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 مقدمة

. 2019مارس  22ٕاىل  19يف الفرتة من  سنيوامخل  ثانیةال  هتادور جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةعقدت  .1
والس�ید ٕا�ربت ، والس�ید موكيش أٓر�، تیا� فاس�یلیفا، والس�یدة �الس�یدة مار� فيسني ميلبورنوحرض ا�ورة لك من 

 عن غیاهبام عن ا�ورة. والس�ید زانغ لونغ الس�ید �ابور أٓمون. واعتذر لس�ید ع�ن رشیفوا اكلتنباخ،

 من �دول أ�عامل: اع�د �دول أ�عامل 1البند 

 اعمتدت اللجنة �دول ٔأعاملها الوارد يف املرفق أ�ول من هذا التقر�ر. و�رد قامئة بو�ئق ا�ورة يف املرفق الثاين. .2

 ل: ٕا�الن تضارب املصاحلمن �دول أ�عام 2البند 

ُطلب من أ�عضاء احلارض�ن الكشف عن ٔأي تضارب فعيل ٔأو حممتل يف املصاحل. ومل یمت التبلیغ عن ٔأي تضارب يف  .3
 املصاحل.

 من �دول أ�عامل: املسائل املنبثقة عن ا�ورة السابقة 3البند 

 يف دورهتا احلادیة وامخلسني.ٔأجرت اللجنة تقي� لٕالجراءات املت�ذة عقب القرارات اليت اعمتدهتا  .4

 من �دول أ�عامل: �ج�ع مع املد�ر العام 4البند 

 ٔأ�اط املد�ر العام اللجنة �لام �ملس�ت�دات يف جمال امللكية الفكریة، ٕاضافة ٕاىل مشاریع الویبو ومبادراهتا اجلاریة. .5

 من �دول أ�عامل: الرقابة ا�ا�لیة 5البند 

. وُاطلعت اللجنة 2019الرقابة ا�ا�لیة تقر�ر ٔأ�شطة الشعبة لشهري ینا�ر وفربا�ر �قشت اللجنة مع مد�ر شعبة  .6
ٕاىل اخلطة بطلب من إالدارة. وٕاذ هيدف هذا  لمرشوع التجریيب �شأٔن مقاصة رسوم معاهدة الرباءات�ىل ٕاضافة مراجعة ل 

رصف العمالت أ�جنبیة، ارتأٔت اللجنة  املرشوع ٕاىل حتسني إالدارة النقدیة وتقلیص تعرض رسوم معاهدة الرباءات �اطر
 ٔأن هذه املراجعة سدیدة للغایة ورّحبت ٕ�درا�ا يف اخلطة.

وف� یتعلق �لتوظیف، ٔأشارت اللجنة �رتیاح ٕاىل ٔأن تعیني مراجع احلسا�ت ا�ا�يل سيمت ّمعا قریب، لیبقى بذ�  .7
 منصب وا�د فقط شاغرًا يف فئة اخلدمات العامة.

 يف �لسة �اصة مع مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة.واجمتعت اللجنة  .8

 مراجعة احلسا�ت

اس�تعرضت اللجنة مع مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة وإالدارة تقر�ر�ن ملراجعة احلسا�ت هام، تقر�ر مراجعة حمفظة  .9
اليت تد�رها الویبو، الصادر  ، وتقر�ر مراجعة الصنادیق �ست�نیة2018د�سمرب  20، الصادر يف ختطیط املوارد املؤسس�یة

 . و�ُرش � التقر�ر�ن �ىل موقع الویبو إاللكرتوين.2019فربا�ر  11يف 
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، ٔأشارت اللجنة �رتیاح ٕاىل ٔأن املرشوع قد أ�جنز يف �دود ختطیط املوارد املؤسس�یةوف� یتعلق مبراجعة حمفظة  .10
. و�ّددت املراجعة ا�االت اليت ميكن حتسيهنا، ومل املوارد املؤسس�یة خطیطاملزيانیة املعمتدة، مما مينح الویبو نظامًا متاكمًال لت 

 �كشف عن ٔأیة مسائل مثرية للقلق.

وخبصوص مراجعة الصنادیق �ست�نیة، أٔشارت اللجنة ٕاىل ٔأن إالدارة تقوم مبواءمة �اكلیف تقدمي ا�مع القامئة مع  .11
. وتؤید اللجنة التوصیات املنبثقة %13ساهامت الطوعیة قميهتا بـ امل  س�یاسة الویبو �شأٔن ٕادارة�س�بة �لكفة ا�مع اليت ُحتدد 

 عن معلیة املراجعة، والرامية ٕاىل تعز�ز ٕادارة الصنادیق �ست�نیة �ىل حنو ٔأكرب.

 

 ٕاجراءات التقيمي

ٔأ�اطت اللجنة �لام بأٔن �س�ة حمدثة من دلیل التقيمي قد صدرت مؤخرا، هبدف جعل ا�لیل يف متناول مجهور  .12
ٕالجراءات عوامل الن�اح الرئيس�یة مهنا  مج� ٔأمور تربزات اليت أ�جریت واليت �رحبت اللجنة �لتنقيو یت�اوز �رباء التقيمي. 

 تقيمي.اس�ت�دام نتاجئ ال  وحض �لتفصیل �یفيةوت التقيمي

یتعني وفقًا ملیثاق الرقابة ا�ا�لیة، و لجودة اخلارجية لوظیفة التقيمي. ل اختصاصات املراجعة املقب�اس�تعرضت اللجنة و  .13
اقرتحت اللجنة ٔأن تدرج يف اجلوانب املراد حفصها سهو� اس�ت�دام منت�ات و اجلودة هذه لك مخس س�نوات.  مراجعة ٕاجراء
 التقيمي.

 هتا املقب� تقار�ر التقيمي اليت صدرت.ستس�تعرض اللجنة يف دورو  .14

 ٕاجراءات التحقيق

رحبت اللجنة و س�تعرضت اللجنة الصیغتني املعدلتني واملقرتحتني لس�یاسة التحقيق ودلیل ٕاجراءات التحقيق. ا .15
، 2018تتضمن هذه التغیريات التعدیالت اليت ٔأد�لت �ىل نظام املوظفني والحئته املعمتد يف �ام و �لتغیريات املقرت�ة. 

وكذ� التعدیالت السابقة �ىل ميثاق الرقابة ا�ا�لیة وتنفيذ التوصیات اليت قدمهتا اللجنة، بعد اس�تعراضها لل�داول الزمنیة 
ومقديم الشاكوى، ، لتحقيقل  اجلهات اخلاضعةتوحض التغیريات املقرت�ة ٔأیًضا حقوق وواجبات و يف معلیة التحقيق.  نشودةامل 

هو من بأٔن قرار فتح حتقيق ٔأو ٕا�الق قضیة  و�ة نظرهااللجنة  ٔأكّدتالتحقيق. ويف هذا الصدد، واملشاركني ا�ٓخر�ن يف 
 ال خيضع ملراجعة إالدارة.فٕانه و�لتايل  ،ارس اس�تقال� الوظیفيمي ا�ي مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیةصالحيات 

س�بع حتقيق معلقة، مهنا  قضیة 16ك هنا ت، اكن2019مارس  1 ففيا� قضا� التحقيق. حبحيطت اللجنة �لام وأ�  .16
املوظف  متكن، �سبب �دم قيد �نتظار قضا�اكنت هناك ٔأربع و قيد التحقيق ا�اكمل.  ومخس قضا�قيد التقيمي أ�ويل  قضا�
ست قضا�، مبا يف ذ�  أ��لقتمنذ ا�ورة أ��رية للجنة، و حضور مقاب� ٔأو �نتظار اختاذ ٕاجراء من �انب �یان أٓخر. من 

 سوء السلوك. اد�اءاتمت فهيا ٕاثبات  قضا�ثالث 

بني  الفصلشعبة الرقابة ا�ا�لیة، اقرتحت اللجنة  قضا�� یتعلق بفئات سوء السلوك املس�ت�دمة يف ٕاحصائیات وف .17
 �ىل حنو ٔأوحض. أ�قل خطورةوا�الفات سوء السلوك اجلس�مي 
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 شأٔن الترصف الواجب يف �دد من قضا� التحقيق.یثاق الرقابة ا�ا�لیة، قدمت اللجنة املشورة � ووفقا مل  .18

اليت حيول فهيا تضارب  القضا�تعمل اللجنة �الًیا مع مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة ٕال�شاء قامئة مبستشاري التحقيق يف و  .19
اليت  �االت التأٔ�ري صهذه القامئة ٕاىل تقلی تفيضتتوقع اللجنة ٔأن و املصاحل دون قيام شعبة الرقابة ا�ا�لیة ٕ�جراء التحقيق. 

 قضا� من هذا القبیل.توا�ها �الًیا يف معاجلة 

من �دول أ�عامل: تقر�ر ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة �شأٔن "اجلداول الزمنیة املنشودة ٕالجراءات التحقيق  6البند 
 والعملیات املرتبطة هبا"

مرشوع  تضمنو ، املذ�ور أٓنفا تقر�ر حول املوضوع مرشوع�ىل اللجنة أ�مانة  ٔأطلعتعد دورهتا احلادیة وامخلسني، ب .20
�الل ا�ورة احلالیة، وضعت اللجنة اللمسات و توصیات مو�ة ٕاىل املد�ر العام وٕاىل مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لیة.  التقر�ر

 ميثاق الرقابة ا�ا�لیةمن أ�مانة. و�رى اللجنة ٔأن ٕاد�ال تعدیالت �ىل  اليت تلقهتاأ��رية �ىل التقر�ر، مع مرا�اة التعلیقات 
، ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة يف 2019تقر�رها الس�نوي لعام  فضًال عنتعزتم اللجنة تقدمي التقر�ر ا�هنايئ، و . �ري رضوري

 دورهتا الثالثني.

 2018من �دول أ�عامل: حتدیث �شأٔن إالدارة املالیة: مرشوع التقر�ر املايل والبیا�ت املالیة  7البند 

د�سمرب  31شعبة الشؤون املالیة اللجنة �ىل مرشوع البیا�ت املالیة للس�نة املنهتیة يف  ةاملراقب املايل ومد�ر  ٔأطلع .21
الز�دة ذ� ٔأساًسا ٕاىل  عزىملیون فرنك سو�رسي، ویُ  21ٕاجاميل إال�رادات مببلغ  ارتفع. ووفقًا لبیان أ�داء املايل، 2018

ملیون فرنك سو�رسي،  19 مببلغ النفقاتاخنفضت و �شأٔن الرباءات ونظام مدرید.  معاهدة التعاون نظامرسوم املعتربة يف 
ملیون فرنك سو�رسي، �ز�دة قدرها حوايل  42 مبلغ جتاوز الفائضو ویعزى ذ� ٔأساًسا ٕاىل اخنفاض �اكلیف ا�متویل. 

 .2017عام مقارنة بملیون فرنك سو�رسي  24

ز�دة مس�ًال ، 2018د�سمرب  31ملیون فرنك سو�رسي يف  261وفقًا لبیان أ�داء املايل، بلغ صايف ٔأصول الویبو و  .22
 .2017عام مقارنة بملیون فرنك سو�رسي  59قدرها 

 است�رات الویبو تقار�ر

ینا�ر شهري ، و 2018مرب �ست�ر لشهري نومفرب ود�س رصد ار�رٔأداء �ست�ر وتق ار�رقدمت إالدارة ٕاىل اللجنة تق .23
 ، �ىل التوايل.املتعهد�ست�ر و  ومستشار اليت ٔأ�ّدها  2019وفربا�ر 

توضی�ات �شأٔن  ت، وقدمدارةٕاطار �ست�ر وهیلك االٕ  �لام �شأٔن لجنةال املالیة  الشؤون شعبة ةمد�ر  ؤأ�اطت .24
 عراض اللجنة لتقار�ر �ست�ر يف املس�تقبل.ستسهل هذه التوضی�ات اس�تو تقار�ر رصد �ست�ر وتقار�ر ٔأداء �ست�ر. 

ٕاىل  2018استنادا ٕاىل املراجعة اليت أٔجرهتا، تؤكد اللجنة ٔأن املعلومات املقدمة توحض ٔأنه �الل الفرتة من نومفرب و  .25
ٕادارهتا وفقًا لالسرتاتیجیة املذ�ورة.  ت، حققت مجیع أ�دوات يف حمفظة الویبو �ست�ریة النتاجئ املتوقعة ومت2019فربا�ر 

اس�تثناءات  وال عن ٔأیة خروقات، سواء اكنت �شطة ٔأو سلبیة، ةمل یبلغ عن ٔأی املتعهد�ٕالضافة ٕاىل ذ�، تؤكد اللجنة ٔأن و
 مربرة.
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 اجمتعت اللجنة يف �لسة �اصة مع املراقب املايل.و  .26

 �ستشاریة املس�تق� للرقابةمن �دول أ�عامل: تقيمي املرحشني للجنة  8البند 

، �ستشاریةلجنة يف ال اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة بأٔمني جلنة �ختیار لتعیني عضو�ن �دید�ن  اجمتعت .27
ات مو�ا��ىل التوايل (" ءالبلطیق وا�مو�ة �و من مجمو�ة دول ٔأورو� الوسطى  املنهتیة وال�هتام العضو�نس�ی�الن حمل 

ٕاذ مهنا اعتربت مؤه�،  78، اطلب 157ٔأفىض ٕاىل تلقي  املنصبني الشاغر�ن"). وأ�بلغت اللجنة ٔأن إال�الن عن أ�ولویة ذات
، بناًء �ىل وتصنیفها 78ٔأمضت اللجنة قدرًا �بريًا من الوقت يف مراجعة هذه الطلبات الـ و املتطلبات أ�ساس�یة. اس�توفت 

لتقيمي اللجنة مرحشني من ا�مو�ات  اليت خضعتختیار. وتضمنت الطلبات مع جلنة � مس�بقا االتفاق �لهيا متمصفوفة تقيمي 
 إالقلميیة املمث� �لفعل يف اللجنة.

تدرك و ٔأن حيسن كفاءة العملیة.  من شأٔنهذات أ�ولویة  ا�مو�اتو�رى اللجنة ٔأن الرتكزي �ىل الطلبات املقدمة من  .28
�ىل النحو الوارد يف  ملیة اختیار ٔأعضاء اللجنة �ستشاریة وتناوهبتغیريات ٕاجرائیة ستتطلب مراجعة مع  ةاللجنة ٔأن ٔأی

إالشارة ٕاىل هذه املسأٔ� يف مر�� مبكرة لتنظر فهيا ا�ول أ�عضاء قبل  اللجنة . و��، تودWO/GA/39/13الوثیقة 
 معلیة �ختیار التالیة.

 من �دول أ�عامل: أ��القيات 9البند 

وحتتوي خطة العمل �ىل  .ؤأ�اطت �لام هبا 2019مكتب أ��القيات املعمتدة لعام اس�تعرضت اللجنة خطة معل  .29
 من بيهنامج� ٔأمور ٕاىل و�شري ، جماالت املسؤولیة املنوطة مبكتب أ��القيات ٕاطار خمتلف أ��شطة ا�طط لها يف

امليض اقرتحت اللجنة و . اقرتحته اللجنة �ىل النحو ا�ي ،الساریة املنشودةوالنتاجئ املتوقعة والتوارخي  ،مس�تو�ت أ�ولویة
تتوقع و املتوقعة �ىل سبيل املثال.  القضا� املُ�ا�بیا�ت  ٕادراجمن �الل  حتسني شلك خطط العمل املس�تقبلیة قدما يف

ل وضعها يف صیغهتا ا�هنائیة یأ��القيات ٔأن یقدم يف املس�تقبل خطة العمل الس�نویة املقرت�ة قب  رئيس جملساللجنة من 
 .وٕاسداء املشورة �شأٔهناالس�تعراضها 

تعل�ت املكتب �شأٔن مكتب أ��القيات يف الویبو ("اختصاصات مكتب الصیغة املنق�ة من أ�بلغت اللجنة ٔأن  .30
 يف دورهتا املقب�. �شأٔنهراجعة املرشوع املنقح وٕابداء التعلیقات مب القيام ، وعرضتشارفت �ىل �نهتاءأ��القيات") 

 مع ممثيل ا�ول أ�عضاء اجللسة إال�الميةمن �دول أ�عامل:  10البند 

مع ا�ول أ�عضاء. ؤأطلعت اللجنة ممثيل �لسة ٕا�المية  تُعقد اللجنة، ىل النحو املنصوص �لیه يف اختصاصات� .31
 ارضون.ا�ول أ�عضاء �ىل املداوالت �الل ا�ورة احلالیة ؤأ�ابت �ىل أ�س�ئ� اليت طر�ا املندوبون احل

 من �دول أ�عامل: مسائل أٔخرى 11البند 

 اجللسة القادمة
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اخلار� عن الفرتة  احلسا�ت راجعمراجعة تقر�ر م �ستشاریة، وفقا للوالیة املولكة ٕا�هيا، لجنةليك �كون بوسع ال  .32
یونیو ٕاىل امجلعة  11ال�ء عقد مبدئًیا من الثوس�تُ  دورهتا املقب�،، مت ٕا�ادة �دو� 2018د�سمرب  31املالیة املنهتیة يف 

 :ا�ورةمرشوع �دول ٔأعامل ت� وف� یيل، . 2019یونیو  14

 �دول أ�عامل اع�د "1"

 ٕا�الن تضارب املصاحل "2"

 السابقة ا�ورةعن  املنبثقةاملسائل  "3"

 مع املد�ر العام�ج�ع  "4"

 الرقابة ا�ا�لیة "5"

 2018البیا�ت املالیة اخلتامية  "6"

 اخلار� احلسا�ت راجعم: تقر�ر ة للحسا�تاخلارجي املراجعة "7"

 ٕاطار الویبو للمساء�  "8"

 ٕادارة املوارد البرشیة �شأٔنحتدیث  "9"

 ٔ��القياتلنق�ة �شأٔن مكتب الویبو امل كتب امل أ��القيات: تعل�ت  "10"

 2019 للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة التقر�ر الس�نوي "11"

 مع ممثيل ا�ول أ�عضاء اجللسة إال�المية "12"

 مسائل ٔأخرى "13"

]یيل ذ� املرفقان[
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WO/IAOC/52/1 

 ٕالنلكزيیة�أ�صل: 
 2019أٔ�ریل  12التارخي: 

 جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

 الدورة الثانية واخلمسون
 2019مارس  22ٕاىل  19جنیف، من 

 جدول األعمال

 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةاعمتدته ا�ي 

 اع�د �دول أ�عامل .1

 ٕا�الن تضارب املصاحل .2

 املسائل املنبثقة عن ا�ورة السابقة .3

 �ج�ع مع املد�ر العام .4

 الرقابة ا�ا�لیة .5

 ت املرتبطة هبا"تقر�ر ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة �شأٔن "اجلداول الزمنیة املنشودة ٕالجراءات التحقيق والعملیا .6

 2018حتدیث �شأٔن إالدارة املالیة: مرشوع التقر�ر املايل والبیا�ت املالیة  .7

 تقيمي املرحشني للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة .8
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 أ��القيات .9

 اجللسة إال�المية مع ممثيل ا�ول أ�عضاء .10

 مسائل ٔأخرى .11

 ]الثايناملرفق  یيل ذ�[
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A 

 
WO/IAOC/52/INF/1 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019أٔ�ریل  12التارخي: 

 جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

 الدورة الثانية واخلمسون
 2019مارس  22ٕاىل  19جنیف، من 

 قائمة الوثائق

 

 من �دول أ�عامل: اع�د �دول أ�عامل 1البند 
 أ�عامل�دول  ]01[
 اجلدول الزمين ]02[
 قامئة الو�ئق ]03[
 55ٕاىل  52، ا�ورات من لجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابةتنفيذ �دول ٔأعامل ال  ]04[

 من �دول أ�عامل: ٕا�الن تضارب املصاحل 2البند 
 ال تو�د و�ئق:

 من �دول أ�عامل: املسائل املنبثقة عن ا�ورة السابقة 3البند 
 لجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابةٕاجراءات ال قامئة  ]05[

 من �دول أ�عامل: �ج�ع مع املد�ر العام 4البند 
 تقر�ر شفهييال تو�د و�ئق: 
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 من �دول أ�عامل: الرقابة ا�ا�لیة 5البند 
 شعبة الرقابة ا�ا�لیة:

 )IOD-IAOC-2019/01 :(املرجع  2019مارس  8 –تقر�ر ٔأ�شطة شعبة الرقابة ا�ا�لیة  ]06[
 )2019مارس  8( 2019فربا�ر  26 –املفتو�ة  لرقابةتوصیات ا ]07[
(املرجعان  2019ینا�ر  11 – 2019، �س�ة لس�یاسة التحقيق ودلیل ٕاجراءات التحقيقاملراجعة املقرت�ة  ]08[

IOD/IP/2019/1 وIOD/IM/2019/1( 
(القضیة  2019فربا�ر  12يف جسل مدرید،  ةوظیفالتصحی�ات حبمك تقر�ر عن دور إالدارة يف ال  ]09[

IOD-INV-018-15( 

 مراجعة احلسا�ت:
املرجع ( 2018د�سمرب  20، التخطیط للموارد املؤسس�یةمراجعة حسا�ت حمفظة  :تقر�ر مراجعة احلسا�ت  ] 10[
: IA 2018-03( 
 2019فربا�ر  11اليت تد�رها الویبو،  مراجعة حسا�ت الصنادیق �ست�نیة :تقر�ر مراجعة احلسا�ت  ] 11[

 )IA 2018-05 :(املرجع 

 التقيمي:ٕاجراءات 
 )IOD-EM-2018 :تد�ر (املرجع  2018د�سمرب  13 – 2018اس�تعراض دلیل التقيمي، �س�ة  ] 12[

 ٕاجراءات التحقيق

املنشودة ٕالجراءات التحقيق من �دول أ�عامل: تقر�ر ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة �شأٔن "اجلداول الزمنیة  6البند 
 والعملیات املرتبطة هبا"

"، (مرشوع الوثیقة ٕالجراءات التحقيق والعملیات املرتبطة هبا"اجلداول الزمنیة املنشودة  ] 13[
WO/PBC/29/X( 

 )2019فربا�ر  21تعلیقات أ�مانة ( ] 14[

 2018التقر�ر املايل والبیا�ت املالیة من �دول أ�عامل: حتدیث �شأٔن إالدارة املالیة: مرشوع  7البند 
 2019ومراجعة س�یاسة �ست�رات"، مارس "مرشوع النتاجئ املالیة  بوینت -�ورعرض  ] 15[

 تقار�ر �ست�ر
 2019وینا�ر وفربا�ر  2018ومفرب ود�سمرب ن�ست�ر، ل  رصدتقار�ر  -] �ریدي سو�س 16[
 2019، وینا�ر وفربا�ر 2018نومفرب ود�سمرب تقار�ر ٔأداء �ست�ر ل  –رشكة ٕام يب ٔأس اكبيتال ٔأدفا�س ] 17[

 من �دول أ�عامل: تقيمي املرحشني للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة 8البند 
 لجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابةال تقيمي  – تقيمي املصفوفة] 18[
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 من �دول أ�عامل: أ��القيات 9البند 
 2019فربا�ر  19أ��القيات،  خطة معل مكتب] 19[
 2019فربا�ر  20: �ر�مج التنفيذ املربمج، 2019مرفق خطة معل ] 20[
 (الویبو) 2018مكتب أ�مم املت�دة للرشأاكت اس��رة املوافقة �ىل الكشف، ] 21[
 2018�نتقام، د�سمرب  ا�ایة ضد قضاس��رة امحل] 22[

 إال�المية مع ممثيل ا�ول أ�عضاءمن �دول أ�عامل: اجللسة  10البند 
 تقر�ر شفهييال تو�د و�ئق: 

 من �دول أ�عامل: مسائل أٔخرى 11البند 
 )WO/IAOC/51/2ا�ورة احلادیة وامخلسون ( –تقر�ر ] 23[
 التنظمي ا�ا�يل للویبو: مكتب الویبو يف اجلزا�ر – 7/2019رمق تعلمية املكتب ] 24[
 س�یاسة الویبو �شأٔن منع �حتیال و�ريه من أ�فعال احملظورة وكشفها – 10/2019تعلمية املكتب رمق ] 25[

 

 ]هنایة املرفق الثاين والوثیقة[
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