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  جلنة الربنامج وامليزانية

 
  عشرةالتاسعة الدورة 

 2012سبمترب  14 إىل 10جنيف، من 

 
 

تقرير رئيس اجلمعية العامة للويبو إىل الدورة التاسعة عشرة للجنة الربنامج وامليزانية بشأن 
  )اإلدارة الداخلية يف الويبو(ل  من جدول األعما5 البند

ية العامة مجلعمن إعداد ريس ا  ئ

ية، دعوت، يف  .1 بو للربانمج واملزيا نة الو رشة  نة  ثا ُناء عىل طلب ادلورة ا ن ي للج ل عب سطس 29م ، إىل عقد 2012غ أ
بو  ية يف الو سأةل اإلدارة ادلا ندوبني من لك إقلمي خبصوص  يني وثالثة  سقني اإل ياجامتع مع ا خل م مي من قل نة مل تقرير ا للجوفقا  ل ً

شأن  تقةل للرقابة  شارية ا بالا سـ ملت بو"س ية يف الو ياإلدارة ادلا َمرفق (2012ن يويو 12املؤرخ " خل بعة  ).ُ يع األعضاء ا سـواكن  لمج
تقةل للرقابة حارضين يف الاجامتع شارية ا نة الا سـيف ا ت ملللج  .س

نظر بعد عرض .2 بادل فعال لوهجات ا ٍوجرى  ل َّت ئ قدمه ريس ٍّ شفويٌ تقةل للرقابة، مع الرتكزي عىل َّ شارية ا نة الا سـا ت ملللج س
شارية املذكور أعاله نة الا ية يف تقرير ا نقاط الر تا للج سـ سل  .ئي

تقةل للرقابة ابلرتحاب .3 شارية ا نة الا سـوقوبل تقرير ا ت ملللج س ييت. ُ شأن تو نة  با ْوأعرب عن آراء  َ ص ب ي مت نة ُ للج تقرير ا
شارية، وخصوص شأن احلاجة إىل إجرًاستالا بوب  ية يف الو ية عن اإلدارة ادلا ياء دراسة  خل ومع ذكل اكن من مضن ما . تفصيل

توقف، بدوره، يف املقام األول  ها، وهو ما  ية وكفاءهتا و يالك اإلدارية احلا تعني تعزيز أداء ا يه اآلراء أنه  متعت  يا ل ه ي سـيقعل تنل ج
تلف ا ها وإجراءاهتا، وعىل إدارة  لهعىل الزتامات ادلول األعضاء  خم يةنفس عئات اإلدارية واألهجزة الفر  .ي

بو  .4 يالك الو تعزيز أداء  بل والوسائل  شاف ا ية دعوة ادلول األعضاء إىل ا نة الربانمج واملزيا يوقد تود  ه ل سـ تك ن لجل سـ
تقةل للرقابة شارية ا نة الا تاحة ابلفعل، مبا يف ذكل تقرير ا يالت والواثئق ا تح ها يف ضوء ا سـاإلدارية وكفاءهتا و ت للج مل ل ملل س يقسـ  تن

 .املذكور أعاله وآراء ادلول األعضاء ذات الصةل
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نة الربانمج  .5 ية مدعوة إىل جلو نواملزيا
شأن أي ً علاماإلحاطة تقرير واختاذ قرار  ب هبذا ا ل

 .إجراء آخر يف هذا املوضوع

]ييل ذكل املرفق[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي 2012 ن يويو12 لا  

 
 
 

  اإلدارة الداخلية يف الويبو

تقةل للرقابةتقر شارية ا بو الا نة الو سـير أعدته  ت ي ملجل س ْ َّ 

رشة .1 نة  ثا ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا عإن  م ل ن  :جل

 ،WO/PBC/18/20ث ابملعلومات الواردة يف الويقة ًأحاطت علام "1" "

ية يف الو "2" سأةل اإلدارة ادلا تعرض  تقةل للرقابة أن  شارية ا نة الا ست من ا يوا خل م سـ سـ ت للج تمت مل س بو يف ضوء ل
ية والاقرتاحات املقدمة من ادلول األعضاء، مبا يف ذكل الويقة  ثالواثئق ا َّن ُ ث والويقة WO/PBC/18/20ملع

WO/GA/38/2ياهتا إىل ادلول األعضاء يف أقرب وقت ممكن تو ية تقدمي تقرير  تصار علهيام،  ص دون الا ب بغ . ق
نة الا ية بريس ا نة الربانمج واملزيا تصل ريس  للجو ن ئجل ئ ّي ية من س تام أعامل ادلورة احلا تقةل للرقابة فور ا لشارية ا ت سـ خت ملس

 ،أجل حتديد جدول زمين مالمئ

ندوبني  "3" ية وثالثة  سقي اجملموعات اإل ية مع  شاورات غري ر ية العامة عقد  ست من ريس ا موا ميئ ن مس م مجلع قلمت مل
تقةل للرقا شارية ا نة الا تقرير اذلي تصدره ا سـمن لك إقلمي حول ا ت للج ملل بو هبدف تقدمي س ية يف الو يبة عن اإلدارة ادلا خل

ية نة الربانمج واملزيا رشة  تاسعة  يات حمددة إىل ادلورة ا نتو للج ل عص َّ، 

نة الربانمج  "4" رشة  تاسعة  ندا يف جدول أعامل ادلورة ا بو  ية يف الو سأةل اإلدارة ادلا للجوقررت أن تكون  ل ب ي خل عم ً َّ
ية  1 ".نواملزيا

شارية .2 نة الا توقدمت ا ندسللج تقةل للرقابة  ب ا شأن ًاملسـ يةب  رشين خلاإلدارة ادلا ثة وا ثا بو يف دوراهتا ا لع يف الو ل ل ي
رشين ) 2011 نومفرب( رشين ) 2012مارس (لعوالرابعة وا سة وا لعواخلا ية ) 2012مايو (م نة الربانمج واملزيا شة طلب  ننا جل ق مل

َّاملحدد ُ. 

                                                 

 WO/PBC/18/22 ث من الويقة89لفقرة ا 1
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نة الا .3 تعرضت ا تعامل مع هذا املوضوع، ا للجويف إطار ا سـ تقةل للرقابة الويقة ل ثشارية ا سـ ملت  WO/PBC/18/20س
بو( يية احلومكة يف الو نذ ت( WO/GA/38/2ث والويقة )بن يق  تد بو  نة الو مقرير  ق لل ي ناء)2008جل  ً نة الربانمج ب جل عىل طلب 

تعلقة ابملوضوع ية، إىل جانب واثئق أخرى  مواملزيا  .ن

تقةل للرقابة يف دورهت .4 شارية ا نة الا متعت ا سـوا ت ملللج س يةج نة الربانمج واملزيا رشين بريس  سة وا نا اخلا جل ئم شت ،لع ق وان
شأن اإل يات املقرتحة  تو تقرير وا بيعة ا ص ل ل يةطب بوخلدارة ادلا  .ي يف الو

سأةل الطلب اخلاص ابإلبوعقب الاجامتع  .5 نة  شت ا ية، ان نة الربانمج واملزيا مريس  للج ق ن جل يةئ بو خلدارة ادلا ي يف الو
ٍشلك أوسع، ويه اآلن تقدم  تنيب تا تني ا تو يا ل ي لل  :ص

تعديالت  "1" لأن توافق ادلول األعضاء عىل إدخال ا
تقةل للرقابة عىل  شارية ا نة الا سـاليت اقرتحهتا ا ت ملللج س

نة  تعلقة اب ته ا بو املايل وال للجمرفقات نظام الو مل حئ ي
ساابت اخلاريج  تقةل للرقابة ومراجع ا شارية ا حلالا سـ ملت س

ية، واليت س ثاق الرقابة ادلا خلو يمي مسوف تقدم ر َّ  إىل ًاُ
رشة تاسعة  ية يف دورهتا ا عنة الربانمج واملزيا ل ن  .جل

ية إال  "2" ئة إدارية إضا ية ألية  فأال تقدم أية تو ي هص َّ ُ
تعلقة  ساسة ا شمل القضااي ا ية  ملناء عىل دراسة  حل ت يل تفصب ً

ية ادلوية  ية واجلوانب احلكو لابجلوانب ادلبلوما مسـ
ب يتوى اإلدارة األعىل يف الو تطلب هذ. وملسـ  هتوسوف 

ية يف موضوع  ساب خربة إضا ية ا فادلراسة ا ت كيل لتفص
نظر ادلول األعضاء للوذلكل تويص ا. معني تنة بأن  ُج
تطلهبا ذكلًاأيض  .سي يف جدوى املصاريف اليت 

تني تو يه يف هاتني ا ندت إ نطقي اذلي ا ية األساس ا تا نة يف الفقرات ا يوتوحض ا ل ل مل ل ل صللج  .ست

ية  سـمعلومات أسا

نذ  "WO/GA/38/2ث يف الويقة جاء .6 يق  تد بو  نة الو متقرير  ق لل ي  :ما ييل" 2008جل

شارية تعىن ابلرقابة لدلول األعضاء. 73" ية ا يق يه آ تد بو  نة الو تو ل لل ي سجل تفاعل بني . ق جلواكن ا يق وادلول ل تد قنة ا ل
تفرق متع مرة واحًاماألعضاء  ية اليت  نة الربانمج واملزيا ناسقا مع  جت ومل يكن  ن جل ًت نةم نظامت األخرى يف األمم . لسـدة يف ا ملوا

ئات الرقابة واختاذ إجراءات  تفاعل أكرث مع  ية مما ميكهنا من ا توى أصغر وأكرث  ية عىل  ئة رئا ها  تحدة  يا ل معل سـ سـ ي همل م ه ل
ًناء عىل تقاريرها  .ب

ية . 74 ية جديدة وأكرث  ئة رئا بو  شئ داخل الو نظر ادلول األعضاء يف أن  جتويوىص بأن  معل سـ ي ي ن هت نة ت جلمتع أكرث من 
ية، بأعضاء ميكن أن يرتاوح عددمه بني   ." عضوا16 و12نالربانمج واملزيا

تق .7 شارية ا نة الا سـوأعربت ا ت ملللج يقًااليت اكنت تعرف سابق(ةل للرقابة س تد بو  نة الو ق ابمس  لل ي تقرير عن ) جل ليف ذكل ا
ية وادلول األ نة الربانمج واملزيا بدو من تقصري  نها إزاء ما  جل ي شأهناقلق ياهتا وتراخهيم  نظر يف تو بعضاء يف ا ص وخلصت إىل أن . ل
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يجة لعدم كفاية الوقت اذلي  خصَّذكل اكن  ساهتا تعقد عىل مدى صْتنت يث اكنت  ساهتا،  ية  نة الربانمج واملزيا جله  جلل ن حجل
تقةل لل. يومني فقط يف لك مرة شارية ا نة الا شلك دامئ أن القضااي اليت أاثرهتا ا هر  سـو ت للج ملب س رقابة مل حتظَ ابالهامتم الاكيف ظ

تني إ. اذلي وعدوا به ناك  تقةل للرقابة إىل أن  شارية ا نة الا يئوإضافة إىل ذكل، أشارت ا هس ه سـ ت تني يف ملللج ئيسـيدارتني ر ي
بو اندر يةًايالو نة الربانمج واملزيا يق و بو  نة الو تا معا الختاذ قرارات، هام  ن ما ا جل سـ ي جل للتنمتع ن. ج شارية للجوهذا ما دفع  ا ستة الا

نة  يات الواردة يف تقارير ا تو ناء عىل ا تخذ قرارات  يذية من شأهنا أن  ئة  شاء  تقةل للرقابة إىل أن تويص بإ للجا ص ل ب ت ي ن تنفسـ ه مل
تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت  .س

نذ تقدمي الويقة تطورات  ثا  WO/GA/38/2 مل

ثالثني  .8 تاسعة وا بو يف دورهتا ا ية العامة للو لوافقت ا ل ي 2 :عىل ما ييل) 2010سبمترب (مجلع

 

يه يف ادلورة األوىل للفريق العامل " توصل إ تعلق ابالتفاق اذلي مت ا لوفامي  ل ، من املعزتم أن تدعو )انظر أعاله(ي
يا إىل حضور  بو ادلول األعضاء ر مسأمانة الو ية"ي نة ا" مدورة إعال يق اجلديدةجلمع  قتد  واليت يفضل أن تدوم ل

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

بار .9 سمربًاعتوا هري نومفرب ود تقةل للرقابة يف  شارية ا نة الا رشة  تاسعة  ي من ادلورة ا سـ ت للج شل مل س ، ُعقدت 2011 ع
تقةل للرقابة شارية ا نة الا ية  ية لدلول األعضاء بعد لك دورة من ادلورات ا سـدورات إعال ت للج مللفصل س  .م

يا يف لك دورة  .10 تقةل للرقابة ابملدير العام وأعضاء فريق اإلدارة ا شارية ا نة الا متعت ا لعلوإضافة إىل ذكل، ا سـ ت ملللج س ج
يام بذ ية وسوف تواصل ا لقمن دوراهتا ا  .كللفصل

تخدام هنج  .11 يات املعلقة اب تو تقةل للرقابة ا شارية ا نة الا تعرضت ا يات الرقابة، ا تابعة تو سـوخبصوص  ص ل سـ ت للج سـ ملص س م
يات وفققامئ عىل تو نفت لك ا ص اخملاطر، و ل رشين تأثري، وذلاوقوع والاحامتل تتضمن  ملصفوفة ًاص لعكل يف أعقاب دورهتا ا

رشًومعال تاسعة  ية صدرت يف دورهتا ا تو ع  ل ص بة . 3ةب تقةل للرقابة، حتققت  شارية ا نة الا شعوناء عىل طلب ا سـ ت للج ملب س
نفت عىل أهنا  يات اليت  تو يذ ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية من  تد ِّا ُص ص ل نفل ية من اخلطورةتق  يف ًاَّ، وقدمت تقريرلعىل درجة عا

تقةل للرقابة شارية ا نة الا رشين  ية وا ثا سـادلورة ا ت للج ن ملل س  .لع

هذا  .12 يجة  لو تقةل للرقابة نت شارية ا نة الا نفت ا سـالهنج القامئ عىل اخملاطر،  ت للج ملص س ية عىل أهنا 96َّ ية ص تو لعىل درجة عا
هم األول يف مارس 307 من بني من اخلطورة يات معلقة حبث فهيا األعضاء اجلدد يف اجامت ع تو بة 2011ص شع، وقد تأكدت 

يذ  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية من  تد نفا تق ي52ل بالغ عددها ص تو يات ا تو لة من بني تكل ا ص ية96ل توقع أن . ص تو ملومن ا
شارية  نة الا تاجئ إىل ا يات، وسوف يقدم تقرير عن ا تو تعراض ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية ا تد بة ا تتواصل  للج ن ص ل سـ ل سشع ل ٌ َّ ُ ق

تقةل للرقابة، مما يؤدي إىل وضع ٍا َ تغلملسـ ندما يقرر املديُ تظام  يات اب تو يه ا عق  ن ص ل يف بل اخلطر ر مسر العام أن  سمح ًايق ت حني 
 .الظروف بذكل

نة  .13 تقةل للرقابة أيضللجوذكرت ا شارية ا سـالا ملت يات تقع عىل عاتق مديري ًاس تو ناء عىل ا ية العمل  سؤو ص أن  ل ب ل م
ند املدير العام ـي  عالربانمج، و ّتطلب و. تنهت يق ادلاخيل أيضت تد قمعايري ا يات الرقابة خاضًال يذ تو ص أن يكون  تحقق ًاعتنف لل 
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تقل  .ملسـا

ناسب وبطريقة فعاةل ومالمئة، 4 تجابة اإلدارة يف الوقت ا بة ا تقةل للرقابة هو مرا شارية ا نة الا مل ودور ا سـ سـ ت قللج مل س
ية نة الربانمج واملزيا يق، وتقدمي تقارير إىل  تد يات ا يذ تو نو جل ل قص  .تنف

بو ية الرقابة يف الو يسني  ب  نحت

نارص عديدة قد  .14 مية  علإلدارة ا توايتَّرتتتلسل تلف ا سـب علهيا آاثر عىل  ية . ملخم ترب الرقابة أحد اجلوانب الر سـو ئيتع
ية وكفاءة تخدم بفعا ية وغريها  رشية وما شامةل يف ضامن أن ما توفره ادلول األعضاء من موارد  للإلدارة ا سـ ل ُل ت  .ب

ية الرقاب .15 يق وتعزيز  سني ا ية هو  نة أن أحد جماالت العمل الر تقد ا بنو سـ حت سـ للج نتع تي يق ادلاخيل والرقابة، (ة لئ تد قا ل
تقةل للرقابة شارية ا نة الا يق اخلاريج وا تد سـوا ت للج ملل س بو) ق نة أيض .ييف الو تقد ا للجو  أن القصور يف هذا اجملال اكن هو ًاتع

شأن اإلدارة سابقني  يات اليت أصدرها األعضاء ا تو بب األصيل ملعظم ا با ل ص ل  .لس

نة الا .16 ية  للجومن األولوايت إقامة عالقات  شلك أوحض، مبا يف ذكل العالقة معل ها  تقةل للرقابة وتر بشارية ا سـ سـيخت ملس
يق ادلاخيل تد ية وا ساابت اخلار نة والقامئني بأعامل مراجعة ا ثالية بني ا قا لج حل للج ث ية قدمت . ل تو هذه الغاية، ووفقا  يقا  ِّو ص ُل ً لً حتق

نة رشة  تاسعة  للجيف ادلورة ا ية  عل نة الربانمج واملزيا نإىل  يق ادلاخيل إلجراء "جل تد ثاق ا تقل  سق و تعراض  قا ل ي سـ ن ملسـ م م
تقةل للرقابة شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا تصاصات مراجع ا سـوا ت للج ملحل س رشين "خ نة يف دورهتا احلادية وا لع، اقرتحت ا للج

تحديد ته، ويه اب بو املايل وال لإدخال تعديالت عىل مرفقات نظام الو حئ بو للرقاب"املرفق األول   :ي يثاق الو يةمي ؛ "خلة ادلا
ثاين  ساابت اخلاريج"لواملرفق ا تصاصات مراجع ا حلا ثالث "خ تقةل للرقابة"ل؛ واملرفق ا بو ا نة الو تصاصات  سـا ي ملجل  ".خ

مية .17 ية األخرى لإلدارة ا يا وياانت الرقابة هو أحد اجلوانب الر متر بني اإلدارة ا تفاعل ا سلوا لسـ سـمل ك لعل تجابت . ئيل سـوقد ا
بو  يا يف الو ياإلدارة ا شة القضااي لعل نا ية  تقةل للرقابة لعقد دورات إعال شارية ا نة الا بات ا قشلك إجيايب  مل سـ ت للج لطل مب مل س

تلف جوانب معل ا ئة عن  نا خما شـ بول تفاعل أيض. يلو تقدمي ًالوقد أاتح هذا ا تقةل للرقابة  شارية ا نة الا ل الفرصة  سـ ت ملللج س
ند اللزوم يا  شورة لإلدارة ا عا لعل شورة اب. مل لقوحتظى هذه ا تقديرمل يد وا لبول ا شارية . جل نة الا متع املدير العام اب توقد ا سللج ج

سائل اجلوهرية نة عىل ا ية، وأطلع ا تقةل للرقابة يف لك دورة من دوراهتا ا ملا للج لفصل  .ملسـ

تطورات  .18 تالءم مع ا بو مبا  ية الرقابة يف الو ية عىل  نات إضا نة أنه بعد إدخال  لويف ضوء ما تقدم، ترى ا ي ي نللج ف بي حتس
شار إلهيا يف الفقرة األخ تعديالت املطلوبة ا ملرية وا ية إدارية 16ل شاء  تاج اجلانب الرقايب يف اإلدارة إىل إ بن أعاله، لن  ن حي

ية  .فإضا

بو وعضويهتا ئات اإلدارية يف الو يية ا ي لهب  ن

نة  .19 تقةل للرقابة علامللجأحاطت ا شارية ا ًالا سـ ملت ثلويقة ث مبضمون الواثئق ويقة الصةل ابملوضوع، ال سـامي اس
WO/PBC/18/20" بو يية احلومكة يف الو سااليت أعدها " بن يةئير نة الربانمج واملزيا يق و نة ا ن  جل سـ  .لتنجل

نحو الوارد يف و .20 نة، عىل ا ئات اإلدارية وعضويهتا ا يالك ا يل شامل  يلزم إجراء  نة إىل أنه  لأشارت ا ي ه حتل سـ ملمكللج له ل
تصار علهيامWO/PBC/18/20ثوالويقة  WO/GA/38/2ثالواثئق ذات الصةل، مبا فهيا الويقة   .ق دون الا

توجد حاجة إىل  .21 تكون طويةل ومعقدة، وأنه  ثل هذه املامرسة  تقةل للرقابة أن  شارية ا نة الا سـوترى ا سـ سـ ت َّللج ُ م مل س
توى اإلدارة األع تحدة و نظومة األمم ا يالك  يل  تح ية، مبا يف ذكل املوارد واخلربات الالزمة  سـموارد وخربات إضا مل ه ل مل م ىل، ف
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بو بوجه خاص، إضافة إىل معرفة املامرسات  تحدة بوجه عام والو ها األمم ا يواجلوانب القانوية للمعاهدات ادلوية اليت ختضع  مل ل لن
ية ية ا نواإلجراءات ادلبلوما  .ملعسـ

بارها األم .22 ية يف ا نة الربانمج واملزيا تقةل للرقابة أن تضع  شارية ا نة الا توناء عىل ذكل تويص ا ن جل سـ ت للج عب مل نة س ملُبيَّور ا
ية عن رضورة  ثل هذه ادلراسة ا بهتا يف إجراء  شارية ومدى ر نة الا شأن إماكية ا ند اختاذ قرارها  يلأعاله  غ ت للج ن ب لتفصع م س

بو ية يف الو ية اإلدارية احلا يلك إداري إضايف داخل ا يوجود  ل  .لبنه

 ]ثهناية املرفق والويقة[


