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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
 1024 سبمترب 5اإىل  2جنيف، من 

 
 

 يف الويبو اقرتاح بشأن مراجعة ميثاق الرقابة الداخلية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

عىل التوايل(، أأجرت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  1024ومارس ومايو  1021نومفرب ) 11و 11و 12دوراهتا يف  .2
ياا  الويبو للرقابة ااداللية ابلتشاور م  مدرر ععبة التدقق  اادال ي والرقابة الإدارية ( مراجعة مل IAOCللرقابة )

(IAOD.) 

، أأوصت الإدارة من لاالثني، وبعد مراجعةاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مراجعهتا يف دورهتا الاالاة واأأهنت  .1
ىل اادول الأعضاء للموافقة علهيا أأثناء  التعديالتبتسلمي   .لجنة الربانمج واملزيانيةاحلالية ل  ورةااداملقرتحة اإ

للجنة الاستشارية املس تقةل  والاالثنييف تقررر اادورة الاالاة  توردكام والآيت بعد التعديالت الرئيس ية املُقرتحة  .1
 : (WO/IAOC/33/2رقابة )الوثيقة: لل

ن اإ )حقث (" IOD(" اإىل "ععبة الرقابة ااداللية )IAODامس "ععبة التدقق  اادال ي والرقابة الإدارية )تغيري  -
ىل مربرالتدقق  اادال ي هو جزء ل يتجزأأ من الرقابة ااداللية، ول يوجد   من بني وحدهاوظيفة التدقق   لالإعارة اإ

 (؛الأخرى وظائف الرقابة سائر

 ؛مي والتحقق  عىل املس توى اادال يالتدقق  والتققالطاب  الإلزايم للمعايري واجبة التطبي  يف توضيح  -

عداد خطة معل ععبة التدقق  اادال ي والرقابة الإدارية  للرقابة يفمشاركة اللجنة الاستشارية املس تقةل تعزرز  - اإ
 (؛)املراجعة وتقدمي املشورة

دراج  - خمتلف حالت تضارب املصاحل احملمتةل، ل س امي تكل املتعلقة يتناول ارب املصاحل، تضعن قسم جديد اإ
 ؛ابلتحقققات
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ماكنية تقدمي الشاكوى املتعلقة توس ي   -  "؛سوء السلوك اإىل "أأي هجة رقابية أأخرى داللية أأو لارجقة ابدعاءاتاإ

ىل تقاررر التدقق  والتققمي الصادرة عن ععبة ال السامح  - تدقق  اادال ي والرقابة الإدارية، م  النص عىل ابلنفاذ العام اإ
 ؛جواز عدم الكشف أأو جحب تقاررر معينة بصفة اس تثنائية لأس باب حمددة

براز  - ىل اإ بني ععبة التدقق  اادال ي والرقابة الإدارية وبني اجلهات الرقابية الأخرى املعنية بضامن  التعاوناحلاجة اإ
 ؛ظاملعن مكتب الألالققات وامل اجلودة، فضالا 

ىل أأس باب حمددة"(؛توضيح  - قاةل مدرر ععبة التدقق  اادال ي والرقابة الإدارية )"استناداا اإ   النص اخلاص ابإ

هذا املنصب مس تقبالا، اإىل ست  لشاغ يأأجل وظيفة مدرر ععبة التدقق  اادال ي والرقابة الإدارية،  متديد -
 (.(EAحلساابت اخلاريج )س نوات غري قابةل للتجديد )ويه نفس املدة احملددة ملراج  ا

ل وفقا لقرتاح  اادالليةهبذه الوثيقة مقاا  الويبو للرقابة مرف   .4 جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )املرف  املَُعدَّ
الأول(. ولتسهيل مراجعة هذا املرف ، يتضمن املرف  الااين جدولا يوحض تتب  تكل التعديالت املقرتحة، م  مالحظات 

 .ة لأس باب تكل التعديالتتفسريي

 وفامي ي ي النص املقرتح لفقرة القرار. .5

جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو  تويص .6
ااداللية الويبو للرقابة ابملوافقة عىل التعديالت املقرتحة ملياا  

 .WO/PBC/22/22الوارد يف املرف  الأول للوثيقة 

]ي ي ذكل املرف  الأول[
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 الويبو للرقابة ااداللية املعدل  قاا مقرتح م 

عداد   الاستشارية املس تقةل للرقابة  جلنة الويبومن اإ

  1024مايو  11

 أألف. املقدمة

طاراا لشعبة الرقابة ااداللية )يض   .2 (، وحيدد WIPO( التابعة للمنظمة العاملية للملكقة الفكرية )IODهذا املياا  اإ
بة وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، من أأجل حتديد املامرسات اجليدة اختبار وتققمي معليات املراق اختصاصاهتا: 

دارة تكفل لها أأداء هماهما بفعالية، فضالا عن  وتقدمي توصيات لتحسيهنا. وابلتايل، توفر ععبة الرقابة ااداللية ضامانت لالإ
ىل تعزرز املساءةل وحتقق  فعالية التلكفة مساعدهتا يف حتقق  رساةل الويبو وأأهدافها وغاايهتا. كام هيدف هذا امليا ا  أأيضاا اإ
 .والإرشاف والققادة واملراقبة ااداللية والإدارة املؤسس ية دالل الويبو

 .والتحقق  عىل املس توى اادال يوظيفة الرقابة ااداللية يف الويبو التدقق  والتققمي تشمل  .1

 ابء. تعريف الرقابة ااداللية ومعايري الأداء

(، يعد التدقق  اادال ي معلية مس تقةل وموضوعية IIAريف املُعمتد من قبل معهد التدقق  اادال ي )للتعوفقاا  .1
ضافة قمية لأعامل أأ واستشار  ىل اإ منظمة والارتقاء هبا. كام تساعد املنظمة عىل حتقق  أأهدافها بتطبي  مهنج نظايم  يية تريم اإ

جراءات تقدرر اخملاطر وأأنشطة امل  .راقبة والإدارة الرع يدة وحتسني تكل الإجراءات والأنشطةمنضبط لتققمي فعالية اإ

وظيفة التدقق  اادال ي يف الويبو وفقا للمعايري اادولية للمامرسات املهنية للتدقق  اادال ي ومدونة السلوك تُنفذ  .4
املتحدة واملؤسسات ( واملعمتدة من مما ي دوائر التدقق  اادال ي ملنظامت الأمم IIAالصادرة عن معهد التدقق  اادال ي )

 (.RIASاملالية متعددة الأطراف واملنظامت احلكومقة اادولية املعنية )

التققمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعية وحمايدة لتققمي الأعامل اجلارية أأو املشاري  املس تمكةل أأو الربامج أأو يَُعّرف  .5
جراءات تصممي تكل الربامج أأو الس ياسات وأأساليب تنفق ذها والنتاجئ احملققة. وهيدف اإىل حتديد وجاهة الس ياسات أأو اإ
املساءةل تعزرز يسامه التققمي يف تعمل لربات جديدة و  أأهداف الويبو، وفعالية وكفاءة تنفقذ تكل الأهداف وأأثرها واس تدامهتا.

ىل أأدةل، مبا يتقح دمج النتاجئ والتوصيات يف مراحل صن  القرار يف ال  .ويبووتوفري معلومات موثوقة ومستندة اإ

أأنشطة التققمي دالل الويبو وفقاا للمعايري اليت ُوضعت وُاعمتدت من قبل فري  الأمم املتحدة املعين ابلتققمي تُنفذ  .6
(UNEG.) 

ذا يَُعّرف  .7 ساءات السلوك واخملالفات املزعومة الأخرى ومعرفة ما اإ التحقق  بأأنه معلية تقّصٍّ رمسي للحقائ  للنظر يف اإ
ذا اكن   .الأمر كذكل، معرفة الشخص أأو الأعخاص املس ئولني عن ذكلاكنت قد وقعت، واإ

التحقققات دالل الويبو وفقاا للمبادئ التوجهيية املوحدة للتحقققات املعمتدة من مؤمتر احملققني اادوليني، ووفقاا تُنفذ  .8
 .لقواعد وأأنظمة الويبو ااداللية
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 جمي. الاختصاص

بصفة مس تقةل وموضوعية الضامانت والتحاليل والتققاميت نتظام و ابوظيفة الرقابة ااداللية لإدارة الويبو توفر  .9
والتحقق  عىل املس توى والتققمي  التدقق من لالل الققام بأأعامل  والتوصيات واادروس املس تفادة واملشورة واملعلومات

 :. وتتضمن أأهدافهااادال ي

ع يد يف الإجراءات ااداللية واس تخدام بتحسني درجة الكفاءة والفعالية والتوفري والرت حتديد الوسائل الكفقةل  (أأ  )
 ؛املوارد

 تققمي مدى الالزتام بتطبي  ضوابط حتقق  فعالية التلكفة؛ و (ب )

مدى الامتاال لنظام الويبو املايل ولحئته، وللقواعد وللنظام الأسايس للموظفني، ولقرارات امجلعية العامة تققمي  (ج )
ل احملاس بة وقواعد مدونة سلوك اخلدمة املدنية اادولية، ابلإضافة لمعايري املطبقة يف جمالذات الصةل بعمل املنظمة، و 

ىل أأفضل املامرسات  .اإ

 ولياتدال. الصالحقات واملسؤ 

ىل املدرر العام، ولكنه ليس يتب   .20 دارايا اإ . رمتت  مدرر الشعبة فرداا من الإدارة التشغيليةمدرر ععبة الرقابة ااداللية اإ
 لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةيأألذ مدرر الشعبة بنصيحة ال . أأداء واجباتهدارة يف ابس تقاللية وظيفقة وتشغيلية عن الإ 

جراءات وتنفقذها و . وملدرر الشعبة سلطة املبادر يف ممارسة همامت وظيفته وفقاا ملا رراه  عداد التقاررر يف عأأهنا،اإ ة ابختاذ أأية اإ
 .رضورايا يف س يا  تنفقذ همام اختصاصاته

وموظفوه بصفة مس تقةل عن اكفة برامج الويبو وأأعاملها وأأنشطهتا، بغية ضامن حقادية ومصداققة  مدرر الشعبةيعمل  .22
 به. العمل املُضطل 

ودون احنياز، ووفقاا للمامرسات واملعايري  حمايدمدرر الشعبة وموظفوه أأعامل الرقابة ااداللية بأأسلوب همين يؤدي  .21
ل يف القسم ابء املذكور فّص  النظم ااداللية ملنظامت الأمم املتحدة، عىل النحو املُ اجليدة والقواعد املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف

 .أأعاله

ملدرر ععبة الرقابة ااداللية، يف س يا  تنفقذ املهام، النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش والرسي  اإىل مجي  يُتاح  .21
بأأي صفة م  الويبو أأايا اكن نوعها، واادخول اإىل مجي  مباين الويبو جسالت الويبو والتصال ابملس ئولني أأو املوظفني املتعاقدرن 

لأداء واجباته. وملدرر الشعبة التواصل م  رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس ي  وجلنة الربانمج واملزيانية واللجنة الاستشارية 
 .املس تقةل للرقابة

ظفني بشلك فردي، فضالا عن أأي عاكوى أأخرى مدرر الشعبة ماكتب لس تالم الشاكوى املقدمة من املو حيدد  .24
مة من أأي أأطراف داللية أأو لارجقة، بشأأن الإبالغ عن سوء سلوك أأو جتاوزات أأو خمالفات تتضمن عىل سبقل املاال ُمقدَّ 

ساءة اس تعامل السلطة وخمالفة قواعد ول ساءة اس تخدام الامتيازات واحلصانة واإ واحئ ل احلرص: الاحتيال والفساد والتبديد واإ
الويبو. ولالفاا ملا تقدم، ل متتد اختصاصات مدرر الشعبة يف الأحوال العادية اإىل تكل الانهتااكت الصادر يف عأأن النظر فهيا 
أأحاكماا منفصةل، ومن بيهنا املنازعات املتعلقة ابلعمل واملظامل وتظلامت املوظفني من القرارات الإدارية املرتبطة برشوط التعيني 
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ذا اكنت ملل واملسائل اخل الفقة املتعلقة بتققمي الأداء الوظيفي وتقاررر الكفاءة. يق  عىل عات  مدرر الشعبة مس ئولية حتديد ما اإ
ىل هيئات داللية أأخرى حالهتا اإ طار اختصاصات الشعبة أأو يتعني اإ  .تكل الأمور تنطوي عىل خمالفات تدلل يف اإ

اا م  مدرر ععبة الرقابة ااداللية وتزويده ابملعلومات، دون املدرر العام ح  مجي  املوظفني يف التواصل س يضمن  .25
خمافة أأي انتقام. وذكل دون اإلالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام موظفي الويبو ولحئته فامي يتعل  بتقدمي عاكوى تتضمن 

هامل حتري دقة املعلومات املتضمنة هبا  .معلومات لاطئة أأو مضلةل عن معد، أأو تقدميها م  اإ

الطاب  الرسي لالتصالت م  الشعبة، وحَيُْول دون الإفصاح غري املرخص به عن أأية معلومات  شعبةال مدرر رراعى  .26
طار معليات التدقق  أأو التققمي أأو التحقق ، ويتعني اس تخدام تكل املعلومات يف حدود ما هو رضوري  واردةُمحّصةل أأو  يف اإ

 .لأداء واجباته فقط

ت منتظمة م  مجي  مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى سواء اادالليني مهنم أأو اخلارجقني مدرر الشعبة اتصالُُيرى  .27
، مس ئول اخملاطر، مس ئول الانضباط(. كام ُُيري مدرر مراج  احلساابت اخلاريجللتأأكد من التنس ي  السلمي للأنشطة )

 .الشعبة أأيضاا اتصالت بصفة منتظمة م  رئيس مكتب الألال  وأأمني املظامل

 اء. تعارض املصاحله

أأو  من املتصور حدوثهس يا  تنفقذ همام الرقابة، يتجنب مدرر الشعبة وموظفو الرقابة ااداللية أأي تضارب مصاحل يف  .28
. وعىل مدرر الشعبة الإبالغ عن أأي عائ  جوهري يؤثر عىل اس تقاللية وموضوعية معل الشعبة، مبا يف ذكل تضارب  ي  عْ ف  

 .للرقابة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل املصاحل، للنظر فقه من قبل

ااداللية، ررف  مدرر  الرقابة ملا س ب ، ويف احلالت اليت تتعل  ابدعاءات سوء السلوك ضد موظفي ععبةولالفاا  .29
 .الشعبة الأمر اإىل جلنة الويبو الاستشارية ويلمتس مشورة اللجنة يف عـأأن الترصف الواجب

ىل املدرر العام، واذلي يقوم  اليت تتعل  مبزامعويف احلالت  .10 لسوء سلوك ضد مدرر ععبة الرقابة ااداللية، رُرف  الأمر اإ
حاةل الأمر اإىل سلطة حتقق   بالغ رؤساء جلنة التنس ي  واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة للتشاور معهم يف عأأن اإ بدوره ابإ

 .لارجقة بديةل

ىل رئيس امجلعية اليت تتعل  مبزامع لسوء سلوك ضد اويف احلالت  .12 ملدرر العام، ررف  مدرر ععبة الرقابة ااداللية الأمر اإ
ىل رئيس جلنة التنس ي  ورئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. يلمتس مدرر الشعبة املشورة  توجقه نسخةالعامة م   اإ

حقققات الهنائية املتعلقة ابملدرر العام، من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة حول س بل الترصف الواجب. تُرف  تقاررر الت 
ىل رئيس امجلعية العامة لختاذ ما رراه مناس باا من قرارات يف هذا الشأأن، م   عنبرصف النظر  اجلهة القامئة ابلتحقق ، اإ

ىل مدرر ععبة ىل رئيس جلنة التنس ي  ورئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ رسال نسخة من تكل التقاررر اإ الرقابة  اإ
ىل مراج  احلساابت اخلاريج  .ااداللية واإ

 وأأساليب العمل الواجباتواو. 

 .وظيفة ععبة الرقابة ااداللية يف الإدارة الفّعاةل للمنظمة ويف الزتام املدرر العام ابملساءةل أأمام اادول الأعضاءتسهم  .11

جراء التدقق  والتققمي و تتضمن  .11  .التحقق اختصاصات مدرر ععبة الرقابة ااداللية اإ
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 :الويبو، يضطل  مدرر الشعبة مبا ي ي يف بفعالية همامت الرقابة اادالليةولتنفقذ  .14

خطط معل للرقابة ااداللية عىل املدى الطويل والقصري ابلتنس ي  م  مراج  احلساابت اخلاريج. وض   (أأ  )
جراء تققمي س نوي ىل أأساس هذا التققمي، وع ، عند الاقتضاء،للمخاطر عىل الأقل تتأأسس خطة العمل الس نوية عىل اإ

عداد خطة العمل الس نوية، يلزتم مدرر ععبة الرقابة ااداللية ابلألذ يف الاعتبار  تتحدد أأولوايت العمل. يف س يا  اإ
اكفة الاقرتاحات اليت ترد من الإدارة أأو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأو من اادول الأعضاء. ررسل مدرر 

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة الشعبة مرشوع خطة معل الر  قابة ااداللية، قبل وض  الصيغة الهنائية لها، اإ
بداء الرأأي  .ملراجعهتا واإ

تنفقذ اكفة وظائف الرقابة ااداللية، واليت تشمل التدقق  اادال ي والتققمي والتحقق ، وذكل ل س ياسات صياغة  (ب )
ىل التقاررر م  ضامن احلقو  يف اختاذ ابلتشاور م  اادول الأعضاء. توفر الس ياسات قواعد واإ  جراءات النفاذ اإ
 .الإجراءات القانونية عىل حنو سلمي واحلفاظ عىل الرسية

عداد  (ج ) التحقق ، وعرضها عىل اللجنة  دليل حيتوي عىل توجهيات للتدقق  اادال ي ودليل للتققمي ودليل لإجراءاإ
لتوجهيات اختصاصات وظائف الرقابة الإدارية عىل املس توى الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبداء الرأأي. تتضمن هذه ا

 .الفردي وجتميعاا لالإجراءات املعمول هبا. تُراج  تكل التوجهيات مرة لك ثالث س نوات أأو عىل فرتات أأقل من ذكل

ل أأنظمة للمتابعة وحتدرهثا، هبدف التحق  من اختاذ التدابري الفّعاةل لتنفقذ توصيات الرقابة يف غضون هموض   (د )
ىل مدرر  ىل اادول الأعضاء واإ زمنية معقوةل. ررف  رئيس ععبة الرقابة ااداللية تقاررراا حترررية بصفة دورية ومنتظمة اإ
ىل املدرر العام بشأأن احلالت اليت مل تُنفّذ فهيا التدابري التصحيحية املالمئة يف  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ

 .الوقت املناسب

 .ج  احلساابت اخلاريج والتنس ي  معه ورصد ومتابعة تنفقذ توصياتهمبراالتصال  (ه )

جوانب التدقق  اادال ي والتققمي  عىل أأن يشمل لكوالالزتام بتنفقذه، برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا وض   (و )
جراء مراجعات داللية و لتحقق ، وا  .هباوفقا للمعايري املعمول  لارجقة منتظمة وتققمي ذايت مس مترمبا يف ذكل اإ

م  دوائر التدقق  اادال ي والرقابة الإدارية يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم املتحدة ويف التواصل  (ز )
 .املؤسسات املالية متعددة الأطراف، والتعاون معها، ومتايل الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني الواكلت

 :ااداللية الويبو من لالل يساعد مدرر ععبة الرقابةوعىل وجه اخلصوص،  .15

آليات الويبو للمراقبة ااداللية وفعاليهتا ونزاههتاالتحق   (أأ  )  .من موثوققة أ

 .من سالمة البىن التنظميية وأأنظمهتا ومعلياهتا وتققميها، لضامن الاتسا  بني النتاجئ والأهداف احملّددةالتحق   (ب )

جراء  (ج ) لنتاجئ وتوجقه ما تقتضيه احلاجة من توصيات واقرتاحات تققمي لفّعالية الويبو يف الوفاء بأأهدافها وحتقق  ااإ
 .لأساليب أأفضل لتحقق  النتاجئ، م  مراعاة املامرسات اجليدة واادروس املس تفادة

ىل التأأكد من مراجعة  (د ) الويبو ولواحئها وللس ياسات ااداللية ولالإجراءات  بقواعدمتاال الاالأنظمة الرامقة اإ
 .املتبعة
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كفء والفّعال والاقتصادي ملوارد الويبو البرشية واملالية واملادية واحلفاظ علهيا وتققمي الاس تخدام الالتأأكد من  (ه )
 .ذكل

دارة اخملاطرحتديد  (و )  .مواطن تعّرض الويبو للمخاطر اجلس مية وتققميها والإسهام يف حتسني اإ

جراء التحقققات فامي يتعل  ابدعاءايساعد  .16 ت سوء السلوك وغري ذكل من مدرر ععبة الرقابة ااداللية الويبو أأيضاا يف اإ
 .اخملالفات الأخرى

عداد التقاررر  زاي. اإ

أأي معلية تدقق  أأو تققمي أأو حتقق ، يصدر مدرر ععبة الرقابة ااداللية تقررراا يوحض فقه أأهداف العملية يف أأعقاب  .17
يات اخلاصة ابلنشاط املعين ونطاقها واملهنجية املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات التصويبقة املتخذة أأو التوص 

جراءات  ن أأمكن، توصيات لإجراء حتسينات واادروس املس تفادة من النشاط. وركفل املدرر استقفاء اإ احملدد، ويتضمن، اإ
معليات التدقق  اادال ي والتققمي والتحقق  والانهتاء مهنا يف التوققتات احملددة ومراعاة مبادئ الانصاف واملوضوعية واادقة 

عداد  .التقاررر يف اإ

مرشوعات تقاررر التدقق  اادال ي والتققمي عىل مرشيف الربامج وغريمه من املوظفني املعنيني املس ئولني تُعرض  .18
مس ئولية مبارشة عن الربامج أأو عن النشاط اذلي خض  للتدقق  اادال ي أأو للتققمي، وتتاح هلم فرصة الرّد يف غضون املهةل 

 .املنصوص علهيا يف التقررر

ن أأمكن، خطط معل اإ التقاررر الهنائية للتدقق  اادال ي والتققمي أأية تعليقات مفقدة من املس ئولني املعنيني، و  تتضمن .19
الإدارة املعنية وتوققتات التنفقذ. يف حاةل عدم اتفا  مدرر الشعبة واملدرر املس ئول عن الربانمج حول الوقائ  الواردة يف 

براز رأأي لك من مدرر الشعبة واملدرررن املعنيني يف التقاررر الهنائيةمرشوعات تقاررر التدقق  والتققمي، يتعنّي   . اإ

ىل اللجنة ررف   .10 ىل املدرر العام ونسخة اإ مدرر ععبة الرقابة ااداللية التقاررر الهنائية عن التدقق  اادال ي والتققمي اإ
ت اخلاريج احلصول عىل مستندات أأو واثئ  الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراج  احلساابت اخلاريج. يُتاح ملراج  احلسااب

 .مؤيدة للتدقق  اادال ي وتقاررر التققمي بناء عىل طلبه

مدرر ععبة الرقابة ااداللية تقاررر التدقق  اادال ي والتققمي عىل موق  الويبو الالكرتوين عىل ع بكة الإنرتنت يف ررف   .12
لعتبارات حامية السالمة والأمن واخلصوصية، ُيوز ملدرر من اترخي صدورها. ويف حالت اس تثنائية، و يوماا  10غضون 
 .وفقا ملا يرتأآى هل، عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو جحب التقررر باكمهلو الشعبة، 

ذا اكنت تكل التقاررر ختص موظفني يف ررف   .11 ىل املدرر العام. واإ مدرر ععبة الرقابة ااداللية تقاررر التحقققات الهنائية اإ
ىل ررسل توى انئب مدرر عام أأو مساعد مدرر عام، الويبو من مس   ىل رئيس امجلعية العامة واإ مدرر الشعبة نسخة من التقررر اإ

ىل مراج  احلساابت اخلاريج  .رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ

ت املرفقة ابلتقررر معامةل مجي  تقاررر التحقق  الهنائية، مبا يف ذكل النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات واملستنداتُعامل  .11
نفاذ القانون. ولالفاا  جراءات تأأديبقة أأو لإحاةل الأمر اإىل سلطات اإ الواثئ  الرسية، ما مل ركون الإفصاح عهنا مطلوابا لختاذ اإ

 ملا تقدم، ركون ملراج  احلساابت اخلاريج وللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احل  يف الاطالع عىل تقاررر التحقققات
 .الهنائية
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سائر مواد التحقق ، مبا يف ذكل مشاري  التقاررر والتقاررر الأولية واملواد اليت مل تُرف  م  تقررر التحقققات تُعامل  .14
ل بقرار من رئيس الشعبة. ولالفاا ملا تقدم، ركون ملراج   الهنايئ معامةل الواثئ  الرسية للغاية، ول ُيوز الإفصاح عهنا اإ

 .وللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احل  يف الاطالع عىل اكفة مواد التحقق  وفقاا لختصاص لك مهنماحلساابت اخلاريج 

ملدرر ععبة الرقابة ااداللية، فامي يتعل  مبسائل الرقابة ذات الطبيعة الاانوية أأو الروتينقة دالل الويبو واليت ل ُيوز  .15
 .أأو مراسلته بشأأن تكل املسأأةلتتطلب الإبالغ الرمسي، التصال ابملدرر اخملتص 

املدرر العام مس ئولا عن ضامن الاس تجابة مجلي  توصيات مدرر الشعبة يف أأقرب فرصة، وبيان الإجراءات اليت ركون  .16
 .اختذهتا الإدارة يف عأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقاررر

م  .17 ىل املدرر ايقّد  لعام بشأأن تنفقذ توصيات مراج  احلساابت اخلاريج م  مدرر ععبة الرقابة ااداللية تقررراا س نوايا اإ
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرق  ابة.توجقه نسخة اإ

م  .18 ىل امجلعية العامة للويبو، من لالل جلنة الربانمج واملزيانية يقّد  مدرر ععبة الرقابة ااداللية تقررراا س نوايا موجزاا اإ
لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بنسخة من مرشوع التقررر الس نوي لإبداء الرأأي )التقررر الس نوي(. يواىف املدرر العام وال 

لالل  ُأجنزتوتقدمي تعليقات وفقا ملقتىض احلال. يتناول التقررر الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ااداللية اليت ه، فق
ول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز يف تنفقذ الفرتة املشموةل ابلتقررر، مبا يف ذكل نطا  وأأهداف هذه الأنشطة واجلد

رسال تعليقات عىل التقررر الس نوي الهنايئ يف تقررر منفصل ما رراه  حسب توصيات الرقابة ااداللية. ُيوز للمدرر العام اإ
 .مناس باا 

 :الس نوي عدة أأمور من بيهنايتضمن التقررر  .19

جراء بعينه، للمشالكت الهامة وأأوجه القصور الرئيس ية امل وصفاا  (أأ  ) دارة الويبو عامة أأو أأي برانمج أأو اإ تعلقة ابإ
 .واليت تظهر لالل الفرتة ققد النظر

للك توصيات الرقابة ااداللية ذات الأولوية العالية الصادرة عن مدرر الشعبة أأثناء الفرتة املشموةل وصفاا  (ب )
 .ابلتقررر

 .عدم موافقتهمني أأس باب للك التوصيات اليت مل يواف  علهيا املدرر العام، م  تضوصفاا  (ج )

 .التوصيات ذات الأولوية العالية يف تقاررر سابقة واليت مل رُكمتل يف عأأهنا الإجراءات التصحيحيةحتديد  (د )

داري رئييس ل حيظى مبوافقة مدرر ععبة الرقابة ااداللية، وررى أأنه يشلك خطراا معلومات  (ه ) بشأأن أأي قرار اإ
 .حققققاا عىل املنظمة

عهدت تققيداا عىل السامح لشعبة الرقابة ااداللية ابلطالع عىل السجالت أأو التصال لأية حاةل ملخصاا  (و )
آت ىل منشأ  .بأأفراد أأو اادخول اإ

ىل املدرر العام بشأأن موقف تنفقذ توصيات مراج  ملخصاا  (ز ) للتقررر املرفوع من رئيس ععبة الرقابة ااداللية اإ
 .احلساابت اخلاريج
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ة الرقابة ااداللية، يف التقررر الس نوي، عىل اس تقاللية وظائف يؤكد مدرر ععبوعالوة عىل ما س ب ،  (ح )
 .التدقق  اادال ي، ويعل  عىل نطا  أأنشطته ومدى كفاية موارده لتنفقذ الأغراض املنشودة

 حاء. املوارد

ىل اادول الأعضاء، يأألذ املدرر العام بعني الاعتبار احلاجة اإىل ضامعند  .40 ن تقدمي مقرتحات الربانمج واملزيانية اإ
اس تقاللية معل الرقابة ااداللية وتوفري املوارد الالزمة لضامن فّعالية معل مدرر الشعبة وقدرته عىل حتقق  الأهداف املنشودة 

د املوارد املالية والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داللية أأو لارجقة أأو دَّ من لالل التلكيف الصادر للشعبة. وحتَُ 
ت املطلوبة، بصورة واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، واليت س تأألذ بعني الاعتبار رأأي مشرتكة لتقدمي اخلدما

 .اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

مدرر ععبة الرقابة ااداللية من توفر موظفني ابلشعبة، معينني وفقا للنظام الأسايس ملوظفي الويبو ولحئته، م  يتأأكد  .42
همام الرقابة لتنفقذ بقدر اكفٍّ من املعارف واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية الأخرى املطلوبة  متتعهم بشلك جامعي

 .ااداللية. وأأن يعمل املدرر عىل تعزرز التطورر املهين املس متر للوفاء مبتطلبات هذا املياا 

قالته املدرر وتققمي أأدائهطاء. تعيني   واإ

ىل مسابقة دولية  مدرر الشعبة خشصاا ذا كفاءاتركون  .41 عالية ومتخصصاا يف همام الرقابة. يستند تعيني مدرر الشعبة اإ
 .مفتوحة وعفافة حتت اإرشاف املدرر العام وابلتشاور م  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

وموافقة جلنة  املدرر العام تعيني مدرر الشعبة أأو تغيريه بعد التشاور م  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةيتوىل  .41
عنيَّ مدرر الشعبة ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد. بعد انهتاء املدة احملددة ملدرر الشعبة، التنس ي  عىل التعيني. يُ 

آخر يف الويبو ل ركون أأهالا   .لأي منصب أ

قاةل مدرر الشعبة ما مل تتوفر أأسس حمددة، وبعد التشاور م  اللجنة الاستشارية ال ُيوز  .44 ملس تقةل للرقابة وموافقة اإ
 .جلنة التنس ي 

 .املدرر العام تققمي أأداء املدرر، بعد تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معهايتوىل  .45

 ايء. بند مراجعة املياا 

ىل املراجعةخيض   .46 لك ثالث س نوات أأو  رةمن قبل مدرر الشعبة واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة م هذا املياا  اإ
ذا ما اقتىض الأمر تُعرض أأي تعديالت مقرتحة عىل املياا  عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل . عىل فرتات أأقل من ذكل اإ

 .للرقابة واملدرر العام وحُتال اإىل جلنة الربانمج واملزيانية للموافقة علهيا

]ي ي ذكل املرف  الااين[



WO/PBC/22/22 
Annex II 

 املرف  الااين

لويبو للرقابة اادالليةالتعديالت املقرتحة عىل مقاا  ا  

عداد اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الويبو  جدول مقارنة من اإ

 تعليقات/ أأس باب التعديل  التعديالت امُلقرتحة التعديالت املقرتحة (1021مقاا  الرقابة ااداللية احلايل ) 

  املقدمة أألف. املقدمة أألف. املقدمة أألف. 2

طار العمل لأداء وظيفة يض  هذا املياا  اإ . 2 1
مكتب التدقق  اادال ي وغريها من همام الرقابة 

الإدارية
2
للمنظمة العاملية للملكقة الفكرية  

لهيا فامي ي ي مبخترص "الويبو"( وحيّدد  )املشار اإ
جراء  هممته: العمل بصورة مس تقةل عىل اإ

معاينة وتققمي لعمليات املراقبة وأأساليب العمل 
بتوصيات لتحسيهنا مبا ركفل يف الويبو والتقّدم 

دارة واملوظفني ويساعدمه عىل  الضامانت لالإ
أأداء همامهتم بفعالية وعىل حتقق  رساةل الويبو 

كام هيدف ورؤرهتا وأأهدافها العامة واملرحلية. 
هذا املياا  أأيضاا اإىل تعزرز املساءةل وحتقق  
فعالية التلكفة والإرشاف والققادة واملراقبة 

 .ارة املؤسس ية دالل الويبوااداللية والإد

طار  املياا  هذا يض . 2  وظيفة لأداء العمل اا اإ
 همام من وغريها اادال ي [1H]التدقق  مكتب
لشعبة الرقابة ااداللية 7الإدارية الرقابة

(IODالتابعة ) للملكقة العاملية للمنظمة 
لهيا املشار) الفكرية  مبخترص ي ي فامي اإ

 العمل: اختصاصاهتاهممهت وحيّدد"( الويبو"
جراء عىل مس تقةل بصورة  وتققمي معاينة اإ
من  الويبو يف العمل وأأساليب املراقبة لعمليات
 والتقّدماملامرسات اجليدة  [2H]حتديدأأجل 

دارة الضامانت ركفل مبا لتحسيهنا بتوصيات  لالإ
 همامهتم أأداء عىل ويساعدمه [3H]املوظفنيو 

 [4H]ورؤرهتا الويبو رساةل حتقق  وعىل بفعالية
كام واملرحلية.  العامة لويبو وأأهدافهااوأأهدافها

هيدف هذا املياا  أأيضاا اإىل تعزرز املساءةل 
وحتقق  فعالية التلكفة والإرشاف والققادة 
واملراقبة ااداللية والإدارة املؤسس ية دالل 

 .الويبو

طاراا لشعبة الرقابة . 2 يض  هذا املياا  اإ
( التابعة للمنظمة العاملية IODااداللية )
(، وحيدد WIPOالفكرية ) للملكقة

اختبار وتققمي معليات املراقبة اختصاصاهتا: 
وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، 
من أأجل حتديد املامرسات اجليدة وتقدمي 
توصيات لتحسيهنا. وابلتايل، توفر ععبة 

دارة تكفل لها أأداء  الرقابة ااداللية ضامانت لالإ
ا يف حتقق  هماهما بفعالية، فضالا عن مساعدهت

رساةل الويبو وأأهدافها وغاايهتا. كام هيدف هذا 
املياا  أأيضاا اإىل تعزرز املساءةل وحتقق  فعالية 
التلكفة والإرشاف والققادة واملراقبة ااداللية 

 .والإدارة املؤسس ية دالل الويبو

ىل ل يوجد  وظيفة التدقق  ما يربر الإعارة اإ
  ى.وظائف الرقابة الأخر  سائردون وحدها 

ضافة "من أأجل حتديد املامرسات  ُاقرتح اإ
كيد عىل أأن دور الرقابة  ل  اادالليةاجليدة" للتأأ

يتوقف فقط عىل حتديد الأخطاء )ومن مث 
تقدمي توصيات ملعاجلة تكل "السلبيات"(، 
ولكن أأيضاا حتديد نقاط القوة )ومن مث تقدمي 

بشأأن لتعزرز تكل "الإُيابيات"  توصيات
 اليت مت حتديدها. املامرسات اجليدة

أأهنا حقث  "املوظفني"ُاقرتح حذف لكمة 
 .الإدارةعنرص من عنارص 

رساةل الويبو وغاايهتا وأأهدافها هو الرتتيب 
السلمي ويغطي اكفة الاعتبارات املطلوبة. كام 
أأن دور التدقق  اادال ي والرقابة الإدارية يف 
 مساعدة الإدارة عىل حتقق  رؤرهتا غري واحض.

، ومن مث حتديد  توفرُيب  الرؤية مس بقاا
 الرساةل والاسرتاتيجية لتحقق  تكل الرؤية.

1 1
همام الرقابة الإدارية يف مكتب التدقق  اادال ي  

يه املعاينة والتققمي والتحقق . وررد تناول 

طار س ياسة خمصصة هل  التققمي حتديدا يف اإ

 لارج هذا املياا .

1
قق  اادال ي همام الرقابة الإدارية يف مكتب التد 

والتققمي والتحقق . وررد تناول  [5H]املعاينةيه 

طار س ياسة خمصصة هل  التققمي حتديدا يف اإ

 لارج هذا املياا .

تشمل وظيفة الرقابة ااداللية يف الويبو  .1

تشمل وظيفة الرقابة ااداللية يف الويبو  .1

   . والتحقققاتالتدقق  اادال ي والتققمي

 

يف حاع ية  تُدرجهمام الرقابة أأمه من أأن 
سفلية، كام هو احلال يف النسخة احلالية. ولهذا 

، واإضافة بند 2مت حذف احلاع ية السفلية 
 .1رئييس 
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   .التدقق  اادال ي والتققمي والتحقققات 

 

ىل "املعاينة" ) ذفتحُ  ( inspectionالإعارة اإ
يف احلاع ية السفلية، حقث ل تتوفر احلاجة 

حيمتل أأن  قمي.الفعلية لها اكإجراء ممكل للتق 

ركون قد مت اس تحداث هذا اللفظ من 
ST/SGB   نشاء مكتب التدقق عند اإ
تغطي الوظائف القامئة حالياا دور كام اادال ي. 
 املعاينة.

. تعاريف املصطلحات يف الرقابة الإداريةءاب 4
 

. تعاريف املصطلحات يف الرقابة ءاب

ااداللية ومعايري الأداءالإدارية
 

صطلحات يف الرقابة ااداللية . تعاريف املءاب

 ومعايري الأداء
وردت املعلومات احلالية عن معايري الرقابة 

بصورة متناثرة يف احلوايش السفلية ويف القسم 
درج يف دال. وهذه معلومات أأمه من أأن تُ 

حوايش سفلية. ومن هنا جاء الاقرتاح حبذف 
احلوايش السفلية واملعلومات الواردة يف القسم 

صةل واإدراهجا يف القسم ابء. كام دال ذات ال
توحض الصياغة املقرتحة أأيضاا الطبيعة امللزمة 

  للمعايري املطبقة.

التدقق  اادال ي معلية مس تقةل  )أأ( 1 5

وموضوعية واستشارية تريم اإىل رف  قمية 

أأعامل أأية منظمة وحتسيهنا، وتساعد املنظمة 

عىل حتقق  أأهدافها بتطبي  مهنج نظايم 

جراءات تقدرر اخلطر ومضبوط لتق  قمي فعالية اإ

وأأنشطة املراقبة وُحسن الإدارة ولتحسني 

تكل الإجراءات والأنشطة.
1 

هو التعريف الرمسي للتدقق  اادال ي كام وضعه معهد التدقق  هذ  .1

(. مدونة أألال  املهنة وأأصول التدقق  اادال ي ملعهد IIAاادال ي )

. وفقاا للتعريف املعمتد من قبل معهد 1)أأ( 1

اادال ي  التدقق ، (IIAل ي )التدقق  اادا

معلية مس تقةل وموضوعية واستشارية تريم 

اإىل رف  قمية أأعامل أأية منظمة وحتسيهنا، 

وتساعد املنظمة عىل حتقق  أأهدافها بتطبي  

جراءات  مهنج نظايم ومضبوط لتققمي فعالية اإ

تقدرر اخلطر وأأنشطة املراقبة وُحسن الإدارة 

ولتحسني تكل الإجراءات والأنشطة.
1 

هو التعريف الرمسي للتدقق  اادال ي كام وضعه معهد التدقق  هذ  .1

. وفقا للتعريف املُعمتد من قبل معهد التدقق  1

(، يعد التدقق  اادال ي معلية IIAاادال ي )

ىل  مس تقةل وموضوعية واستشارية تريم اإ

ضافة قمية لأعامل أأية م  نظمة والارتقاء هبا. كام اإ

تساعد املنظمة عىل حتقق  أأهدافها بتطبي  

جراءات  مهنج نظايم منضبط لتققمي فعالية اإ

تقدرر اخملاطر وأأنشطة املراقبة والإدارة 

  الرع يدة وحتسني تكل الإجراءات والأنشطة.
 

ُاقتبست عبارة "وفقا للتعريف املعمتد من قبل 
احلاع ية (" من IIAمعهد التدقق  اادال ي )

 .1السفلية رمق 

، 1احلاع ية السفلية رمكن السبب يف حذف 
يف أأهنا: )أأ( حتتوي عىل معلومات هامة عن 

دراهجا يف املعايري الوثيقة منت ، مما يس تدعي اإ
وليس يف حاع ية سفلية؛ )ب( عىل الرمغ من 

ل أأهنا  ىل أأهنا معنية ابلتدقق  اإ تطرقت اإ
 قققات.معلومات هممة عن معايري التققمي والتح 

فت احلاع ية السفلية  وُادرج ، 1ولهذا ُحذ 
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وأأما أأنشطة التققمي والتحقق  و. التدقق  اادال ي هام املطبقتان يف الويب

الأصول اليت اس تحدثهتا وتس تخدهما الأمم  يف عأأهنافتطب   واملعاينة،

املتحدة، ملل فري  الأمم املتحدة املعين ابلتققمي ووحدة التفتيش 

 .املشرتكة واملبادئ التوجهيية املوحدة للتحقق 

(. مدونة أألال  املهنة وأأصول التدقق  اادال ي ملعهد IIAاادال ي )

وأأما أأنشطة التققمي والتحقق  التدقق  اادال ي هام املطبقتان يف الويبو. 

مم الأصول اليت اس تحدثهتا وتس تخدهما الأ  يف عأأهنافتطب   واملعاينة،

، ملل فري  الأمم املتحدة املعين ابلتققمي ووحدة التفتيش  املتحدة

 [6H].املشرتكة واملبادئ التوجهيية املوحدة للتحقق 

 النص الرئييس.حمتواها يف 

. تُنفذ وظيفة التدقق  اادال ي يف الويبو 4  6

وفقا للمعايري اادولية للمامرسات املهنية للتدقق  

اادال ي ومدونة السلوك الصادرة عن معهد 

( واملعمتدة من مما ي IIAالتدقق  اادال ي )

اادال ي ملنظامت الأمم املتحدة  دوائر التدقق 

واملؤسسات املالية متعددة الأطراف واملنظامت 

 (.RIASاحلكومقة اادولية املعنية )

. تُنفذ وظيفة التدقق  اادال ي يف الويبو 4

وفقا للمعايري اادولية للمامرسات املهنية للتدقق  

اادال ي ومدونة السلوك الصادرة عن معهد 

واملعمتدة من مما ي ( IIAالتدقق  اادال ي )

دوائر التدقق  اادال ي ملنظامت الأمم املتحدة 

واملؤسسات املالية متعددة الأطراف 

 (.RIASواملنظامت احلكومقة اادولية املعنية )

املعلومات الواردة  لإدراجاس تُحدث هذا البند 
 ، م النص الرئييسيف  1يف احلاع ية السفلية 

جراء  بعض التعديالت التحرررية. اإ

التققمي معلية منتظمة وموضوعية  )ب( 7

وحمايدة تركز عىل ما مت حتقققه من نتاجئ 

جنازات أأو مل يمت. وغايته البت يف وجاهة  واإ

أأهداف الويبو وبراجمها وأأنشطهتا ويف وقعها 

وفعاليهتا وكفاءهتا واس تدامهتا.
1
وركفل التققمي  

مج  معلومات مدعومة ابلأدةل تكون ذات 

فقدة، م  لالصات مصداققة وموثوقة وم 

وتوصيات وعرب مس تخلصة تأألذ هبا الويبو يف 

اكتساب اادراية واختاذ القرارات وتساعد عىل 

اس تجابة الويبو ملساءةل اادول الأعضاء.
4 

 

ف التققمي ب 5)ب( معلية التققمي أأنه يَُعرَّ

لتققمي الأعامل وحمايدة منتظمة وموضوعية 

اجلارية أأو املشاري  املس تمكةل أأو الربامج أأو 

جراءات تصممي تكل الربامج  الس ياسات أأو اإ

أأو الس ياسات وأأساليب تنفقذها والنتاجئ 

احملققة. وغايته البت يف وجاهة أأهداف الويبو 

ذ تكل قوفعالية وكفاءة تنف وأأنشطهتا وبراجمها 

ويف وقعها وفعاليهتا وكفاءهتا وأأثرها  الأهداف

واس تدامهتا.
1
مج   يف التققمي يسامهوركفل  

تعمل لربات جديدة معلومات مدعومة ابلأدةل

ذات  تكون واملساءةل وتوفري معلومات

ىل أأدةلومفقدةمصداققة وموثوقة  ، ومستندة اإ

ف التققمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعي. 5 ة يَُعرَّ

وحمايدة لتققمي الأعامل اجلارية أأو املشاري  

املس تمكةل أأو الربامج أأو الس ياسات أأو 

جراءات تصممي تكل الربامج أأو الس ياسات  اإ

وأأساليب تنفقذها والنتاجئ احملققة. وهيدف اإىل 

حتديد وجاهة أأهداف الويبو، وفعالية وكفاءة 

يسامه  تنفقذ تكل الأهداف وأأثرها واس تدامهتا.

 تعمل لربات جديدة واملساءةل وتوفري التققمي يف

ىل أأدةل، مبا يتقح  معلومات موثوقة ومستندة اإ

دمج النتاجئ والتوصيات يف مراحل صن  القرار 

 .يف الويبو

 

ُاقتبس التعريف من مرسد املصطلحات 
، DACالرئيس ية ملنظمة التعاون والتمنية 

للمصطلحات املس تخدمة يف التققمي والإدارة 
عادة اإصدار يف 1001لنتاجئ )القامئة عىل ا ، اإ

(، ومن املعايري املس تخدمة من قبل 1020
 - N1, § 1.1فري  الأمم املتحدة املعين ابلتققمي 

1.3 and N2, §2.6 . 
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. ُيوز تققمي الأنشطة املموةل من لارج املزيانية بناء عىل طلب 1

.اجلهات املعنية وابلتعاون معها
 

 

م  لالصات وتوصيات وعرب مس تخلصة 

 ح دمج النتاجئ والتوصياتمبا يتقتأألذ هبا الويبو 

 اختاذاكتساب اادراية و  صن  مراحل يف

وتساعد عىل اس تجابة الويبو ملساءةل  القرارات

.اادول الأعضاء
4 

. ُيوز تققمي الأنشطة املموةل من لارج املزيانية بناء 1 .4

 [7H].عىل طلب اجلهات املعنية وابلتعاون معها

 

 

 

 

نشطة املموةل من لارج  ىل الأ ُحذفت الإعارة اإ
 املزيانية حقث أأهنا ل تضيف أأي قمية.

8  

 

من املادة السابعة يف الوثيقة  2.7. هذا التعريف مس متد من البند 4

ST/SGB/2000/8  ومن مبادئ التققمي الشائ  قبولها بشأأن جلنة

 OECD)املساعدة الإمنائية ملنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية 

DAC) 

. تُنفذ أأنشطة التققمي دالل الويبو وفقاا 6

للمعايري اليت ُوضعت وُاعمتدت من قبل فري  

 (.UNEGتققمي )الأمم املتحدة املعين ابل 

من املادة السابعة يف الوثيقة  2.7. هذا التعريف مس متد من البند 4

ST/SGB/2000/8  ومن مبادئ التققمي الشائ  قبولها بشأأن جلنة

 OECD)املساعدة الإمنائية ملنظمة التعاون الاقتصادي والتمنية 

DAC) 

تُنفذ أأنشطة التققمي دالل الويبو وفقاا . 6

ت وُاعمتدت من قبل فري  للمعايري اليت ُوضع

 (.UNEGالأمم املتحدة املعين ابلتققمي )

 

ُاقتبس مضمون هذه الفقرة من احلاع ية 
  .1و 2السفلية 

رمسي للحقائ   التحقق  معلية تقّصٍّ  )ج( 9

واخملالفات املزعومة  اإساءات السلوكللنظر يف 

ذا اكن الأمر  ذا اكنت قد وقعت، واإ ومعرفة ما اإ

أأو الأعخاص كذكل، معرفة الشخص 

 املسؤولني عن ذكل.

ف  .7)ج( رمسي  معلية تقّصٍّ  بأأنه التحقق يُعرَّ

واخملالفات  اإساءات السلوكللنظر يف للحقائ  

ذا اكنت قد الأخرى املزعومة  ومعرفة ما اإ

ذا اكن الأمر كذكل، معرفة  وقعت، واإ

 .الشخص أأو الأعخاص املسؤولني عن ذكل

ف التحقق  بأأنه معلية . 7 رمسي  تقّصٍّ يَُعرَّ

للحقائ  للنظر يف اإساءات السلوك 

ذا الأخرى  واخملالفات املزعومة ومعرفة ما اإ

ذا اكن الأمر كذكل،  اكنت قد وقعت، واإ

معرفة الشخص أأو الأعخاص املس ئولني عن 

  ذكل.

 التبليغ م  س ياسة هذا التعديليتف  مقرتح 
 .اخملالفات عن

 

 انظر التعلي  أأعاله فامي يتعل  بأأس باب حذف املعاينة اس تعراض يمت عىل أأساس  )د(املعاينة اس تعراض يمت عىل أأساس  )د( 20

 "املعاينة". لكمة:
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 وجد ما يشري بوضوح اإىل لاص لكام

دارة  الإساف يف اس تخدام املوارد أأو سوء اإ

الأداء. ويقدم الاس تعراض تشخيصا للقضااي 

 املعنية ويقرتح تدابري جزائية.

ىل  لاص لكام وجد ما يشري بوضوح اإ

دارة  الإساف يف اس تخدام املوارد أأو سوء اإ

تعراض تشخيصا للقضااي الأداء. ويقدم الاس  

 املعنية ويقرتح تدابري جزائية.

. تُنفذ التحقققات دالل الويبو وفقاا للمبادئ 8  22

التوجهيية املوحدة للتحقققات املعمتدة من مؤمتر 

احملققني اادوليني، ووفقاا لقواعد وأأنظمة الويبو 

 اللية.ااد

. تُنفذ التحقققات دالل الويبو وفقاا للمبادئ 8

التوجهيية املوحدة للتحقققات املعمتدة من مؤمتر 

احملققني اادوليني، ووفقاا لقواعد وأأنظمة الويبو 

 ااداللية.

ىل املبادئ التوجهيية املوحدة  جاءت الإعارة اإ
 .1من احلاع ية السفلية 

. الاختصاصجمي جمي. الاختصاص جمي. الاختصاص 21   

والرقابة  التدقق  اادال يهمام  . تكفل1 21

الضامانت والتحاليل الويبو لإدارة  الإدارية

والتققاميت والتوصيات واملشورة واملعلومات 

، بفضل ما ينجز من أأعامل التدقق  ابنتظام

اادال ي والتققمي واملعاينة والتحقق  بطريقة 

. وتشمل أأهدافه السعي اإىل ضامن مس تقةل

راقبة فعاةل من حقث التلكفة وحتديد الوسائل م

الكفقةل بتحسني درجة الكفاءة والفعالية 

والتوفري والرتع يد يف الإجراءات ااداللية 

ىل يف الويبو واس تعامل املوارد ، ابلإضافة اإ

ضامن الامتاال لنظام الويبو املايل ولحئته 

ونظام موظفي الويبو ولحئته وقرارات امجلعية 

 الرقابةالتدقق  اادال ي و همام توفر تكفل  .91

 ابنتظام و الويبو ااداللية لإدارةالإدارية لإدارة

الضامانت والتحاليل بصفة مس تقةل وموضوعية 

واادروس املس تفادة والتققاميت والتوصيات 

بفضل ما ينجز  ابنتظام لوماتواملشورة واملع

واملعاينة من أأعامل التدقق  اادال ي والتققمي 

 :. وتشمل أأهدافهبطريقة مس تقةل والتحقق 

السعي اإىل ضامن مراقبة فعاةل من حقث  )أأ(

حتديد الوسائل الكفقةل بتحسني التلكفة و 

درجة الكفاءة والفعالية والتوفري والرتع يد يف 

 ؛ل املواردالإجراءات ااداللية واس تعام

 . توفر وظيفة الرقابة ااداللية لإدارة الويبو9

الضامانت بصفة مس تقةل وموضوعية ابنتظام و 

روس اادو والتحاليل والتققاميت والتوصيات 

من لالل  واملشورة واملعلوماتس تفادة امل 

والتحقق  عىل والتققمي  التدقق الققام بأأعامل 

 وتتضمن أأهدافها:املس توى اادال ي. 

 

الكفقةل بتحسني درجة وسائل الحتديد  .أأ  

الكفاءة والفعالية والتوفري والرتع يد يف 

 ؛ الإجراءات ااداللية واس تخدام املوارد

تققمي مدى الالزتام بتطبي  ضوابط  .ب 

 حتقق  فعالية التلكفة؛ و

جتزئهتا مجةل طويةل جداا، وهذا هو السبب يف 
ىل نقاط فرعية.  اإ

 
 

تاال، ل يؤدي نشاط الرقابة اإىل حتقق  الام 

 ُ   مدى الامتاال.مّي  قَ ولكنه ي
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عنية واملعايري املطبقة يف جمال العامة امل 

احملاس بة وقواعد مدونة سلوك اخلدمة املدنية 

ىل أأفضل املامرسات .اادولية ابلإضافة اإ
5 

 

 

 

5. 
فتمت وفقا املس تقل مراج  احلساابت اخلاريج همام أأّما 

 لالختصاصات املنصوص علهيا يف نظام الويبو املايل

ني املراجعني . ومجعيات الويبو يه اليت تتوىل تعيولحئته

قابةل  غري س نوات ستاخلارجقني حلساابت الويبو ملدة 

للتجديد.
 

تققمي مدى الالزتام بتطبي  ضوابط )ب( 

 حتقق  فعالية التاكليف؛ و

ىل  )ج( تققمي مدى يف الويبو، ابلإضافة اإ

الامتاال لنظام الويبو املايل ولحئته  [8H]ضامن

ونظام موظفي الويبو ولحئته وقرارات امجلعية 

العامة املعنية واملعايري املطبقة يف جمال 

نة سلوك اخلدمة املدنية احملاس بة وقواعد مدو 

ىل أأفضل املامرسات.  اادولية ابلإضافة اإ

5. 
أأّما همام مراج  احلساابت اخلاريج املس تقل فتمت وفقا 

لالختصاصات املنصوص علهيا يف نظام الويبو املايل ولحئته. 

ومجعيات الويبو يه اليت تتوىل تعيني املراجعني اخلارجقني حلساابت 

 [9H] قابةل للتجديد.الويبو ملدة ست س نوات غري

تققمي مدى الامتاال لنظام الويبو املايل  .ج 

ولحئته، وللقواعد وللنظام الأسايس 

رات امجلعية العامة ذات للموظفني، ولقرا

واملعايري املطبقة يف الصةل بعمل املنظمة، 

جمال احملاس بة وقواعد مدونة سلوك 

اخلدمة املدنية اادولية، ابلإضافة اإىل 

 .أأفضل املامرسات

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

نُقلت احلاع ية السفلية اخلاصة مبراج  
ىل الفقرة اليت ُأعري فهيا  احلساابت اخلاريج اإ

ىل  مراج  احلساابت اخلاريج )التنس ي  يف اإ
عداد   خطة الرقابة(س يا  اإ

  الصالحقات واملس ئوليات دال. واملس ئولياتوالامتيازاتدال. الصالحقات  دال. الصالحقات والامتيازات 24

والرقابة  التدقق  اادال ي ععبةركون مدرر . 4 

ليه فامي ي ي بعبارة  الإدارية "مدرر )املشار اإ

فردا ليس و  ( مسؤولا أأمام املدرر العامالشعبة"

مدرر الشعبة . ورمتت  التشغيليةمن الإدارة 

العمل واملهام عن الأمانة والإدارة  ابس تقاللية

. ويعمل حتت الإرشاف اتهيف أأداء واجب

الإداري للمدرر العام. ويأألذ مدرر الشعبة 

 التدقق  اادال ي ععبةركون مدرر . 204

ليه فامي ي ي بعبارة  والرقابة الإدارية )املشار اإ

قتب  مدرر ععبة ( مسؤولا أأمام "مدرر الشعبة"

دارايا اإىل ليس و  املدرر العام الرقابة ااداللية اإ

مدرر الشعبة . ورمتت  التشغيليةمن الإدارة فردا 

الإدارة و الأمانة العمل واملهام عن  ابس تقاللية

ويعمل حتت الإرشاف  .يف أأداء واجباته

دارايا . 20 يتب  مدرر ععبة الرقابة ااداللية اإ

فرداا من الإدارة اإىل املدرر العام، ولكنه ليس 

. رمتت  مدرر الشعبة ابس تقاللية التشغيلية

 .أأداء واجباتهالإدارة يف  وظيفقة وتشغيلية عن

لجنة ويأألذ مدرر الشعبة بنصيحة ال 

يف ممارسة همامت  الاستشارية املس تقةل للرقابة

. وملدرر الشعبة سلطة املبادرة ابختاذ وظيفته

 رررية.تعديالت حت
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 تعليقات/ أأس باب التعديل  التعديالت امُلقرتحة التعديالت املقرتحة (1021مقاا  الرقابة ااداللية احلايل ) 

بنصيحة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

وهل صالحقة بدء  يف ممارسة همامت وظيفته.

جناز أأية أأعامل والتبليغ عن أأي  جراءات واإ أأية اإ

جراء أأو معل،  وفقاا ملا رراه رضورايا يف س يا  اإ

 مدرر الشعبةيتسمل . و تنفقذ همام اختصاصاته

ج ر الامتسا من املدرر العام لتأأدية لدماته فقد

ويقدم مدرر  العمل. خططيف الالامتس 

الشعبة خططاا س نوية اإىل اللجنة الاستشارية 

عالهما وحىت تقوم  املس تقةل للرقابة بغرض اإ

معل  خططوُيب أأن تستند ابس تعراضها. 

اإىل تققمي للخطر ُيري مرة يف  مدرر الشعبة

عىل  مدرر الشعبةعىل الأقل وحيدد  الس نة

مدرر أأساسه أأولوايت العمل. وُيب عىل 

اادول  أأن رراعي يف ذكل تعليقات الشعبة

واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  الأعضاء

 .والإدارة واملدرر العام

. ويأألذ مدرر الشعبة الإداري للمدرر العام

نصيحة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ب 

وهل صالحقة بدء  يف ممارسة همامت وظيفته.

جناز أأية أأعامل والتبليغ عن أأي  جراءات واإ أأية اإ

جراء أأو معل،  وفقاا ملا رراه رضورايا يف س يا  اإ

 مدرر الشعبةويتسمل . تنفقذ همام اختصاصاته

ج ر الامتسا من املدرر العام لتأأدية لدماته فقد

ويقدم مدرر  العمل. خططيف لامتس الا

الشعبة خططاا س نوية اإىل اللجنة الاستشارية 

عالهما وحىت تقوم  املس تقةل للرقابة بغرض اإ

معل  خططوُيب أأن تستند ابس تعراضها. 

اإىل تققمي للخطر ُيري مرة يف  مدرر الشعبة

عىل  مدرر الشعبةالس نة عىل الأقل وحيدد 

درر مأأساسه أأولوايت العمل. وُيب عىل 

اادول  أأن رراعي يف ذكل تعليقات الشعبة

واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  الأعضاء

 .والإدارة واملدرر العام

عداد التقاررر يف  جراءات وتنفقذها واإ أأية اإ

وفقاا ملا رراه رضورايا يف س يا  تنفقذ  عأأهنا،

 همام اختصاصاته.

 

 
 
 

 
 

ويتسمل  "يُفهم من عبارةاملعىن:  يف عدم وضوح

من املدرر العام لتأأدية  مدرر الشعبة الامتساا 
أأن  لدماته فقدرج الالامتس يف خطط العمل"
أأي طلب من املدرر العام لتنفقذ معل ما، 

يتعني عىل مدرر الشعبة أأن يدرجه يف خطة 

ر وهذا ل يتف  م  اس تقاللية مدر !العمل

الشعبة وم  ما ورد يف امجلةل الألرية من ذات 
الفقرة،" ُيب أأن رراعي مدرر الشعبة تعليقات 

..... واملدرر العام". ولهذا السبب، ُيب 

حذف امجلةل برمهتا، حقث مت تغطية مضموهنا 
 .امجلةل الألريةيف 

ُأدجمت أأحاكم القسم احملذوف م  أأحاكم فقرة 

يضاا أأ". يسمح هذا اادمج أأ 14جديدة: "
بتوضيح عدم وجود فر  بني "خطة العمل 

و"التدقق   4الس نوية" املذكورة يف الفقرة 
اادال ي وخطة الرقابة" املذكورة يف الفقرة 

. وأألرياا، تبدو الإعارة يف املياا  احلايل )أأ(21

ىل التخطيط مضن "املهام  العمل"  وأأساليباإ
كرث  بدلا من "الصالحقات والامتيازات" أأ
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 منطققة.

. يعمل مدرر الشعبة وموظفوه بصفة 22  26

مس تقةل عن اكفة برامج الويبو وأأعاملها 

وأأنشطهتا، بغية ضامن حقادية ومصداققة العمل 

 املُضطل  به.

. يعمل مدرر الشعبة وموظفوه بصفة 22

مس تقةل عن اكفة برامج الويبو وأأعاملها 

وأأنشطهتا، بغية ضامن حقادية ومصداققة العمل 

 املُضطل  به.

 6ه الفقرة نسخة طب  الأصل من الفقرة هذ
من املياا  احلايل، م  تغيري طفقف. وُاقرتح 

كرث  دراهجا يف هذا املاكن حقث أأن ذكل أأ اإ
 منطققة.

مدرر الشعبة وموظفو الرقابة ويؤدي . 5 27

والرقابة اادال ي  أأعامل التدقق  الإدارية

بأأسلوب همين وطريقة حمايدة ودون الإدارية 

 تفادي تنازع املصاحل. وُيب نّي ويتعاحنياز. 

بالغ  علهيم اللجنة الاستشارية املس تقةل اإ

 بتنازع املصاحل الهامة واملادية فتويصللرقابة 

ابلإجراءات اليت قد تدعو احلاجة اإىل  اللجنة

اختاذها لتخفقف ما يرتتب عىل أأي تنازع 

آاثر غري مرغوب فهيا واحلد مهنا.  للمصاحل من أ

وظفو الرقابة الإدارية مدرر الشعبة وموينجز 

مبا يقتضيه والرقابة الإدارية لّك أأعامل التدقق  

لمامرسات لالعمل من عناية همنية وفقاا 

معهد التدقق   منهبا  واملشورة اجليدة املويص

، وقواعد التققمي وأأصوهل املتبعة يف الأمم اادال ي

املتحدة، واملبادئ التوجهيية املوحدة للتحقق  

عامة قبوةل امل  عايري والقواعدوغري ذكل من امل

مدرر الشعبة وموظفو الرقابة ويؤدي . 215

 الرقابةو اادال ي  التدقق أأعامل  الإدارية

بأأسلوب همين وطريقة حمايدة  الإدارية ااداللية

 [10H]تنازعتفادي  ويتعنّي ودون احنياز. 

بالغ  علهيم املصاحل. وُيب اللجنة اإ

بتنازع املصاحل الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ابلإجراءات اليت  اللجنة ادية فتويصالهامة وامل

قد تدعو احلاجة اإىل اختاذها لتخفقف ما 

آاثر غري  يرتتب عىل أأي تنازع للمصاحل من أ

مدرر الشعبة مرغوب فهيا واحلد مهنا. وينجز 

لّك أأعامل التدقق  وموظفو الرقابة الإدارية 

مبا يقتضيه العمل من عناية والرقابة الإدارية 

اجليدة  [11H]واملشورةسات لمامر لوفقاا همنية 

، التدقق  اادال ي [12H]معهد منهبا  املويص

وقواعد التققمي وأأصوهل املتبعة يف الأمم املتحدة، 

وغري ذكل واملبادئ التوجهيية املوحدة للتحقق  

طبَّقة يف امل و عامة قبوةل امل  من املعايري والقواعد

أأعامل ه . ويؤدي مدرر الشعبة وموظفو 21

ودون  حمايدبأأسلوب همين قابة ااداللية الر 

اجليدة ووفقاا للمامرسات واملعايري ، احنياز

والقواعد املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف النظم 

ااداللية ملنظامت الأمم املتحدة، عىل النحو 

 .املفصل يف القسم ابء املذكور أأعاله

اس تخدام عبارة، "املشورة املويص  -

 هبا" غري مستساغ.
 

ىل الفقرة نُقلت  - عبارة تنازع املصاحل اإ

" بشأأن اءيف قسم جديد "ه بعدفامي  29
 "تضارب املصاحل".

 

 

 

 

 

 

ُحذفت امجلةل اخلاصة مبعهد التدقق   -

اادال ي، املبادئ التوجهيية، اخل. نظراا 
قسم ابء أأعاله، ال لإدراج نفس املعىن يف 

.  ووجودها هنا ميال تكراراا
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طبَّقة يف منظومة الأمم املتحدة.امل و 
6
 

ويشمل ذكل املامرسات اجليدة ومدوانت أألال  املهنة واملبادئ  6

التوجهيية واملعايري اليت يتف  علهيا ممالو دوائر التدقق  اادال ي يف 

قني الأمم املتحدة، وفري  الأمم املتحدة املعين ابلتققمي، ومؤمتر احملق

 اادوليني.

.منظومة الأمم املتحدة
6

، عىل النحو املفصل يف 

 ذكور أأعاله.القسم ابء امل

6[13H]  ويشمل ذكل املامرسات اجليدة ومدوانت أألال  املهنة

واملبادئ التوجهيية واملعايري اليت يتف  علهيا ممالو دوائر التدقق  

اادال ي يف الأمم املتحدة، وفري  الأمم املتحدة املعين ابلتققمي، ومؤمتر 

 احملققني اادوليني.

 

م التكرار ، لعد6ُحذفت احلاع ية السفلية 
درجت املعلومات عن املعايري يف حقث أُ 

 (.1القسم ابء )يك حتل حمل احلاع ية السفلية 

مدرر الشعبة وموظفو الرقابة وركون . 6 28

 هاوأأعامل  برامج الويبوعن لّك  مس تقلني الإدارية

اليت ختض  لتدقققه، بغية ضامن  هتاوأأنشط

 عامل اليت ينجزها.الأ احلياد واملصداققة يف 

مدرر الشعبة وموظفو الرقابة وركون  .6

 هاوأأعامل  برامج الويبوعن لّك  مس تقلني الإدارية

اليت ختض  لتدقققه، بغية ضامن  هتاوأأنشط

 عامل اليت ينجزها.الأ احلياد واملصداققة يف 

ىل الفقرة   ةل املذكورة  22نُقلت هذه الفقرة اإ امُلَعدَّ

 أأعاله.

ل ي والرقابة ملدرر ععبة التدقق  ااداويتاح . 7 29

، يف أأداء همامته، النفاذ غري املرشوط الإدارية

أأو احملدود واملبارش والرسي  اإىل مجي  جسالت 

الويبو والتصال ابملسؤولني أأو املوظفني 

احلاصلني عىل صفة تعاقدية م  الويبو أأايا اكن 

وملدرر . الويبونوعها، والتحرك يف مجي  مباين 

وجلنة  ة العامةامجلعي برؤساءالتصال  الشعبة

التنس ي  وجلنة الربانمج واملزيانية واللجنة 

 .الاستشارية املس تقةل للرقابة

التدقق  اادال ي ملدرر ععبة ويتاح . 217

، يف أأداء الرقابة اادللية والرقابة الإدارية

همامته، النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش 

ىل مجي  جسالت الويبو والتصال  والرسي  اإ

سؤولني أأو املوظفني احلاصلني عىل صفة ابمل 

تعاقدية م  الويبو أأايا اكن نوعها، والتحرك يف 

التصال  وملدرر الشعبة. الويبومجي  مباين 

وجلنة التنس ي  وجلنة  امجلعية العامة برؤساء

الربانمج واملزيانية واللجنة الاستشارية 

 .املس تقةل للرقابة

يف لية، يتاح ملدرر ععبة الرقابة اادال و . 21

النفاذ غري املرشوط أأو  س يا  تنفقذ املهام،

احملدود واملبارش والرسي  اإىل مجي  جسالت 

الويبو والتصال ابملس ئولني أأو املوظفني 

املتعاقدرن بأأي صفة م  الويبو أأايا اكن نوعها، 

واادخول اإىل مجي  مباين الويبو لأداء واجباته. 

 وملدرر الشعبة التواصل م  رؤساء امجلعية

العامة وجلنة التنس ي  وجلنة الربانمج واملزيانية 

 واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

 

. حيدد مدرر الشعبة ماكتب لس تالم 24رهن  مدرر الشعبة ركونحيددو . 248رهن الإعارة  مدرر الشعبةوركون . 8 10

الشاكوى املقدمة من املوظفني بشلك فردي، 

أأحاكم جديدة: تتضح أأمهيهتا للأس باب الساب  
جراء التحقققات. عداد س ياسة اإ  مناقش هتا عند اإ
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لس تالم الشاكوى أأو املعلومات من أأفراد 

املوظفني مبارشة فامي يتعل  ابحامتل وجود 

حالت غش أأو هدر أأو تعّسف يف اس تعامل 

الامتاال لأنظمة الويبو السلطة أأو ختلّف عن 

ولواحئها يف عؤون الإدارة واملوظفني وغريهام 

أأو أأية أأنشطة غري قانونية تدلل يف نطا  

 مدرر الشعبة. ويقمي مدرر الشعبةولية 

مبقديم لدمات الضامن  اتصالت منتظمة

الآخررن اادالليني مهنم واخلارجقني لضامن 

 التنس ي  السلمي للأنشطة )احملاسب اخلاريج،

ومكتب أألالققات املهنة(  أأمني املظاملومكتب 

. وُيب من أأجل تفادي ازدواجقة الأنشطة

جراءاته  نذار واإ وض  ما يفقد من س ياسات الإ

  ااداللية وتطبيقها اإىل جانب هذا املياا .

لس تالم الشاكوى أأو  ماكتبالإعارة

، فضالا ةاملعلومات من أأفراد املوظفني مبارش 

عن أأي عاكوى أأخرى مقدمة من أأي أأطراف 

 ابحامتلفامي يتعل   ،[14H]لارجقةداللية أأو 

ابلإبالغ عن سوء سلوك أأو جتاوزات أأو 

 خمالفات تتضمن عىل سبقل املاال ل احلرص:

ساءة أأو هدر أأو وفساد حالت غش وجود  اإ

تعّسف يف اس تخدام الامتيازات واحلصانة أأو 

عن الامتاال  ختلّفاس تعامل السلطة أأو 

لأنظمة الويبو ولواحئها يف عؤون الإدارة 

خمالفة قواعد ولواحئ أأ واملوظفني وغريهام أأو 

ولالفاا ملا تقدم، ل متتد اختصاصات الويبو. 

مدرر الشعبة يف الأحوال العادية اإىل تكل 

الانهتااكت الصادر يف عأأن النظر فهيا أأحاكماا 

ابلعمل  منفصةل، ومن بيهنا املنازعات املتعلقة

واملظامل وتظلامت املوظفني من القرارات 

الإدارية املرتبطة برشوط التعيني واملسائل 

اخلالفقة املتعلقة بتققمي الأداء الوظيفي وتقاررر 

الكفاءة. يق  عىل عات  مدرر الشعبة مس ئولية 

ذا اكنت ملل تكل الأمور تنطوي  حتديد ما اإ

طار اختصاصات  عىل خمالفات تدلل يف اإ

حالهتاأأو يتعني  الشعبة اإىل هيئات  [15H]اإ

ية أأنشطة غري قانونية تدلل يف .داللية أأخرى

فضالا عن أأي عاكوى أأخرى ُمقّدمة من أأي 

أأو لارجقة، بشأأن الإبالغ عن  أأطراف داللية

سوء سلوك أأو جتاوزات أأو خمالفات تتضمن 

عىل سبقل املاال ل احلرص: الاحتيال والفساد 

ساءة اس تخدام الامتيازات  والتبديد واإ

ساءة اس تعامل السلطة وخمالفة  واحلصانة واإ

قواعد ولواحئ الويبو. ولالفاا ملا تقدم، ل متتد 

حوال العادية اختصاصات مدرر الشعبة يف الأ 

اإىل تكل الانهتااكت الصادر يف عأأن النظر 

فهيا أأحاكماا منفصةل، ومن بيهنا املنازعات 

املتعلقة ابلعمل واملظامل وتظلامت املوظفني من 

القرارات الإدارية املرتبطة برشوط التعيني 

واملسائل اخلالفقة املتعلقة بتققمي الأداء 

  مدرر الوظيفي وتقاررر الكفاءة. يق  عىل عات

ذا اكنت ملل تكل  الشعبة مس ئولية حتديد ما اإ

طار  الأمور تنطوي عىل خمالفات تدلل يف اإ

ىل  حالهتا اإ اختصاصات الشعبة أأو يتعني اإ

 .هيئات داللية أأخرى

 
ماكنية تقدمي عاك وى بشأأن ُاقرتح توس ي  اإ

ادعاءات سوء السلوك لـ "أأي هجة رقابية 

 أأخرى داللية أأو لارجقة".
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ويقمي مدرر الشعبة اتصالت نُقلت عبارة، " 

منتظمة مبقديم لدمات الضامن الآخررن 

اادالليني مهنم واخلارجقني لضامن التنس ي  
نشطة ) اخلاريج، مراج  احلساابت السلمي للأ
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 [16H]مدرر. ويقمي مدرر الشعبةنطا  ولية 

مبقديم لدمات  اتصالت منتظمة الشعبة

الضامن الآخررن اادالليني مهنم واخلارجقني 

لضامن التنس ي  السلمي للأنشطة )احملاسب 

ومكتب  أأمني املظاملاخلاريج، ومكتب 

الققات املهنة( من أأجل تفادي ازدواجقة أأل

وض  ما يفقد من  [17H]وُيب. الأنشطة

جراءاته ااداللية وتطبيقها  نذار واإ س ياسات الإ

  .اإىل جانب هذا املياا 

امل ومكتب أألالققات املهنة( ومكتب أأمني املظ
ىل الفقرة  من أأجل تفادي ازدواجقة الأنشطة" اإ

 القسم. هذا التالية، يف هناية 27

 
 ُ  يف 9وُأدرجت م  الفقرة  8من الفقرة قلت ن

 .25جديدة رمق فقرة 

 
لت لبيان حقققة  الأحاكم  اس تحداثعُّد 

امحلاية من الانتقام يف قواعد  اجلديدة بشأأن

بناء عىل طلب  7-2، املادة ولواحئ املوظفني

صدور س ياسة التبليغ وبعد اادول الأعضاء، 

  عن اخملالفات.

ويضمن املدرر العام ح  مجي  املوظفني يف . 9 12

ا التواصل  وتزويده  مدرر الشعبةم  سًّ

وذكل دون  ،ابملعلومات، دون خمافة أأي انتقام

اإلالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام 

ولحئة موظفهيا يف حال نقل  موظفي الويبو

م  العمل بأأهنا  مدرر الشعبةاملعلومات اإىل 

لاطئة أأو برصف النظر قصداا عن حصهتا أأو 

 عدم حصهتا.

ويضمن املدرر العام ح  مجي  املوظفني . 259

ا يف التواصل  وتزويده  مدرر الشعبةم  سًّ

وذكل دون  ،ابملعلومات، دون خمافة أأي انتقام

املنصوص علهيا يف نظام اإلالل ابلتدابري 

فامي يتعل  بتقدمي موظفي الويبو ولحئة موظفهيا 

عاكوى تتضمن معلومات لاطئة أأو مضلةل 

مدرر يف حال نقل املعلومات اإىل عن معد،

م  العمل بأأهنا لاطئة أأو برصف النظر  الشعبة

أأو تقدميها م   قصداا عن حصهتا أأو عدم حصهتا

هامل حتري دقة املعلومات املتضمن  .ة هبااإ

. يضمن املدرر العام ح  مجي  املوظفني يف 25

التواصل ساا م  مدرر ععبة الرقابة ااداللية 

وتزويده ابملعلومات، دون خمافة أأي انتقام. 

وذكل دون اإلالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف 

نظام موظفي الويبو ولحئته فامي يتعل  بتقدمي 

مضلةل  عاكوى تتضمن معلومات لاطئة أأو

هامل حتري دقة  عن معد، أأو تقدميها م  اإ

 املعلومات املتضمنة هبا. 

 

جريَّ التعديل بغرض اتسا  مقاا  الرقابة أُ 

)د( 7-2ااداللية م  لحئة املوظفني اجلديدة 
 املعمتدة من اادول الأعضاء.
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الطاب  الرسي  مدرر الشعبةرراعي . 20 11

ّصةل وحيافظ عليه فامي يتعل  بأأية معلومات حم

طار معليات التدقق   أأو التققمي أأو متسلمة يف اإ

، ول يس تعمل تكل املعاينةأأو التحقق  أأو 

ل يف حدود ما هو رضوري  لأداء املعلومات اإ

 .واجباته فقط

الطاب  الرسي  مدرر الشعبةرراعي . 2620

وحَيُول دون الإفصاح غري وحيافظ عليه 

و فامي يتعل  بأأية معلومات حمّصةل أأ املرخص به 

طار معليات التدقق   أأو أأو التققمي متسلمة يف اإ

، ول يس تعمل تكل املعاينةالتحقق  أأو 

ل يف حدود ما هو رضوري لإجراء  املعلومات اإ

 .فقط لأداء واجباته تكل العمليات

شعبة الطاب  الرسي ال . رراعي مدرر 26

لالتصالت م  الشعبة، وحَيُْول دون الإفصاح 

ومات ُمحّصةل أأو غري املرخص به عن أأية معل

طار معليات التدقق  أأو التققمي أأو  واردة يف اإ

التحقق ، ويتعني اس تخدام تكل املعلومات يف 

 حدود ما هو رضوري لأداء واجباته فقط.

 

 

. ُُيري مدرر الشعبة اتصالت منتظمة م  27  11

مجي  مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى سواء 

د من اخلارجقني للتأأك اادالليني مهنم أأو

احلساابت التنس ي  السلمي للأنشطة )مراج  

اخلاريج، مس ئول اخملاطر، مس ئول 

الانضباط(. كام ُُيري مدرر الشعبة أأيضاا 

اتصالت بصفة منتظمة م  رئيس مكتب 

 الألال  وأأمني املظامل. 

. ُُيري مدرر الشعبة اتصالت منتظمة م  27

مجي  مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى سواء 

اخلارجقني للتأأكد من  يني مهنم أأواادالل 

التنس ي  السلمي للأنشطة )املراج  املايل 

اخلاريج، مس ئول اخملاطر، مس ئول 

الانضباط(. كام ُُيري مدرر الشعبة أأيضاا 

اتصالت بصفة منتظمة م  رئيس مكتب 

 الألال  وأأمني املظامل. 

 .8ُألذت هذه امجلةل من الفقرة 

قسم جديد، يتضمن يف الغالب أأحاكماا جديدة  تعارض املصاحلهاء.  هاء. تعارض املصاحل  14

ابس تثناء امجللتني املعنيتني بتعارض املصاحل 

 .5املقتبس تني من الفقرة 

. يف س يا  تنفقذ همام الرقابة، يتجنب 28  15

مدرر الشعبة وموظفو الرقابة ااداللية أأي 

تضارب مصاحل مشكوك فقه أأو فع ي. وعىل 

. يف س يا  تنفقذ همام الرقابة، يتجنب 28

مدرر الشعبة وموظفو الرقابة ااداللية أأي 

فقه أأو من املتصور حدوثه تضارب مصاحل 

وعىل مدرر الشعبة الإبالغ عن أأي فع ي. 

ترُبز هذه الفقرة الأحاكم املتعلقة بتضارب 
، م  بعض 5املصاحل املتضمنة يف الفقرة 

 لطفقفة.التعديالت ا
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غ عن أأي عائ  جوهري مدرر الشعبة الإبال

يؤثر عىل اس تقاللية وموضوعية معل الشعبة، 

مبا يف ذكل تضارب املصاحل، للنظر فقه من 

 قبل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل. 

عائ  جوهري يؤثر عىل اس تقاللية وموضوعية 

معل الشعبة، مبا يف ذكل تضارب املصاحل، 

للنظر فقه من قبل جلنة الويبو الاستشارية 

 . للرقابة املس تقةل

. ولالفاا ملا س ب ، ويف احلالت اليت 29  16

تتعل  ابدعاءات سوء السلوك ضد موظفي 

ععبة الرقابة الإدارية، ررف  مدرر الشعبة الأمر 

اإىل جلنة الويبو الاستشارية ويلمتس مشورة 

 اللجنة يف عـأأن الترصف الواجب. 

. ولالفاا ملا س ب ، ويف احلالت اليت 29

سوء السلوك ضد موظفي تتعل  ابدعاءات 

، ررف  مدرر الشعبة اادالليةععبة الرقابة 

الأمر اإىل جلنة الويبو الاستشارية ويلمتس 

 مشورة اللجنة يف عـأأن الترصف الواجب. 

نص جديد ُمقرتح ملعاجلة الاغرة احلالية يف 
مسودة ، وابلتسا  م  مقاا  الرقابة ااداللية

جراء التحقققات.  مرشوع س ياسة اإ

. ويف احلالت اليت تتعل  مبزامع لسوء 01  17

سلوك ضد مدرر ععبة الرقابة الإدارية، رُرف  

الأمر اإىل املدرر العام، واذلي يقوم بدوره 

بالغ رؤساء جلنة التنس ي  واللجنة  ابإ

الاستشارية املس تقةل للرقابة للتشاور معهم يف 

حاةل الأمر اإىل سلطة حتقق  لارجقة  عأأن اإ

 بديةل.

لت اليت تتعل  مبزامع لسوء . ويف احلا10

، رُرف  اادالليةسلوك ضد مدرر ععبة الرقابة 

الأمر اإىل املدرر العام، واذلي يقوم بدوره 

بالغ رؤساء جلنة التنس ي  واللجنة  ابإ

الاستشارية املس تقةل للرقابة للتشاور معهم يف 

حاةل الأمر اإىل سلطة حتقق  لارجقة  عأأن اإ

 بديةل.

الاغرة احلالية يف نص جديد ُمقرتح ملعاجلة 
م  مسودة ، وابلتسا  مقاا  الرقابة ااداللية

جراء التحقققات.  مرشوع س ياسة اإ

. ويف احلالت اليت تتعل  مبزامع لسوء 12  18

سلوك ضد املدرر العام، ررف  مدرر ععبة 

الرقابة الإدارية الأمر اإىل رئيس امجلعية العامة 

م  نسخة اإىل رئيس جلنة التنس ي  ورئيس 

لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. يلمتس ال 

اليت تتعل  مبزامع لسوء الت . ويف احل12

ععبة سلوك ضد املدرر العام، ررف  مدرر 

الأمر اإىل رئيس امجلعية العامة  اادالليةالرقابة 

اإىل رئيس جلنة التنس ي   توجقه نسخةم  

ورئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. 

نص جديد ُمقرتح ملعاجلة الاغرة احلالية يف 
 مقاا  الرقابة ااداللية.
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مدرر الشعبة املشورة من اللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة حول س بل الترصف الواجب. 

تُرف  تقاررر التحقققات الهنائية املتعلقة ابملدرر 

العام، برصف النظر اإىل اجلهة القامئة 

ابلتحقق ، اإىل رئيس امجلعية العامة لختاذ ما 

ناس باا من قرارات يف هذا الشأأن، م  رراه م 

رسال نسخة من تكل التقاررر اإىل رئيس جلنة  اإ

التنس ي  ورئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل 

ىل  ىل مدرر ععبة الرقابة الإدارية واإ للرقابة واإ

 مراج  احلساابت اخلاريج.

يلمتس مدرر الشعبة املشورة من اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة حول س بل 

الترصف الواجب. تُرف  تقاررر التحقققات 

ة ابملدرر العام، برصف النظر اإىل الهنائية املتعلق

اجلهة القامئة ابلتحقق ، اإىل رئيس امجلعية العامة 

لختاذ ما رراه مناس باا من قرارات يف هذا 

رسال نسخة من تكل التقاررر اإىل  الشأأن، م  اإ

رئيس جلنة التنس ي  ورئيس اللجنة 

ىل مدرر ععبة  الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ

ىل مراج  احلساابت  الرقابة الإدارية واإ

 اخلاريج.

  طاء. الواجبات وأأساليب العمل . الواجبات وأأساليب العملطاءهاء هاء. الواجبات وأأساليب العمل 19

يف الإدارة الفعاةل  مدرر الشعبةيسامه . 22 10

ابملساءةل أأمام للمنظمة والزتام املدرر العام 

 اادول الأعضاء.

 لشعبةمدرر اتسهم وظيفة يسامه . 1122

يف الإدارة الفعاةل للمنظمة  الرقابة ااداللية

والزتام املدرر العام ابملساءةل أأمام اادول 

 الأعضاء.

. تسهم وظيفة ععبة الرقابة ااداللية يف 11

الإدارة الفّعاةل للمنظمة ويف الزتام املدرر العام 

 ةل أأمام اادول الأعضاء. ابملساء

 

اختصاصاته،  مدرر الشعبةويك ميارس . 21 12

جراء  تشمل أأنشطته، عىل وجه اخلصوص، اإ

داري تدقق  مايل  وتدقق  الأداء وتدقق  يف اإ

 املردودية وتدقق  يف الامتاال وتدقق  يف

 ومعليات تققمي واس تعرض للأداء ومعاينة

تصاصاته، اخ  مدرر الشعبةويك ميارس . 1121

تتضمن تشمل أأنشطته، عىل وجه اخلصوص 

، اختصاصات مدرر ععبة الرقابة الإدارية 

جراء   داريالتدقق  والتققمي والتحقق .  تدقق اإ

 وتدقق  يفمايل  وتدقق  الأداء وتدقق  يف

ومعليات تققمي  املردودية وتدقق  يف الامتاال

مدرر ععبة الرقابة . تتضمن اختصاصات 11

جراء التدقق  والتققمي والتحقق . ااداللية  اإ

حتتوي هذه امجلةل عىل خطأأ حنوي: ففي احلاةل 

 to carryاليت تبدأأ هبا امجلةل بفعل مصدري )

out… ُيب أأن يتبعه الفاعل، وهو ،)
"املدرر" يف هذه احلاةل، وليس لكمة 

 "الأنشطة"، وذلا لزم التعديل.
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 .وحتقق  واس تعرض للأداء ومعاينة .وحتقق 

والرقابة  التدقق  اادال ي امتهمولتنفقذ . 21 11

مدرر يف الويبو بفعالية، يضطل   الإدارية

 مبا ي ي: الشعبة

 التدقق  اادال ي همامتولتنفقذ . 1421

يف الويبو بفعالية،  الإداريةااداللية الرقابة و 

 مبا ي ي: مدرر الشعبةيضطل  

 يف بفعالية . ولتنفقذ همامت الرقابة ااداللية14

 رر الشعبة مبا ي ي: الويبو، يضطل  مد

 

 اادال ي تدقق لل خطط مرنة وض   )أأ( 11

عىل املدى الطويل والقصري والرقابة الإدارية 

ابلتنس ي  م  مراج  احلساابت اخلاريج 

وابعامتد مهنجية قامئة عىل اخلطر لتغطية أأية 

، أأخطار أأو مسائل رقابية يمت حتديدها

وتس تعرضها اللجنة الاستشارية املس تقةل 

 بة.للرقا

عمل للرقابة تدقققلل مرنة خطط وض   )أأ(

عىل املدى والرقابة الإدارية  اادال ي ااداللية

الطويل والقصري ابلتنس ي  م  مراج  

خطة العمل تتأأسس  .احلساابت اخلاريج

جراء تققمي س نوي  عىل الأقل الس نوية عىل اإ

وعىل أأساس  ،[18H]الاقتضاء، عند للمخاطر

. يف س يا  لهذا التققمي، تتحدد أأولوايت العم

عداد خطة العمل الس نوية، يلزتم مدرر  اإ

ععبة الرقابة ااداللية ابلألذ يف الاعتبار اكفة 

 وتس تعرضها ،االاقرتاحات اليت ترد من 

الاستشارية املس تقةل  اللجنةالإدارة أأو اللجنة

ررسل مدرر أأو من اادول الأعضاء.  للرقابة

الشعبة مرشوع خطة معل الرقابة ااداللية، 

ض  الصيغة الهنائية لها، اإىل اللجنة قبل و 

بداء  الاستشارية املس تقةل للرقابة ملراجعهتا واإ

 الرأأي.

وض  خطط معل للرقابة ااداللية عىل )أأ( 

املدى الطويل والقصري ابلتنس ي  م  مراج  

احلساابت اخلاريج. تتأأسس خطة العمل 

جراء تققمي س نوي  عىل الأقل الس نوية عىل اإ

وعىل أأساس هذا  ء،الاقتضاعند  للمخاطر،

التققمي، تتحدد أأولوايت العمل. يف س يا  

عداد خطة العمل الس نوية، يلزتم مدرر  اإ

ععبة الرقابة ااداللية ابلألذ يف الاعتبار اكفة 

الاقرتاحات اليت ترد من الإدارة أأو اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة أأو من اادول 

الأعضاء. ررسل مدرر الشعبة مرشوع خطة 

ل الرقابة ااداللية، قبل وض  الصيغة الهنائية مع

لها، اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

بداء الرأأي.   ملراجعهتا واإ

 

 

 

نه  ضافة عبارة "عند الاقتضاء"، نظراا لأ نقرتح اإ
مر ابلتحقققات أأو التققمي،  عندما يتعل  الأ

ركون استناد خطة العمل عىل تققمي اخملاطر 
حاجة ذلكر املدرر العام عىل وجه أأقل أأمهية. ل 

التحديد، حقث أأنه هو الرئيس التنفقذي 

 لالإدارة.
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وصياغة س ياسات ومبادئ توجهيية  )ب( 14

، أأي الرقابة الإداريةواحضة لاكفة وظائف 

 واملعاينةوالتحقق   والتققمي التدقق  اادال ي

وذكل ابلتشاور م  اادول الأعضاء. وُيب أأن 

ئ التوجهيية قواعد تض  الس ياسات واملباد

ىل التقاررر م   جراءات واحضة بشأأن النفاذ اإ واإ

عامل القانون واحلفاظ عىل  ضامن احل  يف اإ

 الرسية.

 [19H]ومبادئوصياغة س ياسات  )ب(

الرقابة اكفة وظائف ل لتنفقذواحضة توجهيية 

 والتققمي ، أأي التدقق  اادال يالإدارية

وذكل ابلتشاور م  اادول  واملعاينةوالتحقق  

الس ياسات  توفروُيب أأن تضع لأعضاء. ا

جراءات واحضة واملبادئ التوجهيية  قواعد واإ

ىل التقاررر م  ضامن احل  يف  بشأأن النفاذ اإ

عامل القانون واحلفاظ عىل الرسية.  اإ

تنفقذ اكفة وظائف ل )ب( صياغة س ياسات 

، واليت تشمل التدقق  اادال ي اادالليةالرقابة 

شاور م  اادول والتققمي والتحقق ، وذكل ابلت 

جراءات  الأعضاء. توفر الس ياسات قواعد واإ

ىل التقاررر م  ضامن احلقو  يف اختاذ  النفاذ اإ

الإجراءات القانونية عىل حنو سلمي واحلفاظ 

 عىل الرسية.

 

ىل "املبادئ التوجهيية"  ُحذفت الإعارة اإ
 لس ببني:

ل حاجة لوض  مبادئ توجهيية ابلإضافة  -

ىل الس ياسات ودليل الإجر   اءات.اإ

عداد مبادئ توجهيية  يتطلبل  - جمرد اإ
التشاور م  اادول الأعضاء. تنص 

الفقرة التالية عىل عرض دليل 
الإجراءات عىل اللجنة الاستشارية 

 املس تقةل للرقابة ملراجعته. 

عداد دليل للتدقق  اادال ي  )ج( 15 ودليل واإ

، يك ودليل لإجراءات التحقق للتققمي 

شارية املس تقةل تس تعرضها اللجنة الاست 

يشمل و ونرشها وتعمميها وحتدرهثا.  للرقابة،

الرقابة الإدارية عىل  وظائفذكل اختصاصات 

التدقق  وجرداا لإجراءات  املس توى الفردي

 والتحقق . والتققمي واملعاينة

عداد دليل للتدقق  اادال ي  )ج( ودليل واإ

، يك ودليل لإجراءات التحقق للتققمي 

ستشارية املس تقةل تس تعرضها اللجنة الا

يشمل ذكل و . ونرشها وتعمميها وحتدرهثا للرقابة،

ااداللية الإدارية الرقابة  وظائفاختصاصات 

وجتميعاا وجرداا  عىل املس توى الفردي

 والتحقق . واملعاينةالتدقق  والتققمي لإجراءات 

الث س نوات تُراج  تكل التوجهيات مرة لك ث

 أأو عىل فرتات أأقل من ذكل.

عدا د دليل حيتوي عىل توجهيات )ج( اإ

 للتدقق  اادال ي ودليل للتققمي ودليل لإجراء

وعرضها عىل اللجنة الاستشارية التحقق ، 

املس تقةل للرقابة لإبداء الرأأي. تتضمن هذه 

التوجهيات اختصاصات وظائف الرقابة 

وجتميعاا  ااداللية عىل املس توى الفردي

جراءات املعمول هبا. تُراج  تكل التوج هيات لالإ

مرة لك ثالث س نوات أأو عىل فرتات أأقل من 

 ذكل.

 

ووض  أأنظمة للمتابعة وحتدرهثا،  )د( 16

هبدف التحق  من أأن التدابري الفعاةل قد 

معقوةل عقب  هملاختذت يف غضون 

عداد تقارررمدرر الشعبة الرقابيةتوصيات   ، واإ

ووض  أأنظمة للمتابعة وحتدرهثا،  )د(

هبدف التحق  من أأن التدابري الفعاةل قد 

عقب . معقوةل هملاختذت يف غضون 

رئيس ععبة مدرر الشعبة الرقابية ريف توصيات

)د( وض  أأنظمة للمتابعة وحتدرهثا، هبدف 

 التحق  من اختاذ التدابري الفّعاةل لتنفقذ

توصيات الرقابة يف غضون همل زمنية معقوةل. 

ررف  رئيس ععبة الرقابة ااداللية تقاررراا 

ل تقترص متابعة ععبة التدقق  اادال ي 

 والرقابة الإدارية عىل اإصدار التوصيات.



WO/PBC/22/22 
Annex II 

 املرف  الااين
17 
 

 تعليقات/ أأس باب التعديل  التعديالت امُلقرتحة التعديالت املقرتحة (1021مقاا  الرقابة ااداللية احلايل ) 

منتظمة لدلول الأعضاء واللجنة مرحلية  كتابية

قةل للرقابة واملدرر العام الاستشارية املس ت

حول احلالت اليت مل تنفّذ فهيا التدابري 

 التصحيحية املالمئة يف الوقت املناسب.

عداد، الرقابة  منتظمة مرحلية  كتابية اا تقاررر  واإ

لدلول الأعضاء واللجنة الاستشارية املس تقةل 

حول احلالت اليت مل تنفّذ للرقابة واملدرر العام 

فهيا التدابري التصحيحية املالمئة يف الوقت 

 املناسب.

حترررية بصفة دورية ومنتظمة اإىل اادول 

ىل مدرر اللجنة الاستشارية  الأعضاء واإ

ىل املدرر العام بشأأن  املس تقةل للرقابة واإ

احلالت اليت مل تُنفّذ فهيا التدابري التصحيحية 

 لوقت املناسب.املالمئة يف ا

والتصال مبراج  احلساابت اخلاريج  (ه) 17

 والتنس ي  معه ورصد متابعة توصياته.

والتصال مبراج  احلساابت اخلاريج  (ه)

 .والتنس ي  معه ورصد متابعة توصياته

ساابت اخلاريج التصال مبراج  احل )ه( 

 والتنس ي  معه ورصد ومتابعة تنفقذ توصياته.

 

 

)و( وض  برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا   18

عىل أأن يشمل لّك جوانب لزتام بتنفقذه، والا

جراء التحقققات،  التدقق  اادال ي والتققمي واإ

جراء مراجعات داللية ولارجقة  مبا يف ذكل اإ

لمعايري منتظمة وتققمي ذايت مس متر، وفقا ل

 املعمول هبا.

)و( وض  برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا 

عىل أأن يشمل لّك جوانب لزتام بتنفقذه، والا

مبا يف التحقق ، التدقق  اادال ي والتققمي و 

جراء مراجعات داللية ولارجقة  ذكل اإ

منتظمة وتققمي ذايت مس متر وفقا للمعايري 

 املعمول هبا.

 . فامي بعدنُقلت من )ز( 
 

 ضامن اجلودة اكفة وظائف الرقابة.يغطي 

التدقق  اادال ي والتصال بدوائر  )و( 19

يف املنظامت الأخرى التابعة والرقابة الإدارية 

ملنظومة الأمم املتحدة ويف املؤسسات املالية 

متعددة الأطراف، والتعاون معها، ومتايل 

الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني 

 الواكلت.

التدقق  اادال ي والتصال بدوائر  )ز()و(

يف املنظامت الأخرى التابعة والرقابة الإدارية 

ملنظومة الأمم املتحدة ويف املؤسسات املالية 

متعددة الأطراف، والتعاون معها، ومتايل 

الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني 

 الواكلت.

)ز( التواصل م  دوائر التدقق  اادال ي 

الإدارية يف املنظامت الأخرى التابعة  والرقابة

ملنظومة الأمم املتحدة ويف املؤسسات املالية 

متعددة الأطراف، والتعاون معها، ومتايل 

الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني 

 الواكلت.

 

ووض  برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا  )ز( 40

واحلفاظ عىل ذكل الربانمج، عىل أأن يشمل 

ووض  برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا  )ز(

واحلفاظ عىل ذكل الربانمج، عىل أأن يشمل 

ىل )و( أأعاله.   نُقلت اإ
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وانب التدقق  اادال ي، مبا يف ذكل لّك ج

مراجعة داللية ولارجقة منتظمة وتققمي ذايت 

ملعايري اادولية للمامرسات متاع ياا م  امتواصل، 

 .املهنية للتدقق  اادال ي

كل لّك جوانب التدقق  اادال ي، مبا يف ذ

مراجعة داللية ولارجقة منتظمة وتققمي ذايت 

ملعايري اادولية للمامرسات متاع ياا م  امتواصل، 

 .املهنية للتدقق  اادال ي

ععبة التدقق  اادال ي مدرر ويساعد . 24 42

بأأداء املهامت التالية عىل وجه  والرقابة الإدارية

 اخلصوص:

التدقق  اادال ي  ععبةمدرر ويساعد . 1524

بأأداء املهامت  الرقابة اادالليةوالرقابة الإدارية

 التالية عىل وجه اخلصوص:

وعىل وجه اخلصوص، يساعد مدرر  .15

  ععبة الرقابة ااداللية الويبو من لالل:

 

 

آليات مراجعة وتققمي  )أأ( 41  الويبومتانة أ

 للمراقبة ااداللية وفعاليهتا ونزاههتا وتقدررها. 

التحق  من متانة ة وتققميمراجع )أأ(

آليات  موثوققة للمراقبة ااداللية وفعاليهتا  الويبوأ

 . وتقدررها ونزاههتا

آليات الويبو للمراقبة التحق  من )أأ(  موثوققة أ

 ااداللية وفعاليهتا ونزاههتا. 

 

 التنظمييةبىن ال سالمة مراجعة وتققمي  )ب( 41

، لضامن الاتسا  وتققميهاوأأنظمهتا ومعلياهتا 

 ني النتاجئ والأهداف احملّددة.ب

بىن ال سالمة  لتحق  منمراجعة وتققامي )ب(

، لضامن وتققميهاوأأنظمهتا ومعلياهتا  التنظميية

 الاتسا  بني النتاجئ والأهداف احملّددة.

)ب( التحق  من سالمة البين التنظميية 

وأأنظمهتا ومعلياهتا وتققميها، لضامن الاتسا  بني 

 ّددة. النتاجئ والأهداف احمل

 

جراء تققمي لفعالية الويبو يف الوفاء  )ج( 44 واإ

بأأهدافها وحتقق  النتاجئ وتوجقه ما تقتضيه 

احلاجة من توصيات واقرتاحات لأساليب 

أأفضل يف حتقق  النتاجئ، م  مراعاة املامرسات 

 اجليدة والعرب املس تخلصة.

جراء تققامي )ج( فعالية الويبو ل لتحق  منواإ

ها وحتقق  النتاجئ وتوجقه ما يف الوفاء بأأهداف 

تقتضيه احلاجة من توصيات واقرتاحات 

لأساليب أأفضل يف حتقق  النتاجئ، م  مراعاة 

 املامرسات اجليدة والعرب املس تخلصة.

فّعالية الويبو يف الوفاء التحق  من )ج( 

بأأهدافها وحتقق  النتاجئ وتوجقه ما تقتضيه 

احلاجة من توصيات واقرتاحات لأساليب 

ل لتحقق  النتاجئ، م  مراعاة املامرسات أأفض

 اجليدة واادروس املس تفادة. 

 

 

ىل التأأكد من مراجعة )د( الأنظمة الرامقة اإىل  وتققمي مراجعة (د)الأنظمة الرامقة اإىل  وتققمي مراجعة (د) 45  الأنظمة الرامقة اإ
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التأأكد من امتاال موظفي الويبو لقواعد 

املنظمة ولواحئها وللس ياسات ااداللية 

 املكرسة وتقدررها.

الويبو بقواعد موظفي  متاالالاالتأأكد من 

ولواحئها وللس ياسات ااداللية لقواعد املنظمة 

جراءات املتبعةاملكرسة وتقدررها  .ولالإ

الويبو ولواحئها وللس ياسات  بقواعدمتاال الا

جراءات املتبعة.  ااداللية ولالإ

 

الاس تخدام الكفء  مراجعة وتققمي (ه) 46

البرشية  الويبوعال والاقتصادي ملوارد والف

 ذكل. وتققميواملالية واملادية واحلفاظ علهيا 

الاس تخدام  لتأأكد منمراجعة وتققامي (ه)

 الويبوالكفء والفعال والاقتصادي ملوارد 

 وتققميالبرشية واملالية واملادية واحلفاظ علهيا 

 ذكل.

الاس تخدام الكفء والفّعال التأأكد من )ه( 

دي ملوارد الويبو البرشية واملالية والاقتصا

  .وتققمي ذكل واملادية واحلفاظ علهيا

 

 

وحتديد مدى مراعاة الأصول يف  (و) 47

 احلساابت واحلفاظ علهيا من الضياع.

وحتديد مدى مراعاة الأصول يف  (و)

 احلساابت واحلفاظ علهيا من الضياع.

  

للخطر  الويبووحتديد مواطن تعّرض  (ز) 48

دارة  اجلس مي وتققميها والإسهام يف حتسني اإ

 اخملاطر. 

للخطر  الويبووحتديد مواطن تعّرض  (وز )

دارة  اجلس مي وتققميها والإسهام يف حتسني اإ

 اخملاطر. 

)و( حتديد مواطن تعّرض الويبو للمخاطر 

دارة وتققميها  اجلس مية والإسهام يف حتسني اإ

 اخملاطر. 

 

جراء التحقققات، عند الاقتض (ح) 49 اء، واإ

وسوء فامي يتعل  حبالت الإساءة والإرضار 

واليت تدلل يف اختصاصات  السلوك املزعومة

 .مدرر الشعبة

جراء معاينات لتحديد مواطن  (ط) واإ

 الضعف واخللل حسب احلاجة.

أأعامل وضامن مشولية التقاررر حول  (ي)

جراء التحقققات، عند الاقتضاء،  (ح)  واإ

وسوء فامي يتعل  حبالت الإساءة والإرضار 

واليت تدلل يف اختصاصات  السلوك املزعومة

 .مدرر الشعبة

الويبو  ااداللية. يساعد مدرر ععبة الرقابة 16

جراء التحقققات فامي يتعل  ابدعاءات  أأيضاا يف اإ

 ذكل من اخملالفات سوء السلوك وغري

الويبو  اادالليةيساعد مدرر ععبة الرقابة . 16

جراء التحقققات فامي يتعل  ابدعاءات  أأيضاا يف اإ

 سوء السلوك وغري ذكل من اخملالفات الأخرى. 

 

 ل حاجة ملضاعفة املرتادفات.
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 ةواملعاينوالتققمي اادال ي والتحقق   التدقق 

عىل موضوعيهتا  واحرتام مواعيدها واحلرص

  ودقهتا.

 الأخرى.

جراء  (ط) لتحديد  [20H]معايناتواإ

 مواطن الضعف واخللل حسب احلاجة.

وضامن مشولية التقاررر حول  ([21H]ي)

والتققمي اادال ي والتحقق   أأعامل التدقق 

واحرتام مواعيدها واحلرص عىل  ةواملعاين

 موضوعيهتا ودقهتا.

 ل حاجة لإجراء معاينات.
 
 

)ي( يف هناية فقرة 24ُأضيف حمتوى الفقرة 
، يف القسم اخلاص 17جديدة حتت رمق 

عداد التقاررر"، م  اس تثناء لكمة  "ابإ

"املعاينات" من هذه الإضافة حقث ُحذفت 
.  متاماا

عداد التقاررر 50 عداد التقارررزايواو  واو. اإ عداد التقاررر  . اإ   ز. اإ

أأو تققمي أأو  تدقق يف أأعقاب أأي معلية . 25 52

، يصدر تقررر تُعرض فقه معاينة أأو حتقق 

 اونتاجئه اومهنجيهت اونطاقه العمليةأأهداف 

 نشاط املعين احملدد،ا وتوصيات ابل ولالصاهت

يف لتحسني ل ، توصيات عند احلاجةويشمل، 

 أأو النشاط.أأو الفرد الربانمج 

أأو أأو تققمي  تدقق يف أأعقاب أأي معلية . 1725

مدرر ععبة الرقابة  ، يصدرأأو حتقق معاينة 

 العمليةتُعرض فقه أأهداف  اا تقررر  ااداللية

 اولالصاهت اونتاجئه اومهنجيهت اونطاقه

 توصياتال و  التصويبقة املتخذة أأو والإجراءات

عند ويشمل،  ابلنشاط املعين احملدد، اخلاصة

واادروس  لتحسنيل ، توصيات احلاجة

 النشاط. منأأو أأو الفرد الربانمج يف  املس تفادة

جراءات معليات  وركفل املدرر استقفاء اإ

التدقق  اادال ي والتققمي والتحقققات والانهتاء 

ومراعاة مبادئ مهنا يف التوققتات احملددة 

عداد  الانصاف واملوضوعية واادقة يف اإ

يف أأعقاب أأي معلية تدقق  أأو تققمي أأو . 17

 اادالليةحتقققات، يصدر مدرر ععبة الرقابة 

تقررراا يوحض فقه أأهداف العملية ونطاقها 

واملهنجية املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات 

وصيات والإجراءات التصويبقة املتخذة أأو الت

اخلاصة ابلنشاط املعين احملدد، ويتضمن، اإن 

أأمكن، توصيات لإجراء حتسينات واادروس 

املس تفادة من النشاط. وركفل املدرر استقفاء 

جراءات معليات التدقق  اادال ي والتققمي  اإ

والتحقققات والانهتاء مهنا يف التوققتات احملددة 

ومراعاة مبادئ الانصاف واملوضوعية واادقة 

 عداد التقاررر.يف اإ 

يامتثل النص امُلضاف يف هناية الفقرة متاماا م  
)ي( يف املياا  احلايل، فامي عدا 24الفقرة رمق 

 ."املعاينات" حذف عبارة
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 التقاررر.

 ررر التدقق اتق اتعرض مرشوعتو . 26 51

غريه عىل املرشف و والتققمي واملعاينة  اادال ي

 عن مبارشة نياملسؤولمن املوظفني املعنيني 

 مج أأو النشاط اذلي خض  للتدقق الربان

، وتتاح هل فرصة اادال ي أأو املعاينة أأو التققمي

 الرّد يف غضون املهةل احملددة يف التقررر. 

 ررر التدقق اتق اتعرض مرشوعتو . 1826

غريه عىل املرشف و واملعاينة والتققمي  اادال ي

 عن مبارشة نياملسؤولمن املوظفني املعنيني 

 ط اذلي خض  للتدقق الربانمج أأو النشا

، وتتاح هل فرصة أأو التققميأأو املعاينة اادال ي 

 الرّد يف غضون املهةل احملددة يف التقررر. 

. تُعرض مرشوعات تقاررر التدقق  اادال ي 18

والتققمي عىل مرشيف الربامج وغريمه من 

املوظفني املعنيني املس ئولني مس ئولية مبارشة 

خض   عن الربامج أأو عن النشاط اذلي

للتدقق  اادال ي أأو للتققمي، وتتاح هلم فرصة 

الرّد يف غضون املهةل املنصوص علهيا يف 

 التقررر.

 

 لتدقق  اادال يل  ةررر الهنائياتقال تضمن . وت 27 51

تعليقات مفقدة من  ةأأي والتققمي واملعاينة

ررر ااملسؤولني املعنيني عىل الوقائ  املابَّتة يف تق

 خطط العملوعىل عاينة والتققمي واملالتدقق  

عدادهااملوىص  وأأي جدول زمين يوض   ابإ

والإدارة املسؤوةل عن تطبي   لأغراض التنفقذ

لكام اكن هذا الأمر ممكنا.  خطط معل بعيهنا

ذا مل يس تط    نواملسؤول ع مدرر الشعبةواإ

الربانمج التفا  حول الوقائ  املابتة يف 

، قميواملعاينة والتق  ررر التدقق اتق اتمرشوع

براز رأأي   التقاررريف  مدرر الشعبةتعنّي اإ

. وتتاح للمسؤولني املعنيني فرصة ةالهنائي

فرصة  ملدرر الشعبةررر وتتاح االتعلي  عىل التق

اليت سرتد يف  الرّد عىل التعليقات

لتدقق  ل  ةررر الهنائياتقال تضمن . وت 1927

ت مفقدة تعليقا ةأأي واملعاينةوالتققمي  اادال ي

عىل الوقائ  املابَّتة يف من املسؤولني املعنيني 

ن أأمكن، والتققمي واملعاينة ررر التدقق  اتق ، واإ

عدادهااملوىص  خطط العملعىل و  وأأي  ابإ

والإدارة  جدول زمين يوض  لأغراض التنفقذ

لكام  املسؤوةل عن تطبي  خطط معل بعيهنا

 الإدارة املعنية وتوققتاتاكن هذا الأمر ممكنا

ذا مل يس تط  التنفقذ  مدرر الشعبة. واإ

الربانمج التفا  حول الوقائ   نواملسؤول ع

واملعاينة  ررر التدقق اتق اتاملابتة يف مرشوع

براز رأأيوالتققمي لك من مدرر الشعبة  ، تعنّي اإ

مدرر  واملدرررن املعنيني يف التقاررر الهنائية.

. وتتاح للمسؤولني ةالهنائي التقاررريف  الشعبة

. تتضمن التقاررر الهنائية للتدقق  اادال ي 19

والتققمي أأية تعليقات مفقدة من املس ئولني 

ن أأمكن، خطط معل الإدارة  املعنيني، واإ

 حاةل عدم اتفا  املعنية وتوققتات التنفقذ. يف

مدرر الشعبة واملدرر املس ئول عن الربانمج 

حول الوقائ  الواردة يف مرشوعات تقاررر 

براز رأأي لك من  التدقق  والتققمي، يتعنّي اإ

مدرر الشعبة واملدرررن املعنيني يف التقاررر 

 الهنائية.
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ررر وتتاح ااملعنيني فرصة التعلي  عىل التق .الهنايئ التقررر

اليت  فرصة الرّد عىل التعليقات ملدرر الشعبة

 .الهنايئ سرتد يف التقررر

التقاررر الهنائية عن  مدرر الشعبةوررف  . 28 54

اإىل املدرر رقابة الإدارية وال التدقق  اادال ي

وحتال نسخ عن تقاررر التدقق  اادال ي العام. 

والتققمي واملعاينة اإىل اللجنة الاستشارية 

وحيصل مراج  احلساابت املس تقةل للرقابة. 

عن تقاررر التدقق  اخلاريج عىل نسخ 

أأيضاا م  أأية واثئ  اادال ي والتققمي واملعاينة 

اادال ي والتققمي  وتتاح تقاررر التدقق مؤيدة. 

 لدلول الأعضاء بناء عىل الطلب.

التقاررر الهنائية عن  مدرر الشعبةوررف  . 1028

اإىل  والتققميوالرقابة الإدارية التدقق  اادال ي

وحتال نسخ عن . ونسخة اإىل  املدرر العام

تقاررر التدقق  اادال ي والتققمي واملعاينة اإىل 

وحيصل . و ةاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقاب

ويتاح ملراج  . مراج  احلساابت اخلاريج

احلساابت اخلاريج احلصول عىل أأي 

عن تقاررر التدقق  ىل نسخ ع مستندات أأو

واثئ  أأيضاا م  أأية واملعاينة اادال ي والتققمي 

للتدقق  اادال ي وتقاررر التققمي بناء عىل  مؤيدة

وتتاح تقاررر التدقق  اادال ي والتققمي . طلبه.

 .ول الأعضاء بناء عىل الطلبلدل

. ررف  مدرر ععبة الرقابة الإدارية التقاررر 10

ىل املدرر  الهنائية عن التدقق  اادال ي والتققمي اإ

العام ونسخة اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل 

للرقابة ومراج  احلساابت اخلاريج. يُتاح 

ملراج  احلساابت اخلاريج احلصول عىل 

ؤيدة للتدقق  اادال ي مستندات أأو واثئ  م

 وتقاررر التققمي بناء عىل طلبه

 

. وركون ملراج  احلساابت اخلاريج 29 55

واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ح  

 الاطالع عىل تقاررر التحقق .

أأن يوجه تبليغات  ملدرر الشعبةوُيوز . 10

ي اإىل الرقابة الإداريةبشأأن  معين  مسؤول اإ

ل  بس يطة أأو عاديةحول مسائل  يف الويبو

1229[22H] . ررفت مدرر ععبة وركون

تققمي الرقابة ااداللية تقاررر التدقق  اادال ي وال 

عىل ع بكة الإنرتنت يف  [23H]الويبوموق  عىل 

ملراج  صدورها. يوماا من اترخي  10غضون 

احلساابت اخلاريج واللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة ح  الاطالع عىل تقاررر 

. ررف  مدرر ععبة الرقابة الإدارية تقاررر 12

التدقق  اادال ي والتققمي عىل موق  الويبو 

نرتنت يف غضون  الالكرتوين عىل ع بكة الإ

يوما من اترخي صدورها. ويف حالت  10

ية السالمة والأمن اس تثنائية، ولعتبارات حام

واخلصوصية، ُيوز ملدرر الشعبة، وفقا ملا 

يرتأآى هل، عدم الكشف عن بعض املعلومات 

ىل منظامت أأخرى يف  سوف تنضم الويبو اإ
نرش تقارررها )انظر املامرسات اجلارية يف 

مم  مم املتحدة وبرانمج الأ مانة العامة للأ الأ
واليونيس يف  UNFPاملتحدة الإمنايئ و

 وبرانمج الغذاء العاملي، اخل.(

 
ىل الفقرة  29نُقلت الفقرة  ت م  )وُأدجم 11اإ



WO/PBC/22/22 
Annex II 

 املرف  الااين
23 
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عداد تقاررر رمسية.  تقتيض اإ

. تكون مجي  تقاررر التحقق  ومرشوعاته 12

ومواده ونتاجئه ولالصاته وتوصياته اكمةل 

الرسية، ما مل يرّصح مدرر الشعبة أأو املدرر 

 العام ابلإفصاح عهنا.

ويف حالت اس تثنائية، ولعتبارات  التحقق .

 والأمن واخلصوصية، حامية السالمة 

10[24H] . وفقاا ملا يرتأآى ، ملدرر الشعبةُيوز و

هل، عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو 

أأن يوجه تبليغات بشأأن  جحب التقررر باكمهل.

ي اإىل الرقابة الإدارية  معين يف الويبو مسؤول اإ

ل تقتيض  بس يطة أأو عاديةحول مسائل 

عداد تقاررر رمسية.  اإ

. تكون مجي  تقاررر التحقق  ومرشوعاته 12

صياته اكمةل ومواده ونتاجئه ولالصاته وتو 

الرسية، ما مل يرّصح مدرر الشعبة أأو املدرر 

 العام ابلإفصاح عهنا.

   أأو جحب التقررر باكمهل.

 

 من املياا  احلايل(. 12الفقرة 
 

ىل الفقرة  10نُقلت الفقرة   فامي بعد. 15اإ

. ررف  مدرر الشعبة تقاررر التحقق  الهنائية 11 56

ذا اكنت تكل التقاررر ختص  اإىل املدرر العام. واإ

ظفني يف الويبو من مس توى انئب مدرر مو 

عام أأو مساعد مدرر عام، جاز ملدرر الشعبة 

ضافقة اإىل رئيس امجلعية  أأن ررسل نسخة اإ

العامة للويبو ورئيس اللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة ومراجعي احلساابت 

ذا اكن التحقق  خيص املدرر  اخلارجقني. واإ

 رئيس العام، ررف  مدرر الشعبة التقررر اإىل

. ررف  مدرر الشعبة تقاررر التحقق  1111

ذا اكنت تكل  الهنائية اإىل املدرر العام. واإ

 يف الويبو من مس توى التقاررر ختص موظفني

جاز انئب مدرر عام أأو مساعد مدرر عام، 

اإىل  من التقرررمدرر الشعبة نسخة ررسل 

رئيس امجلعية العامة للويبو ورئيس اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجعي 

ذا اكن التحقق  خيص احلساابت اخلارجقني.  واإ

املدرر العام، ررف  مدرر الشعبة التقررر اإىل 

. ررف  مدرر الشعبة تقاررر التحقققات 11

ذا اكنت تكل  الهنائية اإىل املدرر العام. واإ

 الويبو من مس توى التقاررر ختص موظفني يف

ررسل انئب مدرر عام أأو مساعد مدرر عام، 

مدرر الشعبة نسخة من التقررر اإىل رئيس 

ىل رئيس اللجنة الاستشارية  امجلعية العامة واإ

ىل مراج  احلساابت  املس تقةل للرقابة واإ

 اخلاريج. 
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مجعيات الويبو لختاذ ما يعترب مناس با من 

التدابري، وررسل نسخة اإىل رئييس جلنة 

التنس ي  واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ىل مراجعي احلساابت اخلارجقني.  واإ

ئيس مجعيات الويبو لختاذ ما يعترب مناس با ر 

من التدابري، وررسل نسخة اإىل رئييس جلنة 

التنس ي  واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ىل مراجعي احلساابت اخلارجقني.  واإ

 11ُأدرجت م  التعديالت املقرتحة للفقرة 
يف املياا   29قرة التالية، )وُأدجمت م  الف

 احلايل(

. تُعامل مجي  تقاررر التحقق  الهنائية، مبا يف 11  57

ذكل النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات 

واملستندات املرفقة ابلتقررر معامةل الواثئ  

الرسية، ما مل ركون الإفصاح عهنا مطلوابا 

جراءات تأأديبقة أأو لإحاةل الأمر اإىل  لختاذ اإ

نفاذ القا نون. ولالفاا ملا تقدم، ركون سلطات اإ

ملراج  احلساابت اخلاريج وللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة احل  يف الاطالع عىل تقاررر 

 التحقققات الهنائية. 

. تُعامل مجي  تقاررر التحقق  الهنائية، مبا 11

يف ذكل النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات 

اثئ  واملستندات املرفقة ابلتقررر معامةل الو

الرسية، ما مل ركون الإفصاح عهنا مطلوابا 

جراءات تأأديبقة أأو لإحاةل الأمر اإىل  لختاذ اإ

نفاذ القانون. ولالفاا ملا تقدم، ركون  سلطات اإ

ملراج  احلساابت اخلاريج وللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة احل  يف الاطالع عىل تقاررر 

 التحقققات الهنائية. 

 

سائر مواد التحقق ، مبا يف ذكل . تُعامل 14  58

مشاري  التقاررر والتقاررر الأولية واملواد اليت مل 

تُرف  م  تقررر التحقققات الهنايئ معامةل 

الواثئ  الرسية للغاية، ول ُيوز الإفصاح عهنا 

ل بقرار من رئيس الشعبة. ولالفاا ملا تقدم،  اإ

ركون ملراج  احلساابت اخلاريج وللجنة 

املس تقةل للرقابة احل  يف الاستشارية 

الاطالع عىل اكفة مواد التحقق  وفقاا 

. تُعامل سائر مواد التحقق ، مبا يف ذكل 14

مشاري  التقاررر والتقاررر الأولية واملواد اليت مل 

تُرف  م  تقررر التحقققات الهنايئ معامةل 

الواثئ  الرسية للغاية، ول ُيوز الإفصاح عهنا 

ل  بقرار من رئيس الشعبة. ولالفاا ملا تقدم، اإ

ركون ملراج  احلساابت اخلاريج وللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة احل  يف 

الاطالع عىل اكفة مواد التحقق  وفقاا 

 لختصاص لك مهنم.

متلت عىل مضمون ( 14الفقرة اجلديدة ) اع 
يف املياا  احلايل، م  بعض  12و 29الفقرات 

 التعديالت.
ُيوز للمدرر العام أأن يأأذن ابلكشف عن تقررر 
التحقق  الهنايئ اذلي ُأرسل هل )مبا يف ذكل 

يف املياا   12املرفقات(، ولكن تتقح الفقرة 
سلطة الكشف عن "مشاري  هل احلايل 

مسودات" )ل ينبغي هل الاطالع علهيا(، 

فضالا عن مواد حتقق  )ل تكون ابلرضورة 
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هنايئ، ول حي  هل مرفقة بتقررر التحقق  ال لختصاص لك مهنم.
(. وذلا ظهرت احلاجة اإىل الا طالع علهيا أأيضاا

 تعديل ذكل.

. ُيوز ملدرر ععبة الرقابة ااداللية، فامي 15  59

يتعل  مبسائل الرقابة ذات الطبيعة الاانوية أأو 

الروتينقة دالل الويبو واليت ل تتطلب الإبالغ 

الرمسي، التصال ابملدرر اخملتص أأو مراسلته 

 املسأأةل. تكل  بشأأن

. ُيوز ملدرر ععبة الرقابة ااداللية، فامي 15

يتعل  مبسائل الرقابة ذات الطبيعة الاانوية أأو 

الروتينقة دالل الويبو واليت ل تتطلب الإبالغ 

الرمسي، التصال ابملدرر اخملتص أأو مراسلته 

 املسأأةل. بشأأن تكل 

 

وركون املدرر العام مسؤولا عن ضامن . 11 60

يف  مدرر الشعبةي  توصيات مجل س تجابة الا

 اليت تتخذها الإدارةأأقرب فرصة وبيان التدابري 

خبصوص النتاجئ والتوصيات احملددة يف 

 التقاررر.

وركون املدرر العام مسؤولا عن ضامن . 1611

يف  مدرر الشعبةي  توصيات مجل الاس تجابة 

 اليت تتخذها الإدارةأأقرب فرصة وبيان التدابري 

لنتاجئ والتوصيات احملددة يف خبصوص ا

 التقاررر.

. ركون املدرر العام مس ئولا عن ضامن 16

الاس تجابة مجلي  توصيات مدرر الشعبة يف 

أأقرب فرصة، وبيان الإجراءات اليت اختذهتا 

الإدارة يف عأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف 

 التقاررر.

 

لّك س نة تقررراا اإىل  مدرر الشعبةويقّدم . 14 62

املدرر العام بشأأن تنفقذ توصيات مراج  

م  نسخة اإىل اللجنة  احلساابت اخلاريج

 .الاستشارية املس تقةل للرقابة

ععبة الرقابة  الشعبةمدرر ويقّدم . 1714

لّك س نة تقررراا اإىل املدرر العام بشأأن  ااداللية

م   تنفقذ توصيات مراج  احلساابت اخلاريج

 .س تقةل للرقابةنسخة اإىل اللجنة الاستشارية امل 

م مدرر ععبة الرقابة 17 ااداللية تقررراا . يقّد 

اإىل املدرر العام بشأأن تنفقذ توصيات س نوايا 

مراج  احلساابت اخلاريج م  توجقه نسخة 

 اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. 

 

تقررراا مرحلياا كتابيا  مدرر الشعبةويقّدم . 15 61

لك منتظم بش حول خطط العمل الس نوية

 أأمام جلنة الربانمج واملزيانية.

مرحلياا تقررراا  مدرر الشعبةويقّدم . 1815

بشلك  كتابيا حول خطط العمل الس نوية

س نوايا موجزاا اإىل امجلعية العامة منتظم أأمام 

 جلنة الربانمج واملزيانية للويبو من لالل

م مدرر ععبة الرقابة 18 تقررراا ااداللية . يَُقّد 

موجزاا اإىل امجلعية العامة للويبو، من  س نوايا 

لالل جلنة الربانمج واملزيانية )التقررر 

الس نوي(. يواىف املدرر العام واللجنة 

 16، وتعديل الفقرة 15يُقرتح حذف الفقرة 

.  تعديالا طفقفاا
تربرر التعديل: هناك عدم وضوح يف الفقرتني 

ذكل  وحيال) الألرية:، يف امجلةل قبل معا
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لّك س نة تقررراا  مدرر الشعبةويقّدم . 16

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة موجزاا اإىل

مراج  احلساابت و  املدرر العامم  نسخة اإىل 

التدققققة اخلاريج، يتناول فقه أأنشطته 

م  بيان توّجه تكل الأنشطة ونطاقها والرقابية 

لزمين للعمل املنجز والتقدم احملرز يف واجلدول ا

تنفقذ التوصيات املعروضة يف تقاررره حسب 

. وحيال ذكل التقررر املوجز اإىل امجلعية لأولويةا

واللجنة الاستشارية املس تقةل للويبو  العامة

. وُيوز تقدمي ما مدرر الشعبةكام قّدمه  للرقابة

قد رراه املدرر العام من تعليقات مناس بة يف 

 رر منفصل.تقر 

يوايف املدرر العام واللجنة  .)التقررر الس نوي(

الاستشارية املس تقةل للرقابة بنسخة من 

قه، التقررر الس نوي لإبداء الرأأي ف مرشوع 

 وتقدمي تعليقات وفقا ملقتىض احلال.

اا لّك س نة تقررر  مدرر الشعبةويقّدم . 16

ىل  ارية املس تقةل للرقابةاللجنة الاستش موجزاا اإ

مراج  احلساابت و  املدرر العامم  نسخة اإىل 

أأنشطة  التقررر الس نوييتناول اخلاريج، 

يت لالل الفرتة ااداللية اليت ُأجر  الرقابة

أأنشطته املشموةل يف التقررر، مبا يف ذكل 

م  بيان توّجه تكل الأنشطة التدققققة والرقابية 

واجلدول  وأأهداف هذه الأنشطة هانطاق و 

الزمين للعمل املنجز والتقدم احملرز يف تنفقذ 

املعروضة يف تقاررره الرقابة ااداللية.توصيات ال 

املوجز  . وحيال ذكل التقرررلأولويةحسب ا

واللجنة الاستشارية للويبو  اإىل امجلعية العامة

. وُيوز مدرر الشعبةكام قّدمه  املس تقةل للرقابة

رسال من لمدرر العام لتقدمي ما قد رراه ا اإ

 مناس بةعىل التقررر الس نوي الهنايئ تعليقات 

 .حس امب رراه مناس باا  يف تقررر منفصل

الاستشارية املس تقةل للرقابة بنسخة من 

ه، مرشوع التقررر الس نوي لإبداء الرأأي فق

يتناول وتقدمي تعليقات وفقا ملقتىض احلال. 

وي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة التقررر الس ن

لالل الفرتة املشموةل  ُأجنزتااداللية اليت 

ابلتقررر، مبا يف ذكل نطا  وأأهداف هذه 

الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم 

املُحرز يف تنفقذ توصيات الرقابة ااداللية. 

رسال تعليقات عىل التقررر  ُيوز للمدرر العام اإ

ما   تقررر منفصل حسبالس نوي الهنايئ يف

 رراه مناس باا. 

ىل امجلعية العامة للويبو واللجنة  التقررر املوجز اإ
ه مدرر الاستشارية املس تقةل للرقابة كام قّدم
، تنص 16الشعبة(" وامجلةل الأوىل من الفقرة 

عىل، "يقّدم مدرر الشعبة لّك س نة تقررراا 
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  موجزاا اإ

ىل املدرر العام  ".م  نسخة اإ

تنص امجلةل الأوىل من الفقرة عىل أأن  -

ىل اللجنة  التقررر الس نوي يَُسمّل اإ
بة، بيامن الاستشارية املس تقةل للرقا

تنص امجلةل قبل الألرية عىل تسلمي 

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل  التقررر اإ

ىل امجلعية العامة: هنا وللرقابة  يربز اإ

 التناقض!

ما سبب النص يف امجلةل الأوىل عىل:  -
ععبة الرقابة كام قّدمه مدرر "

هل هو  ااداللية؟ وما معىن ذكل؟
بغرض جتنب التغيريات اليت جُترى 

موافقة مدرر ععبة التدقق   دون
اادال ي والرقابة الإدارية؟ قد ركون 
لهذا النص معناا يف حاةل تسلمي التقررر 

من لالل املدرر العام، ولكن ليس 
هذا هو املتب ، حقث تنص امجلةل 

ىل اللجنة  الأوىل عىل تسلميه اإ
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 ةنسخو  الاستشارية املس تقةل للرقابة

 منه اإىل املدرر العام... .".

 16و 10طي الفقرات عة عىل ذكل، توعالو 

بتسلمي  من مقاا  الرقابة اادال ي انطباعاا 

تقررررن خمتلفني اإىل جلنة الربانمج واملزيانية، 

ومن مث اإىل امجلعية العامة. ولهذا السبب، 

 16، وتعديل الفقرة 15يُقرتح حذف الفقرة 

ضافة اإعارة اإىل جلنة 18)أأحصبت الآن  ( ابإ

تامتثل الصياغة املقدمة م  الربانمج واملزيانية. 

ما حيدث ابلنس بة للتقررر الس نوي ملراج  

 احلساابت اخلاريج. 

التقررر الس نوي ما ي ي حسب  ويشمل. 17 61

 ما ركون احلال:

التقررر الس نوي ما ي ي  ويشمل. 1917

 حسب ما ركون احلال:

. يتضمن التقررر الس نوي عدة أأمور من 19

 بيهنا: 

 

ت وحالت التعسف وصفاا للمشالك )أأ( 64

دارة  آلذ الرئيس ية املتعلقة ابإ عامة أأو  الويبوواملأ

جراء بعينه، مما يتضح لالل  أأي برانمج أأو اإ

 الفرتة ققد النظر؛

وحالت التعسف )أأ( وصفاا للمشالكت 

آلذ دارة  وأأوجه القصورواملأ الرئيس ية املتعلقة ابإ

جراء بعينه، مما  الويبو عامة أأو أأي برانمج أأو اإ

 الفرتة ققد النظر؛ يتضح لالل

)أأ( وصفاا للمشالكت الهامة وأأوجه القصور 

دارة الويبو عامة أأو أأي  الرئيس ية املتعلقة ابإ

جراء بعينه، واليت تظهر لالل  برانمج أأو اإ

 الفرتة ققد النظر؛

 

ووصفاا للك التوصيات الهنائية  )ب( 65

مدرر ابلتدابري التصحيحية الصادرة عن 

التقررر بشأأن ما حيّدد أأثناء الفرتة ققد  الشعبة

آلذ  من مشالكت وحالت تعّسف ومأ

الرقابة توصيات ال ووصفاا للك  )ب(

الهنائية ابلتدابري ااداللية ذات الأولوية العالية 

أأثناء  مدرر الشعبةالصادرة عن التصحيحية 

بشأأن ما حيّدد من  .الفرتة ققد التقررر

فاا للك توصيات الرقابة ااداللية )ب( وص

ذات الأولوية العالية الصادرة عن مدرر الشعبة 

 أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقررر.
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آلذ رئيس ية رئيس ية؛  .مشالكت وحالت تعّسف ومأ

ووصفاا للك التوصيات اليت مل يواف   )ج( 66

علهيا املدرر العام م  أأس باب امتناعه عن 

 املوافقة؛

ووصفاا للك التوصيات اليت مل يواف   )ج(

م  أأس باب امتناعه عن  علهيا املدرر العام

 املوافقة؛

)ج( وصفاا للك التوصيات اليت مل يواف  علهيا 

 .عدم موافقتهاملدرر العام، م  تضمني أأس باب 

 

ل يواف  املدرر العام عىل التوصيات، ولكن 
اديه صالحقات قبول تبعات اختاذه قرار عدم 

 تنفقذ توصية ما.

وحتديداا للك توصية رئيس ية وردت  )د( 67

تقاررر سابقة ومل تس تمكل بشأأهنا التدابري يف 

 التصحيحية؛

التوصيات ذات اا للك توصية وحتديد )د(

يف تقاررر سابقة  رئيس ية وردتالأولوية العالية 

 ومل تس تمكل بشأأهنا التدابري التصحيحية؛

)د( حتديد التوصيات ذات الأولوية العالية يف 

تقاررر سابقة واليت مل رُكمتل يف عأأهنا 

 اءات التصحيحية. الإجر 

 

ووصفاا ورشحاا للأس باب اليت دعت  (ه) 68

اإىل اختاذ أأي قرار رئييس لتعديل الإدارة أأثناء 

 الفرتة ققد التقررر؛

ووصفاا ورشحاا للأس باب اليت دعت  (ه)

اإىل اختاذ أأي قرار رئييس لتعديل الإدارة أأثناء 

 الفرتة ققد التقررر؛

وضوح يُقرتح حذف هذه الفقرة نظراا لعدم  
 املعىن.

داري  )و( 69 ومعلومات بشأأن أأي قرار اإ

 ؛مدرر الشعبةرئييس ل حيظى مبوافقة 

داري  (هو ) ومعلومات بشأأن أأي قرار اإ

ععبة الشعبةمدرر رئييس ل حيظى مبوافقة 

الرقابة ااداللية، وررى أأنه يشلك خطراا 

 ؛حققققاا عىل املنظمة

داري رئييس ل )ه(  معلومات بشأأن أأي قرار اإ

ظى مبوافقة مدرر ععبة الرقابة ااداللية، حي

 وررى أأنه يشلك خطراا حققققاا عىل املنظمة. 

 

حاةل اكن فهيا الرد عىل  ةلأي ملخصاا  )ز( 70

للحصول عىل  مدرر الشعبةطلب صادر عن 

 رفض؛ معلومات أأو مساعدة حمل

اكن فهيا الرد عىل حاةل  ةلأي ملخصاا  (وز )

ققيداا عهدت ت مدرر الشعبةطلب صادر عن 

عىل السامح لشعبة الرقابة ااداللية ابلطالع 

عىل السجالت أأو التصال بأأفراد أأو اادخول 

آت. للحصول عىل معلومات أأو  اإىل منشأ

)و( ملخصاا لأية حاةل عهدت تققيداا عىل 

السامح لشعبة الرقابة ااداللية ابلطالع عىل 

اإىل السجالت أأو التصال بأأفراد أأو اادخول 

آت.   منشأ
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 رفض؛ مساعدة حمل

مدرر املرفوع من ملخصاا للتقررر  )ح( 72

اإىل املدرر العام بشأأن تنفقذ توصيات  الشعبة

 اخلاريج. مراج  احلساابت

مدرر املرفوع من ملخصاا للتقررر  (زح)

اإىل املدرر العام  ععبة الرقابة ااداللية الشعبة

بشأأن تنفقذ توصيات مراج  

 اخلاريج. احلساابت

قررر املرفوع من رئيس ععبة )ز( ملخصاا للت

الرقابة ااداللية اإىل املدرر العام بشأأن موقف 

 . مراج  احلساابت اخلاريجتنفقذ توصيات 

 

مدرر عىل ما س ب ، يتوىل  وعالوة )ط( 71

التعلي  عىل نطا  أأنشطته ومدى  الشعبة

وينبغي  لتنفقذ الأغراض املنشودةكفاية موارده 

ق  اادال ي أأن يؤكد اس تقاللية وظائف التدق 

س نوايا ويبلغ عن أأي هتديد لس تقاللية 

 .أأنشطة التدقق  اادال ي أأو أأي تدلل فهيا

يؤكد مدرر عىل ما س ب ،  وعالوة (حط)

ععبة الرقابة ااداللية، يف التقررر الس نوي، 

عىل اس تقاللية وظائف التدقق  اادال ي، 

التعلي  عىل نطا   مدرر الشعبةيتوىل 

لتنفقذ الأغراض ده أأنشطته ومدى كفاية موار 

وينبغي أأن يؤكد اس تقاللية وظائف  .املنشودة

التدقق  اادال ي س نوايا ويبلغ عن أأي هتديد 

لس تقاللية أأنشطة التدقق  اادال ي أأو أأي 

 .تدلل فهيا

)ح( وعالوة عىل ما س ب ، يؤكد مدرر ععبة 

الرقابة ااداللية، يف التقررر الس نوي، عىل 

ال ي، ويعل  اس تقاللية وظائف التدقق  ااد

عىل نطا  أأنشطته ومدى كفاية موارده لتنفقذ 

 الأغراض املنشودة.

 

  حاء. املوارد . املوارداءزاحي زاي. املوارد 71

مقرتحات الربانمج واملزيانية عند تقدمي . 18 74

، يأألذ املدرر العام بعني اإىل اادول الأعضاء

الاعتبار احلاجة اإىل ضامن الاس تقاللية يف 

فري املوارد الالزمة لضامن فعالية معل العمل وتو 

وقدرته عىل حتقق  الأهداف  مدرر الشعبة

مقرتحات الربانمج واملزيانية قدمي عند ت. 4018

، يأألذ املدرر العام بعني اإىل اادول الأعضاء

الاعتبار احلاجة اإىل ضامن الاس تقاللية يف 

العمل وتوفري املوارد الالزمة لضامن فعالية معل 

وقدرته عىل حتقق  الأهداف  مدرر الشعبة

. عند تقدمي مقرتحات الربانمج واملزيانية 40

اادول الأعضاء، يأألذ املدرر العام بعني  اإىل

الاعتبار احلاجة اإىل ضامن اس تقاللية معل 

الرقابة ااداللية وتوفري املوارد الالزمة لضامن 

فّعالية معل مدرر الشعبة وقدرته عىل حتقق  
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 صصةاملنشودة من وليته. وحتّدد املوارد اخمل

بصورة واحضة يف وثيقة الربانمج  ملدرر الشعبة

اليت س تأألذ بعني الاعتبار  واملزيانية املقرتحة

 رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

 صصةاخملاملنشودة من وليته. وحتّدد املوارد 

ة، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر ملالية والبرشيا

داللية أأو لارجقة أأو مشرتكة لتقدمي اخلدمات 

بصورة واحضة يف وثيقة  ملدرر الشعبة املطلوبة،

اليت س تأألذ بعني  الربانمج واملزيانية املقرتحة

الاعتبار رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل 

 للرقابة.

الأهداف املنشودة من لالل التلكيف الصادر 

د للشعبة.  املوارد املالية والبرشية، مبا يف وحُتَدَّ

ذكل الاس تعانة مبصادر داللية أأو لارجقة أأو 

مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة 

واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، 

واليت س تأألذ بعني الاعتبار رأأي اللجنة 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة. 

اللجنة ويضمن املدرر العام، ابلتشاور م  . 19 75

، ةل للرقابة ومدرر الشعبةالاستشارية املس تق

وغريها من اادال ي  التدقق  يقوم بوظائفأأن 

 نيوظفهمامت الرقابة الإدارية عدد اكف من امل

يمت تعييهنم وفقاا لنظام موظفي  املهنيني اذلرن

الويبو ولحئة املوظفني ويتحلون مبا ركفي من 

املؤهالت واخلربة واادراية املهنية، ويسهر عىل 

 بيةل ابلتطورر املهين لتل الهنوض املتواص

 مقتضيات هذا املياا .

ويتأأكد مدرر ععبة الرقابة ويضمن . 4219

اللجنة املدرر العام، ابلتشاور م  ااداللية 

، الاستشارية املس تقةل للرقابة ومدرر الشعبة

 م بوظائفابلشعبة،  من توافر موظفني

وغريها من همامت الرقابة اادال ي  التدقق 

 املهنيني اذلرن نيوظفف من املالإدارية عدد اك

يمت تعييهنم وفقاا لنظام موظفي الويبو ولحئة 

مبا ركفي من بشلك جامعي املوظفني ويتحلون 

وغري ذكل من  املعارف واملهاراتاملؤهالت 

لتنفقذ همام  املطلوبةالأخرى  املهنية الكفاءات

الهنوض عىل . وأأن يعمل الرقابة ااداللية

مقتضيات هذا  بيةهين لتل املتواصل ابلتطورر امل 

 املياا .

. يتأأكد مدرر ععبة الرقابة ااداللية من 42

توفر موظفني ابلشعبة، معينني وفقا للنظام 

الأسايس ملوظفي الويبو ولحئته، م  متتعهم 

بشلك جامعي بقدر اكفٍّ من املعارف 

واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية 

قابة ااداللية. الأخرى املطلوبة للققام مبهام الر 

وأأن يعمل املدرر عىل تعزرز التطورر املهين 

 املس متر للوفاء مبتطلبات هذا املياا .

 تعديالت يف أأسلوب الصياغة فقط.

قالته 76 قالتهتققمي أأدائه و . تعيني مدرر الشعبة طاءحاء حاء. تعيني مدرر الشعبة واإ   طاء. تعيني املدرر وتققمي أأدائه واإ
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قالته  واإ

 اخشصاا ذ مدرر الشعبةأأن ركون  . ُيب10 77

والرقابة  كفاءات عالية ومتخصصاا يف التدقق 

 مدرر الشعبة. وُيب أأن يستند تعيني الإدارية

مبعرفة املدرر  اإىل مسابقة دولية مفتوحة وعفافة

العام وابلتشاور م  اللجنة الاستشارية 

 .املس تقةل للرقابة

 مدرر الشعبةركون  [25H]أأن ُيب. 4110

 التدقق اءات عالية ومتخصصاا يف كف اخشصاا ذ

يستند  ووُيب أأن. ابةهمام الرقوالرقابة الإدارية

اإىل مسابقة دولية مفتوحة  مدرر الشعبةتعيني 

مبعرفة املدرر العام وابلتشاور م   وعفافة

 .اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

. ركون مدرر الشعبة خشصاا ذا كفاءات 41

يستند تعيني لرقابة. تخصصاا يف همام اعالية وم 

مدرر الشعبة اإىل مسابقة دولية مفتوحة 

وعفافة حتت اإرشاف املدرر العام وابلتشاور 

 م  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

" shouldيويح اس تخدام الفعل املساعد "
واز معل اس تثناءات جبيف النص الإنلكزيي 

 لهذا الرشط. ول يوجد ما يس تدعي ذكل.
 

أأو  مدرر الشعبةوىل املدرر العام تعيني ويت. 12 78

قالته بشلك رمسي  قرار منتغيريه أأو اإ جلنة  ابإ

 .واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة التنس ي 

. يعنيَّ مدرر الشعبة ملدة حمددة خبمس 11

س نوات غري قابةل للتجديد. وعند انهتاء املدة 

آخر يف  احملددة، ل ركون أأهال لأي منصب أ

 الويبو.

 مدرر الشعبةويتوىل املدرر العام تعيني . 1412

قالته بشلك بعد التشاور م  أأو تغيريه  أأو اإ

قرار منرمسي  اللجنة و  جلنة التنس ي  ابإ

وموافقة جلنة  الاستشارية املس تقةل للرقابة

 .التنس ي  عىل التعيني. 

خبمس يعنيَّ مدرر الشعبة ملدة حمددة . 11

س نوات غري قابةل للتجديد. وعند  [26H]بست

نهتاء املدة احملددة، ل ركون أأهال لأي منصب ا

آخر يف الويبو.  أ

. ويتوىل املدرر العام تعيني مدرر الشعبة أأو 41

تغيريه بعد التشاور م  اللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة وموافقة جلنة التنس ي  عىل 

التعيني. يعنيَّ مدرر الشعبة ملدة حمددة بست 

انهتاء املدة  س نوات غري قابةل للتجديد. بعد

احملددة ملدرر الشعبة، ل ركون أأهال لأي 

آخر يف الويبو  .منصب أ

 

 
 
 

 
 
 

يُقرتح تساوي مدة تعيني مدرر ععبة الرقابة 
ااداللية م  تكل احملددة ملراج  احلساابت 

 س نوات. 6اخلاريج، أأي 

قاةل مدرر الشعبة ما مل تتوفر 44  79 . ل ُيوز اإ

اللجنة أأسس حمددة، وبعد التشاور م  

الاستشارية املس تقةل للرقابة وموافقة جلنة 

 التنس ي .

قاةل مدرر الشعبة ما مل تتوفر 44 . ل ُيوز اإ

أأسس حمددة، وبعد التشاور م  اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة وموافقة جلنة 

 التنس ي .

قاةل مدرر ععبة  يُقرتح توضيح عدم جواز اإ

 .الرقابة ااداللية دومنا أأس باب حمددة
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. يتوىل املدرر العام تققمي أأداء املدرر، بعد 45  80

تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية 

 املس تقةل للرقابة والتشاور معها. 

. يتوىل املدرر العام تققمي أأداء املدرر، بعد 45

تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية 

 املس تقةل للرقابة والتشاور معها. 

 

  مراجعة املياا بند  ايء. املياا  . بند مراجعةايءطاء ياا مراجعة امل . بند طاء 82

خيض  هذا املياا  للمراجعة مرة لك . 11 81

أأو عىل فرتات أأقل من ذكل ، ثالث س نوات

ذا ما اقتىض الأمر وُيب أأن تضمن  .اإ

التعديالت املدلةل عىل هذا املياا  أأن يبقى 

 مظةل سلمية مجلي  أأنشطة الرقابة الإدارية.

من قبل خيض  هذا املياا  للمراجعة . 4611

مدرر الشعبة واللجنة الاستشارية املس تقةل 

أأو عىل فرتات ، مرة لك ثالث س نوات للرقابة

ذا ما اقتىض الأمر تُعرض أأي  .أأقل من ذكل اإ

تعديالت مقرتحة عىل املياا  عىل اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدرر العام 

واملزيانية للموافقة  وحتال اإىل جلنة الربانمج

وُيب أأن تضمن التعديالت املدلةل  علهيا.

عىل هذا املياا  أأن يبقى مظةل سلمية مجلي  

 أأنشطة الرقابة الإدارية.

من قبل  . خيض  هذا املياا  اإىل املراجعة46

مدرر الشعبة واللجنة الاستشارية املس تقةل 

لك ثالث س نوات أأو عىل فرتات  للرقابة مرة

تُعرض أأي . ذا ما اقتىض الأمرأأقل من ذكل اإ 

تعديالت مقرتحة عىل املياا  عىل اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدرر العام 

وحُتال اإىل جلنة الربانمج واملزيانية للموافقة 

 علهيا.

 

 

 ]هناية املرف  الااين والوثيقة[


