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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة االستثنائية احلادية والعشرون (األربعونالدورة احلادية و
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012 كأ

 
 

ات مراجع احلسابات اخلارجي التعديالت املقرتح إدخاهلا على ميثاق الويبو للرقابة اإلدارية واختصاص
  يبو االستشارية املستقلة للرقابةواختصاصات جلنة الو

  األمانةمن إعدادثويقة 

رشة  .1 تاسعة  ية يف دورهتا ا بو للربانمج واملزيا نة الو تعرضت  عا ل ن ي جل مترب 14 إىل 10من (سـ تعديالت ) 2012سب  لا
ها ع بو للرقابة اإلداريلاملقرتح إدخا ثاق الو يىل  تصاصة مي بو خوا نة الو تصاصات  ساابت اخلاريج وا يات مراجع ا جل خحل

تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت ية العامة ابملوافقة علهياوأوصت ). .WO/PBC/19/20 Revثالويقة  (س نة ا مجلعا  .للج

بو املايل والرهن و .2 يعدل وفق ذكل نظام الو يغة املعدةل الواردة يف هذه الويقة،  ية العامة عىل ا يموافقة ا سـ ث لص  .حئتهمجلع

بو مدعوة إىل .3 ية العامة للو يإن ا  مجلع
 : ييل ما

يغة املعدةل "1"  لصأن توافق عىل ا
بو للرقابة اإلداريمل يثاق الو تصاصات ة ي خوا

تصاصات  ساابت اخلاريج وا خمراجع ا حل
تقةل للرقابة،  شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل س

 ؛ث هذه الويقةاتكام ترد يف مرفق
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يط علام بأن  "2" ية  ءاألجزاحتوأن  ملعنا
تعدل  ته  نظام املايل وال سـمن ا حئ ل

 .ذكل وفق

 
 ]املرفقيل ذكل ي[
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 املرفق
نص املعدل َّا ّ  ل

بو للرقابة اإلدارية يثاق الو  ملي

 مقدمة ألف

يق ادلاخيل .1 تد تب ا يفة  ثاق إطار العمل ألداء و قيضع هذا ا لمك ظ ية 1 وغريها من همام الرقابة اإلداريةملي نظمة العا مل  للم
ترص ملا(للملكية الفكرية  بو"مبخشار إلهيا فامي ييل  ته") يالو همموحيدد  تقةل عىل إجراء : ّ نةمسـالعمل بصورة  يات يمعا يمي  لعمل و تق

يهنا مبا يكفل الضامانت لإلدارة واملوظفني وساعدمه عىل أداء  يات  تو تقدم  بو وا يب العمل يف الو بة وأسا ياملرا ص ب ل ي سل لتحق ّ
يق رساةل  ية وعىل  حتقهمامهتم بفعا بول هاؤيهتا ور يالو يةفوأهدا ساءةل . حل العامة واملر ثاق هو أيضا تعزيز ا ملوالغرض من هذا ا ًي مل

مية مقابل املال  يادة لقوا ية لقوا بة ادلا خلواملرا ية يف ق بوسسـواإلدارة املؤ  .يالو

  يف الرقابة اإلداريةتعريف املصطلحات ابء

شارية تريم إىل )أ( .2 ية وا تقةل وموضو ية  يق ادلاخيل  تد تا ع سـ معل سل م يهنا، وساعد ق نظمة و مية أعامل أية  ت رفع  س حتم ق
سن  بة و شطة املرا ية إجراءات تقدير اخلطر وأ يمي فعا بوط  يق مهنج نظايم و ها  يق أهدا نظمة عىل  ُحا ن ل مض ب قمل تق ف لحتق بتط

شطة سني تكل اإلجراءات واأل ناإلدارة و  2.لتح

ية  )ب( تظمة وموضو ية  يمي  عا ن ممعل يقه متقل تاجئ وإجنازات أو مل يمتحتقوحمايدة تركز عىل ما مت  بت يف . نن  ته ا لوغا ي
تدامهتا يهتا وكفاءهتا وا ها وفعا شطهتا ويف و ها وأ بو وبرا سـوجاهة أهداف الو ل ن قعي يمي مجع معلومات 3.جم لتق ويكفل ا

بو يف  تخلصة تأخذ هبا الو يات وعرب  يدة، مع خالصات وتو ية وموثوقة و يمدعومة ابألدةل تكون ذات مصدا سـ مص مف ق
ساب ادل ساءةل ادلول األعضاءكتا بو  تجابة الو ملراية واختاذ القرارات وساعد عىل ا ي سـ  4.ت

ية تقص )ج( يق  ٍّا معل سلوكللنظر يف  رمسي للحقائق لتحق  واخملالفات املزعومة ومعرفة ما إذا اكنت قد لإساءات ا
سؤولني عن ذكل شخص أو األشخاص ا ملوقعت، وإذا اكن األمر كذكل، معرفة ا  .ل

نة ا )د( سـاملعا تخدام املوارد أو سوء ي شري بوضوح إىل اإلرساف يف ا سـتعراض يمت عىل أساس خاص لكام وجد ما  ي
ية. إدارة األداء ية ويقرتح تدابري جزا يصا للقضااي ا تعراض  ئويقدم الا ن شخ ملعسـ  .ت

                                                 

يق ا 1 تد تب ا قهمام الرقابة اإلدارية يف  يقلمك يمي وا نة وا تحقدلاخيل يه املعا لتق ل ثاق. ي ياسة خمصصة هل خارج هذا ا يمي حتديدا يف إطار  ناول ا يويرد  سـ ملت  .لتق
يق ادلاخيل   2 تد هد ا يق ادلاخيل كام وضعه  تد تعريف الرمسي  قهذا هو ا مع لق لل يق ). IIA(ل تد هد ا يق ادلاخيل  تد نة وأصول ا قمدونة أخالق ا ملع لق ل مله

بوملطبقادلاخيل هام ا نة،. يتان يف الو يق واملعا يمي وا شطة ا يوأما أ تحقن لتق تحدةيف شأهنافتطبق  ل تخدهما األمم ا تحدثهتا و مل األصول اليت ا سـ ثل فريق تسـ م ، 
يق ية املوحدة  تو بادئ ا شرتكة وا يش ا يمي ووحدة ا تحدة املعين اب تحقاألمم ا ت للتق جهيل ل مل مل تف  .لمل

شطة املموةل من خارج امل  3 يمي األ نجيوز  هاتق تعاون  ية واب هات ا ناء عىل طلب ا ية  معزيا لجل ن ب  .ملعن
ند   4 متد من ا تعريف  بهذا ا لل سابعة يف الويقة 1.7مسـ ث من املادة ا ية ST/SGB/2000/8ل ساعدة اإلمنا نة ا شأن  بوها  شائع  يمي ا بادئ ا ئ ومن  مل جل ب لل ق تق لم

ية  تصادي وا تعاون الا مننظمة ا ل لتمل   .(OECD DAC)ق
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 الوالية جمي

يق ادلاخيلهمام  تكفل .3 تد قا بو  إلدارة  والرقابة اإلداريةل يامييالو يل وا تحا لتقالضامانت وا ل شورة ل يات وا تو ملت وا ص ل
تظام تقةلنواملعلومات اب يق بطريقة  نة وا يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد نجز من أعامل ا سـ، بفضل ما  ي ل مي تحق تق لق توشمل أهدافه . ل

يد  توفري والرت ية وا سني درجة الكفاءة والفعا يةل  تلكفة وحتديد الوسائل ا يث ا بة فعاةل من  سعي إىل ضامن مرا شـا ل ل تح ل بل لكف ح ق
تعامل املوارديف اإل ية وا سـجراءات ادلا بوخل ته ونظام موظفي ي يف الو بو املايل وال نظام الو ثال  حئ، ابإلضافة إىل ضامن الا ي ل مت

ية ادلوية  بة وقواعد مدونة سلوك اخلدمة املد بقة يف جمال احملا ية واملعايري ا ية العامة ا ته وقرارات ا بو وال لالو ن سـ ملط ن مجلع حئ ملعي
 5.رساتابإلضافة إىل أفضل املام

يازات دال يات والا متالصال   ح

يق ادلاخيلشعبةيكون مدير  .4 تد ق ا بارة  ( والرقابة اإلداريةل يه فامي ييل  شار إ بعا ل بة"مل ًسؤوال أمام املدير ) "لشعمدير ا م
تع . لتشغيليةامن اإلدارة فردا ليس و العام يةميمتو تقال بة اب لدير ا سـ هام لشع باتهيف  عن األمانة واإلدارةملالعمل وا . ج أداء وا

تقةل للرقابة يف ممارسة . ويعمل حتت اإلرشاف اإلداري للمدير العام شارية ا نة الا يحة ا بة  سـويأخذ مدير ا ت للج نص ملشع ب سل
ته يغ عن أي إجراء أو معل، لكام رأى ذكل رضوراي .ظيفهمامت و ية بدء أية إجراءات وإجناز أية أعامل وا ً وهل صال ّ لتبل ح

ته ملامرسة سمل. يوال بة يتو يدلشعمدير ا تأدية خدماته  ف الامتسا من املدير العام   ويقدم مدير . العملخططيف الالامتس ج رل
ها تعرا تقةل للرقابة بغرض إعالهما وحىت تقوم اب شارية ا نة الا نوية إىل ا بة خططا  ضا سـ سـ ت للج سـ ملشع سل ند . ً تستوجيب أن 

بة معل خطط نة عىللشعمدير ا يمي للخطر جيري مرة يف ا لسـ إىل  بة األقل وحيدد تق .  عىل أساسه أولوايت العمللشعمدير ا
بةوجيب عىل  يقاتلشعمدير ا تقةل للرقابة واملدير ادلول األعضاء تعل أن يراعي يف ذكل  شارية ا نة الا سـ وا ت ملللج س

 .واإلدارة العام

بة وموظفو الرقابة اإلداريةويؤدي  .5 يق لشعمدير ا تد قأعامل ا وب همين وطريقة حمايدة بأسلوالرقابة اإلدارية  ادلاخيل ل
ياز ّتعنيو. حنودون ا نازع املصاحلي تقةل للرقابة  إبالغ  علهيموجيب. ت تفادي  شارية ا نة الا سـا ت ملللج هامة س لنازع املصاحل ا بت

تويص نةفواملادية  نازع للمصاحل من آاثر غري للج ا يف ما يرتتب عىل أي  ت ابإلجراءات اليت قد تدعو احلاجة إىل اختاذها  لتخف
نجز .  فهيا واحلد مهنامرغوب بة وموظفو الرقابة اإلدارية يو يق لشعمدير ا تد قلك أعامل ا ل يه العمل من والرقابة اإلدارية ّ يقتضمبا 

ية وفقا  ًناية  ن يدة لمامرسات لهمع شورة ا جلوا يق ادلاخيلمناملوىص هبا مل تد هد ا ق  بعة يف األمم لمع يمي وأصوهل ا ملت، وقواعد ا لتق
ت بادئ ا تحدة، وا لا مل يق وغري ذكل من املعايري والقواعدمل ية املوحدة  للتحقو تحدةملاوعامة قبوةل ملا جهي نظومة األمم ا ملبقة يف  مط َّ.6 

بة وموظفو الرقابة اإلداريةويكون  .6 بوّ عن لك مسـتقلني لشعمدير ا شطهال وأعاميبرامج الو يقه، هتان وأ تد ق اليت ختضع  ل
ية يف  ياد واملصدا قية ضامن ا حل  .نجزهايعامل اليت األبغ

تاح  .7 بةيو بو لشعملدير ا يع جسالت الو رسيع إىل  بارش وا رشوط أو احملدود وا نفاذ غري ا ي، يف أداء همامته، ا مج مل لل مل
باين  يع  تحرك يف  ها، وا بو أاي اكن نو سؤولني أو املوظفني احلاصلني عىل صفة تعاقدية مع الو موالاتصال اب مجع ل ي بوًمل وملدير . يالو

بة يق  عية العامةمجل ابرؤساء الاتصال لشعا نة ا سـو ية لتنجل نة الربانمج واملزيا نو تقةل للرقابةجل شارية ا نة الا سـوا ت ملللج  .س

بةويكون  .8 تعلق ابحامتل لشعمدير ا بارشة فامي  شاكوى أو املعلومات من أفراد املوظفني  تالم ا ي رهن اإلشارة ال ل مسـ
ثال ألنظمة ا سلطة أو ختلف عن الا تعامل ا سف يف ا توجود حاالت غش أو هدر أو  ل سـ متع ّ ها يف شؤون اإلدارة ّ بو ولوا حئلو ي

                                                 

تقل حلساابت اخلاريج مراجع اهمام ّأما   5 بو املايلملسـا نصوص علهيا يف نظام الو تصاصات ا يتمت وفقا لال مل خ تهف يني . حئ وال توىل  بو يه اليت  يات الو تعو ت ي مجع
بو ملدة  ساابت الو يني  ياملراجعني اخلار حل نواتستج تجديد غريسـ   .لل قابةل 

ت  6 بادئ ا نة وا يدة ومدوانت أخالق ا لوشمل ذكل املامرسات ا مل ه جل تحدة، وفريق ملي يق ادلاخيل يف األمم ا تد ثلو دوائر ا تفق علهيا  ية واملعايري اليت  ملو ل مم ي قجهي
يمي، ومؤمتر احملققني ادلويني تحدة املعين اب لاألمم ا  .لتقمل
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شطة غري قانوية تدخل يف نطاق والية  نواملوظفني وغريهام أو أية أ بةن بةويقمي . لشعمدير ا تظمةلشعمدير ا  مبقديم من اتصاالت 
شطة  سلمي لأل يق ا يني لضامن ا يني مهنم واخلار نخدمات الضامن اآلخرين ادلا ل سـ لتنخل تب ، احملاسب اخلاريج(ج أمني مكو

نةملاملظا يات ا تب أخال مله و ق ية األشطة)مك ن من أجل تفادي ازدوا ياسات اإلنذار وإجراءاته . ج يد من  سـوجيب وضع ما  يف
ثاق ها إىل جانب هذا ا ية و يادلا ملخل   .تطبيق

تواصل  .9 يع املوظفني يف ا لويضمن املدير العام حق  بةمع ا ًّرسمج تقاملشعمدير ا  ،ن وتزويده ابملعلومات، دون خمافة أي ا
بو والحئة موظفهيا يف حال نقل املعلومات إىل وذكل نصوص علهيا يف نظام موظفي الو تدابري ا ي دون إخالل اب مل بةل  لشعمدير ا

نظر قصدا عن حصهتا أو عدم حصهتا ئة أو برصف ا ًمع العمل بأهنا خا ل  .ط

بةوحيرتم  .10 سلمةلشعمدير ا تعلق بأية معلومات حمصةل أو  يه فامي  رسي وحيافظ  ت الطابع ا ي معل ّ يق ل تد يات ا ق يف إطار  ل معل
يمي  يق أو لتقأو ا نةلتحقأو ا تعمل تكل املعلومات إال يف حدود ما هو رضوري إلجراء ياملعا ياتيسـ، وال   .لعملتكل ا

يب العمل هاء بات وأسا لالوا  ج

بةيسامه  .11 ساءةل أمام ادلول األعضاءلشعمدير ا نظمة والزتام املدير العام اب مل يف اإلدارة الفعاةل   .للم

بةميارس ويك  .12 ته، عىل وجه اخلصوص، إجراء لشعمدير ا شمل أ تصاصاته،  شط ا نت يقخ يق يف إداري قتد  األداء قوتد
يق يق يف مايل قوتد ثال قوتد يق يف متالا نة املردودية قوتد تعرض لألداء ومعا يمي وا يات  يو سـ يقتقمعل  .حتق و

يذ  .13 يق ادلاخيلهمامتلتنفو تد ق ا ية،  والرقابة اإلداريةل بو بفعا ل يف الو بةيضطلع ي  : مبا ييللشعمدير ا

يقللتصممي خطط مرنة  )أ( يق مع مراجع والرقابة اإلدارية   ادلاخيلقتد لتنسـعىل املدى الطويل والقصري اب
ية يمت حتديدها سائل رقا ية أية أخطار أو  ية قامئة عىل اخلطر  ساابت اخلاريج وابعامتد  با م تغط مهنج ها لحل تعر ض، و تسـ

تقةل ل شارية ا نة الا سـا ت ملللج  .لرقابةس

ية واحضة لاكفة وظائف  )ب( بادئ تو ياسات و ياغة  جهيو سـ يق ادلاخيلالرقابة اإلداريةمص تد ق، أي ا يميل  لتق وا
يق  نةلتحقوا شاور مع ادلول األعضاءيواملعا ية قواعد . لت وذكل اب تو بادئ ا ياسات وا جهيوجيب أن تضع ا ل مل لسـ

تقارير مع ضامن احلق يف نفاذ إىل ا شأن ا لوإجراءات واحضة  ل رسيةب  .ل إعامل القانون واحلفاظ عىل ا

يق ادلاخيل  )ج( تد يل  قوإعداد د لل يمي ل يل  للتقود يقل يل إلجراءات ا لتحقود شارية ل نة الا ها ا تعر ت، يك  للج سسـ ض ت
تقةل للرقابة، ها وحتديهثاملسـا تعممي ورشها و تصاصات و. ن خشمل ذكل ا توى الفردي وظائفي  ملسـالرقابة اإلدارية عىل ا

نةًوجردا إلجراءات  يمي واملعا يق وا تد يا تقل يقلق   .لتحق وا

تدابري الفعاةل قد اختذت يف غضون ووضع أ )د( تحقق من أن ا تابعة وحتديهثا، هبدف ا لنظمة  ل  معقوةل عقب هملللم
يات  يةصتو بة الرقا بمدير ا ية، وإعداد تقاريرلشع تا ب  ية ك تقةل منتظمةحل مر شارية ا نة الا سـ لدلول األعضاء وا ت ملللج س

تدابري ا للرقابة واملدير العام نفذ فهيا ا لتصحول احلاالت اليت مل  ل ناسبّت ملية املالمئة يف الوقت ا  .حيح

ياته )ه( تابعة تو يق معه ورصد  ساابت اخلاريج وا صوالاتصال مبراجع ا سـ محل  .لتن

يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية والاتصال بدوائر  )و( تد قا تحدة ويف ل نظومة األمم ا تابعة  نظامت األخرى ا مليف ا مل ل مل
ه تعاون  تعددة األطراف، وا ية  سات املا معاملؤ لم ل شرتكة بني الواكالتس ية ا بو يف الاجامتعات ا يل الو ملا، و ن ي ملعث  .مت

يق  )ز( تد شمل لك جوانب ا يهنا واحلفاظ عىل ذكل الربانمج، عىل أن  قووضع برانمج لضامن اجلودة و لس ّي حت
تواصل،  يمي ذايت  تظمة و ية  ية وخار مادلاخيل، مبا يف ذكل مراجعة دا تق نج يا مع امخل ًمتا امرسات لملعايري ادلوية للمشـ

يق ادلاخيل تد ية  قا لل  .ملهن
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بةيوساعد  .14 بو لشعمدير ا ية عىل وجه اخلصوصيالو تا هامت ا ل بأداء ا ل  :مل

يات  )أ( تانة آ تحقق من  لا بومل يهتا ونزاههتا وتقديرهايالو ية وفعا بة ادلا ل للمرا خل   .ق

تحقق من سالمة  )ب( يةبىن لالوا ياهتا لتنظميا هامعل وأنظمهتا و تاجئ واألهداف احملددةت، لضامن الاساقتقيميو ّ بني ا  .لن

يه احلاجة من  )ج( يه ما  تاجئ وتو يق ا ها و بو يف الوفاء بأهدا ية الو يمي سابق والحق لفعا تضوإجراء  ن ي تقل ج حتق ف لتق
تخلصة يدة والعرب ا تاجئ، مع مراعاة املامرسات ا يق ا يب أفضل يف  يات واقرتاحات ألسا سـتو جل ن ل ملص ل  .حتق

يةومراجعة )د( ية م األنظمة الرا ياسات ادلا ها و نظمة ولوا بو لقواعد ا ثال موظفي الو تأكد من ا خل إىل ا سـ مل ي ت للل حئ م
 .املكرسة وتقديرها

تصادي ملوارد  )ه( تخدام الكفء والفعال والا تأكد من الا قوا سـ بول ية واملادية واحلفاظ علهيا يالو رشية واملا ل ا يميلب  تقو
 .ذكل

ساابت واحل )و( ياعحلوحتديد مدى مراعاة األصول يف ا  .لضفاظ علهيا من ا

بوّوحتديد مواطن تعرض  )ز( سني إدارة اخملاطريالو هام يف  ها واإل سـمي و حت للخطر ا سجل  .تقيمي

تعلق حباالت اإلساءة واإلرضار  )ح( تضاء، فامي  ند الا يقات،  يوإجراء ا قع سلوك املزعومةلتحق  واليت تدخل لوسوء ا
تصاصات  بةخيف ا  .لشعمدير ا

ت )ط( نات  لوإجراء معا سب احلاجةي  .ححديد مواطن الضعف واخللل 

تقارير حول  )ي( لوضامن مشوية ا يقل تد قأعامل ا يق ل يمي لتحق ادلاخيل وا نلتقوا يدها واحلرص ةيواملعا ع واحرتام موا
يهتا ودقهتا   .ععىل موضو

تقارير واو  لإعداد ا

يق .15 ية تد قيف هناية لك  معل يقّ نة أو  يمي أو معا حتق أو  يهيتق ف، يصدر تقرير تعرض  ية أهداف ُ هلعملا يهتاق ونطا  امهنج و
ه جئوتا شاط املعين احملدد، وخالصاهتان يات اب نا وتو يات عند احلاجةي وشمل، لص أو أو الفرد الربانمج يف لتحسني لص، تو

شاط  . لنا

رشوعتو .16 يقا تقاتمعرض  تد قرير ا نة   ادلاخيلل يمي واملعا يوا رشف ولتق يني ملعىل ا سؤولملعنغريه من املوظفني ا  نيملا
يقعن ارشةمب تد شاط اذلي خضع  ق الربانمج أو ا لل يميلن نة أو ا لتق ادلاخيل أو املعا هةل ي مل، وتاح هل فرصة الرد يف غضون ا ّ ت

تقرير   .لاحملددة يف ا

ياتقلاتضمن تو .17 يق ادلاخيلل ةئرير الهنا قتد نةل يمي واملعا ي وا تة ة أيلتق يني عىل الوقائع ا سؤولني ا يدة من ا يقات  بَّ  ملثمف ن مل ملعتعل
يق ا تقيف تد قرير ا نة ل يمي واملعا يوا يذ بإعدادهااملوىص  خطط العملوعىل لتق  واإلدارة لتنفوأي جدول زمين يوضع ألغراض ا

يهنا يق خطط معل  سؤوةل عن  بعا ب ناتطمل تطع . ممك لكام اكن هذا األمر  بةيسـوإذا مل  سؤول علشعمدير ا  الربانمج نمل وا
رشوع تة يف  مالاتفاق حول الوقائع ا يقا تقاتملثب تد قرير ا يميل نة وا لتق واملعا بةّ، تعني إبراز رأي ي تقارير يف لشعمدير ا يلا . ةئ الهنا

تق يق عىل ا يني فرصة ا سؤولني ا لوتاح  تعل ن للم لت بةترير وتاح املع يقاتلشعملدير ا لتعل فرصة الرد عىل ا  اليت سرتد يف ّ
تقرير  .الهنايئ لا

بةويرفع  .18 يق الشعمدير ا تد ية عن ا تقارير الهنا ق ا ل ئ سخ عن تقارير . إىل املدير العام والرقابة اإلدارية دلاخيلل نوحتال 
نة إىل  يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد يا تقل تقةل للرقابةلق شارية ا نة الا سـا ت ملللج سخ . س ساابت اخلاريج عىل  نوحيصل مراجع ا عن حل
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نة  يمي واملعا يق ادلاخيل وا تد يتقارير ا تقل ناء تتاح و. ًأيضا مع أية واثئق مؤيدةلق يمي لدلول األعضاء  يق ادلاخيل وا تد بتقارير ا تقل لق
 .بطلال عىل

يقو .19 تقةل للرقابة حق الاطالع عىل تقارير ا شارية ا نة الا ساابت اخلاريج وا لتحقيكون ملراجع ا سـس ت للج  .ملحل

بةوجيوز  .20 شأن  لشعملدير ا يغات  بأن يوجه  بو مسؤول  إي إىلالرقابة اإلداريةتبل سائل يمعين يف الو بسـيطة أو م حول 
يةعادية تيض إعداد تقارير ر مس ال   .تق

بة أو  .21 رسية، ما مل يرصح مدير ا ياته اكمةل ا رشوعاته ومواده وتاجئه وخالصاته وتو يق و يع تقارير ا شعتكون  ص ن لمج ّ ل م لتحق
 .املدير العام ابإلفصاح عهنا

ية إىل املدير العام .22 يق الهنا بة تقارير ا ئيرفع مدير ا لتحقشع بو من . ل تقارير ختص موظفني يف الو يوإذا اكنت تكل ا ل
بو  ية العامة للو ية إىل ريس ا سخة إضا بة أن يرسل  ساعد مدير عام، جاز ملدير ا يتوى انئب مدير عام أو  مجلع ن شع م ئسـ ف ل م

يس  تقةل للرقابة ئور شارية ا نة الا سـا ت ملللج ينيوس ساابت اخلار جمراجعي ا يق خيص املدير العام، يرفع مدير . حل لتحقوإذا اكن ا
سخة إىل رييس تدابري، ويرسل  با من ا نا ترب  بو الختاذ ما  يات الو تقرير إىل ريس  بة ا ئا م نئ ل سـ يع ي مجع ل يق و لشع سـنة ا نة لتنجل للجا

تقةل للرقابة  شارية ا سـالا ملت ينيإىل وس ساابت اخلار جمراجعي ا  .حل

سؤوال  .23 ًويكون املدير العام  تجابة م يات مجلسـعن ضامن الا بةصيع تو تدابري لشعمدير ا ل يف أقرب فرصة ويان ا اليت ب
تقاريرتتخذها اإلدارة يات احملددة يف ا تو تاجئ وا ل خبصوص ا ص ل  .لن

بةّويقدم  .24 ساابت اخلاريجلشعمدير ا يات مراجع ا يذ تو شأن  نة تقريرا إىل املدير العام  حل لك  ص ب تنفسـ ً سخة إىل ّ ن مع 
شار نة الا تا تقةل للرقابةسللج  .ملسـية ا

بةّويقدم  .25 يا  لشعمدير ا ًتقريرا مر حل يا ً بتا نويةك ية لسـحول خطط العمل ا نة الربانمج واملزيا تظم أمام  نشلك  جل ن  .مب

بةّويقدم  .26 نة تقريرا موجزا إىللشعمدير ا ً لك  ً سـ تقةل للرقابةّ شارية ا نة الا سـ ا ت ملللج سخة إىل  س مراجع و املدير العامنمع 
نا ساابت اخلاريج،  يتا ته حل يه أ نشطول  ية ف ية والرقا تد با نجز قيقل ها واجلدول الزمين للعمل ا شطة ونطا يان توجه تكل األ ملمع  ن قب ّ

سب ا يات املعروضة يف تقاريره  تو يذ ا تقدم احملرز يف  حوا ص ل ية العامة. ألولويةتنفل تقرير املوجز إىل ا مجلعوحيال ذكل ا بو  ل يللو
تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـوا ت ملللج بةمه ّ كام قدس بة يف تقرير . لشعمدير ا نا يقات  سـوجيوز تقدمي ما قد يراه املدير العام من  متعل

 .منفصل

سب ما يكون احلاليوشمل .27 نوي ما ييل  تقرير ا ح ا سـ  :لل

تعلقة بإدارة  )أ( ية ا سف واملآخذ الر شالكت وحاالت ا ملوصفا  سـ تع يللم ئل بوً  عامة أو أي برانمج أو إجراء يالو
تضح خالل ا ينه، مما  نظر؛بعي يد ا للفرتة   ق

ية الصادرة عن  )ب( تدابري ا ية اب يات الهنا تو يحووصفا للك ا ل ئ ص لتصحل بةً شأن ما لشعمدير ا تقرير  يد ا ناء الفرتة  ب أ ل قث
ية؛ سف ومآخذ ر شالكت وحاالت  سـحيدد من  تع ئيم ّ ّ 

ناعه عن املوافقة؛ )ج( باب ا يات اليت مل يوافق علهيا املدير العام مع أ تو تووصفا للك ا سـ ص مل ً 

ية؛ )د( تدابري ا شأهنا ا تمكل  ية وردت يف تقارير سابقة ومل  ية ر يحوحتديدا للك تو ل ب سـ سـ تصحص ت لي ئ ً 

تقرير؛ )ه( يد ا ناء الفرتة  تعديل اإلدارة أ باب اليت دعت إىل اختاذ أي قرار رييس  لووصفا ورشحا لأل ث ل قسـ ئ ً ً 

شأن أي قرار إداري رييس ال حيظى مبوافقة  )و( ئومعلومات  بةب  ؛لشعمدير ا
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بة حاةل اكن فهيا الرد عىل طلب صادر عن ةًوموجزا ألي )ز( ساعدة لشعمدير ا م للحصول عىل معلومات أو 
 رفض؛ حمل

تقرير املرفوع من  )ح( يغة موجزة عن ا لو بةص يات مراجع لشعمدير ا يذ تو شأن  ص إىل املدير العام  تنفب
ساابت  .اخلاريج حلا

توىل وعالوة )ط( بق،  ي عىل ما  بةسـ شودلتع الشعمدير ا ته ومدى كفاية موارده للغرض ا نيق عىل نطاق أ شط ملل  ن
يق ادلاخيل  تد شطة ا ية أ تقال بلغ عن أي هتديد ال نواي و يق ادلاخيل  تد ية وظائف ا تقال بغي أن يؤكد ا قو ق لن ن ل سـ ي سـ ل ل ًسـ ي

 .أو أي تدخل فهيا

 املوارد زاي

ية، يأخذ  .28 شأن الربانمج واملزيا نند تقدمي الاقرتاحات إىل ادلول األعضاء  ب بار احلاجة إىل ضامن ع عتاملدير العام بعني الا
ية معل  ية يف العمل وتوفري املوارد الالزمة لضامن فعا تقال لالا ل بةسـ شودة من لشعمدير ا يق األهداف ا ملن وقدرته عىل  حتق

ته بة صصةّوحتدد املوارد اخمل. يوال ية املقرتحةلشعملدير ا ن بصورة واحضة يف ويقة الربانمج واملزيا تأخث بار سـ اليت  عتذ بعني الا
تقةل للرقابة  شارية ا نة الا سـرأي ا ت ملللج  .س

شاور مع  .29 تقةل للرقابة ولتويضمن املدير العام، اب شارية ا نة الا سـا ت ملللج بةس يق يقوم بوظائف، أن لشعمدير ا تد قا  ل
يني اذلين نيوظفوغريها من همامت الرقابة اإلدارية عدد اكف من املادلاخيل  يهنم وفقا ملهنا ل يمت  ً بو والحئة تعي ينظام موظفي الو

هين  تطوير ا تواصل اب هر عىل الهنوض ا ية، و تحلون مبا يكفي من املؤهالت واخلربة وادلراية ا تلاملوظفني و له مل لس مل ن يي  بيةمل
ثاق ييات هذا ا ملتض  .مق

بةتعيني  حاء تهلشعمدير ا  ل وإقا

بةينبغي أن يكون  .30 يقاً خشصا ذلشعمدير ا تد تخصصا يف ا ية و ق كفاءات عا لم يني .  والرقابة اإلداريةًل ند  تعوجيب أن  يست
بة توحة وشفافةلشعمدير ا سابقة دوية  مف إىل  ل تقةل للرقابة مبعرفة املدير العامم شارية ا نة الا شاور مع ا سـ واب ت للج ملت س  .ل

يني  .31 توىل املدير العام  تعو بةي شلك رمسي لشعمدير ا ته  يريه أو إقا ب أو  ل يقإقرار منبتغ نة ا سـ  نة الالتنجل ستشارية للج وا
تقةل للرقابة  .ملسـا

تجديد .32 نوات غري قابةل  بة ملدة حمددة خبمس  لليعني مدير ا سـ لشع ند انهتاء املدة احملددة، ال يكون أهال ألي . َّ عو
بو ينصب آخر يف الو  .م

 بند املراجعة طاء

نوات .33 ثاق للمراجعة مرة لك ثالث  سـخيضع هذا ا تضت احلاجة ذكلملي ها إن ا ق، أو  تعديالت  .قبل لوجيب أن تضمن ا
شطة الرقابة اإلدارية يع أ مية  بقى مظةل  ثاق أن  ناملدخةل عىل هذا ا مجل ي سلي  .مل
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يغة املعدةل َّا  لص

ساابتال حلتصاصات مراجع ا   اخلاريجخ

ساابت  .1 حلتوىل مراجع ا ناديق اخلاريج ي بو، مبا فهيا ا بو والاحتادات اليت تديرها الو ساابت الو لصمراجعة  ي ي ح
تامئي نالا تأكد مما ييلس سب ما يراه رضوراي  ساابت اخلاصة،  ية وا ح  :لحل

بو وجسالهتا؛ )أ( متىش ودفاتر الو ية  ياانت املا يأن ا ل تب  ل

توجهيــات  )ب( يــة وغريهــا مــن ا نظــام وأحــاكم املزيا متــىش والالحئــة وا يــاانت  يــة الــواردة يف ا يــات املا لوأن ا ن ل ب ل تلعمل ل
بقة؛  ملطا

ية واألموال  )ج( هادات لوأن األوراق املا يق مبوجـب  تد ندوق قد خضعت  نقدية املودعة يف املصارف أو ا شـا ق لل لص ل
بارشة من هجات اإل ها  ممت  ية؛تسلم ية  سا ية  بو أو مبوجب  ها الو تعامل  فعليداع اليت  ب ح معل ي  معت

ية املعلقة علهيا؛إوأن  )د( توى األ ية عىل  بة ادلا مهجراءات املرا سـ مخل  ق

يه من اإل )ه( بقضوأن ما ير يد لك األصول واملوجودات واخلصوم والالزتامـات ولك مـا هـو طجراءات قد  ق عىل 
 .فائض وجعز

ساابت  .2 بول لك اخلاريج حلملراجع ا ية  قوحده صال ها ح ندات املؤيدة اليت يقدهما املدير العام أو  هادات وا بعضا ت ملسش ل
ية، مبا فهيا جسالت اللوازم واإل سجالت املا يق مفصلني يف لك ا تاره من حفص وتد بارش ما  لوهل أن  ل خي مدادات واألهجزة قي

 .واملعدات

ساابت  .3 ناسباخلاريج حلملراجع ا تابعني هل حرية الاطالع يف أي وقت  مواملوظفني ا سجالت ل ل عىل لك ادلفاتر وا
ساابت  تربها مراجع ا حلوغريها من الواثئق اليت  بارشة املراجعةاخلاريج يع تاح املعلومات . ملرضورية  توناء عىل الطلب،  ب

يازية ويوافق املدير العام  نفة عىل أهنا معلومات ا تا نه املدير العام(مملص سؤول اذلي  يأو ا عىل أهنا رضورية ألغراض ) يعمل
نفة عىل أهنا رسيةمراجعة ساابت واملعلومات ا ملص ا ساابت . حل تابعون هل ابحرتام الطابع اخلاريج وحلويلزتم مراجع ا لاملوظفون ا

يازي أو تكل املعلومات إال فامي  متالا نفني وال جيوز هلم الاتفاع  نفة يف هذين ا يح هلم من املعلومات ا رسي ملا أ با ن لص ملص ت ل
ية املراجعة بارشة  بعملتعلق  ساابت . مي بو ولك الاحتادات اخلاريج حلوملراجع ا ية للو ية ا ئات الرئا يأن يلفت نظر ا ن سـ ملعي له

ية بو ملعنا نة الو ي و تقةل للرقابةجل شارية ا سـالا ملت نفة عىل أهنا إ س سمح هل فهيا ابالطالع عىل املعلومات ا ملصىل أي حاةل مل  ي
تربها رضورية ألغراض املراجعة يازية واليت ا عمعلومات ا  .مت

4. 

ساابت ل ساب، عىل أن هل أن يلفت نظر املدير العام اخلاريج حليس ملراجع ا ية لرفض أي  حأي صال ية إح معلىل أي 
شأهنا تدابري الالزمة  تخذ ا بة  نا مية أو  بشك يف أهنا  ل ي سـ لي م ساابت عىل . سل ناء مراجعة ا حلوبلغ لك الاعرتاضات املرفوعة أ ث ّت

يات أو غريها   .اىل املدير العام فورإلعملتكل ا

ساابت  .5 بو ويوقع رأيهاخلاريج حليديل مراجع ا ية للو ياانت املا يبرأيه عن ا ل ية. لب تا ية ا نارص األسا لوشمل الرأي ا ل سـ لع  :ي

ية بعد مراجعهتا؛ )أ( ياانت املا لحتديد ا  لب

ية إشارة إو )ب( سؤو لىل  ساابتإم ية مراجع ا سؤو بو و حلدارة الو ل م  ؛ اخلاريجي

بعة إشارة إو )ج( ساابت؛ملتىل املعايري ا  حليف مراجعة ا

نجز؛ )د(  ملووصفا للعمل ا



WO/GA/41/10 Rev. 

Annex 

8 

يث ما ييل )ه( ية من  ياانت املا بريا عن الرأي يف ا حو ل ب  :لتع
ية توحض، عىل حنو مرض "1" ياانت املا لأن ا بـارشة ،لب يات ا مل الوضع املايل يف اترخي انقضاء الفرتة وتاجئ ا لعمل ن

 ؛يف تكل الفرتة
ية أعدت وفقا  "2" ياانت املا سـوأن ا ل لب بة املذكورةل  ؛سـياسات احملا
سابقة "3" ية ا تفق مع ما مت اعامتده يف الفرتة املا بقت عىل أساس  بة  ياسات احملا لوأن  ل ي ط سـ  .سـ

رشيعي؛ )و( نظام املايل واألساس ا بارشة  يات ا ثال ا بريا عن الرأي يف مدى ا لتو لل مل لعمل ت  متع

 واترخي الرأي؛ )ز(

ساابت  )ح( به؛اخلاريج حلوامس مراجع ا  منصو

ساابت إوشارة  )ط( ية، اخلاريج حلىل تقرير مراجع ا ياانت املا لعن ا تىض األمر ذكلإلب  .قن ا

ساابت  .6 ية ما ييلاخلاريج حليذكر مراجع ا ية للفرتة ا يات املا نيف تقريره عن ا ل  :ملعلعمل

 نوع الفحص اذلي أجراه ونطاقه؛ )أ(

ند الا )ب( ساابت أو دقهتا، مبا يف ذكل ما ييل  عومدى اكامتل ا  :قتضاءحل
يح "1" ساابت عىل حنو  سري ا حصاملعلومات الرضورية  حل  ،لتف
ساب "2" سلمه ومل يرد يف ا بلغ اكن من املفرتض  حلولك  ت  ،م
ية "3" ياانت املا يده أو ذكره يف ا رشوط مل يرد  بلغ موضع الزتام نظايم أو  لولك  لب ق  ،مم
ية "4" ندات املؤيدة الاك نفقات غري املدعومة اب فوا ملست  ،ل
ساابت ســلاميإ ومــا "5" سك دفــاتر ا حلــذا اكن  بغــي اإل. مــ يــاانت مــن إشــارة ينو تــضح دلى تقــدمي ا بىل مــا  لي

باد سقئمحاالت مادية شاذة عن  بقة عىل أساس  بوةل عامة وا بة ا ت احملا ملط مسـ  ،ملق

بغي أن يلفت  )ج( سائل األخرى اليت  ينوا بو ولك الاحتـادات اإمل ية للو ية ا ئات الرئا ملعلهيا نظر ا ملع يه ن سـ ي ومهنـا . نيـةل
ثال يل ا ملما ييل عىل   :سب

 ،حاالت الغش الفعيل أو الغش الافرتايض "1"
بـو وغريهـا مـن األصـول واملوجـودات هدار أو اإلوحاالت اإل "2" سلمي ألمـوال الو ينفاق غري ا ن اكنـت إو(لـ

مية ية  ية ا تعلقة اب ساابت ا سلا ن لعمل مل  ،)ملعحل
ثقل اكهل الو "3" نفقات اليت من شأهنا أن  يوا ت نطاقل  ،لبو مبرصوفات واسعة ا
ــة اإل "4" ب ــام أو خــاص يف نظــام مرا ــل ع ــوازم واقوأي خل ــات أو الل نفق ــرادات وا ــزة إللي ــدادات واألهج م

 ،واملعدات
بــارشة  "5" يــة بعــد  بــو ولك الاحتــادات ا يــة للو ية ا ئــات الرئا تفــق ويــة ا ــيت ال  نفقــات ال موا ن ي ن ســـ ي ن ت ملعل ملع له

سب األصول يف ا تحويالت املرصح هبا  حا يةل  ،نملزيا
ية؛ "6" سب األصول يف املزيا تحويالت املرصح هبا  يجة  نفقات املعدةل  تجاوزات يف ا نوا ح لل ل  نتل
يه "7" تفق واألساس القانوين اذلي تقوم  نفقات اليت ال  علوا ت  ،ل

تعلق ابللـوازم واإل )د( ساابت أو انعدام حصهتا فامي  يوحصة ا سب اجلـرد وحفـص حل حـمـدادات واألهجـزة واملعـدات، 
 .سجالتلا

تقارير  شري ا لوعالوة عىل ذكل ، جيوز أن   :ىل ما ييلإت
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بارشهتا  )ه( يات من املعزتم  تجدة عهنا أو أي  ية سابقة وردت معلومات  سوبة عن فرتة ما يات  مأي  معل سـ ل حم ممعل
بدو اطال بذ فامي  ية الحقة ومن ا ييف فرتة ما حمل ية للول ية ا ئات الرئا نع ا سـ ملعي ييبله بقاملعنو ولك الاحتادات ا  .مسـة علهيا 

ساابت  .7 يقات عىل تقرير املدير العام املايل مما اخلاريج حلملراجع ا ية املراجعة وأي  تاجئ  شأن  تعلأن يرفع مالحظاته  معل ن ب
با  نا سـتربه  ية أو إميع بو ولك الاحتادات ا ية للو ية ا ئات الرئا نىل ا ي ن سـ ملعي ملع  .ىل املدير العامإله

ية املراجعة حمدودا إ .8 ساابت إأو معلذا اكن نطاق  تطع مراجع ا حلذا مل  ية، فاحلصول عىل اإلاخلاريج يسـ فبااتت الاك نه إث
ها ية كام ورد  يات املا يقاته وعواقهبا عىل الوضع املايل وا باب  تسجيلبني ذكل يف رأيه وتقريره، موحضا أ ل لعمل تعل سـ  .ي

ساابت .9 يح للمدير العام ِّ، يف أي حال من األحوال، أن يضمن تقريره أي اخلاريجحلال جيوز ملراجع ا بل أن  تقاد  ت ا يق ن
يقه سأةل موضع  رشح ا ية  تعلالفرصة الاك مل ل  .ف
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َّنص املعدلا  ل

تقةل للرقابةال شارية ا بو الا نة الو سـتصاصات  ت ي ملجل س  خ

باجة .ألف  يادل

مترب  .1 نعقدة يف  بو ا ية العامة للو سبوافقت ا مل ي نة الربانمج وامل2005مجلع تابع  للج عىل اقرتاح الفريق العامل ا شأن ل ية  بزيا ن
ثاين  بو وفقا للمرفق ا يق للو نة تد شاء  لإ ي جل ًن مترب . A/41/10ثلويقة لق بو عىل 2010سبويف  ية العامة للو ي، وافقت ا مجلع

بح WO/GA/39/13ثاقرتاحات واردة يف الويقة  نة  ية ا يري  شأن  تص  للج سم تغ لب تقةل للرقابة"ت شارية ا نة الا سـا ت ملللج " س
ها وتعاقب تصاصات  . أعضاهئاتشكيلوتعديل إجراءات  تعديالت املدخةل عىل الا بو عىل ا ية العامة للو خووافقت ا ل ي مجلع

مترب : ييل كام مترب ؛ ويفWO/GA/34/15يقة ث، الاقرتاحات الواردة يف الو2007سبيف  ، الاقرتاحات الواردة يف 2010سب 
مترب WO/GA/39/13ثالويقة  توبر ؛ . WO/GA/40/2 ث، الاقرتاحات الواردة يف الويقة 2011سب؛ ويف  ، 2012كويف أ

 .   WO/GA/41/10 Revثالاقرتاحات الواردة يف الويقة

يات .ابء سؤو لالوظائف وا  مل

تقةل للرقابة .2 شارية ا بو الا سـنة الو ت ي ملجل ية اتبعةس ئة فر ع يه  ية العامة وهي يةللجمع  ننة الربانمج واملزيا هيئة ويه  للج
ية  شورة وخار جتقةل إلسداء ا مل ئ للرقابةمسـ ية نش، أ بة ادلا تقدمي الضامانت إىل ادلول األعضاء حول سالمة وسائل املرا خلت  قل

يهتا بو وفا عليف الو ياهتا اإلدارية بوجه . ي سؤو بة والاضطالع  ساعدة ادلول األعضاء عىل أداء دورها يف املرا لوهتدف إىل  مب قم
بو تلف أعامل الو تعلق  يأفضل فامي  مبخ ثل واليهتا فامي ييل. ي  :تمتو

ية من خالل ما ييلالهنو )أ( بة ادلا خلض ابملرا  :ق
بة والفعاةل  "1" نا ية ا بة ادلا يات املرا تدابري اإلدارة من أجل احلفاظ عىل  تظم  يمي  سـإجراء  مل خل معل ل قن متق

يذها؛  تنفو
ية  "2" توايت اإلدارة املا يص، يف احلفاظ عىل أعىل ما ميكن من  يفة ا هام، من خالل و لواإل سـ متح مظ ل س

 ؛ومعاجلة أية خمالفات
ته؛ "3" نظام املايل وفعا يق ا تعراض  يوا ل ب لسـ  تط
تصدي للخطر؛ "4" يمي اإلدارة ومهنج ا تعراض  لوا  تقسـ
نع  "5" شف املايل و نة وا يات ا ثل أخال تحقق واملقابةل يف جماالت  تعلقة اب بات ا تعراض الرت موا ق م لكي ه ل مل ملسـ ت

ترصف؛  لالغش وسوء ا

نوية  "6" تعراض اخلطط ا سـوا يوخملتلف وظائف الرقابلسـ نة الربانمج  ية يف الو ية إىل  تو تقدم  جلوا ص ب ل
ية  .العامتدها نواملزيا

 :وتركزي موارد الرقابة من خالل ما ييل )ب(
بهتا؛ "1" بو ومرا يق ادلاخيل يف الو تد ية ا تعراض فعا قا يق ل ل  سـ
ساابت؛ "2" ته ملراجعة ا ساابت اخلاريج مبا فهيا  نظر مع مراجع ا حلوبادل املعلومات ووهجات ا خط حل ل  ت
ية "3" ساابت اخلار يق ادلاخيل ومراجعة ا تد ييت ا يق بني  ية ا جوالهنوض بفعا حلق ل معل سـ تعراض لتنل سـ وا

تب أمني  يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية و تد بة ا يهنا  بو، ومن  تلف وظائف الو ية  مكية الرقابة ا ق لب شع ي خمل للك تغط
ية  شؤون املا تب مدير ا نة و يات ا تب أخال لاملظامل و ل مكه ق  ؛)املراقب(ملمك
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نة مبا يوفر الضامانت  "4" بة قد جرت ومتت خالل ا يق واملرا تد تعلقة اب بات ا تأكد من أن الرت سـوا ل مل لل ق ق تي
ية العامة تضهيا ا مجلعالرضورية اليت   .تق

يق من خالل ما ييل )ج( تد قواإلرشاف عىل أداء ا  :ل
ناس "1" يق يف الوقت ا تد يات املرتبة عىل ا تو تجابة اإلدارة  بة ا ملمرا ل ت ص لل قسـ  ب وبطريقة فعاةل ومالمئة؛ق
يق؛ "2" تد يات املرتبة عىل ا تو يذ ا بة  قومرا نف لق ت ص ل  ت
نظام املايل؛ "3" رشوط ا توايهتا وفقا  ية و ياانت املا سلمي ا بة  لومرا حم ل ب لت ً ل  ق

متس من حني آلخر من  )د( ية أن  نة الربانمج واملزيا تلوجيوز  ن تقةل للرقابةاللج شارية ا سـنة الا ت ملللج تعرض س تسـ أن 
رشوعاتأ أو تراقب مشطة و  .ددة حمن

نة ِّوتوجه  )ه( تقةل للرقابةللجا شارية ا سـالا ملت ندرج مضن  س شؤون اليت  ية يف ا نة الربانمج واملزيا ياهتا إىل  تتو ل ن جل ص
تصاص نة خا تقةل للرقابةللج ا شارية ا سـالا ملت باس نا تربه  سب ما   ،ً سـ تع  :ما ييلتعمل عىل و، مح

ته ومرفقاته  "1" نظام املايل وال تعراض مضمون ا حئا ل بو للرقابة اإلداريةميثاق "سـ ) املرفق األول" (يالو
ساابت اخلاريج" تصاصات مراجع ا حلوا ثاين" (خ تقةل ) "لاملرفق ا شارية ا بو الا نة الو تصاصات  سـوا ت ي ملجل س خ

ثالث" (للرقابة نوات) لاملرفق ا ها للمعايري ادلوية  سـمرة يف لك ثالث  ثا تحقق من ا ية ا لعىل األقل،  ت ل لبغ م
ي تد ية  قللمامرسات ا لل يةملهن نة الربانمج واملزيا يات  تو نق ادلاخيل وتقدمي ا للج ص  .ل

يمي اذلايت للجودة يف إطار برانمج الضامن "2" ية اجلارية  يات ادلا تاجئ ا تعراض  للتقا خل لعمل ن سني /سـ لتحا
يق  تد ية  تقل، وفقا للمعايري ادلوية للمامرسات ا تعراض اخلاريج ا تاجئ تقارير الا قابإلضافة إىل  لل ن ل سـ سـ هن ململ ً

نواتادلا يني مرة لك مخس  هد املدققني ادلا سـخيل الصادرة عن  خل  .عىل األقل مع

 العضوية واملؤهالت جمي

بارا من فرباير  .3 ت2011عتا شارية ا نة الا تكون ا سـ،  ت للج ملسـ بعة أعضاءس متون إىل األقالمي سـقةل للرقابة مؤلفة من  ين 
بو بعة لدلول األعضاء يف الو ية ا ياجلغرا لسـ نة الرب. ف توىل  جلو يار جترهيا ست ية ا بعة عقب  يني األعضاء ا ية  تانمج واملزيا معل سـ تع خن ل

تقةل للرقابة شارية ا ية الا بو احلا نة الو هذا الغرض وساعدها يف ذكل  نة  شـهئا ا سـئة حتكمي  ت ل ي جل ت للج ن ملي سه توف وإذا . لت يسـمل 
تحكمي وفقا لقرار ا ئة ا ها  ية املعايري اليت  مجلأي مرحش من أية مجموعة إ ل ي همي تضع قل ث من الويقة 30الوارد يف الفقرة (عية العامة ّ

WO/GA/39/14 ( نة يف الفقرات يعني املرحش األعىل WO/GA/39/13ث من الويقة 26 و22 و21 و15 و14ملبيّا  ،ّ فسـ
ميي يهل اإل تقةل للرقابة أاي اكن  شارية ا نة الا يمي ا يال يف  قلتأ ث سـ ت للج مته مل س  . تق

نة الا .4 تعاقب ألعضاء ا ية ا نفذ آ للجو ل ل ّ تقةل للرقابة كام ييلست سـشارية ا ملت  :س
نوات يف اإلجامل؛ "1" تقةل للرقابة ملدة تزيد عىل ست  شارية ا نة الا سـال يعمل أي عضو يف ا سـ ت ّللج مل  س
بارا من فرباير  "2" تقةل للرقابة اجلديدة، ا شارية ا نة الا تيعمل أربعة أعضاء يف ا سـ ت عللج مل ، ملدة ثالث 2011س

تجديد ملدة وا للنوات قابةل   حدة أخرية؛سـ
تجديد؛ "3" نوات غري قابةل  تقةل للرقابة اجلديدة ملدة ثالث  شارية ا نة الا لليعمل ثالثة أعضاء يف ا سـ سـ ت ملللج  س
تقةل للرقابة يف  "4" شارية ا نة الا سـحتدد مدة معل األعضاء اجلدد عن طريق حسب القرعة يف أول اجامتع  ت ملللج س

 ؛2011عام 
ثال "5" نوات ا لبعد انقضاء فرتة ا تقةل للرقابة ملدة ثالث لسـ شارية ا نة الا يع أعضاء ا سـث األوىل، يعني  ت للج ملمج س ّ

نصوص علهيا يف الفقرة  تجديد مرة واحدة، فامي عدا احلاةل ا ملنوات قابةل  لل  أعاله،" 3"4سـ
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سه اذلي  "6" تقةل للرقابة مبرحش من اإلقلمي اجلغرايف  شارية ا نة الا يبدل لك عضو من أعضاء ا نف سـ ت ملللج س نمتي يُست
يه ثةل . لإ بدل بعضو من اجملموعة أو اجملموعات غري ا ثل آخر،  ها  متي إىل مجموعة  َّوإذا اكن العضو اخلارج  ملم تمم فسيُسل ين

نة تحكمي وفقا لقرار . للجيف ا ئة ا ها  ية املعايري اليت  توف أي مرحش من أية مجموعة إ لولكن، يف حال مل  ي مي هسـ تضعي قل ّ
ية العامة  نة يف الفقرات ) WO/GA/39/14 ث من الويقة30رة الوارد يف الفق(مجلعا  من 26 و22 و21 و15 و14ملبيّا

يهل WO/GA/39/13 ثالويقة تقةل للرقابة أاي اكن  شارية ا نة الا يمي ا يال يف  يعني املرحش األعىل تأ ث،  سـ ت للج ه متسـ مل سف تق ّ
ميي  .قلاإل

نة اجلدد ا "7" يار أعضاء ا بعة يف ا يار ا ية الا تبق  للج ت ت ت معل عتط خمل ناير ّخ بني يف 2011يبارا من  ّ أيضا، كام هو  م
تقةل للرقابة، فامي عدا WO/GA/39/13ث من الويقة 28الفقرة  شارية ا نة الا يار أعضاء جدد  سـ، يف حاةل ا ت للج ملت س خ

نصوص علهيا يف الفقرة   أدانه؛" 8"4ملاحلاةل ا
يار  "8" ية الا تعانة بقامئة اخلرباء احملددة أسامؤمه يف  تجيوز الا معل خسـ نة ّ تقاةل أحد أعضاء ا للجيف حاةل ا سـ

ناء مدة معهل تقةل للرقابة أو وفاته أ شارية ا ثالا سـ ملت  .س

نة وانئب الريس .5 تقةل للرقابة ريس ا شارية ا نة الا تار أعضاء ا ئو للجئ سـ ت للج ملخي  .س

تحلون اب .6 ية  نة الربانمج واملزيا يهنم  تحكمي من أن املرحشني اذلين تويص هبم ليك  ئة ا يوتأكد  ن جل تع ل ي ّت ملؤهالت واخلربة ه
يا املعلومات وإدارة املوارد  نولو شؤون القانوية و بة وإدارة اخملاطر وا يمي واحملا يق وا تد ثل ا جاملطلوبة يف جماالت  تك تق ق نم ل سـ لل

تعاقب توزيع اجلغرايف وا يار مبعايري اخلربة وا ية الا ية واإلدارية؛ وسرتشد يف  سائل املا ية ا رشية و لا ل ت معل ي ل خمل ُ بق تحاول . لب سـو
توازن هي هارات واخلربات وا توافق ومزجي ا ية، أن تضمن ا نة الربانمج واملزيا ية إىل  يهتا الهنا تو تقدم  ند ا تحكمي،  لئة ا ل ن جل ئ ص ب ل ع ملل

نة معوما يل ا ساء يف  للجبني الرجال وا تشكن يهتم ونزاههتم . ل تعداد املرحشني للعمل والزتاهمم و همنوتراعي يف ذكل درجة ا سـ
يهتم تقال لوا بو جيوز وال . سـ يني يف الو بارشة الرتحش  تقةل للرقابة وال ألفراد أرسمه ا شارية ا نة الا يألعضاء ا تع مل سـ ت للللج ّمل س

بارشة خالل م بارشة أو غري  مبطريقة  نوات بعد انقضاء مدة واليهتم يةل امخلس  سـدة واليهتم و ملرحشني أن وجيب عىل ا .مط
ية ومعرفهتم بو الر مستوا إتقاهنم لغات الو ي ية هبايثب نة الربانمج . نسـ، وخاصة اإلنلكزيية أو الفر يات إىل  تو ند تقدمي ا جلو ص ل ع

شارية  نة الا يني يف ا ية اخلاصة بلك األشخاص املرحشني  ية ا سري اذلا تحكمي ا ئة ا يح  ية،  تواملزيا للج تع ن ت ل ل ي سن لل ملع ه سـتت
تقةل  .للرقابة ملسـا

ية .7 تا تقةل للرقابة جامعة للكفاءات يف اجملاالت ا شارية ا نة الا بغي أن تكون ا لو ل سـ ت ملللج س  :ين

نظمة؛ )أ( تعلقة بعمل ا ية ا ية أو ا شؤون ا ملاإلملام اب مل تخصص ن لل  لتق

نظامت ابحلجم ذاته؛ )ب(  مواخلربة يف إدارة 

ها )ج( نظمة، مبا يف ذكل أهدا هم األوضاع العامة اليت تعمل فهيا ا فو يهتا؛ملف  بن وثقافهتا و

نظمة )د( ساءةل يف ا يالك ا هم دقائق الوضع اإلداري و ملو مل ه ِ  .ف

تحدة )ه( نظومة األمم ا بة أو اإلدارة يف  ية يف املرا ملواخلربة العا مل  .ق

ية ادلوية/لواخلربة ادلوية و )و( لأو احلكو  .م

يهتا وثقافهتا وال .8 نظمة و بغي أن يكون األعضاء عىل إملام بأهداف ا نو بن مل ها، أو يلموا هبا من خالل ي حتمكقواعد اليت 
شاركهتا شاور مع ادلول األعضاء و بو اب نظمه أمانة الو يدي  مبرانمج  ت ي ت له  .مت
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نصاب القانوين دال  لالاجامتعات وا

هر .9 يا مرة يف لك ثالثة أ تقةل للرقابة اجامتعا ر شارية ا نة الا شتعقد ا ً ّ مسً سـ ت ملللج  .س

ن .10 نصاب القانوينللجوال بد من حضور أربعة من أعضاء ا متل ا تقةل للرقابة عىل األقل ليك  شارية ا لة الا سـ يكت مل  .س

بو أو غريمه حلضور الاجامتعات .11 سؤولني يف أمانة الو تقةل للرقابة أن توجه دعوة إىل ا شارية ا نة الا يوجيوز  مل سـ ت ملللج  .س

تعراض .هاء تقارير والا سـإعداد ا  ل

تقةل للرقابة ادلول ا .12 شارية ا نة الا سـتطلع ا ت ملللج س تظامُ ها اب نألعضاء عىل  نة بعد . معل للجوعىل وجه اخلصوص، تعمل ا
نة الربانمج  بو وإعداد تقرير توزعه عىل  نظمي اجامتع مع ادلول األعضاء يف الو ية عىل  جلانعقاد لك واحد من اجامتعاهتا الر ي ت مس

ية  .نواملزيا

نة ال .13 نواي إىل  تقةل للرقابة تقريرا  شارية ا نة الا جلتقدم ا سـ سـ ت للج ًسـ ً مل ية وس نادا إىل انربانمج واملزيا بو ا ًية العامة للو ست ي مجلع
بو وإىل تفاعالهتا مع األمانة يق ادلاخيل واخلاريج يف الو تد ها لوظائف ا تعرا يا ل قسـ  .ض

نة الربانم .14 تقل املقدمة  ساابت اخلاريج ا تقةل للرقابة يف تقارير مراجع ا شارية ا نة الا للجنظر ا سـ حل سـ ت للج ملت مل ج س
ية العامة وفقا تقارير  سري تقدمي ا ية  ية  نة الربانمج واملزيا نظر فهيا  يقات  ية وتديل  ًواملزيا للجمع ل ي بغ ن جل ت تعل تن ل  من 11.8 للامدة ب

نظام املايل  .لا

ها وعضويهتا  .15 تقةل للرقابة وطريقة  شارية ا نة الا نوات، والية ا معلتعرض ادلول األعضاء مرة لك ثالث  سـ ت للج سـ ملسـ ست
تعاقبوإجراءات الا ليار وا تعراض يف جدول أعامل . خت تفظ ادلول األعضاء رمغ ذكل بإماكية طلب إدراج ذكل الا سـو ن حت

ية نة الربانمج واملزيا نأية دورة من دورات   .جل

بو واو  يادلمع من أمانة الو

ساعدة م .16 بغي أن تأيت هذه ا تقةل للرقابة، و شارية ا نة الا بو ادلمع إىل ا ملتقدم أمانة الو سـ ت للج يني مل بو س بة الو ين خارج  شع
يق ادلاخيل والرقابة  قتد يةاإلدارية لل شفا ساءةل وا بديئ ا فوفقا  ل مل مل تقةل يف . ً تفرغة و ساعدة شلك خدمة  تخذ هذه ا سـو ممل ّ م ّت س

تقةل للرقابة شارية ا نة الا ية والعامة مقدمة عىل أساس نصف الوقت كأمانة  ئة ا سـا ت للج ملن سه ّ مل ساعدة . لف ملومن وظائف هذه ا
ي ية ما ييلجستاللو سـيت) أ: (لتقنة وا شارية . وإداري جتقدمي دمع لو نة الا تويرتتب عىل ذكل وجوب اإلعداد الجامتعات ا سللج

تقارير؛  رشوعات ا ساعدة عىل إعداد  تقةل للرقابة وحضورها وا لا مل مسـ تحضري ) ب(مل يام بعمل جوهري وتقين يف ا لوا لق
تقةل للرقابة وشم شارية ا نة الا يالجامتعات ا سـ ت ملللج سائل أخرى س ية و توي عىل معلومات أسا بحث وإعداد واثئق  مل ا سـ حت ل

تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـسب طلب ا ت للج ملح  .س

ية زاي  ناملزيا

نوية  .17 يف ا تاك تقةل للرقابة تغطي ا شارية ا نة الا تني اعامتدات خاصة  يهتا لفرتة ا بو يف مزيا سـتكفل الو ل ل سـ ت للج لي مل س نسـ لن
شطة املوافق علهيا ناملربطة ابأل نةت تصاصات ا يه ا سب ما  للج وما يرتتب علهيا من نفقات،  تض خح تحديد، عقد . تق لوعىل وجه ا

تقةل للرقابة  شارية ا نة الا يا وحضور أعضاء ا بد سة أايم  تغرق لك واحد مهنا أربعة إىل  ية  سـأربعة اجامتعات ر ت للج ئ مخ سـ ملمس سي م
سب ما هو مط ية واجامتعات أخرى  نة الربانمج واملزيا حاجامتعات  ن ية وخدمات جل ساعدة جوهرية و بلوب وتقدمي  مكتم

ية شورة اخلار جا  .مل
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ته .18 بو املايل وال نظام الو تقةل للرقابة وفقا  شارية ا نة الا بو نفقات أعضاء ا حئوتحمل الو ي ل سـ ت للج ي ًت مل  .س

 املعلومات الرضورية حاء

تع .19 تقةل للرقابة ابلواثئق واملعلومات ا شارية ا نة الا بو ا ملتزود أمانة الو سـ ت للج ملي س ها وبأيّ وجهية  معلومات ةللقة جبدول أعام
بل انعقاد لك اجامتع رمسي بكر  قأخرى يف وقت  يع املوظفني واخلرباء . م رشوط إىل  نة نفاذ غري  يكون  مجو للج مسـ

سجالت نفاذ إىل ا نظمة، فضال عن ا شاريني يف ا لالا ل مل  .ست

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


