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 ملحق 

 

، تودّ  A/24/5(c(ق باالعتبارات النھائیة الواردة في تقریر مسؤولة األخالقیات الُمرفَق بالوثیقة  ◌ّ فیما یتعل .1
 األمانة تقدیم التوضیحات التالیة.

، رّكزت األمانة على تنفیذ عدّة توصیات طرحتھا وحدة التفتیش المشتركة، 2018كانون الثاني/ینایر    1منذ   .2
بشأن   تقریَرْیھا  في  سیّما  العاَمْین  وال  في  الصادَرْین  العالمیة،  السیاحة  منّظمة  في  والتنظیم   20091اإلدارة 

للمنّظمة 20142و بالنسبة  التكالیف  المیزانیة وترشید  تأثیر على مراقبة  لھا  التي  لتلك  األولویة  ، مع إعطاء 
و السفر  سیاسات  غرار  على  المتّحدة،  األمم  وسیاسات  لمعاییر  االمتثال  تعزیز  جانب  البشریة إلى  الموارد 

 والرقابة الداخلیة.

قد طلبت صراحةً من األمین العام في العام    3فیما یتعلّق بالرقابة الداخلیة، وعلى الرغم من أنَّ الجمعیة العاّمة .3
في    2011 بھا  الموصى  التدابیر  مع  یتماشى  بما  العالمیة  السیاحة  منّظمة  في  الداخلیة  الرقابة  وظیفة  تنفیذ 

، لم یتّم اتّخاذ أّي 5وبالنظر إلى التوصیة التي قدّمتھا وحدة التفتیش المشتركة في ھذا الصدد   4الكتاب األبیض 
العام   حتّى  وظیفة   2018إجراء  جانب  إلى  الوظائف،  ھذه  ل  تُشّكِ والتقییم.  الداخلي  التدقیق  مسألة  في 

ل التابعة  المنّظمات  الرشیدة في جمیع  للحوكمة  الركائز األساسیة  المتّحدة. ویقوم األخالقیات،  منظومة األمم 
 بھا عادةً موّظفون داخلیون.  

العام   .4 التفتیش 2012منذ  وحدة  توصیات  تنفیذ  بشأن  التنفیذي  المجلس  إلى  العام  األمین  تقاریر  تُشیر   ،
بالمعاییر المشتركة إلى عدم توفُّر الموارد ألداء وظائف الرقابة الداخلیة وأنَّ منّظمة السیاحة العالمیة ال تفي  

  .6التي تقتضي إنشاء وحدة رقابة داخلیة

التنفیذي،   .5 المجلس  السیاحة  ف وافَق  منّظمة  في  األخالقیات  وظیفة  إنشاء  على  والتسعین،  الرابعة  دورتھ  ي 
من    ،العالمیة اعتباًرا  المشاریع  لخدمات  المتّحدة  األمم  مكتب  بھا  یضطلع  أن  الثاني/ینایر    1على  كانون 
الس2013 وأشاَر  األمم  .  ومكتب  العالمیة  السیاحة  منّظمة  في  السابق  األخالقیات  مسؤول  میتشیلز،  دیفید  یّد 

إلى أنَّ المكتب یمكن أن یوفّر أیًضا مھام الرقابة الداخلیة باإلضافة    ،المتّحدة لخدمات المشاریع، في تقریره
 إلى وظیفة األخالقیات. وقاَل تحدیدًا:  

 
المتّحدة»    1 لألمم  التابعة  العالمیة  السیاحة  منّظمة  في  واإلدارة  التنظیم   Review of management and administration in the United Nations«استعراض 

World Tourism Organization (UNWTO)  - JIU/REP/2009/1   
 JIU/REP/2014/5» 2009«جولة التفتیش لمتابعة استعراض التنظیم واإلدارة في منظَّمة السیاحة العالمیة للعام  2
 . (XIX)602القرار  3
تكالیف ال  4 ینطوي على  أمر  ھو  كامل  بدوام  وظیفتَْین  بإضافة  الداخلي  لإلشراف  استحداث وظیفة  من خالل  والتقییم  الرقابة  احتیاجات  أّنھ غیر   «تلبیة  كما  تحّملھا،  یمكن 

یقوم   التي  الوظیفة  بدیلة الستكمال  آلیات  النظر في  العالمیة. ویجري  السیاحة  لوكالة صغیرة مثل منّظمة  إّما ضروري  العاّمة،  الجمعیة  تُعّیِنھم  الذین  الحسابات  ُمراِجعو  بھا 
وظی  استحداث  یتّم  ذلك، سوف  المتّحدة. فضًال عن  لألمم  تابعة  أخرى  التكالیف مع ھیئات صغیرة  تشاطر  أو عن طریق  الخارجي  التعاقد  في بواسطة  الداخلي  لإلشراف  فة 

عمالھا، ولكي تُحیط علًما بالشكاوى، وتقدیم المشورة إلى األمین العام، عند الضرورة. ویمكن لھذه الوظیفة أن تنشأ بدعم األمانة، من أجل اإلشراف على إدارة المنّظمة وسیر أ
 )A/19/11الوثیقة  -من الكتاب األبیض  131خارجي، ویُتوقَّع لھا التقدُّم بتقاریر سنویة إلى األمین العام حول استنتاجاتھا وتوصیاتھا.» (الفقرة 

تیش والتقییم وظائف المراجعة الداخلیة والتف «ینبغي للجمعیة العاّمة لمنّظمة السیاحة العالمیة االستعانة بأّي منّظمة أخرى في منظومة األمم المتّحدة لدیھا القدرة على القیام ب  5
 والتحقیق والرصد.  

المذكورة   للوظائف  مناصب،  ثالثة  أْي  الالزمة،  الموارد  العالمیة  السیاحة  لمنّظمة  العاّمة  الجمعیة  تُوفِّر  أن  ینبغي  ذلك،  عن  السنتَْین  وكبدیٍل  لفترة  ». 2011-2010أعاله 
 ) JIU/REP/2009/1، 22(التوصیة 

 ) 99-96(الصفحات   g)CE/96/2() والوثیقة  5(الصفحة   b)CE/94/3(II)(مراجعة الوثیقة   6

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/25282/a19_11_whitepaper_e.pdf
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الت وحدة  أنَّ  إلى  اإلشارة  السیاحة  «تجدُر  لمنّظمة  العام  استعراضھا  في  المشتركة،  فتیش 
) الصفحة  JIU/REP/2009/1العالمیة  في  أوصت  قد  بأنَّ 22(التوصیة    23)،  «ینبغي    ھ) 

األمم  منظومة  في  أخرى  منّظمة  بأّي  االستعانة  العالمیة  السیاحة  لمنّظمة  العاّمة  للجمعیة 
والتحقیق  والتقییم  والتفتیش  الداخلیة  المراجعة  بوظائف  القیام  على  القدرة  لدیھا  المتّحدة 

تُوفِّر الجمعیة العاّمة لمنّظمة السیاحة العالم یة الموارد  والرصد. وكبدیٍل عن ذلك، ینبغي أن 
السنتَْین   لفترة  أعاله  المذكورة  للوظائف  مناصب،  [ثالثة]  أْي  ». 2011-2010الالزمة، 

 2010/11وعلى حدّ علمي، لم توفّر الجمعیة العاّمة الموارد لثالثة مناصب، سواء في الفترة  
ب  ، وبالتالي یبدو أنَّ االستعانة بمصادر داخلیة ھو النھج األفضل. سیكون مكت2012/13أو  

إذا  الخدمات،  یوفّر ھذه  إمكانیة أن  للنظر في  المشاریع على استعداٍد  المتّحدة لخدمات  األمم 
ُطلب منھ ذلك، وصحیٌح أنَّ ھناك تكلفة بالتأكید، إنَّما من غیر المرّجح أن تُضاھي تكلفة تعیین  

 ثالثة موّظفین». 

 ذ أّي إجراءات في ھذا الصدد. لم تُتَّخَ 

 2018ْین داخلیتَْین كاملتَْین لمنّظمة السیاحة العالمیة من قِبَل كیانات مستقلّة في العاَمْین  تّم إجراء أّول مراجعتَ  .6
أجرت شركة  2021و  .KPMG    العام في  الالحقة  المراجعة  إلى  (باإلضافة  داخلیة  ).  2020أّول مراجعة 

وسة إلنشاء نموذج مالئم  قدّمت الشركة تقریًرا شامًال إلى األمین العام مع توصیات بشأن اإلجراءات الملم
ٌص تنفیذي   للحوكمة والمخاطر واالمتثال، بطریقٍة فعّالة من حیث التكلفة ومناسبة من حیث التوقیت. ُرفَِع ُملخَّ

الدورة   أیّار/مایو    108إلى  ُعِقدَت في  التي  التنفیذي  الوثیقة    2018للمجلس  . أظھرت CE/108/5(b7(في 
، أنَّ المنّظمة تفتقر بالدرجة األولى  8نتائج ھذه المراجعة الداخلیة، التي ُعِرَضت أیًضا على المدقّق الخارجي

والمخاطر   للحوكمة  ھیكل  أّي  كما  إلى  الداخلیة،  والمراجعة  واالمتثال  الداخلیة  الرقابة  حیث  من  واالمتثال 
 تفتقر إلى إطاٍر شامل للمساءلة وفصل المھام.

خاذ تدابیر في ھذا الصدد في ◌ّ ، تّم اتKPMGوباإلضافة إلى إصدار خّطة عمل بناًء على مراجعة شركة   .7
اعتباًرا من    2018العام   المنّظمة  من عجز  المجلس  2017األّول/دیسمبر  كانون    31للحدّ  ھَ  توجَّ . وبالفعل، 

بالشكر إلى األمین العام على تصحیح عجز   2019التي ُعِقدَت في حزیران/یونیو    110التنفیذي في دورتھ  
. یعرض الرسم 9السنوات السابقة وضمان االستقرار المالي السلیم للمنّظمة في غضون سنة واحدة من والیتھ

تأثیر   التالي  للعام البیاني  الُمدقَّقة  المالیة  البیانات  بحسب  المنّظمة  عجز  لتصحیح  العام  األمین  إصالحات 
201810: 

 2017 2018 

 یورو 2,423,634 یورو  749,598- الرصید النقدي للمیزانیة العادیة 

 یورو 468,839 یورو   3,065,961- صافي رأس المال

 

بمثابة ركیزة أساسیة  .8 الداخلیة والتقییم والتفتیش والتحقیق)  المراجعة  الداخلیة (خدمات  الرقابة  تُعتبَر وظیفة 
المساءلة على  المنّظمة وموّظفیھا، وضمان  الرقابیة حیال موارد  الوفاء بمسؤولیاتھ  العام في  تُساِعد األمین 

ال عن  غابت  التي  الوظیفة،  ھذه  ولتأمین  المستویات.  العام  كّل  حتّى  بمكتب  2018منّظمة  االستعانة  تّمت   ،
القرار   في  العاّمة  الجمعیة  موافقة  إلى  استنادًا  الداخلیة،  الرقابة  لخدمات  المتّحدة  .  (XXIII)719األمم 

الداخلیة في كانون األّول/دیسمبر   الرقابة  اتّفاق مع مكتب خدمات  توقیع  تّم  أولى،  إلجراء   2019وكخطوة 
ة على ثالث سنوات (بما في ذلك وضع خّطة عمل سنویة للمراجعة الداخلیة القائمة على خّطة مراجعة ممتدّ 

یورو.   60.000المخاطر وتنفیذ عملیة مراجعة داخلیة معتمدة وإجراء تقییم أّولي للمخاطر) لقاء مبلغ قدره  
ة لھ  على أّول مھمّ   ، وبدأ العمل2020أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلیة تقییًما للمخاطر في نھایة العام  

 .2021(مراجعة إدارة المشاریع) في نیسان/أبریل 

 
 مراجعة المرفق الثالث. 7
د من أنَّ الضوا�ط  ) من النظام المالي ومرفقه، �جوز لمراجعي الحسا�ات الخارجیین إبداء مالحظات حول الضوا�ط المالیة الداخلیة ومراجعة الحسا�ات للتأكُّ 2(16وفًقا للماّدة 8

 الداخلیة، �افیة. الداخلیة، �ما في ذلك المراجعة 
 (CX)4المقّرر  9

 CE/110/4(d(مراجعة الوثیقة   10

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/ce110_04_d_unwto_financial_report_audited_statements_ended_31_december_2018_en.pdf
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الوثیقة  .9 في  المشتركة  التفتیش  وحدة  توصیات  بوضع  یتعلّق  فیما  المعلومات  من  المزید  على  العثور  یمكن 
A/24/15 rev.1  .التي ُرفِعَت إلى الدورة الحالیة للجمعیة العاّمة 

والموّظفین   .10 الكافیة  الموارد  توفیر  خالل  من  الداخلیة  حوكمتھا  وتعزیز  المنّظمة  إصالح  إنَّ  الواقع،  في 
، ویجب إجراء تحسینات متواصلة في ھذا الصدد. إنَّ  2010عام  موضوع نقاش مستمّر منذ السبین ھو  المنا

للعام   تقریرھا  في  األخالقیات  مسؤولة  قدّمتھا  التي  بالتعلیقات  علًما  یُحیط  العام  ھذه    2020األمین  حول 
بإنشاء اإلداریة  الھیئات  على  االقتراح  عبر  المناسبة  اإلجراءات  یتّخذ  وسوف  للرقابة   3  المسألة،  مناصب 

 الداخلیة، واألخالقیات، والرصد والتقییم.  

بالترقیات وإعادة   .11 المتعلّقة  الداخلیة  الممارسات  أثارتھا مسؤولة األخالقیات بشأن  التي  بالشواغل  یتعلّق  فیما 
 تصنیف الوظائف والتعیینات، تودّ األمانة توضیح ما یلي: 

، أنَّ فریقًا عامًال معنی�ا 201111ن التي ُعِقدَت في حزیران/یونیو  تّم إبالغ المجلس التنفیذي، في دورتھ التسعی .12
الم تُعیِّن  بأن  أوصى  قد  لألمانة  الداخلیة  بشؤبالھیكلیة  ا  مختص� خارجیًا  خبیًرا  لمراجعة نّظمة  التصنیف  ون 

ُطِرحَ   مستویاتوتأكید   التي  الُمنقَّحة،  الداخلیة  ھیكلیتھا  مع  یتماشى  بما  األمانة،  في  في  الوظائف  ت 
، ووفقًا لمعاییر التصنیف الخاّصة بلجنة الخدمة المدنیة الدولیة. وكاَن الغرض من العملیة  2010آذار/مارس  

ھو وضع خّطة للنمّو المھني من شأنھا أن تسمح بالتقدُّم الوظیفي والنقل الوظیفي األفقي، وھي أمور لم تكن  
 متاحة بسھولة في ذلك الوقت. 

لل .13 التخطیط  عملیة  الحالیة تنطوي  التوظیف  لمتطلّبات  المنھجي  التقییم  على  العاملة  البشریة/القوى  موارد 
والمستقبلیة، وذلك من حیث األعداد ومستویات المھارات والكفاءات، وصیاغة الخطط لتلبیة تلك المتطلّبات.  

المنّظمة،   في  األبعد  المدى  على  البرنامجیة  االحتیاجات  مع  المتطلّبات  ھذه  تتطابق  أن  إجراء یجب  ویجب 
 مراجعة مستمّرة للتأكُّد من أنَّ المنّظمة تستخدمھا بشكٍل جیّد من حیث مھّمتھا وھیكلیتھا وحجم القوى العاملة.

الدورة   .14 في  أُعلن عنھا  التي  لألمانة  الُمنقَّحة  الھیكلیة  (أ)  باالعتبار  األخذ  التنفیذي، و(ب)    108مع  للمجلس 
ات الجیّدة في األمم المتّحدة في مجال التوظیف والتنقُّل الداخلي، مع الحاجة إلى تعزیز المواءمة مع الممارس

مراعاة احتیاجات منّظمة السیاحة العالمیة وھیكلیتھا، والمبادئ العاّمة المتمثّلة بإرساء قوى عاملة دینامیكیة 
والمستقب الحالیة  المھام  فعّال  بشكل  تُلبّي  أن  على  أیًضا  وقادرة  وشاملة  للتكیُّف  واالحتیاجات  وقابلة  لیة 

وآلیات   األدوات  بتطویر  یتعلّق  فیما  المشتركة  التفتیش  لتوصیات وحدة  االمتثال  المتطّورة، و(ج)  التشغیلیة 
المھنیة  للكفاءات  وشفّافة  للمقارنة  قابلة  تقییماٍت  إلى  والترقیة  التوظیف  عملیة  تستند  أن  لضمان  الرقابة 

حة العالمیة وقیود المیزانیة، و(ھـ) الحاجة إلى اعتماد نموذج  للمرّشحین، و(د) الحجم الصغیر لمنّظمة السیا
 109مستدام مالیًا ویتماشى في الوقت نفسھ مع سیاسات األمم المتّحدة وممارساتھا، تّم اإلعالن في الدورة  

 109، األمر الذي أحاط المجلس علًما بھ في دورتھ  12للمجلس التنفیذي عن إیقاف العمل بخّطة النمّو المھني 
 . (CIX)8، وذلك في مقّرره 2018التي ُعقدت في تشرین األّول/أكتوبر 

وبعد وقف خّطة  .15 الداخلي  والتنقُّل  التوظیف  المتّحدة في مجال  األمم  في  الجیّدة  للممارسات  االمتثال  لضمان 
اض شامل النمّو المھني، وھي سیاسة ال تتماشى مع سیاسات الترقیة الحالیة لألمم المتّحدة، تّم إجراء استعر

،  2020لسیاسة إعادة تصنیف الوظائف المنبثقة عن األنظمة والقواعد الخاّصة بالموّظفین في شباط/فبرایر  
تماشیًا مع تلك المعمول بھا في األمم المتّحدة. وتّم إصدار تعمیم إداري داخلیًا بشأن ھذه المسألة بھدف تعزیز  

ك لجائحة  العالمي  للتأثیر  ونظًرا  العملیة.  المجلس  19-وفید شفافیة  إبالغ  تّم  التي  الُمبَھمة  المالیة  واآلفاق   ،
دورتھ   في  بھا  الجائحة   113التنفیذي  منّظمة  13أثناء  في  مؤقّتة  بصورة  التصنیف  إعادة  عملیة  تعلیق  تّم   ،

الجائحة،   المتّحدة خالل  لمنظومة األمم  التابعة  المنّظمات  العالمیة، على غرار ما حصَل في جمیع  السیاحة 
 ومن المتوقّع استئنافھا قریبًا.  

ر التأكید على أفیما یتعلّ  .16 نَّ المناصب ما زالت تُشغَل وفقًا لألنظمة ق بالتعیینات والترقیات، تودّ األمانة أن تُكّرِ
والقواعد الخاّصة بالموّظفین ومع اتّباع إجراءات اختیار صارمة وتنافسیة. عالوةً على ذلك، قامت المنّظمة  

العام   بالموّظفین    2019في  المتعلّقة  سیاساتھا  یخضعونبمراجعة  ال  الخاّصة    الذین  والقواعد  لألنظمة 
أج من  وذلك  أمور بالموّظفین،  بین  من  التنافسي  باالختیار  االلتزام  التوظیف وضمان  ممارسات  تحسین  ل 

التابعة  التوظیف  الشاغرة على صفحة  الوظائف  كّل  تُنَشر  االھتمام.  للتعبیر عن  الدعوات  أخرى من خالل 
المساس  لموّظفین، ومن دون  انظام  (ج) من  15فقًا للمادّة  اإلنترنت الداخلیة. وشبكة  للمنّظمة وموقعھا على  
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تعیین المواھب الجدیدة على المستویات كافّة، یُعطى االعتبار الكامل، عند ملء الوظائف الشاغرة، فَُرص  ب
 للمؤّھالت والخبرات المطلوبة لدى األشخاص العاملین مسبقًا في خدمة المنّظمة.   

ل المجلس التنفیذي في دورتھ ) من القواعد الخاّصة بالموّظفین من قِبَ 1(15وتّمت الموافقة على تعدیل المادّة   .17
الغرض من مجلس التعیین والترقیة ھو   .14بشأن مجلس التعیین والترقیة    (CX)6، من خالل المقّرر  110

إسداء المشورة حول تعیین وترقیة ومراجعة الموّظفین من فئة الخدمات العاّمة والفئة الفنّیة. وإثر الشواغل  
ورابطة اإلدارة  من  كلٌّ  أثاَرھا  ونظًرا   التي  والترقیة،  التعیین  مجلس  وعمل  تركیبة  لتحسین  الموّظفین 

أدوار  التنفیذي على توضیح  المجلس  وافَق  المتخّصصة،  المتّحدة ووكاالتھا  األمم  تعتمدھا  التي  للممارسات 
في   المقّرر  بھذا  العاّمة  الجمعیة  إبالغ  وتّم  المجلس.  في  التوظیف  ومدیر  البشریة  الموارد  وممثّل  الرئیس 

 . 15ورتھا الثالثة والعشریند 

یتعلّ  .18 المنتدیات فیما  في  ُطِرَحت  التي  واالدّعاءات  المنّظمة  في  سابقون  مسؤولون  نشرھا  التي  بالبیانات  ق 
بأنَّ  التذكیر  األمانة  تودّ  المنّظمة،  الدول األعضاء وموّظفي  للمنّظمة ومندوبي  الھیئات اإلداریة  العاّمة ضدّ 

  2013، التي اعتمدتھا الجمعیة العاّمة لألمم المتّحدة في العام  معاییر السلوك لموّظفي الخدمة المدنیة الدولیة
، ھي معاییر ُملِزمة لجمیع موّظفي الخدمة المدنیة الدولیة، بما في ذلك منّظمة السیاحة  257/ 67في قرارھا  

خدمتھم، انتھاء  بعد  حتّى  على   العالمیة،  حفاًظا  باحترامھا  أیًضا  ملتزمون  وممثّلیھا  األعضاء  الدول  وبأنَّ 
أنھوا   الذین  المسؤولین  أنَّ  إلى  اإلشارة  تجدُر  الصدد،  ھذا  في  الدولیة.  المدنیة  الخدمة  ونزاھة  استقاللیة 

ا الرسمیة  ومناصبھم  وظائفھم  من  یستفیدوا شخصیًا  أّال  یجب  العالمیة  السیاحة  منّظمة  لدى  لسابقة، خدمتھم 
للمادّة   وفقًا  من    5وذلك  ذلك  في  بما  الدولیة،  المدنیة  الخدمة  لموّظفي  السلوك  ومعاییر  الموّظفین  نظام  من 

للمعلو بھ  المصّرح  غیر  التوزیع  أو  االستخدام  بخالل  إلیھم  وصلت  التي  السّریة  أو  الخاّصة  كم  حُ مات 
ر مالئم على مقّررات المنّظمة لمصلحتھم أو مناصبھم الرسمیة؛ كما ال ینبغي لھم محاولة التأثیر بشكل غی

لمصلحة أو بناًء على طلب أطراف ثالثة بھدف السعي إلى الحصول على فرصة عمل لدى تلك األطراف 
والموافقة على  باالّطالع  الموّظفون  یلتزم  المنّظمة،  في  توظیفھم  بموجب شروط  أنَّھ  بالذكر  الثالثة. وجدیٌر 

األ في  علیھا  المنصوص  بالموظّ الشروط  الخاّصة  والقواعد  لموظّ نظمة  السلوك  معاییر  وفي  الخدمة  فین  في 
ل جزًءا ال یتجّزأ من عقد عملھم.   المدنیة الدولیة، التي تُشّكِ

الموجّ  .19 االدّعاءات  كّل  قاطعًا  رفًضا  األمانة  والدول  ترفض  اإلداریة  وھیئاتھا  وموّظفیھا  المنّظمة  ضدّ  ھة 
أنَّ  إلى  تُشیر  كما  فیھا،  وكذلك  األعضاء  التنفیذي  المجلس  قِبَل  من  العام  األمین  لتسمیة  الزمنیة  الجداول   

ُمحدَّ مواعید   اإلداریة  الھیئات  التزاًما صارًما اجتماعات  األمانة  التزمت  نفسھا.  اإلداریة  الھیئات  قِبَل  دة من 
تضّمن التي  العام،  األمین  انتخاب  عملیة  بشأن  التنفیذي  المجلس  قدّمھا  التي  رئیس  بالتعلیمات  مشاركة  ت 

المجلس   حدّدھا  التي  للمتطلّبات  امتثالھا  لضمان  الواردة،  الطلبات  في  التدقیق  في  (شیلي)  التنفیذي  المجلس 
مقّرره   في  وأساسیة  إلزامیة  باعتبارھا  خاّصةً CE/112/6 rev. 117ووثیقتھ    CXII (16(14التنفیذي   ،

 لناحیة الدعم المطلوب من قِبَل الحكومة.    

* * * 
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لة في هذه الوثیقة �شكٍل ناجح عملًیا ومن دون طرح أّي مشاكل محّددة في التعیینات التي جرت منذ عام . تّم تطبیق اإلجرا15« 17 . و�نَّ تأیید الترشیح من 1992ءات الُمفصَّ

 . » الشخص الذي تّم ترشیحه أو تز�یتهِقَبل حكومة دولة عضو هو ضرورة جوهر�ة، �ما أنَّ سحب هذا التأیید �سفر عن فقدان أهلیة 
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