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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 سبمترب 5التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 الرابعة واخلمسونسلسلة االجتماعات 
ىل  44من جنيف،   4102سبمترب  01اإ

 
 

 قائمة القرارات التي اختذتها جلنة الربنامج وامليزانية يف دورتها الثانية والعشرين
 (4112سبتمرب  5إىل  1)

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية والعرشين  "قامئة القراراتحتتوي هذه الوثيقة عىل " .0
ىل 0)  .(WO/PBC/22/29)الوثيقة  (4102سبمترب  5 اإ

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .4

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  .0 اإ
 اليت تديرها الويبو، لّك فامي يعنيه:والاحتادات 

أأحاطت علام بقامئة القرارات  "0"
 (؛WO/PBC/22/29)الوثيقة 

ووافقت عىل التوصيات اليت  "4"
تقّدمت هبا جلنة الربانمج واملزيانية، كام 

 .WO/PBC/22/29وردت يف الوثيقة 

ىل مواصةل النظر يف وعىل وجه اخلصوص، وكام أأوصت به جلنة الربانمج واملزيانية، فاإن امجلع  .2 ية العامة للويبو مدعوة اإ
لهيا يف الوثيقة   .40حتت البند  WO/PBC/22/29املسأأةل املشار اإ

 [WO/PBC/22/29]تيل ذكل الوثيقة 
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WO/PBC/22/29 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 سبمترب 5التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  0جنيف، من   4102 سبمترب 5اإ

 
 

 قائمة القرارات

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل. 0البند 

 انتخاب رئيس جلنة الربانمج واملزيانية وانئيب الرئيس من جدول الأعامل. 4البند 

س بانيا( والس يد )خافيري بيلمونت رودلان ( رئيسًا للجنة؛ والس يد كولومبيا) غابرييل ديويك انُتخب الس يد فويتشخ اإ
 انئيب رئيس اللجنة.( بولندا) بياتكوسيك

 الأعاملاعامتد جدول  الأعامل.من جدول  0البند 

 WO/PBC/22/1 الوثيقة

متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول الأعامل.  اع

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من جدول الأعامل. 2البند 

 WO/PBC/22/2 الوثيقة

 ا ييل:جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو مب أأوصت .0

 ؛(WO/PBC/22/2 الوثيقةجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )الإحاطة علاًم بتقرير  )أأ (
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مانة مواصةل اختاذ الإجراءات املناس بة اس تجابًة لتوصيات  )ب( جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل الالامتس من الأ
 .للرقابة

متست جلنة الربانمج واملزيانية من  .4 ، طبقا لوليهتا، مواصةل اس تعراض بةجلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقاكام ال
ىل جلنة الربانمج واملزيانية. مانة ومراقبهتا عن كثب ورفع تقارير يف هذا اخلصوص اإ  الإجراءات امُلتخذة من قبل الأ

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج من جدول الأعامل. 5البند 

 WO/PBC/22/3 الوثيقة

العامة وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة علاًم بتقرير مراجع احلساابت أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية 
 (.WO/PBC/22/3 الوثيقةاخلاريج )

 التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية من جدول الأعامل. 6البند 

 WO/PBC/22/4 الوثيقة

 ا ييل:امجلعية العامة للويبو مب جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت .0

التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل ) WO/PBC/22/4 الوثيقةتحتو  الإحاطة علاًم مب  )أأ(
 ؛(والرقابة الإدارية

مانة مواصةل اختاذ الإجراءات املناس بة اس تجابًة لتوصيات  (ب) شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة والالامتس من الأ
 .الإدارية

متست جلنة الربانمج واملزيانية  .4 ، طبقا لوليهتا، مواصةل اس تعراض جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمن كام ال
ىل جلنة الربانمج واملزيانية.بته تنفيذ التوصيات ومراق  مترار يف رفع تقارير يف هذا اخلصوص اإ  عن كثب والاس 

 شأأن مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخليةاقرتاح ب  من جدول الأعامل. 7البند 

 WO/PBC/22/22 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية  :اإ

 أأوصت امجلعية العامة للويبو مبا ييل: )أأ(

بصيغته املعدةل يف دورة اللجنة الثانية  عىل التعديالت املقرتحة مليثاق الويبو للرقابة ادلاخليةأأن توافق  "0"
 والعرشين واملرفقة هبذه الوثيقة؛

 وأأن حتيط علاًم بأأن الأجزاء املعنية من النظام املايل ولحئته س تعدل وفق ذكل. "4"

متة مواصةل 02و 00واإذ تالحظ عدم توافق الآراء بشأأن تعديل الفقرتني  )ب( ، طلبت من ادلول الأعضاء امله
 املشاورات؛
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سداء مشورة  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوطلبت من  )ج( عضاء بغية مساعدهتا خرباهئا مواصةل اإ لدلول الأ
 يف مشاوراهتا بشأأن هاتني الفقرتني.

 تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة من جدول الأعامل. 8البند 

 WO/PBC/22/23 الوثيقة

ىل الهيئات الترشيعية للويبو أأحاطت جلنة الربانمج وا ملزيانية علاًم بوضع تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة املوهجة اإ
لتا وهام قيد التنفيذ وعرش توصيات ل تزال قيد النظر.  َذت واثنتني ُقبِّ وأأحاطت علاًم أأيضًا بأأن اثنيت عرشة توصية نُّفِّ

 (.WO/PBC/22/23 الوثيقة)

يف املنظمة  التس يريقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تعراض الإدارة و ت الأعامل. من جدول  9البند 
 (: تعليقات الأمانةJIU/REP/2014/2العاملية للملكية الفكرية )الويبو( )

 WO/PBC/22/20 الوثيقة )أأ(9

مانة عىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بعنوا .0 ن "اس تعراض الإدارة أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم بتعليقات الأ
 (، اليت تشمل ما ييل:WO/PBC/22/20 ( )الوثيقةJIU/REP/2014/2والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية" )

ىل لّك من رئيسة امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق  "0" رسال رسالتني اإ اخلطوة اليت اختذها املدير العام ابإ
ىل التوصيا ىل الهيئات الترشيعية ت اليت وهجهتا وحدة التفتيشلسرتعاء انتباههام اإ  ؛املشرتكة اإ

ىل املدير العام. "4"  التقّدم احملرز عىل صعيد تنفيذ التوصيات املوهجة اإ

لهيا يف دورهتا املقبةل بشأأن تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير وقررت أأيضًا  .4 مانة تقدمي تقرير متابعة اإ متس من الأ أأن تل
جراءات أأخر  اخُتذت اس تجابة لهذا التقرير؛وحدة التفتيش   املشرتكة اخلاص ابس تعراض الإدارة والتس يري، وبشأأن أأية اإ

وأأقرت ابدلور الهام اذلي تؤديه وحدة التفتيش املشرتكة يف اس تعراض الإدارة والتنظمي يف واكلت الأمم املتحدة  .0
جراء هذا   الاس تعراض عىل فرتات منتظمة.ورحبت مبامرسة وحدة التفتيش املشرتكة القاضية ابإ

 WO/PBC/22/26 لوثيقةا )ب(9

س بانيا: زايدة الفعالية يف اجامتعات الويبو  اقرتاح من وفود بلجياك واملكس يك واإ

طار البند   من جدول الأعامل. 41نوقشت هذه الوثيقة يف اإ

 4104/00تقرير أأداء الربانمج للثنائية  الأعامل.من جدول  01البند 

 4104/00أأداء الربانمج للثنائية تقرير  )أأ(01

 WO/PBC/22/8 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد اس تعراض تقرير أأداء الربانمج الشامل للثنائية  ، (WO/PBC/22/8 )الوثيقة 4104/00اإ
عضاء يف الويبو مبا ييل: مانة، تويص مجعيات ادلول الأ  والإقرار بطبيعته كتقيمي ذايت للأ
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 سامهة الربانمج يف حتقيق النتاجئ املرتقبة؛الإقرار مب  )أأ(

متس ته ادلول الأعضاء؛ )ب(  والإحاطة علام ابلتتحسينات املدخةل عىل التقرير وفقا ملا ال

مانة نفذت مجيع توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية الواردة يف تقرير تثبيت  )ج( والإحاطة علام بأأن الأ
 ؛4101/00ائية تقرير أأداء الربانمج للثن

متسواإذ حتيط علام ببياانت ادلول الأعضاء حول تقرير أأداء الربانمج،  )د( مانة ما ييل:من  تل  الأ

يف تنفيذ  4104/00ضامن مراعاة اكمةل لدلروس املس تخلصة من تنفيذ وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  "0"
 ؛4102/05وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

 شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةاذلي أأعدته  التثبيت تقريرول التوصيات امخلس الواردة يف تناو  "4"
 ؛4104/00ة تقرير أأداء الربانمج للثنائي بشأأن

 املتعلقة بأأداهئا بياانتال ومواصةل هجودها لتتحسني طريقة تنفيذها لالإدارة القامئة عىل النتاجئ، ول س امي  "0"
داء وأأدوات الرصد  وأأطر النتاجئ ىل الاقرتاحات اليت تقدمت بذكل من تقاريروما يتعلق وتقيمي الأ ، استنادا اإ

، ومراعاة تكل الاقرتاحات حق املراعاة، عند 4104/00هبا ادلول الأعضاء بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية 
 .4106/07واملزيانية للثنائية  الاقتضاء، يف ادلورة القادمة لتقرير أأداء الربانمج ويف وثيقة الربانمج

 4104/00تقرير التثبيت لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن تقرير أأداء الربانمج  )ب(01

 WO/PBC/22/9 الوثيقة

ير أأداء أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم بتقرير التثبيت امُلعد من قبل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن تقر 
 (.WO/PBC/22/9 الوثيقة)4104/00الربانمج للثنائية 

يونيو  01؛ ووضع تسديد الاشرتااكت يف 4100البياانت املالية الس نوية لعام  الأعامل.من جدول  00البند 
4102 

 4100التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  )أأ(00

 WO/PBC/22/5 الوثيقة

خر  لدلول الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل التقرير الس نوي املايل أأوصت جلنة  الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وامجلعيات الأ
 (.WO/PBC/22/5 الوثيقة) 4100والبياانت املالية لس نة 

 4102يونيو  01وضع تسديد الاشرتااكت يف  )ب(00

 WO/PBC/22/7 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية م ىل أأن حتيط علام بوضع تسديد الاشرتااكت يف اإ  4102يونيو  01دعوة اإ
 (.WO/PBC/22/7 الوثيقة)
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 4104/00تقرير الإدارة املالية للثنائية  من جدول الأعامل. 04البند 

 4104/00تقرير الإدارة املالية للثنائية  )أأ(04

 WO/PBC/22/6 الوثيقة

 4104/00الأعضاء يف الويبو ابملوافقة عىل تقرير الإدارة املالية للثنائية  أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول
 (.WO/PBC/22/6 الوثيقة)

 اس تعراض وضع الويبو املايل وس ياساهتا املتعلقة ابلأموال الاحتياطية )ب(04

 WO/PBC/22/28 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد اس تعراض وضع املنظمة املايل )صايف الأ   صول( وتطوره:اإ

جراء اس تعراض للس ياسات اخلاصة ابلأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال  "0" ىل اإ اعرتفت ابحلاجة اإ
 العامةل؛

مانة تزويد جلنة الربانمج واملزيانية ابقرتاح س ياسة شامةل يتضمن حتديد املس تو  املس هتدف  "4" متست من الأ وال
صول، والاعتبارات  اخلاصة ابلس يوةل، واإدارة الفائض املتاح فوق املس تو  املس هتدف فامي خيص صايف الأ

واس تخدامه والإبالغ عنه، مع مراعاة تعليقات واإرشادات ادلول الأعضاء و توصيات هيئات التدقيق والرقابة يف هذا 
 الصدد.

 التقرير الس نوي عن املوارد البرشية من جدول الأعامل. 00البند 

 WO/PBC/22/11 الوثيقة

ن   :نة الربانمج واملزيانيةجل اإ

 ؛(WO/PBC/22/11 )الوثيقة يف مضمون التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشيةنظرت  "0"

دراج الاقرتاحات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء خالل ادلورة  "4" متس امجلعية العامة اإ وأأوصت بأأن تل
 الس نوية القادمة بشأأن املوارد البرشية.والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف التقارير  الثانية

طار املساءةل من جدول الأعامل. 02البند   اإ

 WO/PBC/22/12 الوثيقة

 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ويف الاحتادات، الك فامي يعنيه، مبا ييل:

" العهد املربم مع ادلول الأعضاء 0ئز الثالث التالية: "التصديق عىل توحيد عنارص املساءةل الرئيس ية وفقا للراك )أأ(
" وأآليات الشاكو  0" واإدارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية؛ "4وأأحصاب املصلحة واملنتفعني خبدمات الويبو؛ "

طار املساءةل يف الويبو"؛WO/PBC/22/12 الوثيقةوالاس تجابة، الواردة يف   ، لتشلك معا "اإ
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طار الإحاطة علام بتنفي )ب( ذ توصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ووحدة التفتيش املشرتكة لتحديد اإ
 للمساءةل يف الويبو واحلصول عىل املوافقة عليه.

 بيان قابلية حتمل اخملاطر من جدول الأعامل. 05البند 

 WO/PBC/22/17 الوثيقة

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم بوضع الويبو بيان قابلية حتمل اخملاطر، وفقًا لتوصيات هيئيت التدقيق والرقابة، وذكل عىل 
 .WO/PBC/22/17 الوثيقةالنتحو املبني يف 

دخال تغيريات عىل س ياسة الاستامثرات من جدول الأعامل. 06البند   اقرتاح بشأأن اإ

 WO/PBC/22/19 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية:  اإ

ىل تعديل س ياسة الاستامثر؛ "0"  أأقرت ابحلاجة اإ

مانة ما ييل: "4"  وطلبت من الأ

تقدمي اقرتاح مفصل بشأأن نسخة منقحة من الس ياسة يف دورهتا املقبةل بعد أأن تس تعرضها اللجنة  أأ( )
 الاستشارية املعنية ابلستامثر وجتزيها؛

صول واخلصوم وتقدمي س ياسة استامثر منفصةل اإجراء دراسة بشأأن اإ و  ب( ) بشأأن متويل التأأمني دارة الأ
لهيا بعد أأن تس تعرضها اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر وجتزيها؛ يالصتح  بعد فرتة اخلدمة وتقدميها اإ

بدًل  روبرشط توافر مس توايت اكفية من الس يوةل، متويل قاعة املؤمترات من الأموال املتاحة لالستامث ج( )
 .من حسب أأقساط القرض اذلي ُمنح لهذا الغرض

صالح وحتسني تقارير أأداء الربانمج والتقارير املالية من جدول الأعامل. 07البند   اقرتاح بشأأن اإ

 WO/PBC/22/27 الوثيقة

ن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد أأن اس تعرضت   :WO/PBC/22/27 الوثيقةاإ

داء واملالية للثنائية؛أأقرت ابلفرصة املتاحة  "0"  لتتحسني تقارير الأ

ىل تقرير أأداء شامل ومتاكمل للثنائية؛ "4" مانة الانتقال اإ  ورحبت ابقرتاح الأ

مانة أأن توافهيا ابقرتاح مفصل بشأأن صيغة ومضمون هذا التقرير يف دورهتا املقبةل، مع مراعاة  "0" وطلبت من الأ
 دراسة اس تقصائية منظمة. ردود أأفعال ادلول الأعضاء الواردة من خالل
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دخالها عىل النظام املايل ولحئته من جدول الأعامل. 08البند   التعديالت املقرتح اإ

 WO/PBC/22/10 الوثيقة

(0) 

، ابلصيغ املعدةل 9.8و 0.8و 00.5و 01.5و 8.4أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابملوافقة عىل املواد 
ىل املادة WO/PBC/22/10 الوثيقةالواردة يف  ضافة امجلةل التالية اإ : "ول جيوز أأن يزيد املبلغ الإجاميل لتكل 5.01، مع اإ

 فرنك سويرسي يف الفرتة املالية الواحدة." 51 111ادلفوعات عىل 

(4) 

دخالها عىل قواعد الالحئة املالية الواردة يف الفقرة  من  5أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية ابلتعديالت املقرتح اإ
 .WO/PBC/22/10 الوثيقة

اقرتاح من أأسرتاليا وفنلندا والكريس الرسويل ونيوزيلندا وسويرسا: مشاركة  الأعامل.من جدول  09البند 
املعمتدة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية  ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية

ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة 
ضايف من مزيانية الويبو العادية  احلكومية ادلولية(: اقرتاح لمتويل اإ

 WO/PBC/22/24 الوثيقة

متدة يف معل  .0 متعات الأصلية واحمللية املع مية مشاركة واإسهام ممثيل اجمل اللجنة أأقرت جلنة الربانمج واملزيانية بأأمهية وق
 .احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

مشاركة  بعنوان " ندا والكريس الرسويل ونيوزيلندا وسويرساأأسرتاليا وفنل قدمته ودارت مناقشات بناء عىل اقرتاح  .4
متدة يف معل اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  ممثيل امجلاعات الأصلية واحمللية املع

ضايف من مزيا  :التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية( متويل اإ " وتباينت الآراء بشأأن نية الويبو العاديةاقرتاح ل
ذ أأعربت بعض ادلول عن اهامتهما ابملسأأةل وأآراهئا بشأأن وضع متويل متوَقع ومس تدام ملشاركة امجلاعات الأصلية  الاقرتاح. اإ

متدة يف معل اللجنة.  واحمللية املع

مية  .0 متعات الأ واإذ تقر اللجنة بأأمهية وق متدةصندوق تربعات الويبو لصاحل اجمل )"الصندوق"(، أأشادت  صلية واحمللية املع
مانة عىل مواصةل تكل اجلهود. مانة للعثور عىل مصادر تربعات جديدة يف الصندوق وجشعت الأ  ابجلهود اليت بذلهتا الأ

 الإدارة ادلاخلية يف الويبو من جدول الأعامل. 41البند 

 WO/PBC/21/20و WO/PBC/19/26و WO/PBC/18/20 الواثئق املرجعية

 ملخص الرئيس:

ىل التصدي ملوضوع احلومكة،  ذ تقّر ابحلاجة اإ ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ ىل ااإ لهيا امجلعية العامة استنادا اإ لولية اليت أأس ندهتا اإ
، قد رشعت يف مناقشات بنّاءة حول املسائل املتصةل (WO/GA/44/6للويبو يف دورهتا الثالثة والأربعني )الوثيقة 

س بانيا )الوثيقة اب ورّصحت عدة  (.WO/PBC/22/26حلومكة، مبا يف ذكل الاقرتاح املقّدم من وفود بلجياك واملكس يك واإ
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وفود بأأن الأفاكر والتدابري الواردة يف الاقرتاحات السابقة تس تتحق مزيدا من البتحث وفّضلت اعامتد مهنج أأكرث مشولية. وقد 
لتوصل طويل، وهكذا فرمغ عدم اتدابري عىل املد  القصري وتدابري عىل املد  ال ُأحرز بعض التقدم، مبا يف ذكل النظر يف

ىل أأي قرار ن  اإ ىل التقدم احملرز خالل هذه ادلورة الثانية والعرشين. ولتكل قد جتد املناقشات املقبةل فاإ فائدة يف الاستناد اإ
من املشاورات غري الرمسية والأفاكر واملقرتحات املناقشات أأيضا أأن تأأخذ يف احلس بان النصوص اليت خرج هبا انئب الرئيس 

 اليت ُطرحت خالل اجللسة العامة.

 املاكتب اخلارجية من جدول الأعامل. 40البند 

 .WO/PBC/22/25 Corrو WO/PBC/22/25 تانالوثيق 

لتيسريمه يا فضاًل عن سفراء أآخرين فيتشن من أأملان أأعربت جلنة الربانمج واملزيانية عن امتناهنا وشكرت سعادة السفري 
الحظ . واإذ تWO/PBC/22/25 يف الوثيقة ترد نتاجئهاواليت  ،ماكتب الويبو اخلارجية املشاورات املتعلقة مبسائل ختص

 مواقف الوفود واجملموعات، أأوصت امجلعية العامة للويبو مبواصةل حبث هذه املسأأةل.اللجنة عدم تغري 

 التعريف املقرتح بشأأن "نفقات التمنية" يف س ياق الربانمج واملزيانية .من جدول الأعامل 44البند 

 WO/GA/43/21املرجعية  الوثيقة

 ملخص الرئيس:

لهيا امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الثالثة والأربعني )الوثيق ىل الولية اليت أأس ندهتا اإ ن جلنة الربانمج واملزيانية، استنادا اإ ة اإ
WO/GA/43/21)ىل أأي قرار فقد ُأحرز بعض التقدم يف هذا  ، قد رشعت يف مناقشات بنّاءة، ورمغ عدم التوّصل اإ

ىل مرفقات الوثيقة  واقرتاح انئب الرئيس بدمج عنارص التعاريف الواردة  WO/GA/43/21الشأأن. واستندت املناقشات اإ
مة والأفاكر واملقرتحات اليت يف تكل املرفقات. وللمناقشات املقبةل أأن تأأخذ يف احلس بان الاقرتاحات السا بقة والنصوص املعمَّ

 طرحت خالل اجللسة العامة.

قرير مرحيل عن مرشوع حتسني معايري السالمة والأمن يف مباين ت من جدول الأعامل. 40البند 
 احلالية الويبو

 WO/PBC/22/13 الوثيقة

سني معايري السالمة والأمن يف مباين الويبو احلالية أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم ابلتقرير املرحيل عن مرشوع حت 
 (.WO/PBC/22/13 الوثيقة)

 قرير مرحيل عن مرشوعات البناءت من جدول الأعامل. 42البند 

 WO/PBC/22/14 الوثيقة

 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ويف الاحتادات، الك فامي يعنيه، مبا ييل:

املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  علاًم مبضمون التقرير الإحاطة "0"
 (؛WO/PBC/22/14 )الوثيقة
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فرنك سويرسي لصاحل مرشوع البناء اجلديد  211 111 أأقصاهواملوافقة عىل اقرتاح الترصحي بتخصيص مبلغ  "4"
ىل  01)الفقرات من   (؛05اإ

فرنك سويرسي من الأموال الاحتياطية  4 511 111 أأقصاهواملوافقة عىل اقرتاح الترصحي بتخصيص مبلغ  "0"
ىل  06لصاحل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة )الفقرات من   .(40اإ

 قرير مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس يةت من جدول الأعامل. 45البند 

 WO/PBC/22/15 الوثيقة

نة الربانمج واملزيانية علاًم ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية أأحاطت جل 
 (.WO/PBC/22/15 الوثيقة)

تقرير مرحيل عن مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا  من جدول الأعامل. 46البند 
 والتصالت املعلومات

 WO/PBC/22/18 الوثيقة

الربانمج واملزيانية علاًم ابلتقرير املرحيل عن مرشوع استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت  أأحاطت جلنة
 (.WO/PBC/22/18 الوثيقة)

 تقرير مرحيل عن تنفيذ س ياسة الويبو بشأأن اللغات من جدول الأعامل. 47البند 

 WO/PBC/22/16 الوثيقة

 (:WO/PBC/22/16 الوثيقةعلاًم ابلتقرير املرحيل بشأأن تنفيذ س ياسة اللغات يف الويبو )أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية 

 وأأقرت مبا ييل: "0"

 تدابري الرتش يد واملراقبة املعززة اليت نُفذت للحد من زايدة عبء أأعامل الرتمجة؛ )أأ(

 أأوجه الفعالية احملققة؛ )ب(

عامل اخلارجية مع ضامن جو  )ج(  دة الرتمجة؛النس بة املزتايدة للأ

مانة عىل مواصةل هجودها يف هذا الإطار "4" ، مع مواصةل احلفاظ عىل خدمة عالية اجلودة وتوافر مبّكر وحثت الأ
وموافاة جلنة الربانمج واملزيانية بتقرير عن ذكل يف س ياق تقرير أأداء الربانمج لعام للواثئق بلغات الأمم املتحدة الست، 

4102. 
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 تقرير مرحيل بشأأن مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية من جدول الأعامل. 48البند 

 WO/PBC/22/21 الوثيقة

 أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم مبا ييل:

هيلك الإدارة اذلي ُوضع لإدارة تنفيذ حافظة مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية والإرشاف علهيا واإعداد  "0"
 (؛WO/PBC/22/21 ثيقة)الو  تقارير بشأأهنا

دخالها عىل شلك اخلطة الرأأساملية  "4" احلوار اجلاري مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتتحسينات املزمع اإ
 (.WO/PBC/22/21 الوثيقةالرئيس ية )

 قامئة القرارات من جدول الأعامل. 49البند 

 WO/PBC/22/29 الوثيقة

 ادلورةاختتام  من جدول الأعامل. 01البند 

 .اخُتمتت ادلورة

 

 [ييل ذكل املرفق]
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 املرفق

 اقرتاح بشأأن مراجعة ميثاق الرقابة ادلاخلية يف الويبو

 جدول مقارن

 تفسري الألوان يف العمود الثاين

 هيا جلنة املزيانيةوافقت عل ة الرقابةمراجعة مقرتحة من جلن 
  
 قرتحة من جلنة الرقابةاملراجعة املتعديالت جلنة املزيانية عىل  
 عىل التوايل( 40و 09نص من ميثاق الرقابة ادلاخلية )الفقرتني    

continues to applyinserted 

 

 22و 00ما مل حيقق توافق عىل املراجعة املقرتحة للفقرتني  يس متر تطبيقه 

 
ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية 

 (4102مايو  44)املس تقةل للرقابة 
للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية ميثاق الويبو 

 ، كام عّدلته جلنة الربانمج واملزيانيةاملس تقةل للرقابة
مترب  5)  (4102سب

 أألف. املقدمة

طارًا لشعبة الرقابة ادلاخلية )يضع  .0 ( التابعة IODهذا امليثاق اإ
(، وحيدد اختصاصاهتا: WIPOللمنظمة العاملية للملكية الفكرية )

اختبار وتقيمي معليات املراقبة وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة 
مس تقةل، من أأجل حتديد املامرسات اجليدة وتقدمي توصيات لتتحسيهنا. 

دارة تكفل لها أأداء  وابلتايل، توفر شعبة الرقابة ادلاخلية ضامانت لالإ
اةل الويبو وأأهدافها هماهما بفعالية، فضاًل عن مساعدهتا يف حتقيق رس

ىل تعزيز املساءةل وحتقيق فعالية  وغاايهتا. كام هيدف هذا امليثاق أأيضًا اإ
دارة املؤسس ية داخل  التلكفة والإرشاف والقيادة واملراقبة ادلاخلية والإ

 .الويبو

 أألف. املقدمة

طارًا لشعبة الرقابة ادلاخلية )يضع  .0 ( التابعة IODهذا امليثاق اإ
(، وحيدد اختصاصاهتا: WIPOية للملكية الفكرية )للمنظمة العامل 

اختبار وتقيمي معليات املراقبة وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة 
مس تقةل، من أأجل حتديد املامرسات اجليدة وتقدمي توصيات لتتحسيهنا. 

دارة تكفل لها أأداء  وابلتايل، توفر شعبة الرقابة ادلاخلية ضامانت لالإ
عن مساعدهتا يف حتقيق رساةل الويبو وأأهدافها  هماهما بفعالية، فضالً 

ىل تعزيز املساءةل وحتقيق فعالية  وغاايهتا. كام هيدف هذا امليثاق أأيضًا اإ
دارة املؤسس ية داخل  التلكفة والإرشاف والقيادة واملراقبة ادلاخلية والإ

 .الويبو

وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الويبو التدقيق والتقيمي تشمل  .4
 ق عىل املس تو  ادلاخيل.والتتحقي

وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الويبو التدقيق والتقيمي تشمل  .4
 والتتحقيق عىل املس تو  ادلاخيل.

 ابء. تعريف الرقابة ادلاخلية ومعايري الأداء

(، IIAللتعريف املُعمتد من قبل معهد التدقيق ادلاخيل )وفقًا  .0
ىل يعد التدقيق ادلاخيل معلية مس تقةل  وموضوعية واستشارية تريم اإ

ضافة قمية لأعامل أأ  منظمة والارتقاء هبا. كام تساعد املنظمة عىل  ياإ
جراءات  حتقيق أأهدافها بتطبيق مهنج نظايم منضبط لتقيمي فعالية اإ

دارة الرش يدة وحتسني تكل  تقدير اخملاطر وأأنشطة املراقبة والإ
جراءات والأنشطة  .الإ

 ادلاخلية ومعايري الأداءابء. تعريف الرقابة 

(، IIAللتعريف املُعمتد من قبل معهد التدقيق ادلاخيل )وفقًا  .0
ىل  يعد التدقيق ادلاخيل معلية مس تقةل وموضوعية واستشارية تريم اإ

ضافة قمية لأعامل أأ  منظمة والارتقاء هبا. كام تساعد املنظمة عىل  ياإ
جراءات حتقيق أأهدافها بتطبيق مهنج نظايم منضبط لتقيمي ف عالية اإ

دارة الرش يدة وحتسني تكل  تقدير اخملاطر وأأنشطة املراقبة والإ
جراءات والأنشطة  .الإ

وظيفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو وفقا للمعايري ادلولية تُنفذ  .2
للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل ومدونة السلوك الصادرة عن معهد 

ثيل دوائر التدقيق ادلاخيل ( واملعمتدة من مم IIAالتدقيق ادلاخيل )
ملنظامت الأمم املتحدة واملؤسسات املالية متعددة الأطراف واملنظامت 

 (.RIASاحلكومية ادلولية املعنية )

وظيفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو وفقا للمعايري ادلولية تُنفذ  .2
للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل ومدونة السلوك الصادرة عن معهد 

( واملعمتدة من ممثيل دوائر التدقيق ادلاخيل IIAقيق ادلاخيل )التد
ملنظامت الأمم املتحدة واملؤسسات املالية متعددة الأطراف واملنظامت 

 (.RIASاحلكومية ادلولية املعنية )

التقيمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعية وحمايدة لتقيمي يَُعّرف  .5
أأو الربامج أأو الس ياسات أأو  الأعامل اجلارية أأو املشاريع املس تمكةل

جراءات تصممي تكل الربامج أأو الس ياسات وأأساليب تنفيذها والنتاجئ  اإ

التقيمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعية وحمايدة لتقيمي يَُعّرف  .5
الأعامل اجلارية أأو املشاريع املس تمكةل أأو الربامج أأو الس ياسات أأو 

جراءات تصممي تكل الربامج أأو الس ياسات وأأساليب  تنفيذها والنتاجئ اإ
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ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية 
 (4102مايو  44)املس تقةل للرقابة 

للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية ميثاق الويبو 
 ، كام عّدلته جلنة الربانمج واملزيانيةاملس تقةل للرقابة

مترب  5)  (4102سب

ىل حتديد وجاهة أأهداف الويبو، وفعالية وكفاءة تنفيذ  احملققة. وهيدف اإ
تكل الأهداف وأأثرها واس تدامهتا. يسامه التقيمي يف تعمل خربات جديدة 

ىل أأدةل، مبا يتيح املساءةل وتوفري معلومات موثو تعزيز و  قة ومستندة اإ
 .دمج النتاجئ والتوصيات يف مراحل صنع القرار يف الويبو

ىل حتديد وجاهة أأهداف الويبو، وفعالية وكفاءة تنفيذ  احملققة. وهيدف اإ
تكل الأهداف وأأثرها واس تدامهتا. يسامه التقيمي يف تعمل خربات جديدة 

ىل أأدةل، مبا يتيح تعزيز و  املساءةل وتوفري معلومات موثوقة ومستندة اإ
 . الويبودمج النتاجئ والتوصيات يف مراحل صنع القرار يف

أأنشطة التقيمي داخل الويبو وفقًا للمعايري اليت ُوضعت تُنفذ  .6
 (.UNEGوُاعمتدت من قبل فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي )

أأنشطة التقيمي داخل الويبو وفقًا للمعايري اليت ُوضعت تُنفذ  .6
 (.UNEGوُاعمتدت من قبل فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي )

التتحقيق بأأنه معلية تقّصٍّ رمسي للتحقائق للنظر يف يَُعّرف  .7
ذا اكنت قد  ساءات السلوك واخملالفات املزعومة الأخر  ومعرفة ما اإ اإ

ذا اكن الأمر كذكل، معرفة الشخص أأو الأشخاص  وقعت، واإ
 .املس ئولني عن ذكل

التتحقيق بأأنه معلية تقّصٍّ رمسي للتحقائق للنظر يف يَُعّرف  .7
ساءات السلو  أأو يف معلومات حولها ك واخملالفات املزعومة الأخر  اإ

ذا اكن الأمر كذكل، معرفة الشخص  ذا اكنت قد وقعت، واإ ومعرفة ما اإ
 .أأو الأشخاص املس ئولني عن ذكل

التتحقيقات داخل الويبو وفقًا للمبادئ التوجهيية املوحدة تُنفذ  .8
لقواعد وأأنظمة  للتتحقيقات املعمتدة من مؤمتر احملققني ادلوليني، ووفقاً 

 .الويبو ادلاخلية

التتحقيقات داخل الويبو وفقًا للمبادئ التوجهيية املوحدة تُنفذ  .8
للتتحقيقات املعمتدة من مؤمتر احملققني ادلوليني، ووفقًا لقواعد وأأنظمة 

 .الويبو ادلاخلية

 جمي. الاختصاص

بصفة ابنتظام و وظيفة الرقابة ادلاخلية لإدارة الويبو توفر  .9
مس تقةل وموضوعية الضامانت والتحاليل والتقياميت والتوصيات 

من خالل القيام بأأعامل  وادلروس املس تفادة واملشورة واملعلومات
 :. وتتضمن أأهدافهاوالتتحقيق عىل املس تو  ادلاخيلوالتقيمي  التدقيق

 جمي. الاختصاص

بصفة ابنتظام و وظيفة الرقابة ادلاخلية لإدارة الويبو توفر  .9
مس تقةل وموضوعية الضامانت والتحاليل والتقياميت والتوصيات 

من خالل القيام بأأعامل  وادلروس املس تفادة واملشورة واملعلومات
 :. وتتضمن أأهدافهاوالتتحقيق عىل املس تو  ادلاخيلوالتقيمي  التدقيق

بتتحسني درجة الكفاءة حتديد الوسائل الكفيةل  )أأ(
جراءات ادلاخلية  والفعالية والتوفري والرتش يد يف الإ

 ؛واس تخدام املوارد

بتتحسني درجة الكفاءة حتديد الوسائل الكفيةل  )أأ(
جراءات ادلاخلية  والفعالية والتوفري والرتش يد يف الإ

 ؛واس تخدام املوارد

تقيمي مد  الالزتام بتطبيق ضوابط حتقيق فعالية  )ب(
 التلكفة؛ و

عالية تقيمي مد  الالزتام بتطبيق ضوابط حتقيق ف )ب(
 التلكفة؛ و

مد  الامتثال لنظام الويبو املايل ولحئته، تقيمي  )ج(
وللقواعد وللنظام الأسايس للموظفني، ولقرارات 

لمعايري لامجلعية العامة ذات الصةل بعمل املنظمة، و 
املطبقة يف جمال احملاس بة وقواعد مدونة سلوك اخلدمة 

ىل أأفضل املامرسا  .تاملدنية ادلولية، ابلإضافة اإ

مد  الامتثال لنظام الويبو املايل ولحئته، تقيمي  )ج(
وللقواعد وللنظام الأسايس للموظفني، ولقرارات 

لمعايري لامجلعية العامة ذات الصةل بعمل املنظمة، و 
املطبقة يف جمال احملاس بة وقواعد مدونة سلوك اخلدمة 

ىل أأفضل املامرسات  .املدنية ادلولية، ابلإضافة اإ

 الصالحيات واملسؤولياتدال. 

ىل املدير العام، ولكنه يتبع  .01 داراًي اإ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
دارة التشغيليةليس  . يمتتع مدير الشعبة ابس تقاللية وظيفية فردًا من الإ

يأأخذ مدير الشعبة بنصيحة . أأداء واجباتهوتشغيلية عن الإدارة يف 
. وملدير ممارسة همامت وظيفته يف لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةال 

جراءات وتنفيذها و  عداد التقارير يف اإ الشعبة سلطة املبادرة ابختاذ أأية اإ
 .وفقًا ملا يراه رضوراًي يف س ياق تنفيذ همام اختصاصاته شأأهنا،

 دال. الصالحيات واملسؤوليات

ىل املدير العام، ولكنه يتبع  .01 داراًي اإ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
دارة التشغيليةليس  . يمتتع مدير الشعبة ابس تقاللية وظيفية فردًا من الإ

يأأخذ مدير الشعبة بنصيحة . أأداء واجباتهوتشغيلية عن الإدارة يف 
. وملدير يف ممارسة همامت وظيفته لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةال 

جراءات وتنفيذها و  يف عداد التقارير اإ الشعبة سلطة املبادرة ابختاذ أأية اإ
 .وفقًا ملا يراه رضوراًي يف س ياق تنفيذ همام اختصاصاته شأأهنا،

مدير الشعبة وموظفوه بصفة مس تقةل عن اكفة برامج يعمل  .00مدير الشعبة وموظفوه بصفة مس تقةل عن اكفة برامج يعمل  .00
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ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية 
 (4102مايو  44)املس تقةل للرقابة 

للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية ميثاق الويبو 
 ، كام عّدلته جلنة الربانمج واملزيانيةاملس تقةل للرقابة

مترب  5)  (4102سب

 الويبو وأأعاملها وأأنشطهتا، بغية ضامن حيادية ومصداقية العمل املُضطلع
 به.

 الويبو وأأعاملها وأأنشطهتا، بغية ضامن حيادية ومصداقية العمل املُضطلع
 به.

مدير الشعبة وموظفوه أأعامل الرقابة ادلاخلية بأأسلوب يؤدي  .04
ودون احنياز، ووفقًا للمامرسات واملعايري اجليدة والقواعد  حمايدهمين 

املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف النظم ادلاخلية ملنظامت الأمم املتحدة، 
 ُ  .ل يف القسم ابء املذكور أأعالهفّص عىل النتحو امل

مدير الشعبة وموظفوه أأعامل الرقابة ادلاخلية بأأسلوب يؤدي  .04
وفقًا للمامرسات واملعايري اجليدة والقواعد ودون احنياز، و  حمايدهمين 

املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف النظم ادلاخلية ملنظامت الأمم املتحدة، 
 ُ  .ل يف القسم ابء املذكور أأعالهفّص عىل النتحو امل

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يف س ياق تنفيذ املهام، يُتاح  .00
ىل مجيع لجالت النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش  والرسيع اإ

الويبو والتصال ابملس ئولني أأو املوظفني املتعاقدين بأأي صفة مع الويبو 
ىل مجيع مباين الويبو لأداء واجباته. وملدير  أأاًي اكن نوعها، وادلخول اإ

الشعبة التواصل مع رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق وجلنة 
 .ية املس تقةل للرقابةالربانمج واملزيانية واللجنة الاستشار 

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يف س ياق تنفيذ املهام، يُتاح  .00
ىل مجيع لجالت  النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش والرسيع اإ

الويبو والتصال ابملس ئولني أأو املوظفني املتعاقدين بأأي صفة مع الويبو 
ىل مجيع مباين الويب و لأداء واجباته. وملدير أأاًي اكن نوعها، وادلخول اإ

الشعبة التواصل مع رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق وجلنة 
 .الربانمج واملزيانية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

مدير الشعبة ماكتب لس تالم الشاكو  املقدمة من حيدد  .02
مة من أأي املوظفني بشلك فردي، فضاًل عن أأي شاكو  أأخر  ُمقدَّ 

اف داخلية أأو خارجية، بشأأن الإبالغ عن سوء سلوك أأو أأطر 
جتاوزات أأو خمالفات تتضمن عىل سبيل املثال ل احلرص: الاحتيال 

ساءة  ساءة اس تخدام الامتيازات واحلصانة واإ والفساد والتبديد واإ
اس تعامل السلطة وخمالفة قواعد ولواحئ الويبو. وخالفًا ملا تقدم، ل متتد 

ىل تكل الانهتااكت اختصاصات مدير الشع  بة يف الأحوال العادية اإ
الصادر يف شأأن النظر فهيا أأحاكمًا منفصةل، ومن بيهنا املنازعات 

املتعلقة ابلعمل واملظامل وتظلامت املوظفني من القرارات الإدارية املرتبطة 
برشوط التعيني واملسائل اخلالفية املتعلقة بتقيمي الأداء الوظيفي 

ذا وتقارير الكفاءة. يق ع عىل عاتق مدير الشعبة مس ئولية حتديد ما اإ
طار  اكنت مثل تكل الأمور تنطوي عىل خمالفات تدخل يف اإ

ىل هيئات داخلية أأخر  حالهتا اإ  .اختصاصات الشعبة أأو يتعني اإ

مدير الشعبة ماكتب لس تالم الشاكو  املقدمة من حيدد  .02
من أأي  مةاملوظفني بشلك فردي، فضاًل عن أأي شاكو  أأخر  ُمقدَّ 

أأطراف داخلية أأو خارجية، بشأأن الإبالغ عن سوء سلوك أأو 
جتاوزات أأو خمالفات تتضمن عىل سبيل املثال ل احلرص: الاحتيال 

ساءة  ساءة اس تخدام الامتيازات واحلصانة واإ والفساد والتبديد واإ
اس تعامل السلطة وخمالفة قواعد ولواحئ الويبو. وخالفًا ملا تقدم، ل متتد 

ىل تكل الانهتااكت  اختصاصات مدير الشعبة يف الأحوال العادية اإ
الصادر يف شأأن النظر فهيا أأحاكمًا منفصةل، ومن بيهنا املنازعات 

املتعلقة ابلعمل واملظامل وتظلامت املوظفني من القرارات الإدارية املرتبطة 
برشوط التعيني واملسائل اخلالفية املتعلقة بتقيمي الأداء الوظيفي 

ذا وتقارير ا لكفاءة. يقع عىل عاتق مدير الشعبة مس ئولية حتديد ما اإ
طار  اكنت مثل تكل الأمور تنطوي عىل خمالفات تدخل يف اإ

ىل هيئات داخلية أأخر  حالهتا اإ  .اختصاصات الشعبة أأو يتعني اإ

املدير العام حق مجيع املوظفني يف التواصل رسًا مع يضمن  .05
ملعلومات، دون خمافة أأي انتقام. مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتزويده اب

خالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام موظفي الويبو  وذكل دون اإ
ولحئته فامي يتعلق بتقدمي شاكو  تتضمن معلومات خاطئة أأو مضلةل 

هامل حتري دقة املعلومات املتضمنة هبا  .عن معد، أأو تقدميها مع اإ

التواصل رسًا مع املدير العام حق مجيع املوظفني يف يضمن  .05
مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتزويده ابملعلومات، دون خمافة أأي انتقام. 

خالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام موظفي الويبو  وذكل دون اإ
ولحئته فامي يتعلق بتقدمي شاكو  تتضمن معلومات خاطئة أأو مضلةل 

هامل حتري دقة املعلومات املت   .ضمنة هباعن معد، أأو تقدميها مع اإ

الطابع الرسي لالتصالت مع الشعبة،  شعبةال مدير يراعى  .06
ْول دون الإفصاح غري املرخص به عن أأية معلومات ُمتحّصةل أأو  وحَيُ

طار معليات التدقيق أأو التقيمي أأو التتحقيق، ويتعني  واردة يف اإ
اس تخدام تكل املعلومات يف حدود ما هو رضوري لأداء واجباته 

 .فقط

الطابع الرسي لالتصالت مع الشعبة،  شعبةال مدير يراعى  .06
ْول دون الإفصاح غري املرخص به عن أأية معلومات ُمتحّصةل أأو  وحَيُ

طار معليات التدقيق أأو التقيمي أأو التتحقيق، ويتعني  واردة يف اإ
اس تخدام تكل املعلومات يف حدود ما هو رضوري لأداء واجباته 

 .فقط

اتصالت منتظمة مع مجيع مقديم اخلدمات مدير الشعبة جُير   .07
الرقابية الأخر  سواء ادلاخليني مهنم أأو اخلارجيني للتأأكد من التنس يق 

، مس ئول اخملاطر، مراجع احلساابت اخلاريجالسلمي للأنشطة )

مدير الشعبة اتصالت منتظمة مع مجيع مقديم اخلدمات جُير   .07
الرقابية الأخر  سواء ادلاخليني مهنم أأو اخلارجيني للتأأكد من التنس يق 

، مس ئول اخملاطر، مراجع احلساابت اخلاريجالسلمي للأنشطة )
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 (4102مايو  44)املس تقةل للرقابة 
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مترب  5)  (4102سب

مس ئول الانضباط(. كام جُيري مدير الشعبة أأيضًا اتصالت بصفة 
 .ملمنتظمة مع رئيس مكتب الأخالق وأأمني املظا

مس ئول الانضباط(. كام جُيري مدير الشعبة أأيضًا اتصالت بصفة 
 .س مكتب الأخالق وأأمني املظاملمنتظمة مع رئي

 هاء. تعارض املصاحل

س ياق تنفيذ همام الرقابة، يتجنب مدير الشعبة وموظفو يف  .08
. وعىل يلِّ عْ أأو فِّ  من املتصور حدوثهالرقابة ادلاخلية أأي تضارب مصاحل 

مدير الشعبة الإبالغ عن أأي عائق جوهري يؤثر عىل اس تقاللية 
ذكل تضارب املصاحل، للنظر فيه من  وموضوعية معل الشعبة، مبا يف

 للرقابة. قبل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل

 هاء. تعارض املصاحل

س ياق تنفيذ همام الرقابة، يتجنب مدير الشعبة وموظفو يف  .08
. وعىل يلِّ عْ أأو فِّ  من املتصور حدوثهالرقابة ادلاخلية أأي تضارب مصاحل 

يؤثر عىل اس تقاللية  مدير الشعبة الإبالغ عن أأي عائق جوهري
وموضوعية معل الشعبة، مبا يف ذكل تضارب املصاحل، للنظر فيه من 

 للرقابة. قبل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل

ملا س بق، ويف احلالت اليت تتعلق ابدعاءات سوء وخالفًا  .09
ادلاخلية، يرفع مدير الشعبة الأمر  الرقابة السلوك ضد موظفي شعبة

ىل جلنة ال ويبو الاستشارية ويلمتس مشورة اللجنة يف شـأأن الترصف اإ
 .الواجب

ملا س بق، ويف احلالت اليت تتعلق ابدعاءات سوء وخالفًا  .09
ادلاخلية، يرفع مدير الشعبة الأمر  الرقابة السلوك ضد موظفي شعبة

ىل جلنة الويبو الاستشارية ويلمتس مشورة اللجنة يف شـأأن الترصف  اإ
 .الواجب

اليت تتعلق مبزامع لسوء سلوك ضد مدير شعبة ويف احلالت  .41
بالغ  ىل املدير العام، واذلي يقوم بدوره ابإ الرقابة ادلاخلية، يُرفع الأمر اإ

رؤساء جلنة التنس يق واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة للتشاور 
ىل سلطة حتقيق خارجية بديةل حاةل الأمر اإ  .معهم يف شأأن اإ

اليت تتعلق مبزامع لسوء سلوك ضد مدير شعبة  ويف احلالت .41
بالغ  ىل املدير العام، واذلي يقوم بدوره ابإ الرقابة ادلاخلية، يُرفع الأمر اإ

رؤساء جلنة التنس يق واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة للتشاور 
ىل سلطة حتقيق خارجية حاةل الأمر اإ  .مس تقةل بديةل معهم يف شأأن اإ

يت تتعلق مبزامع لسوء سلوك ضد املدير العام، الويف احلالت  .40
ىل رئيس امجلعية العامة مع  يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية الأمر اإ

ىل رئيس جلنة التنس يق ورئيس اللجنة الاستشارية  توجيه نسخة اإ
املس تقةل للرقابة. يلمتس مدير الشعبة املشورة من اللجنة الاستشارية 

لترصف الواجب. تُرفع تقارير التتحقيقات املس تقةل للرقابة حول س بل ا
اجلهة القامئة ابلتتحقيق،  عنالهنائية املتعلقة ابملدير العام، برصف النظر 

ىل رئيس امجلعية العامة لختاذ ما يراه مناس بًا من قرارات يف هذا  اإ
ىل رئيس جلنة التنس يق  رسال نسخة من تكل التقارير اإ الشأأن، مع اإ

ىل مدير شعبةورئيس اللجنة الاستشارية ا الرقابة  ملس تقةل للرقابة واإ
ىل مراجع احلساابت اخلاريج  .ادلاخلية واإ

اليت تتعلق مبزامع لسوء سلوك ضد املدير العام، ويف احلالت  .40
ىل رئيس امجلعية العامة مع  يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية الأمر اإ

ىل رئيس  توجيه نسخة التنس يق ورئيس اللجنة الاستشارية  جلنةاإ
املس تقةل للرقابة. يلمتس مدير الشعبة املشورة من اللجنة الاستشارية 

تُرفع تقارير التتحقيقات  املس تقةل للرقابة حول س بل الترصف الواجب.
اجلهة القامئة ابلتتحقيق،  عنالهنائية املتعلقة ابملدير العام، برصف النظر 

ىل رئيس ا مجلعية العامة لختاذ ما يراه مناس بًا من قرارات يف هذا اإ
ىل رئيس جلنة التنس يق  رسال نسخة من تكل التقارير اإ الشأأن، مع اإ

ىل مدير شعبة الرقابة  ورئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ
ىل مراجع احلساابت اخلاريج  .ادلاخلية واإ

 واو. الواجبات وأأساليب العمل

وظيفة شعبة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة الفّعاةل للمنظمة تسهم  .44
 .ويف الزتام املدير العام ابملساءةل أأمام ادلول الأعضاء

 واو. الواجبات وأأساليب العمل

وظيفة شعبة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة الفّعاةل للمنظمة تسهم  .44
 .ويف الزتام املدير العام ابملساءةل أأمام ادلول الأعضاء

جراء تتضمن  .40 اختصاصات مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
 .التدقيق والتقيمي والتتحقيق

جراء تتضمن  .40 اختصاصات مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
لأنواع التدقيق أأن تشمل ما ييل، وينبغي  .التدقيق والتقيمي والتتحقيق

والتدقيق يف دون الاقتصار عىل ذكل: تدقيق الأداء والتدقيق املايل 
 الامتثال.

الويبو، يضطلع مدير  يف بفعالية همامت الرقابة ادلاخليةولتنفيذ  .42
 :الشعبة مبا ييل

الويبو، يضطلع مدير  يف بفعالية همامت الرقابة ادلاخليةولتنفيذ  .42
 :الشعبة مبا ييل

طويل خطط معل للرقابة ادلاخلية عىل املد  الوضع  )أأ(خطط معل للرقابة ادلاخلية عىل املد  الطويل وضع  )أأ(
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مراجع احلساابت اخلاريج. والقصري ابلتنس يق مع 
جراء تقيمي س نوي  تتأأسس خطة العمل الس نوية عىل اإ

وعىل أأساس  للمخاطر، عند الاقتضاء، عىل الأقل
عداد  هذا التقيمي، تتحدد أأولوايت العمل. يف س ياق اإ

خطة العمل الس نوية، يلزتم مدير شعبة الرقابة 
ادلاخلية ابلأخذ يف الاعتبار اكفة الاقرتاحات اليت 

من الإدارة أأو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ترد 
أأو من ادلول الأعضاء. يرسل مدير الشعبة مرشوع 

خطة معل الرقابة ادلاخلية، قبل وضع الصيغة الهنائية 
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ملراجعهتا  لها، اإ

بداء الرأأي  .واإ

والقصري ابلتنس يق مع مراجع احلساابت اخلاريج. 
جراء تقيمي س نوي  تتأأسس خطة العمل الس نوية عىل اإ

وعىل أأساس  للمخاطر، عند الاقتضاء، عىل الأقل
عداد  هذا التقيمي، تتحدد أأولوايت العمل. يف س ياق اإ

خطة العمل الس نوية، يلزتم مدير شعبة الرقابة 
اكفة الاقرتاحات اليت ادلاخلية ابلأخذ يف الاعتبار 

ترد من الإدارة أأو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 
أأو من ادلول الأعضاء. يرسل مدير الشعبة مرشوع 

خطة معل الرقابة ادلاخلية، قبل وضع الصيغة الهنائية 
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ملراجعهتا  لها، اإ

بداء الرأأي  .واإ

نفيذ اكفة وظائف الرقابة ادلاخلية، ت ل س ياسات صياغة  )ب(
واليت تشمل التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتتحقيق، 

وذكل ابلتشاور مع ادلول الأعضاء. توفر الس ياسات 
ىل التقارير مع ضامن احلقوق  جراءات النفاذ اإ قواعد واإ
جراءات القانونية عىل حنو سلمي واحلفاظ  يف اختاذ الإ

 .عىل الرسية

تنفيذ اكفة وظائف الرقابة ادلاخلية، ل س ياسات صياغة  )ب(
واليت تشمل التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتتحقيق، 

وذكل ابلتشاور مع ادلول الأعضاء. توفر الس ياسات 
ىل التقارير مع ضامن احلقوق  جراءات النفاذ اإ قواعد واإ
جراءات القانونية عىل حنو سلمي واحلفاظ  يف اختاذ الإ

 .عىل الرسية

عداد  )ج( توي عىل توجهيات للتدقيق ادلاخيل دليل حي اإ
جراء التتحقيق، وعرضها عىل  ودليل للتقيمي ودليل لإ

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبداء الرأأي. 
تتضمن هذه التوجهيات اختصاصات وظائف الرقابة 

جراءات  الإدارية عىل املس تو  الفردي وجتميعًا لالإ
لك ثالث  املعمول هبا. تُراجع تكل التوجهيات مرة

 .س نوات أأو عىل فرتات أأقل من ذكل

عداد  )ج( دليل حيتوي عىل توجهيات للتدقيق ادلاخيل اإ
جراء التتحقيق، وعرضها عىل  ودليل للتقيمي ودليل لإ

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبداء الرأأي. 
تتضمن هذه التوجهيات اختصاصات وظائف الرقابة 

جراءات الإدارية عىل املس تو  الفردي  وجتميعًا لالإ
املعمول هبا. تُراجع تكل التوجهيات مرة لك ثالث 

 .س نوات أأو عىل فرتات أأقل من ذكل

أأنظمة للمتابعة وحتديهثا، هبدف التتحقق من اختاذ وضع  )د(
التدابري الفّعاةل لتنفيذ توصيات الرقابة يف غضون همل 
 زمنية معقوةل. يرفع رئيس شعبة الرقابة ادلاخلية تقاريراً 

ىل  ىل ادلول الأعضاء واإ حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ
ىل املدير  مدير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ

العام بشأأن احلالت اليت مل تُنّفذ فهيا التدابري 
 .التصتحيتحية املالمئة يف الوقت املناسب

أأنظمة للمتابعة وحتديهثا، هبدف التتحقق من اختاذ وضع  )د(
اةل لتنفيذ توصيات الرقابة يف غضون همل التدابري الفعّ 

زمنية معقوةل. يرفع رئيس شعبة الرقابة ادلاخلية تقاريرًا 
ىل  ىل ادلول الأعضاء واإ حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ

ىل املدير  مدير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ
العام بشأأن احلالت اليت مل تُنّفذ فهيا التدابري 

 .المئة يف الوقت املناسبالتصتحيتحية امل

مبراجع احلساابت اخلاريج والتنس يق معه التصال  )ه(
 .ورصد ومتابعة تنفيذ توصياته

مبراجع احلساابت اخلاريج والتنس يق معه التصال  )ه(
 .ورصد ومتابعة تنفيذ توصياته

والالزتام برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا وضع  )و(
عىل أأن يشمل لك جوانب التدقيق ادلاخيل بتنفيذه، 

جراء مراجعات والتتحقيق، والتقيمي  مبا يف ذكل اإ
داخلية وخارجية منتظمة وتقيمي ذايت مس متر وفقا 

 .للمعايري املعمول هبا

والالزتام برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا وضع  )و(
عىل أأن يشمل لك جوانب التدقيق ادلاخيل بتنفيذه، 

جراء مراجعات يق، والتتحق والتقيمي  مبا يف ذكل اإ
داخلية وخارجية منتظمة وتقيمي ذايت مس متر وفقا 

جراء التقيمي اخلاريج  .للمعايري املعمول هبا ويتعنّي اإ



WO/PBC/22/29 
Annex 
6 
 

ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية 
 (4102مايو  44)املس تقةل للرقابة 

للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية ميثاق الويبو 
 ، كام عّدلته جلنة الربانمج واملزيانيةاملس تقةل للرقابة

مترب  5)  (4102سب

 املس تقل مرة لك مخس س نوات عىل الأقل.

دارية التواصل  )ز( مع دوائر التدقيق ادلاخيل والرقابة الإ
يف املنظامت الأخر  التابعة ملنظومة الأمم املتحدة ويف 

املؤسسات املالية متعددة الأطراف، والتعاون معها، 
ومتثيل الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني 

 .الواكلت

داريالتواصل  )ز( ة مع دوائر التدقيق ادلاخيل والرقابة الإ
يف املنظامت الأخر  التابعة ملنظومة الأمم املتحدة ويف 

املؤسسات املالية متعددة الأطراف، والتعاون معها، 
ومتثيل الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني 

 .الواكلت

يساعد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وعىل وجه اخلصوص،  .45
 :الويبو من خالل

 مدير شعبة الرقابة ادلاخليةيقمّي يساعد وعىل وجه اخلصوص،  .45
 :الويبو من خالل

آليات الويبو للمراقبة ادلاخلية التتحقق  )أأ( من موثوقية أ
 .وفعاليهتا ونزاههتا

آليات الويبو للمراقبة ادلاخلية التتحقق  )أأ( من موثوقية أ
 .وفعاليهتا ونزاههتا

ا من سالمة البىن التنظميية وأأنظمهتا ومعلياهتالتتحقق  )ب(
وتقيميها، لضامن الاتساق بني النتاجئ والأهداف 

 .احملّددة

من سالمة البىن التنظميية وأأنظمهتا ومعلياهتا التتحقق  )ب(
الويبو  حتقّقهااليت وتقيميها، لضامن الاتساق بني النتاجئ 

 .والأهداف احملّددة

جراء  )ج( تقيمي لفّعالية الويبو يف الوفاء بأأهدافها وحتقيق اإ
النتاجئ وتوجيه ما تقتضيه احلاجة من توصيات 

واقرتاحات لأساليب أأفضل لتتحقيق النتاجئ، مع مراعاة 
 .املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة

جراء  )ج( تقيمي لفّعالية الويبو يف الوفاء بأأهدافها وحتقيق اإ
ه احلاجة من توصيات النتاجئ وتوجيه ما تقتضي

واقرتاحات لأساليب أأفضل لتتحقيق النتاجئ، مع مراعاة 
 .املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة

ىل التأأكد من مراجعة  )د(  بقواعدمتثال الاالأنظمة الرامية اإ
جراءات  الويبو ولواحئها وللس ياسات ادلاخلية ولالإ

 .املتبعة

ىل التأأكد من مراجعة  )د(  بقواعدمتثال الاالأنظمة الرامية اإ
جراءات  الويبو ولواحئها وللس ياسات ادلاخلية ولالإ

 .املتبعة

الاس تخدام الكفء والفّعال والاقتصادي التأأكد من  )ه(
ملوارد الويبو البرشية واملالية واملادية واحلفاظ علهيا 

 .وتقيمي ذكل

والاقتصادي  الاس تخدام الكفء والفّعالالتأأكد من  )ه(
ملوارد الويبو البرشية واملالية واملادية واحلفاظ علهيا 

 .وتقيمي ذكل

مواطن تعّرض الويبو للمخاطر اجلس مية وتقيميها حتديد  )و(
دارة اخملاطر  .والإسهام يف حتسني اإ

مواطن تعّرض الويبو للمخاطر اجلس مية وتقيميها حتديد  )و(
دارة اخملاطر  .والإسهام يف حتسني اإ

جراء يساعد  .46 مدير شعبة الرقابة ادلاخلية الويبو أأيضًا يف اإ
التتحقيقات فامي يتعلق ابدعاءات سوء السلوك وغري ذكل من اخملالفات 

 .الأخر 

جراء يف أأيضًا الويبو مدير شعبة الرقابة ادلاخلية يتوىل يساعد  .46 اإ
اخملالفات التتحقيقات فامي يتعلق ابدعاءات سوء السلوك وغري ذكل من 

، من ابب الاستباق، أأن يقّرر وملدير شعبة الرقابة ادلاخلية .الأخر 
جراء حتقيقات بناء عىل اخملاطر احملّددة.  اإ
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عداد التقارير  زاي. اإ

أأي معلية تدقيق أأو تقيمي أأو حتقيق، يصدر مدير يف أأعقاب  .47
شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا يوحض فيه أأهداف العملية ونطاقها واملهنجية 

جراءات التصويبية املتخذة أأو  املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإ
ن أأمكن،  التوصيات اخلاصة ابلنشاط املعين احملدد، ويتضمن، اإ

وادلروس املس تفادة من النشاط. ويكفل  توصيات لإجراء حتسينات
جراءات معليات التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتتحقيق  املدير استيفاء اإ

والانهتاء مهنا يف التوقيتات احملددة ومراعاة مبادئ الانصاف 
عداد التقارير  .واملوضوعية وادلقة يف اإ

عداد التقارير  زاي. اإ

قيق، يصدر مدير أأي معلية تدقيق أأو تقيمي أأو حت يف أأعقاب  .47
شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا يوحض فيه أأهداف العملية ونطاقها واملهنجية 

جراءات التصويبية املتخذة أأو  املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإ
ن أأمكن،  التوصيات اخلاصة ابلنشاط املعين احملدد، ويتضمن، اإ

. ويكفل توصيات لإجراء حتسينات وادلروس املس تفادة من النشاط
جراءات معليات التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتتحقيق  املدير استيفاء اإ

والانهتاء مهنا يف التوقيتات احملددة ومراعاة مبادئ الانصاف 
عداد التقارير  .واملوضوعية وادلقة يف اإ

مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي عىل مرشيف تُعرض  .48
املعنيني املس ئولني مس ئولية مبارشة عن الربامج وغريمه من املوظفني 

الربامج أأو عن النشاط اذلي خضع للتدقيق ادلاخيل أأو للتقيمي، وتتاح 
 .هلم فرصة الرّد يف غضون املهةل املنصوص علهيا يف التقرير

مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي عىل مرشيف تُعرض  .48
س ئولني مس ئولية مبارشة عن الربامج وغريمه من املوظفني املعنيني امل 

الربامج أأو عن النشاط اذلي خضع للتدقيق ادلاخيل أأو للتقيمي، وتتاح 
همةل معقوةل  املهةل املنصوص علهيا يف التقرير هلم فرصة الرّد يف غضون

د يف مرشوع التقرير  .حتدَّ

التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي أأية تعليقات تتضمن  .49
ن أأمكن، خطط معل الإدارة املعنية اإ املس ئولني املعنيني، و مفيدة من 

وتوقيتات التنفيذ. يف حاةل عدم اتفاق مدير الشعبة واملدير املس ئول 
عن الربانمج حول الوقائع الواردة يف مرشوعات تقارير التدقيق 

براز رأأي لك من مدير الشعبة واملديرين املعنيني يف  والتقيمي، يتعنّي اإ
 .ائيةالتقارير الهن

التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي أأية تعليقات تتضمن  .49
ن أأمكن، خطط معل الإدارة املعنية اإ مفيدة من املس ئولني املعنيني، و 

وتوقيتات التنفيذ. يف حاةل عدم اتفاق مدير الشعبة واملدير املس ئول 
عن الربانمج حول الوقائع الواردة يف مرشوعات تقارير التدقيق 

براز رأأي لك من مدير الشعبة واملديرين املعنيني يف  والتقيمي، يتعنّي اإ
 .التقارير الهنائية

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية التقارير الهنائية عن التدقيق يرفع  .01
ىل اللجنة الاستشارية  ىل املدير العام ونسخة اإ ادلاخيل والتقيمي اإ

يُتاح ملراجع احلساابت املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. 
اخلاريج احلصول عىل مستندات أأو واثئق مؤيدة للتدقيق ادلاخيل 

 .وتقارير التقيمي بناء عىل طلبه

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية التقارير الهنائية عن التدقيق يرفع  .01
ىل اللجنة الاستشارية  ىل املدير العام ونسخة اإ ادلاخيل والتقيمي اإ

مراجع احلساابت اخلاريج. يُتاح ملراجع احلساابت املس تقةل للرقابة و 
اخلاريج احلصول عىل مستندات أأو واثئق مؤيدة للتدقيق ادلاخيل 

 .وتقارير التقيمي بناء عىل طلبه

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التدقيق ادلاخيل يرفع  .00
 01 لكرتوين عىل ش بكة الإنرتنت يف غضونوالتقيمي عىل موقع الويبو الإ 

من اترخي صدورها. ويف حالت اس تثنائية، ولعتبارات حامية  يوماً 
آ  هل، و السالمة والأمن واخلصوصية، جيوز ملدير الشعبة،  وفقا ملا يرتأ

 .عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو جحب التقرير باكمهل

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التدقيق ادلاخيل يرفع  .00
عىل موقع  عن دور الإدارة الناجتة عن التتحقيقات، ، وتقاريروالتقيمي

من اترخي  يوماً  01لكرتوين عىل ش بكة الإنرتنت يف غضون الويبو الإ 
ولعتبارات حامية السالمة والأمن ويف حالت اس تثنائية، صدورها. 

آ  هل، عدم الكشف و واخلصوصية، جيوز ملدير الشعبة،  وفقا ملا يرتأ
 .باكمهل التقريرأأجزاء من عن بعض املعلومات أأو جحب 

ىل يرفع  .04 مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التتحقيقات الهنائية اإ
ذا اكنت تكل التقارير ختص موظفني يف الويبو من  املدير العام. واإ

مدير الشعبة يرسل مس تو  انئب مدير عام أأو مساعد مدير عام، 
ىل رئ  ىل رئيس امجلعية العامة واإ يس اللجنة نسخة من التقرير اإ

ىل مراجع احلساابت اخلاريج  .الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ

ىل يرفع  .04 مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التتحقيقات الهنائية اإ
ذا اكنت تكل التقارير ختص موظفني يف الويبو من  املدير العام. واإ

مدير الشعبة يرسل مس تو  انئب مدير عام أأو مساعد مدير عام، 
ىل رئيس امجلعية العامة نسخة م ورئيس جلنة التنس يق، مع ن التقرير اإ

ىل مراجع و نسخ  ىل رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ اإ
وتُرفع تقارير التتحقيقات الهنائية بشأأن املدير العام  .احلساابت اخلاريج

ىل رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق لختاذ جراء يُعترب  اإ أأي اإ



WO/PBC/22/29 
Annex 
8 
 

ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية 
 (4102مايو  44)املس تقةل للرقابة 

للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية ميثاق الويبو 
 ، كام عّدلته جلنة الربانمج واملزيانيةاملس تقةل للرقابة

مترب  5)  (4102سب

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع  مالمئا، مع نسخ اإ
 احلساابت اخلاريج.

مجيع تقارير التتحقيق الهنائية، مبا يف ذكل النتاجئ تُعامل  .00
والاس تنتاجات والتوصيات واملستندات املرفقة ابلتقرير معامةل الواثئق 

جراءات تأأديبية أأو الرسية، ما مل يكون الإفصاح عهنا م طلواًب لختاذ اإ
نفاذ القانون. وخالفًا ملا تقدم، يكون ملراجع  ىل سلطات اإ لإحاةل الأمر اإ

احلساابت اخلاريج وللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احلق يف 
 .الاطالع عىل تقارير التتحقيقات الهنائية

قةل يكون ملراجع احلساابت اخلاريج وللجنة الاستشارية املس ت .00
 .للرقابة احلق يف الاطالع عىل تقارير التتحقيقات

مجيع تقارير التتحقيق الهنائية، مبا يف ذكل النتاجئ تُعامل  .00
والاس تنتاجات والتوصيات واملستندات املرفقة ابلتقرير معامةل الواثئق 

جراءات تأأديبية أأو  الرسية، ما مل يكون الإفصاح عهنا مطلواًب لختاذ اإ
نفاذ القانون. وخالفًا ملا تقدم، يكون ملراجع لإحاةل الأمر  ىل سلطات اإ اإ

احلساابت اخلاريج وللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احلق يف 
 .الاطالع عىل تقارير التتحقيقات الهنائية

سائر مواد التتحقيق، مبا يف ذكل مشاريع التقارير تُعامل  .02
تقرير التتحقيقات الهنايئ معامةل والتقارير الأولية واملواد اليت مل تُرفق مع 

ل بقرار من رئيس  الواثئق الرسية للغاية، ول جيوز الإفصاح عهنا اإ
الشعبة. وخالفًا ملا تقدم، يكون ملراجع احلساابت اخلاريج وللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة احلق يف الاطالع عىل اكفة مواد التتحقيق 
 .وفقًا لختصاص لك مهنم

مجيع تقارير التتحقيق ومرشوعات النصوص واملواد تُعامل  .02
 الواثئق ذات الرسية التامة، ةلمعاموالنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات 

ما يرّصح ابلكشف عهنا مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة أأو املدير 
سائر مواد التتحقيق، مبا يف ذكل مشاريع تُعامل  .02العام.

واملواد اليت مل تُرفق مع تقرير التتحقيقات الهنايئ  التقارير والتقارير الأولية
ل بقرار من  معامةل الواثئق الرسية للغاية، ول جيوز الإفصاح عهنا اإ

رئيس الشعبة. وخالفًا ملا تقدم، يكون ملراجع احلساابت اخلاريج 
وللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احلق يف الاطالع عىل اكفة مواد 

 .ختصاص لك مهنمالتتحقيق وفقًا ل

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، فامي يتعلق مبسائل الرقابة جيوز  .05
ذات الطبيعة الثانوية أأو الروتينية داخل الويبو واليت ل تتطلب الإبالغ 

 .الرمسي، التصال ابملدير اخملتص أأو مراسلته بشأأن تكل املسأأةل

يتعلق مبسائل الرقابة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، فامي جيوز  .05
ذات الطبيعة الثانوية أأو الروتينية داخل الويبو واليت ل تتطلب الإبالغ 

 .الرمسي، التصال ابملدير اخملتص أأو مراسلته بشأأن تكل املسأأةل

املدير العام مس ئوًل عن ضامن الاس تجابة مجليع يكون  .06
جراءات ال يت اختذهتا توصيات مدير الشعبة يف أأقرب فرصة، وبيان الإ

 .الإدارة يف شأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير

املدير العام مس ئوًل عن ضامن الاس تجابة مجليع يكون  .06
جراءات اليت اختذهتا  توصيات مدير الشعبة يف أأقرب فرصة، وبيان الإ

يف حال اكنت  .الإدارة يف شأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير
و/أأو توصيات تقرير التتحقيق تنطبق عىل املدير العام،  اس تنتاجات

يف أأقرب فرصة لها، أأن تعنّي عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، 
تبأأن تكل الاس تنتاجات و/أأو التوصيات قد تبلغ ادلول الأعضاء   .ُأعدَّ

م  .07 ىل املدير العام يقّدِّ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نواًي اإ
ىل بش أأن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج مع توجيه نسخة اإ

 ابة.اللجنة الاستشارية املس تقةل للرق

م  .07 ىل املدير العام يقّدِّ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نواًي اإ
ىل  بشأأن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج مع توجيه نسخة اإ

 .ابةاللجنة الاستشارية املس تقةل للرق

م  .08 ىل يقّدِّ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نواًي موجزًا اإ
امجلعية العامة للويبو، من خالل جلنة الربانمج واملزيانية )التقرير 

الس نوي(. يواىف املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 
وتقدمي تعليقات ه، بنسخة من مرشوع التقرير الس نوي لإبداء الرأأي في

وفقا ملقتىض احلال. يتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة 
خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق  ُأجنزتادلاخلية اليت 

وأأهداف هذه الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املتُحرز 

م  .08 ىل يقّدِّ مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نواًي موجزًا اإ
امجلعية العامة للويبو، من خالل جلنة الربانمج واملزيانية )التقرير 

ستشارية املس تقةل للرقابة الس نوي(. يواىف املدير العام واللجنة الا
وتقدمي تعليقات ه، بنسخة من مرشوع التقرير الس نوي لإبداء الرأأي في

وفقا ملقتىض احلال. يتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة 
خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق  ُأجنزتادلاخلية اليت 

 للعمل املُنجز والتقدم املتُحرز وأأهداف هذه الأنشطة واجلدول الزمين
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ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية 
 (4102مايو  44)املس تقةل للرقابة 

للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية ميثاق الويبو 
 ، كام عّدلته جلنة الربانمج واملزيانيةاملس تقةل للرقابة

مترب  5)  (4102سب

رسال تعليقات يف تنفيذ توصيات الرقابة ادلاخلية. جيوز لل مدير العام اإ
 .ما يراه مناس باً  حسب عىل التقرير الس نوي الهنايئ يف تقرير منفصل

رسال تعليقات  يف تنفيذ توصيات الرقابة ادلاخلية. جيوز للمدير العام اإ
 .ما يراه مناس باً  حسب عىل التقرير الس نوي الهنايئ يف تقرير منفصل

 :الس نوي عدة أأمور من بيهنايتضمن التقرير  .09 :الس نوي عدة أأمور من بيهنايتضمن التقرير  .09

للمشالكت الهامة وأأوجه القصور الرئيس ية وصفًا  )أأ(
جراء  دارة الويبو عامة أأو أأي برانمج أأو اإ املتعلقة ابإ

 .بعينه، واليت تظهر خالل الفرتة قيد النظر

للمشالكت الهامة وأأوجه القصور الرئيس ية وصفًا  )أأ(
جراء  دارة الويبو عامة أأو أأي برانمج أأو اإ املتعلقة ابإ

 .الفرتة قيد النظربعينه، واليت تظهر خالل 

ن وجد )ب(  لقضااي  ،وصفا، مبا يف ذكل الوقع املايل اإ
ثباهتا مع التتحقيق اليت  من أأحاكم ما صدر بشأأهنا مت اإ

ىل  الوطنية سلطات ال مثل التدابري التأأديبية والإحاةل اإ
نفاذ القانون  أأخر .متّخذة وأأية عقوابت  لإ

الأولوية للك توصيات الرقابة ادلاخلية ذات وصفًا  )ب(
العالية الصادرة عن مدير الشعبة أأثناء الفرتة املشموةل 

 .ابلتقرير

للك توصيات الرقابة ادلاخلية ذات الأولوية وصفًا  (ج ب)
العالية الصادرة عن مدير الشعبة أأثناء الفرتة املشموةل 

 .ابلتقرير

للك التوصيات اليت مل يوافق علهيا املدير العام، وصفًا  )ج(
 عدم موافقته.مع تضمني أأس باب 

للك التوصيات اليت مل يوافق علهيا املدير العام، وصفًا  (د ج)
 عدم موافقته.رشح ل أأس باب مع تضمني

التوصيات ذات الأولوية العالية يف تقارير سابقة حتديد  )د(
جراء  .ات التصتحيتحيةواليت مل يُكمتل يف شأأهنا الإ

التوصيات ذات الأولوية العالية يف تقارير سابقة حتديد  (ه د)
جراءات التصتحيتحية  .واليت مل يُكمتل يف شأأهنا الإ

داري رئييس ل حيظى معلومات  )ه( بشأأن أأي قرار اإ
مبوافقة مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، وير  أأنه يشلك 

 .خطرًا حقيقيًا عىل املنظمة

داري رئييس ل حيظى معلومات  (و ه) بشأأن أأي قرار اإ
مبوافقة مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، وير  أأنه يشلك 

 .خطرًا حقيقيًا عىل املنظمة

لأية حاةل شهدت تقييدًا عىل السامح لشعبة ملخصًا  )و(
الرقابة ادلاخلية ابلطالع عىل السجالت أأو التصال 

آت ىل منشأ  .بأأفراد أأو ادلخول اإ

حاةل شهدت تقييدًا عىل السامح لشعبة  لأيةملخصًا  (ز و)
الرقابة ادلاخلية ابلطالع عىل السجالت أأو التصال 

آت ىل منشأ  .بأأفراد أأو ادلخول اإ

للتقرير املرفوع من رئيس شعبة الرقابة ملخصًا  )ز(
ىل املدير العام بشأأن موقف تنفيذ توصيات  ادلاخلية اإ

 .مراجع احلساابت اخلاريج

املرفوع من رئيس شعبة الرقابة للتقرير ملخصًا  (ح ز)
ىل املدير العام بشأأن موقف تنفيذ توصيات  ادلاخلية اإ

 .مراجع احلساابت اخلاريج

يؤكد مدير شعبة الرقابة وعالوة عىل ما س بق،  )ح(
ادلاخلية، يف التقرير الس نوي، عىل اس تقاللية 

وظائف التدقيق ادلاخيل، ويعلق عىل نطاق أأنشطته 
 .لتنفيذ الأغراض املنشودةومد  كفاية موارده 

يؤكد مدير شعبة الرقابة عالوة عىل ما س بق، و  (ط ح)
تأأكيدًا و  ادلاخلية، يف التقرير الس نوي، عىل

س تقاللية وظائف التدقيق ادلاخيل، ويعلق عىل ل
نطاق أأنشطته ومد  كفاية موارده لتنفيذ الأغراض 

 .املنشودة
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ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية 
 (4102مايو  44)املس تقةل للرقابة 

للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية ميثاق الويبو 
 ، كام عّدلته جلنة الربانمج واملزيانيةاملس تقةل للرقابة

مترب  5)  (4102سب

 حاء. املوارد

ىل ادلول الأعضاء، تقدمي مقرتحات عند  .21 الربانمج واملزيانية اإ
ىل ضامن اس تقاللية معل  يأأخذ املدير العام بعني الاعتبار احلاجة اإ

الرقابة ادلاخلية وتوفري املوارد الالزمة لضامن فّعالية معل مدير الشعبة 
وقدرته عىل حتقيق الأهداف املنشودة من خالل التلكيف الصادر 

الية والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر د املوارد املدَّ للشعبة. وحُتَ 
داخلية أأو خارجية أأو مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة 

واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، واليت س تأأخذ بعني 
 .الاعتبار رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

 حاء. املوارد

ىل ادلول الأعضاء،  تقدمي مقرتحات الربانمجعند  .21 واملزيانية اإ
ىل ضامن اس تقاللية معل  يأأخذ املدير العام بعني الاعتبار احلاجة اإ

الرقابة ادلاخلية وتوفري املوارد الالزمة لضامن فّعالية معل مدير الشعبة 
وقدرته عىل حتقيق الأهداف املنشودة من خالل التلكيف الصادر 

والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر د املوارد املالية دَّ للشعبة. وحُتَ 
داخلية أأو خارجية أأو مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة 

واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، واليت س تأأخذ بعني 
 .الاعتبار رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

فني ابلشعبة، مدير شعبة الرقابة ادلاخلية من توفر موظيتأأكد  .20
معينني وفقا للنظام الأسايس ملوظفي الويبو ولحئته، مع متتعهم بشلك 

جامعي بقدر اكفٍّ من املعارف واملهارات وغري ذكل من الكفاءات 
همام الرقابة ادلاخلية. وأأن يعمل املدير لتنفيذ املهنية الأخر  املطلوبة 

 .ذا امليثاقعىل تعزيز التطوير املهين املس متر للوفاء مبتطلبات ه

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية من توفر موظفني ابلشعبة، يتأأكد  .20
معينني وفقا للنظام الأسايس ملوظفي الويبو ولحئته، مع متتعهم بشلك 

جامعي بقدر اكفٍّ من املعارف واملهارات وغري ذكل من الكفاءات 
مل املدير همام الرقابة ادلاخلية. وأأن يعلتنفيذ املهنية الأخر  املطلوبة 

 .عىل تعزيز التطوير املهين املس متر للوفاء مبتطلبات هذا امليثاق

قالته املدير وتقيمي أأدائهطاء. تعيني   واإ

مدير الشعبة خشصًا ذا كفاءات عالية ومتخصصًا يف يكون  .24
ىل مسابقة دولية مفتوحة  همام الرقابة. يستند تعيني مدير الشعبة اإ

رشاف املدير الع ام وابلتشاور مع اللجنة الاستشارية وشفافة حتت اإ
 .املس تقةل للرقابة

قالته املدير وتقيمي أأدائهطاء. تعيني   واإ

مدير الشعبة خشصًا ذا كفاءات عالية ومتخصصًا يف يكون  .24
ىل مسابقة دولية مفتوحة  همام الرقابة. يستند تعيني مدير الشعبة اإ

رشاف وشفافة مع اللجنة ابلتشاور واملدير العام جيرهيا  حتت اإ
 .الاستشارية املس تقةل للرقابة

املدير العام تعيني مدير الشعبة أأو تغيريه بعد التشاور يتوىل  .20
مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وموافقة جلنة التنس يق عىل 

عنيَّ مدير الشعبة ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل التعيني. يُ 
لأي  ددة ملدير الشعبة، ل يكون أأهالً للتجديد. بعد انهتاء املدة احمل

آخر يف الويبو  .منصب أ

أأو تغيريه بعد التشاور املدير العام تعيني مدير الشعبة يتوىل  .20
اللجنة موافقة بعد  مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة و

عنيَّ مدير . يُ عىل التعيني جلنة التنس يقالاستشارية املس تقةل للرقابة و 
حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد. بعد انهتاء املدة  الشعبة ملدة

آخر يف الويبو احملددة ملدير الشعبة، ل يكون أأهالً   .لأي منصب أ
تكون بداية ولية  نقدر الإماكن، لضامن أأ  وينبغي اختاذ اخلطوات،

رقابة ادلاخلية غري مطابقة لبداية ولية مراجع احلساابت مدير شعبة ال
 اخلاريج اجلديد.

قاةل مدير الشعبة ما مل تتوفر أأسس حمددة، وبعد ل جيوز  .22 اإ
 .التشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وموافقة جلنة التنس يق

قاةل مدير الشعبة للمدير العام جيوز ل  .22 س اأأسما مل تتوفر عىل اإ
اللجنة موافقة  التشاور مع ، وبعدفقط وموثّقة حمددةأأس باب 

 .جلنة التنس يقموافقة املس تقةل للرقابة و  الاستشارية

املدير العام تقيمي أأداء املدير، بعد تلقي معلومات من يتوىل  .25
 .اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معها

املدير العام تقيمي أأداء املدير، بعد تلقي معلومات من يتوىل  .25
 .والتشاور معهااللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 
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ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية 
 (4102مايو  44)املس تقةل للرقابة 

للرقابة ادلاخلية املعدل من اقرتاح جلنة الويبو الاستشارية ميثاق الويبو 
 ، كام عّدلته جلنة الربانمج واملزيانيةاملس تقةل للرقابة

مترب  5)  (4102سب

 ايء. بند مراجعة امليثاق

ىل املراجعةخيضع  .26 من قبل مدير الشعبة واللجنة  هذا امليثاق اإ
لك ثالث س نوات أأو عىل فرتات  الاستشارية املس تقةل للرقابة مرة

ذا ما اقتىض الأمر تُعرض أأي تعديالت مقرتحة عىل . أأقل من ذكل اإ
ىل امليثاق عىل اللجنة الاستشارية  املس تقةل للرقابة واملدير العام وحُتال اإ

 .جلنة الربانمج واملزيانية للموافقة علهيا

 ايء. بند مراجعة امليثاق

ىل املراجعةخيضع  .26 من قبل مدير الشعبة واللجنة  هذا امليثاق اإ
لك ثالث س نوات أأو عىل فرتات  الاستشارية املس تقةل للرقابة مرة

ذا ما اقتىض الأمر من تعديالت مقرتحة  ةأأيو تُعرض . أأقل من ذكل اإ
عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة تُعرض عىل امليثاق الأمانة 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية للموافقة علهيا  .واملدير العام وحُتال اإ

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


