن من ميي" ةمب مقرتنة  تنظيح إطار  رشية فاعلتنق بادرة " لب إلدارة املوارد ا مو

نة والزناهة" يات ا شاء نظام شامل ألخال هإ ملن يجي"ق تقومي الاسرتا ت يف إطار برانمج ا  .ل

نة مبا ييل .78  :للجوتويص ا

يق يف أقرب وقت ممكن لضامن ينبغي إصدار )أ (  يل ا لتحقد ثال  ل ية هنجية وإجراءاتمل احملققنيمتا  .مسر
                                                           

9

يقات  يل ا سودتني األويني دل لتحقمل يعلق جملس املوظفني عىل ا ل ل  .مل
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ُبغي أن جت )ب( بارشة ىرين ية ا سؤو يقات حتت ا يع ا مل  ل مل يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية للتحقمج تد قبة ا ل وأن شع
ية إلجراءاتاب ا صارماالزتامتلزتم   .مسالر

يق و )ج( ياسة ا تعراض  تحقبغي ا لن سـ سـ يل ي نة  األمريف بدايةلادل شاور مع جملس املوظوذكل سـ لك   فنيلتاب
 . أم التعديالت من املطلوب إجراء حتديد ما إذا اكنمن أجل 

هم مجيع املوظفني اذلين ينبغي تزويد  )د( يهبنسخة من تقرير املقابةل للموافقةن واحملققبلقا  .عل 

نوي عن إقامة العدل يف األمانة عىل حنو  )ه( يقات يف تقرير  سـبغي إدراج معلومات مفصةل عن ا تحق لن ما ي
 . أعاله33جنة يف الفقرة للأوصت به ا

يق ادلاخيل .و تد قتقارير ا  ل

تابعة  يق  متد نفاذ املعلومايتق بة عىل األمن وا لألعامل املرا  ق

نة  .79 تعرضت ا للجا يق ادلاخيل سـ تد قتقرير ا نون ل نفاذ املعلومايت"ملعا بة عىل األمن وا تابعة ألعامل املرا يق  لتد ق م " ق
سم و املدقق ادلاخيل حبضور يس  قر يا املئ جنولو ميه اخلاصإنه وقال هذا األخري  علوماتتك نادا إىل  تقيا  ، فإنست

يات %80 أكرث من من األئ ريس ُأعري فهياحتقق خالل فرتة ذكل ن ضاف أوأت فذُاملعلومايت ن مناألص من تو
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية للعمل يف  املعلومايت تد قبة ا ل ته %50ألكرث من شع من سـنة لا ملدة فاقتق من و

يقاتاأجل  لتحقساعدة يف ا  .مل

نةوأخرب  .80 ياجات ب  كذكلللجا بةحتأن حتديد ا ية قاملرا يمي يأمن املعلومات فامي خيص خل ادلا تقمتد عىل   يف اطراخملع
يةلمعلومات ل الربامج يمديرحتديد (هذا اجملال  بالغة األ مها بات) ل متر متطلو يل ا ملسـضامن ا  .لتشغ

 مالحظات

نة علام مبا ييل .81  :للجأحاطت ا

بح اآلن   )أ(  ياتصأ سؤو لهرم  يا املعلومات والاتصاالت إدارة  م جنولو اإلدارة قطاع داخل حمددا بوضوح تك
تدبريو يد ُعني ولا يا ، انئب املدير العام،بويللسـ ا نولو تاكر وا جقطاع الا لتك من فريق اإلدارة  مسؤوال ب

يا عن   .أمن املعلوماتلعلا

متر )ب( يل ا ملسـضامن ا يجيعنارصعنرص أسايس من هو  لتشغ تقومي الاسرتا ت برانمج ا  .ل

ية هناك )ج( يا املعلومات والاتصاالت عىل وشك الاكامتل لتيج اسرتا جنولو بادرات برانمج (تك مبادرة من  م
يجي تقومي الاسرتا تا  ).ل

نة  .82 للجوتوقع ا هات رشما أحرز من  عىل عإطال تاسع  ها ا عتقدم يف هذا اجملال يف اجامت ل  .ع

يق الهنايئ يف  تد قتقرير ا شأن الرباءاتل تعاون  بيق إيرادات من نظام معاهدة ا ل يق الهنايئ يف حتق تد ق؛ تقرير ا ل
  نظايم مدريد والهاي حتقيق إيرادات من

شة ه .83 نا يل  نة تأ ققررت ا مللج تقريرذينج هينل ا رش، اع إىل اجامت تاسع  ع ا يدئيبانحيهنا دعو تسـول  لسـ املدير العام ا
يدة  يق علهيإىل  وانغلسـبويل وا  .املتعلا

ساابت اخلاريج :11لبند ا  حلمراجع ا
نةترد  .84 ثاين يف املرفق للجالواثئق املقدمة إىل ا  .لا
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نة  .85 متعت ا للجوا يج يب فافا يد  تياب يل فسـ سؤول املايل الرييس هل ئ، ا  .)املراقب(مل

ساابت اخلاريج .أ يار مراجع ا حلإجراءات ا  خت

شارت  .86 ساستا يار مراجع ا يمي ال شأن معايري ا نة  حلاألمانة ا ت ب خللج ية العامة ، بعد أنابت اخلاريجتقل  مجلعقررت ا
ناء  ية ثذكل أ ية لصاملوافقة عىل تو ننة الربانمج واملزيا مسودة معايري  تدلُعو). WO/GA/38/20ثالويقة (لج

 . وفقا ذلكلاألولتقيمي لا

تقارير الواردة ُوأ .87 نة عىل عدد من ا لطلعت ا نة اليت جترهياالاجامتعات وللج ينيجل  سقلتعا اجملموعات ي من اليت تضم 
ية  بعقلمياإل  .لسـا

نة من األمانة  .88 بت ا للجو هاطل متكن من حتديد عىل ا ارسـمتراب تطلعأن  تتقدم احملرز حىت  يكون يف ل سـالوقت اذلي 
ها يف ذكل يمي األول اذلي تقوم به األمانة والطريقة اليت  تعراض ا ها ا بعو تق سـتتسع ل يني، وفقا إلجراءات سـ  لتعا

تفق علهيا نظر إىل . ملا نةمن أعضاء أن أايلواب يف،  ال للج ا نة فجنيقمي يف  للجنظر ا بلأيضا ست ها ا ملقيف اجامت يف  ع
بل للميض   .يف العمللسـأفضل ا

ساابت اخلاريج .ب  حلاجامتع مع مراجع ا

ساابت اخلاريج جل الاُأ .89 تهمبحلجامتع مع مراجع ا  .فقوا

ند  ناء اجلديد :12لبا لبرشوعات ا  م
نةترد  .90 ثاينيف املرفق  للجالواثئق املقدمة إىل ا  .لا

نة  .91 متعت ا للجوا يوابج يد أ ناء، وا نة ا نة  يل بويون، أ لفيدة إيزا سـ ب جل ي ت ب لسـ ل شاريفافريو،  مل ستبري ا سم خ بق 
يد ج باين، وا بة ا ناء اجلديد،  سـرشوعات ا مل شع ب لم رشوع،-نال يل فري، املدير العام  للمدا هارت ، من رشكة ني كبور

يادة("سامهة ملا  ").لقا

ناء اجلديدوقعمل بزايرةجنة للأعضاء ابعض  وقام .92 سرتبرفقة  لب ا يد هومفا يا نش املعامريمن  لسـ هبتب  ندس مك هم، 
 .املوقع

 مالحظات

نة  تتسململ  .93 ها بأنلها  ةقدماملالواثئق للجا سمح  ليف الوقت اذلي  نادا إىل   ما ييلالحظتغري أهنا . نظر فهيات ي ستا
يدةشفعرض  ته ا لســي قد م يد تبويون  ه  :فريلسـوا

شاط مسـت )أ (  توقعا جدامرتفع لنوى ا هزي  مكام اكن  طلب عطاءات وإصدار مبىن املاكتب اجلديد جتوجيري 
يادة و عىل ذلكل كرث الطلبجة ينتو. ديدةاجل ملؤمتراتاقاعة لبناء ملرحشني ا ني العامنيلمقاولل الفريق لقا

رشوع  بة ا ملادلاخيل ملرا ناءوق بنة ا نةتقدمي أخر تف، لجل تقارير إىل ا للجا  .ل

يا  ٍتقدم مرضأحرز  )ب( ناء اجلديد ملرشوعاتمع األهداف احملددة شـمتا  هممةجديدة قضااي  ةأيال توجد ولب ا
نةإلبالغ   .اعهن للجا

ّوسعت  )ج( شات ُ نا قا ية إىل مل تحدة تداخلمشلكة حل مالرا يا لألمم ا ية ادل يط األمين ملعايري العمل األ مل ا ن ن محمل
سلطاتلتشمل حق مرور الراجلني و ية،  الالا سلطات ا سورسية وا حمللحتادية ا ل ي سة  إضافة إىل أنل ساملؤ

نظامت ادلوية لالعقارية  شارك للم ية ألنت ال تزال  يص  لعمليف ا بو متهدبناء قلاخطلب تر سة وي الو ساملؤ
توقع . العقارية العام املايض توصل إىل ملومن ا نة ههذ  منلمسأةل يف وقت الحقل ٍحل مرضلا  .لسـا
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سفرتوقع مل اكن من اإن )د( شات متديد اتفاق القرض احلايل تأن  نا مب  ق يون فرنك سورسي 40 بلغم ي  متويل لمل
يع اجل اتاملؤمترقاعة  توقع أن فليس، يقرباقرض إضافة إىل اتفاق القديدة عن تو  حسبأي حيدث مل من ا

 .2012قبل عام 

شة  )ه( نا تظر  قمن ا من تخدام مل سـإماكية ا يامنديدةاجلملؤمترات اقاعة  الغرين ناؤهاح  ـي  ب   ومن 2011 عام ينهت
توقع أن  سة العقارية تعمل ملا بو مع املؤ سالو تخدام وضععىل ي ناسب ال سـ إطار  حيامن ال ديدة اجلقاعة الم

بو  ا إلهيحتتاج ها أخرىا أو اجامتعاتول األعضاء فهيادلاجامتعات لعقد يالو بوتنظم   .ي الو

بىن اإلداري اجلديديبدو أن أشغال  )و( ية وبعض األموال قا للجدول الزمين احملدد وال تزال اتتقدم وف ملا نملزيا
ياجات  ية الا تاخملصصة  حب  .متاحة الطارئةلتل

ند  ياهتا :13لبا يق و تد بو  نة الو يمي معل  تابعة  بو و ثيل ادلول األعضاء يف الو معلاجامتع مع  لل ي جل ي قمم تق  لم
ثالث لالطالع (مثيل ادلول األعضاء مبئرحب الريس  .94 شاركنيلانظر املرفق ا ىل عطلعهم أو )ملعىل قامئة بأسامء ا

نة ا وتداولهتاقشـهتالقضااي اليت ان ية للجا  : ما ييلتوشمل هذه القضااي. لخالل دورهتا احلا

 2009-2008تقرير أداء الربانمج  •

 2009-2008تقرير أداء الربانمج تثبيت  •

تقوميبرانمج  • يجيلا  ت الاسرتا

  الطوعيترك اخلدمةبرانمج  •

يا مع املاجامتع •  لعلدير العام وفريق اإلدارة ا

يق ادلاخيل والرقابة • تد قبة ا ل  : اإلداريةشع

بة - يمي قاملرا ية و تق ادلا ثغراتخل  لا
ناء اجلديددراسة اخملاطر يف - رشوع ا ب   لم
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية - تد بة ا يف يف  تو قا ل شع ظ  ل
يات الرقابة - صتابعة تو  م
يقات -  لتحقا

يق ادل • تد ثاق ا قمراجعة  ل  اخيلمي

  مع جملس املوظفنياجامتع •

نة • يات ا ملهتب أخال ق  مك

ية • يط للموارد املؤ سـا ستخط  ل

ناء اجلديد • برشوعات ا  لم

يل القضااي  .95 تقريرمنت هذا املذكورة أعاله يف صوترد تفا  .لا

تقل مث  .96 يإئالريس نا تابعة تقرير ا سأةل  تقىل  لم ). WO/GA/34/2 Corrثالويقة و WO/GA/34/2 ةقثالوي (ميم
بمع  همنذ اجامتعنه وقال إ ية العامة ه بئان مجلعريس ا نةتكن مل أبريل املايض، يف ئ  عن مبسـتجدات عىل عمل للجا

ية العامة  يل ) 30، الفقرة WO/GA/38/20ثالويقة (مجلعقرار ا تشكشأن  نة ب ناوبللجا يات، فهيالتوا  ص أو تو
ية نة الربانمج واملزيا تابع  نالفريق العامل ا للج شئل هذا الغرضن اذلي أ ية املموعة اجمل، أو ل  مجلعوسعة برئاسة ريس ا ئ

نة . العامة ياتهتؤيد للجوقال إن ا اذلي اختذته قرار لل وفقاادلول األعضاء العمل من تطلب مرة أخرى سـ وصتو
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ية العامة يف  تعلق أيضا و 2009 سـنةمجلعا با نة تكوين مل ناوب للجا نة عن جمددا وأعرب . فهيالتوا  منللجقلق ا
يت متراريهتانة للجا  دوراتقتو  .هامعل وسري سـوا

ية اليت تواجه ادلول األعضاء يف منوأعرب عدد من ادلول األعضاء عن قلقه  .97 تعراضل الصعوابت احلا  سـا
ياهتاةودراس نة وتو ص تقارير ا ية وفرتتويربط ذكل اب. للج يةات دوراتمنجلداول الز نة الربانمج واملزيا ن  وعدم  جل
نود خمل ةقيمعمن إجراء دراسة  ادلول األعضاء متكن ية قبل انعقادلبتلف ا ننة الربانمج واملزيا دول  توطرح. جل

ئةل حمددة ىخرأعضاء أ نةمبا قدمه ر ةتعلقمسـ أ للجيس ا  . من معلوماتئ

ب وئ الريسورد .98 نة اآلخرأعضاء و هئان ئةل حمددة وللجا ثيل،مضن أمور أخرىّوذكروا، سـن عىل أ  ادلول األعضاء مم 
يميب ية تقرير ا لتقتو شا ص بو إلدارةل جديدة هيئة ءنبإ يث كون أصغر تي يف الو نةالعضويةحجحام من   بلج مقارنة 

ية   .وتعقد اجامتعات أكرثنالربانمج واملزيا

شاركون عىل أ .99 نة مع ادلول األعضاء يف هناية لك اجامتع من اجامتعاهتملواتفق ا يةللجن تفاعل ا يد اكنلفصلا ا ا مف 
بغي  مترار ينو نوالسـالا  .ملعىل هذا ا

 مسائل أخرى :13ند لبا

تا أن يعقد .100 تظر مؤ قمن ا نةملن سطس وامجلعة 23ثالانني  ما بني للج الاجامتع القادم  سطس27غ أ  .2010 غ أ

نا بإجراء و .101 نة هر شملللجا ية، قنا توقع فات إضا شمل ملمن ا  : الاجامتع ما ييلذكلمرشوع جدول أعامل يأن 

ية .1  لتقرير اإلدارة املا

يق اخلاريج  .2 تد قا  ناء اجلديدلب امرشوع يفل

يجي وبرانمج ترك اخلدمة الطوعي .3 تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

يق ادلاخيل .4 تد ثاق ا قمراجعة  ل  مي

ية .5 يط للموارد املؤ سـا ستخط  ل

ثيل جملس املوظفني .6 ممتابعة الاجامتع مع   م

 اجامتع مع ادلول األعضاء .7

 ]ييل ذكل املرفق األول[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 5: لا

  جلنة الويبو للتدقيق

   عشرةالسابعةالدورة 

 2010 ليويو 9 إىل 5جنيف، من 

  جدول األعمال

يق تد بو  نة الو متدته  قاذلي ا لل ي جل  ع

 لاعامتد جدول األعام .1

يذ .2 توى ا لتنفسة عىل ا سـ  يملجل

 اجامتع مع جملس املوظفني .3

يا .4  لعلاجامتع مع املدير العام وفريق اإلدارة ا

تقومي الاسرتا .5 تبرانمج ا  يجيل

يجي. أ تقومي الاسرتا تخطة برانمج ا  ل
 برانمج ترك اخلدمة الطوعي. ب
نة. ج يات ا ملهتب أخال ق  مك

ية .6 يط للموارد املؤ سـا ستخط  ل

ية  .7   2009-2008لتقرير اإلدارة املا

A 
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 تقيمي: 2009-2008تقرير أداء الربانمج  .8

 2009-2008تقرير أداء الربانمج . أ
 2009-2008تثبيت تقرير أداء الربانمج . ب
سم إدارة الربامج واألداء . ج  2011-2010قخطة معل 
يمي. د  لتقا

يق ادلاخيل .9 تد ثاق ا قمراجعة  ل  مي

ية .10 بة ادلا خلأعامل املرا  ق

ية. أ بة ادلا ثغرات يف املرا خليمي ا قل  تق
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وتقرير مرحيل. ب تد بة ا يف يف  تو قا ل شع ظ  ل
يق ادلاخيل والرقا. ج تد بة ا قخطط معل  ل  بة اإلداريةشع
يات الرقابة اإلدارية. د يذ تو صتابعة  نف  لتم
يقات. ه لتحقتجدات يف ا  مسـ
يق ادلاخيل. و تد قتقارير ا  ل

ساابت اخلاريج .11  حلمراجع ا

ساابت اخلاريج. أ يار مراجع ا حلإجراءات ا  خت
ساابت اخلاريج. ب  حلاجامتع مع مراجع ا

ناء اجلديد .12 برشوعات ا  لم

ثيل ادلول األعضاء يف .13 ياهتامماجامتع مع  يق و تد بو  نة الو يمي معل  تابعة  بو و معل الو لل ي جل قي تق  لم

 مسائل أخرى .14

 

 ]ثهناية الويقة[

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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 قامئة الواثئق
تعمةل يف هذه القامئة  ملسـالرموز ا

ثرشوع ويقة *  م
بل  ** ها ولكن  قويقة صادرة بعد موعد  تسلم نةث رشة  سابعة  للجادلورة ا ع  ل
نةثويقة صادر *** رشة  سابعة  ناء ادلورة ا للجة أ ع ل  ث
رسية † نة حفاظا عىل ا رشة  سابعة  ناء ادلورة ا لويقة صادرة أ للج ع ل ث  ث

ند   لاعامتد جدول األعام :1لبا
WO/AC/1 Prov." 2010ن يويو 28بتارخي " مرشوع جدول األعامل**/*  

ند  يذي :2لبا توى ا لتنفسة عىل ا سـ  ملجل
 ثال ويقة

ند   ملوظفنياجامتع مع جملس ا :3لبا
تارخي  - يد ترين  بمذكرة من جملس املوظفني إىل ا يق "2010 مايو 28لسـ يل إجراءات ا حلقرشوع د ل  "***م

تارخي  - يد ترين إىل جملس املوظفني  بمذكرة من ا يل إجراءات  "2010ن يويو 23لسـ لرشوع د م
يق  "***حلقا

يد ترين وجملس املوظفني -  :***لسـمراسالت بني ا

يد ترين إىل  أ30مذكرة مؤرخة يف  -  جملس املوظفنيئريس لسـبريل من ا
يد ترين2010 أبريل 30بريد إلكرتوين مؤرخ يف  - يه إىل ا لسـ من اين فان   هيك
يد ترين  من 2010 أبريل 30بريد إلكرتوين مؤرخ يف  - يهإىل لسـا  هيكاين فان 
يد ترين6مذكرة مؤرخة يف  -  لسـ مايو من جملس املوظفني إىل ا

تعديالت ظا - بيغة  يان ص رشوع الهنايئ للعهرة  تالف بني ا بني مواطن الا يق  يل إجراءات ا ملمن د ت خل حلق
يق املؤرخ يف يويو 2010 أبريل 26املؤرخ يف  يل إجراءات ا ل ود  ***2010حلقل

بار جملس املوظفني - خرشة أ  ***2009 يف نومفرب ن

بار مؤرخة يف أبريل  - خرشة أ  *** من جملس املوظفني2010ن

ند  يااجامتع :4لبا  لعل مع املدير العام وفريق اإلدارة ا
توسط " ية لألجل ا بو الاسرتا ملخطة الو يج ّرشوع أويل قدمه املدير العام إىل ادلول األعضاء . 2015-2010تي م

 " *2010 مايو 27يف 

ند  يجي :5لبا تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

يجي .أ تقومي الاسرتا تخطة برانمج ا  ل

تقومي " يقلتقرير مرحيل عن برانمج ا تد بو  نة الو يجي موجه إىل  قالاسرتا لل ي جل لتارخي يويو " ت  **2010ب
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شاشة  يق"لعرض عىل ا تد بو  قنة الو لل ي يجي. جل تقومي الاسرتا تقدم احملرز يف برانمج ا تا ل تارخي ل ب 
 ***2010 ليويو

 برانمج ترك اخلدمة الطوعي .ب

 ثال ويقة

نة .ج يات ا ملهتب أخال ق  مك

بومكتب أخال "25/2010تعممي إداري  نة يف الو ييات ا مله  2010ن يويو 9بتارخي " ق

ند  ية :6لبا يط للموارد املؤ سـا ستخط  ل
 ثال ويقة

ند  ية  :7لبا  2009-2008لتقرير اإلدارة املا
ية    */ ***2009-2008لتقرير اإلدارة املا

ند   تقيمي: 2009-2008تقرير أداء الربانمج  :8لبا
 2009-2008تقرير أداء الربانمج  .أ

 أداء الربانمجتقرير  "1"

WOPBC/15/4 : 2009-2008تقرير أداء الربانمج 

 2009-2008أداء الربانمج تقرير تثبيت  "2"

- WO/PBC/15/5 : بتارخي " 2009-2008تقرير أداء الربانمج تثبيت لتقرير موجز
  ***2010ن يويو 22

ميي  - تقرير أداء الربانمج : "IOAD/EVAL/10/1تقيتقرير  ليت  " 2009-2008تثب
  ***2010ن يويو 4تارخي ب

 إدارة الربانمج واألداء "3"

سم إدارة الربانمج واألداء   ***قخطة معل 

يمي .ب  لتقا

يد ترين إىل املدير العام  - شأن"لسـمذكرة من ا ية  تقصا ية وتاجئ ا تو بادئ ا ياسة العامة وا با ئ سـ ن جهي ل مل  لسـ
تارخي  يمي  با  :، مع ملحقاهتا2010 مايو 4لتق

بو املع - يياسة الو يميسـ شأن ا لتقدةل  تارخي ،ب  2010 مايو 4ب 
ية  - تو بو ا بادئ الو جهيرشوع  ل ي يميمم لتقشأن ا تقلب تارخي ملسـ ا   *2010 أبريل 4ب، 
تارخي  - يمي،  شأن ا بو  بياسة الو ب ي سطس 30لتقسـ  2007غ أ
بادئ " - شأن  ية  تقصا متاجئ ا ب ئ سـ بةن تقللشعا يمي ا شأن ا ية  تو سـ ا ب جهي ملل  "ملخص: لتق



WO/PBC/15/22 

Annex I 

24  
 

WO/AC/17/2 

Annex II 

3 

ند  يق ادلاخيلممراجعة  :9لبا تد قثاق ا ل  ي

يد ترين إىل املدير العام يق ادلاخيل "لسـمذكرة من ا تد بو  ثاق الو قمراجعة  لل ي  مع 2010ن يويو 4بتارخي " مي
 ملحقاهتا

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية" - تد بو  قثاق الو لل ي سادس.مي رشوع الهنايئ ا ل ا  " *مل
يان من  - تعديالت ظاهرة  للعيغة  ب تد"ص بو  قثاق الو لل ي رشوع .يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةمي مل ا

سادس   *"لالهنايئ ا
ته، املرفق األول - نظام املايل وال حئا يق ادلاخيل: ل تد بو  قثاق الو لل ي  مي

ند  ية: 10لبا بة ادلا خلأعامل املرا  ق

ية .أ بة ادلا ثغرات يف املرا خليمي ا قل  تق

IA/01/2010" : تعراض ثغرسـا يمي ا ية و بة ادلا تعراض املرا لال خل تقسـ بوق تارخي "يات يف الو نيويو  20ب، 
يدية 2010 شأن "مته، مع مذكرة  يق الهنايئ  تد بتقرير ا ثغرات يف قل يمي ا ية و بة ادلا تعراض املرا لا خل تقسـ ق
بو تارخي (IA/01/2010)" يالو يد ترين إىل املدير العام  ب من ا  2010نيويو 10لسـ

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وتقري .ب تد بة ا يف يف  تو قا ل شع ظ  ر مرحيلل

نة رشة  سادسة  للجحتويل من ادلورة ا ع يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية: "ل تد بة ا قتقرير فصيل ملخص  ل  :لشع
تارخي " 2010 مارس -يناير  يد ترين إىل املدير العام  بومذكرة إحاةل من ا  2010 أبريل 14لسـ

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية .ج تد بة ا قخطط معل  ل  شع

سا نةلحتويل من ادلورة ا رشة  للجدسة  يق ادلاخيل للفرتة : "ع تد شأن ا قيط هنايئ  ل ب " 2011-220ختط
تارخي  يد ترين إىل املدير العام  بومذكرة إحاةل من ا  2010 مارس 23لسـ

يات الرقابة اإلدارية .د يذ تو صتابعة  نف  لتم

يات الرقابة اإلدارية: "16/2010تعممي إداري  - صيذ تو هام . تنف يغ وا ملإجراءات ا لتبل
س ياتملوا تارخي"لؤو  2010 مايو 14 ب، 

يد ترين إىل املدير العام  - يات الرقابة اإلدارية "لسـمذكرة من ا تو صقامئة  نيويو  14بتارخي " العالقةب
 :، مع ملحقاهتا2010

يات الرقابة اإلدارية يف  - يذ تو صوضع   "2010ن يويو 14تنف
نوان  - يات الرقابة اإلدارية يف يويو "بعجدول  تو نقامئة  ص  "2010ب

يقات .ه لتحقتجدات يف ا  مسـ

يد ترين  - شأن "لسـمذكرة من املدير العام إىل ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا يل  بد ل شع قل
يق تارخي "لتحقإجراءات ا  2010 أبريل 21ب، 

يد روز  - يد ترين إىل ا سـمذكرة من ا لسـ يق"ل تد نة ا يق املطلوبة من  يل قضااي ا قتفا لتحق جل " لص
 † 2010أبريل  22بتارخي 
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يد ترين  - يق ادلاخيل والرقابة لفصيل ملخص  تقرير"لسـمذكرة من املدير العام إىل ا تد قبة ا ل شع
تارخي "2010 مارس -يناير اإلدارية  يق (2010 أبريل 23ب،  يل ا لتحقإحاةل إىل د  )ل

يق  - يل إجراءات ا لتحقرشوع هنايئ دل ل تارخي)بدل(م يدية من 2010 أبريل 26 ب،  مته، مع مذكرة 
تارخي ا بيد ترين إىل املدير العام  ية املوحدة "ن وسخة عن 2010و أبريل 3لسـ تو بادئ ا جهيا ل مل

ية-للمحققني  ثا بعة ا ن ا ل  "لط

تارخي  - يد ترين إىل املدير العام  بمذكرة من ا يق  "2010ن يويو 25لسـ تد بة ا يل  قياسة ود ل شع ل سـ
يق شأن ا لتحقادلاخيل والرقابة اإلدارية  ية" ب تا لمع ملحقاهتا ا  :ل

تارخي يويو - يق  يل إجراءات ا لد ب  2010لتحقل
تارخي يويو - يق  شأن ا بو  ياسة الو لرشوع  ب ب ي سـ  2010لتحقم

بة  - يد روز INV/2008/07(NCP)للشعتقرير  يدية من املدير العام إىل ا سـ مع رساةل  له مت
 † 2010 مايو 5بتارخي 

يق" - سم ا يف  لتحقتاك ق يد" ل يد ترين إىل ا يدية من ا سـمع مذكرة  سـ له ل تارخي مت  مايو 25ب روز 
2010 † 

تارخي  - يد روز  يد ترين إىل ا بمذكرة من ا سـ لسـ بو  "2010ن يويو 23ل نة الو يات من  يتو جل ص
يف  رش،  سادس  ها ا نعقدة يف اجامت يق ا نتد ع ل مل جلل ع  † 2010 أبريل 16-12ق

يق ادلاخيل .و تد قتقارير ا  ل

نة - رشة  سادسة  للجحتويل من ادلورة ا ع شأن ": IA/04/2009ث الويقة :ل يق الهنايئ  تد بتقرير ا قل
يل إيرادات  شأن الرباءاتنظامحتصإجراءات  تعاون  ب معاهدة ا يد ترين " ل لسـومذكرة إحاةل من ا

تارخي ، الكهامإىل املدير العام رشة( 2009 نومفرب 4ب  سة  عإصدار أول لدلورة اخلا  )م

نة - رشة  سادسة  للجحتويل من ادلورة ا ع شأن تقرير ا: "IA/06/2009ثالويقة : ل يق الهنايئ  بتد قل
يل إيرادات نظايم مدريد والهاي يد ترين إىل املدير " حتصإجراءات  لسـومذكرة إحاةل من ا

تارخي ، الكهامالعام سمرب 21ب    2009 يد

يق يف : "IA/03/2010ثالويقة  - تد تابعة  يق الهنايئ  تد قتقرير ا م للق نفاذ املعلومايتل بة األمن وا لمرا " ق
يد ت  † 2010 نيويو 19بتارخي ، رين إىل املدير العاملسـومذكرة إحاةل من ا

ند  ساابت اخلاريج:11لبا  حل مراجع ا

ساابت اخلاريج .أ يار مراجع ا حلإجراءات ا  خت

تارخي  - يه  يد فافا يد روز إىل ا برساةل من ا سـ تيسـ ل  2010 مايو 18ل
تارخي  - يد روز  يه إىل ا يد فافا برساةل من ا سـ لسـ  2010ن يويو 3تيل
يد  - تارخي لسـرساةل من ا يه  يد فافا بروز إىل ا تيسـ  2010 ي 18ل
شأن  - بو  ية يف الو سقي اجملموعات اإل ية من  بمذكرة  ي مي ن قله م تارخي شف يار املراجع،  بئة ا ت خي ه

 2010نيويو  18
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ساابت اخلاريج .ب  حلاجامتع مع مراجع ا

نةالرابعةحتويل من ادلورة  - رشة  للج  تا:ع يد ترين إىل املدير العام  ب مذكرة من ا  نومفرب 11رخي لسـ
نوان 2009 يق ادلاخيل"ع و تد يفة ا يمي و شأن  ساابت اخلاريج  قتقرير مراجع ا لتق ظ ب  يف حل
بو  :مع ملحقاهتا" يالو

بة" - شعيقات ا شأن /لتعل يفة بخطة معل  يمي و شأن  ساابت اخلاريج  ظتقرير مراجع ا ب تقحل
بو يق ادلاخيل يف الو تد يا  عبة؛لش مدير اد، من إعدا2009 نومفرب 3بتارخي " قل

يق ادلاخيل" - تد يفة ا قيمي و لتق بو. ظ ية العامة للو ساابت اخلاريج  يتقرير مراجع ا للجمع " حل
سطس 11بتارخي  ساابت ، من إعداد 2009غ أ سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا ي ل ملك

ية( سـسخة ابإلنلكزيية واألصل ابلفر  )نن

سادسةحتويل من ادلورة  - نةلا رشة  للج  بونظام الرقابة اإلداري":ع هام . ية يف الو تعاون وتوزيع ا ملا ل
يق واملراجع  تد نة ا يات بني  سؤو قوا ل جل ل ساابت مل من إعداد " اخلاريج واملدقق ادلاخيلحلا

ساابت اخلاريج،  يد كرت غروتر، حلاملراجع ا  2010 فرباير 1بتارخي لسـا

سادسةحتويل من ادلورة  - نةلا رشة  للج  يات بني ":ع سؤو هام وا تعاون وتوزيع ا لا مل يق ملل تد قنة ا ل جل
ساابت اخلاريج واملدقق ادلاخيل يرت " حلواملراجع ا يد  يق، ا تد نة ا بمن إعداد عضو  سـ ل لجل ق

تارخي  نربغن،  بز  2010 أبريل 7يف

ند  ناء اجلديد: 12لبا لبرشوعات ا م
 

تارخي  - بو،  ناء الو رشوعات  بتقرير مرحيل عن  ي ب يدة بويون 2010ن يويو 28م ت صادر عن ا نة (لسـ نة  جلأ مي
ناء نة )لبا  **للج لفائدة ا

تارخي  - يادة  بتقرير مرحيل من ا   **2010ن يويو 28لق

تجدات برمق  - بو  سـدراسة اخملاطر يف الو   **2010ن يويو 28 واترخي 27مي

تارخي تدفق لاإسقاطات  - ناء اجلديد  رشوعات ا نقدي  با ب مل   ***2010ل يويو 6لل

ند بو و: 13 لبا ثيل ادلول األعضاء يف الو ماجامتع مع  ي ياهتامم يق و تد بو  نة الو يمي معل  معلتابعة  لل ي قجل  لتق

 ثال ويقة

ثالث[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ثلني عن ادلول األعضاء  مماجامتع مع 
 2010ل يويو 9

شاركني  ملقامئة ا
 أنغوال

تو، سك يال أوغو ييس  سـما نك يي يفكك ثة ادلامئة،  نرتري اثلث، ا جبع  ل

 بنغالديش

ثة ادل، سفايز مرشد قايض يفلبعكرتري أول، ا  جنامئة، 

 بلجياك

يفاثن، سكرتري جان دوالنوا ثة ادلامئة،  ن، ا جبع  ل

 مرص

يفجمحمد  ثة ادلامئة،  ناد، سكرتري أول، ا جبع  ل

 نفرسا

يف ثة ادلامئة،  ية، ا شؤون املا شار، ا نألربت ألو،  بع ل ل جت لس  م

يا  نأملا

يورغ هرمن ثة ادلامستشار، ينها يفلبع، ا  جنمئة، 

ياان ثة ادلتدرب، بوبوفا لإ يفلبع، ا  جنامئة، 

ند  لها

يدة  شارة ، اننديين. كلسـا يفمست،  ثة ادلامئة،  نا جبع  ل

يا  لإيطا

يه يفا يريي ا يللرا نن يفست ثة ادلامئة،  ن، ا جبع  .ل

يك  ملكسـا

يه رامون لويس بخو يفاثنسكرتري ، سـ ثة ادلامئة،  ن، ا جبع  ل
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 نيبال

يا، يفمتدرب لديفي براساد ديفي براساد اتاب ثة ادلامئة،  ن، ا جبع  ل

 ُعامن

تفويض، اطمة الغزايلف يفلوزير اكمل ا ثة ادلامئة،  ن، ا جبع  ل

يا  فينسلو

ثة ادلامئة بعغريغا كومر، سكرتري اثلث، ا  لي

 يسورسا

ية الفكرية، برن سورسي  هد الفدرايل ا برية، ا شارة قانوية  ندرا غرازيويل،  للملكأ يملع ل ك ن ت مسسـ  لك

سورية هورية العرية ا لا ب  مجل

باس عيةل  ثة سه يفلبع، سكرتري أول، ا  .جنادلامئة، 

 تونس

بد الرؤوف ب يد محمد  عا يفييودلسـ ثة ادلامئة،  شار، ا ن،  بع جت لس  م

ثالث والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل
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تقرير يق لا تد بو  نة الو متدته  قاذلي ا لل ي جل ع
 

توايت  حملقامئة ا

 الفقرات
 1 ..................................................................................................................................مقدمة

  ..................................................................................................................بنود جدول األعامل
ند   2  .....................................................................................اعامتد جدول األعامل :1لبا
ند  يا :2لبا  9 إىل 3 .............................................................................لعلالاجامتع بفريق اإلدارة ا
ند  ية: 3لبا بة ادلا خلاملرا  36 إىل10 .............................................................................................ق

تد .أ قا يةل  14 إىل 11 ...............................................خليق ادلاخيل وموظف والرقابة ادلا
يات الرقابة. ب يذ تو صتابعة  نف  18 إىل 15 ................................................................تم
يقات. ج لتحقتجدات ا  22 إىل 19 .......................................................................مسـ
يق ادلاخيل. د تد قتقارير ا  26 إىل 23 ........................................................................ل
 29 إىل 27 ....................................................................................خطط العمل. ه
يمي. و  36 إىل 30 .............................................................................................لتقا

ند  ساابت اخلاريج: 4لبا  44ىل  إ37 ....................................................................حلالاجامتع مبراجع ا
ند  ساابت : 5لبا ية ادلوية للقطاع العام و حاملعايري احملا ل  48 إىل 45 ..................................2008/2009سب
ند  ية: 6لبا يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط  50 إىل 49 ......................................................................ل
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ند  ساابت اخلاريج: 7لبا يار مراجع ا حلية ا ت  57 إىل 51 ..............................................................خمعل
ند  يجي: 8لبا تقومي الاسرتا تبرانمج ا  67 إىل 58 .............................................................................ل

يجيخطة . أ تقومي الاسرتا تبرانمج ا  64 إىل 60 ...........................................................ل
 67 إىل 65 ................................................................برانمج ترك اخلدمة الطوعي. ب

ند  ناء اجلديد: 9لبا برشوعات ا  71 إىل 68 ..................................................................................لم
ند  ياهتا: 10لبا يق و تد بو  نة الو يمي معل  معلتابعة  لل ي قجل تق  74 إىل 72 .....................................................م
ند  بو: 11لبا ثيل ادلول األعضاء يف الو يالاجامتع   82 إىل 75 ...........................................................مبم

 84 و83 .............................................................................................مسائل أخرى: 12ند لبا
نة:  :املرفق األول متدته ا للججدول األعامل اذلي ا  ع

ثاين  قامئة الواثئق:  لاملرفق ا
ثالث ثيل ادلول األعضاء:  :لاملرفق ا يق مع  تد بو  شاركني اذلين حرضوا اجامتع الو ممقامئة ا لل ي  قمل

يات بني مر":  :املرفق الرابع سؤو تعاون وتوزيع األدوار وا لا مل ساابت اخلاريج واملدقق ادلاخيل ل حلاجع ا
بو نة الو يو يق جل قتد  "لل
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 مقدمة

بو .1 نة الو رش  سادس  يانعقد الاجامتع ا للج ع يق  ل قتد شار إلهيا يف ما ييل بلكمة (لل نة"ملوا  أبريل 16 إىل 12يف الفرتة من ") للجا
يري وروز . 2010 يان  سادة  بوحرض الاجامتع ا سـىي ع) ئالريس(جل يل  عو يفري دراغه وغونغ ايلني ) ئانئب الريس(امثن خل جو

نربغن  يه وإيغور شريابك ويرت ز يفوجورج حداد وأكويت جوسون وأكمي أوالد ب يل  ن

 

ند    من جدول األعامل1لبا

 اعامتد جدول األعامل

تعديالت  .2 رشوع جدول األعامل مع بعض ا نة  متدت ا لا م للج  ).املرفق األول(ع

 

ند    من جدول األعامل2لبا

ياالاجامت لعلع بفريق اإلدارة ا
 

شارد، انئب  .3 يان و ميس بويل وكر يفري أوياما و يد  سادة ا بو، أي ا يا للو نة بأعضاء فريق اإلدارة ا متعت ا تا ن سـ ل ي لعل يللج ت يسج ج لج
ساعدا املدير العام يد ي واتغايك،  يد أميب سوندارام وا مواملدير العام، وا سـ لسـ  أنه مل جيد وعىل رمغ عزم املدير العام تقدمي الفريق إال. ل

يام  يد تريفور الكرك ا ساعده ا نغ وانغ وال  يد  به ا تطع ال ان يف، ومل  ية خارج  بب ارباطاته الر لقيال إىل ذكل  س سـب م ي سـ ئ سـ ن مس لت ي ل بيني ج ب س
باب نفس األ سـبذكل   .ل

نوا مؤخرا .4 يا وقدمت هتانهيا إىل أعضائه اذلين  نة بفرصة الاجامتع بفريق اإلدارة ا بت ا يور لعل عللج لجنة أيضا عن لوأعربت ا. ح
ها بأن يجي، ملأ تقومي الاسرتا تداخةل لربانمج ا تلف اجلوانب ا شة  نا ية  ية، وذكل  ئة جام تظمة مع الفريق  ت تعقد اجامتعات  ل مل خم ق بغ ع ي من كه م

يق أهداف الربانمج تطلب تالحام  لتحقويه جوانب  تعدادها . ت بهتا وا نة ضامانت ألعضاء فريق اإلدارة خبصوص ر سـوأعطت ا غ للج
تعاون  تقللا ها ا سه عىل و هم، لكهنا شددت يف الوقت  سـمع فر ملنف ضع ياغة  .يق ية تمكن يف  ها األسا نة إىل أن شوا صوأشارت ا سـ غلللج

يع  ساءةل عىل  تاجئ وثقافة ا تخذها اإلدارة، وكذا إرساء إدارة قامئة عىل ا ية  تصل هبا من تدابري  يمي اخملاطر وما  مجياسة  مل ن ت ي لسـ يف ختفتق ل
ية توايت ا ميا لتنظسـ  . مل

ياهتا  .5 نة وتو تقادمه أن مالحظات ا نة وأعربوا عن ا هرهتا ا ية اليت أ يا ابملقاربة اإلجيا صورحب أعضاء فريق اإلدارة ا للج ع للج ب ظلعل
ساءةل وحتمل تساعدمه يف تحديد اخملاطر واب هم، ورصحوا أن فريق اإلدارة يعمل يف واقع األمر كفريق وشددوا عىل الزتاهمم امجلاعي  مل  ب معل

ية سؤو لا تطلب حتيل أعضاء الفريق .مل بو، انطالقا من القمة،  يا يف الو هام اذلي جيري حا ثقايف ا تحول ا ي وأحاط األعضاء علام بأن ا ي ل ل لل
ثابرة  .ملابلصرب وا
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نة، شدد أعضاء فريق اإلدارة أيضا عىل الزتاهمم مبا ييل .6 ياانت اليت أدلت هبا ا تجابة  للجوا ب ية؛ و: للسـ شفا يدة وا فاإلدارة الر ل تعزيز شـ
ية الطوابع تطورات اليت )تاملربطة بإدارة اخملاطر(خل ادلا شأن ا ية  توفري معلومات موا نة ضامان  توح مع ا ل؛ واحلفاظ عىل تواصل  ب ت ل للج مف

بو ها الو يتعر رس عالقاهتم مع  ف ية واإلدارية اجلديدة  بات ا تقادمه بأن الرت يويف هذا الصدد، أعرب أعضاء فريق اإلدارة عن ا مي تع لتنظ تي
 .للجنةا

سائل األخرى اليت من شأهنا أن شلك خماطر مجة، مبا فهيا .7 توأثريت أيضا بعض ا تواصل : مل يف، وا تاك بة ا لاإليرادات ومرا ل ل ق
تعددة ادلاخيل بني نظمة وقدرهتا عىل إجياد حلول  توى ثقة ادلول األعضاء يف جدوى ا م املوظفني اإلداريني، واحلاجة إىل رصد  مل مسـ

 . األطراف لوالكهئا

نظمةو .8 يق أهداف ا يخ أفضل املامرسات اإلدارية هنجا  نة بامتسك فريق اإلدارة والزتامه برت بت ا ملر سـ تحقللج لح ً . 

مترار يف عقد اجامتعاهتام .9 يا عىل الا نة وفريق اإلدارة ا سـواتفقت ا لعل  . للج

 

ند    من جدول األعامل3لبا

ية خلالضوابط ادلا
 

 

نة مبوجب هذا ا .10 ثاينللجترد الواثئق املقدمة إىل ا لند يف املرفق ا  .لب

يق ادلاخيل وموظف والرقابة .ألف تد قبة ا ل  شع

يف  .11 تو رشية وا سم املوارد ا يد جون مارك غريامان، ريس  يق ادلاخيل والرقابة، وا تد بة ا يد ترين، مدير  ظقدم ا ل ب ق سـ ل شع لسـ ئ لق ل
يق ادلاخيل والرقاب تد بة ا تعلق بوضع املوظفني يف  ية  تطوير، معلومات ورشوح  قوا ل شع ت ه  . ةشفل

يق  .12 تد بة ا سابق، ال تزال مثة وظائف شاغرة يف  تكررة يف ا يات ا تو نة علام بأنه عىل رمغ املالحظات وا قوأحاطت ا ل شع ل مل ص ل للج
تني  .ادلاخيل والرقابة ية املعدةل لفرتة ا لسـنوأضافت أن املزيا يق ادلاخيل والرقابة قد رصفت لكن دون 2008/2009ن تد بة ا  ُ قل ل شع

 . مسـتوى جحم الاعامتدات

يس  .13 يق ادلاخيل ور تد سم ا نصيب ريس  يف  ية تو شأن  يد غريامان معلومات  نة، قدم ا ئوردا عىل طلب من ا ق ئ م لً ق ظ معل ب سـ لللج َّ
توايل يمي عىل ا لسم ا نذ أكرث من  .لتقق ية وإدارية  باب إجرا ية ال تزال جارية أل ها من أن هذه ا نة علام  موأحاطت ا ئبقلق سـ لعمل هرا 18للج ش 
بة للحاةل األوىل  ية10وأكرث من لنسـاب ثا بة للحاةل ا هر اب ن أ ل لنسـ متل جدا أن تظل وا. ش نادا إىل مالحظاهتا أنه من ا نة ا حملتجت ا ت سن للجت سـ

هور تان شاغراتن لعدة  تان أسا شو ي سيف  .ظ
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ية  :صتو

يق ادل .14 تد بة ا شاغرة يف  شغل الوظائف ا ية قصارى هجودها لإلرساع  سام ا يع األ بدل  نة بأن  قتويص ا ل شع ل ب ن ق مج ت اخيل ملعللج
 . والرقابة

يات الرقابة .ابء يذ تو صتابعة  نف   تم

يد و .15 يات الرقابةالسـقدم ا يذ تو ية عن  نة معلومات ورشوح  يد ترين إىل ا سم اإلعاليم، وا صي يل، ريس ا ه للج سـ نفلق تئ شف  . ل

 :مالحظات

نة علام مبا ييل .16  :للجأحاطت ا

يد و  )أ ( سـيان ا يا االب نولو تاكر إحدى أدوات  شري إىل أن ا جي اذلي  تك ب يل ي ية  يام ابلوظائف األسا سجملعلومات  لتسـ للق
يات جتارية جاهزة  سوق أيضا بر توافر يف ا يطة، وأنه  ية  ية  يات الرقابة يظل  تابعة تو جمواإلبالغ عن  ل ت سـ ن معل بص تق م

يدها ها ويف درجة  تلف يف تاك تعامل  تعقلال ليف خت ية معاجلة هذه . سـ ها تمكن يف  تصدي  بغي ا سائل اليت  يفورأى أن ا ل كن ل يمل
يات لك هجةلا سؤو يات وحتديد  لتو م بح أداة  .ص تني أوال ليك  تني  سأ بغي إجياد حل  ياق،  تصويف هذا ا ل مل نسـ معين ي ل

يل ابلاكمل وهام تكرة قابةل  يا املعلومات ا شغنولو تب للمل ج يق  )1: (تك تد يات ا تابعة تو ية  سؤولني عن  قحتديد ا لم ص معل مل
تعميل هذه األداة ) 2(و ياانت بطري(مسـحتديد  ثاللبإدخال ا يا  ).مقة مركزية أ وال مركزية  نولو سم  جوميكن  تك لق

ية تطوير األداة أو سؤوةل عن  تىض األمر ذكل لكهنا غري  تاكر هذه األداة إذا ا معلاملعلومات ا م ها قب تعام لا  .سـ

يات  )ب ( سؤو ية يه حتديد ا سأةل األسا يد ترين الرأي القائل بأن ا لووافق ا مل سـ مل سأةل إصد .لسـ نة علام بأن  يطت ا موأ للج ار ح
بو يات داخل الو سؤو يح األدوار وا يتعممي إداري هيدف إىل تو ل مل تب املدير العام، غري أنه حتقق  ض مكال تزال عالقة يف 

هره املدير العام عىل اخلصوص تحرك القوي للغاية اذلي أ يات العالقة بفضل ا تو تصدي  بري يف ا ظتقدم  ل ص لل ل  . ك

ت .17 نة بعمل املدير العام وقررت أهنا  بت ا سـور ستللج سؤولني ح شأن حتديد ا رش ما حتقق من تقدم  سابع  ها ا ملعرض يف اجامت ب ع ل ع
ية يف الوقت الراهن يه هذه ا يات الرقابة وما وصلت إ يذ تو لعملعن  ل ص  . تنف

يات  :صتو

نة مبا .18  :ييل للجتويص ا

بل عق  )أ ( ها  تعرا نة وذكل بغرض ا يات الرقابة إىل ا شأن تو تعممي اإلداري  ية  يغة الهنا قتقدمي ا ض سـ للج ص ب لل ئ ها لص عد اجامت
 القادم؛

يات الرقابة  )ب ( تابعة تو ية  يا املعلومات اليت مصمت دلمع  نولو سؤولني عن رصد ومعاجلة أداة  شأن ا صواختاذ قرار  معل مل مب ج  . تك
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يقات .جمي لتحقتجدات ا  مسـ

نة .19 ية إىل ا يد ترين معلومات ورشوحا  للجقدم ا ه شفسـ يد اي. ل برية، وا يدة جوان كونورز، حمققة  سـوشاركت ا ك لسـ تون، ل ميلن ها
سة هذا الاجامتع تقربا يف، طوال  تحدة يف  تب األمم ا يق ادلاخيل والرقابة من  تد بة ا يقات  سم ا تعاره  يموظف ا جل ن مل ل شع ق جسـ مكل ق  .لتحق

تقارير حىت اآلن ألهنا ترى أن من  .20 ثل هذه ا يقات الفردية، إال أهنا مل تطلب  تعراض تقارير ا يع ا نة  لوبرمغ أن ا سـ تط مللج لتحق تسـ
ياة األفراد اخلاصة وأرسارمهالرضوري ية  .ح احرتام  يق ادلاخيل والرقابة لزتويدها مبعلومات  تد بة ا متد عىل  نة  يه، فإن ا يلو ل شع للج تفصعل ق تع

 .وشامةل

 :مالحظات

نة علام مبا ييل .21  :للجأحاطت ا

ها الرابع يف مارس   )أ ( نذ اجامت نة  يات العديدة اليت خرجت هبا ا تو عوعىل الرمغ من ا م للج ص تكررة ، والض2007ل ملامانت ا
يق، إال أن األمور ال تزال عالقة ياسة ا يل  ياغة د شأن اترخي الانهتاء من  يد ترين  لتحقاليت أعطاها ا سـ ل ص ب  .10لسـ

نة  )ب ( تمل 11للجوعىل الرمغ من مالحظات ا نة تأسف كوهنا مل  يد ترين، فإن ا رشوح والضامانت اليت قدهما ا سـ وا للج سـ تل ل
يقا ية بأن ا تحقحىت اآلن أي ضامانت اك ياسة لف يل  بل إصدار د ية واحرتام للضوابط  ية وشفا تقال سـت جتري بلك ا ل ل قسـ ف

يق  . لتحقا

نة   )ج ( يع ا ية  يقات اك شأن ا يق ادلاخيل والرقابة  تد بة ا للجومل تكن املعلومات الواردة يف تقرير ملخص  تط ب ل لتسـشع ف تحق لق
ساس يمي سلمي ملا حتقق من تقدم يف هذا اجملال ا يام  حلا تق يقات وعالوة عىل ذكل، . بلق شأن ا توافر أي معلومات  لتحقمل  ب ت

يق ادلاخيل والرقابة تد بة ا قاليت جرت خارج  ل ية يف . شع ئات خار شاركة  شأن  ية  توافر أيضا معلومات اك جومل  يف م ب هت
يق  .لتحقا

سابقة أي معلومات عن   )د ( ها الراهن أ واجامتعاهتا ا نة يف اجامت تضمن تقارير امللخصات اليت قدمت إىل ا لومل  للج عت
يقات الفرديةمصاريف يف واملدة املطلوبني لالنهتاء من ا تاك تني أ وا تحق فرتة ا لن لسـ ل تلف . ل خمومن مث، فإن تربير 

يقات واألولوايت ظل جراء ذكل غري واحض  . لتحقا

نذ    )ه ( يقات  تعمةل كإطار إلجراء ا ية ا تو موقد وضعت اخلطوط ا لتحق سـ جهي يقات يف 2009ملل سم ا لتحق عىل صفحة  ق
ية  شابكة ادلا خلا يتإ(ل  ).ننرتا

                                                           
10

من ) ب (10 و)ج (9 والفقرتني WO/AC/5/2ثمن الويقة ) د(18 و)ب(17 والفقرتني WO/AC/4/2ثمن الويقة ) ج(13أنظر الفقرة  
 19، والفقرة WO/AC/12/2ثمن الويقة ) ج (19 و15والفقرتني  ،WO/AC/11/2ثمن الويقة ) ه( 16، والفقرة WO/AC/7/2ثالويقة 

ث من الويقة 61 إىل 59، والفقرات من WO/AC/14/2ثمن الويقة ) ب(40 و27، والفقرتني WO/AC/13ثمن الويقة ) ب(
WO/AC/15/2. 

11

 WO/AC/14/2ث من الويقة 26 ، والفقرة WO/AC/12/2ثمن الويقة ) ج(19 و15أنظر الفقرتني  
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يات  :صتو

نة تويص مبا ييل .22 نة القادم، فإن ا بة الجامتع ا للجاب للج  :لنسـ

يقات اليت أجريت يف عايم   )أ ( يع ا سـمي  توي عىل  لتحقإعداد تقرير مفصل  مجل تق شري إىل 2009 و2008حي توايل،  ي عىل ا ل
بادر  ِا ُ بة إ(مل شك يف حدوث غش، أ وطلب تقدمه  شعشكوى أحد املوظفني أ وطلب أ وا رشية وغري ل لبدارة املوارد ا

يق وأجراه )ذكل شارون وغريهام(لتحق، وإىل من أرشف عىل ا يق ادلاخيل والرقابة، ا تد تبة ا ل ملسشع ، وتقدير )ق
يف، واملدة الرضورية  تاك لا ية اليت (ل تقرير الهنايئ، مبا يف ذكل املدة ا تالم الطلب إىل وقت إصدار ا لفعلمن وقت ا ل سـ
يق ادلاخ تد بة ا ققضهتا  ل يق ذاته، شع شارون أ ولكهيام إلجراء ا يا املعلومات أ وا نولو تحقيل والرقابة أ وموظف و ج لتك تس مل

يق  لتحقوتاجئ ا يل أية خمالفة وغريهام(ن ية، عدم  تسجإجراءات تأد ية يف )يب سلطات القضا ية أ وا رشطة ا شاركة ا ئ، و ل حملل ل م
يق حيرتم رسية ا تضب عن ا تىض احلال، ووصف  سب  يق  لا ل تحقل مق مق ياة املوظف اخلاصةحتحق سه و حيق   .نفتحق

يق ادلاخيل والرقابة  تد بة ا يق اليت رفضهتا  بات ا يعة  تقرير أيضا معلومات عن عدد و تضمن ا بغي أن  قو تحق لن شع طل ب ل لي ط ي
بو تقاة اليت من شأهنا تعزيز ممارسة أفضل داخل الو يوإشارة إىل ادلروس ا بل ملسـ  .ملسـتقيف ا

ياسرشوعملوتقدمي ا  )ب ( يل  سـ الهنايئ دل نةل يق إىل ا للجة ا  .لتحق

يق ادلاخيل .دال تد قتقارير ا  ل

بو هام يف الو سفر وا يدمع ا ملل
 

بة  .23 لاب يق ادلاخيل رمق لنسـ تد قتقرير ا بو" :IA/01/2009ل هام يف الو سفر وا يدمع ا بق أن 2009 مارس 11املؤرخ يف " ملل سـ اذلي 
نة متعت ا رش، ا رش واخلامس  نة يف اجامتعهيا الرابع  ته ا تعر للجا ع ع للج ض يد جسـ ساعد املدير العام، واب يد أميب سوندارام،  سـ اب م لسـ ل

شرتايت  يري اإلدارة وا بة األنظمة واإلجراءات و يد كولني بوفام، انئب مدير  رشية، وا يغريوال، مدير دائرة إدارة املوارد ا مليل  تغ شع سـ ب ليغ ل فم
هام سفر وا سم دمع ا سة  يال كريفي، ر يدة  سفر، وا ملوا ل ق ي ن سـ ئل  . ل

نة علام .24 يطت ا للجوأ نة مع ح سفر الرا ياسات ا تجدات  شأن  يات  شأ فريق سفر لصوغ تو يد سوندارام أ ه بأن ا ل سـ سـ ب ص ن مسـ ل
يق ادلاخيل والرقابة، وكذا ما حدث من  تد بة ا هام  سفر وا شأن دمع ا يق  تد يات اليت ترد يف تقرير ا تو قمراعاة املالحظات وا مل لق شع ل ب ل ص لل

رشوط نقل اجلوي وا ليريات عىل ممارسات ونظم قطاع ا ل يفتغ تحدة يف  شأهنا واكالت األمم ا ن اخلاصة اليت تفاوضت  مل ِّوتمكل هذه . جب ُ
ثة أجراها املدير العام يف هذا اجملال يريات حد يات  تو يا تغ ص  . ل

نة هبذه  .25 بت ا للجور بادرةح يد سوندارام الرأي بأن ملا ية وشاطرت ا شفا سم اب سـ، وارتأت أن مثة حاجة إىل سن قواعد واحضة  ل لت ف ت
بة هلملسـمن شأن هذه ا ية حقوقا  تربون بعض املامرسات احلا يري سلوك بعض املوظفني اذلين  تدعي  سـياسة اجلديدة أن  ل يع تغ تسـ  . مكت
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يق اإليرادات يف معاهدة حتقيات  معل
تعاون  بشأن لا

 الرباءات ونظايم مدريد والهاي 

ن .26 ية ختصه، قررت ا باب  ياب املدقق ادلاخيل الرييس أل يق الوقت و جلنظرا  حص سـ غ يق ئلض تد تعراض تقريري ا يق ا قة  ل سـ تعل
نوانه IA/04/2009ادلاخيل رمقي  شأن الرباءات"ع  تعاون  يق اإليرادات يف معاهدة ا يات  شأن  يق الهنايئ  تد بتقرير ا ل معل ب حتقل املؤرخ " ق

نوانه IA/06/2009 و2009 نومفرب 4يف  يق اإليرادات يف نظايم مدريد و"ع  يات  شأن  يق الهنايئ  تد حتقتقرير ا معلق ب املؤرخ يف " الهايل
سمرب 21  . 2009ي د

 خطط العمل .هاء

نة .27 ية إىل ا يد ترين معلومات ورشوحا  للجقدم ا ه شفسـ  . ل

يق ادلاخيل و .28 تد نة مجموعة خطة معل ا تلمت ا قا ل للج ية (سـ ياجات، واسرتا يامي للمخاطر والا يجمبا فهيا خطة معل مفصةل و تت ح تق
ية يق، والربانمج واملزيا تد نا تني ) قل سمرب 30 مؤرخة يف 2011-2010لسـنلفرتة ا يقات املدير العام مؤرخة يف 2009ي د  12تعل، وكذا 

نة يف . 2010فرباير  تمل ريس ا للجوا نة، خطة معل مفصةل ومعدةل مؤرخة يف 12ئسـ رش  سادس  يوم األول لالجامتع ا للج أبريل، ا ع ل  23ل
نةو. مارس ها ا تايل مل  سخة سابقة من الواثئق ضاعت واب للجبد وأن  ل ن تعراض مجموعة . تسـتلمي يل ا نة تأ سـومن مث اضطرت ا جللج

يذ خطة العمل خالل  ها يف  تعرا يد ا نة  تعني عىل ا ندما  ها القادم يف يويو  يط وخطة العمل املفصةل إىل حني اجامت نفا ض تع سـتق ي للج ي ع ن لتخط
ناير إىل يويو  نالفرتة من   . 2010ي

تني  .29 يمي لفرتة ا نة أيضا خطة  تلمت ا نوا لسـتق للج تني  واس2011-2010سـ يمي لفرتة ا ية ا نرتا سـتق لل تني يف 2011-2010تيج  17خ مؤر
سمرب   .  أدانه34 و33 كام يرد ذكل يف الفقرتني 2009يد

 تقيمي .هاء

سؤول املايل الرييس  .30 يد فافاتيي، ا ئقدم ا مل يد ترين )املراقب(لسـ سم إدارة الربانمج واألداء، وا يد براديل، ريس  سـ، وا ق لسـ ئل
شأن حاةل ا بوبمعلومات ورشوحا  ييمي يف الو  .لتق

يمي  .31 توى تقارير  تاجئ والهنوض  شأن العمل اجلاري من أجل تعزيز إطار تصممي اإلدارة القامئة عىل ا نة علام  يطت ا تقوأ سـح ن ب مبللج ل
بو .األداء نة اكنت غري واحضة فامي خيص موعد وضع الو تلمهتا ا نة أن املعلومات اليت ا يوارتأت ا للج سـ يمي ي وللج بة وا تقنظام للمرا رصد ما لق

ية أو ها ومقارنة ذكل جبداول ز يذ  منأحرز من تقدم يف  معلت نف ِ تعملني األخريين  ُ بة  تاجئ وفائدهتا اب سـومعايري ويقمي ما حتقق من  سـ للمن لن
نظمة ية  للموصلهتا ابألهداف واألغراض الاسرتا  . تيج

توفري ضامانت ألحصاب ا .32 سمح  بة هام  نرص مرا ياس األداء  نة عىل أن  بوشددت ا ي ع قللج متدة ق ملعملصلحة واإلدارة، وأن املوارد ا

ثل  بو% 75متللموظفني اليت  يتقربا من مصاريف الو ية ي ية وفا تعمل بفعا تني األخرية  عللفرتة ا ل تُسـ ياب نظام  .لسـن نة أنه يف  غوترى ا للج
نظام أيضا  نظمة قارصة إذ يعد ا بة يف ا ية املرا تظل آ ها،  تا يمي  بة الربامج و لسمح مبرا ُّ مل ل سـ ن ُي ق جئ تق يمي القدرات اإلدارية، ق يا  لتقنرصا أسا سـ ع

سة برايس واتر هاوس  شامل ملؤ تقرير ا يه ا ساألمر اذلي شدد  ل ل  . كوبرز–عل
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يمي يف عام  .33 ياسة ا نذ اعامتد  تقل  يمي ا شأن ا يق ادلاخيل والرقابة  تد بة ا تقراء معل  تقوبعد ا م تق لق سـل سـ ب ل شع تجت 2007ملسـ سـتن، ا
نة أن احلاجة ال تزال ماسة إ تقدمللجا يمي  .لىل املزيد من ا يق ادلاخيل والرقابة  تد بة ا نة خطة  تعرضت ا تقويف هذا الصدد، ا ق ل شع للج سـ

سـامب 2010/2011العمل لعايم  توى  يع ا تقل ر يمي  تذبذبة وال تكفي للوفاء  نة جبالء أن اخلطة فضفاضة و تجت ا ح، فا سـ سـ ملللج فم تق م بن سـت
يعة ا يق ادلاخيل والرقابة و تد بة ا ته  ملاقرت ب ل طشع ق هاح تصدي  لشالك اليت اقرتحت اخلطة ا يل العمل، وعدم حتديد . ل ياب تفا صويف  غ

توى هذه اخلطة  شأن  ها غري قادرة عىل اإلعراب عن آراهئا  نة  يف األشطة املربطة بذكل، فقد وجدت ا حمتاك ب للج ت ن هانوإماكيةنفسل  .حتقيق 
تواف يل ا تفا توى ا يد ترين يرى أن  نة علام بأن ا ملوأحاطت ا ص ل سـ سـ مللج شارين وأايم معل ل متدة  ية ا يف املا تاك ترة، مبا يف ذكل ا ل ل للمسل ملع

هذا الغرض  .لاملوظفني، يكفي 

تني  .34 يمي لفرتة ا يد ترين بأن خطة ا شأن ترصحي ا يق  ها ا نة عن  نوأعربت ا تق سـقلق لل سـ ب لعم بب 2010/2011لللج ـى أمرها  س قد ا بنهت
يمي سؤوةل ا لتقعدم وجود أي موظف يف الوقت الراهن، أي ذهاب  نصب م شغل  تأخري املذكور أعاله  ية يف إجازة وضع، وا م الر ل ل ئيسـ

يمي سم ا تقريس  لئ ية ويطلب إلهيا . ق تمل خطة غري  ها  بب اذلي  نة عن ا ُوساءلت ا معل سـ للج تت جعل هلس تعرا ضا تقادها أن اسـ ع، وأعربت عن ا
رشط إعداد تقل، لكن  يمي  يام  ية ا تلزمي األعامل  بمن املمكن توفري املوارد  سـ بغ مب تق هذا الغرضبلق  28أنظر أيضا الفقرة ( ل خطة حممكة 

 ).أعاله

بو .35 يمي يف الو يفة ا تقدم هبا و شأن الوترية اليت  بالغ  ها ا نة عن  يوأعربت ا ظ ت ب ل تقللج يمي لفرتة  لقلق ية ا لتقويف أهنا جعلت اسرتا يج تك
تني   . ممارسة ال طائل مهنا2010/2011لسـنا

يات  :صتو

تعر .36 ية ا تقدمي ما ييل  نة  سـتويص ا بغ ب رشللج سابع  ها ا عاضه يف اجامت ل  :ع

بة 2010/2011خطة معل   )أ ( بدء العمل مبعايري املرا هادفة  شطة ا يل األ تضمن تفا سم برانمج اإلدارة واألداء  ق  لل ن ص ت لق
ياق مزي بويناسـواألداء يف  تاجئ ية الو بة بفضل . لنالقامئة عىل ا توقع أن حتدد اخلطة ما حتقق من تقدم يف جمال املرا قو ي

 .املطلوابت

يق ادلاخيل والرقابة وخط  )ب ( تد بة ا قة معل  ل تقل يقوم 2010/2011شع يمي  يةل بإجراء  يل األشطة ا سـ توحض اب ن متفص تقل لكف
تىض احلال ذكل ها إذا ا بة وتلزمي  تكامل موارد ا بة وتحديد املصادر اليت ميكهنا ا نا يف  قعىل تاك معل شعم سـ ب سـ بغي أن  .لل ينو

يام  ية  هر اخلطوط الز للقتضمن اخلطة خارطة  نتظ يجيمت تقومي الاسرتا يمي بربانمج ا يمي معني ويف يربط لك  تبلك  ل ت تقك  .تق

بقا ألفضل   )ج ( ية  ها الهنا يق اخلاريج والرقابة يف حتديد خطة  تد بة ا ية  تقال يمي معدةل تعكس ا ياسة  طو ئ ل شع ل سـ معلسـ ق تق
سم يق ادلاخيل والرقابة و تد بة ا يات  سؤو تحدة، وتوحض أدوار و قممارسات األمم ا ل شع ل م قمل

واألداء يف إجراء  دارةاإل برانمج 
يمي  .لتقا
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ند    من جدول األعامل4لبا

ساابت اخلاريج حلالاجامتع مبراجع ا
 

 

تب  .37 سؤول من ا يد ديديي مونو،  يد كورت غروتري، مدير، وا بو، وا ساابت اخلاريج يف الو نة مبراجع ا متعت ا ملكا م سـ سـ ي حل لللج ل ج

يق تد سورسي  يدرايل ا قا لللف ي   .ل

يلك الرقابة رحب الطرفان هبذه الف .38 توقع أن تطرأ عىل  هامة اليت  يريات ا بادل اآلراء وإقامة تعاون أوثق عىل ضوء ا هرصة  ي تغ لت ل ل
ساابت اخلاريج اجلديد همامه يف عام  تني، أي بدء مراجع ا تني القاد حلخالل ا م تارخي2012لسـن تداء من ذكل ا نة ا يل ا ل وإعادة  ب للج . تشك

ية وخبطة حممكة تضمن نقل املعارف نقال سلاميوأحاط الطرفان علام بأنه من الرضوري امل تقا لرور عرب مرحةل ا  .ن

ساابت اخلاريج  .39 يط ملرحةل الاتقال إىل مراجع ا شأن ا نة  ساابت اخلاريج ا ياق، طمأن مراجع ا حلويف هذا ا ن تخط ب للج حل لسـ ل
يد غروتري علام بأن  .اجلديد، مبا يف ذكل نقل امللفات واملعارف تايل فإنه لسـويف هذا اإلطار، أحاط ا يف، واب لبه قريب من  ن جت مك
ية بعد  ساعدة إضا تقدمي أية  فتعد  م ل ناير 1مسـ تىض األمر ذكل2012ي  نة هبذه املعلومات. ق إذا ا بت ا للجوقد ر  .ح

بو،  .40 يدة يف الو سامهة يف اإلدارة الر همة، أي ا تقاسامن نفس ا نة  ساابت اخلاريج وا يوبني خالل الاجامتع أن مراجع ا شـ مل ي للج حل ملت
ثالثة وأن  ياانت الرقابة ا تعاون ومواءمة العمل بني  ليق أوارص ا ك ل يق ادلاخيل (تعم تد بة ا نة، و ساابت اخلاريج، وا قمراجع ا ل شع للج حل

شرتك) والرقابة هدف ا يق هذا ا ساعدة عىل  ملمن شأهنام ا لمل شأن نوع املعلومات . حتق نظر  بادل وهجات ا بوبني أيضا أن مثة احلاجة إىل  ل ت ت
تهاليت يرغب لك طر تقال سه عىل ا يف احلصول علهيا من الطرفني اآلخرين وحفاظ لك طرف يف الوقت  سـ  . لنف

شأن الضوابط  .41 نظر  تعرض خالهل وهجات ا نة  نظم اجامتع ثاليث خالل ادلورة القادمة  هدف،  يق هذا ا بومن أجل  ل سـ للج ُي ت ل حتق
بو ية يف الو يادلا يد خل يد غروتري وا ية اليت أعدهام ا تعرا سـاألوراق الا سـ ض لسـ ثاليث ل تعاون ا شأن ا بريغر  ل ز ل ب ). أنظر املرفق الرابع(يفين

تعراض  شة اخلطط وا نا شرتكة يف بداية وهناية لك عام  يد غروتري بعقد اجامتعات  نة عىل اقرتاح ا سـوعالوة عىل ذكل، وافقت ا ق مل م سـ لللج
تاجات  . سـتنالا

يد مون وعلام اب .42 يد غروتري وا تعاون القامئ، أحاط ا تعلق اب سـويف ما  سـ ل لي يق ادلاخيل ل تد بة ا هام  يدة اليت  قلعالقات ا لجتمع شع بجل
نون . والرقابة ساابت اخلاريج ا ها القادم تقرير مراجع ا ناقش يف اجامت نة أهنا  ملعوقررت ا حل عللج يفة املدقق ادلاخيل"ست ظيمي و املؤرخ " تق

سطس 11يف  تقرير2009غ أ يات ا يذ تو ل، مبا يف ذكل حاةل  ص  .تنف

ية  .43 يات الرقابةمهوشدد الطرفان عىل أ يذ تو صرصد  ساابت  .تنف شديد يف خطة معل مراجع ا نة علام مبا ورد من  حلوأحاطت ا ت للج
بو إىل املعايري تقال الو ياخلاريج عىل ا ية ن  .العام للقطاع لادلوية سباحملا
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مترب  .44 بقا لالقرتاح اذلي قدمه املدير العام يف  سبو تقادها أن من ا122009ط نة عن ا ملف، أعربت ا ع تظمة للج منيد عقد اجامتعات 
ثالث  بة ا لئات املرا قي ثالية(له ثا بو) ل يمي اخملاطر يف الو ية و سائل ذات الصةل ابلرقابة والضوابط ادلا تعراض ا يال خل مل وميكن، إذا دعت . تقسـ

ثالث واملدير العام ئات الرقابة ا ثيل  شرتك بني  لالرضورة إىل ذكل، أن يعقب هذه الاجامتعات اجامتع  ي مم هم ُ. 

ن   من جدول األعامل5د لبا

ية املعايري سباحملا
لادلوية 

 العام للقطاع 

 2008/2009حساابت 

 

ثاين .45 نة يف املرفق ا لترد الواثئق املقدمة إىل ا  .للج

ي .46 يب فافا يد  ساعد املدير العام، وا يد أميب سوندارام،  تيوقدم ا يل سـ م فسـ ل سؤول املايل الرييس هل ئ، ا يدة كوك )املراقب(مل لسـ، وا
سة  يزن، ر يرو نةئب ية إىل ا ية، معلومات ورشوحا  للجاخلدمات املا ه  .شفل

تني إىل هناية  .47 نظمة عن فرتة ا ية  شوف املا نة بكون ا بت ا نور لسـح للم ل لك سمرب 31للج بقا 2009ي د ط أعدت يف موعدها و
تج عن الاتقال إىل املعاي ية وعىل الرمغ من العمل اإلضايف اذلي  نلألحاكم الواردة يف اللواحئ والقواعد املا ن ية ريل  للقطاع لادلوية سباحملا

 .العام

نة علام مبا ييل .48  :للجوأحاطت ا

بقا للمعايري  )أ ( شوف  طأعدت ا لك ُ
ية  سباحملا

لادلوية 
ية  للقطاع  بت األرقام عىل أساس املعايري احملا بالعام يف حني ا سس حت

بل يات املقارنة يف ا سري  تحدة من أجل  سـتقلألمم ا ملت معل ي نة علام أيضا بأن  .مل بوأحاطت ا تني للج ساب لفرتة ا لسـنيان ا حل
نادا إىل إقفال املعايري2010-2012 نة ا ست كام صدر يف بداية ا لسـ

ية  سباحملا
لادلوية 

ساب للفرتة اليت  للقطاع  حلالعام ا
ساابت بأثر رجعي، تحدة يف ا ية لألمم ا يامتىش مع املعايري احملا يف  تني سوف  حلبق فرتة ا مل ل بسـ يك سن َّ ُ لسـ ت

غري أن هذه  
يات لن ي يات الربانمجلعلما ها أثر يف  معلكون   .ل

شأن الرباءات   )ب ( تعاون  تني، جسل نقص يف رسوم نظام معاهدة ا بوخالل فرتة ا ل ُ يون فرنك سورسي-7.5(لسـن ي  ) مل
ييون فرنك سورسي و+ 4.5(وارتفاع يف رسوم نظايم مدريد والهاي  توايل0.4مل يون فرنك سورسي عىل ا ل  ي ). مل

تني % 75ىل  إ70وارتفعت مرصوفات املوظفني من  نة . 2008/2009 و2006/2007لسـنيف فرتيت ا يطت ا للجوأ ح
بة الارتفاع  ئويةنسـعلام بأن   ترجع أساسا إىل أن مرصوفات غري املوظفني خضعت لرقابة شديدة، األمر اذلي أدى ملا

ية أخرى  يك عن عوامل  نإىل زايدة أثر مرصوفات املوظفني يف إجاميل املرصوفات، ان وتعديل زايدة ادلرجة (تقه
ية وغريها نظا مسوايت املربات ا ل ت  ).ت

                                                           
12

 WO/AC/15/2قة ث من الوي3أنظر الفقرة  
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يات ترك اخلدمة واخملصصات   )ج ( تني ارتفاعا شديدا يف جحم اخلصوم اخلاصة  شوف يف هناية فرتة ا هر ا بعملو نلك لسـتظ ُ
ية ملا بعد اخلدمة  يون فرنك سورسي99 إىل 81ارتفعت من (لصحا ي  توارايل ). مل تحديث دلراسة أ كويربط هذا األمر  ب ت

نة أ وأكرث من اخلدمةوكون ية بفضل  بوا حقوقا إضا يع املوظفني ا سـ  سـ فمج رش إىل أثر برانمج ترك اخلدمة . كت يومل 
بالغ ترك اخلدمة اليت دفعت يف عام  هذه . 2009مالطوعي يف هذه األرقام، ما عدا  تقلص هذه الاعامتدات اخملصصة  لو ست

بالغ قدرها  يازات وا لالا يون فرنك سورسي مع هن45.9مت ي  ية مصاريف ترك اخلدمة 2009اية عام مل بب رضورة  تغط  بس
ها من جديد2010لعام  تلزم  جتميع، األمر اذلي  ية املقرتحة . يسـ متل أن يزيد جحم الفرق بني الاعامتدات املا لومن ا حمل

ية بهناية عام   .2011لوالاعامتدات احلا

ساابت   )د ( يل عن  تفا حويرد املزيد من ا ص تقرير املايل 2008/2009ل يصدر يف هناية هذا العامل يف ا لوهذا . سـاذلي 
تقرير ندما يصدر ا سائل  نة إىل هذه ا بب، مفن املمكن أن ترجع ا لا ع مل للج شأن ) ج(65أنظر أيضا الفقرة . (لس بأدانه 

  ).برانمج ترك اخلدمة الطوعي

ند    من جدول األعامل6لبا

ية يط للموارد املؤ سـا ستخط ل
 

س .49 يد أميب سوندارام،  نة اب متعت ا ما سـ لللج يد اعد املدير العام،ج سؤول فافاتيي، فيليب لسـوا ، )املراقب(ئالرييس  املايل ملا
يد سم ئريس يل، ياو لسـوا يدة كوك لقا يزن، لسـاإلعاليم، وا سة برو شار  اخلدمات ئير يرتا انراايانسوايم، ا يدة  ية، وا تاملا شـ سـ ملسل ت ل

ت سم اإلدارة وا لالرييس،  ق يد روبئ رشوعلسـدبري، وا ية ادلائرة، ملرت لووتون، مدير ا ية لاملا  .الربانمج وإدارة نواملزيا

يذ املعايري .50 ية تنفويدخل  رشوع للقطاع لادلوية سباحملا نظمة يف نفس ا نظام املايل يف ا يار اجلديد  ملالعام وا مل لل تلمت وقد  .ملع سـا
ها القا تمل تقريرا شامال يف اجامت يذ وتوقع أن  تعلق هبذا ا نقاط  نة قامئة قصرية ا عا سـنف ت ت ل تللج  .دملت

ند    من جدول األعامل7لبا

ساابت اخلاريج يار مراجع ا حلية ا ت خمعل
 

 

ثاين .51 نة يف املرفق ا لترد الواثئق املقدمة إىل ا  .للج

سؤول املايل الرييس  .52 يب فافاتيي، ا يد  ساعد املدير العام، وا يد أميب سوندارام،  ئوقدم ا مل يل سـ م فسـ ل يدة كوك )املراقب(ل لسـ، وا
ي سة اخلدمات املا يزن، ر لرو ي نةئب ية إىل ا للجة، معلومات ورشوحا   .شفه

ها ال  .53 شاور  ثت إىل ادلول األعضاء، إال أن األمانة مل  سخا من املراسالت اليت  ها  نة علام بأنه عىل رمغ  معوأحاطت ا تسلم بع ن تللج ت
توقع فهيا نة ا شأن اجلدول الزمين واخنراط ا ها وال  ية  ملشأن ا للج ب لعمل نة علام أيضا بأن . نفسب شعوأحاطت ا يق ادلاخيل والرقابة للج تد قبة ا ل

مترب املايض يه يف الاقرتاح اذلي قدم إىل ادلول األعضاء يف  سب ما أشري إ ية  سبنخرط يف ا ل ح لعمل  . ست



WO/PBC/15/22 

Annex I 

41  

WO/AC/16/2 

- 13 - 

يه ادلول األعضاء يف عام  .54 ها كون اجلدول الزمين املقرتح اذلي وافقت  نة عن  علوأعربت ا يا إىل أن 2009قلقللج شري  ن  مضي
ية ا بل بدئه معهل يف معلالانهتاء من  هر، ال أكرث،  ـي ثالثة أ بغي أن  ساابت اخلاريج اجلديد  قيار مراجع ا ش نهت تن ي حل ناير 1خت . 2012ي 

ساابت اخلاريج الراهن إىل املراجع اجلديد،  نة أن فرتة الاتقال هذه لرمبا قصرية جدا لضامن نقل سلمي للمعارف من مراجع ا حلوترى ا ن للج
تعني عىل وأنه رمبا تطلب األمر من مراج نظمة، وخاصة أنه  ناس مبا يدور يف ا بارة لال ساابت اخلاريج اجلديد بذل هجود  يع ا مل ئحل سـتج

تني  ساابت فرتة ا تصديق عىل  نظمة ا لسـنا ح ل  .2010/2011مل

شرتايت .55 يني ويس  ية  يار  ية الا نة األمانة علام بأهنا ترى أن  موأحاطت ا تع معل ت معل لللج نظر إىل الوضع ادلويل . خ لومن مث واب
يار يمي املايل يف معايري الا بغي إدخال ا بو، ال  تللو خي تقل تعراضه . ين تحكمي ال نة ا بغي تقدمي الاقرتاح املايل ذاته عىل املقابل إىل  سـو ل جل ين

ية لالقرتاح سق مع األجزاء األسا سـتأكد من أنه  ت يت ند. ل تطلب األمر تعديل دعوة الاقرتاحات مبوجب هذا ا بوبعا ذلكل، فقد  ي  .لت

نة لوأحاطت ا .56 هام ا تعر سم املايل و يعدهام ا تقين املرحيل الذلين  يمي ا يمي املقرتحة وا تمل معايري ا للجنة علام بأهنا  سـ لق سـ ل سـ ضلج تق تتق لت ل س
سطس  توايل2010غيف أبريل وأ يط األمانة علام  .ل عىل ا نة يف ما إذا اكنت قادرة عىل الالزتام هبذا اجلدول الزمين و نظر ا حتو للج ست

 .بذكل

ية  :صتو

بقا ذلكلتويص ا .57 ساابت اخلاريج وأن تعدل دعوة الاقرتاحات  يار مراجع ا يارا ال ترب الاقرتاح املايل  طنة بأال  حل ت مع يع ُللج خ ُ. 

 

ند    من جدول األعامل8لبا

يجي تقومي الاسرتا تبرانمج ا ل
 

 

ثاين .58 نة يف املرفق ا لترد الواثئق املقدمة إىل ا  .للج

ساعد امل .59 يد أميب سوندارام،  نة اب متعت ا موا سـ لللج رشية، ج يغريوال، مدير دائرة إدارة املوارد ا يل  يد  بدير العام، وا يغ لسـ فم ل
سم الضامن الاجامتعي، سة  ساعدة املدير ور يدة ترييز داير،  قوا ي م ئسـ   ل

تدبري سم اإلدارة وا شار الرييس  ناساموي، ا يرتا انرا يدة  لوا بق ت ي شـ ئسـ ملس ت  .ل

يجي .ألف تقومي الاسرتا تخطة برانمج ا  ل

يد سوندارام .60 يجيلسـقدم ا تقومي الاسرتا يا عن برانمج ا ت تقريرا مر ل يذ  .حل تقرير اذلي تضمن خارطة طريق  نة اب بت ا نفور لتح ل للج
تقومي بات عديدة. لبرانمج ا نا نة هذه اخلارطة يف  بت ا بق أن  سـوقد  للج طل   .مسـ
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نة علام مبا ييل .61  : للجأحاطت ا

يا ا  )أ ( يد سوندارام بأن خارطة الطريق اكنت معال مر حلرشوح ا هر تقربالسـ يتغرق ثالثة أ  .شسـ

ند إىل أربع قمي يه  )ب ( يجي  تقومي الاسرتا يلك برانمج ا يستو ت ل ساءةل : ه ملهنج قامئ عىل خدمة الزبون، والعمل يدا يف يد، وا
ية واإلدارية ية والاجامت ية ا سؤو تاجئ، وا ععن ا ل مل لبيئن مية عىل حدة وحددت مثاين  .ل تاجئ ومؤرشاهتا بلك  ُوقد ربطت ا ق لن ُ

باد مرشة  تاجئع ها .لنرة دلمع هذه ا نظمة أ وابلعديد مهنا أ و ية  بادرة تربط بأحد األهداف الاسرتا يعولك  جبمم للم يج  . تت

يا، مبن فهيم املدير العام   )ج ( نة ألعضاء اإلدارة ا يات  سؤو هامت اخلاصة  بادرات وكذا ا لعلوحتديد الرتابط بني ا ي ل مب معمل مل
بقا لل بادرة  ية تقدمي املطلوب عن لك  طسه،  بغ نة علام بأن  .جدول الزمين احملدد ذلكلمنف يطت ا ياق، أ للجويف هذا ا حسـ ل

ساءةل العام واخلطة  يا وقعوا اتفاقا مع املدير العام حىت هناية هذا العام، وبأن إطار ا ملأعضاء فريق اإلدارة ا لعل
تطوير يد ا توسط ال يزالان  ية للمدى ا لالاسرتا مل قيج  .ت

ساعد عىل  )د ( بادرات األمر اذلي  يودمج ا نفصةلسمل بو مكجموعة دوائر  م جتاوز معل الو نة علام أيضا بدور  .ي يطت ا للجوأ ح
ساءةل تاجئ وبإطار ا رشوع والعمل اجلاري املربط ابإلدارة القامئة عىل ا ملتب إدارة ا ن ت لمل يطت علام أيضا ابالنهتاء من . مك حوأ

يل إعاد يجي من  تقومي الاسرتا بادرات املربطة بربانمج ا بإعداد بعض ا ت ل ت ية عقب اعامتد األهداف قمل يلكة املر حلة ا له
شأ ابلاكمل بعد يجي مل  تقومي الاسرتا يلك إدارة برانمج ا ية املعدةل، وبأن  نالاسرتا ت ل ه ييج  . ت

يات   )ه ( سؤو بة ادلاخيل اذلي يقع مضن  تاجئ ونظام املرا بادرات وخاصة تكل اليت تربط ابإلدارة القامئة عىل ا ليع ا م ن ت مل قمج ل
بارشة  . ملاملدير العام ا

بادرات اليت انهتت  )و ( يف ا يف، مبا يف ذكل تاك تاك ياب معلومات عن ا ملو ل ل ل شات يف  .غ نا نة علام بأن ا يطت ا قوأ مل للج ح
نارص  تعراض  تاجئ ويس املوارد، وبأن املدير العام يقوم يف الوقت الراهن اب عهذه املرحةل ترتكز أساسا عىل ا سـ لن ل

يطمتطلبات املوارد الواردة يف خطة العمل، إذ جيري  ثل ا رشوعات  يط بعض ا يا اإلعداد  تخطحا مل تخط لل مل
 للموارد 

ية وتقدير مواردها عىل أن تقرتح عىل ادلول األعضاء نرص املوارد اخلاصة . سسـاملؤ ية املطلوبة  نارص األسا عومن بني ا سـ لع
يا حتديد جحم  رشوعات ومؤيد وفريق اإلدارة ا رشوع ورؤساء ا تب إدارة ا يحاول  لعلابملوظفني و مل مل تكل املوارد مكسـ

رشوعات اجلديدة/تتضمهنا خطة العمل املطلوبة اليت ال ية واقرتاحات ا ملاملزيا بغي إدخال . ن نة عىل أنه  ينوشددت ا للج
يف، إضافة إىل تكل  تاك ية أ ولكهيام مضن املعلومات اخلاصة اب بادرات اليت نفذت أ واليت حصلت عىل اعامتدات ما لا ل ل مل

ية ها مزيا تخصص  نود اليت  نا سـ لب سأةل تدريب املوظفني اإلداريني، ويه نقطة .  ولرمبا مصادر متويلل نة أيضا  موأاثرت ا للج
سة برايس واتر هاووس شامل ملؤ تعراض ا سضعف خطرية أشار إلهيا الا ل  . كوبرز-سـ

شا  )ز ( يلكة اليت انهتت فعال، كام  ية إعادة ا بعة يف  ية ا شأن ا نة  يوضعف املعلومات اليت قدمت إىل ا ه معل ت ملهنج ب لللج ر إلهيا مل
تعراض ) د(60يف الفقرة  تابعهتا لال ية كجزء من  نة هممة اإلرشاف عىل هذه ا ندت إىل ا سـعىل الرمغ من أنه أ لعمل للج مسـ

شامل لربايس واترهاوس يذ برانمج -لا نة عىل تقدم  ية العامة القايض بأن رشف ا يا مع قرار ا تنف كوبر، و للج ت مجلع متشـ
يجي تقومي الاسرتا تا  .ل
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يةتساءلت او .62 تا لنة عن األمور ا ل  :للج

ساءةل املديرين  )أ ( تقدم، ويف ميكن  بة ذكل ا نة مرا تقدم، ويف ميكن  ياس ا ميف ميكن  ك ل للج ك ل قك نة علام . ق يطت ا للجوأ ح
تاجئ ياس ا متكن من  ية كجزء من اخلطوات القادمة  شاء اخلطوط األسا نبإ سـ لن ق ية . لل سـوتضمن هذه اخلطوط األسا ت

تعلق األول ابلزابئن وا لسحني  ي بة  .ثاين ابملوظفنيم سحا للمرا يق ادلاخيل والرقابة ابلفعل  تد بة ا قوقد أجرت  مق ل شع
تاجئه قربا تصدر  ية، و نقص يف الضوابط ادلا يمي ا ية كجزء من  يادلا ن سـ خل ل ُخل  .تق

يف معقوةل  )ب ( نادا إىل تاك ميت ا ها و بادرات قد خطط  يع ا لما إذا اكنت  مل تمج سل ِّ  .ُق

نظمة املوارد، مبا فهي  )ج ( توافر لألمانة للمما إذا اكن  هارات والقدرات اليت مل  تا ا وتأثري برانمج ترك اخلدمة الطوعي يف (مل
يجي)ذكل تقومي الاسرتا تضطلع بربانمج ا ت،  ل نات  .ل ندما انطلق برانمج ا نة أنه  سه، ذكرت ا ياق  لتحسيويف ا ع للج نف لسـ

ية يف عام  يذ ه2008سسـاملؤ هائل الرضوري  سه نظرا للعمل ا سؤال  نف طرحت ا لتل نف  .ذا الربانمجل

توفري .63 سابقة  باهتا ا نة  بجددت ا ل طل  :للج

تني  )أ ( يع املوظفني املؤ تقةل  ية، وقامئة  سب ادلرجة والوحدة ا ناصب  يع ا بني  يف  تو قجدول  جبم سـ مي حب مل مج ي ظ ملل لتنظ ِّ ومت  .ُ
ية يريات  بة أي  مية ومرا نظمة إدارة  ية أمر حامس إلدارة ا يلكالاتفاق عىل أن هذه اخلطوط األسا تغ مل هسـ ق  .سل

يارية يف برانمج و  )ب ( بارية وتكل الا نارص اإل تحديد، بني مجةل أمور، ا بعة الرضورية  تيل نقذي للخطوات ا لع ل ت خحتل ج مل
يجي تقومي الاسرتا تا  .ل

ية  :صتو

تقدمي  .64 نة تويص  نة، فإن ا يجي اليت أولكهتا ادلول األعضاء إىل ا تقومي الاسرتا نظر إىل هممة اإلرشاف عىل برانمج ا باب للج للج ت ل ل
يةتقرير مر ند عقد لك اجامتع من اجامتعاهتا ا لفصلحيل إلهيا   .ع

 برانمج ترك اخلدمة الطوعي .ابء

ها اخلامس  .65 نة الجامت تقرير املرحيل اذلي توصلت به ا نة تقريرا ملخصا عن برانمج ترك اخلدمة الطوعي املمكل  تلمت ا عا للج لل للج سـ
 .عرش

نة علام مبا ييل .66  :للجوأحاطت ا

بكر و65ل  طلب ترك اخلدمة يدخ88قبول   )أ ( تقاعد ا مل طلب مهنا مضن خطة ا .  مضن اتفاق ترك اخلدمة الطوعي23ل
ثل  ئة موظفي اخلدمة العامة، و من هذه 57ميو بات  فا يني27لطل ئة ا ملهن من  ئة املد4 وف توافر عىل املقابل . يرينف من  تومل 

بة  ئة أ وا لنسـأية معلومات عن توزيع ادلرجات مضن لك  ئويةف سـاميت ملا هذه ا حب  لتق سب ادلرجة مقارنة ابلعدد العام ل
ناصب دامئة شغلون  مللموظفني اذلين   .ي
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تدبري اليت حتوي أكرب عدد من املوظفني  )ب ( بة الرباءات وجماالت اإلدارة وا لوتركزت معظم حاالت ترك اخلدمة يف  . شع
ناير ويويو  يف حني توزعت ابيق احلاالت عىل الفرتة بني2009 حاةل ترك اخلدمة يف عام 27ُوقد جسلت  ن   .2010ي

ساب   )ج ( ية ا توال تزال  متويهل وآاثره عىل أحاكم ترك إجاميلحمعل توافر بعد املعلومات اخلاصة  يف الربانمج قامئة ومل  ب تاك ت ل
يازات ما بعد اخلدمة  .متاخلدمة وا

شاغرة  )د ( ناصب ا يه هذه ا تؤول إ توافر أية معلومات يف برانمج ترك اخلدمة الطوعي عام  لوال  مل ل سـ  .ت

يع املوظفني اذلين يرتكون اخلدمةوال   )ه ( بة  متر اب مجلتزال جتري مقابالت املغادرة و لنسـ  .ستسـ

ية  :صتو

تقدمي تقرير مفصل  .67 نة تويص  يجي، فإن ا تقومي الاسرتا بة برانمج ا نة مرا نحهتا ادلول األعضاء  بويف ضوء الوالية اليت  للج ت ل قجل م
ها القادم تقرير  .عإلهيا يف اجامت تضمن هذا ا بغي أن  لو ي سابقةين يع الواردة يف الفقرة ا يع املوا لمعلومات عن  ض  . مج

 

ند    من جدول األعامل9لبا

ناء اجلديد برشوعات ا لم
 

ثاين .68 نة يف املرفق ا لترد الواثئق املقدمة إىل ا  .للج

ساعد املدير العام، .69 يد أميب سوندارام،  نة اب متعت ا موا سـ لللج يد  ج ناء، وا نة ا نة  يل بويون، أ يدة إيزا سـوا ب جل ي ت ب لسـ ل ألفي وفافريو، مل
رشوع،  يل فري، املدير العام  يد جون دا تدبري، وا سم اإلدارة وا باين،  بة ا ناء اجلديد،  رشوعات ا سم  للمشار  سـ ل ق مل شع ب م بق نيت ل ل مس

سامهة  هارت ورشاكؤه، رشكة  مبور يادة("ك  ").لقا

نة علام مبا ييل .70  :للجوأحاطت ا

شأن ما نصحت به ا  )أ ( سوية اليت توصل إلهيا املقاول العام  با سمل لت بىن املاكتب اجلديد  ناء ومفاده أن  نة ا يُيادة  ب سجل م للق
بو عرب ثالثة مراحل يه توبر 8يف املوعد األصيل يف ) 1: (يإىل الو بىن؛ و% 80، أي 2010ك أ  نومفرب 5يف ) 2(ملمن ا

سفيل؛ و2010 بىن، أي الطابق األريض والطابق األول والطابق ا ية ا بة  ل اب مل لبقسـ شأن) 3(لن بسب ما اتفق  يف ح ضه وأ
رشوع يف هناية نومفرب2009إىل العقد األصيل يف عام  ياانت إىل ا يف مركز ا ندما أ مل  ب ض   .لع

يري   )ب ( تأخريات اليت أفرزها  ية وه وحل معيل  هور احلاجة ألشغال إضا يجة  بري  تأخري جاء إىل حد  تغوهذا ا لل ك فل ظ نت
تأخري ية املرتبة عن ذكل؛ ومن شأن هذا ا لاملواصفات واألشغال اإلضا ت ية نقل عدد ف تقدم يف  بو عىل ا ساعد الو معل أن  ل ي ي

ية يف إضا ية من دون أية تاك سب اخلطط األ فبري من موظفهيا  ل صل ح  .ك
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ية وتضمن، بني مجةل أمور، شطب أي همةل   )ج ( ها الهنا تعديالت اليت أدخلت عىل العقد مع املقاول العام يف مرا توا ئ حلل
تعدى بب أي تأخر  بل فرض غرامة  ية  يإضا س ق نح املقاول همةل بف بىن يف حني أن العقد األصيل  سلمي ا م توارخي  مل ت

بوعني  .سـأ

يا   )د ( ية ادل يط األمين ملعايري العمل األ شويش ا ية إلجياد حل الحامتل  سلطات ا شات ال تزال جارية مع ا نا نوا ن حمل ت حملل ل ق ممل
شأ تجدات  نة علام بآخر ا تحاط ا يث  تحدة عىل حق مرور الراجلني  بلألمم ا سـ للج سـ ململ ها ح عن هذا املوضوع يف اجامت

ها القادم. القادم شأن هذا املوضوع يف اجامت تجدات  نة علام بآخر ا تحاط ا عيث  بح سـ للج  .ملسـ

يف معاهدة  )ه ( بىن املؤجر حلفظ أر بىن مؤجر ما عدا ا بق مثة أي  بىن املاكتب اجلديد، لن  شـوعقب الاتقال إىل  مل ي من م
 

تعاون بشأن لا
 .الرباءات 

بة إىل الاتقال إ  )و ( نواب ية لنسـ تعلقة يف أغلهبا اب بق أن أصدرت األمانة مذكرة املدير العام ا بىن املاكتب اجلديد،  لعملىل  مل سـ م
بىن القامئ يلكة ا ملاجلارية إلعادة  يقه بعد الاتقال إىل  .ه بغي  ية عام  تو تضمن اخلطوط ا يوحض تعممي إداري  نو ب جهي ل ي تطسـ ين

بىن اجلديد تدعي األمر توزيع املوظفني يف مجمو .ملا يع املاكتب واملرافق بعد الانهتاء من سيسـو مجعات جديدة عىل 
بىن اجلديد ملالاتقال إىل ا ية .ن يادة يف هذه ا شارك ا لعملولن  تجدات هذا املوضوع . لقت نة إحاطهتا علام بآخر  سـوتوقع ا للج مت

ها القادم  .عيف اجامت

يوب ا  )ز ( تني تغطي ا توي ضامنة من  بىن اجلديد، فإن العقد  سلمي ا لعوعقب  حي مل نوات تغطي سـنت سـيطة ومخس  لبسـ
يوب  تورة"لعا يب إذا دعت ". ملسـا تصويب أي  بة املقاول  ية مطا سؤو بو  بىن ومقر الو عويضطلع فريق إدارة  ب ل ل مب ي م

يه من خماطر .احلاجة إىل ذكل نطوي  بات املقدمة ضد الضامن وما  يل املطا ية  سأةل  علوأثريت  ت ل سج تم سأةل  .كيف موهذه 
نظر فهيا مرة نة أن  تبغي  للج بو إلدارة خماطر املقاوالت ذاتهين شاء إطار الو ياق إ ية يف  ي اث ن سـ  .ن

شالك  )ح ( ناء قاعة املؤمترات اجلديد دون أية  يار مقاول عام  ية طلب الاقرتاحات ال موتقدمت  ب ت لمعل ئة  .خ متعت  هيوا ج

تحكمي يف موعدها وقامت  يار أويل"لا بد و" ختاب يث  ناقصات  شاركة يف مرحةل ا رشاكت  تلعدد من ا مل للم مجيعها، حل
هام رشوع ا نة علام، مؤهةل لالضطالع هبذا ا يطت به ا لسب ما أ ملح للج ية . ح تعلق ابحلفاظ عىل رسية  معلأما ما  ي

شأن اختاذ  يق ادلاخيل والرقابة  تد بة ا نة و يات اليت أصدرهتا ا تو يطت علام بأن ا نة أ يار، فإن ا بالا ل شع للج ص ل للج قت ح خ
ية صارمة حتول دون الوصول إىل ه  .ُذه املعلومات قد نفذت ابلفعلمنإجراءات أ

بىن املاكتب اجلديد   )ط ( تعديالت عىل اتفاق القرض اخلاص  مبوجتري ا يون فرنك سورسي اخملصص لقاعة 40 إلضافةل ي  مل
بلغ . املؤمترات اجلديدة نذ أن حسب  سجل أي حسب مضن اتفاق القرض األصيل  مومل  م يون فرنك سورسي يف 50ي ي  مل

بو . 2009مارس  حتوال تزال الو شورة ي تعديل اتفاق القرض املذكور أعاله وتقدمي ا تقل معين  شار مايل  ملتفظ  ب ب سـ مت مبس
يد حسب القرض األصيل ومراعاة حركة معدل الفائدة عىل اخلصوص عشأن موا  .ب

بو للمخاطر  )ي ( يأدخلت اخملاطر املربطة بقاعة املؤمترات اجلديدة يف جدول الو ت يق علام بأنه من . ُ تد نة ا يطت  قوأ لح جل
ناء الرضور يني املقاول العام اجلديد املعين  ها يف اجلدول بعد  هذه اخملاطر وإدخا تصدي  يةل اب بي اختاذ اخلطوات ا ل ل بلكف تع ل

 .قاعة املؤمترات اجلديدة
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ناء اجلديد الزتم، عىل ما  .71 رشوع ا نة ابلفريق عىل وضوح ومشوية الواثئق اليت قدهما وما حتقق من تقدم إذ أن  بونوهت ا م ل لللج
ية اخملصصةيبد يد واملزيا نو، ابملوا   .ع

 

ندان    من جدول األعامل11 و10لبا

ياهتا يق و تد بو  نة الو يمي معل  معلتابعة  لل ي قجل تق م
 

بو ثيل ادلول األعضاء يف الو يوالاجامتع   مبم

 

ند  نة :10لبا يمي معل  جلتابعة  تق ياهتا م يق و تد بو  معلالو لل 13قي

 

تاجئ الفريق ا .72 شأن  نة علام  نأحاط الريس ا ب للج يق املعقود يف ئ تد نة ا سائل املربطة  قلعامل املعين اب ل بلج ت . 2010 فرباير 10-9مل
يعقد يف  بو  سقي الو ية العامة وفريق  تابعة بني ريس ا شاراي  سـوأشار الريس إىل أن اجامتعا ا ي ن مجلع للم مت ئس به 19ئ ئ أبريل وأنه وان

شاورات ية العامة بعد ا ملمتعان بريس ا مجلع ئ  . سـيج

نة عن  .73 ناوهبم للجوأعربت ا ية  نة وآ يل أعضاء ا شأن  يل اختاذ قرار  مترار ادلول األعضاء يف تأ يق جراء ا تها ا ل للج ب شكلعم ج تقلق سـ

تني حىت اآلن نظمة  .سـنألكرث من  شاء ا بو يف حال إ ية الرقابة يف الو يار عارم  تأخريات قد تؤدي إىل ا نة أن هذه ا ملوترى ا ن ي لعمل هن ل للج
تداء من عام  ت2012با يق  تد نة  ت  لل بوقجل ساابت  يكون من أعضاء جدد ال يعرفون معل الو يني مراجع  ثب، وكذا  نة عن  حومعل ا تع ك للج

نة بل بداية والية ا هر فقط  للجخاريج ثالثة أ ق  .ش

تصف يو .74 تخذ قرار حبلول  نة أنه إذا مل  نوارتأت ا ي مللج تعرضان للخطر يف عام 2010نيو ُ ياهتا قد  ها و ي، فإن  معل  ولرمبا يف 2011معل
 .يضا أ2012عام 

ند  بو :11لبا ثيل ادلول األعضاء يف الو يالاجامتع   مبم

تني  .75 بهيني ُعقدا يف فرتتني سا يني  بقعقب اجامتعني غري ر ش سطس 21(مس سمرب 4 و2009غ أ ثيل )2009ي د مم، ُعقد اجامتع مع 
بو ثالث .يادلول األعضاء يف الو شاركني يف املرفق ا لوترد قامئة ا يق يف وخالل اجامتع الفريق العامل امل .مل تد نة ا تعلقة  سائل ا قعين اب ل بلج مل مل

يا2010فرباير  ية ووافقت عىل إعطاهئا طابعا مؤ ناهنا عىل هذه الاجامتعات غري الر ً، أعربت ادلول األعضاء عن ا سـ مس ست  . م

متعت بأعضاء من فريق اإلدارة  .76 نة ا نة، وبأن ا نود من جدول أعامل ا تلف ا ثلني علام  جوأحاط الريس ا للج للج ب مبخ لملم يا ألول ئ لعلا
نظر)  أعاله9 و3أنظر الفقرتني (مرة  مثر لوهجات ا بادل  لوأسفر الاجامتع عن    .مت

                                                           
13

تان    .WO/GA/38/2 Corrو WO/GA/38/2ثيقالو
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بت ذكل ما ييل .77 شات اليت أ نا ية وا نود الواردة يف اإلحاطة اإلعال نت ا عقو قم مل ب  :لتضم

يجي وخارطة الطريق األوية اليت قدمهتا اإلدارة  )أ ( تقومي الاسرتا لبرانمج ا ت نة إىل: ل بة للجأشارت ا متر يف مرا ق أهنا  ستسـ

تعراض  ثل ا ثة  بادرات القدمية واحلد تضمن بعض ا يجي وخارطة الطريق اليت  تقومي الاسرتا يذ برانمج ا سـتقدم و ي مل ت ت مل تنف
ته، واملعايري املوظفني نظام حئوال

ية  سا با حمل
لادلوية 

تقومي  للقطاع  ية، وبرانمج ا يط للموارد املؤ لالعام، ونظام ا سـ ستخط ل
يجي  .تالاسرتا

هر الوظائف واملوظفني  )ب ( تكرر جلدول  نة ا ُيظوطلب ا مل  .للج

هام يف موعدهيام،   )ج ( ناهنا عىل وضوح الواثئق والعروض وتقد نة عن ا ناء اجلديد، مبا يف ذكل إعراب ا رشوع ا ميو ت للج ب مم ل
يد احملددة سب املوا رشوع  عوتقدم ا ح  .مل

يق ادلاخيل والرقابة  )د ( تد بة ا سائل املربطة  قوا ل شع ت  .بمل

تني حساابت فرتة   )ه (  .2009-2008لسـنا

تقرير ثلني يف منت هذا ا لترد املعلومات اليت قدمت إىل ا  .ملم

نة .78 ية وعىل معل ا ناهنم عىل اإلحاطة اإلعال ثلون عن ا للجأعرب ا ت مملم شات .م نا ئةل وأجوبة و سة أ قوعقب اإلحاطة دارت  سـ  .مجل

نة، .79 بل ا سأةل  للجوأاثر الريس  تقم مت مسـئ بدأ الا ية  سـوشدد مرة أخرى عىل أ م تفاظ بأعضاء مه يق ذكل ابال حرارية ويف ميكن  حتق ك
بل نة يف ا شأن جحم ا توصل ادلول األعضاء عىل اتفاق  ندما  يني لعام إضايف  نة احلا ملسـتقا للج ب ت ع ل ئوشدد الريس أيضا عىل أن  .للج

بل  ناوب  نة اكنوا يفضلون أن جيري ا بات سابقة، وأن أعضاء ا نا سأةل حامسة كام ذكر يف  يت  تو قا م تق للج سـ م لل نة واحدة عىل ُ سـتني أ و سـن
نة حبلول يويو . األقل شأن جحم ا ية ادلول األعضاء اختاذ قرار  سؤو بح اآلن من  نوقد أ للج ب ل م يني 2010ص سع من الوقت  سمح  تع  ت لي مب

يار أعضاء جدد نة، فإ .ختوا يص عدد أعضاء ا ية، يف حال اختاذ قرار  سري الفرتة الاتقا بعض إىل أنه من أجل  للجوأملح ا تقل ل ن ي بل نه من ت
تفاظ بعدد  يني واجلدد2011 أعضاء خالل عام 9حالرضوري الا تكونون من األعضاء احلا ل  تداء من عام  .ي نة 2012بوا تكون ا للج،  ست

تخذه ادلول األعضاء بقا للقرار اذلي  ناوب ذاهتا  ية ا تابلاكمل من األعضاء اجلدد وبدأ  ط ت معل  .لت

ثيل ادلول األعضاء إىل تو .80 باه  صولفت الريس ا مم ت نة يه اليت نئ يمي، ورصح أن ا تضمن تقرير ا نة وخاصة تكل اليت  للجيات ا ت لتقللج
يات تو صصاغت هذه ا نة  .ل ثلني بأن الوضع القانوين ألعضاء ا للجوإضافة إىل ذكل، ذكر الريس ا ملم ئ يف مل حيدد إزاءَّ بدل ا نظمة وا ملض ا ل مل

سأةل اليت ئوأخريا، شدد الريس مرة أخرى عىل رضورة تصدي ادلول األعضاء. بعد نة، ويه ا ناسب  سأةل عدم تقدمي دمع همين  مل  للج ممل
مترت لفرتة طويةل نة فعاال وتضطلع بدور أسايس يف عايم . سـا يات ا بح رضوراي حىت يكون معل و للجوهذا ادلمع أ معل  2012 و2011ص

ية إىل عضوية جديدة تقا نة يف مرحةل ا لندما تكون ا ن للج  .ع

ثلون عن ثقهتم يف معل ا .81 بلملموأعرب ا مترار هذا العمل يف ا ملسـتقنة ورضورة ا سـ مترارية وعىل  .للج بدأ الا سـواتفقوا عىل  م
نة وناوب أعضاهئا جيراين يف موعدهام وبطريقة  يل ا ية  نة حىت تضمن أن  شأن جحم ا ية  توصل إىل اتفا تعجال يف ا تالا للج معل للج ب ل شكسـ تق

 .منتظمة
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يات  :صتو

نة بأن .82   :للجتويص ا

متكن تتوصل ادلول األعض  )أ ( نة يف موعدها حىت  يار أعضاء ا يةل وناوب وإجراءات ا شأن  تاء فورا إىل توافق  للج ت ت خب شكت
يني  نة احلا يةل أعضاء ا مترارية من خالل  يار األعضاء اجلدد وسمح ابال يني وا لادلول األعضاء من  للج ت ت تشكتع سـخ

 .2011واألعضاء اجلدد يف عام 

نة  )ب ( يات ا متر ادلول األعضاء يف حفص تو للجو ص نةتسـ يمي  تضمن تقرير ا للج وخاصة تكل اليت   .لتقت

نة  )ج ( يا إىل ا تقدمي األمانة دعام  سأةل املصادقة عىل املوارد  للجونظر ادلول األعضاء يف  ن ل م ًت  .هم

نة  )د ( يات ا شأن تو شاورات  يع ا به يف  نة وان للجوشارك ريس ا ص ب مل مج ئ للج  .ئي

 

ند    من جدول األعامل12لبا

 مسائل أخرى

يقللالاجامتع القادم  .ألف تد بو  قنة الو لل ي ج
 

تا يف الفرتة من  .83 نة مؤ قحدد موعد عقد الاجامتع القادم  للج  .2010 ول يوي9 يويل وإىل امجلعة 5 ثالاننيُ

شة .84 نا سأةل مبزيد من ا نة هذه ا ناول ا تضمن جدول أعامل الاجامتع ما ييل، عىل أن  قومن املرتقب أن  مل مل للج  :تتي

 .ليالعالاجامتع ابملدير العام وفريق اإلدارة ا .1
ية .2   خلالضوابط ادلا

يق ادلاخيل والرقابة .ألف تد بة ا يف يف  تو قا ل شع ظ  ل

يات الرقابة .ابء يذ تو صتابعة  نف   تم

يقات .جمي لتحقتجدات ا   مسـ

يق ادلاخيل .دال تد قتقارير ا  ل

 خطط العمل .هاء

يمي .واو  لتقا

ساابت اخلاريج .3   حلوالاجامتع مبراجع ا

ية .4 يط للموارد املؤ سـوا ستخط  ل

تق .5 يجيلوبرانمج ا  تومي الاسرتا
يجي .ألف تقومي الاسرتا تخطة برانمج ا  ل
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 برانمج ترك اخلدمة الطوعي .ابء

ساابت اخلاريج .6 يار مراجع ا ية ا حلو ت  خمعل

ناء اجلديد .7 رشوع ا بو  لم
ياهتا .8 يق و تد بو  نة الو يمي معل  تابعة  معلو لل ي قجل تق  م
بو .9 ثيل ادلول األعضاء يف الو يوالاجامتع   مبم

سائل أخرى .10  مو

 ] املرفق األولييل ذكل[
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 جدول األعامل

متدته بوعاذلي ا نة الو ي  يق جل قتد  لل

 

 اعامتد جدول األعامل .1

يا .2  لعلالاجامتع بفريق اإلدارة ا

ية .3   خلالضوابط ادلا

يق ادلاخيل والرقابة .ألف تد نة ا قموظف و ل  جل
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يات الرقابة .ابء يذ تو صتابعة  نف  تم

يقات .جمي لتحقتجدات ا  مسـ
يق ادلاخيل .دال تد قتقارير ا  ل
 خطط العمل .هاء

يمي .اوو  لتقا

ساابت اخلاريج .4  حلالاجامتع مع مراجع ا

ية املعايري .5 سا با تني  للقطاع لادلوية حمل ساابت فرتة ا لسـنالعام و  2009-2008ح

ية .6 يط للموارد املؤ سـا ستخط  ل

ساابت اخلاريج .7 يار مراجع ا حلية ا ت  خمعل

يجي .8 تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

يجي .ألف تقومي الاسرتا تخطة برانمج ا  ل
 ك اخلدمة الطوعيبرانمج تر .ابء

ناء اجلديد .9 برشوع ا  لم

ياهتا .10 يق و تد بو  نة الو يمي معل  معلتابعة  لل ي قجل تق  م

بو .11 ثيل ادلول األعضاء يف الو يالاجامتع   مبم

 مسائل أخرى .12

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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 قامئة الواثئق

ُشري الواثئق خبطوط مائةل إىل أهنا واثئق قدمت ب نةت بل اجامتع ا بوعني  للجعد موعدها الهنايئ احملدد يف أ  .قسـ

ند   اعامتد جدول األعامل :1لبا

نواهناWO/AC/16/1 Provثالويقة   ".مرشوع جدول األعامل" ع 

ند  يا :2لبا  لعلالاجامتع بفريق اإلدارة ا

نواهنا WO/CC/61/2ثالويقة  ساعدي املدير العام"ع    .2009 مايو29املؤرخ يف " مموعد مع نواب املدير العام و

ند  ية :3لبا  خلالضوابط ادلا

نقص ادلاخيل يمي ا لدراسة   تق

يد ترين واملؤرخة يف  بريغر إىل ا يد ز نقص ادلاخيل بعهثا ا يمي ا تعلق بدراسة  سـرسائل  سـ ل لت نل مترب 16يفيتق يد ترين 2009سب  لسـ ومن ا
بريغر املؤرخة يف إىل يد ز يفين ا مترب 21لسـ  .2009سب 

 بنود جدول األعامل

يف .ألف تو ظا يق شعبة يف ل تد قا   ث ال توجد أية ويقة–والرقابة  ادلاخيل ل

يات الرقابة  .ابء يذ تو صتابعة  نف   ال توجد أية واثئق–تم

يقات .جمي لتحقتجدات ا   مسـ

نوي لعام "مذكرة  - شطة ا سـتقرير األ يق ادلاخيل 2010يق العامة لعام لتحق وخطة ا2009لن تد بة ا يقات  سم ا ق  لتحق شع بلق ل
يك ترين إىل املدير العام واملؤرخة يف " والرقابة يد  ها ا نأر لسـ ناير 26سل  ؛2010ي 

يقات املؤرخ يف ت − سم ا نوي  شطة ا لتحققرير األ لق سـ ناير 20لن   ؛2010ي 

يقات لعام  - سم ا يق العامة  تحقخطة ا لتحق نا20 املؤرخة يف 2010لقل  ؛2010ير ي 

يق حىت "مذكرة  - شأن حاالت ا يق ادلاخيل والرقابة  تد بة ا نوي  نص ا تقرير امللخص ا تحقا لق ب ل شع سـ ل لل  مارس 25ل
يد ترين إىل املدير العام واملؤرخة يف " 2010 ها ا لسـأر  ؛2010 مارس 25سل
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يق ادلاخيل وا"مذكرة  - تد بة ا نوي  نص ا تقرير امللخص ا قا ل شع سـ ل لل يق حىت ل شأن حاالت ا لتحقلرقابة   مارس 25ب
يد ترين واملؤرخة يف " 2010 ها املدير العام إىل ا لسـأر  ؛2010 مارس 30سل

تحدة  - ملتضب من ويقة األمم ا ث نواهنا A/64/288مق ية"ع  ية الرقابة ادلا تقال خلا ل شارية " سـ نة الا شطة ا تشأن أ للج ن سب
تقةل للمراجعة للفرتة من  سطس 1ملسـا سطس 25 املؤرخة يف 2009 يويل و31 إىل 2008غ أ  .2009غ أ

يق ادلاخيل .جمي تد قتقارير ا  ل

نواهنا IA/01/2009ثالويقة : IA/01/2009ثالويقة  - بو"ع  ثات يف الو يق دمع األسفار وا يتد لبع ية " ق تغطتضمن مذكرة  ت
ية مؤرخة يف  يد ترين إىل املدير العام؛2009 مارس 11خلدا ها ا لسـ أر  سل

نIA/04/2009ثالويقة  - شأن "واهنا ع  تعاون  يق اإليرادات يف نظام معاهدة ا يات  شأن  يق الهنايئ  تد بتقرير ا ل معل ب حتقل ق
يد ترين إىل املدير العام مؤرخني يف " الرباءات سـتضمن مذكرة إحاةل من ا : اإلصدار األول (2009 نومفرب 4لت
AC/15(؛ 

نواهنا IA/06/2009ثالويقة  - يات "ع  شأن  يق الهنايئ  تد حتتقرير ا معلق ب " قيق اإليرادات يف نظايم مدريد والهايل
يد ترين إىل املدير العام مؤرخني يف  سـتضمن مذكرة إحاةل من ا سمرب 21لت  .2009ي د

 خطط العمل .دال

نواهنا  - يد ترين إىل املدير العام  ها ا عويقة أر سـ لث تني "سل يق ادلاخيل لفرتة ا تد نخطة ا لسـق ومذكرة إحاةل " 2011-2010ل
سمرب 30مؤرخة يف    ؛2009ي د

يد ترين مؤرخة يف  - ها املدير العام إىل ا لسـمذكرة أر نواهنا 2010 فرباير 12سل تني "ع  يق ادلاخيل لفرتة ا تد نخطة ا لسـق ل
 ؛ "2010-2011

يد ترين إىل املدير العام مؤرخ يف  - نوانه 2010 فرباير 15لسـبريد إلكرتوين أرسهل ا يق ادلاخيل لفرتة "ع  تد قخطة ا ل
تني   ".2011 -2010لسـنا

نواهنا ثويق - تني "عة  يق ادلاخيل لفرتة ا تد نخطة ا لسـق تني يف " 2011-2010ل سمرب 30خومذكرة إحاةل مؤر  2009ي د
يد ترين إىل املدير العام؛  هام ا لسـأر  سل

نواهنا 2010 مارس 23ثويقة مؤرخة يف  - تني "ع  يق ادلاخيل الهنايئ لفرتة ا تد نخطة ا لسـق ومذكرة إحاةل " 2011-2010ل
يد ترين إىل ها ا لسـأر   املدير العام؛سل

نواهنا 2010 أبريل 14ثويقة مؤرخة يف  - تقرير"ع  يق لشعبة املوجز الفصيل لا تد قا ناير–والرقابة  ادلاخيل ل  مارس -ي 
يد ترين إىل املدير العام" 2010 ها ا لسـومذكرة إحاةل أر  .سل
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يمي .هاء  لتقا

يد ترين إىل املدير العام  - ها ا سـويقة أر لث يمي للويب و"عنواهنا سل ية ا لتقاسرتا ومذكرة إحاةل مؤرخة يف " 2015-2010تيج
سمرب 17  ؛2009ي د

سمرب 17 مؤرخة يف EV/04/2009ثالويقة  - نواهنا 2009ي د تني "ع  يمي لفرتة ا نخطة ا سـتق  ؛ "2011-2010لل

سمرب 17 مؤرخة يف EV/05/2009ثالويقة  - نواهنا 2009ي د ييل لعام "ع  تفصتقرير األشطة ا  " .2009لن

ند  ساابت اخلاريج :4لبا  حلالاجامتع مبراجع ا

نواهنا  - عويقة  ساابت "ث يق ومراجع ا تد نة ا يات بني  سؤو تعاون وتوزيع األدوار وا بو ا حلنظام الرقابة يف الو ل جل ل مل ل قي
ساابت اخلاريج، واملؤرخة يف " اخلاريج يد كورت غروتر، مراجع ا حلأعدها ا  ؛2010 فرباير 1لسـ

نواهنا 2010أبريل  7ثويقة مؤرخة يف  - ساابت " ع  يق ومراجع ا تد نة ا يات بني  سؤو تعاون وتوزيع األدوار وا حلا ل جل ل مل قل
يق" اخلاريج تد نة ا نربغر، عض و تري ز يد  ها ا قأعدها وأر ي لسل جل ي يفسـ ب   .ل

ند  تني  :5لبا ساابت فرتة ا ية ادلوية للقطاع العام و ناملعايري احملا لسـب ح ل  2009-2008س

نواهنا 2010  مارس22ثويقة مؤرخة يف  - نظام"ع  لرشوع ا ته املايل م ية ادلوية للقطاع العام-حئوال ل املعايري احملا أعدها " سب
رشوع؛ يد آر لوسن، مدير ا ملا  لسـ

شأن 2010 مارس 29مذكرة مؤرخة يف  - ية ادلوية للقطاع العام"ب  ليذ املعايري احملا ب سنف  ؛ "ت

ية يف - تني ا ية لفرتة ا بو املا ياانت الو نهتويقة  ل ي ب ملث سمرب 31 لسـن  ؛2009 مارس 31، ومذكرة إحاةل مؤرخة يف 2009ي د

ية - نقاشات الهنا ئويقة ا ل بو.ث ساابت الو يق املرحيل  تد يا حل تني 2009 قل  .2009-2009لسـن لفرتة ا

ند  ية :6لبا يط للموارد املؤ سـا ستخط  ل

يط املواردWO/PBC/12/4(c)ثالويقة - يذ نظام  شأن اقرتاح  ختط  ية تنفب  .سسـاملؤ

ند  ساابت اخلاريجمعلية  :7لبا يار مراجع ا حلا  خت

نواهنا WO/PBC/14/5ثالويقة  - ساابت اخلاريج"ع  يار مراجع ا حلية ا ت نواهنا WO/GA/38/15ثالويقة " (خمعل ع 
ساابت اخلاريج" يار مراجع ا حلية ا ت  ؛")خمعل

نواهنا WO/PBC/14/13ثالويقة  - ية"ع  نة الربانمج واملزيا رشة  نتقرير ادلورة الرابعة  للج  ؛"ع
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ثتضب من الويقة  - نواهنا WO/GA/38/20مق ية العامة"ع   ؛"مجلعتقرير ا

تعممي - نوانه CN 3063لا ساابت اخلاريج"ع  حليني مراجع ا سمرب 15املؤرخ يف " تع  ؛ 2009ي د

ساابت اخلاريج مؤرخة يف  - يار مراجع ا شأن فريق ا حلمذكرة  ت  ؛ 2010 مارس 11خب

نواهنا2010 مارس 29ثويقة مؤرخة يف  - ساابت اخلاريج"ع  يار مراجع ا حلية ا ت يدة " خمعل يد فافاتيي وا سـأعدها ا لسـ ل
يزن؛  بكوك رو

نواهنا - عويقة  بو"ث ساابت اخلاريج للو يني مراجع ا يدعوة الاقرتاحات  حل  ؛" املرفق جمي-لتع

يا وا2010 مارس 30نسخ من املذكرات اليت أرسلت يف  - سويد وزا ثات ادلامئة للك من ا ب إىل ا ل مبع لهند واململكة ل
يا با تان وإ يا ومالزياي والرنوجي واب تحدة وال نا سـ سـ كمل  . تف

ند  يجي :8لبا تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

يجي. ألف تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

نواهنا 2010ثويقة مؤرخة يف أبريل  - يق"ع  تد بو  نة الو يجي إىل  تقومي الاسرتا شأن برانمج ا قتقرير مرحيل  لل ي جل ت ل  ".ب

  اخلدمة الطوعيبرانمج ترك .ابء

شاشة مؤرخ يف  - نوانه 2010 أبريل 12لعرض عىل ا بة " 2010-2009برانمج ترك اخلدمة الطوعي "ع  شعأعدته 
رشية؛املوارد  لب ا

يق؛ - تد بو  نة الو رشة  سة  شاشة خالل ادلورة اخلا قعرض عىل ا لل ي للج ع م  ل

تعممي ادلاخيل  - مترب 17 مؤرخ يف OI/56/2009لا  متديد املوعد –دمة الطوعي برانمج ترك اخل"عنوانه 2009سب 
 ؛"الهنايئ

تعممي ادلاخيل - نوانه 2009 يويل و20 مؤرخ يف OI/44/2009لا  ".برانمج ترك اخلدمة الطوعي"ع 

ند  ناء اجلديد :9لبا برشوع ا  لم

ية واجلدول الزمين تقارير املر حلا  ل

يادة" - تقرير املرحيل اذلي أعدته ا لقا  .2010 مارس 31املؤرخ يف " ل
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بو" - ناء اجلديد للو رشوعات ا شأن  تقرير املرحيل  يا ب م ب يدة إي بويون، 2010 مارس 31املؤرخ يف " لل ت أصدرته ا لسـ
ناء؛ نة ا نة  بأ جل لي  م

بىن اجلديد املؤرخ يف  - ملاجلدول الزمين املؤقت لالتقال إىل ا  .2010 مارس 31ن

بو ناء للو رشوعات ا يجدول  ب  لم

ناء للوي - رشوعات ا بجدول   ؛2010 مارس 26الصادر يف ) 2010 (09ب واإلصدار لم

سخة  - هر الفرق بني ا يريات  يار تقفي ا نسخة  تغ خب لن ُتظ ل سخة 08َ  .09لن وا

 العقود وإضافات العقود

 .2010 مارس 31جداول العقود وإضافات العقود مؤرخة يف 

 دراسة اخملاطر

بو للمخاطر  تجدات –يدراسة الو  .2010  مارس26 املؤرخني يف 25 و24ملسـ ا

ية يوةل املا لتدفقات ا  لسـ

ية" تدفقات املا لتوقعات ا  .2010 أبريل 12املؤرخة يف " ل

يد الكربون يرشوع   حتم

نواهنا 2010 أبريل 6ثويقة مؤرخة يف  - ياد الكربوين"ع  رشوع ا شأن  تقرير املرحيل  حلا م ب يدة إي بويون " ل تأصدرته ا لسـ
رشوع(  ).ملمديرة ا

ند  يمي معل :10لبا تقتابعة تقرير  ياهتام يق و تد بو  نة الو معل  لل ي   ال توجد أية واثئق– قجل

ند  ياهتا  :11لبا يذ تو يق و تد بو  نة الو يةل  صالاجامتع ابلفريق العامل املعين  لل ي نفجل ق تشك  ث ال توجد أية ويقة–بت

 

ث[  ]لثالييل ذكل املرفق ا
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ثيل ادلول األعضاء يف الو  يبومبمالاجامتع 
 2010 أبريل 16

 

شاركني  ملقامئة ا

 

 اجلزائر

يف ثة ادلامئة،  ياة حماديج، سكرتري أول، ا يدة  نا بع جسـ ل  حل

 أنغوال

يف ثة ادلامئة،  تو، سكرتري اثلث، ا يال أوغو ييس  يدة ما نا بع سـ جسـ ي لك نكل  .كي

 الصني

يف ثة ادلامئة،  نغ، سكرتري أول، ا ساو نوانغ  بع جك ل  .يي

 مرص

يد محمد غاد، سكرتري أول يفلسـا ثة ادلامئة،  ن، ا جبع  .ل

 نفرسا

يف ثة ادلامئة،  ية، ا شؤون املا شار، ا يد ألربت ألو،  نا بع ل ل ت جسـ لس  مل

يا  فينسلو

يف ثة ادلامئة،  يد أندري لوغار، سفري، ا نا بع جسـ ل  .ل

يف ثة ادلامئة،  شار، ا تش،  نو يد دوشان فوايد نا بع ت ي جسـ لس مل  .في

 يسورسا

بري شارة قانوية  ندرا غرازيويل،  يدة أ كا ن ت سـ مسسـ لك ية الفكرية، برنل سورسي  هد الفدرايل ا للملكة، ا يملع  ل
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ند  يلات

يف ثة ادلامئة،  يارات موناكالفونغيس، سكرتري أول، ا يدة ات نا بع جسـ ل  .ينل

 تونس

بد الرؤوف ب يد محمد  عا يفييودلسـ ثة ادلامئة،  شار، ا ن،  بع جت لس  م

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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يات بني  سؤو تعاون وتوزيع األدوار وا لا مل  ل

يق تد بو  نة الو ساابت اخلاريج واملراجع ادلاخيل و قمراجع ا لل ي جل  حل

بريغر يرت ز يد  نورقة أعدها ا يي يفب  لسـ
يق تد بو  قنة الو لل ي  جل

 2010أبريل 

 مقدمة

يات بني  سؤو تعاون وتوزيع األدوار وا لتعرض هذه الورقة أفاكرا عن ا مل ساابت اخلاريج واملراجع ادلاخيل ل حلمراجع ا
ب نة الو يو نواهنا وجل ساابت اخلاريج و يق، وتمكل الورقة اليت أعدها مراجع ا تد ع و حل ُلل بو للرقابة"ق  فرباير 1املؤرخة يف " ينظام الو

2010 . 

متع، ومن شأن اإل" يع األنظمة القانوية تقربا بدور أسايس يف ا جمليضطلع القطاع العام يف  ي ن يدة يف مج شـدارة الر
ند اإلرشاف علهيا، وأن تهنض  ساءةل  تعامال فعاال وحتض عىل ا تعامل املوارد ا شجع عىل ا عالقطاع العام أن  مل سـ سـ ت

نني ياة املوا سني  تايل يف  سامه اب طابإلدارة وتوفري اخلدمات، وأن  حت ل ت يدة أيضا دور حامس يف  .حب شـولإلدارة الر
ياانت القطاع العام،  ثقة يف  كناء ا ل ياانت أن تكون فعاةل يف ب لكوه وأمر رضوري يف حد ذاته إن أرادت هذه ا

ها فيق أهدا ساابت" (حتق منظور : إدارة شؤون القطاع العام بأدوات القطاع اخلاص. حلالاحتاد ادلويل ملراجعي ا
 ).2001جملس اإلدارة 

بو. 1 ساابت الو يق اخلاريج  تد ينظمي ا حل ل يدرايل ا قت يق ا تد تب ا شطة  لوأ ل لفن ق  يسورسيمك

يدة وتعزيز  يق اللواحئ والقواعد إىل الهنوض ابإلدارة الر يدة و ية واإلدارة الر هام عىل طريق ا شـهتدف إحدى ا ب شـ تطمن لت مل
ته فهيا هور  يذية، ووضع ا بو ا ثققدرات الو مجل لتنف يا  .ي نظامت ادلوية، تولك ادلول إدارة املوارد إىل أعضاء اإلدارة ا بة  لعلواب ل للم لنسـ

ن(للويب و يذيني ). نيملعيا سؤولني ا هدها إىل ا ية و ية العامة املزيا متد ا نفو لتتع مل ن مجلع يا(تع لتسخريها يف خدمة أهداف ) لعلاإلدارة ا
بو بو .يالو يذيني تقدمي تقرير عن إدارهتم شؤون الو سؤولني ا تعني عىل ا تني،  يويف هناية فرتة ا مل نفي تن لسـ ية العامة إىلل ومبا أن . مجلع ا

ية العامة ال  تسـا ساابت مجلع همة تولك إىل مراجع  يذيون، فإن هذه ا سؤولون ا ساابت اليت يقدهما ا يق ا حيع تد مل حل ملتط نف لتق
ية العامة تاجاته إىل ا ساابت وتقدمي ا يق هذه ا يه تد بو، ويطلب إ بقا لقواعد الو مجلعخاريج  حل ل ي نط سـتق ُ.  

تقدمي ضام يق  تد سورسي  يدرايل ا تب ا ية العامة عىل ا متد ا لو لل ي ل قمجلع لف ملك بو جيري تع شطة الو تقةل تؤكد أن أ يانت  ن مسـ
ية العامة نوااي ا بقا  سؤولون عهنا  مجلعيذها وحيدد ا ل ط مل َّ ُ ساعد عىل احلفاظ عىل . تنف نرص هام  يدرايل  تب ا يوهذا، فإن دور ا ع لف ملك ل

تقةل عن مراجو. نزاهة أي نظام إداري ية العامة عىل معلومات  ساابت اخلاريج حصول ا سـيضمن مراجع ا مجلع ساابت محل حلعاته ا
بهتم يذيني وحما سؤولني ا ساءةل ا سكجزء من إطار  لتنف مل  .م
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ية العامة وأحصاب املصلحة  ساابت ضامانت إىل ا شأن معقوية ونزاهة ا ساابت اخلاريج  مجلعويعطي تقرير مراجع ا حل ل ب حل
شودةُبأن املوارد اليت صدقت علهيا ادلول األعضاء قد رصفت لألغراض  يق  .ملنا تد ساابت اخلاريج أيضا  قويضطلع مراجع ا ب حل

سؤولني  يط ا نصف و ساابت عىل أساس  ملا حي يذينيمحل يفا وفعاال   علام يفلتنفا يذا  رشوعات قد نفذت  حصما إذا اكنت ا تنفمل
متدة ذلكل يق للمدير العام فرصة الهنوض بأداء  .ملعوفاعال يراعي احلفاظ عىل املوارد ا تد يح هذا ا قو لت نظمةي  .ملا

ية الفكرية ابمس ادلول  ساابت الرباءات وا سلطة إدارة  بو يضطلعون  سؤولون اإلداريون يف الو مللكوملا اكن ا ح ب ي مل
بدأ اإلدارة القامئة عىل القانون واللواحئ  ثال وحامية القانون واللواحئ والقواعد، والالزتام  تعني علهيم احرتام والا مباألعضاء، فإنه  ت مي

 .والقواعد

نظومة الرقابة اإلدارية وتضطلع بدور هام يف تعزيز اإلدارة القامئة عىل القانون ُوتع يق جزءا هاما يف  تد سات ا مد مؤ ق ل س
 .بواللواحئ والقواعد وناء اإلدارة عىل أساس القانون واللواحئ والقواعد

بة لإلدارة العامةمث إن  نخفضة هدف هام اب يف  سـناء إدارة تكون فعاةل للغاية وتاك ل ب لنب نوات  . العرصيةم لسـففي ا
ية اإلدارة سني فعا يف اإلدارية و تاك يص ا ها  سةل من اخلطوات هد نظامت ادلوية عىل اختاذ  ية، دأبت ا يةل املا لا حت ل ل تقل سل ل مل ض  .فلقل
سه عىل  ية وجشعت يف الوقت  يق املوارد واملصاريف احلكو يات تد يق  تد سات ا هذا املطلب، عززت مؤ تجابة  نفوا معل ل س مسـ ق ق ل

يق األ يةقتد  .جيداء بطريقة تدر

يهتا. 2 فية األعامل اإلدارية وشفا  علن

نع القرارات يف غاية  يدة، عىل حني أن  توحة للمعلومات جوانب هامة يف اإلدارة الر نظم ا ية وا شفا ساءةل وا صا شـ ل ل ملفمل ف
يفة تامثرات  ية اختاذ القرارات واعامتد ا بة للقطاع العام يف  ية اب حصاأل معل سـ سمه يا. لن ساءةل و سـفا تاح مل بان الا نفدة القانون  تتطل

تحقق من األداء ومن  يني وأحصاب املصلحة من ا يا واملراجعني اخلار توايت اإلدارة ا متكن  يدة ليك  لوتوافر املعلومات ا لعل سـ ججل م ت

ناده إىل القانون  .ستا

ية واحرتام" ية والفا ساءةل والزناهة واإلنصاف والفعا ية وا شفا يدة أي ا علبادئ اإلدارة الر ل مل ل فشـ  القانون والزتام م
يدة يه اإلدارة الر بين  ها األساس اذلي  ثل  سلوك األخاليق  شـأعىل معايري ا عل مت نل تيع تعاون منظمة ".مج ية لا  يف لتمنوا

يدان توحة يف القطاع العام،  ملا ياسة، حتديث اإلدارة ا تضب  تصادي،  ملفالا مق  ). 2005سـق

س سؤولون عن املال العام  هور أن خيضع ا توقع ا للمو مل تعامل هذا املالمجلي يه، فإن جعل  .سـاءةل الاكمةل عن ا علو
بو سري أداء برامج الو يف  هم  هور من  يق شفافة يمكن أحصاب املصلحة وا تد يات ا تاجات  يا ي ك ل فمعل مجل ق ِّن ُ وما إذا اكن هذا  سـت

سن ها املوارد واملصاريف العامة ويرصدهام .يتحاألداء  هور من خال ناة هامة يراقب ا يق  تد لوا مجل ق ق  .ل
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يدة. 3  شـتعزيز اإلدارة الر

سؤولني عن األموال  نظر عىل ضامن أن ا بصرية وبعد ا توفريها خدمات الرقابة ونفاذ ا يق  تد سات ا ملساعد مؤ ل ل ب ل س قت
سه ع نصفة ونزهية ويعملون يف الوقت  نة و بو يديروهنا إدارة شفافة وعادةل وأ نفواملوارد العامة األخرى يف الو ي مي نطوي م يىل أن 

 .الزناهة معلهم هذا عىل أعىل معايري

 الرقابة .4

يات، ويكون أداء  شودة، وتحقق الاسرتا ياسات ا يذ ا مترة ليك تضمن  يدة رقابة  يجتطلب اإلدارة الر ت ن سـ شـ تت ملل نفت مسـ

ياسات ياجات مضن قوانني ولواحئ ا توقعات، وتدخل الا توى ا سـاإلدارة معوما عىل  ت ل لسـ ت .حم سات ا لوساعد مؤ س يق جمالس ت قد
ية يف  هام املولكة إلهيا، وترصف الاعامتدات املا يذية تضطلع اب بو ا ئات الو يمي ما إذا اكنت  لاإلدارة عىل الرقابة، وذكل  ي ُي مل نف تتق لب ه

ثل للقوانني واللواحئ ئ .متتاألغراض احملددة و شطة  يذ برامج وأ ية  ية وفعا يمي فا ية  سؤو سات أيضا  يوتضطلع هذه املؤ ن ل عل ل مب هس نف ة تتق
يدة ية وتعزز اإلدارة الر تواءم مع املعايري ا يذية، وتأكد من أهنا  بو ا شـالو ت ت ئي لبينف  .لت

بصرية.5  ل نفاذ ا

يق وصانعي القرارات اآلخرين وتقمي  تد سة اخلاضعة  بصرية وتدمع هجود املؤ يق توفري نفاذ ا تد سات ا ِّيع مؤ ُ ق للق س ل ل س تسـتط
يح  سري يف الطريق ا ياسات  لصحأي من الربامج وا ي ياسات لسـ يف ا يةل  سـوأي يواجه صعوابت، وتوفر املعلومات ا لي بتك لكف
 .وذكل من خالل تقامس املعلومات عن أفضل املامرسات

تاجات قامئة عىل قرائن، فإهنا توفر وصفا  ية وتوصل إىل ا تظام وموضو يق تعمل اب تد سات ا نوملا اكنت مؤ سـتق ت ع ن ل س
شالك وحتدد مواطن الضعف وتأثريها وكذا ا يا  للمموضو يدةع يات  يعا يف تو ها  يات وتد مفسؤو صجم مج ل  .مل

نظر. 6  لبعد ا

بوةل  ساعد عىل حتديد اخملاطر غري ا يق القامئ عىل اخملاطر عىل إطار إدارة اخملاطر، األمر اذلي  تد ملقتركز مقاربة ا يق ل
تخلص مهنا يدة وذات الص .لوا يق معلومات  تد شاط ا يق القامئ عىل اخملاطر، يوفر  تد مفومن خالل ا ق لق ن نظمة ل يد مهنا ا ملةل  تسـتف
 .إلدارة خماطرها

ئة  نا تحدايت ا باه إىل ا توهجات ولفت الا بل وحتديد ا رشاف ا يق أيضا عىل ا تد سات ا شـوساعد مؤ ل ل ل ت ل س تت تق نق سـ ملس
نع القرار .قبل اندالع األزمة ية  صوهذا بدوره يدمع   .معل

سلوك .7  لمدونة ا

بة يف لك وقت شوب سلوك املراجعني أية شا ئال جيب أن  يع الظروفي بة  .مج وحني ويف  يق مطا تد سات ا لومؤ ل قس
يات تظمة أخرى يف جمال األخال ساابت أ ومقاربة  يا ملراجعة ا سات ا نظمة ادلوية للمؤ قاباللزتام مبدونة ا ن حل لعل س ل  .ممل
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ية والزناهة والصدق .8  عاملوضو

يق الالزتام الزتاما اكمال تد سات ا قتعني عىل مؤ ل س هور ي سب ثقة ا ية والزناهة والصدق حىت  بادئ املوضو مجل  ت ع تكمب
ها وتخذ قراراهتا عىل حن ويراعي املصاحل  .واحرتامه سات  ية والزناهة والصدق، تؤدي هذه املؤ توحفاظا عىل هذه املوضو س معلع

هور متد عىل تقريرها، مبا يف ذكل ا هات اليت  يا  مجلا تعللج  .لعل

يق جمال تد سات ا قويعزز دور مؤ ل ساءةل وحامية قمي احلمك  . اإلدارة العامس توفريمه ا ملوسامه مراجع والقطاع العام  ب ي
ية  شفا شأن العام  ترصفون يف ا سؤولني  نظر يف ضامن أن املديرين وا بصرية وبعد ا فاجلوهرية وخدمات الرقابة ونفاذ ا ب ل ي مل ل ل

ند أداء  تحلون بأعىل معايري الزناهة  معلوإنصاف وصدق وأخالق ونزاهة و ع  .همي

يدة .9 ساءةل إىل اإلدارة الر شـمن ا  مل

ئات العامة  ية اليت تقع عىل عاتق ا سؤو تداول بأهنا ا ناها ا يدية و ساءةل العامة يف صورهتا ا يميكن وصف ا ل مل مل مع تقل همل لل
يات سؤو ياهتا جتاه من أولكوا إلهيا تكل ا سؤو لتقدمي رسد وأجوبة عن الزتاهما  مل ل مب   .َل

هوهما امل ساءةل  مبفأما ا شعر بأن من مل نظمة العامة  ية جتعل ا ميكن حتديدها بأهنا عالقة اجامت ناها الواسع،  تعارص و مل ع فمبع

هامة األخرى ئات ا ها أمام بعض ا سري وتربير سلو لواجهبا  يك  .لهتف

نس  فوشري بو ساءةل العامة ثالث وظائف يه) 2005(ي  :للمإىل أن 

ية • بني امل :طالرقابة ادلميقرا نا شعب وا ثيل ا ختوفر  ل ل نصفة والفعاةل ملم تحديد اإلدارة ا ملعلومات الرضورية  ل
يدة؛ .والفاعةل نه لإلدارة الر ساءةل العامة عالمة ابرزة ورشط ال غىن  شـومن مث، جيوز القول بأن ا ع  مل

نفوذ  :تعزيز الزناهة • تغالل ا سوية وا ساد وا هور بأنه يوفر ضامنة ضد ا ساابت عىل ا تح ا لسم  سـ ب حمل لف حل مجلت ف ي
ناسب؛واألشاكل األخرى سلوك غري ا مل   لل

ية : الهنوض ابألداء- • ثقافة الفردية واملؤ يخ ا سـتر ل  .سسـ

ساءةل العامة يه يفة رابعة من ا شئ و متعة  ثالث  ملوهذه الوظائف ا ظ ن تل ية اإلدارة العامة : جم عاحلفاظ عىل رش
 .والهنوض هبا

يع أبعاد اإلدا سامه يف  ساءةل العامة، فإهنا  يق ا تد سات ا مجوابلزتام مؤ ت مل ل ية قس ية ادلميقرا تايل يف نو طرة العامة واب ع ل
يويهتا ساءةل العامة بعدا هاما من أبعادها .حو يدة اليت تعد ا هوم اإلدارة الر نا إىل  ملوهذا األمر يو شـ  .مفصل
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يق سة تد يدة يف صلب معل أي مؤ قوتقع اإلدارة الر س يدة . شـ تحدة لإلدارة الر شـولعل تعريف األمم ا أفضل نقطة مل
تعريف عىل مثاين سامت يه نطوي هذا ا لانطالق إذ   : ي

ية شاركة؛ .1 :طادلميقرا  ملا
سعي .2  توافق؛لا  ل من أجل ا

يادة القانون؛ .1 :سـيادة القانون  بسـالالزتام 
تاح ؛ .2  ياد والا نفا  حل

ية  تستند إىل الطلب ؛ .1 :لعملا
 فعاةل وفاعةل ؛ .2 

ية .1 :األداء شفا فا  ؛ل
ساء .2   ؛ةلملا

بو يق إدارة الو يعا تد يق  تد بو  نة الو بغي أن يكون هدف املراجع اخلاريج واملراجع ادلاخيل و يو مج لل ي قجل ق سني  ين حتو
ية ونزاهة ية وفا تظام وفعا علأداهئا اب ل  .ن

يق  تد يات ا ند إىل  ية العامة واإلدارة وأحصاب املصاحل من معلومات  بغي متكني ا ياق،  قويف هذا ا ت لن معل مجلع سسـ تي ل
يق والرقابةوجتار تد قب ا   .ل

هورو بدأ  يث ا توافر هذه املعلومات أيضا من  للجممعوما،  ملح نا . ت ثالثة(نوإضافة إىل ذكل، فإ سامهة ) لحنن ا ململزمون اب
يف أ ويويورك تقامس املعلومات والعمل مع اآلخرين يف  يدة  نيف اإلدارة العامة الر ن ب  .جشـ

ية ويع ية اليت تكون  نو يا أن ا تقد  ُوأ معل ع ل خشص نا، وأن ع تقال نا وا ية يف خدما نارص األسا نرص من ا ليتول علهيا  سـ ت سـ لع ع َّ
نا ناجه  تان ابرزاتن يف  ية عال ية والفا ييت الفعا معلخا عل ل مص  .م

ية. 10 يفهتا :تيجالاسرتا  ظالرتكزي عىل أداء اإلدارة العامة وو

يفهتا ها عىل أداء اإلدارة العامة وو يق  تد ظتركز إدارات ا معلل ق معيع تتصدى و .ُ تعلق ابحملافظة مج سائل  نا  تيات تد مل قيقل
تذبذبة، إضافة إىل الانعاكسات الواسعة  يذها  ياسات و يقة أن ا ية العامة، و معىل املال العام، وابلوضع اإلعاليم  نف تحبق سـ لللجمع

سأةل الزناهة تحدة و مياسات األمم ا مل  .لسـ

ها عىل  رشيكة  سات ا يا واملؤ لوتركز اإلدارة ا ل س تاألشطة املربطة لعل يذها وكذا العالقات ن ياسات و تنفابألداء وعىل ا لسـ
يذ ياسات وا لتنفالقامئة بني ا ية .لسـ ية والفا يدة أصال إىل الطلب والفعا ية يف اإلدارة الر نارص األسا ند ا علو ل شـ سـ لع ومن مث،  .تست

ية تا تأكد من األمور ا سعى إىل ا نا  يات تد لفإن  ل ل ت  :قيقمعل

يا • يب ال بو  ياسات الو تما إذا اكنت  تج ي حسـ  جات ادلول األعضاء أ وأحصاب املصلحة أ ولكهيام؛تسـ
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يذ  • بل ا ية و بو  ياسات الو نفما إذا اكنت  لتتق معل ي ياسات(سـ ية ا سـأي فعا  ؛)لل

ياسات فعاةل وفاعةل؛ •   لسـما إذا اكنت ا

تعمل • بو قادرة عىل ا يل الو نظمة عامة من  لما إذا اكنت  ي قب  .م

بع يف قدراهتا احملدودة إىل حدها األقىصلوإضافة إىل ذكل، يرى ا بو تمكن يف تو ظض أن أولوايت الو يد  .ي تقيوميكن 
متد معوما عىل األداء يق يف تكل اجملاالت اليت  تد تعجدول أعامل ا ق   .ل

تدعي هذه القدرات احملدودة رضورة حتديد األولوايت يات اإلدارة العامة عىل  .تسـو شأن  يق  تد معلويركز معل ا ب قل
ية و شفا فا ساءةلل شاط يف هذا اجملال .ملا تني أمه  يق لفرتة ا تد نوي وا يق ا تد تظام ا نوا ل سـ ل نن ق لسـق   .ل

تأكد من أن بغي ا لوهذا يعين أنه   :ين

يني ابألمر؛ • توافرة  للمعناملعلومات ذات الصةل   م

نوي معقولني؛ • تقرير ا ية وا سـاملزيا ل  لن

يق الفعال .11 تد قمعل ا  ل

ية العامة توظفهياجيب أن يفرز العمل يف الك اجملالني الاس تاجئ ميكن لإلدارة وا يني  مجلعرتا ن ويه يف واقع األمر -تيج
يه. موظفة كذكل ية الوصول إ ته و ياره وتو يق وا تد ية موضوع ا هذا الغرض، الرتكزي عل نو بغي، خدمة  لو ي ت ل يفع ق ل كن ق خ سات  .ي سمفؤ

بة الاتصاالت وإدارة ا تعامل وسائل مرا يق ال تعمل يف قوقعة إذ أن ا تد حلا سـ قل ها من احلفاظ ق لكساابت وتقامس املعلومات متكن 
يط اخلاريج متر مع ا حملعىل تواصل   .مسـ

 خامتة

شة وحتديد األولوايت، واملالحظات أيضا دعوة إىل إدارة  نا يق إىل  تد سات ا قتدع واملالحظات الواردة أعاله مؤ ل مس ق
يدة وممزياهتا شة خصائص اإلدارة الر نا يا  بو ا شـالو ق مل لعل  .ي

 ]ث الرابع والويقةهناية املرفق[
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� ����� 4 ����� 2009 

تقرير يق لا تد بو  نة الو متدته  قاذلي ا لل ي جل ع
 

توايتق  حملامئة ا

 الفقرات
 1 ..................................................................................................................................مقدمة

  بنود جدول األعامل
ند   2  .....................................................................................اعامتد جدول األعامل :1لبا
ند  يفهتا :2لبا يق وو تد بو  نة الو ظنظمي معل  لل ي جل  6 إىل 3 .............................................................قت

ثاليث، .ألف مترب3ل الاجامتع ا  3 .....................................................2009 سب 
توبر22 الاجامتع مع املدير العام، .ابء  4 .....................................................ك أ

شف مذكرات من املدير الع.جمي شأن ا لكام   5 .......................اذلمة وإعالن املايل ب
يق . دال تد بو  نة الو نظام ادلاخيل  قا لل ي للج  6 ...................................................ل

ند  تقومي مسـتجدات برانمج :3لبا  30 إىل 7 ...............................................................................لا
 19 إىل 9 ...................................................................... رساةل من املدير العام.ألف
 23 إىل 20 ................................................................الطوعي اخلدمة ترك  برانمج.ابء

تعراض نظام. جمي ته املوظفني سـا  26 إىل 24 ........................................................حئوال
يات والزناهة.لدا  30 إىل 27 ........................................................................ق األخال

ند  ية :4لبا بة ادلا خلاملرا  62 إىل 31 ............................................................................................:ق
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يق ادلاخيل.ألف تد ق تقارير ا  38 إىل 33 ....................................................................ل
تصديق عىل تقرير أداء الربانمج.ابء  43 إىل 39 .........................................................ل ا

يق ادلاخيل.جمي تد يفة ا شأن و يق اخلاريج  تد ق تقرير ا لق ظ ب  50 إىل 44 ..............................ل
تا.دال يات الرقابةم  يذ تو صبعة   55 إىل 51 ..............................................................تنف
يق.هاء  62 إىل 56 ....................................................................................اتلتحق ا

ند  ية املعايري :5لبا  66 إىل 63 ...................................................................العام للقطاع لادلوية سباحملا
ند  ناء اجلديدة :6لبا بشاريع ا  71 إىل 67 .....................................................................................لم
ند  تقةل للمراجعة :7لبا شارية ا تحدة الا نة األمم ا سـالاجامتع  ت مل ملبلج  79 إىل 72 ......................................س
ند   :8لبا

ند   :9لبوا
ياهتا والاجامتع مع تابعةم يق و تد بو  نة الو معليمي معل  لل ي قجل  تق

بوممثيل  ....................................................................ي ادلول األعضاء يف الو
 

 105 إىل 80
ند  به :10لبا تخاب الريس وان ئا  107 و106 ...................................................................................ئن
ند   110 إىل 108 .............................................................................................مسائل أخرى :11لبا

ساابت اخلاريج. ألف يار مراجع ا حلية ا ت  108 ...............................................خمعل
يقالاجامتع القا. ابء تد بو  نة الو قدم  لل ي  110 و109 .....................................................للج

 
نة :املرفق األول متدته ا للججدول األعامل اذلي ا  ع
ثاين يق :لاملرفق ا تد بو  نة الو نظام ادلاخيل  قا لل ي للج  ل

ثالث  قامئة الواثئق :لاملرفق ا
ثيل ادلول األعضاء :املرفق الرابع يق مع  تد بو  شاركني اذلين حرضوا اجامتع الو ممقامئة ا لل ي  قمل

نة: اتسعا"مقتطف  :ق اخلامساملرف شارية "للجأمني ا تحدة الا نة األمم ا نظام ادلاخيل  تمأخوذ من ا مل للج سل
تقةل للمراجعة  ملسـا
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 مقدمة

يق  .1 تد بو  نة الو رش  قانعقد الاجامتع اخلامس  لل ي للج شار إلهيا يف ما ييل بلكمة (ع نة"ملوا  1 نومفرب إىل 30يف الفرتة من ") للجا
س نربغن . 2009 مربيد يرت ز سادة  يفوحرض الاجامتع ا ب يفري دراغه وغونغ ايلني وأكويت ) ئانئب الريس(وجورج حداد ) ئالريس(ل جو

يريو روز يان  سـىي عامثن وإيغور شريابك و يل  يه و بجوسون وأكمي أوالد ع خل يل   .جن

 

ند    من جدول األعامل1لبا

 اعامتد جدول األعامل

رشوع جدول األ .2 نة  متدت ا ما للج تعديالت ع  ).املرفق األول(لعامل مع بعض ا

 

ند    من جدول األعامل2لبا

يق وو تد نة ا ظنظمي معل  ل جل  هتايفقت

ثاليث،  .ألف مترب 3لالاجامتع ا  2009سب 

مترب 3ُعقد يف  .3 يد كورت غروتر، مراجع 2009سب  يس غوري، املدير العام، وا يد فرا بو مجع ا سـ اجامتع ثاليث يف مقر الو سـ لي نسل
ساابت اخل نةحلا نربغن، ريس ا يرت ز يد  يق ادلاخيل والرقابة، وا تد بة ا يك ترين، مدير  يد  للجاريج، وا ب سـ ل شع ن ئسـ يف لق نة  .ل للجوأحاطت ا

يق تد نة ا سودة حمرض الاجامتع اذلي أعده املدير العام وبالغ الريس إىل أعضاء  قعلام  لئ جل يقوم.مب نة سـ و للج ريس ا مع مراجع ابالتصال ئ
ساابت اخلاريج  ساابت اخلاريج املتضمني ملحلا نة تقرير مراجع ا حلعلومات ا ساابت اخلاريج قرتح َللج حلاذلي حيدد دور مراجع ا

يق والرقابة  تد تعاون وبادل املعلومات بني وظائف ا نة وكذا املقرتحات والاقرتاحات للهنوض اب يق ادلاخيل والرقابة وا تد بة ا قو لق ت ل للج ل شع
ثالث  .لا

توب22الاجامتع مع املدير العام،  .ابء  2009ر ك أ

توبر 22قد يف ُع .4 بو2009ك أ يد انريش براداس، املدير  ي اجامتع يف مقر الو يس غوري، املدير العام، وا يد فرا سـبني ا لسـ نسل
سؤول املايل الرييس  يب فافاتيي، ا يد  يس املوظفني، وا يذي ور ئا ئ ملنف يل فسـ لت شار )املراقب(ل سوايم، ا يرتا انرا يدة  ت، وا ن شـ سسـ ملي ت ل

تب ا مكالرييس،  يرتئ يد  بملدير العام، وا نة لسـ يريو روز، عضو ا يان  يد  نة، وا نربغن، ريس ا للجز ب سـ جللج ئ نة علام . ليف للجوأحاطت ا
يد روز  .لسـمبحرض الاجامتع اذلي أعده ا
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شف  .جمي شأن ا لكرساةل املدير العام   اذلمة وإعالن املايل ب

نة علام مبذكرتني من املدير العام م .5 تني للجأحاطت ا توبر1 و2009ن يويو 19خؤر شأن 2009 ك أ نة  يقات ا تصالن  ب،  للج تعل بت
شف "WO/CC/61/4  رمقثويقة العمل ياسات  ".اذلمة وإعالن املايل لكا نة مرة أخرى هذا املوضوع مضن إطار  سـوقد أاثرت ا للج

يات والزناهة  تعراض األخال قا  ). 30 إىل 28أنظر الفقرات من (سـ

نظام ادلاخيل  .دال للجا يق ل تد بو  قنة الو لل  ي

نظام ادلاخيل .6 نظام ادلاخيل القامئ عىل ا نة ا متدت ا لا ل للج تحدة األمم للجنة ع تقةل للمراجعة ملا شارية ا سـالا ملت نظام وقد . س لدخل ا
نفاذ يف  نة حزي ا لادلاخيل  سمرب 3للج تقرير2009ي د ثاين من هذا ا ل ويرد يف املرفق ا  .ل

 

ند    من جدول األعامل3لبا

تقومي مجمسـتجدات بران يجي لا  تالاسرتا

تقرير .7 ثالث من هذا ا ند يف املرفق ا نة حتت هذا ا لترد الواثئق املقدمة إىل ا ل ب  .لللج

سؤولني من و .8 نة مع ثالثة  متعت ا ما للج شأن برانمجشعبةج رشية  ب إدارة املوارد ا تعراض اخلدمة ترك لب  نظام سـالطوعي وا

ته املوظفني سؤولون مه ؛حئوال ي :ملوهؤالء ا يد  يغا مسـ سة ل يدة لزي إيزاان، ر يد أربريغ، انئب املدير، وا يغريوال، املدير، وا يل  سـ ن ئسـ ل ل ف
رشية سم اإلداري للموارد ا با ياسات  .للق تعراض  شة ا نا شار القانوين، الاجامتع أيضا  يد إيدوارد كواكوا، ا سـوحرض ا سـ ق مل ت ملسسـ ل

يات والزناهة   .قاألخال

تعراض رساةل املدير العام  .ألف  سـا

نة  .9 بت ا للجر يا اجلديد ح يد املدير العام أن فريق اإلدارة ا ستأ لعل ك سمرب 1 يفهمامه يبدأ ب  .2009ي د

يجي، إذ أن الفريق  .10 تقومي الاسرتا شأن برانمج ا تعاون  مثر مع الفريق اجلديد، خاصة ا نة إىل إرساء تعاون  توتطلعت ا ل ب ل مللج

بل يذه يف ا تقيضطلع بدور أسايس يف حتديد تطور الربانمج و سـنف  . ملت

شؤون العامة واإلدارة، وت .11 ساعد املدير العام لقطاع ا يد رامااناتن أميب سوندارام،  نة أيضا إىل العمل مع ا لطلعت ا م سـ لللج
نظمة  نه املدير العام حلقة وصل بني ا نظمة يف آن واحد بعد أن  تدبري  بو عن خدمات اإلدارة وا سؤول ألول مرة يف اترخي الو ملا ي للم ل ي عمل

نة  . للجوا
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رش  .12 ثاين  نة بأهنا توصلت يف الاجامتع ا عوذكرت ا ل للج ية 14)2009مارس (َّ تقارير املر حل إىل اتفاق مع املدير العام بأن تقدم ا ل ُ

تقومي بشأن برانمج نة مرتني يف ا لا يجي إىل ا لالاسرتا للج تداء من يويو سـنةت ن ا تعني "ومت الاتفاق أيضا عىل أن . 2009ب نود اليت  يا لب
نة ها خارج دورة اإلبالغللجعىل ا تعرا ها عاجال يف إطار واليهتا ميكن ا تعرا ض ا سـض  ". سـ

سطس َطلَوأ .13 يجي يف مارس ويويو وأ تقومي الاسرتا نة خالل اجامتعات برانمج ا بو ا سؤولني يف الو غع املدير العام وبار ا ن ت ل للج ي مل ك
نة يف الربانمج2009 شاريع  ي يف الغالب عىل  ت .معم تقرير اذلي مت ا سـوتضمن ا بادرات اليت اخت2009المه يف نومفرب ل ِ رساةل بأمه ا ُ ذت مل

تقومي الحقا ثالثة لربانمج ا يجي، ومضن الاجتاهات ا بو الاسرتا تعراض األويل إلطار الو ليف الا ل ت ي  .سـ

شطة اإلدارية الفردي .14 ها األ تعرا ية وا ها يف اجامتعاهتا اإلعال ته من معلومات ومعدت إىل تو نة مبا  بت ا نور سـ ضللج م يف تلق ة خالل ظح
سابقة بادرات اليت اخت .لاجامتعاهتا ا ُونوهت عىل اخلصوص ابملعلومات اخلاصة اب بادرات تقع مل ية، ولو أهنا  بو األسا مذت يف جماالت الو سـ ي

نة  نة عىل حتديد تكل اجملاالت اليت تدخل يف إطار والية ا نة يف حد ذاهتا، إذ ساعدت أعضاء ا تصاصات ا للجخارج نطاق وا للج للج خ
ية الفكريةلسـمضن ا مترار يف . للملكياق العام  يهبا ابال يدة للغاية وأعربت عن تر يل  نة أن معلومات من هذا ا سـوارتأت ا ح مف ب لقللج

يعمسـتوى إخطارها عىل  بادرات وما حت ةقادميف الاجامتعات ال فر َعن هذه ا شأهناَّقمل  . بق من تقدم 

يا .15 تو ثال حىت اآلن  نة ذكرت أنه مل يمت الا صلكن ا ل ت مللج َ يذ برانمج َّ تاكمةل وشامةل وخارطة طريق  نفهتا اخلاصة بوضع خطة  لتم
سان  تان  تان ا يجي، وهام ا تقومي الاسرتا تعكا لل خلط ت شرتاك من ل يا  مخطا ز بات الوحدات خمتلف بني الرتابطمن نظمة متطلو  .واملوارد ملا

مترب  ية يف  تو نة هبذه ا سبفقد ابدرت ا ص ل نات دعام لربانمج 200715للج تاجات ساملؤ لتحسيا سـتنية، وذكل يف أعقاب ا يمي تقرير سـ لتقا
ية العامة يف دورهتا الرابعة وا شامل واعامتد ا لا مجلع نة16ثالثنيل ية ا للج تو ية العامة يف عام . ص ية وا نة الربانمج واملزيا مجلعفقد أكدت  ن جل

يجيمن املمكن  أن 2008 تقومي الاسرتا ية العامة عىل برانمج ا تيق قرار ا ل مجلع  . 17تطب

نة ارتأت أنتوبعا .16 ميه للج ذلكل، فإن ا بة معل األمانة و سمح مبرا ية  توافرة مل تكن اك تقياملعلومات ا ق تف تاكمةل ، ولمل ملأن اخلطة ا
رسا شامةل وخارطة الطريق من شأهنام أن  يا ها تل ية و يط ا يا اجلديد  فهملفريق اإلدارة ا لعمل ختط توىلعل نة .مسـ عىل أعىل  أيضا  للجوارتأت ا

يدات تني  مفأن ا ياانتخلط يان واحد عوض مجموعة من ا نظمة  سري معل ا لكن للغاية يف  كك مل  .تي

شري إىل أن  .17 يان املدير العام اذلي  نة علام  يوأحاطت ا نة و"ببللج رشوعات الرا بادرات وا نظمة  هجردا شامال عرب لك ا مل للم تكل مل
بني  ها  ِّاخملطط  ُ ت يات وال لسؤو يةمل تةمناخلطوط الز نة يف" ق املؤ للجيقدم إىل ا ية اليت 2010بيع لر دورهتا ُسـ يث تكون املرحةل الاتقا ل  ن ح

يا اجلديد همامه قد انهتتتتبع تويل   .لعلفريق اإلدارة ا

                                                           
 WO/AC/12/2ث من الويقة 9 الفقرة 14

 WO/AC/6/2ث من الويقة 24الفقرة  15

 WO/GA/34/16ث من الويقة 34الفقرة  16

 A/46/12ث من الويقة 50 إىل 48الفقرات من  17
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نة أن  .18 للجوتوقع ا هوم يتسم إعداد اجلرد ت بلوغ  " أن يكون، أي18"سامرت يس"مفعىل أساس  هل ا ياس و لمفصال وقابال  س للق
س هل و يا وحمرتما  تووا مقع شري إىل الطريقة اليت ، "قاللم بادرة وأن  نة يف لك  يامي للمخاطر الاك تضمن  يو مي م ختفيف وطأهتا، ِّمتكن من تق

يجي اجلديد بو الاسرتا سعة الواردة يف إطار الو بادرات ابألهداف ا سه ا توأن يربط يف الوقت  ي ت مل  . لنف

شري إىل  .19 نة علام أن الرساةل  توأحاطت ا يريات اليت طرأت عىل أ"للج ية عقب % 70كرث من لتغا سسـمن الوحدات املؤ
نظمي يلكة وا شأن إعادة ا ية  تعماميت ادلا يفي األول، وذكل عرب مجموعة من ا يلكي والو تعراض ا تالا ه ب خل ل ظ ه لسـ ل بدو أن هذا  ".ل يو

شرتكة يف عام  يش ا يات وحدة ا تعراض يامتىش وتو ملالا ص شامل اذل19 2005لتفتسـ يمي ا تاجات ا لوا تق لن سة براأجرته ي سـت -يسسمؤ
تعراض وتاجئه .كوبرز-واترهاوس ية ذكل الا تمل حىت اآلن أي معلومات عن  نة مل  نغري أن ا سـ مهنج سـ نة أن حتصل عىل  .تللج للجوتوقع ا ت

ها القادم يف أبريل   . 2010عهذه املعلومات يف اجامت

  الطوعي اخلدمة ترك برانمج .ابء

تقرير املرحيل عن برانمج ترك اخلدمة الطوع .20 نة اب بت ا لر للج رشيةح بة إدارة املوارد ا بي اذلي قدمه مدير  نة   و.لشع للجذكرت ا َّ

بت إل بق أن  يق  نة ا طلبأن  سـ سـ يت الربانمج وجدوهل. 20 اإلرشاف عىل الربانمجهيالتنجل تو قونظرا  نة ل نة، فإن ا للج وعدد اجامتعات ا للج
يع  تعراض سوى تسـتطلن  يذ الربانمجبأثر رجعي سـإجراء ا  . 21تنفعن 

هم ومعرمه وتضمنت املعلوماتو .21 ياهتم و سب  بات  توافرة العدد اإلجاميل ملقديم ا جنس ا سـ حب لطل َّسلمهم نوعم وفئهت درجةجنمل ُ 
نوات خدممتوسطواإلداري  يمي وو .هتمسـ  ها فريق ا ية اليت ا نة علام أيضا اب يطت ا تقأ بع لح ت لعمل يضة اليت قدمت إىل ابللج ُملعلومات ا ملسـتف

يني  . ملعناملوظفني ا

نة ما و .22  :ييلللجالحظت ا

نادا إىل عدد من   )أ ( شأن تقدير األثر املايل احلايل للربانمج، وذكل ا توافر املعلومات  ستمل  ب باتت  اليت توصلت لطلا
نة  بلت، ووتكل اليت للجهبا ا ُقبق أن  توافر أيضا أثرسـ نظمة يمل  ِ هذه املصاريف يف األحاكم ا يازات مل متال

ية الزتاماتملوظفني ا همتغطاليت جيري اعامتدها من أجل  ترتامك جراء  نظمة إزاء حقوق املوظفني اليت  فصل ا سـ . مل
ها القادم يف أبريل و نة احلصول عىل هذه املعلومات يف اجامت عتوقع ا للج  ؛2010ت

توقعا؛و  )ب ( بو ما اكن  سلمهتا الو بات اليت  مفاق عدد ا ي ت  لطل

تو  )ج ( ُا بات تقربا عىل أساس ِعرسـ يض نصف ا  املوظفني؛املقرتح لفصل تارخي لالطل

                                                           
يس وممكن وملموس وموامئ ومامتسك18  مق حمدد و

 A/63/328ثالويقة  19
 WO/CC/61/6ث الويقة 20

  WO/AC/14/2ثمن الويقة ) ب( الفقرة 21
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ُو  )د ( لسن ربط عدد اي يةبفئة عن لك  املقدمة طلباتسـتح ته ووحدته املؤ سب  سـإجاميل عدد املوظفني لك  ئ سح ، ف

ية   تقيمي أفضل ألثر الربانمج؛بغوذكل 

بدو أي ربط بني وال يوجد عىل  )ه ( تعراض"ي ما  يلكي سـالا يفي لها يه يف رساةل املدير العام " األول ظوالو شار إ لا مل
مترب 14بتارخي  يمي ا2009سب  تخدمة  ل واملعايري ا لتقسـ  .الطوعي اخلدمة ترك  اخلاصة بربانمجطلباتمل

ها القادمو .23 شأن الربانمج يف اجامت تجدات  نة احلصول عىل آخر ا عتوقع ا ب سـ للج  . ملت

تعراض .جمي ته املوظفني نظام سـا  حئوال

تعراض نظام اشعبة قدم مدير  .24 يا عن ا يا  رشية تقريرا مر سـإدارة املوارد ا ه حل شفب تهل نة علام بأن  .حئملوظفني وال أمه للجوأحاط ا
شواغل ذاك اذلي  تعاقدية اجلديدةسـ ابحلقوق اليت تربطيلا بات ا لتفظ هبا املوظفون مبوجب الرت  . تييح

تعراض و .25 تكامل ا شاطات الرضورية ال يع ا رشية جتري يف الوقت الراهن جردا  نة علام بأن إدارة املوارد ا يطت ا سـأ سـ ن مجل ب لللج ل ح
يع اجملاالت اإلدارية، نظام املو تضمن  يل إداري  يذه، مبا يف ذكل تطوير د ته و مجظفني وال ي ل يقا ساألمر اذلي يعين أنه تنفحئ تنسـتطلب  ي

نوات معقدا داخل قطاع اإلدا تني إىل ثالث  تأخذ من  رشوع  شاطات املربطة هبذا ا نة علام أيضا بأن ا يطت ا سـرة وأ سـ مل ت ن نللج سـح ل
توا ية غري  تدعي موارد إضا مو ف تويي عدد املوظفني وكفاءاهتمتسـ رشية، عىل  بة إدارة املوارد ا سـفرة يف الوقت الراهن يف  ب مشع  .ل

يهتا .26 يذ تو نة عن ارياهحا  صأعربت ا ت رشوع عىل املوظفني عىل 22لتنفللج شأن هذا ا مل اليت دعت فهيا إىل توزيع املعلومات  ب
 .أوسع نطاق، ولعقد اجامتعني للموظفني يف هذا الصدد

ية  صتو

رشتويص ا .27 ها الرابع  سب ما يرد يف تقرير اجامت عنة،  ح رشية خطة عىل أساس 23عللج بة إدارة املوارد ا ب، بأن تعد  لشع ِ ُ
يل من وطأهتا، وتقديرا للموارد 24"سامرت يس"مفهوم  بغي اختاذها  تدابري اليت  تضمن جسال ابخملاطر وإشارة إىل ا تقل، و ل للي ين

تاك يث العدد وا رشوع من  لالرضورية إلهناء ا هاراتحمل مليف وا ها القادم يف أبريل . ل نة يف اجامت بغي تقدمي اخلطة إىل ا عو للجن ي
2010 . 

يات والزناهة .دال  قاألخال

رشوع خطة  .28 شأن  يقات طلهبا املدير العام  نة، ويه  يقات ا نة علام مبذكريت املدير العام ردا عىل  مأحاطت ا ب تعل للج تعل للج
تعممي إدا نة  شف املايل وشأن إبالغ ا با للج ب مترب لك تصل هبذا املوضوع25 2009سبري صدر يف   .ي 

                                                           
 WO/AC/14/2ث من الويقة 11 الفقرة 22

 WO/AC/14/2ث من الويقة 10و) 1 (9 تني الفقر23

يس وممكن وملموس وموامئ ومامتسك24  مق حمدد و

  57/2009تعممي داخيل  25
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تالم  .29 نة علام اب شار القانوين ا سـوأحاط ا للج سؤول اذلمة إعالن منوذج 15ملست تحول إىل  م يف مظاريف مغلقة وأهنا  سـ
يات تب شؤون األخال شاء  يات فور إ قشؤون األخال مك نة علام أيضا بأنه مل يطرأ أي جديد. نق يطت ا للجوأ نذ أن أجرى أحد ح م 

تمكلت يف بداية عام  يق ادلاخيل والرقابة ا تد بة ا شارين دراسة لصاحل  سـا ل شع قت سؤول األخاليق 2009ملس يفة ا شاء و بل إ مل، و ظ ن ق
بو  . ييف الو

سؤول األخاليق  .30 ثب، وتوقع الاجامتع اب بو عن  يات والزناهة داخل الو ياسات األخال نة رصد تطور  ملوتواصل ا ت ك ي سـ قللج
 .2010عها القادم يف أبريل خالل اجامت

 

ند    من جدول األعامل4لبا

ية  خلالرقابة ادلا

تقريرُالواثئق اليت قترد  .31 ثالث من هذا ا ند يف املرفق ا نة حتت هذا ا لدمت إىل ا ل ب  .لللج

ياتهو .32 سؤو سب جمال  يني لك  تا سؤولني ا نة عىل معلومات ورشوح من ا لحصلت ا م ح ل ل مل يب فافاتيي، : للج يد  يلا فسـ ل
سؤول ا يغريوال، )املراقب(ملايل ملا يل  يد  شؤون العامة واإلدارة؛ وا ية وإدارة الربانمج، وقطاع ا ية واملزيا ف، ادلائرة املا يغ سـ ل ن مل ل

يس  يدة دجا يا الاتصاالت؛ وا نولو سؤول اإلعاليم، دائرة املعلومات و يد ويي ليي، ا رشية؛ وا نمدير إدارة املوارد ا ج سـتك مل سـ لب ل ل
س نس، ر ئيكوك رو يد توناكي  اخلدمات اةيب شؤون العامة واإلدارة؛ وا ية وإدارة الربانمج، وقطاع ا ية، واملزيا ية، دائرة املا سـملا ل ن ل لل

يق ادلاخيل وال تد بة ا بري،  نديوغلو، مدقق داخيل  قإ ل شع ك برية، رقابةيفي ساعدة إدارية  يك فزيان،  يدة دو ك؛ وا م ن يسـ املوارد قسم مل
يا غوروخوفا،  تا يدة  رشية واإلدارة؛ وا ما ل ن سـ لب تامي،ل فليكسيشارة، مجموعة  سمست رشية واإلدارةق   . لب املوارد ا

يق ادلاخيل .ألف تد قتقريرا ا  ل

يق ادلاخيل  .33 تد نة تقريري ا تعرضت ا قا ل للج بو"سـ يق الرواتب يف الو يتد بو"و " ق هامت يف الو سفر وا يق دمع ا يتد ملل يف " ق
تجت أهنام تقرير26اجامتعات سابقة يات همماسـتن وا يدان وحيواين تو صن  نة . ةمف بت ا تقريران من شواغل،  للجونظرا ملا أاثره ا طل ل

يني هبذا األمرالاجامتع سؤولني ا يع ا ن  مل  .ملعجبم

ثاين .34 نة يف اجامتعهيا ا لإضافة إىل املالحظات اليت خرجت هبا ا رشللج نة علام بأنع  رش، أحاطت ا للج والرابع   :ع

تو  )أ ( تعماميت اإلدارية وا سةل من ا لاملدير العام اجلديد أصدر  ل سفرسل يف ا ية للحد من تاك لجهيات ادلا ل وقد متت . خل
ته؛ يريات يف نظام املوظفني وال يق، األمر اذلي أحدث  نة ا ية لطلب  تدابري  حئاملوافقة عىل بعض ا تغ سـ جل ب نل  لتتل

                                                           
نة تقرير  26 بو"للجراجعت ا هامت يف الو سفر وا يق دمع ا يتد ملل رش، وتقرير " ق ثاين والربع  عخالل اجامتعهيا ا بو"ل يق الرواتب يف الو يتد يف " ق

رش ها الرابع  عاجامت  . ع
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ية اليت و  )ب ( ساعات اإلضا يص العمل اب رشية تر فرفض مدير إدارة املوارد ا لخ ملوظفني فوق عددها ما أقره نظام ايلب

ته؛  حئوال

شعب داخل ُيو  )ج ( تلف ا يات  سؤو ية مبوجب  يات األ يق اب تد لعىن تقريرا ا خم ل م لعمل فقل سامق تدبري وقأ كذا ل اإلدارة وا
هم ية مديري الربانمج أ نفسسؤو ل ساءةل؛. م توى ا ملواتضح معوما أن مثة خلال عىل   مسـ

سفر قد صدرا و  )د ( ية أمنذ لعىل الرمغ أن تقريري الرواتب وا توايل، إال نأكرث من مثا هر خلت عىل ا لهر وأربعة أ ش ش
تقريران؛ نقاط الضعف اليت حددها ا تصدي  لأنه مل يمت إعداد أية خطة محمكة  ل لل ْ ُ 

نصب مدير إدارة و  )ه ( ثل  ية  ناصب األسا ساعد للمدير العام، وترك بعض ا نظمي وعدم وجود  ماكن إلعادة ا م سـ مل م لت
يعا ابلغ األثر يف ها  رشية شاغرة، اكن  مجاملوارد ا لب تدبري، األمر اذلي أخل َّ معل قطاع اإلدارة وا نظر يف ل لر ا

تقريرين؛  لا

با عىل املوظفني؛و  )و ( ها  تعماميت اإلدارية مهبمة وغري اكمةل، األمر اذلي قد جيعل تأو سفر وخاصة ا صعضوابط ا ل  يلل

ئات العمل؛ وا  )ز ( ها عىل بعض  تعوييض ال ميكن  ية املربطة ابلوقت ا فساعات اإلضا يق تطبف ل ت  ل

سؤوو  )ح ( لا يقا سلامي وأغلب القضااي اليت حددها مل ية  ساعات اإلضا سفر وا يق لواحئ وقواعد ا ية  بية الر ل ل ب تطسـ تط في ل ئ
يق  تد قتقريرا ا تصاص مديري الربانمج؛ يه ل  خمن ا

شأن الرواتب يو  )ط ( يق  تد بأن تقرير ا يت املرن أكرث ممتربطقل تو ية وا ساعات اإلضا سأةل ا ق أساسا بإدارة  لف ل تصل م يا 
ية ذاهتاسأةل الرواتب مب  .لفعلا

نة أن تو .35 تدبري حيدللجارتأت ا ساعد للمدير العام ملكف ابإلدارة وا ية حتت إرشاف  يع الوحدات اإلدارية املؤ ل  م سـ سمج
ية ساعات اإلضا سفر وا يل ا ية من  يات األ هل حل القضااي اليت تفرزها ا فدون غريه من شأنه أن  فق لس ل ب قلعمل  .ي

شرتايت  .36 نة مبدير ا ملمتع ا للج سفر يفوجت ها القادم يف أبريل لا سفر وقواعده بغية  2010ع اجامت نظر يف ضوابط ا لا ل
 . وإجراءاته

يات تو صا  ل

نة بأن .37  :للجتويص ا

ِّعني ُي  )أ ( ُساعد َ ييت املديرم سؤوال عن  تدبري مديرا واحدا يف لك قطاع يكون  معل العام اجلديد امللكف ابإلدارة وا م ل
توايل ضامان ية عىل ا ساعات اإلضا سفر وا لا ل ها؛تنسـيل فل يات  هذه ا متر  سق فعال و نفل لعمل  مسـ

تدبري خططا حممكة سمقيضع و  )ب ( يق؛من أجل ل اإلدارة وا تد يات ا تو سق  قيذ  لنف ص ل من  ت
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ية و  )ج ( تصةل ابإلجازات ا بة ا يات املرا حمللتعزز  مل يةمباليت تقرتن قمعل ية يف بدلان املوظفني ،مسهامت ر هامت الر مس وا مل

يري ا ية و لاأل تغ تىض احلال وإخطار املديرين واملوظفني بذكل؛ادلاخيل نظام صل مقسب   ح

سة إ  )د ( جلنظم فورا  ية حىت يكونوا عىل عمل اكمل ابللواحئ حاطة ت ساعات اإلضا سفر وا شأن ا فملديري الربانمج  ل ل ب
سؤول بقة، ويعوا أهنم  موالقواعد ا تخدام املوارد اخملصصة هلم يف هذه اجملاالتوملط  .سـن عن ا

نة علام .38 ية تويد إيرادات " مبا جاء يف للجأحاطت ا شأن  يق الهنايئ  تد لتقرير ا معل ب تعاون معاهدةقل ويرد ". الرباءات بشأن لا
نة القادم يف أبريل  تقرير يف جدول أعامل اجامتع ا للجا سؤولني حلضور ُ، وو2010ل بو واملوظفني ا ملهجت ادلعوة إىل مديري الو ي
شأ تجدات  نة عىل آخر ا بالاجامتع وإطالع ا سـ تقريرملللج يات ا يذ تو لن  ص  .تنف

ت .ابء  تقرير أداء الربانمجعىل صديق لا

يدة جويا ديل  .39 ية، عرضت ا ته بوعكة  بب أصا يق ادلاخيل والرقابة،  تد يك ترين، مدير ا يد  ياب ا ليف  سـ حص ب ل ن سـ لغ سل بق
برية يمي ا سؤوةل ا تان،  لكاكرمن فلور مار لتق مف يق ادلاخيل والرقابةي تد بة ا ق  ل تجدات عىل اشع  .للجنةملسـ، آخر ا

نح أحصاب املصلحة سوى فائدة وضامنة و .40 يه، فإهنا ال  تصديق حمدودين؛ و ية ا نة علام بأن نطاق و متأحاطت ا عل ل تغط للج
 .  قد حصلت ابلفعل2008حمدودتني بأن الاجنازات الواردة يف تقرير أداء الربانمج 

نظر عن احملدودية او .41 ملبغض ا نة علام بأن تقرشار إلهيال ياانت للج أعاله، أحاطت ا ية ا نو يامي  تصديق حيوي  بير ا ع ل لل تق
تاجئ تصديق عام حتقق من  بات معلومات ا نالرضورية و ل توتصل هذه املعلومات بوضوح تعريف املصطلحات واألهداف . متطل

تارة وص ية مؤرشات األداء ا شاطات، وكذا مدى أ يهنا وما أجنز من  توقعة والرتابط القامئ  تاجئ ا ِوا خمل مه ن مل بن ع، وإماكن لهتا ابملوضول
ها سيا  .ق

ياغة الربانمج واإلبالغ عن و .42 سني  ساعد عىل  نطوي عىل فوائد  تصديق  تاجات وتاجئ تقرير ا نة أن ا صرأت ا حت ت ت ل ن سـتنللج
 .برانمج األداء

ية  صتو

ياانت  .43 ية ا نو تصل  سامت اليت  تصديق، وخاصة تكل ا تاجات تقرير ا نة بإبالغ مديري الربانمج عن ا بتويص ا ع ب ت ل ل لللج سـتن
تصديقواملعلو  .لمات الرضورية ألغراض ا

يق ادلاخيل:جمي تد يفة ا يمي و شأن  يق اخلاريج  تد ق تقرير ا تق لق ظ ب  ل

سورسي اذلي يغطي الفرتة حىت  .44 يق الفدرايل ا تد تب ا ساابت اخلاريج و تقرير مراجع ا نة علام  يأحاطت ا ل ل حل ب قللج  31مك
 .2009ليويو 

بقا للواحئ والو .45 بو  يق ادلاخيل للو تد يفة ا طميت و ي ل قظ يق ُق تد ية  بو واملعايري ادلوية للمامرسات ا ية للو ققواعد املا لل ن ل ي ملهل
تواه واجملاالت ذات الصةل. ادلاخيل بو ابملعايري ادلوية، وال عالقة هل  تجالء الزتام الو يمي ال مبحوقد أجنز ا ل ي سـ  .لتق
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يات و .46 ثري من تو يمي أغفل ا بدو أن ا نة علام بأنه  صأحاطت ا ي لكللج يق ادلاخيل، وذكل لتق تد يفة ا ها صةل بو نة اليت  قا لل ظ للج
تقرير  .لألنه ال ترد أية إشارة إلهيا يف ا

يار عىل حدة، وذكل و .47 يق وعالقهتا بلك  تد توى الرمسي بأحاكم ا تقرير الضوء عىل اماكية الهنوض عىل ا معسلط ا ل سـ ن قل مل
رشوط الرضورية  بة املائوية العامة للابلللوفاء اب  .%80معايري تفوق لنسـلرمغ من أن ا

يق و .48 تد ية اليت تدعو إىل ربط خطة ا تو ساابت اخلاريج وشددت عىل ا يات مراجع ا نة عىل تو قصدقت ا ل ص ل حل ص للج
بو ها الو ييمي اخملاطر اليت توا هج  . بتق

يق ورشه يف شابكة  .49 تد يل ا نة عىل رضورة الانهتاء من د نوشددت ا ل ل بوقللج يت (يالو بة ) ناإلنرتا لشعهبدف إبراز معل ا
تواصل بني املتو لسري ا يقراجعني ومن خيضعي تد ق   .لل

ية  صتو

ـي  .50 نة بأن  تهنتويص ا يق ادلاخيل والرقابةللج تد قبة ا ل تاجئ 2010/2011 يف أقرب اآلجال خطة معل شع يذ  شأن  ن  تنفب
يمي يمي للمخاطر إىل أبعد  لتقا نادا إىل  تقا  . حد ممكنست

يات الرقابة  .دال يذ تو صوضع   تنف

يق .51 تد ياب مدير ا قيف  ل نديوغلو، مدقق داخيل غ يد توناكي إ ية، أحاط ا ته بوعكة  بب أصا ي ادلاخيل والرقابة  سـ حص يفب لب س
تجدات نة علام بآخر ا يق ادلاخيل والرقابة، ا تد بة ا سـبري،  للج ل شع ملك  . ق

ياانت و .52 نة علام بأن تطوير قاعدة  يطت ا بأ للج يس"ح بب "كسمايكروسوفت أ ته بعد  يات الرقابة مل  س حتوي تو بن ي ص
يا املعلوماتاألولواي نولو بة  تعجةل  جت ا تك شع لسـ تأيت أو. مل رشوع لن  نة علام أيضا بأن الانهتاء من هذا اجلزء من ا ييطت ا مل للج ح

 .2010قبل هناية فرباير 

نذ فرتة طويةل و .53 يات العالقة  تو يل جتمع ا ياانت من هذا ا نة عىل أن تطوير قاعدة  مشددت ا ص ل ب ب رس مللقللج يين شأنه أن 
تواصل مع املدير ندها لا تاج إىل تعممي إداري  يا املعلومات  نولو يني، لكهنا أحاطت علام أن املقاربة القامئة عىل  سـين ا حت ين جملع تك

يات الرقابةو يذ تو ساءلهتم من أجل  ية املديرين و سؤو صسلط الضوء عىل  م ل م يص عدد . تنفي تقلومن شأن هذه املقاربة املزدوجة 
يات العالقة تو صا  . ل

تعراض تو .54 نة ا سـقررت ا ياهتا العالقة للج ها مضن األولوايتبنفسهاصو يات العالقة وو تو يص عدد ا ية  ضع  ص ل تقل  . بغ

ية  :صتو

يق ادلاخيل والرقابة  .55 تد بة ا نة  قتويص ا ل شع نة بللج ها ا تعر ها مضن األولوايت ليك  يات العالقة وو تو للجيع ا سـ ص ل ضتجم تضع
ها القادم يف أبريل   . 2010عيف اجامت
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 يقاتلتحقا .هاء

يق ادلاخيل والرقابة عن الفرتة  .56 تد بة ا تقرير الفصيل امللخص  نة ا تعرضت ا قا ل شع ل للج ويف . 2009 سـبمترب إىل ليويـومـن لسـ
يل تعرضه اب تقرير لكهنا مل  نة علام ابملعلومات الواردة يف ا يق ادلاخيل، أحاطت ا تد بة ا تفصياب مدير  سـ ل للج ل شع لغ ت  . ق

يقو .57 نة علام بأن أغلب ا لتحقأحاطت ا ته بعد إىل ليويومن ات للفرتة للج تنمترب مل   .سب

ـي بهناية العامو .58 يقات  نة علام أيضا بأن بعض ا نهتأحاطت ا سـتتحق ل  . للج

يا و .59 شارا خار ته بعد وأن  يقات مل  يل ا ياغة د نة علام بأن  يطت ا جأ ن تحق تح ل ص سللج مل يلُعنيت سودة ادل ل إلعداد   .م

يل او .60 سودة د ياغة  نة الانهتاء من  لتحقتوقع ا ل م ص للج هـا القـادم يف ت تعراضـه يف اجامت بـل ا عيقات يف الوقـت احملـدد، أي  سـق
رشية يف هذا الصدد2010أبريل  شار القانوين وإدارة املوارد ا تب ا شاركة  بت  ب، ور ت لمب ملس مك  .ح

يات  : صتو

نة يف اجامتع .61 يات ا للجيا مع مالحظات وتو ص رشاهتمتشـ رش والرابـع  ثالـث  رش وا ثـاين  عـا الرابـع وا عـ ل عـ نـ27ل ة للج، تـويص ا
يقات ياسة ا سودة  يل مع  يقات وأن يقدم ادل يل ا ياغة د تحقابالنهتاء من  لتحق سـل م ل ل  . ص

نوي و .62 يقـات ا يقات وأن يـرد ذكل يف تقريـر ا نة أيضا بإهناء ا سـتويص ا لـللج تحق لتحق تالم تقريـر 2009ل ســ وتوقـع ا  2009ت
ها القادم يف أبريل  عبل اجامت  . 2010ق

ند    من جدول األعامل5لبا

يق ا  لقطاع العام ادلويلقمعايري تد

 

بري قد .63 سؤول املايل ا يب فافاتيي، ا يد  لكم ا مل يل فسـ س)املراقب(ل يس كوك روبزن، ر يدة دجا ي، وا ئسـ ن ية، ةل ل اخلدمات املا
رشوح نة املعلومات وا شؤون العامة واإلدارة، إىل ا ية وإدارة الربانمج، قطاع ا ية واملزيا لادلائرة املا للج ل ن نة علام . ل للجوأحاطت ا

ها مبحتواي رشاسلت الرساةل اليت أر نة يف تقريرها الرابع  يقات ا عيد فافاتيي ردا عىل  للج تعل  . لسـ

يق القطاع العام ادلويلو .64 يذ معايري تد نة عرضا عام حتقق من تقدم يف  تعرضت ا قا تنف للج  . سـ

                                                           
ثمن الويقة ) ج (19، والفقرة WO/AC/12/2ثمن الويقة ) ج (19 و 15 والفقراتن WO/AC/4/2ثمن الويقة ) ج (13الفقرة  27

WO/AC/13 ثمن الويقة ) أ (40 و 30 و 26 والفقراتWO/AC/14/2. 
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نة عن ارياهحا و .65 تأعربت ا سريكونللج يق القطـاع العـام ادلويل  رشوع معايري تد يـ  يـذه يف عـام قم يح  لتنف يف الطريـق ا لـصح

نة علام بني مجةل أمور بأن. 2010  :للجوأحاطت ا

بو املعايري  )أ ( يق ادلاخيل للو تد ياسات ا شأن الزتام  ساابت اخلاريج  تقدم مع مراجع ا شات  نا يا ل سـ ب حل ت ق ية قمل  سباحملا

تداول إيرادات معاهدة للقطاع لادلوية بالعام، وخاصة ما يربط  تعاون ت يطت  و.اءاتالرب بشأن لا نة حأ علام للجا
هار الرباءة بعد  تظار إ بغي ا ساابت يف الوقت الراهن وأنه  ساب هذه املوارد مضن ا شبأنه ال ميكن ا نن حل يت  18ح

يهرا تقربا من دفع رسوم الط نقدية احملصةل من لك مقدم طلب . بلش بالغ ا لوهذا يعين يف واقع األمر أن ا مل
هُحت شسب دفعا مقدما حىت اترخي اإل ندها ت ُار عن براءة مقدهما،  ت بالغ عىل أهنا إيراداتع نادا . ملتداول هذه ا ستوا

ياسات املعايري ية سـإىل  ُالعام،  للقطاع لادلوية سباحملا تايل ت ساابت العام األول مبوجب هذه املعايري اب لهر  ح ظ
يال يف جحم اخلصوم يف جدا. مثتراجعا ماداي يف جحم اإليرادات وارتفاعا   مبوجب نظام مدريد طفوجسل تراجع 

تخالص اإليرادات املؤخرة هحيث أن تىض ا سـ ا ساابت . ي يوما تقربا30ق شات مع مراجع ا نا حلودارت أيضا  ق م
ها بل  باين القامئة  نارص ا يل  مياخلاريج فامي إذا اكن من الرضوري إجراء  تقيق مل لل ساابت . حتل حلوإذا أرص مراجع ا

نارص"اخلاريج عىل أن  مثرضورية، ف" لعمقاربة ا نظمة سوف تطلب إىل  ِّإن ا ُم ناية مل يمي  بن حتديد ما إذا اكن  تق
نارصها نادا إىل  بو ا عالو نا، فاكن األمر ابلفعلوإذا . ابلفعل جمداي ستي يذكل قد يعين ممك  نرص سـأنه  ععامل لك 

يفيض إىل ارتفاع رسوم الاسـهتالك ا ياة قامئة بذاهتا، األمر اذلي  تلفة عىل أن هل  نارص ا سـمن ا خمل لسـنوية حلع
يلك ا( ثال، إذا اكن معر  يل ا ملعىل  ه مل تعدى معر املصاعد 50 بىنسب يامن ال  ي عاما  نة ).  عاما35ب يطت ا للجوأ ح

توقع أن  يعلام بأن من ا يق القامئ عىل سجلمل تد ق الوقع  ية ادلوية الل لملعايري احملا  يف  خالصاتراجعاللقطاع العام سب
بو  ياطات الو يا يون فرنك سو21 وقدرهاحت  .يرسيمل 

بة اعرف أسَيلن و  )ب ( ميه عىل يف الوقت الراهن سـس احملا يري غري  ية أي  تني واملزيا بة لربانمج ا تقسـاب تغ ن لسـنسـ نل
هرية  لشنارصه ا رشاإلثينع يطت فقد . ع  نة حأ تعني تقدمي علام بللجا ية ادلوية،  يأنه مبوجب املعايري احملا سب لس

نوية  ية  تُشوف ما سـ ل ية اك يا مع مزيا ياان تو لهر  ن يقب بةفظ يد احملا سـنة  بغي أن تربط . قسـ نة عىل أنه  توشددت ا ينللج
س ية  متدين  ية ا تني ابلربانمج واملزيا يساابت ا بغ ن تح ملعسـ ن تعراض ادلول األعضاء معل األمانةريل  .سـ ا

ية ادلوية للقطاع العاميُال و  )ج ( يري فوري عىل تقرير أداء الربانمج جراء بدء العمل ابملعايري احملا لتوقع أي  غري . سبتغ
يطت علام بأن أن نة أ ح ا تني للج نوية  ساابت ا للسـنمن املمكن ربط تقرير أداء الربانمج مع ا سـ . 2012/2013لحل

ساابت توافرة يف خارطة ا شاطات ا تخدام مؤرشات ا هذا الغرض، ميكن ا يقا  حلو مل ن لسـ ل نة إىل . حتق شري ا للجو ست
ها القادم  .عهذا املوضوع يف اجامت

نة حيطت أو  )د ( ية ادلوية بأن اخملاطرعلام للجا يذ املعايري احملا ية يف  ل األسا بسـ سنف شاء جسل للقطاع العام ت نتمكن يف إ
ساابت اخلاريج بات مراجع ا تد به ويفي  حلشامل لألرصدة  تطل مبيع ية اجلديدة ،ُ ياسات احملا سب وبأن تلزتم ا لسـ

ية ادلوية رشوط املعايري احملا لابلاكمل  يطت. سبب سجل األرصدة اجلديد، فقد أ بة  حواب ل نة علام بأنه من لنسـ للج ا
نظام القامئ يري مواز  سجل ابلعمل عىل اعامتد  شاء ا يف وطأة أي تأخري يف إ للاملمكن  سـ ل تن أما الزتام . ختف

ساابت اخلاريج  شات اليت تدور مع مراجع ا نا ية ادلوية، فإن ا بات املعايري احملا بة  حلياسات احملا ق مل ل تطل سـ سبسـ مب
تقدمة  .موصلت إىل مرحةل 
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ية ادلويةو  )ه ( نة علام أيضا بأن جملس املعايري احملا يطت ا لأ بللج بني من  للقطاع العامسح ق اذلي حيوي عضوين مرا

تحدة ال يزال يطور معايري جديدة ملنظومة األمم ا  .م

بو و  )و ( نظام املايل للو ها ا ية من أنظمة أخرى إلدخا ياانت إضا نة علام أيضا بأن مثة حاجة إىل  يأحاطت ا ل ب لللج ظام ن(ف
تاكمةل بت احلصول عىل آخر ). ملاإلدارة ا بري، و نطوي عىل خطر  نة أن هذا اإلجراء  طلوارتأت ا ك ي للج

ها القادم عتجدات هذا املوضوع يف اجامت  .مسـ

ية ادلويـة للقطـاع و .66 يذ املعايري احملا شأن ما حتقق من تقدم يف  ية  تجدة إضا نة احلصول عىل معلومات  لتوقع ا ب سـ للج بت نف سف ت م
رش يف أبريل العامفي اجامت سادس  عها ا ل  . 2010ع

 

سادس من جدول األعامل ند ا لا  لب

ناء اجلديد بشاريع ا  لم

نة  .67 للجترد الواثئق اليت قدمت إىل ا تقريرمبوجب ُ ثالث من هذا ا ند يف املرفق ا لهذا ا ل  .لب

يني .68 تـا سؤولني ا ية من ا نة عىل معلومات ورشوح  لحصلت ا ل مل ه نـة ا: شفللج يدة بويـون، سـكرترية  لا جللـ ت يد سـ سـنـاء؛ وا لـب
شار  يو فافريو،  بقأ مست نـاايت وسملف بة ا نـاء،  رشوعات ا قـ  ب شـع ب لم يـل فهيـر، سمل يد جـون دا شؤون العامـة واإلدارة؛ وا ني ا سـ لـلـ

سامهة  هارت ورشاكؤه، رشكة  رشوع، بور ماملدير العام  يادة("كللم  "). لقا

نة علام بو .69 ناء اجلديد ا رشوعات ا ية  يادة ا للجأحاطت األمانة وا ب مب لن ملع تجداتلق  . ملسـآخر ا

نة علام، من مجةل أمور، بأنو .70  :للجأحاطت ا

يطان العازةل يف املاكتب   )أ ( يري مواصفات ا بت مؤخرا  حلسلطات األمن واملطائف احلرضية  تغ يريطل تائر تغو لسـ ا
يص مفصةل واكمةل يف عام اب يع الرتا بو حصلت عىل  خلرمغ من أن الو مج ويف حني أن اترخي الانهتاء من . 2007ي

ملناء ا بق أن حدد يف بىنب ُ اجلديد  توبر 8سـ  أن املقاول العام أشار إىل أن من املمكن حدوث إال، 2010ك أ
بب هذا املطلب اجلديد يف  ستأخري  شات بني . بطف نا ية، وجتري  سلطات ا شات تدور مع ا نا قوال تزال ا حملل ل ق ممل

تأخري عىل أن تعرف يف من آاثر هذا ا ية ا يادة واملقاول العام  َا ُ ل تخفبغ بل اترخي للق تاجئ ذكل  ق   2010 فرباير 15ن
بهل  .قأو 

تخزين و  )ب ( تخدم مرافق الطوارئ  للمل  يا والرابع حتت األرض الطابق يف تُسـ ييل ادل نبات معايري األمن ا شغ لتتطل م
تحدة بلغ  إال انذرامللألمم ا بلغ 7.8م، ومن أصل  متد أصال، بقي  يون فرنك سورسي ا م  ملع ي يون فرنك 6.6مل مل 

ية  تغطسورسي  ناء12فرتة لي هرا من ا لب  بلغ الفائض من املصاريف . ش ها، يصل  يا موبوضع هذه األرقام يف  ق سـ
ناء املاكتب اجلديدة  متدة  لبا يون فرنك سورسي تقربا40ملع ي  ي  . مل
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توقو  )ج ( يد، و ناية املاكتب اجلديدة والانهتاء من ذكل شاقا ويف غاية ا يل إىل  ُتوقع أن يكون الر يُ ب تعقي ع أيضا أن لح
هر و يتغرق ثالثة أ شسـ بىن الاكم، وكذا نقل 500 نقل تطلبي بل و بىن بروكرت أند غا م خشص تقربا من  م م ي

يف بىن يف ضوايح  جناخملزوانت املوجودة يف  يريات عىل . م بعض ا يام  بغي ا يل،  ية الر بل بدء  تغو ب لمعل لق ن ح يق
يع األاثث وأهج. تقسـمي املاكتب يت  بغي  مجوعالوة عىل ذكل،  ب ثن يا املعلومات وخدمات األمن تي نولو جزة  تك

تخزين تصف عام . لابلاكمل وإخالء مرافق ا يط لرتك املرافق املؤجرة حبلول  نوجيري يف الوقت الراهن ا متخط ل
بقا ألحاكم عقود اإلجيار ذات الصةل2011  . ط، 

يات الوو  )د ( رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف اجامتع  مجععقب موافقة ادلول األعضاء عىل  مترب، قدمت م سببو يف  ي
توقع أن ترد املوافقة عىل  توبر، و ناء قاعة املؤمترات اجلديدة ومركز ادلخول اجلديد يف أ يص  يبات الرت ك ب لطل خ

يص يف مارس  بحث عن مقاول .  حيول دون ذكليشء، ما مل حيدث 2010خالرتا للوصدرت العروض األوية  ل
ناء قاعة املؤمترات اجلديدة وم توىل  ُعام  ب سمرب 14ملوعد الهنايئ إىل اترخي د اِّدي نظر يف . 2009ي د توقع ا لو ي

ئة  ها إىل  ها وحتو يالعروض األوية هذه و هل يل بع ذكل 2010لتحكمي بهناية فرباير وبداية مارس لتقيمي يت، عىل أن 
ناقصات يف يويو يار أويل للمقاولني وتزويدمه بواثئق ا نا مل يار يفُ وي،خت يه الا تعرف املقاول اذلي وقع   نومفرب خعل

2010 . 

ها القادم يف أبريـل و .71 ناء يف اجامت رشوعات ا شأن تقدم  نة تزويدها ابملزيد من املعلومات  عبت ا ب م ب للج بـت 2010لطل طل، و
 : يف هذا الصدد بأن حتصل عىل

يا؛  )أ ( يريات اليت طرأت عىل فريق اإلدارة ا ثة تراعي ا ناء حد لعلخارطة ا تغ ي لب  ل

بو و  )ب ( ثة من الو يخارطة وجسالت خماطر حد رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ونقل املوظفني إىل ي يادة، وتضمن  موا ت لق
بىن اجلديد؛  ملا

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة؛ وو  )ج ( نقدية املوحدة، مبا يف ذكل  تدفقات ا متوقعات ا ل  ل

ية صارمة حلفظ املعلومات و  )د ( يدليكمنضامانت ابختاذ تدابري أ يار املقاول يف رسية اتمة، وتأ ك متر إجراءات ا  أن خت
بو تحدة وقواعد الو شرتايت لألمم ا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة تلزتم مبعايري ا تعاقدية  ييع اجلوانب ا مل مل مل ل  . مج

 

سابع من جدول األعامل ند ا لا  لب

تقةل للمراجعة شارية ا تحدة الا نة األمم ا سـالاجامتع  ت مل ملبلج  س

شاري2يف  .72 تحدة الا نة األمم ا نة مع  متعت ا سمرب ا ت د مل جل للج سي شأن ج هـا اآلراء  يف وبادلت  تقةل للمراجعة يف  بـة ا ت ن معسـ ج مل
تهيام لك عىل حدةأحاك ية ووال يم مر  .جع
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تقةل للمراجعــة و .73 شارية ا تحــدة الا ــة األمم ا ن تحــدة أن  نظومــة األمم ا ــة يف  ن يق الاك ــد ت ــني جلــان ا ــوحظ ب سـل ــ ت مل جل مل ئ ــل مل س م ق
نة الو ية الزراعة و ندوق ادلويل  يوا جل من يق للتلص تـد قبو  تـان لل يـداتن ا تـان الو للا حن ية ان تفيـللج ســابملعـايري والوظـائف ادلويـة األسا ل

بغي توافرها يف واملعرتف هبا  سؤولون أماهمـا، وتعـرتف أي يناليت  تخـب أعـضاءها ومه  يق، مبعـىن أن ادلول األعـضاء  مـنة تد نجل تق
تقليبطابع  .ملسـ اللجان اخلاريج وا

تد .74 بو  نة الو قولوحظ أيضا أن  لل ي سعة أعـضاء يف حـني حتـوي جل ية الزراعة حتواين  ندوق ادلويل  يق ا نة تد تـيق و من لص للتجل ق
سة جلنة تقةل للمراجعة  شارية ا تحدة الا مخاألمم ا سـ ت ململ  .س

يجي اذلي و .75 يق علـام ابدلور الاسـرتا تـد بـو  نـة الو تقةل للمراجعـة  شارية ا تحدة الا نة األمم ا تأحاطت رئاسة  لل ي جل سـ تـ مل قجل ملـ س
يذي لعمليلزتم به األمني  نةلتنفا ياهتللج ا  ). أدانه أيضا105أنظر الفقرة (نفسها امعل و

تـُوتعد  .76 يق  تـد يـة الزراعـة  ندوق ادلويل  نة ا تقةل للمراجعة و شارية ا تحدة الا ئنة األمم ا يق هس لل من لـص جل سـ ت مل للتجل تنيمل  نيعي فـر
يـلألممللجمعية العامة  يـة الزرا ندوق ادلويل  يـذي  تحدة واجمللـس ا ع ا من للـص للتمل تـوايل، يف حـني لتنف بحلة عـىل ا بـو تـصمل  نـة الو ي  جل

ية بعد ئة فر يق  عتد ي هلل  .ق

تنيو .77 نتلف نطاق ا تقةل للمراجعة، ف. للجخي شارية ا تحدة الا نة األمم ا سـكام أشار إىل ذكل ريس  ت مل ملجل س هام يف ينحرص ئ قنطـا
نذ اآلونة األخرية ية، و بة ادلا تحدة خلدمات املرا متب األمم ا ق خلمك تجارية يف إدارة اخمل،مل هـا نطـاق . لاطر ا يق  تد بو  نة الو فلأما  ق لل ي جل

يق تد هودة عادة إىل جلان ا بقا للوظائف ا قأوسع  لملع  . ط

تـهيامو .78 يق ادلاخـيل يف  تـد ية لوظـائف ا ية ا تقال ية الا تان عىل أ نظمشددت ا ل يل ل سـ مه من ق شغ نـة األمم ف. لتـللج جلقـد أصـدرت 
تقةل للمراجعة مؤخرا تعريفـا ملـ شارية ا تحدة الا سـا ت ململ ية"صطلح س تقال لا نايـة فائقـة يف " ســ يق  تـد بـو  نـة الو تويه  عاذلي  لل ي جل ل قســ

ها القادم يف مومس ريع  باجامت يق ادلاخيل2010ع تد بو  ثاق الو تعريف يف  ق، ولرمبا أوصت بإدخال هذا ا لل ي ي  . مل

يقو .79 تـد بـو  نـة الو يمي معـل  تقرير  تقةل للمراجعة  شارية ا تحدة الا نة األمم ا قنوهت  للتق ي جل ب سـ ت مل ملجل تقريـر معلياهتـا وس ل، وهـو ا
ها يف عام  نه يف  تفادة  تقةل للمراجعة الا شارية ا تحدة الا نة األمم ا مياذلي ميكن  تقيم سـ سـ ت مل ملللج  . 2010س
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تاسع من جدول األعامل ثامن وا ندان ا لا ل  لب

يق تد بو  نة الو يمي  قتابعة تقرير  تق للم ي  جل

بو ثيل ادلول األعضاء يف الو يالاجامتع    مبم

ية  سـاملعلومات األسا

نة علام بإجراءات وتاجئ ادلورة الرابعـ .80 يطت ا يمي، أ تقرير ا نبعا  للج ل حت يـة ةلتق نـة الـربانمج واملزيا رشة  ن  للج مترب 16-14(عـ سـب 

بو ) 2009 يات ادلول األعضاء يف الو سابعة واألربعني الجامتعات  سةل ا يوا مجع ل مترب 21(لسل توبر 1 –سب   ).2009ك أ

نةتضمن جدول أعامل و .81 تعلقان اب ندين  ية  للجنة الربانمج واملزيا ي ب ن  :جل

ند " يق : 7لبا تـد بـو  نـة الو يس  قتقرير ر للئـ ي ـي(جل نـد "، )"شـفهعـرض  يق: 8لبا تـد بـو  نـة الو قيةل  للشك ي جل يس . تـ جلنـة [ئـعـرض ر
ية  .28]"نالربانمج واملزيا

نةو .82 تصل اب ندا  بو  يات الو للجتضمن جدول أعامل  ي ب ي  : مجع

ند " ب: 9لبا نة الو يتقرير  نذ عام جل يق  تد مو  ق يق2008لل تد بو  نة الو يةل  ق؛  للشك ي جل   "ت

تني وذكل  يق (WO/GA/38/2ثيقابلرجوع إىل الو تـد بو  نة الو يمي  قتقرير  للتق ي بـو اجلنـةتـشكيةل  (WO/GA/38/16و ) جل  يلو
يق قتد  .29)لل

يةوخرجت .83 تا تاجئ ا نود اب شأن تكل ا ية العامة  ل ا ل ن ب ب لمجلع  : ل

ية العامة ما ييل"  : مجلعقررت ا

ناير "1" يق إىل غاية  تد نة ا يع أعضاء  يجتديد والية  ل جل ثاين/قمج  ؛2011 لاكنون ا

يق و "2" تد نة ا تداول وجحم  ية ا تعراض  قا ل جل ل معل يريات ذات الـصةل بغيةسـ شأن ا تغ الاتفاق   دورهتـا لعـام عنـد عقـدلب
 ؛2010

سب احلال؛ و "3" يذها  يق من أجل  تد نة ا يات اليت صاغهتا  تو تعراض ا حبا ل جل ص ل نفسـ  تق

                                                           
  .WO/PBC/14/1 Prov ثالويقة 28
 A/47/1ث من الويقة 7الصفحة  29
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تني و "4" نظر يف ا نقطشاء فريق عامل  لل تـب 7يضم )  أعاله3 و 2(لن سقني، وادلول األعـضاء و مك  جلنـة الـربانمج من
ية يق نواملزيا تد نة ا يس  ق ور لئ يابه(جل به يف حال  غأو ان تـب ). ئ ياته يف ادلورة القادمـة  ملكويقدم الفريق العامل تو صـ

ية ننة الربانمج واملزيا يق اجلـدد حبلـول بغية) 2010يف عام  (جل تد نة ا يار أعضاء  ق متكني ادلول األعضاء من ا ل جل خت
سمرب   .30"2010يد

 مالحظات

نة علام  .84  :مبا ييلللجأحاطت ا

نة ويقة ُمل ي  )أ ( يمي ا تقرير  ثعرتف  للج يةتقب ننة الربانمج واملزيا بب تللج ية العامة  بس وإمنا ويقة من ا مجلع األمانة رمزي ث
تضمن جدول أعامل ا.ثلويقةا لل ومل  ند جدول ي رش، وجسل  ثالث  رش وا ثاين  نة الجامتعهيا ا بنة تقارير ا ع ل ع ل للج ُج

ها ـي من دون أي إشارة إىل الواثئق  ساألعامل كعرض  نفه  .شف

يا  )ب ( تفت بعرضه  سطس وا رش املعقود يف أ ها الرابع  يهنا تقرير اجامت نة  نه ا هومل  ك غ ع للج شفت ع ح ِ ُ. 

نظ  )ج ( ية وقت اكف  نة الربانمج واملزيا توافر  للومل  ن للج يقي تد نة ا قر يف تقرير  ل وأحاطت ادلول األعضاء علام بأنه . جل
نود املعروضة علهيا ند تداول ا با عادال  بل تريب وقهتا تر ية يف ا نة الربانمج واملزيا بتعني عىل  ع ن جل لي ي ت تتق  .ملسـ

همة إىل  )د ( نة هذه ا ية خالل دورهتا، فرتك ريس ا توصل إىل تو ية ا نة الربانمج واملزيا تطع  ملومل  للجئ ص ل ن جل  فريق تسـ
شأهنا تفاوض  بو  ية يف الو بسقي اجملموعات اإل لل ي مي قلن ندين . م يجة يف ا لبووردت ا ث من الويقة 8 و 7لنت

A/47/15 نون ية يف دورهتا الرابع":ةملعا نة الربانمج واملزيا يات اليت خرجت هبا  تو نملخص ا جل ص رشة ةل ع 
مترب 16 إىل 14املعقودة من   ".2009سب 

ية العا  )ه ( تعلق اب مجلعوفامي  ية العامة بأن الويقة ي نة عىل ا ثلو ا ثمة، أشار  مجلع للج بشأن تقرير  WO/GA/38/2مم
يمي  :لتقا

يق  "1" تـد نـة ا شري إىل أن  يـمي اذلي تـضمن معلومـات  ثالث األوىل من تقريـر ا قال حتوي الصفحات ا لتق جل تـ لل
تقرير؛ لها يه اليت أعدت ا  نفس

يت"و "2" عد نة يف فقرة القرار من الويقة،" ُ ثا تـوايت إىل اإلحاطـة"للج يق "مبح  تـد بـو  نـة الو قيـمي معـل  للتق ي جل
ياهتا ياهتا الواردة يف الفقرات " معلو  ".  من هذا املرفق76 و74 و72صوتو

ها .85 نة األمانة علام بأول هفوة، فصدر تصويب  ثلو ا لوأحاط  َ َ للج  .مم

ساط .86 يـة وبـلك  نـة الـربانمج واملزيا ية العامة واألمانة بأن  نة علام ا ثلو ا بـوأحاط  ن جل مجلع للج نـة " حتـيط علـام"ة ال مم جلتقـارير  ب
ياهتا  يق وتو تد صا تخذ أي إجراءقل شار القانوين اإلدالء برأيه خبصوص هذا األمرتوال  بوا إىل ا شأهنام، و ت  طل  .ملسب
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تقرير .87 ية العامة علام اب يط ا لوابلرمغ مما ورد أعاله، مفن املؤسف أن  مجلع حت ِ . 

ند وأاثر عدد من ادلول األعضاء ا .88 بـو 14لبملوضوع مرة أخرى مبوجب ا يـات الو ي من جـدول أعـامل  اقـرتاح الـربانمج "مجع
تني  ية  للسـنواملزيا تاجئ هذا املوضوع يف الفقرة ". 2011-2010ن  . أعاله83نوترد 

نة إىل األمانـة أن تعمـل هبـذه املالحظـات وتأكـد مـن و .89 تتطلب ا بل القريـب، حتـسن للج نـة يف ا ملـسـتقتـداول تقـارير ا للج
شاء  املدير العام من أجل أاتهحابت ابملعلومات اليت حور يفة إدارة الواثئق نإ  ظو

بو ثيل ادلول األعضاء يف الو يالاجامتع  سمرب 4 ، امجلعةمبم  2009ي د

يل ُع .90 سطس 21قد يف مثعقب اجامتع  سقي 2009غ أ يـة وفريـق  نـة الـربانمج واملزيا سؤويل  نـة  يس ا نـ، دعـا ر ن جل مـ مللج ئـ
ية يف نة يوم األربعـاء قلمياجملموعات اإل بو إىل اجامتع غري رمسي مع ا للج الو سمرب 4ي هم علـام 2009يـ د نـة ترحـب بـط، وأحـا للجأن ا

بو اآلخرين ثيل ادلول األعضاء يف الو شاركة  يأيضا  مم  .مب

سقني مـن21حرض الاجامتع و .91 تة  ية و نة الربانمج واملزيا بو، مبن فهيم انئب ريس  ثال من ادلول األعضاء يف الو ن  سـ ن جل ي ممم  ئ
ية ميسقي اجملموعات اإل قلن شاركني يف املرفق . م  .ث من هذه الويقةالرابعملوترد قامئة ا

نـة و .92 نـود جـدول أعـامل ادلورة الرا تلـف  تجدات عـن  هم علام بـآخر ا ثيل ادلول األعضاء وأحا هرحب الريس  ب خم سـ ملـمبم ط ئ
تقومي برانمجللجنة، مبا يف ذكل  يجي لا ناء اجلديد، تالاسرتا رشوعات ا ب، و ية ادلويـة للقطـاع العـاموامللم لعايري احملا نـة األمم سـب جل، و

يق ادلاخيل والرقابة تد بة ا تقةل للمراجعة، وشاطات  شارية ا تحدة الا قا ل شع ن سـ ت ململ  .س

ناهنم و .93 ثلو ادلول األعضاء عن ا تأعرب  يـة واقرتحـوا أن تـلممم ُهذه اإلحاطة اإلعال ثـل هـذه الاجامتعـات يف جـدول م مدرج 
نةأعامل الاجامتعات القاد  .للجمة 

ية و .94 با تــني اإل يــة ترمجـة فوريــة إىل ا ثيل ادلول األعـضاء عــن أمــهل أن تــرتمج الاجامتعـات غــري الر نأعـرب بعــض  ســـ للغ مس ممــ
يا إىل األمانةَّورد. بوالعرية تا تحول هذا الطلب  نة أهنا  بت ا ك سـ  .للج

ــة وادلول األعــضاء و .95 يــذ األمان نــة و يات ا تابعــة تو شأن  نقاشــات  نفمتحــورت ا تم للج صــ ــ ب س-ل تــىض احلــالحــ   هــذه -مقب 
يات، وشأن تفاعـل ادلول األعـضاء مـع األمانـة تو با ص نـة . ل ية  شاركون علـام بأنـه عـىل ضـوء جتـارب ادلورات املا يط ا للجوأ ضـ ملـ حـ

يـع  شة  نا سمح  هـا جـدول األعـامل  نظـر يف  نة الـربانمج إىل إعـادة ا تاج  ية العامة، فقد  ية وا مجالربانمج واملزيا قـ مب يـ ل جل حت مجلع لن يطختط
ياهتابنوده،  نة وتو صمبا فهيا تقارير ا   .للج

بغي و .96 ناء مع اإلدارة وادلول األعضاء وأنه ال  تح حوار  نة تريم إىل  نة عىل أن ا شات، شدد أعضاء ا نا نخالل ا يف ب للج للج ق مل
تقاد لـإلدارة ياهتا بأهنا ا نسري تو ص يـة للحـصول عـىل اكمـل املعلومـات الـرضور. تف نـة علـام أيـضا بأهنـا تـويل أ مهوأحاطـت ا ية يف للج

بة املولكة موعدها يفة املرا يهنا من الهنوض بأداء و قمن األمانة  ظمتك تعاون ويق مع األمانة إلهيال ث، وذكل   .ب
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شاء فريق عامل و .97 ية العامة إ شأن قرار ا شاركون اآلراء  نبادل ا مجلع ب مل  :يُتابعت

نة؛عضوية تشكيةل وتداول   )أ (  للجا

نةو  )ب ( ية ا للجيذ تو ص تىضتنف سب  مق   . احلالح

نة أنه لـو اكنـت ادلول األعـضاء قـد أو .98 ياق، يرى أعضاء ا للجيف هذا ا يـري بعـض األعـضاء عربـت عـن لسـ شأن  تغرأهيـا  بـ
بدأ العمل بـه يف  تظام  ياب نـاير1ن ثـاين/ي  مترارية أفـضل2010 لاكنـون ا نت ضـامان ال ســ، لاكنـت األمـور قـد  ومـع ذكل، مفـن . حتـس

تصف عام متـل أن 2010 مناألفضل أن حيدد العدد بهناية  يار أعضاء جدد ألن مـن ا يني وا متكن ادلول األعضاء من  حمل حىت  تت ختع
يني يف  سعة أعضاء حا لـي والية  ت سمرب 31تنهت  .2010ي د

شأن و .99 توصـل إىل اتفـاق  هل ا هـر أن مـن ا نـة، و يـمي ا يات وردت يف تقريـر  شأن ثالث تو بـدارت نقاشات  ل للج ص سب ظ لـتق
تني تا تني ا تو يا ل ي لل  :ص

للجيري امس ا  )أ ( بح تغ تقةل للرقابة؛"ليصنة  شارية ا نة الا سـا ت ملللج  س

بوو  )ب ( ية العامة للو ية من ا ئة فر نة  يجعل ا مجلع ع ي  .هللج

ثة اليت تدعو إىل و .100 ثا ية ا تو بة  لاب ل ص لل ية ويعقد اجامتعات أكرث "لنسـ بو يكون أكرث و شاء جملس إدارة جديد داخل الو ظيفإ ي ن
ية نة الربانمج واملزيا نعددا مقارنة  نظر يفبلج نة شددوا عىل أن هـذه 31"16 إىل 12ايدة عدد أعضائه من  زل، وا للج، فإن أعضاء ا

نظمة يلك إدارة ا ية يف  يوب  تصل مبا ترى أهنا  ية  تو ملا ه ع ت ص نظومة . نسبل نظامت  بو  يلك إدارة الو ية إىل مقارنة  تو ند ا مو مبت ي ه ص ل تس
تحدة األخرى يةومن شأن هذ. ملاألمم ا تو صه ا نة ونظـر ادلول قلص املدةت، بني مجةل أمور، أن ل للج اليت تفصل بني إصدار تقارير ا

 .األعضاء فهيا

ثــري مــهنم مزيــدا مــن املعلومــات، وأشــار إىل أن مــن و .101 شاركني ابلفكــرة، طلــب ا لكيف الوقــت اذلي رحــب عــدد مــن ا ملــ
تصاصات الرضوري حتديد دور رشحية اجلديدة من اإلدارةخ وا تقدون أن ا. لهذه ا نة أهنم  بعوأوحض أعضاء ا يع ثـات ادلامئـة يف لللج

يع املعلومات ذات الصةل يع  جتميف أفضل من  تط يسـن تهب ج نة بفـضل عـضويمليلك إدارة واكالت األمم ا هتا يف يحدة األخرى يف املد
نظامت نة حتديث املعلومات اليت مجعهتا يف هذا الصدد. ملهذه ا تحاول ا للجومع ذكل،   .سـ

شاو .102 تعني علهيم ا شاركني بأنه  تذكر بعض األعضاء ا ي  .رة عوامص بدلاهنم يف هذا األمر ابذلاتسمل

نايرو .103 سائل من جديد وقد يعقد اجامتعا يف  ية العامة يف هذه ا شأته ا ينظر الفريق العامل اذلي أ مل مجلع ن ثاين/ي  فرباير/لاكنون ا
نـة عـن تـوارخي. 2010 نـة يف أقـرب فرصـة  يـف، فـإن مـن الـرضوري إخطـار ا سكن  نة ال  يع أعضاء ا ممكوملا اكن  للج ن يـ للج  جمج

شاركة فهيا متكن أحد أعضاهئا من ا ملالاجامتعات حىت  توارخي الاجامتعات أن تراعي إىل أبعد حد ممكن رضورة الالـزتام . ي بغي  لو ين
ية اخملصصة نةلابالعامتدات املا يف سفر أعضاء ا ية تاك للج  ل  .لتغط
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بقا للامدة و .104 ثيل ادلول األعضاء بأنه  نة  طذكرت ا مم للج تعني عىل ادلول األعضاء  من13َّ يق،  تد بو  نة الو تصاصات  ي ا لل ي قجل خ
نة يف عام  تصاصات ا تعراض ا للجا بلوغ وميكن للفريق العامل أن يكون . 2010خسـ لية  يـة مط تابعة قرار ا تعراض و مجلعهذا الا مسـ

يق  تد بو  نة الو يةل  شأن  قالعامة  للشك ي جل تىض وتداول أعضاهئا تب سب  بو  نة الو يات  يذ تو مقو حنف ي جل ص  .احلالت

تقل يف القضااي  .105 نة من دمع  نة مرة أخرى إىل رضورة متكني ا سـأشار أعضاء ا للج عـىل غـرار مـا هـو قـامئ يف احملوريـة مللج
تقةل للمراجعة شارية ا تحدة الا سـنة األمم ا ت مل ملجل يني موظف. س تطلب  يل  تعلكن إجراء من هذا ا ي لقب مستشار بدوام اكمل كام هو /ً

تحدة نة األمم ا ملاحلال يف  تقةل للمراجعةجل شارية ا سـ الا ملت هـذه الوظـائف يف املرفـق اخلـامس . س هذا الغرض، يرد وصـف  سريا  لو ل تي
شاريةمن تحدة الا نة األمم ا نظام ادلاخيل  تطف من ا ت هذه الويقة  مل للج ل سث تقةل للمراجعةمق  . ملسـ ا

 

ند    من جدول األعامل10لبا

به تخاب الريس وان ئا  ئن

 

نظام ادلاخيل اخلاص  .106 بلجبقا  لل يق اذلط تد بو  قنة الو لل نة لفرتة عام واحدي اي بت ا ثا، ا للجمتد حد تخ ني يـريو  ع يان  يد  با جسـ ل
بارا من  با هل، وذكل ا يىس عامثن ان يل  يد  سا وا تروز ر ئ خل سـ عي عل ناير 1ئ  .2010ي 

ي .107 بـه احلـايل ا بريغـر وان يـرت ز يد  ناهنا عىل العمل اذلي يؤديه الـريس احلـايل ا نة عن ا سـأعربت ا ئ سـ ت لـللج نلـ ي يئ ب د جـورج يفم
 .حداد

 

ند    من جدول األعامل11لبا

 مسائل أخرى

 

ساابت اخلاريج .لفأ يار مراجع ا حلية ا ت  خمعل

شات اليت دارت خالل  .108 نا نة اب قنوهت ا مل يـار مراجـع اجامتعي للج يـة ا شأن  يـة العامـة  ية وا تنة الربانمج واملزيا معل بـ مجلع ن خجل
ساابت اخلاريج  نة ع. 32األمانةحسب اقرتاح حلا نص عـىل أنللجوأحاطت ا نـة " تنخـرط" يـلام ابلقـرار اذلي  إعـداد ) أ(يف "للجا

يار و تقين األوىل) ب(ختقامئة مبعايري الا يمي ا لإجراء ا ساعدة . 33"لتق تعداد  نة عىل ا للموا سـ يةعىلللج  . لعمل هذه ا
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يق .ابء تد بو  نة الو قالاجامتع القادم  لل ي  للج

تا يف الفرتة من يوم الاتقرر حتديد موعد الاجامتع القادم  .109 قنة مؤ يس 12ثنني للج  . 2010 أبريل 15مخل أبريل إىل يوم ا

رشوع جـدول األ .110 تـضمن  توقـع أن  شة أوسع جلدول أعامل الاجـامتع، إال أنـه  نا تاج إىل  نة  مـعىل رمغ أن ا ي ي ق حت عـامل مللج
 :ييل ما

 اعامتد جدول األعامل .1
تقومي برانمج .2 يجي لا  تالاسرتا
بة ا  .3 يةقاملرا  : خلدلا

يات الرقابة  )أ ( يذ تو صتابعة  نف  تم
يقات  )ب ( شأن ا تجدات  لتحقآخر ا ب  ملسـ
يق ادلاخيل  )ج ( تد قتقارير ا  ل

ية املعايري .4  العام للقطاع لادلوية سباحملا
ناء اجلديدة  .5 برشوعات ا  لم
يق  .6 تد بو  نة الو يمي معل  قتابعة  تق للم ي ياهتاجل  معل و
بو .7 ثيل ادلول األعضاء يف الو ياجامتع مع   مم
 مسائل أخرى  .8

 

 ]ييل ذكل املرفق األول[
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 جدول األعامل

يق تد بو  نة الو متدته  قاذلي ا لل ي جل  ع

 

 اعامتد جدول األعامل .1

يفهتا .2 يق وو تد بو  نة الو ظنظمي معل  لل ي جل  قت

تقومي برانمج مسـتجدات  .3 يجي لا  تالاسرتا

 رساةل املدير العام  )أ (
  الطوعي ترك اخلدمةبرانمج  )ب (
تعراض  )ج ( ته املوظفني نظام سـا  حئوال
يات والزناهة  )د (  قاألخال
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ية .4 بة ادلا خلاملرا  ق

يق ادلاخيل  )أ ( تد قتقارير ا  ل
يمي الربانمج  )ب (  تقاعامتد تقرير 
يفة املدقق ادلاخيل  )ج ( ساابت اخلاريج عن و ظتقرير مراجع ا  حل
يات الرقابة  )د ( يذ تو صتابعة  نف  تم
يقات  )ه (  لتحقا

ية املعايري .5  العام للقطاع لادلوية سباحملا

ناء اجلديدة .6 برشوعات ا  لم

تقةل للمراجعة .7 شارية ا تحدة الا نة األمم ا سـالاجامتع  ت مل ملبلج  س

بو جلنة معل تقيميمتابعة تقرير  .8 يق يالو قتد ياهتا لل  معلو

بو  .9 ثيل ادلول األعضاء يف الو يالاجامتع   مبم

به  .10 تخاب الريس وان ئا  ئن

 مسائل أخرى .11

ثايناملرفق ييل ذكل [  ]لا
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يق تد بو  قنة الو لل ي  جل

نظام ادلاخيل  34لا

 

ية .أوال  سـاملعلومات األسا

يـة  .1 ياهتا الرقا سؤو بو وساعدها عىل الوفاء  شاري لدلول األعضاء يف الو بري الا يق بدور ا تد بو  نة الو بتضطلع  ل مبـ ت ي ت خل لل ي سجل ق
تصاصاهتا خسب ما يرد يف ا  .35ح

يق  .2 تد بو  نة الو متدت  قا لل ي جل شار(ع نـة" بلكمـة يـيل مـا يف إلهيـا ملـوا نظـام ادلاخـيل) "للجا تـصاصات . لا نظـام ا خويمكـل ا ل ُ
تصاصاهتا تواءم وا رس سواي بطريقة  نة ويؤول و خا ت يف  . للج

يا  أحاكم عامة :ناث

بلون أية تعلاميت من  .3 سعون أو  ية وال  توايت الزناهة وترصفون بصفهتم ا نة بأعىل  يع أعضاء ا يقتحىل  ي شخص ي سـ للج مج لي م
 .أية حكومة

نةال يفوض األ .4 سات ا هم أي خشص آخر يف  للجعضاء هماهمم وال  جل  . ميثل

تداء من  .5 تجديد ا با للريس لوالية تدوم عاما واحدا قابةل  سا وان نة ر بتخب ا لل ئ ي ئللج ئن ناير من لك عام1ت بل انهتاء . ي  قو
ية با للريس للوالية املوا سا وان تخب األعضاء ر لالوالية،  ئ ئي ئن  .ي

يا إ .6 نصب الريس شاغرا تلقا ئبح  ئيص نةم للجذا انهتت عضوية الريس يف ا بح . ئ نصب شاغرا إذا أ صوجيوز إعالن ا مل
ياته سؤو نصب معاقا أو غري قادر عىل أداء  لصاحب ا م ته/مل يفاء لوال ياهتا ا يسؤو ل  .واليهتا/ستم

نصب الريس إىل اترخي هناية والية سلفه .7 شغل انئب الريس  بح مقعد الريس شاغرا،  ئيف حال أ م ئ يئ ويعني . سلفها/ص
نة اآلخرينأعضا يابة من بني أعضاء ا با للريس اب نة ان للجء ا ن ئ لللج  .ئ

نة اآلخرين .8 با للريس من بني أعضاء ا نة ان نة، يعني أعضاء ا للجيف حال مل يعد انئب الريس عضوا يف ا ئ للج ئللج وجيوز . ئ
ياته سؤو نصب معاقا أو غري قادر عىل أداء  بح صاحب ا نصب شاغرا إذا أ لإعالن ا م مل ص ياهتا /مل لسؤو تهم يفاء لوال يا  .واليهتا/ست

                                                           
34

بو   نة الو متدته  للبقا ملا ا ي جل يق يف عط سمرب 3قتد  .2009ي د

35

بو  ي ويقة الو  WO/GA/34/15ث
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نة  .9 تاجات ا شاطات وا ئةل اخلاصة  سات للرد عىل األ نة وحيرض ا ثل الريس ا نة،  للجمبوجب سلطة ا ن سـ جلل للج مي نللج سـتئ ب
نادا إىل املعلوما يني اآلخرين ا نة أمام الصحافة أو أحصاب املصلحة األسا تحدث الرييس  تويضطلع بدور ا سئ سـ للج ت اليت مل

نة للجتوصل هبا من ا يابة ابمس الريس. ي نة  ته ا نة اذلي  به أو أحد أعضاء ا ترصف ان ياب الريس،  ئويف  ن نئ للج للج ئ ي  . عيغ

ثا شاطات :لاث  لنخطة ا

ية .10 نة يف دورة ر متدها ا نوية  نة عىل أساس خطة معل  شاطات ا نظمي  مسجيري  للج سـ للج ن  .تعت

 ادلورات :رابعا

تظام  .11 يا واب نة ر نمتع ا مس للج بو جت شاطات جمالس إدارة الو نا، مع  سق، لكام اكن ذكل  هر، و يمرة واحدة لك ثالثة أ ن ممكن تش
ية  . ملعنا

باهتا بطلب من الريس أو بطلب من أي عضو من  .12 يد اليت تدعو الرضورة إلهيا للوفاء بوا نة يف تكل املوا ئمتع ا ج ع للج جت

نة شأنه اكمل ا تفق  سب ما  نة و للجأعضاء ا ب ت ح نةئوحيدد الريس، . للج شاور مع أعضاء األمانة، توارخي دورات ا للجاب  .لت

شاور مع األعضاء .13 لتيعد الريس جدول أعامل مؤقت اب ئ ِ يه . ُ تمل األعضاء جدول األعامل املؤقت والواثئق املرفقة  طو يسـ
بل عقد الاجامتع بوعني عىل األقل  قأ  .سـ

سات مغلقة .14 نة عادة  جلوتعقد ا ناسب، . للج نة، إذا رأت أن ذكل  موميكن  أن تدعو أشخاصا أو أطرافا حلضور للج
يق ادلاخيل والرقابة تد بة ا ثلو  ساابت اخلاريج و ثلو مراجع ا بو و ثلو أمانة الو قساهتا، مبن فهيم  ل شع مم حل مم ي مم  . جل

ها  .15 تعرا نة ال يع أعضاء ا نة ويقدهما إىل  سات ا سودة تقرير  نة،  تعاون مع أعضاء ا ضويعد الريس،  سـئ للج مج للج جل م للج ب ُ
 .واملوافقة علهيا

نة .16 تصاصات ا بقا ال للجويقدم الريس تقريرا عن لك دورة  خط ها . ئ تقرير إىل األمانة  سودة ا بل ذكل  يحوترسل  لتصحق ل م
يقات األخرى اليت تديل هبا األمانة. من األخطاء املادية نة أيضا يف ا تعلونظر ا للج  .لت

سا   املعلومات والقرارات :مخا

توصل إىل .17 نة قصارى هجودها من أجل ا لبذل ا للج توافق اآلراءت شورهتا  ياهتا و ب تو م غري أنه إذا مل يوافق أحد األعضاء . ص
نة ذات الصةل رشات ا رشة من  تصار يف أية  يحق هل اإلدالء برأيه اب للجعىل ذكل،  ن ن خ ولكن هذا الرأي اذلي يعرب عن رأي . ف

نة يف يشء ية ال يلزم ا للجأ ِقل نة إبال. ُ سة ا يع حضور  للجوجيوز للعضو اذلي ال  جل ئغ الريس أو انئب الريس بآرائهيسـتط آراهئا /ئ
نظر فهيا يديو من أجل ا تداول ا هاتف أو  يا أو اب تا ليف املوضوع  ب ب لفك  .ل
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سؤولني :سادسا بات ا ملوا  ج

 :ئيضطلع الريس مبا ييل .18

بقا للامدة   )أ ( سات  طادلعوة إىل عقد ا نظام؛4جلل  ل من هذا ا

 ؤقت؛تقدمي جدول أعامل ادلورة امل  )ب (

 تنظمي اجامتعات ادلورة؛  )ج (

تىض احلال؛  )د ( سب  نة  مقإصدار مذكرات ابمس ا ح  للج

ترصف ابمسه  )ه ( نة  يني عضو من ا نة أو  لليل ا للج تع للج ئات واللجان وما /متث ها أمام ا لهياب مس
تىض احلال؛ سب  ها  مقشا  حهب

نة؛  )و ( ية ابمس ا نة الربانمج واملزيا نة إىل  للجتقدمي تقارير ا ن جل  للج

تح  )ز ( نةملالاضطالع بدور ا  . للجدث األول ابمس ا

 :ئيضطلع انئب الريس مبا ييل .19

ياب الريس؛  )أ ( ئنظمي الاجامتعات خالل فرتة  غ  ت

سب طلب الريس؛  )ب ( ها  ئات واللجان وما شا نة أمام ا ئيل ا حهب ي للج هث  لمت

تقال من   )ج ( نة أو ا سـالاضطالع بوظائف الريس يف حال توقفت عضوية الريس يف ا للج ئ ئ
 . منصبه

 جدول األعامل :سابعا

نة اآلخرينينظم  .20 شاور مع أعضاء ا ية إعداد جدول األعامل املؤقت للك دورة بعد ا للجالريس  ت لمعل  .ئ

رشط العام القائل برضورة إخطار األعضاء  .21 ُ يوما عىل األقل بلك جدول أعامل مؤقت لدلورة، تدخل 15لعىل الرمغ من ا
نة إذا طلب عضو ذكل من ية يف جدول األعامل املؤقت دلورة ا للجنود إضا سة أايم عىل األقل من موعد فب بل  مخ الريس  ق ئ

 . ادلورة

ند من جدول األعامل املؤقت ألي اجامتع بإجامع األعضاء .22 سة حذف أو إضافة أي  بجيوز خالل ا  .جلل

نة يف بداية لك دورة جدول أعامل دورهتا .23 للجمتد ا  .تع
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نا نة :ماث ية  للجاملراسالت الر  مس

توصلحيول لك عضو ف .24 نة  نة أي خرب يعىن بوظائف ا يورا إىل أعضاء ا للج نه/ُللج عتوصل به أو يصدر   .عهنا/ت

ية لكن من  .25 نا ئإذا دعت الرضورة إىل قرار يف فرتة ما بني دورة وأخرى ورأى الريس أنه ال داع لعقد دورة ا ث سـتئ
بارشة، مث نةمالرضوري احلصول عىل موافقة األعضاء، فإنه جيوز هل طلب آراء األعضاء  للج يفعل هذه اآلراء كقرار من ا ُ. 

 رسية املعلومات :اتسعا

شاء بأي ويقة أو  .26 ساهتا اإل نة حلضور  بني وأي طرف اثلث تدعومه ا نة واملرا نة وأمانة ا ثال جيوز ألعضاء ا ف جل للج للج قللج
بقا ذلكل نة، وحياطون علام  بق من ا هور من دون ترصحي  طمعلومات إىل ا للج مسـ  .مجل

نة اآلخرين علام بذكل يعمل أي عضو من ا .27 يط أعضاء ا تداول معلوماهتا عىل ضامن رسية هذه املعلومات و للجنة  حي ي ُللج

ناسب  .معىل حنو 

 

ثالثاملرفق ييل ذكل [  ]لا

 



WO/PBC/15/22 

Annex I 

93  

WO/AC/15/2 

ANNEX I 

 ��������
���  

 

 قامئة الواثئق

 

ند   اعامتد جدول األعامل .1لبا

 2009 نومفرب 25ل مؤرخ مرشوع جدول األعامبشأن  WO/AC/15/1 Prov.1ثالويقة 

ند  يفهتا: 2لبا يق وو تد بو  نة الو ظنظمي معل  لل ي جل  قت

ثاليث، . ألف مترب 3لالاجامتع ا  2009سب 

تارخي  برساةل من املدير العام إىل الريس  مترب 14ئ ثاليث 2009سب  سخة حمرض الاجامتع ا تضمن  ل،  ن بو (ت نة الو يريس  جل ئ
يق قتد ساابت اخلاريج/لل بة /حلمراجع ا يق ادلاخيل والرقابةشعمدير  تد قا مترب 3املعقود يف ) ل  . 2009سب 

توبر 22الاجامتع ابملدير العام،  .ابء  2009ك أ

شأن الاجامتع ابملدير العام يف  يريو روز  يان  يد  برساةل أعدها ا ب جسـ توبر 22ل  .2009ك أ

شفرساةل من املدير العام  .جمي لكشأن ا   اذلمة إعالن/ املايل ب

تا برساةل إىل الريس  توبر 1رخي ئ شأن ويقة العمل 2009ك أ يق  تد نة ا يقات  تضمن  ث  ب ل جل تعل شف" WO/CC/61/4قت  لكا

تارخي "اذلمة إعالن/  املايل ب، ورساةل من املدير العام إىل الريس  يقات2009ن يويو 19ئ تضمن ردا عىل ا تعل،   . لت

ية  سـواثئق املعلومات األسا

تعممي اإلداري رمق  تو "57/2009لا بو ا لبادئ الو ي تخدام اسـامترة إعالن اذلمةم سـية ال  "جهي

تارخي  برساةل من الريس إىل املدير العام  شأن الويقة 2009ن يويو 12ئ يق  تد نة ا يقات  ث، طهيا  ب ل جل قتعل
WO/CC/61/4 

تارخي  برساةل من املدير العام إىل الريس  شأن الويقة 2009 مايو 18ئ يق  تد نة ا يقات  متس فهيا  ث  ب ل جل قتعل يل

WO/CC/61/4 

يقا .دال تد بو  نة الو قنظام ادلاخيل  لل ي للج  ل

يق، إىل  تد نة ا يريو روز، عضو  يان  يد  قاقرتاح قدمه ا لج جل ب يق"لسـ تد بو  نة الو نظام ادلاخيل  قا لل ي للج  24مؤرخ يف " ل
 . 2009نومفرب 
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ند  يجيمسـتجدات : 3لبا تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل

 رساةل من املدير العام .ألف

تارخي رسا نة  بةل من املدير العام إىل ريس ا للج  2009 نومفرب 19ئ

ية سـويقة املعلومات األسا  ث

يا اجلديد ية لفريق اإلدارة ا سرية اذلا لعلا ت    :ل

بو  يويقة الو ساعدي املدير العام "WO/CC/61/2ث ميني انئب املدير العام و  2009 مايو 21بتارخي " تع
تني  رشين العادية(لسـواملقدمة إىل ادلورة احلادية وا ية وا ثا لعا ن يق) ل بو  سـنة الو ي  .للتنللج

 برانمج ترك اخلدمة الطوعي .ابء

نوانه  شاشة  ععرض عىل ا سمرب 3املؤرخ يف " 2010-2009برانمج ترك اخلدمة الطوعي "ل نة 2009ي د جل أعد الجامتع  ًّ ُ

يق؛ تد بو  قالو لل  ي

تعممي اإلداري  تقدمي الطلب الرمسيمتديد آ. برانمج ترك اخلدمة الطوعي: "56/2009لا ل يويو 20املؤرخ يف " لخر موعد 
 ؛2009

بو  يتضب من ويقة الو ث تني : WO/CC/61/6مق ية(لسـتقرير ادلورة احلادية وا نا رشين الا ية وا ثا ئا لع ن نيويو ) (سـتثل
سطس 18، املؤرخ يف )2009 ند . "2009غ أ  36الفقراتن " (مقرتح خطة ترك اخلدمة الطوعي:  من جدول األعامل4لبا

 ).136 و

ية  سـواثئق املعلومات األسا

يق تد نة ا رش  قصدرت يف الاجامتع الرابع  ل للج  :ع

بو  يويقة الو تارخي "برانمج ترك اخلدمة الطوعي :"WO/CC/61/3ث  ؛2009 مايو 29ب، 

بو  يويقة الو  ؛2009ل يويو 13بتارخي " إضافة. برانمج ترك اخلدمة: " WO/CC/61/3 Addث

تعممي اإلداري   . 2009ل يويو 20املؤرخ يف " انمج ترك اخلدمةبر: "44/2009لا
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ته .جمي تعراض نظام املوظفني وال حئا  سـ

بو  يويقة الو ته:"WO/CC/62/2ث تعراض نظام املوظفني وال حئمقرتح ا سطس 15املؤرخ يف " سـ  واملقدم إىل 2009غ أ
تني  ية وا ثا سـادلورة ا ن ب) األربعني العادية(لل ينة الو يق جل مترب 22(للتنسـو  توبر 1 –سب   ) 2009ك أ

ية  سـواثئق املعلومات األسا

يق تد نة ا رش  قصدرت يف الاجامتع الرابع  ل للج  :ع

رشوع الويقة  ثاين  ثاملرفق ا مل ته:"ل تعراض نظام املوظفني وال حئرشوع مقرتح ا سـ تني "م ية وا ثا سـ، أعد لدلورة ا ن لل َّ ُ

ثالثني العادية( تاسعة وا لا بو ) ل للتنة الو ي مترب 30-22(نسـيق للج  ).2009سب 

يات والزناهة .دال  قاألخال

تارخي  برساةل من الريس  توبر 1ئ شأن ويقة العمل 2009ك أ يق  تد نة ا يقات  تضمن  ث  ب ل جل تعل شف :"WO/CC/61/4قت  لكا

تارخي "اذلمة إعالن/ املايل ب، ورساةل من املدير العام إىل الريس  يقات2009ن يويو 19ئ  . لتعل، يرد فهيا عىل ا

يةواث  :سـئق املعلومات األسا

تعممي اإلداري  تخدام اسـامترة إعالن اذلمة "57/2009لا ية ال تو بو ا سـبادئ الو جهي ل ي  ؛"م

تارخي  برساةل من الريس إىل املدير العام  شأن الويقة 2009ن يويو 12ئ يق  تد نة ا يقات  تضمن  ث  ب ل جل تعل قت
WO/CC/61/4 ؛ 

تارخي  برساةل من املدير العام إىل الريس  شأن الويقة 2009و  ماي18ئ يق  تد نة ا يقات  متس فهيا  ث  ب ل جل قتعل يل

WO/CC/61/4؛ 

يق تد نة ا رش  ثالث  قصدرت يف الاجامتع ا ل للج ع يات":ل بو للزناهة واألخال تحدة الو نظومة األمم ا قتقرير  يم تعرايض. مل " سـتقرير ا
سمرب  يد ترين إىل2009يمؤرخ يف د تون، ويغطي أيضا رساةل من ا يد هاورد و سـ وأعده ا ي لسـ تارخي ل  فرباير 6ب املدير العام 

نوانه2009 يات: "ع  تعراض الزناهة واألخال قا يق ادلاخيل والرقابة"، و "سـ تد بة ا يات  قملخص مقرتح تو ل شع تقرير " [ص ليرد يف ا
تعرايض  ]. سـالا

ند  ية :4لبا بة ادلا خلاملرا  ق
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ية .ألف بة ادلا خلتقارير املرا  ق

 :كشوف الرواتب

يق تد نة ا رش  قصدر يف الاجامتع الرابع  ل للج يق ادلاخيل: ع تد قتقرير ا بو" IA/03/2009ل شوف الرواتب يف الو يق  يتد ك املؤرخ " ق
يد ترين إىل املدير العام2009ل يويو 17يف   . لسـ إضافة إىل رساةل من ا

ية   :  تعاممي إدارية–سـواثئق املعلومات األسا

 ؛"جازة زايرة الوطنمبلغ جزايف إل: "22/1999تعممي إداري 

 ؛"إجازة لزايرة الوطن: "18/2002تعممي إداري 

 ؛"إجازة لزايرة الوطن): "1اإلضافة رمق  (18/2002تعممي إداري 

ية: "23/2003تعممي إداري   ؛"ضإجازة عر

 ؛"ساعات العمل: "38/2003تعممي إداري 

شارين إجازة خاصة ألغراض الوضع ملوظفي اخلدمات ال: "08/2004تعممي إداري  تني وا ملستعامة واملوظفني املؤ ق
 ؛"وأحصاب عقود العمل اخلاصة واملرتمجني

بديل عن إجازة زايرة الوطن: "22/2004تعممي إداري  بدل ا لا  ؛"ل

شارين وأحصاب عقود : "25/2004تعممي إداري   تني وا ية خاصة مبوظفي اخلدمات العامة املؤ تإجازة عر ملسض ق
بقا  ية املرتمجنيلطالعمل اخلاصة واملرتمجني   ؛"مجعالتفاق املربم مع 

تخدام : "02/2006تعممي إداري  نظام احملوسب لدلوام املرنسـإجراءات ا  ؛"لا

ية: "03/2006تعممي إداري  يد ا ياب املوا ية و بإجارة مر ع غ  ؛"لطض

تني: "17/2007تعممي إداري   ؛"قأحاكم جديدة ومعدةل ملوظفي اخلدمات العامة املؤ

يةةإلجازتاإلجراءات املربطة اب ":24/2009تعممي إداري  هادة  ية  ب املر طض  ".بش

ثات  لبعدمع األسفار وا

يق تد نة ا رش  ثالث  قصدر يف الاجامتع ا ل للج ع يق ادلاخيل: ل تد قتقرير ا يق ادلاخيل والرقابة : ل تد قبة ا ل يق :" IA/01/2009شع قتد
بو ثات يف الو يدمع األسفار وا تارخي " لبع ية  ية دا بتضمن رساةل  خل تغط يد ترين إىل املدير العام2009رس  ما11ي  .لسـ من ا
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ية   : تعاممي إدارية–سـواثئق املعلومات األسا

 ؛"جازة زايرة الوطنمبلغ جزايف إل: "22/1999تعممي إداري 

 ؛"إجازة لزايرة الوطن: "18/2002تعممي إداري 

 ؛"ة الوطنإجازة لزاير): "1اإلضافة رمق  (18/2002تعممي إداري 

ية وما يربط هبا من مصاريف: "41/2003تعممي إداري  تأسفار ر  ؛ "مس

ته املوظفني نظامإضافات إىل : "59/2003تعممي إداري  سفر جوا –) 139رمق  (حئوال  القاعدة -ل رشوط ا
9.1.7." 

ناء اجلديد رشوع ا بجسل اخملاطر   : لم

يق ادلاخيل لتقرير ا: IA/05/2009ثالويقة  تعراض "قتد ناء اجلديدمل اخملاطر دراسةسـا  18املؤرخ " لبرشوع ا
 . 2009سبمترب 

تعاون من أجل الرباءات يق اإليرادات يف نظام معاهدة ا ليات   :حتقمعل

شأن :"ثالويقة  يق الهنايئ  تد بتقرير ا تعاون قل يق اإليرادات يف نظام معاهدة ا ليات  يتضمن "  الرباءاتبشأنحتقمعل
يد ترين إىل املدي  . 2009 نومفرب 4ر العام مؤرخني يف لسـرساةل من ا

تصديق عىل تقرير برانمج األداء .ابء  لا

يق تد نة ا رش  قصدر يف الاجامتع الرابع  ل للج يق ادلاخيل والرقابة "مذكرة : ع تد بة ا شأن تصديق  قملخص تقرير  ل شع ب
تصديق عىل تقرير برانمج "و " 2008عىل تقرير أداء برانمج  يد ترين إىل املد" 2008لا ن يويو 4ير العام يف لسـمن ا

2009 . 

بو .جمي يق ادلاخيل يف الو تد يفة ا يمي و ساابت اخلاريج  يتقرير مراجع ا ل ظ قحل  لتق

تارخي  يد ترين إىل املدير العام  بمذكرة من ا نواهنا 2009 نومفرب 11لسـ يمي "ع  شأن  ساابت اخلاريج  تقتقرير مراجع ا ب حل
بو يق ادلاخيل يف الو تد يفة ا يو ل  ؛"قظ

يفة خطة مع/تعليقات" يمي و شأن  ساابت اخلاريج  يق ادلاخيل والرقابة عىل تقرير مراجع ا تد بة ا ظل  ب حل ل تقشع ق
بو يق ادلاخيل يف الو تد يا يق ادلاخيل والرقابة2009 نومفرب 3بتارخي " قل تد بة ا ق أعده مدير  ل  ؛ "شع
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يفة املدقق ادلاخيل" ظيمي و ساابت اخلا. تق بوحلتقرير مراجع ا ية العامة للو يريج املقدم إىل ا سطس 11املؤرخ " مجلع غ أ
ساابت، أعده 2009 سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا ي ل تان (ملك ية أ تان اإلنلكزيية والفر يا سـ صلسخ ن  ).لن

يات تنفيذ متابعة .دال  الرقابة صتو

تارخي  يد ترين إىل املدير العام  برساةل من ا نواهنا 2009 نومفرب 16لسـ يات الرقابةمتابعة "ع   ؛"صتو

ياتقامئة  تو صا تعلقة ل  ؛ 2009 نومفرب 10حىت ) اجلزء األول (اجلاري للتنفيذ عرض مع ابلرقابة ملا

نفذة  يات الرقابة ا ًّتو مل ثاين(ص  ؛2009 نومفرب 10حىت ) لاجلزء ا

يات ذات أولوية" تو صقامئة ا يا: أولوية. ل  ؛"علأولوية 

يا" يات ذات األولوية ا تو يات ا لعلإحصا ص ل  ؛"ئ

تارخي  يد ترين إىل املدير العام  ساابت اخلاريج العالقة وتضمن مذكرة من ا يات مراجع ا يذ تو بحاةل  سـ ت حل لص  30تنف
توبر   ؛2009كأ

تارخي  يد ترين إىل مديري الربامج  ساابت اخلاريج العالقة وتضمن مذكرة من ا يات مراجع ا بقامئة تو سـ ت حل  19لص
 .2009سبمترب 

يقات .هاء  لتحقا

تقرير ال" يق ادلاخيل والرقابة لا تد بة ا قفصيل املوجز  ل يد " 2009سبمترب -ل يويو-لشع ية من ا تضمن مذكرة  سـو تغط لي
تارخي  توبر 7بترين إىل املدير العام   . 2009ك أ

ند  ية املعايري :5لبا  العام للقطاع لادلوية سباحملا

نوانه  شاشة  ععرض عىل ا ية ادلوية للقطاع العام "ل لاعامتد املعايري احملا بوسب  ".ييف الو

ند  ناء اجلديد :6لبا برشوعات ا   لم

ية .ألف تقارير املر حلا  ل

ناء اجلديد" رشوعات ا شأن  تقرير املرحيل  با م ب يل( أعده أمني 2009 نومفرب 12مؤرخ يف " لل جلنة ) تبويون. بإيزا
ناء؛   لبا

يادة" تقرير املرحيل اذلي أعدته ا لقا  . 2009 نومفرب 18مؤرخ يف " ل

تدف .ابء يةلتوقعات ا  لقات املا

ية" تدفقات املا لتوقعات ا  .2009 نومفرب 19بتارخي " ل
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بري عن الاهامتم .جمي  للتعادلعوة 

بري عن الاهامتم " بو " PTD/09/51للتعدعوة  ناء قاعة املؤمترات اجلديدة للو همة املقاول العام  يخاصة  لب  حسب" مب
شرتايت عىل مو ملما رش يف صفحة ا شابكةن بو يف ا لقع الو  . ي

 دراسة اخملاطر .دال

تعديالت6 و 9مسـتوايت اخلطر (مقتضب  بو رمق ) ل وا مترب 30 (20يمن دراسة اخملاطر للو  ؛)2009سب 

يق ادلاخيل  : IA/05/2009ثوالويقة  تد قتقرير ا ناء اجلديد"ل رشوع ا بو اخلاصة  تعراض دراسة اخملاطر للو با مب ي " لسـ
مترب 18املؤرخ يف   .2009سب 

ساابت اخلاريج .هاء  حلتقرير مراجع ا

ساابت اخلاريج" A/46/7ثالويقة  ناء اجلديد: حلتقرير مراجع ا برشوع ا بىن : لم رشوع ا شأن  ساابت اخلاريج  مليمي مراجع ا م ب حل تق
يق –باإلداري اجلديد وناء خمزن إضايف  تابعة تد ق   ".2007م

ند  شارية ا :7لبا تحدة الا نة األمم ا ملالاجامتع  ت مل  سـتقةل للمراجعةسبلج

تحدة  ملويقة األمم ا تقةل للمراجعة : "A/C.5/62/9ث شارية ا نة الا سـيني أعضاء ا ت للج ملتع توبر 18بتارخي " س  ؛2007ك أ

تحدة  ملويقة األمم ا تقةل للمراجعة للفرتة من : "ث شارية ا نة الا سـشاطات ا ت للج ملن ناير 31 إىل 1س  25بتارخي " 2008ي 
سطس   ؛ 2008غأ

ملويقة األمم ا ية"تحدة ث تني : خلالرقابة ادلا ية  للسـنمقرتح الربانمج واملزيا تقةل . 2011-2010ن شارية ا نة الا سـتقرير ا ت ملللج س
سطس /ن يويو5بتارخي " للمراجعة  . 2009غأ

ندان  نة ال: 9و 8لبا يةل  ياهتا؛ والاجامتع ابلفريق العامل املعين  يق و تد بو  نة الو يمي معل  جلتابعة تقرير  معل لل ي شكجل ق تق بو بتم يو
ياهتا يذ تو يق و صتد نفلل  تق

ياهتا يق و تد بو  نة الو معليمي معل  لل ي قجل  تق

بو تا الو يو نذ : ".WO/GA/38/2 Corr وWO/GA/38/2ثيق يق  تد بو  نة الو متقرير  ق لل ي  5املؤرخ يف " 2008جل
به املؤرخ يف 2009سبمترب  مترب 21ي، وتصو سابعة واألربعَ املقدمني إىل 2009سب  لسةل الاجامتعات ا عيات ادلول مجل نيسل

بو مترب 22، ياألعضاء يف الو توبر 1 -سب   . 2009ك أ

ية العامة    2009مجلعقرار ا

بو"بريد إلكرتوين حيوي  يات الو شأن  يد عامثن  يتقرير ا مجع ب يلري" لسـ يدة  بمن ا نة -لسـ يع أعضاء  نيت إىل  جل سا مج بيي
يق، املؤرخ يف  تد قا مترب 29ل  . 2009سب 
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تارخي ن تقرير  ية العامة العامتد ا سة ا بسخة من تقرير  ل مجلع توبر 1جل ند 2009ك أ تعلقة اب ب وا  ؛9لمل

ند "مقتضب من  نذ :  من جدول األعامل املوحد9لبا يق  تد بو  نة الو متقرير  ق لل ي يق2008جل تد بو  نة الو يةل  ق؛  للشك ي جل " ت
بو ) 6 إىل 4، الصفحات من 30 إىل 15الفقرات من ( ييف ويقة الو مرشوع تقرير ادلورة  : .WO/GA/20 Provث

ثالثني  نة وا ثا لا رشة العادية(مل تاسعة  عا تارخي ) ل بو  بية العامة للو ي توبر 1للجمع  مقتضب؛. 2009ك أ

ند "مقتضب  يق .  من جدول األعامل8لبا تد بو  نة الو قيةل  للشك ي جل بو )" ئعرض قدمه الريس(ت ييف ويقة الو  A/47/15ث
يات اليت قدمهتا " تو صملخص ا رشة املعقودة يف ل ية إىل ادلورة الرابعة  عنة الربانمج واملزيا ن مترب 16-14جل املؤرخ " 2009سب 

مترب 16يف  سابعة واألربع واملقدم إىل 2009سب  لسةل الاجامتعات ا بومجل نيسل ييات ادلول األعضاء يف الو  22، املؤرخ يف ع
توبر 1 -سبمترب   ؛2009ك أ

بو  يويقة الو يقتشكيةل  :"WO/GA/38/16ث تد بو  قنة الو لل ي مترب 5بتارخي " جل سلسةل الاجامتعات ، املقدمة إىل 2009سب 
سابعة واألربع بومجل نيلا ييات ادلول األعضاء يف الو مترب 22، ع توبر 1 -سب   . 2009ك أ

-*-*-*-*-*- 

 مراسالت وواثئق أخرى

نقصتقيمي  يةلمواطن ا بة ادلا خل يف املرا  ق

تان يف ئرساةل من الريس إىل املدير ورساةل  يق ادلاخيل والرقابة، مؤر تد بة ا يد ترين، مدير  خإىل ا ق ل شع  16لسـ
تعراض الرقابة 2009سبمترب  يق من أجل ا تد بو  نة الو تصاصات  تعراض األويل ال سـ، وختصان الا لل ي جل قسـ خ

نقص فهيا يمي مواطن ا ية و لادلا  . تقخل

تارخي  برساةل إىل الريس  مترب 21ئ نقص يف ا2009سب  يمي مواطن ا ل ختص  يةتق بة ادلا خلملرا  .ق

ية  سـويقة املعلومات األسا  ث

يق  تد نة ا رش  قصدرت يف الاجامتع الرابع  ل للج ية: "ع بة ادلا نقص يف املرا خليمي مواطن ا قل  ؛"تق

يق  تد بو  نة الو رش  قتقرير الاجامتع الرابع  لل ي للج  ع

يد فافا تيرساةل من ا سؤول املايل الرييس يلسـ ئه، ا تارخي ) املراقب(مل بإىل الريس  توبر 20ئ ت، وتضمن 2009ك أ
يق  تد بو  نة الو رش  قيقات عىل تقرير الاجامتع الرابع  لل ي للج ع  ). .WO/AC/14/2 Revثالويقة (تعل
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ية  :سـواثئق املعلومات األسا

تضمن .WO/AC/14/2 Revثالويقة  تارخي تقرير ت  يق  تد بو  نة الو رش  بالاجامتع الرابع  لل ي للج مترب 21قع سب 

2009. 

يق تد نة ا رش  قصدرت يف الاجامتع الرابع  ل للج  :ع

ي يد يب فافا تيرساةل من ا تارخي هلسـ ب إىل الريس  ث، وتضمن ويقة بدء2009 أبريل 6ئ رشوع  ت ميذ  نظام املايل تنف لا
ته ية ادلوية للقطاع العام  -حئوال لاملعايري احملا تارخي 2.1، اإلصدار "سب يد روبريت 2009 مارس 30ب  لسـ، أعدها ا

يذ "وتون؛ وأيضا ل رشوع  تنفجسل إدارة اخملاطر  تهمل نظام املايل وال حئا ية ادلوية للقطاع العام -ل لاملعايري احملا ، "سب
 .2009 مارس 30آخر حتديث 

بو  يويقة الو نظام املايل "تتضمن  WO/PBC/14/6ث ثال  ية ضامان لال يذ برامج املعلوما تقرير املرحيل عن  للا ت ت مل نفت
ته وامل ية ادلوية للقطاع العامحئاجلديد وال لعايري احملا  . 2009ل يويو 30بتارخي " سب

بو يويقة الو ية"تتضمن  WO/PBC/14/8ث يا تخدام األموال الا طوضع ا ت سطس 15بتارخي " حسـ  .2009غ أ

بو  يويقة الو توافرة"تتضمن  WO/PBC/13/6ث ية ا يا تخدام األموال الا شأن ا ملاقرتاح  ط ت سـ عرض  حب
ية  . 2008 نومفرب 13بتارخي " سـومعلومات أسا

 ]الرابعاملرفق ييل ذكل [
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ثلني بو ادلول األعضاء عنمماجامتع مع   ي يف الو
سمرب 4  2009ي د

شاركني  ملقامئة ا

 

 اجلزائر

يف ثة ادلامئة،  ياة بلحاج، سكرتري أول، ا يدة  نا بع جسـ ل  حل

يا  لأسرتا

يزن، سكرتري أول، ا تري  يد  با يغ لسـ ه يف بيل نثة ادلامئة،   جع

 الربازيل

يف ثة ادلامئة،  تا، سكرتري أول، ا يدة اتيس فالرييو دي مزي نا بع ي جسـ ل ك  ل

 الصني

يف ثة ادلامئة،  نغ، سكرتري أول، ا ياو يد وانغ  نا بع سـ جسـ ل ك  ييل

تا رياك  سـكو

يف ثة ادلامئة،  شار، ا يد اكرلوس اكرابنزو،  نا بع ت جسـ لس  مل

 إكوادور

يزيو، س يدة لويس فاايس فادلا فا يفلسـ ثة ادلامئة،  نكرتري أول، ا جبع  ل

 مرص

يف ثة ادلامئة،  يد محمد جاد، سكرتري أول، ا نا بع جسـ ل  ل

سلفادور  لا

يف ثة ادلامئة،  شار، ا هادو،  يد رودريغو ريفاس  نا بع ت جسـ لس مل  ميل

 نفرسا

يف ثة ادلامئة،  ية، ا شؤون املا شار، ا يد ألربت ألو،  نا بع ل ل ت جسـ لس  مل
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يا  نأملا

يف ثة ادلامئة،  يدة أجنويل ابراييل، ا نا بع جسـ ل  ل

تان  سـقريغزي

يف ثة ادلامئة،  شار، ا يد أشاكت رسكولوف،  نا بع ت ي جسـ لس  مل

يك  ملسكا

يف ثة ادلامئة،  ثل ادلامئ، ا يد أرتورو هرياننديز بوساف، سفري، انئب ا نا بع ملم جسـ ل  ل

ثة ادلامئة،  يس، سكرتري أول، ا يد خويس رامون لوريزنو دو بعا لسـ  جنيفمينيغل

 برصيا

تش بو نا  يدة  فيا ي سـ يلسـ ي فل يف-ف ثة ادلامئة،  شارة، ا تش،  نيكو بع ت جن س لل م  ي

يا يقنوب أفر  ج

يف ثة ادلامئة،  تصادية، ا ية الا شونغ، سكرتري اثن، ا يدة سوزاان  نا بع من ت جسـ ل قل  لت

يا با نإ  سـ

يف ثة ادلامئة،  شار، ا نو كوتاان،  يل  يل أ يد  نا بع ت ن خن يغ جسـ س لم مل  فيسي

يا، ا يدة نوراي أور لا كل يفسـ نثة ادلامئة،   جبع

 يسورسا

ية الفكرية، برن سورسي  هد الفدرايل ا برية، ا شارة قانوية  ندرا غرازيويل،  يدة أ للملكا يملع ل ك ن ت سـ مسسـ لك  ل

ية تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

يف ثة ادلامئة،  يدة سوزان فاالتكو، سكرتري أول، ا نا بع جسـ ل  ل

ش ية الفكرية  بورا الشيل دجوسون، ملحق ا يدة د للا ن ي مللكسـ يفل ثة ادلامئة،  ية، ا تصادية وا نؤون الا بع جلعلم ل  ق

مين  لا

يف ثة ادلامئة،  يد فواز الرصاص، سكرتري اثن، ا نا بع جسـ ل  ل
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نة: اتسعا"مقتطف  تقةل للم"للجأمني ا شارية ا تحدة الا نة األمم ا نظام ادلاخيل  سـمأخوذ من ا ت مل للج ملل  راجعةس

تقةل للمراجعة شارية ا تحدة الا سـاألمم ا ت ململ  36س
 ) أعاله105نظر الفقرة ا(

تحــدة،  .27" شؤون اإلداريــة يف األمم ا تفــرغ، واذلي تقدمــه إدارة ا نــة اذلي يعمــل عــىل أســاس ا يــذي  مليقــوم األمــني ا لــ ل للج لتنف
 :ييل مبا

بقى يف   )أ ( ية األخرى اليت  نة وجسالهتا الر تفاظ مبحارض ا مكالا ت مس للج تحدة؛ح ملبه يف مقر األمم ا  ت
شة خالل ادلورة؛  )ب ( نا ية  قساعدة الريس يف إعداد جدول األعامل، واملراسالت األخرى، واألوراق ا للم ن لتقم  ئ
نة؛   )ج ( ية األكرث صةل بأعامل ا سائل الر يل معمقة  للجإجراء حبوث وحتا سـ للم  ئيل
يل؛  )د ( تقارير وتقدمي املعلومات عىل أساس ما مت من حبث و حتلتابة ا ل  ك
نة؛إعدا  )ه ( بل  ميه عىل لك األعضاء إلقراره يف الاجامتع ا رشوع حمرض ادلورة و للجد  ملقم  تعم
 توزيع احملرض الهنايئ لدلورة؛  )و (
يـل   )ز ( نـة، مـن  نودا عىل صةل بأعامل ا تحدة اليت قد شمل  تطورات اجلارية يف األمم ا نة عىل عمل اب بإبقاء ا للج ب ت مل ل قللج ً

ياسات وقـرارات ا تخذة يف جمال ا سـالقرارات ا ئـات اخلـرباء، ومـا إىل لـمل شات  نا يـة ادلويـة و يئـات احلكو قـ ل هي مه م ل
 ذكل؛

نـة إىل   )ح ( شأن أعـامل ا يقة  تقدمي تقارير اكمةل ود سامح هلم  للجتزويد األعضاء فورا ابملعلومات أو الواثئق الالزمة  بـ ب قلل ً
ية العامة؛  مجلعا

نة؛  )ط ( للجإعداد مذكرات إحاطة لريس ا  ئ
نوي اذلي تقدمه   )ي ( تقرير ا رشوع ا سـوضع  ل يـة لم نـة إىل ا شورة ا تـضمن  يـة العامـة واذلي  نـة إىل ا مجلعا للج مـ ي مجلع للج

نـة  تقريـر إىل لك أعـضاء ا رشوع ا ياهتا، وتقدمي  سؤو بارشة  ياق  للجويصف األعامل اليت اضطلعت هبا يف  ل مـ ل م مسـ
تعراضه وإقراره؛  سـال

ساابت األمانـة االا  )ك ( ياانت اليت تراجـع  يني يف ا حـتصال ابإلدارة، وابألفراد الر لكسـ تحـدة وبأمـاانت ئي مللعامـة لـألمم ا
شرتكة  يش ا يـة العامـة ووحـدة ا تابعـة  سة ا نة اخلا ية وا شؤون اإلدارة واملزيا شارية  نة الا ملـا للجمع ل مـ للج ن ل ت لتفتـللج س

يق نة الربامج وا سـو  .لتنجل
شفوي  )ل ( يل قاعات املؤمترات وخـدمات الرتمجـة ا بات املادية، من  ئة الرت لـاختاذ اخلطوات الالزمة لضامن  ب قي تي ة، ومـا هت

 إىل ذكل؛
سائل اإلداريـة   )م ( تعلقـة اب ية للواثئـق ا بة مر تفاظ  نة، مبا يف ذكل الا تب أمانة ا ملـضامن اإلدارة الفعاةل  مل جع ت مبكللج ح ملك

ساابت تصةل مبراجعة ا حلواملزيية ا مل  الرقابة؛/ن
تص  )ن ( تاكيف ا نة ورد ا بات سفر أعضاء ا ناسب برت يام األمانة العامة يف الوقت ا ملضامن  ل ل للج يمل  ةل به؛تق
شاور مع أعضاء آخرين يف   )س ( يات األخرى اليت قد يلكفه هبا الريس اب سؤو بات وا يام ابلوا تا ل لمل ئ ج  ."للجنةالق

 ]ثهناية املرفق اخلامس والويقة[

                                                           
تقةل للمراجعة يف  36 شارية ا نة الا متدته ا تقةل للمراجعة ا شارية ا نة الا نظام ادلاخيل  سـا ت للج سـ ت للج ملل سمل  يف دورهتا 2008 فرباير 22عس

ية العامة يف دورهتا    .)A/63/328ثالويقة  (63مجلعاألوىل وقدم إىل ا
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