
 

 

A 

WO/PBC/24/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 يوليو 14التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
ىل  14جنيف، من   2015سبمترب  18اإ

 
 

التعاقب على العضوية يف جلنة الويبو 
 االستشارية املستقلة للرقابة

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

عىل آ لييت التعاقب عىل العضوية واختيار  2011و 2010للويبو يف دورتهيا املنعقدتني يف سبمترب  وافقت امجلعية العامة .1
الأعضاء يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )اليت اكنت تعرف سابقا ابمس جلنة الويبو للتدقيق( كام ورد يف 

املتعلقة ابلتدقيق ادلاخيل( )تقرير الفريق العامل املعين ابملسائل  WO/GA/39/13 الوثيقة
دخالها عىل ميثاق الويبو للرقابة الإدارية واختصاصات مراجع ) .WO/GA/41/10 Rev والوثيقة التعديالت املقرتح اإ

 (.احلساابت اخلاريج واختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

  WO/GA/41/10 Rev.1ويف شأأن التعاقب ورد يف الوثيقة  .2

 نفّذ آ لية التعاقب لأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة كام ييل:وست  .4"

ل يعمل آأي عضو يف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ملدة تزيد عىل سّت س نوات  "1"
 يف الإجامل؛

يعمل آأربعة آأعضاء يف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اجلديدة، اعتبارا من  "2"
 ملدة ثالث س نوات قابةل للتجديد ملدة واحدة آأخرية؛، 2011 فرباير

يعمل ثالثة آأعضاء يف اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اجلديدة ملدة ثالث س نوات  "3"
 غري قابةل للتجديد؛

حتدد مدة معل الأعضاء اجلدد عن طريق حسب القرعة يف آأول اجامتع للجنة  "4"
 ؛2011الاستشارية املس تقةل للرقابة يف عام 
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بعد انقضاء فرتة الس نوات الثالث الأوىل، يعنّي مجيع آأعضاء اللجنة الاستشارية  "5"
املس تقةل للرقابة ملدة ثالث س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة، فامي عدا احلاةل املنصوص علهيا يف 

 " آأعاله،3"4الفقرة 

مبرحش من الإقلمي يُستبدل لك عضو من آأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  "6"
ىل مجموعة لها ممثل آ خر،  ذا اكن العضو اخلارج ينمتي اإ ليه. واإ اجلغرايف نفسه اذلي ينمتي اإ

َّةل يف اللجنة. ولكن، يف حال مل يس توف  فسيُستبدل بعضو من اجملموعة آأو اجملموعات غري املمث
قلميية املعايري اليت تضعها هيئة التحكمي وفقا لقرار امجلعية العامة  آأي مرحّش من آأية مجموعة اإ

 22و 21و 15و 14( املبيّنة يف الفقرات WO/GA/39/14من الوثيقة  30)الوارد يف الفقرة 
، فس يعنّي املرحش الأعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة WO/GA/39/13من الوثيقة  26و

 الاستشارية املس تقةل للرقابة آأاي اكن متثيهل الإقلميي.

 2011 بعة يف اختيار آأعضاء اللجنة اجلدد اعتبارا من ينايرتطبق معلية الاختيار املتّ  "7"
، يف حاةل اختيار آأعضاء WO/GA/39/13من الوثيقة  28آأيضا، كام هو مبنّي يف الفقرة 

 " آأدانه؛8"4جدد للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، فامي عدا احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة 

ء احملّددة آأسامؤمه يف معلية الاختيار يف حاةل اس تقاةل آأحد جيوز الاس تعانة بقامئة اخلربا "8"
 آأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة آأو وفاته آأثناء مدة معهل.

"، س تنهتيي ولية الأعضاء الأربعة 2"4 ، الفقرة11 ، املرفق، الصفحة.WO/GA/41/10 Revلوثيقة اب ومعال .3
 .2017 يناير 31يف ( 2011 رالتالية آأسامؤمه )واليت اس مترت منذ فرباي

 الس يدة ماري انكوبيه )رئيسة( )اجملموعة الأفريقية(

 الس يد فرانندو نيكيتني )مجموعة آأمرياك الالتينية والاكرييب(

 الس يد نيكولي لوزينسيك )بدلان آ س يا الوسطى والقوقاز وآأورواب الرشقية(

ىل ضامن اختيار جلنة الربانمج واملزيانية ثالثة  .4 وموافقهتا علهيم يف  2014فرباير  1آأعضاء جدد تبدآأ وليهتم يف وسعيا اإ
الوقت املناسب، من املقرتح آأن تشلك اللجنة هيئة حتكمي بأأن تلمتس من املدير العام توجيه دعوة لرتش يح خشص من لك 

قلميية لتأأليف هيئة التحكمي من س بعة آأعضاء. ومن مث تس هتل الأمانة معلية الاختيار يف عا وفقا للأحاكم  2013م مجموعة اإ
واختصاصات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، هبدف آأن ترفع هيئة التحكمي  WO/GA/39/13الواردة يف الوثيقة 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا اليت س تعقد يف سبمترب   .2013توصياهتا اإ

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتح .5

ن جلنة الربانمج واملزيانية  .6 ىل اإ مدعوة اإ
 ييل:  ما

تشكيل هيئة حتكمي تتأألف من  "1"
س بعة آأعضاء لختيار آأعضاء اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة وفقا 
من  19و 18 للفقرتني

 ؛WO/GA/39/13 الوثيقة
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مانة ستبدآأ  "2" والإحاطة علام بأأن الأ
من مث معلية اختيار آأعضاء اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة يف 
حاكم الواردة يف  2016 معا وفقا للأ

 WO/GA/39/13الوثيقة 
واختصاصات اللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة هبدف آأن ترفع هيئة 
ىل جلنة الربانمج  التحكمي توصياهتا اإ

واملزيانية يف دورهتا اليت س تعقد 
مترب يف  .2016 سب

 ]هناية الوثيقة[

 

 


