
 

A/62/7 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021سبتمبر  24 التاري    خ: 

ي الويبو
 
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

ي اعتمدتها لجنة 
انيةقائمة القرارات الت  ز نامج والمي   الير

 األمانةإعداد من وثيقة 

ز )من  .1 ي دورتها الثانية والثالثي 
ز
انية" ف ز نامج والمي  ي اعتمدتها لجنة الير

إىل  12تحتوي هذه الوثيقة عىل "قائمة القرارات الت 
ز )من WO/PBC/32/7( )الوثيقة 2021يوليو  16 ي دورتها الثالثة والثالثي 

ز
( 2021سبتمير  17إىل  13( وف

 (. WO/PBC/33/14 )الوثيقة

إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، مدعوة  . 2
 :  إىل ما يىلي

 بمضمون "قائمة  "1"
ً
اإلحاطة علما

نامج  ي اعتمدتها لجنة الير
القرارات الت 

انية" )الوثيقتان  ز  WO/PBC/32/7والمي 
 (؛WO/PBC/33/14و

والموافقة عىل التوصيات الصادرة  "2"
ز  نامج والمي  ي عن لجنة الير

انية، كما هي واردة فز
ز ذاتهما.   الوثيقتي 

 WO/PBC/32/7]تىلي ذلك الوثيقتان 
 [WO/PBC/33/14و



 

WO/PBC/32/7 

يةاألصل ز  : باإلنكلي 
 2021يوليو  16التاري    خ: 

انية نامج والمب    لجنة البر

 والثالثونالدورة الثانية 
 2021يوليو  16إىل  12جنيف، من 

 قائمة القرارات

 من إعداد األمانة

 افتتاح الدورة من جدول األعمال 1البند 

 اعتماد جدول األعمال من جدول األعمال 2البند 

 . WO/PBC/32/1الوثيقة 

انية جدول األعمال )الوثيقة  ز نامج والمي   (. WO/PBC/32/1اعتمدت لجنة الير

انية ول األعمالمن جد 3البند  ز نامج والمي   انتخاب نائب رئيس بالنيابة للجنة الير

انية عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا البند من جدول األعمال.  ز نامج والمي   قّررت لجنة الير

 2020تقرير أداء الويبو  من جدول األعمال 4البند 

 . WO/PBC/32/2الوثيقة 

انية، إذ استعرضت "تق ز نامج والمي  ي WO/PBC/32/2" )الوثيقة 2020رير أداء الويبو إن لجنة الير
(، وأقّرت بطبيعة التقرير كتقييم ذات 

ي تحقيق النتائج  ، كل فيما يعنيه،لألمانة، أوصت بأن تحيط جمعيات الويبو 
ي المحرز فز نامجر ي والتقدم الير  باألداء الماىلي اإليجاتر

ً
علما

 . 2020 المرتقبة خالل عام
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ي نهاية  من جدول األعمال 5البند 
ز
 : النتائج األولية2020الوضع الماىلي ف

 . WO/PBC/32/INF/1الوثيقة 

 بمحتوى الوثيقة 
ً
انية علما ز نامج والمي   . (WO/PBC/32/INF/1)أحاطت لجنة الير

اتيجية المتوسطة األجل  من جدول األعمال 6البند   2026-2022الخطة االسي 

 . WO/PBC/32/3الوثيقة 

اتيجية المتوسطة األجل   بالخطة االسي 
ً
انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باإلحاطة علما ز نامج والمي   2026-2022أوصت لجنة الير

 (. WO/PBC/32/3)الوثيقة 

انية  من جدول األعمال 7البند  ز اح برنامج العمل والمي 
وع اقي   2022/23مشر

 . WO/PBC/32/4الوثيقة 

ز  نامج والمي  اح برنامج إن لجنة الير وع اقي  انية، إذ انتهت من استعراض أوىلي شامل بحسب كل قطاع، وكذلك المرفقات والملحقات، لمشر
انية للثنائية  ز  (: WO/PBC/32/4)الوثيقة  2022/23العمل والمي 

انية  "1" ز اح برنامج العمل والمي 
وع اقي  ي تيسي  قابلية القراءة والشفاف 2022/23رّحبت بتبسيط مشر

ية بما يسهم فز
 والمساءلة؛

دت أهمية منح الويبو األولوية الستجابتها لجائحة كوفيد "2"
ّ
ي الثنائية  19-وأك

ي ذلك المبادرات المبّينة 2022/23فز
، بما فز

، بما يضمن الموارد الكافية  ي بيانه االفتتاحي
انية والمبّينة كذلك بصورة أوضح من قبل المدير العام فز ز نامج والمي  ي وثيقة الير

فز
ي التصدي لجائحة كوفيد لمساعدة

ة  19-الدول األعضاء فز ي في 
وآثارها ووضع األسس الالزمة لجهود االنتعاش االقتصادي فز

 ؛19-بعد كوفيد ما

، من  "3" ي
ز والتنوع الجغرافز ز الجنسي  ي ذلك التوازن بي 

ي مجال الملكية الفكرية، بما فز
وأبرزت أهمية تعزيز التنوع والشمولية فز

 برامجها وداخل الهيكل التنظيمي الخاص بها؛خالل مبادرات الويبو و 

حة من قبل الدول األعضاء:  "4"  ووافقت عىل التعديالت التالية المقي 

اتيجية إىل شكل إطار النتائج )الصفحة  - ة اسي  ز اتيجية بحسب كل ركي   (؛8إضافة األهداف االسي 

ي A/55/4وتغيي  مرجع الوثيقة فيما بخص تعريف نفقات التنمية ) -
 (؛8الحاشية )الصفحة ( فز

( 31 وجدول الموارد بحسب غرض اإلنفاق فيما يخص العالمات والتصاميم )الصفحة 6وتحديث الجدول  -
وي    ج لنظام  " و"الخدمات التعاقدية" فيما يتعلق بالي  ز "النشر ي اإلنفاق المعنوني 

ي غرضز
بغرض بيان التصحيح فز

 الهاي؛

ي ذلك وإضافة مؤشر أداء رئيسي شامل للمنظمة كاف -
ة: "عدد المشاري    ع الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، بما فز

ي حققت منافعها المرتقبة أو استكملت مراحل مهمة"، ألغراض النتيجة 
اكة، الت  تلك المنفذة من خالل أطر الشر

اءات والتكنولوجيا وحق المؤلف والصناعات اإلبداعية؛ 1.4المرتقبة  ي قطاعي الير
 فز

ي أدا  - ز للمنظمة كافة: "وإضافة مؤشر ز شاملي  اء 1ء رئيسيي  ي التكنولوجيا الخضز  طالتر
ز " عدد أوجه التوفيق بي 

ديها عير منصة  ي مجال البحث 2وعير مشاري    ع التشي    ع؛ " WIPO GREENومورّ
" وعدد أشكال التعاون فز

ي إطار 
ي هي بصدد اجتياز مراحل البحث والتطوير الش  WIPO Re:Searchوالتطوير القائمة فز

يرية، والت 
ي قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية؛ 3.3ألغراض النتيجة المرتقبة 

 فز

اتيجيات التنفيذ الخاصة بقطاع  19-وتحديث المحتوى المدرج بشأن استجابة الويبو لجائحة كوفيد - واسي 
اكات العالمية وبالتعاون مع القطاعات األخرى إلدراج مبادرة )مبادرات( إضافية ترمي 

إىل استخدام  التحديات والشر
اكاتها ألغراض االستجابة لجائحة كوفيد ، وتعزيز الموارد المخّصصة للنتائج 19-الدراية التقنية للمنظمة وشر

 لذلك؛ 4.4و 3.3و 4.2و 2.2المرتقبة 
ً
 وفقا
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- " : جم ملخصها العمىلي بكل لغا1وإدراج مؤشر أداء رئيسي
ي  ي يُ

ت " النسبة المئوية لمنشورات الويبو الرئيسية الت 
" والنسبة المئوية لمنشورات الويبو العالمية بشأن مسائل الملكية 2%، "100األمم المتحدة الرسمية، الهدف 

ي الثنائية 
جمة بكل لغات األمم المتحدة الرسمية،  2022/2023الفكرية الموضوعية المنشورة فز والمي 

ي إطار المرحلة  "3%، "100 الهدف
ريطة الطريق الخاصة بسياسة اللغات من خ 1وتنفيذ المشاري    ع التجريبية فز

ي قطاع اإلدارة والمالية؛ 1.1المراجعة، ألغراض النتيجة المرتقبة 
 فز

وي    ج لألنظمة العالمية  1.3وتوفي  تقسيم للموارد المرتبطة بالنتيجة المرتقبة  - والمخصصة ألغراض الي 
 الفكرية؛ للملكية

وتقسيم لنفقات التنمية بحسب  2020/21مقابل  2022/23وإدراج مقارنة لنفقات التنمية بحسب كل قطاع  -
 كل نتيجة مرتقبة وكل قطاع. 

انية للثنائية  "5" ز وع برنامج العمل والمي   إىل ما 2022/23وطلبت من األمانة إصدار نسخة مراجعة لمشر
ً
 ". 4ورد " استنادا

 عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة من جدول األعمال 8البند 

 . WO/PBC/32/5ثيقة الو 

انية:  ز نامج والمي   إن لجنة الير

ي  "1"
ي من أجل الحصول عىل توضيحات إضافية بشأن أثر العضوية فز

تطلب من األمانة مواصلة العمل مع مكتب التنسيق اإلنمات 
 المجموعة عىل عمل الويبو؛

ي  "2"
" أعاله، من أجل تيسي  مناقشة القرار 1 الفقرة "وتطلب من األمانة تقديم تقرير بمشاورات األمانة اإلضافية المشار إليها فز

انية.  ز نامج والمي  ز للجنة الير ي الدورة الثالثة والثالثي 
 بشأن عضوية المجموعة فز

ي الويبو من جدول األعمال 9البند 
ز
 نسخة مراجعة لسياسة اللغات ف

 . WO/PBC/32/6الوثيقة 

انية:  ز نامج والمي   إن لجنة الير

 بمحتويات "1"
ً
 هذه الوثيقة؛ أحاطت علما

"2"  
ً
 ورابعا

ً
ي األقسام ثالثا

حة بشأن اللغات والمبّينة فز وأوصت جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باعتماد السياسة المراجعة المقي 
 أعاله

ً
 وسادسا

ً
 .وخامسا

 2021مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية لعام  من جدول األعمال 10البند 

 

 :  بالمداخالت وب  هدف وضع مواصفات تقييم مكاتب الويبو الخارجية، وطلبت من األمانة ما يىلي
ً
انية علما ز نامج والمي   أحاطت لجنة الير

 بشأن إعداد المواصفات؛ -
ً
 دعوة كل الدول األعضاء المهتمة إىل إرسال آرائها كتابيا

انية لمزيد من وتوفي  تحديث عن وضع وتقدم مساهمات الدول األعضاء خالل ال - ز نامج والمي  ز للجنة الير دورة الثالثة والثالثي 
 المناقشة والبحث. 

 منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد من جدول األعمال 11البند 

 

 بالمداخالت وقّررت أن تواصل المناقشة بشأن منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات
ً
انية علما ز نامج والمي  بحسب كل  أحاطت لجنة الير

 . ز ي دورتها الثالثة والثالثي 
 اتحاد فز

]نهاية الوثيقة[



 

 

WO/PBC/33/14 

يةاألصل ز  : باإلنكلي 
 2021سبتمبر  17التاري    خ: 

انية نامج والمب    لجنة البر

 الدورة الثالثة والثالثون
 2021سبتمبر  17إىل  13جنيف، من 

 قائمة القرارات

 من إعداد األمانة

 افتتاح الدورة من جدول األعمال 1البند 

 اعتماد جدول األعمال من جدول األعمال 2البند 

 . WO/PBC/33/1الوثيقة 

انية جدول األعمال )الوثيقة  ز نامج والمي   (. WO/PBC/33/1اعتمدت لجنة الير

انيةانتخاب  من جدول األعمال 3البند  ز نامج والمي   نائب رئيس بالنيابة للجنة الير

انية عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا البند من جدول األعمال.  ز نامج والمي   قّررت لجنة الير

 تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة من جدول األعمال 4البند 

 . .WO/PBC/33/2 Revالوثيقة 
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اح من جدول األعمال 5البند   مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة اقي 

 . WO/PBC/33/3الوثيقة 

 : انية الجمعية العامة للويبو بما يىلي
ز نامج والمي   أوصت لجنة الير

اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقاب "1" ة )إضافة المرفق الموافقة عىل اقي 
انية والمرفقة بهذه ال ز نامج والمي  ز للجنة الير لة أثناء الدورة الثالثة والثالثي 

ّ
 وثيقة؛الرابع إىل النظام الماىلي والئحته(، بالصيغة المعد

ح إدخالها عىل اختصاصات لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة، بالصيغة  "2" والموافقة عىل التعديالت المقي 
انية والمرفقة بهذه الوثيقة. ال ز نامج والمي  ز للجنة الير لة أثناء الدورة الثالثة والثالثي 

ّ
 معد

اح بشأن مراجعة ميثاق الويبو للرقابة الداخلية من جدول األعمال 6البند   اقي 

 . WO/PBC/33/4الوثيقة 

انية الجمعية العامة للويبو بالموافقة عىل التعديالت ز نامج والمي  ي  أوصت لجنة الير
ح إدخالها عىل ميثاق الرقابة الداخلية والواردة فز المقي 

ي من الوثيقة 
ز األول والثاتز  . WO/PBC/33/4المرفقي 

ي  ر تقري من جدول األعمال 7البند   المدقق الخارحر

 . WO/PBC/33/5الوثيقة 

 بمضمون "تقري
ً
انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، باإلحاطة علما ز نامج والمي  " أوصت لجنة الير ي ر المدقق الخارحر

 (. WO/PBC/33/5 )الوثيقة

 التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية من جدول األعمال 8البند 

 . WO/PBC/33/6الوثيقة 

انية الجمعية العامة للويبو  ز نامج والمي   بمضمون "التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية"  أوصت لجنة الير
ً
باإلحاطة علما

 (. WO/PBC/33/6 )الوثيقة

كة عنتقرير مرحىلي  من جدول األعمال 9البند   تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشي 

 . WO/PBC/33/7الوثيقة 

انية:  ز نامج والمي   إن لجنة الير

 بهذا التقرير )الوثيقة "1"
ً
 (؛WO/PBC/33/7 أحاطت علما

ي إطار الوثائق التالية:  "2"
 وأبدت ترحيبها وتأييدها لتقييم األمانة لحالة تنفيذ التوصيات الواردة فز

 JIU/REP/2020/8  (؛2)التوصية 

 JIU/REP/2020/1  (؛10و 9و 8و 7و 6و 5و 1)التوصيات 

 JIU/REP/2019/6 ي هذا التقرير؛6و 4. )التوصيتان
ز فز  (؛ عىل النحو المبي ّ

 به؛ "3"
ً
كة بشأن إدارة المخاطر وأحاطت علما  وأبدت ترحيبها بتقييم األمانة لمعايي  وحدة التفتيش المشي 

كة كي تنظر فيه الدول األعضاء؛ "4"
ي قدمتها وحدة التفتيش المشي 

اح تقييم للتوصيات المفتوحة الت   ودعت األمانة إىل اقي 

ز التقارير المرحلية ال "5" كة وطلبت من األمانة تضمي  مقبلة معلومات مفّصلة عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشي 
 الموجهة إىل الرئيس التنفيذي. 
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ي 2020البيانات المالية السنوية لعام  من جدول األعمال 10البند 
ز
اكات ف  2021يونيو  30؛ ووضع تسديد االشي 

 2020التقرير الماىلي السنوي والبيانات المالية السنوية لعام  )أ(

 . WO/PBC/33/8ة الوثيق

انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عىل "التقرير الماىلي السنوي والبيانات المالية 
ز نامج والمي  أوصت لجنة الير

 (. WO/PBC/33/8 " )الوثيقة2020السنوية لعام 

 تحديث بشأن االستثمارات )ب(

ي  )ج(
ز
اكات ف  2021يونيو  30وضع تسديد االشي 

 . WO/PBC/33/9الوثيقة 

ي 
اكات فز  بمضمون "وضع تسديد االشي 

ً
انية علما ز نامج والمي   (. WO/PBC/33/9" )الوثيقة 2021يونيو  30أحاطت لجنة الير

ية السنويالتقرير  من جدول األعمال 11البند   عن الموارد البشر

 . WO/PBC/33/INF/1الوثيقة 

انية  من جدول األعمال 12البند  ز اح برنامج العمل والمي 
 2022/23للثنائية اقي 

 . WO/PBC/33/10الوثيقة 

انية للثنائية  ز اح برنامج العمل والمي 
انية جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عىل اقي  ز نامج والمي   2022/23أوصت لجنة الير

ي الصفحات من 19-(، مع استجابة الويبو لجائحة كوفيدWO/PBC/33/10)الوثيقة 
سخة العربية(، )الن 20إىل  18، الواردة فز

انية.  ز نامج والمي  ز للجنة الير لة أثناء الدورة الثالثة والثالثي 
ّ
 بالصيغة المعد

ة   31-2022الخطة الرأسمالية الرئيسية للفي 

 . WO/PBC/33/11الوثيقة 

 ، ي  يرمي إىل التنفيذ الكامل لتوصيات المدقق الخارحر
ً
 انتقاليا

ً
حا ل مقي 

ّ
ح يمث  بأن هذا المقي 

ً
انية علما ز نامج والمي  وأوصت أحاطت لجنة الير

وعات الثنائية  ل من أموال الويبو االحتياطية مشر موَّ
ُ
ي الخطة  2022/23جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، بالموافقة عىل أن ت

الواردة فز
 مليون فرنك سويشي.  19.971بمبلغ إجماىلي قدره  2023-2022لرأسمالية الرئيسية للثنائية ا

 عضوية مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة من جدول األعمال 13البند 

 . WO/PBC/33/12الوثيقة 

انية الجمعية العامة للويبو بقبول دعوة االنضمام إىل مجموعة ز نامج والمي  األمم المتحدة للتنمية المستدامة والطلب  أوصت لجنة الير
ي تلك المجموعة وما يرتبط بذلك من إنجازات وتحديات وآثار 

ي تقرير أداء الويبو عن تنفيذ عضوية الويبو فز
 فز
ً
من األمانة اإلبالغ سنويا

 عىل عملية وضع السياسات. 
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بشأن آرائها حول إعداد مواصفات تقييم مكاتب  تحديث عن وضع وتقدم مساهمات الدول األعضاء من جدول األعمال 14البند 
 2021الويبو الخارجية لعام 

 . .WO/PBC/33/13 Addو WO/PBC/33/13الوثيقتان 

 بوضع وتقدم المساهمات المقدمة من الدول األعضاء بشأن آرائها حول إعداد مواصفات تقييم 
ً
انية علما ز نامج والمي  أحاطت لجنة الير

:  2021م مكاتب الويبو الخارجية لعا  وطلبت من األمانة ما يىلي

وع تمهيدي للمواصفات مع مراعاة المساهمات المذكورة أعاله المقدمة من الدول األعضاء بما يعكس كل  - إعداد مشر
ي ذلك، عىل سبيل الذكر ال الحض، المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكاتب الويبو 

اآلراء الواردة فيها وكل الوثائق الوجيهة، بما فز
ي )الوثيقة A/55/INF/11خارجية )ال  (؛WO/PBC/31/3( وتقرير المدقق الخارحر

انية بستة أشهر عىل األقل من  - ز نامج والمي  ز للجنة الير وع تمهيدي للدول األعضاء قبل الدورة الرابعة والثالثي  وتوفي  مشر
ك لمحتوى المواصفات وزيادة تطوير ذلك الفهم واتخاذ قرار  ي الدورة  أجل مناقشة الفهم المشي 

بشأن المواصفات فز
انية.  الرابعة ز نامج والمي  ز للجنة الير  والثالثي 

 منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد من جدول األعمال 15البند 

ي الدورة 
انية مواصلة المناقشة بشأن منهجية تخصيص اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد فز ز نامج والمي  قّررت لجنة الير

انية.  الرابعة ز نامج والمي  ز للجنة الير  والثالثي 

 ]يىلي ذلك المرفق[
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 اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة

 و

 االستشارية المستقلة للرقابة اختصاصات لجنة الويبو 

 جدوال المقارنة

ي العمود 
ز
 2مفتاح األلوان ف

انية  ز نامج والمي  ي وافقت عليها لجنة الير
حة من األمانة والت   الصيغة المراجعة المقي 

  

حة من األمانة  انية عىل الصيغة المراجعة المقي  ز نامج والمي   تعديالت لجنة الير

 

اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة 
حة من األمانة )  (2021يوليو  29المقي 

اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة 
انية  ز نامج والمي  لة من قبل لجنة الير

ّ
حة من األمانة، بصيغتها المعد المقي 

 (2021مبر سبت  15)

 مقدمة ألف. 
 
ي إجراءات اختيار أعضاء اللجنة. ويجب شغل المقاعد  .1

يفصل هذا المرفق فز
ف عليها هيئة اختيار  ي اللجنة من خالل عملية توظيف تنافسية تشر

الشاغرة فز
انية قراًرا  ز نامج والمي  نشأ خصيًصا لهذا الغرض. وستتخذ لجنة الير

ُ
)الهيئة( ت

ي اللجنة بناًء عىل توصيات الهيئة، بمجرد بشأن تنصيب األعضاء 
الجدد فز
 االنتهاء من إجراءات االختيار. 

 مقدمة ألف. 
 
ي إجراءات اختيار أعضاء اللجنة. ويجب شغل المقاعد  .1

يفصل هذا المرفق فز
ف عليها هيئة اختيار  ي اللجنة من خالل عملية توظيف تنافسية تشر

الشاغرة فز
نشأ خصيًصا لهذا الغ

ُ
انية قراًرا )الهيئة( ت ز نامج والمي  رض. وستتخذ لجنة الير

ي اللجنة بناًء عىل توصيات الهيئة، بمجرد 
بشأن تنصيب األعضاء الجدد فز
 االنتهاء من إجراءات االختيار. 

 إنشاء هيئة التحكيم باء. 
 
. تتكون الهيئة من سبعة أعضاء. ويدعو المدير العام كل مجموعة إقليمية من 2

ي 
الويبو إىل ترشيح شخص واحد مناسب من تلك المجموعة الدول األعضاء فز

ي 
لتشكيل الهيئة المكونة من سبعة أعضاء. وال يمكن قبول إال عضو واحد فز

الهيئة بغض النظر عن جنسيته. ويجب أن يتأكد أعضاء الهيئة من إتاحتهم 
 لتنفيذ مهامهم طوال عملية تعيينهم بأكملها. 

 إنشاء هيئة التحكيم باء. 
 
الهيئة من سبعة أعضاء. ويدعو المدير العام كل مجموعة إقليمية من  . تتكون2

ي الويبو إىل ترشيح شخص واحد مناسب من تلك المجموعة 
الدول األعضاء فز

ي 
لتشكيل الهيئة المكونة من سبعة أعضاء. وال يمكن قبول إال عضو واحد فز

حتهم الهيئة بغض النظر عن جنسيته. ويجب أن يتأكد أعضاء الهيئة من إتا
 لتنفيذ مهامهم طوال عملية تعيينهم بأكملها. 

 . وينتخب األعضاء من بينهم رئيس الهيئة ونائبه. 3 . وينتخب األعضاء من بينهم رئيس الهيئة ونائبه. 3

ي عضويته، يقوم رئيس 4
ي الهيئة، لسبب ما، االستمرار فز

. وإذا تعذر عىل عضو فز

انية بتنصيب شخص آخر م ز نامج والمي  ن نفس المجموعة اإلقليمية لجنة الير
ي الهيئة، بناًء عىل توصية هذه المجموعة. وإذا تعذر، ألي سبب 

كعضو جديد فز
ي الهيئة ليحل 

من األسباب، تنصيب ممثل عن مجموعة إقليمية ما كعضو فز
 . ز انية قراًرا بشأن التعيي  ز نامج والمي   محل العضو المغادر، يتخذ رئيس لجنة الير

ي 4
ي عضويته، يقوم رئيس . وإذا تعذر عىل عضو فز

 الهيئة، لسبب ما، االستمرار فز
انية بتنصيب شخص آخر من نفس المجموعة اإلقليمية  ز نامج والمي  لجنة الير

ي الهيئة، بناًء عىل توصية هذه المجموعة. وإذا تعذر، ألي سبب 
كعضو جديد فز

ي الهيئة ليحل 
من األسباب، تنصيب ممثل عن مجموعة إقليمية ما كعضو فز

. محل ال ز انية قراًرا بشأن التعيي  ز نامج والمي   عضو المغادر، يتخذ رئيس لجنة الير

. وينّصب المدير العام أحد أعضاء أمانة الويبو أمينا للهيئة. وتشمل وظائف 5

ز اإلخطار باالجتماعات، وتوزي    ع الوثائق الخاصة بكل اجتماع، وإعداد  األمي 
ها من المهام األخرى مسودات تقارير االجتماعات، وتدوين قرارات الهيئ ة، وغي 

ز الهيئة التصويت.  ي قد يسندها له المدير العام أو الهيئة. وال يحق ألمي 
 الت 

. وينّصب المدير العام أحد أعضاء أمانة الويبو أمينا للهيئة. وتشمل وظائف 5

ز اإلخطار باالجتماعات، وتوزي    ع الوثائق الخاصة بكل اجتماع، وإعداد  األمي 
ها من المهام األخرى مسودات تقارير اال  جتماعات، وتدوين قرارات الهيئة، وغي 

ز الهيئة التصويت.  ي قد يسندها له المدير العام أو الهيئة. وال يحق ألمي 
 الت 

انية قراًرا بتنصيب 6 ز نامج والمي  ي عملها حت  تعتمد لجنة الير
. وتستمر الهيئة فز

ي اللجنة، وعند حلول ذلك الوقت يتم حل 
الهيئة وتتوقف األعضاء الجدد فز

 جميع مهامها. ويجب تشكيل هيئة جديدة لكل عملية توظيف. 

انية قراًرا بتنصيب 6 ز نامج والمي  ي عملها حت  تعتمد لجنة الير
. وتستمر الهيئة فز

ي اللجنة، وعند حلول ذلك الوقت يتم حل الهيئة وتتوقف 
األعضاء الجدد فز

 ف. جميع مهامها. ويجب تشكيل هيئة جديدة لكل عملية توظي

 والية الهيئة ومهامها جيم. 
 
اف عىل عملية توظيف تنافسية لشغل المقاعد الشاغرة 7 . تتوىل الهيئة اإلشر

ي اإلعالن عن 
ي اللجنة. واستنادا إىل المعايي  العامة المنصوص عليها فز

فز
، من أجل  ز الوظيفة الشاغرة، تتكلف الهيئة بإجراء تقييم دقيق للمرشحي 

هم مالءمة. وي ة والتوزي    ع تحديد أكير شد عملية االختيار بالخير
جب أن تسي 

ز الرجال والنساء. وتقدم الهيئة بعد تقييمها  ي والتعاقب والتوازن بي 
الجغرافز

ي 
ز كأعضاء فز انية بشأن تنصيب المرشحي  ز نامج والمي  توصياتها إىل لجنة الير

 اللجنة. 

 والية الهيئة ومهامها جيم. 
 
اف عىل عملية تو 7 ظيف تنافسية لشغل المقاعد الشاغرة . تتوىل الهيئة اإلشر

ي اإلعالن عن 
ي اللجنة. واستنادا إىل المعايي  العامة المنصوص عليها فز

فز
، من أجل  ز الوظيفة الشاغرة، تتكلف الهيئة بإجراء تقييم دقيق للمرشحي 

ة والتوزي    ع  شد عملية االختيار بالخير
هم مالءمة. ويجب أن تسي  تحديد أكير

ي والتعاقب والت
ز الرجال والنساء. وتقدم الهيئة بعد تقييمها الجغرافز وازن بي 

ي 
ز كأعضاء فز انية بشأن تنصيب المرشحي  ز نامج والمي  توصياتها إىل لجنة الير

 اللجنة. 

وتصوغ الهيئة نظامها الداخىلي عىل أن تفصل فيه مهاهما وأساليب عملها، . 8
ها من األمور.   وغي 

فيه مهاهما وأساليب عملها،  . وتصوغ الهيئة نظامها الداخىلي عىل أن تفصل8
ها من األمور.   وغي 

ي عملها. . 9
وتزاول الهيئة مهامها بشكل مستقل مع الحفاظ عىل الشفافية فز

اء عند االقتضاء. وسيكون أعضاء أمانة  ويجوز لها االستفادة من مشورة الخير
 الويبو عىل استعداد لتقديم المساعدة والمشورة لها عند الطلب. 

ي عملها. 9
. وتزاول الهيئة مهامها بشكل مستقل مع الحفاظ عىل الشفافية فز

اء عند االقتضاء. وسيكون أعضاء أمانة  ويجوز لها االستفادة من مشورة الخير
 الويبو عىل استعداد لتقديم المساعدة والمشورة لها عند الطلب. 
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اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة 
حة من األمانة )  (2021يوليو  29المقي 

اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة 
انية  ز نامج والمي  لة من قبل لجنة الير

ّ
حة من األمانة، بصيغتها المعد المقي 

 (2021مبر سبت  15)

ي شية تامة. 10
ي شية تامة. . وتجري مداوالت ال10 . وتجري مداوالت الهيئة فز

 هيئة فز

 اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة دال. 
 

ي 11
. يجب أن يستند إعالن الوظيفة الشاغرة إىل مقتضيات المرفق الثالث الت 

 تتناول عضوية ومؤهالت اللجنة. 

 اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة دال. 
 

ي . 11
يجب أن يستند إعالن الوظيفة الشاغرة إىل مقتضيات المرفق الثالث الت 

 تتناول عضوية ومؤهالت اللجنة. 

ز عىل الهيئة االنتهاء من اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة، وبعدها . 12 ويتعي 
يقدم أمينها مسودة أولية من ذلك اإلعالن. ويجب أن يشي  اإلعالن عن 
: عدد المقاعد المطلوب   أمور أخرى، إىل ما يىلي

ز الوظيفة الشاغرة، من بي 
ات األساسية المطلوبة شغلها؛ ومدة التنصيب؛ والمؤ  هالت والمهارات والخير

ألداء المهام المطلوبة. وب  هدف ضمان تمثيل كل المجموعات اإلقليمية السبع 
ا 
ً
ي اللجنة، يجب أن يحدد إعالن الوظيفة الشاغرة أيض

للدول األعضاء فز
ي يلزمها تقديم عضو جديد، ويشي  إىل أن األولوية 

المجموعات اإلقليمية الت 
ي ال عضو ممثل ستعىط الخت

يار مرشح من كل تلك المجموعات اإلقليمية الت 
 لها. 

ز عىل الهيئة االنتهاء من اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة، وبعدها 12 . ويتعي 

يقدم أمينها مسودة أولية من ذلك اإلعالن. ويجب أن يشي  اإلعالن عن 
: عدد المقاعد الم  أمور أخرى، إىل ما يىلي

ز طلوب الوظيفة الشاغرة، من بي 
ات األساسية المطلوبة  شغلها؛ ومدة التنصيب؛ والمؤهالت والمهارات والخير
ألداء المهام المطلوبة. وب  هدف ضمان تمثيل كل المجموعات اإلقليمية السبع 

ا 
ً
ي اللجنة، يجب أن يحدد إعالن الوظيفة الشاغرة أيض

للدول األعضاء فز
ي يلزمها تقديم عضو جديد، و 

يشي  إىل أن األولوية المجموعات اإلقليمية الت 
ي ال عضو ممثل 

ستعىط الختيار مرشح من كل تلك المجموعات اإلقليمية الت 
 لها. 

ي أن 13
. وتتحمل أمانة الويبو مسؤولية اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة. وينبغز

 : ز ز التاليتي  ز إىل تقديم طلباتهم من خالل الطريقتي  ز المهتمي   تدعو المرشحي 
 

ي مواقع الويبو واألمم المتحدة والمواقع  أ(
إدراج إعالنات مفتوحة فز

ي المنشورات. 
 األخرى و/أو فز

 
توجيه المدير العام تبليغ إىل جميع الدول األعضاء يدعو فيه  ب(

ز إىل تقديم طلباتهم والدول األعضاء إىل تقديم  ز المهتمي  المرشحي 
عىط  تعييناتها، عىل أساس أن هذه الطلبات/التعيينات لن
ُ
ت

ي يتم بها التعامل مع 
األسبقية وسُيتعامل بنفس الطريقة الت 

اء عىل فتح اإلعالنات. 
ً
 الطلبات الواردة رد

ي أن 13
. وتتحمل أمانة الويبو مسؤولية اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة. وينبغز

 : ز ز التاليتي  ز إىل تقديم طلباتهم من خالل الطريقتي  ز المهتمي   تدعو المرشحي 
 

ي مواقع الويبو واألمم المتحدة والمواقع إدراج إع أ(
النات مفتوحة فز

ي المنشورات. 
 األخرى و/أو فز

 
توجيه المدير العام تبليغ إىل جميع الدول األعضاء يدعو فيه  ب(

ز إىل تقديم طلباتهم والدول األعضاء إىل تقديم  ز المهتمي  المرشحي 
عىط 

ُ
تعييناتها، عىل أساس أن هذه الطلبات/التعيينات لن ت

ي يتم بها التعامل مع ا
ألسبقية وسُيتعامل بنفس الطريقة الت 

اء عىل فتح اإلعالنات. 
ً
 الطلبات الواردة رد

ز الذين عينتهم دولة عضو تقديم طلباتهم . 14 ز المهتمي  ز عىل المرشحي  ويتعي 
ي للتوظيف. 

وتز  من خالل نظام الويبو اإللكي 
ز الذين عينتهم دولة14 ز المهتمي  ز عىل المرشحي  عضو تقديم طلباتهم  . ويتعي 

ي للتوظيف. 
وتز  من خالل نظام الويبو اإللكي 

 تقييم المرشحي    هاء. 
 

ز 15 قدم إىل اللجنة جميع الطلبات/التعيينات الواردة من خالل الطريقتي 
ُ
. ت

 . ز  المذكورتي 

 تقييم المرشحي    هاء. 
 

ز 15 قدم إىل اللجنة جميع الطلبات/التعيينات الواردة من خالل الطريقتي 
ُ
. ت

 . ز  المذكورتي 

وعقب إغالق إعالن الوظيفة الشاغرة، تقوم الهيئة بفحص جميع . 16
منح 

ُ
ي يجب أن ت

الطلبات/التعيينات الواردة من المجموعات اإلقليمية الت 
ز بالرجوع إىل  ي إعالن الوظيفة الشاغرة، وتحدد أهلية هؤالء المرشحي 

األولوية فز
ي إعالن الوظيفة ا

لشاغرة. وتتأكد الهيئة من توفر المتطلبات المنصوص عليها فز
ات اإللزامية ذات الصلة  ز عىل المؤهالت والكفاءات والخير هؤالء المرشحي 

ي إعالن الوظيفة الشاغرة. وإذا لزم األمر، يجوز للهيئة دعوة خبي  
الموضحة فز

ي هذه المهمة 
ز ذوي صلة( لمساعدتهم فز اء خارجيي  ي ذي صلة )خير خارحر

 لهذا الغرض.  وطلب تمويل من أمانة الويبو 

. وعقب إغالق إعالن الوظيفة الشاغرة، تقوم الهيئة بفحص جميع 16

منح 
ُ
ي يجب أن ت

الطلبات/التعيينات الواردة من المجموعات اإلقليمية الت 
ز بالرجوع إىل  ي إعالن الوظيفة الشاغرة، وتحدد أهلية هؤالء المرشحي 

األولوية فز
ي إعالن الوظيفة ا

لشاغرة. وتتأكد الهيئة من توفر المتطلبات المنصوص عليها فز
ات اإللزامية ذات الصلة  ز عىل المؤهالت والكفاءات والخير هؤالء المرشحي 

ي إعالن الوظيفة الشاغرة. وإذا لزم األمر، يجوز للهيئة دعوة خبي  
الموضحة فز

ي هذه المهمة 
ز ذوي صلة( لمساعدتهم فز اء خارجيي  ي ذي صلة )خير خارحر

 لهذا الغرض.  وطلب تمويل من أمانة الويبو 

وإذا لم يكن هناك مرشحون مؤهلون من المجموعة )المجموعات( . 17
ي يلزمها تقديم عضو جديد، فستكون الهيئة ملزمة بتقييم 

اإلقليمية الت 
ي إعالن الوظيفة 

منح األولوية فز
ُ
ي ال ت

ز من المجموعات اإلقليمية الت  المرشحي 
ي الفقرة السابقة. 

ز فز  الشاغرة، عىل النحو المبي 

. وإذا لم يكن هناك مرشحون مؤهلون من المجموعة )المجموعات( 17

ي يلزمها تقديم عضو جديد، فستكون الهيئة ملزمة بتقييم 
اإلقليمية الت 

ي إعالن الوظيفة 
منح األولوية فز

ُ
ي ال ت

ز من المجموعات اإلقليمية الت  المرشحي 
ي الفقرة السابقة. 

ز فز  الشاغرة، عىل النحو المبي 

ز عىل الهيئة وضع مصفوفة وبالرجوع . 18 إىل إعالن الوظيفة الشاغرة، يتعي 
ز الهيئة. وتعمل تلك المصفوفة عىل  تقييم بالتشاور مع اللجنة وبدعم من أمي 
ي المهارات الجماعية 

 عن تقييم إسهام المرشح فز
ً
تقييم المهارات الفردية، فضال

 للجنة االستشارية المستقلة للرقابة. 

ز عىل الهيئة وضع مصفوفة . وبالرجوع إىل إعالن 18 الوظيفة الشاغرة، يتعي 
ز الهيئة. وتعمل تلك المصفوفة عىل  تقييم بالتشاور مع اللجنة وبدعم من أمي 
ي المهارات الجماعية 

 عن تقييم إسهام المرشح فز
ً
تقييم المهارات الفردية، فضال

 للجنة االستشارية المستقلة للرقابة. 

النهائية إىل اللجنة، إىل جانب طلبات وترسل الهيئة مصفوفة التقييم . 19
ز  ، إلجراء تقييمها القائم عىل تصنيف طلبات المرشحي  ز ز المؤهلي  المرشحي 

عىل أساس تلك المصفوفة. وعند إعادة توجيه الطلبات إىل اللجنة، يجب عىل 
ي تحدد هوية المرشح، مثل 

الهيئة أن تحجب بعض المعلومات المختارة الت 
 إجراء تقييم عادل ونزيه. االسم والجنسية، بغية 

. وترسل الهيئة مصفوفة التقييم النهائية إىل اللجنة، إىل جانب طلبات 19

ز  ، إلجراء تقييمها القائم عىل تصنيف طلبات المرشحي  ز ز المؤهلي  المرشحي 
عىل أساس تلك المصفوفة. وعند إعادة توجيه الطلبات إىل اللجنة، يجب عىل 

ي تحدد هوية المرشح، مثل الهيئة أن تحجب بعض المعلومات ا
لمختارة الت 
 االسم والجنسية، بغية إجراء تقييم عادل ونزيه. 

ز باستخدام مصفوفة . 20 ز المؤهلي  وتقوم اللجنة بإجراء تقييم المرشحي 
التقييم المذكورة. ويخطر أعضاء اللجنة الهيئة، عير أمينها، بأي تضارب 

ي المصالح قد يصادفونه أثناء القيام بع
ملية التقييم، وإن كانت محتمل فز

 الطلبات مجهولة الهوية. 

ز باستخدام مصفوفة 20 ز المؤهلي  . وتقوم اللجنة بإجراء تقييم المرشحي 

التقييم المذكورة. ويخطر أعضاء اللجنة الهيئة، عير أمينها، بأي تضارب 
ي المصالح قد يصادفونه أثناء القيام بعملية التقييم، وإن كانت 

محتمل فز
 لة الهوية. الطلبات مجهو 
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اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة 
حة من األمانة )  (2021يوليو  29المقي 

اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة 
انية  ز نامج والمي  لة من قبل لجنة الير

ّ
حة من األمانة، بصيغتها المعد المقي 

 (2021مبر سبت  15)

وعند االنتهاء من المهمة، تعيد اللجنة إرسال تقييمها إىل الهيئة. وعند . 21
ا للمجموعات اإلقليمية، ومن ثم 

ً
ز وفق استالمه، تعيد الهيئة تصنيف المرشحي 

 . ز  تضع قائمة مختضة بأسماء المرشحي 

عند . وعند االنتهاء من المهمة، تعيد اللجنة إرسال تقييمها إىل الهيئة. و 21
ا للمجموعات اإلقليمية، ومن ثم 

ً
ز وفق استالمه، تعيد الهيئة تصنيف المرشحي 

 . ز  تضع قائمة مختضة بأسماء المرشحي 

ي القائمة 22
ز فز ز المدرجي  . وتجري اللجنة عقب ذلك مقابالت مع المرشحي 

ز  المختضة )ويفضل أن يكون ذلك عير تقنية الفيديو( لضمان التوافق بي 
 عن

ً
ي التشكيلة  الزمالء، فضال

ات، فز ز مزي    ج مالئم من المهارات والخير الجمع بي 
ز عىل الهيئة التأكد من أن  ز الذين سيقودون اللجنة. كما يتعي  العامة للموظفي 

ي إعالن 
ز يمتلكون الصفات الشخصية ذات الصلة المنصوص عليها فز المرشحي 
ا إيالء االعتبار الواجب إلتاحة المرشح

ً
ز الوظيفة الشاغرة. ويجب أيض ي 

امهم ومهنيتهم. ويجب عىل الهيئة التأكد من الحصول عىل سجالت كافية  ز والي 
ز أثناء المقابالت.   من المرشحي 

ي القائمة 22
ز فز ز المدرجي  . وتجري اللجنة عقب ذلك مقابالت مع المرشحي 

ز  المختضة )ويفضل أن يكون ذلك عير تقنية الفيديو( لضمان التوافق بي 
 عن الجمع ب

ً
ي التشكيلة الزمالء، فضال

ات، فز ز مزي    ج مالئم من المهارات والخير ي 
ز عىل الهيئة التأكد من أن  ز الذين سيقودون اللجنة. كما يتعي  العامة للموظفي 

ي إعالن 
ز يمتلكون الصفات الشخصية ذات الصلة المنصوص عليها فز المرشحي 
ز  ا إيالء االعتبار الواجب إلتاحة المرشحي 

ً
الوظيفة الشاغرة. ويجب أيض

ز  امهم ومهنيتهم. ويجب عىل الهيئة التأكد من الحصول عىل سجالت كافية والي 
ز أثناء المقابالت.   من المرشحي 

ي أو أشكال أخرى من 23 ا إجراء اختبار كتاتر
ً
. ويمكن للهيئة أن تقرر أيض

االختبارات. وإذا لزم األمر، يجوز للهيئة أن تطلب المساعدة من اللجنة و/أو 
ي تلك من أي خبي  آخر ذي صلة )

اء آخرون ذوي صلة( لمساعدتها فز خير
ة الخارجية، يجوز للهيئة أن تطلب  المهام. وإذا كان البد من االستعانة بالخير

 التمويل من أمانة الويبو لهذا الغرض. 

ي أو أشكال أخرى من 23 ا إجراء اختبار كتاتر
ً
. ويمكن للهيئة أن تقرر أيض

تطلب المساعدة من اللجنة و/أو  االختبارات. وإذا لزم األمر، يجوز للهيئة أن
ي تلك 

اء آخرون ذوي صلة( لمساعدتها فز من أي خبي  آخر ذي صلة )خير
ة الخارجية، يجوز للهيئة أن تطلب  المهام. وإذا كان البد من االستعانة بالخير

 التمويل من أمانة الويبو لهذا الغرض. 

نامج 24 انية، تجري . وألغراض تقديم توصيتها )توصياتها( إىل لجنة الير ز والمي 
ي 
ز فز ز المدرجي  ز بناء عىل مجموعة المرشحي  الهيئة عملية تصنيف المرشحي 

القائمة المختضة مع مراعاة الطلب الذي قدموه وأداءهم أثناء المقابلة وأي 
ي أو أي أشكال أخرى من االختبارات.   اختبار كتاتر

نامج وال24 انية، تجري . وألغراض تقديم توصيتها )توصياتها( إىل لجنة الير ز مي 
ي 
ز فز ز المدرجي  ز بناء عىل مجموعة المرشحي  الهيئة عملية تصنيف المرشحي 

القائمة المختضة مع مراعاة الطلب الذي قدموه وأداءهم أثناء المقابلة وأي 
ي أو أي أشكال أخرى من االختبارات.   اختبار كتاتر

ن من . وإذا لم يكن هناك، بعد إجراء االختيار أعاله، مرشحون مؤهلو 25
ي يلزمها تقديم عضو جديد، فستكون 

المجموعة )المجموعات( اإلقليمية الت 
منح األولوية 

ُ
ي ال ت

ز من المجموعات اإلقليمية الت  الهيئة ملزمة بتقييم المرشحي 
ي الفقرة 

ز فز ي إعالن الوظيفة الشاغرة، عىل النحو المبي 
، وتستأنف العملية 16فز

ي نهاية هذه ا 18من الفقرة 
ا. وفز

ً
لعملية، تحدد الهيئة المرشح األعىل فصاعد

 .  تصنيفا، أيا كان تمثيله اإلقليمي

. وإذا لم يكن هناك، بعد إجراء االختيار أعاله، مرشحون مؤهلون من 25

ي يلزمها تقديم عضو جديد، فستكون 
المجموعة )المجموعات( اإلقليمية الت 

ي 
ز من المجموعات اإلقليمية الت  منح األولوية الهيئة ملزمة بتقييم المرشحي 

ُ
ال ت

ي الفقرة 
ز فز ي إعالن الوظيفة الشاغرة، عىل النحو المبي 

، وتستأنف العملية 16فز
ي نهاية هذه العملية، تحدد الهيئة المرشح األعىل  18من الفقرة 

ا. وفز
ً
فصاعد

 .  تصنيفا، أيا كان تمثيله اإلقليمي

 تأكيد المالءمة واإلتاحة واو. 
 

قريرها، تطلب الهيئة من أمينها القيام بالمهام قبل وضع الصيغة النهائية لت. 26
نامج  ( الذي سيوض به للجنة الير ز التالية فيما يتعلق بالمرشح )المرشحي 

انية:  ز  والمي 
 

إجراء جميع الفحوصات عىل المعلومات األساسية ذات الصلة.  أ(
وبمجرد االنتهاء، يجب تقديم تلك الفحوصات المذكورة إىل 

 الهيئة لدراستها. 
 

ي قد تمس  ب(
ة الت  ار الكبي  ز باإلفصاح عن األضز مطالبة المرشحي 

ي ذلك تضارب 
باستقالليتهم أو موضوعيتهم أو حيادهم، بما فز

ي حال تنصيبهم. 
، فز ي الحاضز

ي و/أو فز
ي الماضز

 المصالح فز
 

ز طيلة مدة شغل  ج( ز بأنهم متاحي  طلب تأكيد من المرشحي 
ي حالة تنصيبهم

 .المنصب، فز

 واإلتاحة تأكيد المالءمة واو. 
 

قبل وضع الصيغة النهائية لتقريرها، تطلب الهيئة من أمينها القيام بالمهام . 26
نامج  ( الذي سيوض به للجنة الير ز التالية فيما يتعلق بالمرشح )المرشحي 

انية:  ز  والمي 
 

إجراء جميع الفحوصات عىل المعلومات األساسية ذات الصلة.  أ(
الفحوصات المذكورة إىل وبمجرد االنتهاء، يجب تقديم تلك 

 الهيئة لدراستها. 
 

ي قد تمس  ب(
ة الت  ار الكبي  ز باإلفصاح عن األضز مطالبة المرشحي 

ي ذلك تضارب 
باستقالليتهم أو موضوعيتهم أو حيادهم، بما فز

ي حال تنصيبهم. 
، فز ي الحاضز

ي و/أو فز
ي الماضز

 المصالح فز
 

ز طيلة مدة شغل  ج( ز بأنهم متاحي  طلب تأكيد من المرشحي 
ي حالة تنصيبهم

 .المنصب، فز

 التوصية والتنصيب زاي. 
 

انية، من 27 ز نامج والمي  . تقدم الهيئة توصيتها )توصياتها( النهائية إىل لجنة الير

ز مسودته. ويعتمد رئيس الهيئة وجميع أعضائها  خالل تقرير مفصل، ُيعد األمي 
ية لجميع ذلك التقرير. كما يجب عىل الهيئة أن ترفق بتقريرها السي  الذات

ي اللجنة. 
 األفراد الذين تمت التوصية بتنصيبهم فز

 التوصية والتنصيب زاي. 
 

انية، من 27 ز نامج والمي  . تقدم الهيئة توصيتها )توصياتها( النهائية إىل لجنة الير

ز مسودته. ويعتمد رئيس الهيئة وجميع أعضائها  خالل تقرير مفصل، ُيعد األمي 
أن ترفق بتقريرها السي  الذاتية لجميع  ذلك التقرير. كما يجب عىل الهيئة

ي اللجنة. 
 األفراد الذين تمت التوصية بتنصيبهم فز

ي بشأن تشكيلة اللجنة من 28
انية القرار النهات  ز نامج والمي  . وستتخذ لجنة الير

ا لتوصية )توصيات( الهيئة. 
ً
(، وفق ز  خالل تنصيب المرشح )المرشحي 

انية ال28 ز نامج والمي  ي بشأن تشكيلة اللجنة من . وستتخذ لجنة الير
قرار النهات 

ا لتوصية )توصيات( الهيئة. 
ً
(، وفق ز  خالل تنصيب المرشح )المرشحي 

اء حاء.   قائمة/مجموعة الخبر
 

ي القائمة المختضة، حسب . 29
ز الواردة أسماؤهم فز ُيدرج جميع المرشحي 

ي المستقبل جراء 
اء لالستفادة منهم فز ي قائمة/مجموعة الخير

تصنيف الهيئة، فز
ز  ي الفقرتي 

 أدناه.  31و 30أي ظروف استثنائية، كما هو موضح فز

اء حاء.   قائمة/مجموعة الخبر
 

ي . 29
ز الواردة أسماؤهم فز  القائمة المختضة، حسب ُيدرج جميع المرشحي 

ي المستقبل جراء 
اء لالستفادة منهم فز ي قائمة/مجموعة الخير

تصنيف الهيئة، فز
ز  ي الفقرتي 

 أدناه.  31و 30أي ظروف استثنائية، كما هو موضح فز
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اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة 
حة من األمانة )  (2021يوليو  29المقي 

اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة 
انية  ز نامج والمي  لة من قبل لجنة الير

ّ
حة من األمانة، بصيغتها المعد المقي 

 (2021مبر سبت  15)

انية 30 ز نامج والمي  ز اتخاذ لجنة الير ي بي 
ي تنقضز

ة الت  . وإذا اتضح، خالل الفي 

ي وبدء مدة شغل الم
رشح الذي تم تنصيبه لمنصبه، أن المرشح قرارها النهات 

المذكور غي  الئق بشكل غي  متوقع لشغل المنصب، أو غي  قادر أو غي  راغب 
ي تحمل المسؤولية، عىل الرغم من التأكيد الذي تم استالمه بموجب القسم 

فز
"واو" أعاله، سُينصب المرشح التاىلي األعىل تصنيفا المتاح من نفس 

ي حالة غياب مرشح بديل متاح المجموعة اإلقليمية ب
ناًء عىل تقييم الهيئة. وفز

من تلك الشاكلة، سُينصب المرشح األعىل تصنيفا المتاح حسب تقييم الهيئة، 
 .  أيا كان تمثيله اإلقليمي

انية 30 ز نامج والمي  ز اتخاذ لجنة الير ي بي 
ي تنقضز

ة الت  . وإذا اتضح، خالل الفي 

ي وبدء مدة شغل المرشح ال
ذي تم تنصيبه لمنصبه، أن المرشح قرارها النهات 

المذكور غي  الئق بشكل غي  متوقع لشغل المنصب، أو غي  قادر أو غي  راغب 
ي تحمل المسؤولية، عىل الرغم من التأكيد الذي تم استالمه بموجب القسم 

فز
"واو" أعاله، سُينصب المرشح التاىلي األعىل تصنيفا المتاح من نفس 

ي حالة غياب مرشح بديل متاح ىل تقييم الهيئة. المجموعة اإلقليمية بناًء ع
وفز

من تلك الشاكلة، سُينصب المرشح األعىل تصنيفا المتاح حسب تقييم الهيئة، 
 .  أيا كان تمثيله اإلقليمي

ي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء اللجنة أثناء واليته، سيشغل المقعد  . 31
وفز

المتاح من نفس المجموعة الشاغر، قدر اإلمكان، المرشح األعىل تصنيفا 
ا، يشغل المقعد الشاغر المرشح األعىل 

ً
اإلقليمية. وإذا لم يكن ذلك ممكن

طبق نفس المنهجية إذا أصبح 
ُ
. وست تصنيفا المتاح أيا كان تمثيله اإلقليمي

المقعد شاغًرا بعدما اتضح أن العضو غي  الئق لشغل المنصب، أو غي  قادر أو 
ي أداء واجباته. 

 غي  راغب فز

ي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء اللجنة أثناء واليته، سيشغل المقعد 31
. وفز

الشاغر، قدر اإلمكان، المرشح األعىل تصنيفا المتاح من نفس المجموعة 
ا، يشغل المقعد الشاغر المرشح األعىل اإلقليمية. 

ً
وإذا لم يكن ذلك ممكن

طبق نف
ُ
. وست س المنهجية إذا أصبح تصنيفا المتاح أيا كان تمثيله اإلقليمي

المقعد شاغًرا بعدما اتضح أن العضو غي  الئق لشغل المنصب، أو غي  قادر أو 
ي أداء واجباته. 

 غي  راغب فز

 آلية المراجعة طاء. 
 

اجع الدول األعضاء اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة حسب  . 32 سي 
ورة للتأكد من أنها ال تزال مناسبة للغرض.   الضز

 آلية المراجعة طاء. 
 

اجع الدول األعضاء اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة حسب 32 . سي 

ورة للتأكد من أنها ال تزال مناسبة للغرض.   الضز

 

حة من األمانة  اختصاصات لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
 (2021يوليو  29)

حة من األمانة،  اختصاصات لجنة الويبو  االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
انية ) ز نامج والمي  لة من قبل لجنة الير

ّ
 (2021سبتمبر   15بصيغتها المعد

 الديباجة ألف. 
 
ي سبتمير  . 1

عىل إنشاء لجنة  2005وافقت الجمعية العامة للويبو المعقودة فز
ي سبتمير 

لويبو عىل تغيي  ، وافقت الجمعية العامة ل2010تدقيق للويبو. وفز
لت إجراءات 

َّ
تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة" وعد

 تشكيلها وتعاقب أعضائها. 

 الديباجة ألف. 
 
ي سبتمير  . 1

عىل إنشاء لجنة  2005وافقت الجمعية العامة للويبو المعقودة فز
ي سبتمير 

عىل تغيي  ، وافقت الجمعية العامة للويبو 2010تدقيق للويبو. وفز
لت إجراءات 

َّ
تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة" وعد

 تشكيلها وتعاقب أعضائها. 

 األدوار والمسؤوليات باء. 
 
. اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة )اللجنة( هي هيئة فرعية تابعة 2

انية.  ز نامج والمي  اء للجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للير وهي لجنة خير
نامج  استشارية مستقلة تساعد الجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للير

ي أداء مسؤولياتهما الرقابية. 
انية فز ز  والمي 

 األدوار والمسؤوليات باء. 
 
. اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة )اللجنة( هي هيئة فرعية تابعة 2

اء  للجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو  انية. وهي لجنة خير ز نامج والمي  للير
نامج  استشارية مستقلة تساعد الجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للير

ي أداء مسؤولياتهما الرقابية. 
انية فز ز  والمي 
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 . تتوىل اللجنة المسؤوليات التالية: 3
 

ي التقارير المالية:  )أ(
 فز

 
تبة عىل  "1" الويبو من المسائل إسداء المشورة بشأن اآلثار المي 

ي البيانات المالية وتقرير أداء الويبو؛
 والتوجهات البارزة فز

ي سياسات المحاسبة والمعايي   "2"
ات اإلدارية فز مناقشة التغيي 

 المحاسبية. 
 

ي إدارة المخاطر والمراقبة الداخلية:  )ب(
 فز

 
استعراض جودة وفعالية إجراءات إدارة المخاطر وإسداء المشورة  "1"

 ا؛بشأنه
استعراض مالءمة وفعالية إطار المراقبة الداخلية وإسداء المشورة  "2"

 بشأنه؛
حة للنظام الماىلي والئحته وإسداء  "3"

استعراض التعديالت المقي 
 المشورة بشأنها. 

 
ي المراجعة الخارجية للحسابات:  )ج(

 فز
 

ي بشأن  "1" تبادل المعلومات واآلراء مع مراجع الحسابات الخارحر
ة وخطط  اتيجية العامة لمراجعة الحسابات والمخاطر الكبي 

االسي 
حة؛  العمل المقي 

إنشاء آلية لمناقشة أهم النتائج والتوصيات المنبثقة عن مراجعة  "2"
؛ ي  الحسابات مع مراجع الحسابات الخارحر

ي ورفع التعليقات عليه  "3" ي تقرير مراجع الحسابات الخارحر
النظر فز

نامج و  انية كي تنظر فيها؛إىل لجنة الير
ز  المي 

 لنتائج المراجعة  "4"
ً
ي اتخذتها اإلدارة استجابة

استعراض اإلجراءات الت 
 الخارجية للحسابات وتوصياتها. 

 
ي الرقابة الداخلية:  )د(

 فز
 

حة لشعبة الرقابة الداخلية، إّبان  "1" استعراض خطة العمل المقي 
ة من العام السابق لتنفيذها، وإسداء المشورة بشأنها  الدورة األخي 

 مع ضمان التنسيق مع خطة عمل المراجعة الخارجية للحسابات؛
استعراض تنفيذ خطة عمل شعبة الرقابة الداخلية ونتائج  "2"

عمليات التقييم الداخلية والخارجية وإسداء المشورة بشأن جودة 
؛  وظيفة الرقابة الداخلية وفعاليتها وكفاءتها واستقاللها التنظيمي

ي يوجد إسدا  "3"
ي القضايا الت 

ء المشورة لمدير شعبة الرقابة الداخلية فز
ي ذلك 

فيها عائق جوهري يخل باستقالليته وموضوعيته، بما فز
 تضارب المصالح؛

حة للرقابة الداخلية وإسداء  "4" استعراض السياسات واألدلة المقي 
 المشورة بشأنها؛

لمشورة استعراض تنفيذ توصيات الرقابة الداخلية وإسداء ا "5"
 بشأنها؛

استعراض ميثاق الويبو للرقابة الداخلية عىل أساس دوري،  "6"
بالتشاور مع مدير شعبة الرقابة الداخلية، ورفع ما يتالءم من 
انية كي تنظر فيها؛

ز نامج والمي   توصيات التعديل إىل لجنة الير
ز أو إقالة، بحسب الحال،  "7" إسداء المشورة للمدير العام بشأن تعيي 

ي ذلك استعراض إعالن  مدير 
شعبة الرقابة الداخلية، بما فز

ز المختارين، وتقديم  ح وقائمة المرشحي 
الوظيفة الشاغرة المقي 

ز  ي إقرار التعيي 
تعليقات لمساعدة لجنة التنسيق لدى النظر فز

ح؛  المقي 
تقديم معلومات إىل المدير العام ألغراض تقييم أداء مدير شعبة  "8"

 الرقابة الداخلية؛
إسداء المشورة بشأن ادعاءات سوء السلوك الموجهة للمدير  "9"

 (؛42و 41و 24العام، وفقا لميثاق الرقابة الداخلية )الفقرات 
إسداء المشورة بشأن ادعاءات سوء السلوك الموجهة لمدير  "10"

(. 22شعبة الرقابة الداخلية، وفقا لميثاق الرقابة الداخلية )الفقرة 
هة لمدير وال يجوز اتخاذ أي إجرا  ي أي ادعاءات موجَّ

ءات تحقيق فز
ز للشعبة دون موافقة  شعبة الرقابة الداخلية أو المديرين السابقي 

 اللجنة؛

 . تتوىل اللجنة المسؤوليات التالية: 3
 

ي  )أ(
 التقارير المالية:  فز

 
تبة عىل الويبو من المسائل  "1" إسداء المشورة بشأن اآلثار المي 

ي البيانات المالية وتقرير أداء الويبو؛
 والتوجهات البارزة فز

ي سياسات المحاسبة والمعايي   "2"
ات اإلدارية فز مناقشة التغيي 

 المحاسبية. 
 

ي إدارة المخاطر والمراقبة الداخلية:  )ب(
 فز

 
استعراض جودة وفعالية إجراءات إدارة المخاطر وإسداء المشورة  "1"

 بشأنها؛
استعراض مالءمة وفعالية إطار المراقبة الداخلية وإسداء المشورة  "2"

 بشأنه؛
حة للنظام الماىلي والئحته وإسداء  "3"

استعراض التعديالت المقي 
 المشورة بشأنها. 

 
ي المراجعة الخارجية للحسابات:  )ج(

 فز
 

ي بشأن  "1" تبادل المعلومات واآلراء مع مراجع الحسابات الخارحر
ة وخطط  اتيجية العامة لمراجعة الحسابات والمخاطر الكبي 

االسي 
حة؛  العمل المقي 

إنشاء آلية لمناقشة أهم النتائج والتوصيات المنبثقة عن مراجعة  "2"
؛ ي  الحسابات مع مراجع الحسابات الخارحر

ي تقرير مراجع ا "3"
ي ورفع التعليقات عليه النظر فز لحسابات الخارحر

انية كي تنظر فيها؛
ز نامج والمي   إىل لجنة الير

 لنتائج المراجعة  "4"
ً
ي اتخذتها اإلدارة استجابة

استعراض اإلجراءات الت 
 الخارجية للحسابات وتوصياتها. 

 
ي الرقابة الداخلية:  )د(

 فز
 

حة لشعبة الرقابة الداخلية "1" ، إّبان استعراض خطة العمل المقي 
ة من العام السابق لتنفيذها، وإسداء المشورة بشأنها  الدورة األخي 
 مع ضمان التنسيق مع خطة عمل المراجعة الخارجية للحسابات؛

استعراض تنفيذ خطة عمل شعبة الرقابة الداخلية ونتائج  "2"
عمليات التقييم الداخلية والخارجية وإسداء المشورة بشأن جودة 

؛وظيفة الرقابة ال  داخلية وفعاليتها وكفاءتها واستقاللها التنظيمي
ي يوجد  "3"

ي القضايا الت 
إسداء المشورة لمدير شعبة الرقابة الداخلية فز

ي ذلك 
فيها عائق جوهري يخل باستقالليته وموضوعيته، بما فز

 تضارب المصالح؛
حة للرقابة الداخلية وإسداء  "4" استعراض السياسات واألدلة المقي 

 نها؛المشورة بشأ
استعراض تنفيذ توصيات الرقابة الداخلية وإسداء المشورة  "5"

 بشأنها؛
استعراض ميثاق الويبو للرقابة الداخلية عىل أساس دوري،  "6"

بالتشاور مع مدير شعبة الرقابة الداخلية، ورفع ما يتالءم من 
انية كي تنظر فيها؛

ز نامج والمي   توصيات التعديل إىل لجنة الير
ز أو إقالة، بحسب الحال، إسداء الم "7" شورة للمدير العام بشأن تعيي 

ي ذلك استعراض إعالن 
مدير شعبة الرقابة الداخلية، بما فز

ز المختارين، وتقديم  ح وقائمة المرشحي 
الوظيفة الشاغرة المقي 

ز  ي إقرار التعيي 
تعليقات لمساعدة لجنة التنسيق لدى النظر فز

ح؛  المقي 
العام ألغراض تقييم أداء مدير شعبة تقديم معلومات إىل المدير  "8"

 الرقابة الداخلية؛
إسداء المشورة بشأن ادعاءات سوء السلوك الموجهة للمدير  "9"

 (؛42و 41و 24العام، وفقا لميثاق الرقابة الداخلية )الفقرات 
إسداء المشورة بشأن ادعاءات سوء السلوك الموجهة لمدير  "10"

(. 22اق الرقابة الداخلية )الفقرة شعبة الرقابة الداخلية، وفقا لميث
هة لمدير  ي أي ادعاءات موجَّ

وال يجوز اتخاذ أي إجراءات تحقيق فز
ز للشعبة دون موافقة  شعبة الرقابة الداخلية أو المديرين السابقي 

 اللجنة؛
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حة من األمانة  اختصاصات لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
 (2021يوليو  29)

حة من األمانة،  اختصاصات لجنة الويبو  االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
انية ) ز نامج والمي  لة من قبل لجنة الير

ّ
 (2021سبتمبر   15بصيغتها المعد

ي شعبة الرقابة  "11"
استعراض ادعاءات سوء السلوك الموجهة لموظفز

ز وإسداء المشورة لمدير شعبة الرقابة  ز والسابقي  الداخلية الحاليي 
ي تلك الحاالت.  الداخلية بشأن التضف الواجب
 فز

 
ي األخالقيات:  )ه(

 فز
 

حة لمكتب األخالقيات، إّبان الدورة  "1" استعراض خطة العمل المقي 
ة من العام السابق لتنفيذها، وإسداء المشورة بشأنها؛  األخي 

استعراض تنفيذ خطة عمل مكتب األخالقيات وإسداء المشورة  "2"
 وكفاءتها؛بشأن جودة وظيفة األخالقيات وفعاليتها 

ي يوجد  "3"
ي القضايا الت 

إسداء المشورة لرئيس مكتب األخالقيات فز
ي ذلك 

فيها عائق جوهري يخل باستقالليته وموضوعيته، بما فز
 تضارب المصالح؛

ي مجال األخالقيات وإسداء  "4"
حة فز استعراض السياسات المقي 

 المشورة بشأنها؛
ز أو  "5" إقالة، بحسب الحال،  إسداء المشورة للمدير العام بشأن تعيي 

ي ذلك استعراض إعالن الوظيفة 
رئيس مكتب األخالقيات، بما فز

ز المختارين؛ ح وقائمة المرشحي 
 الشاغرة المقي 

تقديم معلومات إىل المدير العام ألغراض تقييم أداء رئيس مكتب  "6"
 األخالقيات. 

 
 مسؤوليات أخرى:  )و(

 
حة أو أنشطة أو  "1" مشاري    ع محددة، بناء استعراض السياسات المقي 

نامج  عىل طلب الجمعية العامة للويبو أو لجنة الويبو للير
انية، وإسداء المشورة بشأنها؛ ز  والمي 

ي تندرج ضمن  "2"
ي الشؤون الت 

توجيه ما تراه مناسبا من التوصيات، فز
انية.  ز نامج والمي   اختصاصاتها، إىل لجنة الير

ي شعبة الرقابة  "11"
استعراض ادعاءات سوء السلوك الموجهة لموظفز

ز وإسداء ز والسابقي  المشورة لمدير شعبة الرقابة  الداخلية الحاليي 
ي تلك الحاالت. 

 الداخلية بشأن التضف الواجب فز
 

ي األخالقيات:  )ه(
 فز

 
حة لمكتب األخالقيات، إّبان الدورة  "1" استعراض خطة العمل المقي 

ة من العام السابق لتنفيذها، وإسداء المشورة بشأنها؛  األخي 
وإسداء المشورة استعراض تنفيذ خطة عمل مكتب األخالقيات  "2"

 بشأن جودة وظيفة األخالقيات وفعاليتها وكفاءتها؛
ي يوجد  "3"

ي القضايا الت 
إسداء المشورة لرئيس مكتب األخالقيات فز

ي ذلك 
فيها عائق جوهري يخل باستقالليته وموضوعيته، بما فز

 تضارب المصالح؛
ي مجال األخالقيات وإسداء  "4"

حة فز استعراض السياسات المقي 
 بشأنها؛المشورة 

ز أو إقالة، بحسب الحال،  "5" إسداء المشورة للمدير العام بشأن تعيي 
ي ذلك استعراض إعالن الوظيفة 

رئيس مكتب األخالقيات، بما فز
ز المختارين؛ ح وقائمة المرشحي 

 الشاغرة المقي 
تقديم معلومات إىل المدير العام ألغراض تقييم أداء رئيس مكتب  "6"

 األخالقيات. 
 

 مسؤوليات أخرى:  )و(
 

حة أو أنشطة أو مشاري    ع محددة، بناء  "1" استعراض السياسات المقي 
نامج  عىل طلب الجمعية العامة للويبو أو لجنة الويبو للير

انية، وإسداء المشورة بشأنها؛ ز  والمي 
ي تندرج ضمن  "2"

ي الشؤون الت 
توجيه ما تراه مناسبا من التوصيات، فز

نا انية. اختصاصاتها، إىل لجنة الير ز  مج والمي 

 العضوية والمؤهالت جيم. 
 
ف اللجنة، كأقض حد ممكن، من سبعة أعضاء ينتمون إىل المجموعات  . 4

ّ
تؤل

انية  ز نامج والمي  ي الويبو. وستتوىل لجنة الير
اإلقليمية السبع للدول األعضاء فز

نشأ لهذا 
ُ
تنصيب األعضاء السبعة عقب عملية اختيار تجري  ها هيئة تحكيم ت

ي ذلك اللجنة القائمة. الغرض وت
 ساعدها فز

 العضوية والمؤهالت جيم. 
 
ف اللجنة . 4

ّ
من سبعة أعضاء ينتمون إىل المجموعات  ، كأقض حد ممكن،تؤل

ي الويبو 
انية اإلقليمية السبع للدول األعضاء فز ز نامج والمي  . وستتوىل لجنة الير

نشأ لهذا 
ُ
تنصيب األعضاء السبعة عقب عملية اختيار تجري  ها هيئة تحكيم ت

ي ذلك اللجنة القائمة. 
ر أن تكون اللجنة الغرض وتساعدها فز

ّ
ي حال لم تعذ

وفز
ستشار 

ُ
فة من سبعة أعضاء ينتمون إىل المجموعات اإلقليمية السبع، ت

ّ
مؤل

ي هذا الشأن. الدول األعضاء وتت
 خذ قراًرا فز

5 .  : ذ آلية التعاقب ألعضاء اللجنة كما يىلي
ّ
 ستنف

 
ُينصب جميع أعضاء اللجنة لمدة ثالث سنوات، تجدد لمرة  )أ(

ي اللجنة لمدة تزيد عىل ست سنوات 
واحدة. وال يعمل أي عضو فز

ي اإلجمال؛
 فز

 
من حيث المبدأ، ُيستبدل كل عضو خارج من أعضاء اللجنة  )ب(

ي ينتمي إليها. وإذا كان  بمرشح
من المجموعة اإلقليمية نفسها الت 

العضو الخارج ينتمي إىل مجموعة إقليمية لها ممثل آخر، ُيستبدل 
ي 
لة فز

َّ
بمرشح من المجموعة أو المجموعات اإلقليمية غي  الممث

ي حال عدم وجود مرشح من المجموعة اإلقليمية 
اللجنة. ولكن، فز

ي المعايي  ا
ز المعنية يستوفز ي اإلعالن عن الوظيفة، فسيعي َّ

لواردة فز
؛ ي تقييم اللجنة أيا كان تمثيله اإلقليمي

 المرشح األعىل تأهيال فز
 

ي المرفق الرابع؛ )ج(
نة فز  تطبق عملية االختيار المبيَّ

 
ي حالة استقالة أحد أعضاء اللجنة أو وفاته أثناء مدة عمله، أو  )د(

فز
أو غي  قادر أو غي  اتضح أن العضو غي  الئق لشغل المنصب، 

دة 
َّ
اء المحد ي أداء واجباته، يجوز االستعانة بقائمة الخير

راغب فز
ز بديل إلكمال ما تبف  من مدة  خالل عملية االختيار من أجل تعيي 

 . المنصب

5 .  : ذ آلية التعاقب ألعضاء اللجنة كما يىلي
ّ
 ستنف

 
ُينصب جميع أعضاء اللجنة لمدة ثالث سنوات، تجدد لمرة  )أ(

ي اللجنة لمدة تزيد عىل ست سنوات 
واحدة. وال يعمل أي عضو فز

ي اإلجمال؛
 فز

 
ُيستبدل كل عضو خارج من أعضاء اللجنة من حيث المبدأ،  )ب(

ي ينتمي إليها. وإذا كان 
بمرشح من المجموعة اإلقليمية نفسها الت 

العضو الخارج ينتمي إىل مجموعة إقليمية لها ممثل آخر، ُيستبدل 
ي بمرشح من ال

لة فز
َّ
مجموعة أو المجموعات اإلقليمية غي  الممث

ي حال عدم وجود مرشح من المجموعة اإلقليمية اللجنة
. ولكن، فز

ز  ي اإلعالن عن الوظيفة، فسيعي َّ
ي المعايي  الواردة فز

المعنية يستوفز
ي تقييم اللجنة أيا كان تمثيله اإلقليمي 

 ؛المرشح األعىل تأهيال فز
 

ي المرفق الرابع؛تطبق عملية االختيار ا )ج(
نة فز  لمبيَّ

 
ي حالة استقالة أحد أعضاء اللجنة أو وفاته أثناء مدة عمله، أو  )د(

فز
اتضح أن العضو غي  الئق لشغل المنصب، أو غي  قادر أو غي  
دة 

َّ
اء المحد ي أداء واجباته، يجوز االستعانة بقائمة الخير

راغب فز
ز بديل إلكمال م ا تبف  من مدة خالل عملية االختيار من أجل تعيي 

 . المنصب
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حة من األمانة  اختصاصات لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
 (2021يوليو  29)

حة من األمانة،  اختصاصات لجنة الويبو  االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
انية ) ز نامج والمي  لة من قبل لجنة الير

ّ
 (2021سبتمبر   15بصيغتها المعد

ز عىل أعضاء اللجنة أن يتمتعوا بالمؤهالت وما ال يقل عن 6 . ويتعي 

ة المهنية ذات الصلة والحديثة عىل مستوى اإلدارة العليا  10 سنوات من الخير
ي مجاالت مثل التدقيق والتقييم والمالية والمحاسبة وإدارة المخاطر 

فز
جيا المعلومات واألخالقيات وإدارة والتحقيق والشؤون القانونية وتكنولو 

ا بصفات شخصية ذات 
ً
ز عليهم أن يتمتعوا أيض ية واإلدارية. ويتعي  الموارد البشر

اهة والقيم األخالقية المتينة.  ز صلة، مثل االستقاللية والموضوعية والحياد واليز
ز  ام، والكفاءة المهنية، وأن يكونوا متاحي  ز

ويجب أن يظهر أعضاء اللجنة االلي 
فيذ مهامهم. ويجب أن يتوفروا عىل مهارات تواصلية جيدة وأن يكونوا لتن

ز ُيعتير إتقان أي لغة أخرى من لغات الويبو  ي حي 
ية؛ فز ز ز للغة اإلنكلي  متقني 
ة إضافية.  ز  الرسمية مي 

ز عىل أعضاء اللجنة أن يتمتعوا بالمؤهالت و 6 ما ال يقل عن . ويتعي 
ة المهنية ذات الصلة وا سنوات من 10  الرتب اإلدارةلحديثة عىل مستوى الخير

ي مجاالت مثل التدقيق والتقييم والمالية والمحاسبة وإدارة المخاطر 
العليا فز

والتحقيق والشؤون القانونية وتكنولوجيا المعلومات واألخالقيات وإدارة 
ا بصفات شخصية ذات 

ً
ز عليهم أن يتمتعوا أيض ية واإلدارية. ويتعي  الموارد البشر

اهة والقيم األخالقية المتينة. صلة، مثل االس  ز تقاللية والموضوعية والحياد واليز
ز  ام، والكفاءة المهنية، وأن يكونوا متاحي  ز

ويجب أن يظهر أعضاء اللجنة االلي 
لتنفيذ مهامهم. ويجب أن يتوفروا عىل مهارات تواصلية جيدة وأن يكونوا 

ز ُيعتير إتقان أي لغة أخرى  ي حي 
ية؛ فز ز ز للغة اإلنكلي  من لغات الويبو متقني 
ة إضافية.  ز  الرسمية مي 

ي أن يعكس تشكيل اللجنة التوافق، فضال عن مزي    ج المهارات . 7
وينبغز

ي أن 
ز الرجال والنساء. وينبغز ي االعتبار التوازن بي 

ات المناسب مع األخذ فز والخير
ي المجاالت التالية: 

 تكون اللجنة جامعة للكفاءات فز
 

 التخصصية المتعلقة بعمل المنظمة؛اإللمام بالشؤون التقنية أو  )أ(
 

كات مشابهة  )ب( ي إدارة منظمات وشر
ز العام والخاص فز ة القطاعي  خير

 من حيث الحجم والتعقيد؛
 

ي ذلك أهدافها  )ج(
ي تعمل فيها المنظمة، بما فز

فهم األوضاع العامة الت 
 وثقافتها وبنيتها؛

 
ي المنظ )د(

 مة؛فهم دقاِئق الوضع اإلداري وهياكل المساءلة فز
 

ي منظومة األمم المتحدة؛ )ه(
ي المراقبة أو اإلدارة فز

ة العالية فز  الخير
 

ة الدولية و/أو الحكومية الدولية.  )و(  الخير

ي أن يعكس تشكيل اللجنة التوافق، فضال عن مزي    ج المهارات . 7
وينبغز

ي أن 
ز الرجال والنساء. وينبغز ي االعتبار التوازن بي 

ات المناسب مع األخذ فز والخير
ي المجاالت التالية: 

 تكون اللجنة جامعة للكفاءات فز
 

 اإللمام بالشؤون التقنية أو التخصصية المتعلقة بعمل المنظمة؛ )أ(
 

كات مشابهة  )ب( ي إدارة منظمات وشر
ز العام والخاص فز ة القطاعي  خير

 من حيث الحجم والتعقيد؛
 

ي ذلك  )ج(
ي تعمل فيها المنظمة، بما فز

أهدافها فهم األوضاع العامة الت 
 وثقافتها وبنيتها؛

 
ي المنظمة؛ )د(

 فهم دقاِئق الوضع اإلداري وهياكل المساءلة فز
 

ي منظومة األمم المتحدة؛ )ه(
ي المراقبة أو اإلدارة فز

ة العالية فز  الخير
 

ة الدولية و/أو الحكومية الدولية.  )و(  الخير

وال أن  . يعمل األعضاء بصفتهم الشخصية؛ وال يجوز أن يفوضوا واجباتهم،8
ي دورات اللجنة. وال يطلب األعضاء، عند أداء 

ينوب عنهم أي شخص آخر فز
 .واجباتهم، وال يتلقون تعليمات من أي حكومة أو أي طرف آخر

. يعمل األعضاء بصفتهم الشخصية؛ وال يجوز أن يفوضوا واجباتهم، وال أن 8

ي دورات اللجنة. وال يطلب األعضاء، عند 
أداء  ينوب عنهم أي شخص آخر فز

 .واجباتهم، وال يتلقون تعليمات من أي حكومة أو أي طرف آخر

ع أعضاء اللجنة بيان إفصاح عن المصالح.  . 9
ِّ
ع أعضاء اللجنة بيان إفصاح عن المصالح. 9 يوق

ِّ
 . يوق

ي أن يكون األعضاء الجدد عىل إلمام بأهداف المنظمة وبنيتها  . 10
ينبغز

ي تحكمها، أو يلموا بها من خالل برنامج تمهيدي تنظمه 
وثقافتها والقواعد الت 

 أمانة الويبو بالتشاور مع الدول األعضاء ومشاركتها. 

ي أن يكون األعضاء الجدد عىل إلمام بأهداف المنظمة وبنيتها 10
. ينبغز

ي تحكمها، أو يلموا بها من خالل برنامج تمهيدي تنظمه  وثقافتها 
والقواعد الت 

 أمانة الويبو بالتشاور مع الدول األعضاء ومشاركتها. 

ي الويبو 11
ز فز ح للتعيي 

ّ
ش ة الي  . ال يجوز ألعضاء اللجنة وال ألفراد أشهم المباشر

ة خالل مدة واليتهم وطيلة خمس سنوات بع ة أو غي  مباشر د بطريقة مباشر
انقضاء مدة واليتهم. وبالمثل، يجب أال يكون أعضاء اللجنة قد عملوا 
ي تىلي انضمامهم إىل اللجنة. 

ي الخمس سنوات الت 
ي الويبو فز

ز فز  كموظفي 

ي الويبو 11
ز فز ح للتعيي 

ّ
ش ة الي  . ال يجوز ألعضاء اللجنة وال ألفراد أشهم المباشر

ة خالل مدة واليتهم وطيل ة أو غي  مباشر ة خمس سنوات بعد بطريقة مباشر
انقضاء مدة واليتهم. وبالمثل، يجب أال يكون أعضاء اللجنة قد عملوا 
ي تىلي انضمامهم إىل اللجنة. 

ي الخمس سنوات الت 
ي الويبو فز

ز فز  كموظفي 

 منصب الرئيس دال. 
 

ي حال أصبح منصب  . 12
ينتخب أعضاء اللجنة سنويا رئيسا ونائبا للرئيس. وفز

ة الوالية، يتوىل نائب الرئيس منصب الرئيس حت  الرئاسة شاغرا قبل انتهاء ف ي 
ي حال غياب كل من 

انتهاء والية سلفه، وينتخب األعضاء نائب رئيس آخر. وفز
ي األعضاء تسمية رئيس باإلنابة من بينهم لتوجيه 

الرئيس ونائبه، يجوز لباف 
 االجتماع أو الدورة بأكملها. 

 منصب الرئيس دال. 
 

ي حال أصبح منصب ينتخب أعضاء اللجنة  . 12
سنويا رئيسا ونائبا للرئيس. وفز

ة الوالية، يتوىل نائب الرئيس منصب الرئيس حت   الرئاسة شاغرا قبل انتهاء في 
ي حال غياب كل من 

انتهاء والية سلفه، وينتخب األعضاء نائب رئيس آخر. وفز
ي األعضاء تسمية رئيس باإلنابة من بينهم لتوجيه 

الرئيس ونائبه، يجوز لباف 
 االجتماع أو الدورة بأكملها. 

 رد التكاليف هاء. 
 

ي يضطلعون بها بصفتهم أعضاء  . 13
ال يتقاضز األعضاء أجرا لقاء األنشطة الت 

 الويبو ألعضاء اللجنة، وفقا لنظام الويبو الماىلي والئحته، 
ّ
ي اللجنة. ولكن، ترد

فز
ي  أي تكاليف سفر وبدل إقامة يتكبدونها 

ي السفر من أجل المشاركة فز
ورة فز بالضز

 اللجنة واالجتماعات الرسمية األخرى. 

 رد التكاليف هاء. 
 

ي يضطلعون بها بصفتهم أعضاء  . 13
ال يتقاضز األعضاء أجرا لقاء األنشطة الت 

 الويبو ألعضاء اللجنة، وفقا لنظام الويبو الماىلي والئحته، 
ّ
ي اللجنة. ولكن، ترد

فز
ي أي تكاليف سفر وبد

ي السفر من أجل المشاركة فز
ورة فز ل إقامة يتكبدونها بالضز

 اللجنة واالجتماعات الرسمية األخرى. 

 حماية األعضاء واو. 
 

ُيمنح أعضاء اللجنة حماية من اإلجراءات المتخذة ضدهم نتيجة األنشطة  . 14
ي اللجنة، طالما نفذوا 

ي يؤدونها خالل ممارستهم لمسؤولياتهم كأعضاء فز
الت 

 نشطة بحسن نية وبذلوا العناية الواجبة. تلك األ 

 حماية األعضاء واو. 
 

ُيمنح أعضاء اللجنة حماية من اإلجراءات المتخذة ضدهم نتيجة األنشطة  . 14
ي اللجنة، طالما نفذوا 

ي يؤدونها خالل ممارستهم لمسؤولياتهم كأعضاء فز
الت 

 تلك األنشطة بحسن نية وبذلوا العناية الواجبة. 
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حة من األمانة  اختصاصات لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
 (2021يوليو  29)

حة من األمانة،  اختصاصات لجنة الويبو  االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
انية ) ز نامج والمي  لة من قبل لجنة الير

ّ
 (2021سبتمبر   15بصيغتها المعد

ي االجتماعا زاي. 
 ت والنصاب القانون 

 
. وقد تقرر  . 15 ي مقر الويبو الرئيسي

تعقد اللجنة دورة رسمية كل ثالثة أشهر فز
اضية  ي قضايا من خالل مشاورات افي 

ي ظروف اضطرارية، النظر فز
اللجنة، فز

ي تتوصل إليها خالل 
والتوصل إىل استنتاجات لها األثر ذاته لالستنتاجات الت 

 دوراتها العادية. 

ي االج زاي. 
 تماعات والنصاب القانون 

 
. وقد تقرر  . 15 ي مقر الويبو الرئيسي

تعقد اللجنة دورة رسمية كل ثالثة أشهر فز
اضية  ي قضايا من خالل مشاورات افي 

ي ظروف اضطرارية، النظر فز
اللجنة، فز

ي تتوصل إليها خالل 
والتوصل إىل استنتاجات لها األثر ذاته لالستنتاجات الت 

 دوراتها العادية. 

ال بد من حضور أربعة من أعضاء اللجنة عىل األقل لكي يكتمل النصاب  . 16
 . ي
 القانوتز

. ال بد من حضور أربعة من أعضاء اللجنة عىل األقل لكي يكتمل النصاب 16

 . ي
 القانوتز

هم 17 ي أمانة الويبو أو غي 
ز فز . يجوز للجنة أن توجه دعوة إىل المسؤولي 

 لحضور دوراتها. 
هم  . يجوز للجنة أن توجه17 ي أمانة الويبو أو غي 

ز فز دعوة إىل المسؤولي 
 لحضور دوراتها. 

ي جلسات خاصة مع 18
ي السنة عىل األقل فز

. تجتمع اللجنة مرة واحدة فز

ية والمراقب ومدير شعبة الرقابة  المدير العام ومدير إدارة الموارد البشر
ز المظالم ومراجع الحسابات  الداخلية ورئيس مكتب األخالقيات وأمي 

، عىلال ي .  خارحر  التواىلي

ي جلسات خاصة مع 18
ي السنة عىل األقل فز

. تجتمع اللجنة مرة واحدة فز

ية والمراقب ومدير شعبة الرقابة  المدير العام ومدير إدارة الموارد البشر
ز المظالم ومراجع الحسابات  الداخلية ورئيس مكتب األخالقيات وأمي 

، عىل ي .  الخارحر  التواىلي

 واالستعراضإعداد التقارير  حاء. 
 

طلع اللجنة الدول األعضاء عىل عملها بانتظام. وعىل وجه الخصوص، 19
ُ
. ت

تعقد اللجنة، عقب كل دورة من دوراتها الرسمية، اجتماعا إعالميا مع ممثىلي 
انية.  ز نامج والمي  م تقريرا إىل لجنة الير

ِّ
ي الويبو وتقد

 الدول األعضاء فز

 إعداد التقارير واالستعراض حاء. 
 

طلع اللجنة الدول األعضاء عىل عملها بانتظام. وعىل وجه الخصوص، 19
ُ
. ت

تعقد اللجنة، عقب كل دورة من دوراتها الرسمية، اجتماعا إعالميا مع ممثىلي 
انية.  ز نامج والمي  م تقريرا إىل لجنة الير

ِّ
ي الويبو وتقد

 الدول األعضاء فز

نامج وا20 م اللجنة تقريرا سنويا إىل لجنة الير
ِّ
انية والجمعية العامة . تقد ز لمي 

ي نفذتها واستنتاجاتها بإيجاز. 
للويبو، تعرض فيه أنشطتها وعمليات التقييم الت 

 تعليقات اللجنة عىل تقرير مراجع الحسابات 
ً
ويتضمن التقرير السنوي أيضا

انية. ولهذا الغرض، تتلف  اللجنة  ز نامج والمي  ي لكي تنظر فيها لجنة الير الخارحر
ي قبل موعد دورة لجنة نسخة موقعة من ت قرير مراجع الحسابات الخارحر

انية بأربعة أسابيع عىل األقل.  ز نامج والمي   الير

انية والجمعية العامة 20 ز نامج والمي  م اللجنة تقريرا سنويا إىل لجنة الير
ِّ
. تقد

ي نفذتها واستنتاجاتها بإيجاز. 
للويبو، تعرض فيه أنشطتها وعمليات التقييم الت 

 تعليقات اللجنة عىل تقرير مراجع الحسابات  ويتضمن التقرير 
ً
السنوي أيضا

انية. ولهذا الغرض، تتلف  اللجنة  ز نامج والمي  ي لكي تنظر فيها لجنة الير الخارحر
ي قبل موعد دورة لجنة  نسخة موقعة من تقرير مراجع الحسابات الخارحر

انية بأربعة أسابيع عىل األقل.  ز نامج والمي   الير

نهم الرئيس، بحكم المنصب، يحضز الرئيس أو  . 21 أعضاء آخرون يعيِّ
انية.  ز نامج والمي  ي تعقدها الجمعية العامة ولجنة الير

االجتماعات الوجيهة الت 
نهم الرئيس اجتماعات تعقدها  ويجوز أن يحضز الرئيس أو أعضاء آخرون يعيِّ

 لجان أخرى، بناء عىل طلبها. 

نهم الرئيس . 21 ، بحكم المنصب، يحضز الرئيس أو أعضاء آخرون يعيِّ
انية.  ز نامج والمي  ي تعقدها الجمعية العامة ولجنة الير

االجتماعات الوجيهة الت 
نهم الرئيس اجتماعات تعقدها  ويجوز أن يحضز الرئيس أو أعضاء آخرون يعيِّ

 لجان أخرى، بناء عىل طلبها. 

ي  طاء. 
 التقييم الذان 

 
ز عىل األقل، تقييما ذات22 يا لغرضها وواليتها من . تجري اللجنة، مرة كل سنتي 

 أجل ضمان فعالية عملها. 

ي  طاء. 
 التقييم الذان 

 
ز عىل األقل، تقييما ذاتيا لغرضها وواليتها من 22 . تجري اللجنة، مرة كل سنتي 

 أجل ضمان فعالية عملها. 

 أمي   اللجنة ياء. 
 

ز أمانة الويبو، بالتشاور مع اللجنة، أمينا للجنة يتوىل تقديم 23 المساعدة . تعي ِّ
اء  ز بخير  أن تستعي 

ً
اللوجستية والتقنية إىل اللجنة. ويجوز للجنة أيضا

، بحسب الحاجة، لدعم أعمالها.  ز ز خارجيي   استشاريي 

 أمي   اللجنة ياء. 
 

ز أمانة الويبو، بالتشاور مع اللجنة، أمينا للجنة يتوىل تقديم المساعدة 23 . تعي ِّ

اء اللوجستية والتقنية إىل اللجنة. ويجوز لل ز بخير  أن تستعي 
ً
جنة أيضا

، بحسب الحاجة، لدعم أعمالها.  ز ز خارجيي   استشاريي 

ي 24
. تشمل تلك المساعدة اإلعداد لدورات اللجنة وحضورها والمساعدة فز

 إعداد بحوث 
ً
وعات التقارير وأي مراسالت. وقد تشمل أيضا إعداد مشر

ي إطار التحضي  لدورات اللجنة، حسب 
طلب وورقات مواقف أساسية فز

 اللجنة. 

ي 24
. تشمل تلك المساعدة اإلعداد لدورات اللجنة وحضورها والمساعدة فز

 إعداد بحوث 
ً
وعات التقارير وأي مراسالت. وقد تشمل أيضا إعداد مشر

ي إطار التحضي  لدورات اللجنة، حسب طلب 
وورقات مواقف أساسية فز

 اللجنة. 

ز اللجنة بإسهام رئيس اللج25 ز اللجنة بإسهام رئيس اللجنة وبالتشاور معه. 25 نة وبالتشاور معه. . ُيجرى تقييم أداء أمي   . ُيجرى تقييم أداء أمي 

انية كاف.   المب  
 

درج الويبو 26
ُ
انيتها للثنائية اعتمادات خاصة للجنة تغىطي التكاليف  . ت ز ي مي 

فز
المرتبطة باألنشطة المشمولة بوالية اللجنة، وهي تحديدا عقد أرب  ع دورات 
رسمية تدوم كل واحدة منها أربعة إىل خمسة أيام مبدئيا، وحضور أعضاء 
انية والجمعية العامة واجتماعات أخ ز نامج والمي  رى اللجنة دورات لجنة الير

ز اللجنة الدعم المطلوب، واالستعانة  حسب ما هو مطلوب، وتقديم أمي 
ز حسب االقتضاء.  ز خارجيي  اء استشاريي   بخير

انية كاف.   المب  
 

انيتها للثنائية اعتمادات خاصة للجنة تغىطي التكاليف 26 ز ي مي 
درج الويبو فز

ُ
. ت

ورات المرتبطة باألنشطة المشمولة بوالية اللجنة، وهي تحديدا عقد أرب  ع د
رسمية تدوم كل واحدة منها أربعة إىل خمسة أيام مبدئيا، وحضور أعضاء 
انية والجمعية العامة واجتماعات أخرى  ز نامج والمي  اللجنة دورات لجنة الير
ز اللجنة الدعم المطلوب، واالستعانة  حسب ما هو مطلوب، وتقديم أمي 

ز حسب االقتضاء.  ز خارجيي  اء استشاريي   بخير

وريةالمعلومات  الم.   الض 
 

د أمانة الويبو اللجنة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بجدول أعمالها 27 . تزوِّ

ي وقت مبكر قبل موعد كل دورة رسمية. 
وبأي معلومات وجيهة أخرى فز

ي 
ز فز اء االستشاريي  ز والخير وط إىل جميع الموظفي  وسيكون للجنة نفاذ غي  مشر

 المنظمة، فضال عن النفاذ إىل السجالت. 

ورية الم.   المعلومات الض 
 

د أمانة الويبو اللجنة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بجدول أعمالها 27 . تزوِّ

ي وقت مبكر قبل موعد كل دورة رسمية. 
وبأي معلومات وجيهة أخرى فز

ي 
ز فز اء االستشاريي  ز والخير وط إىل جميع الموظفي  وسيكون للجنة نفاذ غي  مشر

 الت. المنظمة، فضال عن النفاذ إىل السج
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حة من األمانة  اختصاصات لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
 (2021يوليو  29)

حة من األمانة،  اختصاصات لجنة الويبو  االستشارية المستقلة للرقابة المقي 
انية ) ز نامج والمي  لة من قبل لجنة الير

ّ
 (2021سبتمبر   15بصيغتها المعد

 التعديالت المدخلة عىل االختصاصات ميم. 
 

. وافقت الجمعية العامة للويبو عىل التعديالت السابقة لهذه االختصاصات 28

ي سبتمير 
وأكتوبر  2012وأكتوبر  2011وسبتمير  2010وسبتمير  2007فز

ي 2018وأكتوبر  2015
. ووافقت الجمعية العامة للويبو عىل آخر تعديل فز

 لوثيقة ]سُيدرج المرجع الحقا[(. )ا 2021أكتوبر 

 التعديالت المدخلة عىل االختصاصات ميم. 
 

. وافقت الجمعية العامة للويبو عىل التعديالت السابقة لهذه االختصاصات 28

ي سبتمير 
وأكتوبر  2012وأكتوبر  2011وسبتمير  2010وسبتمير  2007فز

ي . ووافقت الجمعية العامة للويبو عىل آخ2018وأكتوبر  2015
ر تعديل فز

 )الوثيقة ]سُيدرج المرجع الحقا[(.  2021أكتوبر 

تستعرض الدول األعضاء، مرة كل ثالث سنوات عىل األقل، دور اللجنة . 29
ا لذلك االستعراض، تقوم اللجنة  ومسؤولياتها وطريقة عملها وعضويتها. وتيسي 

باستعراض اختصاصاتها عىل أساس دوري، ورفع ما يتالءم من توصيات 
انية كي تنظر فيها. وبغض النظر عن ال

ز نامج والمي  تعديل إىل لجنة الير
ي جدول 

االستعراض الدوري، يجوز للدول األعضاء أن تطلب إدراج استعراض فز
انية.  ز نامج والمي   أعمال أي دورة من دورات لجنة الير

تستعرض الدول األعضاء، مرة كل ثالث سنوات عىل األقل، دور اللجنة . 29
ا لذلك االستعراض، تقوم اللجنة  ومسؤولياتها  وطريقة عملها وعضويتها. وتيسي 

باستعراض اختصاصاتها عىل أساس دوري، ورفع ما يتالءم من توصيات 
انية كي تنظر فيها. وبغض النظر عن 

ز نامج والمي  التعديل إىل لجنة الير
ي جدول 

االستعراض الدوري، يجوز للدول األعضاء أن تطلب إدراج استعراض فز
انية. أعما ز نامج والمي   ل أي دورة من دورات لجنة الير

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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