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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية العشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  مراجعة اختصاصات جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

  األمانةمن إعدادثويقة 

تعرضت  .1 جلا رشة اليت عقدت يف سـ سادسة  ية يف دورهتا ا عنة الربانمج واملزيا ل ناير 13 و12ن يغة املعدةل  2011ي  لصا
تقةل للرقابة  شارية ا بو الا نة الو تصاصات  سـال ت ي ملجل س نة وأوصت .) .WO/PBC/16/3 Revثانظر الويقة (خ ية للجا مجلعا

 .ملوافقة علهياابالعامة 

ية العامة عىل  .2 يغمجلعوبعد موافقة ا تصاصات ا ة املعدةللصا لال يعدل وفق ذكل نظام خ سـنة الواردة يف هذه الويقة،  ث لج
بو  تهيالو  .حئاملايل وال

ية العامة مدعوة إىل ما ييل .3  :مجلعإن ا

يغة املعدةلأن توافق عىل )أ (   لص ا
شارية  بو الا نة الو تصاصات  تال ي سجل خ

تقةل للرقابة،   يف مرفق هذه كام تردملسـا
 ثالويقة،

يط )ب( ية املوادعلام بأن  حتوأن  ملعن ا
تعدل وفق من ته  نظام املايل وال سـ ا حئ ل

 .ذكل

 ]ييل ذكل املرفق[

 



WO/GA/40/2 

ANNEX 

 املرفق
 

تقةل للرقابةل املعدةلختصاصات الا شارية ا سـنة الوبو الا ت ي مللج  س

باجة .ألف  يادل

مترب  .1 نعقدة يف  بو ا ية العامة للو سبوافقت ا مل ي نة الربانمج2005مجلع تابع  للج عىل اقرتاح الفريق العامل ا شأن ل ية  ب واملزيا 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 و  .تعاقب أعضاهئاتشكيلوتعديل إجراءات 

ياتالوظائف .ابء سؤو ل وا  مل

بة .2 ية للمرا شورة وخار تقةل إلسداء ا ئة  تقةل للرقابة  شارية ا بو الا قنة الو ج مل سـ ي سـ ت ي مجل ه مل ساعدة . س موهتدف إىل 
بو تلف أعامل الو تعلق  ياهتا اإلدارية بوجه أفضل فامي  سؤو بة والاضطالع  يادلول األعضاء عىل أداء دورها يف املرا مبخ ي ل مب . ق

ثل واليهتا فامي ييل  :تمتو

ية من خالل ما ييل )أ (  بة ادلا خلالهنوض 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

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

شف املايل  "5" نة وا يات ا ثل أخال تحقق واملقابةل يف جماالت  تعلقة اب بات ا تعراض الرت لكوا ه ل مل ملسـ ق م تي
ترصف؛ نع الغش وسوء ا لو  م

 :موارد الرقابة من خالل ما ييلوتركزي  )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

ساابت اخلار "3" يق ادلاخيل ومراجعة ا تد ييت ا يق بني  ية ا جوالهنوض بفعا حلق ل معل سـ  ية؛لتنل

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
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يق من خالل ما ييل )ج( تد قواإلرشاف عىل أداء ا  :ل

نا "1" يق يف الوقت ا تد يات املرتبة عىل ا تو تجابة اإلدارة  بة ا ملمرا ل ت ص لل قسـ  سب 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

شطة  )د( تعرض أو تراقب األ يق أن  تد نة ا متس من حني آلخر من  ية أن  نة الربانمج واملزيا نوجيوز  سـ ل جل ن تللج ق تل
رشوع ثل ما ييلملوا  :مات 

ناء اجلديد، - لبرشوع ا  م

شامل، - بو ا يمي الو لو ي  تق

ية - رشوعات الر رشوع آخر من ا ئيسـوأي  مل  .م

نة  )ه( تصاص  ندرج مضن ا شؤون اليت  ية يف ا نة الربانمج واملزيا ياهتا إىل  يق تو تد نة ا جلوتوجه  ت ل ن جل ص ل خجل ق ِّ
با نا تربه  سب ما  يق،  تد ًا سـ تع ح مل  .ق

 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 يار . ف ية ا بعة عقب  يني األعضاء ا ية  نة الربانمج واملزيا توىل  تو معل سـ تع ن خجل ل ست

هذا ا نة  شـهئا ا ئة حتكمي  لجترهيا  للج ن تي تقةل للرقابةه شارية ا ية الا بو احلا نة الو سـلغرض وساعدها يف ذكل  ت ل ي جل ملت مل وإذا . س
ية العامة  تحكمي وفقا لقرار ا ئة ا ها  ية املعايري اليت  مجلعتوف أي مرحش من أية مجموعة إ ل ي مي هسـ تضعي قل  من 30الوارد يف الفقرة (ّ

نة يف الفقرات ) WO/GA/39/14ثالويقة  يعني 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  قلاملرحش األعىل تأ ث سـ ت للج مته مل س بني يف . تق ّوكام هو  م

تعانة خبدماهتامWO/GA/39/13 ثالويقة ية من أجل الا يق احلا تد نة ا يني  بريين اخلار تفظ اب سـ،  ل ل للج خل قيح ج ُ  حىت سـ
تصويتو. 2011 هناية يان بأي حق يف ا بريان اخلار تع ا للن  خل جمت  .ي

تقةل للرقابة كام ييل .4 شارية ا نة الا تعاقب ألعضاء ا ية ا نفذ آ سـو ت للج ل ملل س ّ  :ست

نوات يف  "1" تقةل للرقابة ملدة تزيد عىل ست  شارية ا نة الا سـال يعمل أي عضو يف ا سـ ت ّللج مل س
 اإلجامل؛

شارية ا "2" نة الا مليعمل أربعة أعضاء يف ا ت بارا من فرباير سللج تتقةل للرقابة اجلديدة، ا ، ملدة 2011عسـ
تجديد ملدة واحدة أخرية؛ نوات قابةل  للثالث   سـ

نوات غري قابةل  "3" تقةل للرقابة اجلديدة ملدة ثالث  شارية ا نة الا سـيعمل ثالثة أعضاء يف ا سـ ت ملللج س
 للتجديد؛

تقةل حتدد مدة معل األعضاء اجلدد عن طريق حسب القرعة يف أول ا "4" شارية ا نة الا سـجامتع  ت ملللج س
 ؛2011للرقابة يف عام 
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تقةل للرقابة  "5" شارية ا نة الا يع أعضاء ا ثالث األوىل، يعني  نوات ا سـبعد انقضاء فرتة ا ت للج مج ل ملسـ سل ّ
نصوص علهيا يف الفقرة  تجديد مرة واحدة، فامي عدا احلاةل ا نوات قابةل  ململدة ثالث  لل " 3"4سـ

 أعاله،

سه يُستبدل لك  "6" تقةل للرقابة مبرحش من اإلقلمي اجلغرايف  شارية ا نة الا نفعضو من أعضاء ا سـ ت ملللج س
يه متي إ لاذلي  بدل بعضو من . ين ثل آخر،  ها  متي إىل مجموعة  توإذا اكن العضو اخلارج  فسيُسل مم ين

نة ثةل يف ا للجاجملموعة أو اجملموعات غري ا توف أي مر. َّملم ّحش من أية مجموعة يسـولكن، يف حال مل 
ية العامة  تحكمي وفقا لقرار ا ئة ا ها  ية املعايري اليت  مجلعإ ل ي همي تضع  من 30الوارد يف الفقرة (قل

نة يف الفقرات ) WO/GA/39/14 ثالويقة  من 26 و22 و21 و15 و14ملبيّا
تقةلWO/GA/39/13 ثالويقة شارية ا نة الا يمي ا يال يف  يعني املرحش األعىل تأ سـ،  ت للج ه ملسـ سف تق ّ 

ميي يهل اإل قلللرقابة أاي اكن   .متث

ناير  "7" بارا من  نة اجلدد ا يار أعضاء ا بعة يف ا يار ا ية الا يبق  ت للج ت ت ت معل عتط خمل  أيضا، كام هو 2011ّخ
ّبني يف الفقرة  نة WO/GA/39/13ث من الويقة 28م يار أعضاء جدد  للج، يف حاةل ا خت

نص تقةل للرقابة، فامي عدا احلاةل ا شارية ا ملالا سـ ملت  أدانه؛" 8"4وص علهيا يف الفقرة س

تقاةل أحد أعضاء  "8" يار يف حاةل ا ية الا تعانة بقامئة اخلرباء احملددة أسامؤمه يف  سـجيوز الا ت معل خسـ ّ
ناء مدة معهل تقةل للرقابة أو وفاته أ شارية ا نة الا ثا سـ ت ملللج  .س

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

تحلون ابملؤهالت واخلربة  .6 ية  نة الربانمج واملزيا يهنم  تحكمي من أن املرحشني اذلين تويص هبم ليك  ئة ا يوتأكد  ن جل تع ل ي ّت 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

سائل ية ا رشية و ملا بق تعاقبلب توزيع اجلغرايف وا يار مبعايري اخلربة وا ية الا ية واإلدارية؛ وسرتشد يف  ل املا ل ت معل ي خل تحاول . ُ سـو
توازن  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 ل ملي ه

نة مع يل ا ساء يف  للجبني الرجال وا تشكن يهتم ونزاههتم . ومال تعداد املرحشني للعمل والزتاهمم و همنوتراعي يف ذكل درجة ا سـ
يهتم تقال لوا ية ومعرفهتم. سـ بو الر توا إتقاهنم لغات الو مسوجيب عىل املرحشني أن  ي ية هبايثب ند . نسـ، وخاصة اإلنلكزيية أو الفر عو

تحك ئة ا يح  ية،  نة الربانمج واملزيا يات إىل  تو لتقدمي ا ي ن جل ص هل ية اخلاصة بلك األشخاص املرحشني سـتت ية ا سري اذلا نمي ا ت ملعل
تقةل للرقابة شارية ا نة الا سـيني يف ا ت للج ملتع  .سلل

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؛و )ب(  ماخلربة يف إدارة 

يهتا؛ )ج( ها وثقافهتا و نظمة، مبا يف ذكل أهدا هم األوضاع العامة اليت تعمل فهيا ا نو ف بف  مل

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/لة ادلوية وواخلرب )و( لأو احلكو  .م
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ها، أو يلموا هبا من خالل  .8 يهتا وثقافهتا والقواعد اليت  نظمة و بغي أن يكون األعضاء عىل إملام بأهداف ا حتمكو ن بن مل ي
شاركهتا شاور مع ادلول األعضاء و بو اب نظمه أمانة الو يدي  مبرانمج  ت ي ت له  .مت

نصاب القانوين .دال  لالاجامتعات وا

نة .9 هرللجتعقد ا يا مرة يف لك ثالثة أ تقةل للرقابة اجامتعا ر شارية ا ش الا ً ّ مسً سـ ملت  .س

نصاب القانوين .10 متل ا تقةل للرقابة عىل األقل ليك  شارية ا نة الا لوال بد من حضور أربعة من أعضاء ا سـ ت يكللج مل  .س

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

تعراض .هاء تقارير والا سـإعداد ا  ل

تظام .12 ها اب تقةل للرقابة ادلول األعضاء عىل  شارية ا نة الا نتطلع ا سـ ت معلللج مل س نة بعد . ُ للجوعىل وجه اخلصوص، تعمل ا
بو وإعداد تقرير  نظمي اجامتع مع ادلول األعضاء يف الو ية عىل  يانعقاد لك واحد من اجامتعاهتا الر ت نة الربانمج مس جلتوزعه عىل 

ية  .نواملزيا

ها وعضويهتا  .13 تقةل للرقابة وطريقة  شارية ا نة الا نوات، والية ا معلتعرض ادلول األعضاء مرة لك ثالث  سـ ت للج سـ ملسـ ست
تعاقب يار وا لوإجراءات الا تعراض يف جدول أعامل . خت تفظ ادلول األعضاء رمغ ذكل بإماكية طلب إدراج ذكل الا سـو ن حت

يةأية دورة من د نة الربانمج واملزيا نورات   .جل

بو .واو  يادلمع من أمانة الو

بو  .14 بة الو ساعدة من خارج  بغي أن تأيت هذه ا تقةل للرقابة، و شارية ا نة الا بو ادلمع إىل ا يتقدم أمانة الو شع مل سـ ت للج يني مل س
ية شفا ساءةل وا بديئ ا يق ادلاخيل والرقابة وفقا  فتد لق مل مل ساعدة شلك خدم. ًلل تخذ هذه ا ملو ّ ئة ست تقةل يف ا تفرغة و لفة  مسـم ّ

تقةل للرقابة شارية ا نة الا ية والعامة مقدمة عىل أساس نصف الوقت كأمانة  سـا ت للج ملن سه ّ ساعدة . مل ملومن وظائف هذه ا
ية ما ييل ية وا لتقناللو سـيت) أ: (جست نة . وإداري جتقدمي دمع لو للجويرتتب عىل ذكل وجوب اإلعداد الجامتعات ا

تقةل ل شارية ا سـالا ملت تقارير؛ س رشوعات ا ساعدة عىل إعداد  للرقابة وحضورها وا يام بعمل جوهري وتقين يف ) ب(ممل لقوا
ية  توي عىل معلومات أسا بحث وإعداد واثئق  تقةل للرقابة وشمل ا شارية ا نة الا تحضري الجامتعات ا سـا حت ل ي سـ ت للج ملل س

تقةل للرقابة شارية ا نة الا سب طلب ا سائل أخرى  سـو ت للج ح ملم  .س

 يةناملزيا .زاي

نوية  .15 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
نة تصاصات ا يه ا سب ما  شطة املوافق علهيا وما يرتتب علهيا من نفقات،  للجاملربطة ابأل تض ح ن خت تحديد، . تق لوعىل وجه ا

تغرق لك وا ية  سـعقد أربعة اجامتعات ر تقةل يمس شارية ا نة الا يا وحضور أعضاء ا بد سة أايم  سـحد مهنا أربعة إىل  ت للج ئ ملمخ س م
ية  ساعدة جوهرية و سب ما هو مطلوب وتقدمي  ية واجامتعات أخرى  نة الربانمج واملزيا بللرقابة اجامتعات  م ح ن مكتجل

ية شورة اخلار جوخدمات ا  .مل

تقةل لل .16 شارية ا نة الا بو نفقات أعضاء ا سـوتحمل الو ت للج ي ملت تهس بو املايل وال نظام الو حئرقابة وفقا  ي ل ً. 
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 املعلومات الرضورية .حاء

ها وبأي .17 تعلقة جبدول أعام تقةل للرقابة ابلواثئق واملعلومات ا شارية ا نة الا بو ا لتزود أمانة الو مل سـ ت للج ملي س  معلومات ةّ
بل انعقاد لك اجامتع رمسيوجهية  بكر  قأخرى يف وقت  رشوط إىل. م نة نفاذ غري  يكون  مو للج يع املوظفني واخلرباء سـ مج 

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

 ]ثهناية املرفق والويقة[


