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ا ألصل. :ابلإجنلزيية
التارخي 31 :يوليو 2015

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الرابعة والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18سبمترب 2015
التعديالت املقرتح إدخاهلا على اختصاصات جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1اس تعرضت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف دورتهيا اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني (نومفرب 2014
ومارس  ،2015عىل التوايل) اختصاصاهتا ،وققا ملا تنص عليه هذه الاختصاصات ،واقرتحت عددا من التعديالت كام هو
مدون يف تقرير ادلورة السادسة والثالثني للجنة (الوثيقة ّ ،)WO/IAOC/36/2
ومبني يف املرقق الثاين حتت عنوان
ّ
"التعديالت اليت اقرتحهتا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة".
 .2وتسلّمت اللجنة تعليقات من ثالث دول أأعضاء ومن مدير شعبة الرقابة ادلاخلية .واس تعرضت تكل التعليقات ونظر
قهيا عىل النحو الواجب .وصاغت اللجنة ،بعد اس تعراض أخر ،تعديالت اإضاقية يرد نصها يف املرقق الثاين بعنوان
"التعديالت الإضاقية اليت اقرتحهتا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة".
 .3و أأمتت اللجنة اس تعراضها يف دورهتا السابعة والثالثني و أأوصت ،بعد اس تعراض أأجرته الإدارة ،بأأن تعرض التعديالت
املقرتحة عىل ادلول ا ألعضاء للمواققة علهيا خالل ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية.
.4

والتعديالت الريسس ية املقرتحة ي:
 مواءمة الاختصاصات مع التغيريات اليت أأدخلت مؤخرا عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية؛ دمج بعض من أأقضل املامرسات يف معل جلان الرقابة؛ -توضيح دور اللجنة يف تقدمي املشورة يف جمال التحقيقات ،مبا يف ذكل احلالت اليت ل يشملها اإطار الرقابة القامئ؛
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 تعزيز الرقابة املس تقةل عىل املهمة ا ألخالقية للويبو؛ تبس يط القسم املتعلق ابلعضوية واملؤهالت ،حيث أأن أأحاكم الفرتة الانتقالية ا ألوىل مل تعد وجهية. .5وترد يف مرقق ا ألول الاختصاصات املعدةل للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وققا ملا اقرتحته اللجنة.
ولتسهيل اس تعراض هذا املرقق ،يتضمن املرقق الثاين ددول ّيبني تكل التعديالت املقرتحة بنسق "تتبّع التغيريات".
.6

وقامي يي ققرة القرار املقرتحة.

 .7تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية
العامة للويبو ابملواققة عىل التعديالت املقرتحة
لختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة الواردة يف املرقق ا ألول
للوثيقة .WO/PBC/24/4
[يي ذكل املرقق ا ألول]
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املرقق ا ألول

الصيغة املعدةل املقرتحة
لختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
من اإعداد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 31يوليو 2015
أألف .ادليبادة
 .1واققت امجلعية العامة للويبو املنعقدة يف سبمترب  2005عىل اإنشاء جلنة تدقيق للويبو .ويف سبمترب ،2010
واققت امجلعية العامة للويبو عىل تغيري تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة" وع ّدلت اإجراءات
تشكيلها وتعاقب أأعضاهئا.
ابء .الوظايف واملسؤوليات
 .2اللجنة ي هيئة قرعية اتبعة للجمعية العامة وللجنة الربانمج واملزيانية وي هيئة مس تقةل لإسداء املشورة
وخارجية للرقابة ،أأنشئت لتقدمي الضامانت اإىل ادلول ا ألعضاء حول مالمئة وسايل املراقبة ادلاخلية والرقابة ادلاخلية
واخلارجية يف الويبو وقاعليهتا .وهتدف اإىل مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل أأداء دورها يف املراقبة ويف الاضطالع
مبسؤولياهتا الإدارية قامي يتعلق مبختلف أأعامل الويبو .وتمتثل وليهتا قامي يي:
( أأ) الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من خالل ما يي:
" "1تقيمي تدابري الإدارة ابنتظام من أأدل احلفاظ عىل معليات املراقبة ادلاخلية املالمئة والفعاةل
وتنفيذها؛
" "2والإسهام ،من خالل وظيفة المتحيص ،أأن حتاقظ عىل أأعىل ما ميكن من مس توايت يف الإدارة
املالية ويف اإصالح أأية خمالفات؛
" "3واس تعراض قعالية النظام املايل ولحئته؛
" "4واس تعراض تقيمي الإدارة للخطر ومهنج التصدي هل؛
" "5واس تعراض س ياسات منع الغش والفساد ووظيفة ا ألخالقيات وتقدمي املشورة بشأأهنا ،مبا يف
ذكل أأخالقيات املهنة والكشف املايل وحامية املبل ّغني عن اخملالفات؛
(ب) تقدمي ضامانت للجمعية العامة من خالل ما يي:
" "1اس تعراض ومراقبة قعالية واس تقاللية معل التدقيق ادلاخي ووظيفيت التقيمي والتحقيق يف
الويبو؛
" "2واس تعراض خطة العمل الس نوية املقرتحة لشعبة الرقابة ومكتب أأخالقيات املهنة،وتقدمي
املشورة بشأأهنا؛
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" "3وتبادل املعلومات ووهجات النظر مع مراجع احلساابت اخلاريج مبا قهيا خطته ملراجعة
احلساابت؛
" "4والهنوض بفعالية التنس يق بني وظيفيت التدقيق ادلاخي ومراجعة احلساابت اخلارجية
واس تعراض التغطية اللكية خملتلف وظايف الويبو ،مبا قهيا شعبة الرقابة ادلاخلية ومكتب أأمني املظامل
ومكتب أأخالقيات املهنة ومكتب املراقب؛
" "5والتأأكد من أأن الرتتسبات املتعلقة ابملراقبة قد نفذت مبا يوقر ضامانت معقوةل للجمعية العامة؛
" "6وتقدمي املساهامت يف تقيمي أأداء مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،عىل النحو املنصوص عليه يف
الفقرة  45من ميثاق الرقابة ادلاخلية ،واملسؤول عن ا ألخالقيات؛
" "7وتقدمي املشورة للمدير العام بشأأن تعيني أأو اإقاةل ،اإن اكن ذكل مناس با ،مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية ،عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة  44من ميثاق الرقابة ادلاخلية ،واملسؤول عن
ا ألخالقيات.
(ج) وا إلرشاف عىل الامتثال لتوصيات الرقابة ادلاخلية واخلارجية من خالل ما يي:
" "1مراقبة اس تجابة الإدارة ،يف الوقت املناسب وبطريقة قعاةل ومالمئة ،للتوصيات املرتتبة عىل
التدقيق والتقيمي والتحقيق؛
" "2ومراقبة تنفيذ التوصيات املرتتبة عىل الرقابة؛
(د) ومراقبة تسلمي البياانت املالية وحمتوايهتا وققا لرشوط النظام املايل؛
(ه) ا إلرشاف عىل التحقيقات ودمعها:
" "1يتعني عىل اللجنة أأن تقدم املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية حول كيفية امليض يف العمل يف
القضااي اليت يودد قهيا عايق يؤثر عىل الاس تقاللية واملوضوعية ،مبا قهيا حالت تضارب املصاحل؛
" "2وققا مليثاق الرقابة ادلاخلية ،يتعني عىل اللجنة تقدمي املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن
كيفية الترصف يف قضااي ادعاءات سوء السلوك املوهجة ضد املدير العام .وإاذا مل يكن ابس تطاعة مدير
شعبة الرقابة ادلاخلية تقيمي الادعاءات أأو التحقيق قهيا،عىل أأساس تضارب املصاحل ،قيتعني عىل
اللجنة مراجعة هذه الادعاءات وتقدمي املشورة لريسس امجلعية العامة وإارسال نسخة اإىل ريسس جلنة
التنس يق حول كيفية الترصف.
" "3ويتعني عىل اللجنة ،يف حال وجود ادعاءات سوء سلوك ّ
موهجة ضد مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية ،اس تعراض هذه الادعاءات وتقدمي املشورة حول كيفية الترصف للمدير العام أأو ريسس جلنة
التنس يق ،وإارسال نسخة اإىل ريسس امجلعية العامة .ل جيوز اختاذ أأي اجراءات حتقيق يف أأي ادعاءات
تو ّده ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية دون مواققة اللجنة.
(و) وجيوز للجنة الربانمج واملزيانية أأن تلمتس من حني لخر من اللجنة أأن تس تعرض أأو تراقب أأنشطة
ومرشوعات حمددة.
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(ز) وتو ِّ ّده اللجنة توصياهتا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج مضن اختصاصهتا  ،حسب
ما تعتربه مناس با ،وتعمل عىل ما يي:
" "1اس تعراض حمتوايت النظام املايل ولحئته ومرققاته "ميثاق الويبو للرقابة الإدارية" (املرقق
ا ألول) "واختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج" (املرقق الثاين) "واختصاصات جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة" (املرقق الثالث) بشلك دوري ،بغية التحقق من امتثالها للمعايري املقبوةل
بشلك عام ومتاش هيا مع أأقضل املامرسات وتقدمي التوصيات للجنة الربانمج واملزيانية.
" "2اس تعراض برانمج ضامن وحتسني جودة وظيفة الرقابة ادلاخلية ابلإضاقة اإىل نتاجئ تقارير التقيمي
اذلايت ادلاخي والاس تعراض اخلاريج املس تقل ،وققا مليثاق الرقابة ادلاخلية.
جمي .العضوية واملؤهالت
 .3تؤلّف اللجنة الاستشارية من س بعة أأعضاء ينمتون اإىل ا ألقالمي اجلغراقية الس بعة لدلول ا ألعضاء يف الويبو.
وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية تعيني ا ألعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا
الغرض وتساعدها يف ذكل اللجنة الاستشارية.
.4

وستنفّذ ألية التعاقب ألعضاء اللجنة كام يي:
" ّ "1
يعني مجيع أأعضاء اللجنة ملدّة ثالث س نوات ،جتدد ملرة واحدة .ول يعمل أأي عضو يف اللجنة
ملدة تزيد عىل ّ
ست س نوات يف الإجامل؛
" "2يستبدل لك عضو من أأعضاء اللجنة مبرحش من الإقلمي اجلغرايف نفسه اذلي ينمتي اإليه .وإاذا اكن
العضو اخلارج ينمتي اإىل مجموعة لها ممثل أخر ،قسسستبدل بعضو من اجملموعة أأو اجملموعات غري املمث َّةل
يف اللجنة .ولكن ،يف حال مل يكن هناك مرحش من املنطقة املعنية يس تويف املعايري اليت تضعها هيئة
التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة (الوارد يف الفقرة  30من الوثيقة  )WO/GA/39/14املبسّنة يف
الفقرات  14و 15و 21و 22و 26من الوثيقة  ،WO/GA/39/13قس ّ
يعني املرحش ا ألعىل تأأهيال
يف تقيمي اللجنة أأاي اكن متثيهل ا إلقلميي.
" "3تطبق معلية الاختيار املبسّنة يف الفقرة  28من الوثيقة  WO/GA/39/13؛
" "4يف حاةل اس تقاةل أأحد أأعضاء اللجنة أأو وقاته أأثناء مدة معهل ،جيوز الاس تعانة بقامئة اخلرباء
احملدّدة أأسامؤمه يف معلية الاختيار.

 .5وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني اذلين تويص هبم ليك تع ّيهنم جلنة الربانمج واملزيانية يتحلون ابملؤهالت
واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق والتقيمي واحملاس بة وإادارة اخملاطر والشؤون القانونية وتكنولوجيا املعلومات
وإادارة املوارد البرشية وبقية املسايل املالية والإدارية؛ ويسرتشد يف معلية الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف
والتعاقب .وس تحاول هيئة التحكمي ،عند التقدم بتوصيهتا الهنايية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،أأن تضمن التواقق
ومزجي املهارات واخلربات والتوازن بني الردال والنساء يف تشكيل اللجنة معوما .وتراعي يف ذكل دردة اس تعداد
املرحشني للعمل والزتاهمم وهمنسهتم ونزاههتم واس تقالليهتم .وجيب عىل املرحشني أأن يثبتوا اإتقاهنم لغات الويبو الرمسية
ومعرقهتم هبا ،وخاصة الإنلكزيية أأو الفرنس ية .وعند تقدمي التوصيات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،س تتيح هيئة التحكمي
السري اذلاتية املعنية اخلاصة بلك ا ألشخاص املرحشني للتعيني يف اللجنة .
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.6

وينبغي أأن تكون اللجنة دامعة للكفاءات يف اجملالت التالية:
( أأ) الإملام ابلشؤون التقنية أأو التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛
(ب) واخلربة يف اإدارة منظامت مشاهبة من حيث احلجم والتعقيد؛
(ج) وقهم ا ألوضاع العامة اليت تعمل قهيا املنظمة ،مبا يف ذكل أأهداقها وثقاقهتا وبنسهتا؛
(د) وقهم دقا ِّيق الوضع الإداري وهيالك املساءةل يف املنظمة؛
(ه) واخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة يف منظومة ا ألمم املتحدة؛
(و) واخلربة ادلولية و /أأو احلكومية ادلولية.

 .7وينبغي أأن يكون ا ألعضاء عىل اإملام بأأهداف املنظمة وبنسهتا وثقاقهتا والقواعد اليت حتمكها ،أأو يلموا هبا من
خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة الويبو ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء ومشاركهتا.
 .8ويعمل ا ألعضاء بصفهتم الشخصية؛ ول جيوز أأن يفوضوا واجباهتم ،ول أأن ينوب عهنم أأي خشص أخر يف
دورات اللجنة .ل يطلب ا ألعضاء ،عند أأداء واجباهتم ،ول يتلقون تعلاميت من أأي حكومة أأو أأي طرف أخر.
.9

ويوقّع أأعضاء اللجنة بيان اإقصاح عن املصاحل.

 .10ول جيوز ألعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ول ألقراد أأرسمه املبارشة ّ
الرتحش للتعيني يف الويبو
بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة وليهتم وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة وليهتم.
دال .منصب الريسس
 .11ينتخب أأعضاء اللجنة س نواي ريسسا وانيبا للريسس .ويف حال أأصبح منصب الرياسة شاغرا خالل الفرتة ،يتوىل
انيب الريسس منصب الريسس حىت انهتاء ولية سلفه ،وينتخب ا ألعضاء انيب ريسس أخر .ويف حال غياب لك من
الريسس وانيبه ،جيوز لبايق ا ألعضاء تسمية ريسس ابلواكةل من بسهنم إلجراء الاجعامع أأو ادلورة بأألملها.
هاء .سداد التاكليف
 .12ل يتقاىض ا ألعضاء أأجرا لقاء ا ألنشطة اليت يضطلعون هبا بصفهتم أأعضاء يف اللجنة .ولكن ،تر ّد الويبو ألعضاء
اللجنة ،وققا لنظام الويبو املايل ولحئته ،أأي تاكليف سفر وبدل اإقامة يتكبدوهنا ابلرضورة يف السفر من أأدل
املشاركة يف اللجنة والاجعامعات الرمسية ا ألخرى.
واو .حامية ا ألعضاء
 .13مينح أأعضاء اللجنة حامية من الإجراءات املتخذة ضدمه نتيجة ا ألنشطة اليت يؤدوهنا خالل ممارس هتم
ملسؤولياهتم أكعضاء يف اللجنة ،طاملا نفذوا هذه ا ألنشطة حبسن نية وبذلوا العناية الواجبة.
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زاي .الاجعامعات والنصاب القانوين
مقر الويبو الريسيس .وقد ّتقرر اللجنة ،يف ظروف
 .14تعقد اللجنة دورة رمسية مرة يف لك ثالثة أأشهر يف ّ
اضطرارية ،النظر يف قضااي من خالل مشاورات اقرتاضية والتوصل اإىل اس تنتادات لها مفعول مماثل ملفعول
الاس تنتادات اليت تتوصل اإلهيا خالل دوراهتا العادية.
 .15ول بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة عىل ا ألقل ليك يكمتل النصاب القانوين.
 .16وجيوز للجنة أأن توده دعوة اإىل املسؤولني يف أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور دوراهتا.
 .17وجتمتع اللجنة ّمرة واحدة يف الس نة عىل ا ألقل يف دورات خاصة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ومع ريسس
مكتب ا ألخالقيات و أأمني املظامل ومراجع احلساابت اخلاريج ،عىل التوايل.
حاء .اإعداد التقارير والاس تعراض
 .18تطلع اللجنة ادلول ا ألعضاء عىل معلها ابنتظام .وعىل وده اخلصوص ،تعمل اللجنة بعد انعقاد لك دورة من
دوراهتا الرمسية عىل تنظمي اجعامع اإعاليم مع ممثي ادلول ا ألعضاء يف الويبو وتقدمي تقرير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.
 .19تقدم اللجنة تقريرا س نواي اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة للويبو استنادا اإىل اس تعراضها لوظايف
الرقابة ادلاخلية والتدقيق اخلاريج يف الويبو وإاىل تفاعالهتا مع ا ألمانة.
 .20تنظر اللجنة يف تقارير مراجع احلساابت اخلاريج املقدمة للجنة الربانمج واملزيانية وتديل بتعليقات لتنظر قهيا
جلنة الربانمج واملزيانية بغية تسسري تقدمي التقارير للجمعية العامة وققا للامدة  11.8من النظام املايل .ولهذا الغرض،
تتلقى اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج قبل انعقاد دورة جلنة الربانمج واملزيانية بأأربعة أأسابيع
عىل ا ألقل.
 .21حيرض الريسس أأو أأعضاء أخرون يع ّيهنم الريسس ،حبمك املنصب ،الاجعامعات الوجهية اليت تعقدها امجلعية العامة
وجلنة الربانمج واملزيانية .وجيوز أأن حيرض الريسس أأو أأعضاء أخرون يع ّيهنم الريسس اجعامعات تعقدها جلان أأخرى ،بناء
عىل طلهبا.
طاء .التقيمي اذلايت
 .22جتري اللجنةّ ،مرة لك س نتني عىل ا ألقل ،تقيامي ذاتيا صخصوص غرضها ووليهتا لضامن قعالية معلها.
ايء .أأمني اللجنة
ّ .23
تعني أأمانة الويبو أأمينا للجنة يتوىل تقدمي املساعدة اللوجستية والتقنية اإىل اللجنة.
 .24وتشمل تكل املساعدة الإعداد دلورات اللجنة وحضورها واملساعدة عىل اإعداد مرشوعات التقارير أأو أأية
مراسالت .وقد تشمل تكل املساعدة البحث وإاعداد ورقات مواقف أأساس ية يف اإطار التحضري دلورات اللجنة،
حسب طلب اللجنة.
 .25جيرى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإسهام ريسس اللجنة وابلتشاور معه.
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اكف .املزيانية
 .26تدرج الويبو يف مزيانسهتا لفرتة الس نتني اععامدات خاصة للجنة تغطي التاكليف املرتبطة اب ألنشطة املشموةل
بولية اللجنة .وعىل وده التحديد ،عقد أأربع دورات رمسية تدوم لك واحدة مهنا أأربعة اإىل مخسة أأايم مبدييا،
وحضور أأعضاء اللجنة دورات جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة واجعامعات أأخرى حسب ما هو مطلوب،
وتقدمي أأمني اللجنة للمساعدة الالزمة ،وتلقي املشورة اخلارجية ،حسب الاقتضاء.
لم .املعلومات الرضورية
تزود أأمانة الويبو اللجنة ابلواثيق واملعلومات املتعلقة جبدول أأعاملها وبأأية معلومات وجهية أأخرى يف وقت
ّ .27
مبكر قبل انعقاد لك دورة رمسية .وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإىل مجيع املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف
املنظمة ،قضال عن النفاذ اإىل السجالت.
ممي .التعديالت املدخةل عىل الاختصاصات
 .28واققت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب  2007وسبمترب 2010
وسبمترب  2011و أأكتوبر  .2012وواققت امجلعية العامة للويبو عىل أخر تعديل (واردة يف الوثيقة  )PBC/24/4يف
أأكتوبر .2015
 .29تس تعرض ادلول ا ألعضاء ،مرة لك ثالث س نوات ،ولية اللجنة وطريقة معلها وعضويهتا وإاجراءات الاختيار
والتعاقب .وحتتفظ ادلول ا ألعضاء رمغ ذكل ابإماكنية طلب اإدراج ذكل الاس تعراض يف ددول أأعامل أأية دورة من
دورات جلنة الربانمج واملزيانية.
[يي ذكل املرقق الثاين]

WO/PBC/24/4
ANNEX II

املرقق الثاين
1 .1الاختصاصات احلالية

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

("تتبّع التغيريات")

 .2أألف .ادليبادة

أألف .ادليبادة

أألف .ادليبادة

.3

 .1واققت امجلعية العامة للويبو
املنعقدة يف سبمترب  2005عىل
اقرتاح الفريق العامل التابع للجنة
الربانمج واملزيانية بشأأن اإنشاء جلنة
تدقيق للويبو وققا للمرقق الثاين
للوثيقة  .A/41/10ويف سبمترب
 ،2010واققت امجلعية العامة
للويبو عىل اقرتاحات واردة يف
الوثيقة  WO/GA/39/13بشأأن
تغيري تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة"
وتعديل اإجراءات تشكيلها وتعاقب
أأعضاهئا .وواققت امجلعية العامة
للويبو عىل التعديالت املدخةل عىل
الاختصاصات كام يي :يف سبمترب
 ،2007الاقرتاحات الواردة يف
الوثيقة WO/GA/34/15؛ ويف
سبمترب  ،2010الاقرتاحات الواردة
يف الوثيقة WO/GA/39/13؛
ويف سبمترب  ،2011الاقرتاحات

 .1واققت امجلعية العامة للويبو
املنعقدة يف سبمترب  2005عىل
اقرتاح الفريق العامل التابع للجنة
الربانمج واملزيانية بشأأن اإنشاء جلنة
تدقيق للويبو وققا للمرقق الثاين
للوثيقة  .A/41/10ويف سبمترب
 ،2010واققت امجلعية العامة
للويبو عىل اقرتاحات واردة يف
الوثيقة  WO/GA/39/13بشأأن
تغيري تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة"
وتعديل وع ّدلت اإجراءات تشكيلها
وتعاقب أأعضاهئا .وواققت امجلعية
العامة للويبو عىل التعديالت
املدخةل عىل الاختصاصات
كام يي :يف سبمترب ،2007
الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة
WO/GA/34/15؛ ويف سبمترب
 ،2010الاقرتاحات الواردة يف
الوثيقة WO/GA/39/13؛ ويف

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية
("النسخة الهنايية")
أألف .ادليبادة

 .1واققت امجلعية العامة للويبو  .1واققت امجلعية العامة للويبو املنعقدة يف سبمترب
 2005عىل اإنشاء جلنة تدقيق للويبو .ويف سبمترب
املنعقدة يف سبمترب  2005عىل
 ،2010واققت امجلعية العامة للويبو عىل تغيري
اإنشاء جلنة تدقيق للويبو .ويف
تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة الاستشارية
سبمترب  ،2010واققت امجلعية
املس تقةل للرقابة" وع ّدلت اإجراءات تشكيلها
العامة للويبو عىل تغيري تسمية
اللجنة لتصبح "اللجنة الاستشارية وتعاقب أأعضاهئا.
املس تقةل للرقابة" وع ّدلت إاجراءات
تشكيلها وتعاقب أأعضاهئا.
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1 .1الاختصاصات احلالية
الواردة يف الوثيقة
WO/GA/40/2 .؛ ويف أأكتوبر
 ،2012الاقرتاحات الواردة يف
الوثيقة .WO/GA/41/10 Rev

.2ابء 4.الوظايف واملسؤوليات
.3

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

سبمترب  ،2011الاقرتاحات الواردة
يف الوثيقة  WO/GA/40/2 .؛
ويف أأكتوبر  ،2012الاقرتاحات
الواردة يف
الوثيقة .WO/GA/41/10 Rev

ابء .الوظايف واملسؤوليات

 .2جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  .2اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ي هيئة
قرعية اتبعة للجمعية العامة وللجنة الربانمج
للرقابة ي هيئة قرعية اتبعة
واملزيانية وي هيئة مس تقةل لإسداء املشورة
للجمعية العامة وللجنة الربانمج
وخارجية للرقابة ،أأنشئت لتقدمي الضامانت اإىل
واملزيانية وي هيئة مس تقةل
لإسداء املشورة وخارجية للرقابة ،ادلول ا ألعضاء حول سالمة ومالمئة وسايل
أأنشئت لتقدمي الضامانت اإىل ادلول املراقبة ادلاخلية والرقابة ادلاخلية واخلارجية يف
الويبو وقاعليهتا .وهتدف اإىل مساعدة ادلول
ا ألعضاء حول سالمة وسايل
املراقبة ادلاخلية يف الويبو وقاعليهتا .ا ألعضاء عىل أأداء دورها يف املراقبة ويف
الاضطالع مبسؤولياهتا الإدارية بوده أأقضل قامي
وهتدف اإىل مساعدة ادلول
يتعلق مبختلف أأعامل الويبو .وتمتثل وليهتا قامي يي:
ا ألعضاء عىل أأداء دورها يف
املراقبة والاضطالع مبسؤولياهتا
الإدارية بوده أأقضل قامي يتعلق

ابء .الوظايف واملسؤوليات
 .2اللجنة ي هيئة قرعية اتبعة
للجمعية العامة وللجنة الربانمج
واملزيانية وي هيئة مس تقةل
لإسداء املشورة وخارجية للرقابة،
أأنشئت لتقدمي الضامانت اإىل ادلول
ا ألعضاء حول مالمئة وسايل
املراقبة ادلاخلية والرقابة ادلاخلية
واخلارجية يف الويبو وقاعليهتا.
وهتدف اإىل مساعدة ادلول
ا ألعضاء عىل أأداء دورها يف
املراقبة ويف الاضطالع مبسؤولياهتا
الإدارية قامي يتعلق مبختلف أأعامل

ابء .الوظايف واملسؤوليات
 .2اللجنة ي هيئة قرعية
اتبعة للجمعية العامة وللجنة
الربانمج واملزيانية وي هيئة
مس تقةل لإسداء املشورة وخارجية
للرقابة ،أأنشئت لتقدمي الضامانت
اإىل ادلول ا ألعضاء حول مالمئة
وسايل املراقبة ادلاخلية والرقابة
ادلاخلية واخلارجية يف الويبو
وقاعليهتا .وهتدف اإىل مساعدة
ادلول ا ألعضاء عىل أأداء دورها
يف املراقبة ويف الاضطالع
مبسؤولياهتا الإدارية قامي يتعلق
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1 .1الاختصاصات احلالية

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

مبختلف أأعامل الويبو .وتمتثل
وليهتا قامي يي:
 ( .1.2أأ) الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من
خالل ما يي:

( أأ) الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من
خالل ما يي:

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

الويبو .وتمتثل وليهتا قامي يي:

مبختلف أأعامل الويبو .وتمتثل
وليهتا قامي يي:

( أأ) الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من
خالل ما يي:

( أأ) الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من
خالل ما يي:

 "1" .aاإجراء تقيمي منتظم لتدابري
الإدارة من أأدل احلفاظ عىل
معليات املراقبة ادلاخلية املناس بة
والفعاةل وتنفيذها؛

" "1اإجراء تقيمي منتظم تدابري
الإدارة ابنتظام من أأدل احلفاظ
عىل معليات املراقبة ادلاخلية
املناس بة املالمئة والفعاةل
وتنفيذها؛

" "1تقيمي تدابري الإدارة ابنتظام
من أأدل احلفاظ عىل معليات
املراقبة ادلاخلية املالمئة والفعاةل
وتنفيذها؛

" "1تقيمي تدابري الإدارة ابنتظام
من أأدل احلفاظ عىل معليات
املراقبة ادلاخلية املالمئة والفعاةل
وتنفيذها؛

 "2" .bوالإسهام ،من خالل
وظيفة المتحيص ،يف احلفاظ عىل
أأعىل ما ميكن من مس توايت
الإدارة املالية ومعاجلة أأية خمالفات؛

" "2والإسهام ،من خالل
وظيفة المتحيص ،يف احلفاظ عىل
أأعىل ما ميكن من مس توايت يف
الإدارة املالية ويف معاجلة أأية
خمالفات؛

" "2والإسهام ،من خالل
وظيفة المتحيص ،يف احلفاظ أأن
حتاقظ عىل أأعىل ما ميكن من
مس توايت يف الإدارة املالية ويف
معاجلة اإصالح أأية خمالفات؛

" "2والإسهام ،من خالل
وظيفة المتحيص ،أأن حتاقظ عىل
أأعىل ما ميكن من مس توايت يف
الإدارة املالية ويف اإصالح أأية
خمالفات؛
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1 .1الاختصاصات احلالية

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

 "3" .cواس تعراض تطبيق
النظام املايل وقعاليته؛

" "3واس تعراض تطبيق قعالية
النظام املايل وقعاليته ولحئته؛

" "3واس تعراض قعالية النظام
املايل ولحئته؛

" "3واس تعراض قعالية النظام
املايل ولحئته؛

 "4" .dواس تعراض تقيمي الإدارة
ومهنج التصدي للخطر؛

" "4واس تعراض تقيمي الإدارة
للخطر ومهنج التصدي للخطر هل؛

" "4واس تعراض تقيمي الإدارة
للخطر ومهنج التصدي هل؛

" "4واس تعراض تقيمي الإدارة
للخطر ومهنج التصدي هل؛

 "5" .e.cواس تعراض الرتتسبات
املتعلقة ابلتحقق واملقابةل يف
جمالت مثل أأخالقيات املهنة
والكشف املايل ومنع الغش وسوء
الترصف؛

" "5واس تعراض الرتتسبات
املتعلقة ابلتحقق واملقابةل س ياسة
منع الغش والفساد يف جمالت
مثل ووظيفة ا ألخالقيات وتقدمي
املشورة بشأأهنا ،مبا يف ذكل
أأخالقيات املهنة والكشف املايل
وحامية املبل ّغني عن اخملالفات ومنع
الغش وسوء الترصف؛

" "5واس تعراض س ياسة
س ياسات منع الغش والفساد
ووظيفة ا ألخالقيات وتقدمي
املشورة بشأأهنا ،مبا يف ذكل
أأخالقيات املهنة والكشف املايل
وحامية املبل ّغني عن اخملالفات ؛

" "5واس تعراض س ياسات
منع الغش والفساد ووظيفة
ا ألخالقيات وتقدمي املشورة
بشأأهنا ،مبا يف ذكل أأخالقيات
املهنة والكشف املايل وحامية
املبل ّغني عن اخملالفات ؛

 "6" .f.dواس تعراض اخلطط
الس نوية خملتلف وظايف الرقابة يف
الوييو والتقدم بتوصية اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية لععامدها.

" "6واس تعراض اخلطط
الس نوية خملتلف وظايف الرقابة يف
الوييو والتقدم بتوصية اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية لععامدها.
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1 .1الاختصاصات احلالية

.2

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

(ب) وتركزي موارد الرقابة من خالل ما
يي:

(ب) وتركزي موارد الرقابة تقدمي
ضامانت للجمعية العامة من خالل ما يي:

(ب) تقدمي ضامانت للجمعية العامة من
خالل ما يي:

(ب) تقدمي ضامانت للجمعية العامة من
خالل ما يي:

 "1" .a.eاس تعراض قعالية التدقيق
ادلاخي يف الويبو ومراقبهتا؛

" "1اس تعراض ومراقبة قعالية
واس تقاللية معل التدقيق ادلاخي
ووظيفيت التقيمي والتحقيق يف
الويبو ومراقبهتا؛

" "1اس تعراض ومراقبة قعالية
واس تقاللية معل التدقيق ادلاخي
ووظيفيت التقيمي والتحقيق يف
الويبو ؛

" "1اس تعراض ومراقبة قعالية
واس تقاللية معل التدقيق ادلاخي
ووظيفيت التقيمي والتحقيق يف
الويبو ؛

" "2واس تعراض خطة العمل
الس نوية املقرتحة لشعبة الرقابة ومكتب
أأخالقيات املهنة،وتقدمي املشورة
بشأأهنا؛

" "2اس تعراض خطة العمل الس نوية
املقرتحة لشعبة الرقابة ومكتب
أأخالقيات املهنة،وتقدمي املشورة
بشأأهنا؛

" "3وتبادل املعلومات
ووهجات النظر مع مراجع
احلساابت اخلاريج مبا قهيا خطته
ملراجعة احلساابت؛

" "3وتبادل املعلومات
ووهجات النظر مع مراجع
احلساابت اخلاريج مبا قهيا خطته
ملراجعة احلساابت؛

.b.f

 "2" .c.gوتبادل املعلومات
ووهجات النظر مع مراجع
احلساابت اخلاريج مبا قهيا خطته
ملراجعة احلساابت؛

" "2واس تعراض خطة العمل
الس نوية املقرتحة لشعبة الرقابة
ومكتب أأخالقيات املهنة،وتقدمي
املشورة بشأأهنا؛
" "23وتبادل املعلومات
ووهجات النظر مع مراجع
احلساابت اخلاريج مبا قهيا خطته
ملراجعة احلساابت؛
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1 .1الاختصاصات احلالية

.3

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

 "3" .d.hوالهنوض بفعالية التنس يق
بني معلييت التدقيق ادلاخي
ومراجعة احلساابت اخلارجية
واس تعراض تغطية الرقابة اللكية
خملتلف وظايف الويبو ،ومن بسهنا
شعبة التدقيق ادلاخي والرقابة
الإدارية ومكتب أأمني املظامل
ومكتب أأخالقيات املهنة ومكتب
مدير الشؤون املالية (املراقب)؛

" "34والهنوض بفعالية التنس يق
بني معلييت وظيفيت التدقيق
ادلاخي ومراجعة احلساابت
اخلارجية واس تعراض تغطية
الرقابة اللكية خملتلف وظايف
الويبو ،ومن بسهنا مبا قهيا شعبة
التدقيق ادلاخي والرقابة ادلاخلية
الإدارية ومكتب أأمني املظامل
ومكتب أأخالقيات املهنة ومكتب
مدير الشؤون املالية (املراقب)
املراقب؛

" "4والهنوض بفعالية التنس يق
بني وظيفيت التدقيق ادلاخي
ومراجعة احلساابت اخلارجية
واس تعراض التغطية الرقابة اللكية
خملتلف وظايف الويبو ،مبا قهيا
شعبة الرقابة ادلاخلية ومكتب
أأمني املظامل ومكتب أأخالقيات
املهنة ومكتب املراقب؛

" "4والهنوض بفعالية التنس يق
بني وظيفيت التدقيق ادلاخي
ومراجعة احلساابت اخلارجية
واس تعراض التغطية اللكية خملتلف
وظايف الويبو ،مبا قهيا شعبة
الرقابة ادلاخلية ومكتب أأمني
املظامل ومكتب أأخالقيات املهنة
ومكتب املراقب؛

 "4" .e.iوالتأأكد من أأن الرتتسبات
املتعلقة ابلتدقيق واملراقبة قد
جرت ومتت خالل الس نة مبا يوقر
الضامانت الرضورية اليت تقتضهيا
امجلعية العامة.

" "45والتأأكد من أأن الرتتسبات
املتعلقة ابلتدقيق و ابملراقبة قد
جرت ومتت نفذت خالل الس نة
مبا يوقر الضامانت الرضورية
معقوةل اليت تقتضهيا اللجمعية
العامة.

" "5والتأأكد من أأن الرتتسبات
املتعلقة ابملراقبة قد نفذت مبا يوقر
ضامانت معقوةل للجمعية العامة.

" "5والتأأكد من أأن الرتتسبات
املتعلقة ابملراقبة قد نفذت مبا يوقر
ضامانت معقوةل للجمعية العامة.

" "6وتقدمي املساهامت يف تقيمي أأداء

" "6وتقدمي املساهامت يف تقيمي أأداء

" "6وتقدمي املساهامت يف تقيمي أأداء
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1 .1الاختصاصات احلالية

.4

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية واملسؤول
عن ا ألخالقيات؛

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،عىل النحو
املنصوص عليه يف الفقرة  45من ميثاق
الرقابة ادلاخلية ،واملسؤول عن
ا ألخالقيات؛

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،عىل النحو
املنصوص عليه يف الفقرة  45من ميثاق
الرقابة ادلاخلية ،واملسؤول عن
ا ألخالقيات؛

" "7وتقدمي املشورة للمدير العام
بشأأن تعيني أأو اإقاةل ،اإن اكن ذكل
مناس با ،مدير شعبة الرقابة ادلاخلية؛

" "7وتقدمي املشورة للمدير العام
بشأأن تعيني أأو اإقاةل ،اإن اكن ذكل
مناس با ،مدير شعبة الرقابة ادلاخلية،
عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة
 44من ميثاق الرقابة ادلاخلية،
واملسؤول عن ا ألخالقيات.

" "7وتقدمي املشورة للمدير العام
بشأأن تعيني أأو اإقاةل ،اإن اكن ذكل
مناس با ،مدير شعبة الرقابة ادلاخلية،
عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة
 44من ميثاق الرقابة ادلاخلية،
واملسؤول عن ا ألخالقيات.
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1 .1الاختصاصات احلالية
.5

(ج) وا إلرشاف عىل أأداء التدقيق من
خالل ما يي:

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")
(ج) وا إلرشاف عىل أأداء التدقيق
الامتثال لتوصيات الرقابة ادلاخلية
واخلارجية من خالل ما يي:

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

(ج) وا إلرشاف عىل الامتثال
لتوصيات الرقابة ادلاخلية واخلارجية من
خالل ما يي:

(ج) وا إلرشاف عىل الامتثال
لتوصيات الرقابة ادلاخلية واخلارجية من
خالل ما يي:

 "1" .aمراقبة اس تجابة الإدارة
للتوصيات املرتتبة عىل التدقيق يف
الوقت املناسب وبطريقة قعاةل
ومالمئة؛

" "1مراقبة اس تجابة الإدارة،
يف الوقت املناسب وبطريقة قعاةل
ومالمئة ،للتوصيات املرتتبة عىل
التدقيق يف الوقت املناسب
وبطريقة قعاةل ومالمئة والتقيمي
والتحقيق؛

" "1مراقبة اس تجابة الإدارة،
يف الوقت املناسب وبطريقة قعاةل
ومالمئة ،للتوصيات املرتتبة عىل
التدقيق والتقيمي والتحقيق؛

" "1مراقبة اس تجابة الإدارة،
يف الوقت املناسب وبطريقة قعاةل
ومالمئة ،للتوصيات املرتتبة عىل
التدقيق والتقيمي والتحقيق؛

 "2" .b.aومراقبة تنفيذ التوصيات
املرتتبة عىل التدقيق؛

" "2ومراقبة تنفيذ التوصيات
املرتتبة عىل التدقيق الرقابة؛

" "2ومراقبة تنفيذ التوصيات
املرتتبة عىل الرقابة؛

" "2ومراقبة تنفيذ التوصيات
املرتتبة عىل الرقابة؛

 "3" .c.bومراقبة تسلمي البياانت
املالية وحمتوايهتا وققا لرشوط
النظام املايل؛

" "3ومراقبة تسلمي البياانت
املالية وحمتوايهتا وققا لرشوط
النظام املايل؛

ومراقبة تسلمي
"( "3د)
البياانت املالية وحمتوايهتا وققا
لرشوط النظام املايل؛

(د) ومراقبة تسلمي البياانت
املالية وحمتوايهتا وققا لرشوط
النظام املايل؛
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1 .1الاختصاصات احلالية
.6

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")
(ج) ا إلرشاف عىل التحقيقات ودمعها:

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

(ج ه ) ا إلرشاف عىل التحقيقات ودمعها:

( ه) ا إلرشاف عىل التحقيقات ودمعها:

.7

" "1يتعني عىل اللجنة أأن تقدم
املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
حول كيفية الترصف يف القضااي اليت
يودد قهيا عايق يؤثر عىل الاس تقاللية
واملوضوعية ،مبا قهيا حالت تضارب
املصاحل؛

" "1يتعني عىل اللجنة أأن تقدم
املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
حول كيفية امليض يف العمل يف القضااي
اليت يودد قهيا عايق يؤثر عىل
الاس تقاللية واملوضوعية ،مبا قهيا
حالت تضارب املصاحل؛

" "1يتعني عىل اللجنة أأن تقدم
املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
حول كيفية امليض يف العمل يف القضااي
اليت يودد قهيا عايق يؤثر عىل
الاس تقاللية واملوضوعية ،مبا قهيا
حالت تضارب املصاحل؛

.8

""2ويتعني عىل اللجنة ،يف حال
وجود اإدعاءات سوء سلوك موهجة
ضد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية،
مراجعة هذه الادعاءات وتقدمي
املشورة للمدير العام أأو ريسس جلنة
التنس يق بشأأن كيفية الترصف ،أأما يف
قضااي ادعاءات سوء السلوك ضد
املدير العام اليت ل يس تطيع قهيا مدير
شعبة الرقابة ادلاخلية تقيمي الادعاءات
أأو التحقيق قهيا،عىل أأساس تضارب
املصاحل ،قيتعني عىل اللجنة مراجعة
هذه الادعاءات وتقدمي املشورة
لرؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق

""2ويف حال وجود اإدعاءات بسوء
السلوك عىل مدير شعبة وققا مليثاق
الرقابة ادلاخلية ،يتعني عىل اللجنة
مراجعة هذه الادعاءات وتقدمي
املشورة للمدير شعبة الرقابة ادلاخلية
العام أأو ريسس جلنة التنس يق ،بشأأن
كيفية الترصف ،أأما يف قضااي ادعاءات
سوء السلوك املوهجة ضد املدير العام.
وإاذا اليت ل يس تطيع قهيا مل يكن
ابس تطاعة مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
تقيمي الادعاءات أأو التحقيق قهيا،عىل
أأساس تضارب املصاحل ،قيتعني عىل
اللجنة مراجعة هذه الادعاءات وتقدمي

" "2وققا مليثاق الرقابة ادلاخلية،
يتعني عىل اللجنة تقدمي املشورة ملدير
شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن كيفية
الترصف يف قضااي ادعاءات سوء
السلوك املوهجة ضد املدير العام .وإاذا
مل يكن ابس تطاعة مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية تقيمي الادعاءات أأو التحقيق
قهيا،عىل أأساس تضارب املصاحل،
قيتعني عىل اللجنة مراجعة هذه
الادعاءات وتقدمي املشورة لريسس
امجلعية العامة وإارسال نسخة اإىل ريسس
جلنة التنس يق حول كيفية الترصف.
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1 .1الاختصاصات احلالية

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

حول كيفية الترصف.

.9.8

.10

املشورة لرؤساء لريسس امجلعية العامة
وإارسال نسخة اإىل ريسس جلنة
التنس يق حول كيفية الترصف.
" "3ويتعني عىل اللجنة ،يف حال وجود ادعاءات " "3ويتعني عىل اللجنة ،يف حال وجود ادعاءات
سوء سلوك ّ
سوء سلوك ّ
موهجة ضد مدير شعبة الرقابة
موهجة ضد مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية ،اس تعراض هذه الادعاءات وتقدمي
ادلاخلية ،اس تعراض هذه الادعاءات وتقدمي
املشورة حول كيفية الترصف للمدير العام أأو ريسس املشورة حول كيفية الترصف للمدير العام أأو ريسس
جلنة التنس يق ،وإارسال نسخة اإىل ريسس امجلعية جلنة التنس يق ،وإارسال نسخة اإىل ريسس امجلعية
العامة .ل جيوز اختاذ أأي اجراءات حتقيق يف أأي العامة .ل جيوز اختاذ أأي اجراءات حتقيق يف أأي
ادعاءات تو ّده ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية دون ادعاءات تو ّده ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية دون
مواققة اللجنة.
مواققة اللجنة.
" "43وتتضمن املشورة املقدمة ما

" "3وتتضمن املشورة املقدمة ما يي:
يي:

.11.9
.12.10

أأ .توصية حول ما اإذا اكن ينبغي الرشوع يف تقيمي
أأويل لالدعاءات؛

أأ .توصية حول ما اإذا اكن ينبغي الرشوع يف تقيمي
أأويل لالدعاءات.

ب .توصية حول ما اإذا اكن
ينبغي الرشوع يف حتقييق اكمل
استنادا اإىل نتاجئ التقيمي ا ألويل؛

ب .توصية حول ما اإذا اكن
ينبغي الرشوع يف حتقييق اكمل
استنادا اإىل نتاجئ التقيمي ا ألويل؛
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.13.11

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")
ج .توصية عن مكتب
التحقيقات التابع ملنظومة ا ألمم
املتحدة اذلي ينبغي أأن تولك
اإليه هممة التقيمي ا ألويل
والتحقيق ،اإن تقرر القيام هبام.

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")
ج .توصية عن مكتب
التحقيقات التابع ملنظومة ا ألمم
املتحدة اذلي ينبغي أأن تولك
اإليه هممة التقيمي ا ألويل
والتحقيق ،اإن تقرر القيام هبام.

( .14د) وجيوز للجنة الربانمج واملزيانية أأن
تلمتس من حني لخر من اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تس تعرض
أأو تراقب أأنشطة ومرشوعات حمددة.

(د) وجيوز للجنة الربانمج واملزيانية أأن
تلمتس من حني لخر من اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تس تعرض
أأو تراقب أأنشطة ومرشوعات حمددة.

(دو) وجيوز للجنة الربانمج واملزيانية أأن
تلمتس من حني لخر من اللجنة أأن
تس تعرض أأو تراقب أأنشطة ومرشوعات
حمددة.

(و) وجيوز للجنة الربانمج واملزيانية أأن
تلمتس من حني لخر من اللجنة أأن
تس تعرض أأو تراقب أأنشطة ومرشوعات
حمددة.

( .15.12ه) وتو ِّ ّده اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة توصياهتا اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج مضن
اختصاص اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة ،حسب ما تعتربه مناس با ،وتعمل
عىل ما يي:

(ه) وتو ِّ ّده اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة توصياهتا اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج مضن
اختصاصهتا اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة ،حسب ما تعتربه مناس با ،وتعمل
عىل ما يي:

(ه ز) وتو ِّ ّده اللجنة توصياهتا اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج
مضن اختصاصهتا  ،حسب ما تعتربه
مناس با ،وتعمل عىل ما يي:

(ز) وتو ِّ ّده اللجنة توصياهتا اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج
مضن اختصاصهتا  ،حسب ما تعتربه
مناس با ،وتعمل عىل ما يي:

 "1" .aاس تعراض مضمون
النظام املايل ولحئته ومرققاته

" "1اس تعراض مضمون
النظام املايل ولحئته ومرققاته

" "1اس تعراض مضمون
حمتوايت النظام املايل ولحئته

" "1اس تعراض حمتوايت
النظام املايل ولحئته ومرققاته
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1 .1الاختصاصات احلالية

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

"ميثاق الويبو للرقابة الإدارية"
(املرقق ا ألول) "واختصاصات
مراجع احلساابت اخلاريج"
(املرقق الثاين) "واختصاصات
جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة" (املرقق الثالث) مرة يف
لك ثالث س نوات عىل ا ألقل،
بغية التحقق من امتثالها للمعايري
ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق
ادلاخي وتقدمي التوصيات للجنة
الربانمج واملزيانية.

"ميثاق الويبو للرقابة الإدارية"
(املرقق ا ألول) "واختصاصات
مراجع احلساابت اخلاريج"
(املرقق الثاين) "واختصاصات
جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة" (املرقق الثالث) مرة يف
لك ثالث س نوات عىل ا ألقل،
بغية التحقق من امتثالها للمعايري
ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق
ادلاخي املقبوةل بشلك عام
ومتاش هيا مع أأقضل املامرسات
وتقدمي التوصيات للجنة الربانمج
واملزيانية.

ومرققاته "ميثاق الويبو للرقابة
الإدارية" (املرقق ا ألول)
"واختصاصات مراجع احلساابت
اخلاريج" (املرقق الثاين)
"واختصاصات جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة"
(املرقق الثالث) مرة يف لك ثالث
س نوات عىل ا ألقل بشلك
دوري ،بغية التحقق من امتثالها
للمعايري املقبوةل بشلك عام
ومتاش هيا مع أأقضل املامرسات
وتقدمي التوصيات للجنة الربانمج
واملزيانية.

"ميثاق الويبو للرقابة الإدارية"
(املرقق ا ألول) "واختصاصات
مراجع احلساابت اخلاريج"
(املرقق الثاين) "واختصاصات
جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة" (املرقق الثالث) بشلك
دوري ،بغية التحقق من امتثالها
للمعايري املقبوةل بشلك عام
ومتاش هيا مع أأقضل املامرسات
وتقدمي التوصيات للجنة الربانمج
واملزيانية.

 "2" .bاس تعراض نتاجئ العمليات
ادلاخلية اجلارية للتقيمي اذلايت
للجودة يف اإطار برانمج
الضامن/التحسني ابلإضاقة اإىل
نتاجئ تقارير الاس تعراض اخلاريج
املس تقل ،وققا للمعايري ادلولية
للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخي

" "2اس تعراض نتاجئ العمليات
ادلاخلية اجلارية للتقيمي اذلايت
للجودة يف اإطار برانمج الضامن/
والتحسني جودة وظيفة الرقابة
ادلاخلية ابلإضاقة اإىل نتاجئ تقارير
الاس تعراض التقيمي اذلايت ادلاخي
والاس تعراض اخلاريج املس تقل،

" "2اس تعراض برانمج ضامن
وحتسني جودة وظيفة الرقابة
ادلاخلية ابلإضاقة اإىل نتاجئ تقارير
التقيمي اذلايت ادلاخي
والاس تعراض اخلاريج املس تقل،
وققا مليثاق الرقابة ادلاخلية.

" "2اس تعراض برانمج ضامن
وحتسني جودة وظيفة الرقابة
ادلاخلية ابلإضاقة اإىل نتاجئ تقارير
التقيمي اذلايت ادلاخي
والاس تعراض اخلاريج املس تقل،
وققا مليثاق الرقابة ادلاخلية.
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الصادرة عن معهد املدققني
ادلاخليني مرة لك مخس س نوات
عىل ا ألقل.

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")
وققا للمعايري ادلولية للمامرسات
املهنية للتدقيق مليثاق الرقابة
ادلاخلية الصادرة عن معهد
املدققني ادلاخليني مرة لك مخس
س نوات عىل ا ألقل.

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

WO/PBC/24/4
Annex II
14

1 .1الاختصاصات احلالية
16
جمي ..العضوية واملؤهالت

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

جمي .العضوية واملؤهالت

جمي .العضوية واملؤهالت

جمي .العضوية واملؤهالت

 .3تؤلّف اللجنة الاستشارية من س بعة أأعضاء  .3تؤلّف اللجنة الاستشارية من س بعة أأعضاء
 .3اعتبارا من قرباير  ،2011س تكون تؤلّف
.17اعتبارا من قرباير  ،2011س تكون اللجنة
.3
ينمتون اإىل ا ألقالمي اجلغراقية الس بعة لدلول ا ألعضاء ينمتون اإىل ا ألقالمي اجلغراقية الس بعة لدلول ا ألعضاء
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مؤلفة من
الاستشارية املس تقةل للرقابة مؤلفة من س بعة
أأعضاء ينمتون اإىل ا ألقالمي اجلغراقية الس بعة لدلول س بعة أأعضاء ينمتون اإىل ا ألقالمي اجلغراقية الس بعة يف الويبو .وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية تعيني يف الويبو .وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية تعيني
ا ألعضاء يف الويبو .وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية لدلول ا ألعضاء يف الويبو .وستتوىل جلنة الربانمج ا ألعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة ا ألعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة
حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا الغرض وتساعدها يف
حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا الغرض وتساعدها يف
تعيني ا ألعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا واملزيانية تعيني ا ألعضاء الس بعة عقب معلية
ذكل اللجنة الاستشارية.
ذكل اللجنة الاستشارية .وإاذا مل يس توف أأي
هيئة حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا الغرض وتساعدها اختيار جترهيا هيئة حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا
ّ
مرحش من أأية مجموعة إاقلميية املعايري اليت تضعها
يف ذكل جلنة الويبو احلالية الاستشارية املس تقةل الغرض وتساعدها يف ذكل اللجنة الويبو احلالية
للرقابة .وإاذا مل يس توف أأي ّ
مرحش من أأية مجموعة الاستشارية املس تقةل للرقابة .وإاذا مل يس توف أأي هيئة التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة (الوارد يف
ّ
الفقرة  30من الوثيقة  )WO/GA/39/14املبسّنة
مرحش من أأية مجموعة إاقلميية املعايري اليت تضعها
إاقلميية املعايري اليت تضعها هيئة التحكمي وققا لقرار
هيئة التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة (الوارد يف يف الفقرات  14و 15و 21و 22و 26من الوثيقة
امجلعية العامة (الوارد يف الفقرة  30من الوثيقة
 )WO/GA/39/14املبسّنة يف الفقرات  14و 15الفقرة  30من الوثيقة  )WO/GA/39/14املبسّنة  ،WO/GA/39/13قس ّ
يعني املرحش ا ألعىل
و 21و 22و 26من الوثيقة  ،WO/GA/39/13يف الفقرات  14و 15و 21و 22و 26من الوثيقة تأأهيال يف تقيمي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
 ،WO/GA/39/13قس ّ
قس ّ
أأاي اكن متثيهل ا إلقلميي.
يعني املرحش ا ألعىل
يعني املرحش ا ألعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة أأاي اكن متثيهل ا إلقلميي .تأأهيال يف تقيمي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
أأاي اكن متثيهل ا إلقلميي.

.18

 .4وستنفّذ ألية التعاقب ألعضاء اللجنة
 .4وستن ّفذ ألية التعاقب ألعضاء
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة الاستشارية املس تقةل للرقابة كام يي:

 .4وستنفّذ ألية التعاقب ألعضاء اللجنة كام .4وستنفّذ ألية التعاقب ألعضاء اللجنة كام يي:
يي:
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1 .1الاختصاصات احلالية

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

كام يي:
 "1" .19.13ل يعمل أأي عضو يف اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ملدة تزيد عىل
ّ
ست س نوات يف الإجامل؛

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

"ّ "1
يعني مجيع أأعضاء اللجنة مل ّدة
ثالث س نوات ،جتدد ملرة واحدة .ول
يعمل أأي عضو يف اللجنة ملدة تزيد عىل
ّ
ست س نوات يف الإجامل؛

 "2" .20.14يعمل أأربعة أأعضاء يف اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة اجلديدة،
اعتبارا من قرباير  ،2011ملدة ثالث
س نوات قابةل للتجديد ملدة واحدة أأخرية؛

" "2يعمل أأربعة أأعضاء يف اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة اجلديدة،
اعتبارا من قرباير  ،2011ملدة ثالث
س نوات قابةل للتجديد ملدة واحدة أأخرية؛

" "2يعمل أأربعة أأعضاء يف اللجنة
اجلديدة ،اعتبارا من قرباير  ،2011ملدة
ثالث س نوات قابةل للتجديد ملدة واحدة
أأخرية؛

 "3" .21.15يعمل ثالثة أأعضاء يف اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة اجلديدة ملدة
ثالث س نوات غري قابةل للتجديد؛

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

" "3يعمل ثالثة أأعضاء يف اللجنة
اجلديدة ملدة ثالث س نوات غري قابةل
للتجديد؛

 "4" .22حتدد مدة معل ا ألعضاء اجلدد
عن طريق حسب القرعة يف أأول اجعامع
للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف عام

" "4حتدد مدة معل ا ألعضاء اجلدد
عن طريق حسب القرعة يف أأول اجعامع
للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف عام

" "4حتدد مدة معل ا ألعضاء اجلدد
عن طريق حسب القرعة يف أأول اجعامع
للجنة يف عام 2011؛

"ّ "1
يعني مجيع أأعضاء اللجنة ملدّة
ثالث س نوات ،جتدد ملرة واحدة .ول
يعمل أأي عضو يف اللجنة ملدة تزيد عىل
ّ
ست س نوات يف الإجامل؛
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2011؛

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

2011؛

 "5" .23بعد انقضاء قرتة الس نوات الثالث
ا ألوىلّ ،
يعني مجيع أأعضاء اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ملدة ثالث
س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة ،قامي عدا
احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة "3"4
أأعاله،

" "5بعد انقضاء قرتة الس نوات الثالث
ا ألوىلّ ،
يعني مجيع أأعضاء اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ملدة ثالث
س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة ،قامي عدا
احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة "3"4
أأعاله،

" "5بعد انقضاء قرتة الس نوات الثالث
ا ألوىلّ ،
يعني مجيع أأعضاء اللجنة ملدة
ثالث س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة،
قامي عدا احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة
 "3"4أأعاله،

 "6" .24يستبدل لك عضو من أأعضاء
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مبرحش
من الإقلمي اجلغرايف نفسه اذلي ينمتي اإليه.
وإاذا اكن العضو اخلارج ينمتي اإىل مجموعة لها
ممثل أخر ،قسسستبدل بعضو من اجملموعة
أأو اجملموعات غري املمث َّةل يف اللجنة .ولكن،
يف حال مل يس توف أأي ّ
مرحش من أأية
مجموعة إاقلميية املعايري اليت تضعها هيئة
التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة (الوارد يف
الفقرة  30من
الوثيقة  )WO/GA/39/14املبسّنة يف
الفقرات  14و 15و 21و 22و 26من

" "62يستبدل لك عضو من أأعضاء
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مبرحش
من الإقلمي اجلغرايف نفسه اذلي ينمتي اإليه.
وإاذا اكن العضو اخلارج ينمتي اإىل مجموعة لها
ممثل أخر ،قسسستبدل بعضو من اجملموعة
أأو اجملموعات غري املمث َّةل يف اللجنة .ولكن،
يف حال مل يس توف أأي ّ
مرحش من أأية
مجموعة إاقلميية املعايري اليت تضعها هيئة
التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة (الوارد يف
الفقرة  30من
الوثيقة  )WO/GA/39/14املبسّنة يف
الفقرات  14و 15و 21و 22و 26من

" "2يستبدل لك عضو من أأعضاء
اللجنة مبرحش من الإقلمي اجلغرايف نفسه
اذلي ينمتي اإليه .وإاذا اكن العضو اخلارج
ينمتي اإىل مجموعة لها ممثل أخر ،قسسستبدل
بعضو من اجملموعة أأو اجملموعات غري املمث َّةل
يف اللجنة .ولكن ،يف حال مل يكن هناك
مرحش من املنطقة املعنية يس تويف أأي
ّ
مرحش من أأية مجموعة إاقلميية املعايري اليت
تضعها هيئة التحكمي وققا لقرار امجلعية
العامة (الوارد يف الفقرة  30من
الوثيقة  )WO/GA/39/14املبسّنة يف
الفقرات  14و 15و 21و 22و 26من

" "2يستبدل لك عضو من أأعضاء
اللجنة مبرحش من الإقلمي اجلغرايف نفسه
اذلي ينمتي اإليه .وإاذا اكن العضو اخلارج
ينمتي اإىل مجموعة لها ممثل أخر ،قسسستبدل
بعضو من اجملموعة أأو اجملموعات غري املمث َّةل
يف اللجنة .ولكن ،يف حال مل يكن هناك
مرحش من املنطقة املعنية يس تويف املعايري
اليت تضعها هيئة التحكمي وققا لقرار امجلعية
العامة (الوارد يف الفقرة  30من
الوثيقة  )WO/GA/39/14املبسّنة يف
الفقرات  14و 15و 21و 22و 26من
الوثيقة  ،WO/GA/39/13قس ّ
يعني

WO/PBC/24/4
Annex II
17

1 .1الاختصاصات احلالية

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

الوثيقة  ،WO/GA/39/13قس ّ
يعني
املرحش ا ألعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة أأاي اكن متثيهل
ا إلقلميي.

الوثيقة  ،WO/GA/39/13قس ّ
يعني
املرحش ا ألعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة أأاي اكن متثيهل
ا إلقلميي.

الوثيقة  ،WO/GA/39/13قس ّ
يعني
املرحش ا ألعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة أأاي
اكن متثيهل ا إلقلميي.

املرحش ا ألعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة أأاي
اكن متثيهل ا إلقلميي.

 "7" .25تطبق معلية الاختيار املتّبعة يف
اختيار أأعضاء اللجنة اجلدد اعتبارا من
يناير  2011أأيضا ،كام هو ّ
مبني يف الفقرة
 28من الوثيقة  ،WO/GA/39/13يف
حاةل اختيار أأعضاء ددد للجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،قامي عدا
احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة "8"4
أأدانه؛

" "37تطبق معلية الاختيار املتّبعة يف
اختيار أأعضاء اللجنة اجلدد اعتبارا من
يناير  2011أأيضا ،كام هو ّ
مبني يف الفقرة
 28من الوثيقة  ،WO/GA/39/13يف
حاةل اختيار أأعضاء ددد للجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،قامي عدا
احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة "8"4
أأدانه؛

" "3تطبق معلية الاختيار املتّبعة يف
اختيار أأعضاء اللجنة اجلدد اعتبارا من
يناير  2011أأيضا ،كام هو املبسّنة يف الفقرة
 28من الوثيقة  ، WO/GA/39/13يف
حاةل اختيار أأعضاء ددد للجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،قامي عدا
احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة "8"4
أأدانه؛

" "3تطبق معلية الاختيار املبسّنة يف
الفقرة  28من الوثيقة WO/GA/39/13
؛

 "8" .26جيوز الاس تعانة بقامئة اخلرباء
احملدّدة أأسامؤمه يف معلية الاختيار يف حاةل
اس تقاةل أأحد أأعضاء اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة أأو وقاته أأثناء مدة معهل.

" "48جيوز الاس تعانة بقامئة اخلرباء
احملدّدة أأسامؤمه يف معلية الاختيار يف حاةل
اس تقاةل أأحد أأعضاء اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة أأو وقاته أأثناء مدة معهل.

" "4يف حاةل اس تقاةل أأحد أأعضاء
اللجنة أأو وقاته أأثناء مدة معهل ،جيوز
الاس تعانة بقامئة اخلرباء احملدّدة أأسامؤمه يف
معلية الاختيار.

" "4يف حاةل اس تقاةل أأحد أأعضاء
اللجنة أأو وقاته أأثناء مدة معهل ،جيوز
الاس تعانة بقامئة اخلرباء احملدّدة أأسامؤمه يف
معلية الاختيار.

WO/PBC/24/4
Annex II
18

1 .1الاختصاصات احلالية

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

 .5 .27وخيتار أأعضاء اللجنة الاستشارية  .5وخيتار أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
ريسس اللجنة وانيب الريسس.
املس تقةل للرقابة ريسس اللجنة وانيب
الريسس.
 .628.16وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني
اذلين تويص هبم ليك تع ّيهنم جلنة
الربانمج واملزيانية يتحلون ابملؤهالت
واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق
والتقيمي واحملاس بة وإادارة اخملاطر
والشؤون القانونية وتكنولوجيا املعلومات
وإادارة املوارد البرشية وبقية املسايل
املالية والإدارية؛ ويسرتشد يف معلية
الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف
والتعاقب .وس تحاول هيئة التحكمي،
عند التقدم بتوصيهتا الهنايية اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية ،أأن تضمن التواقق
ومزجي املهارات واخلربات والتوازن بني
الردال والنساء يف تشكيل اللجنة
معوما .وتراعي يف ذكل دردة اس تعداد
املرحشني للعمل والزتاهمم وهمنسهتم
ونزاههتم واس تقالليهتم .ول جيوز ألعضاء

 5 .5وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني
اذلين تويص هبم ليك تع ّيهنم جلنة الربانمج واملزيانية
يتحلون ابملؤهالت واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل
التدقيق والتقيمي واحملاس بة وإادارة اخملاطر والشؤون
القانونية وتكنولوجيا املعلومات وإادارة املوارد
البرشية وبقية املسايل املالية والإدارية؛ ويسرتشد
يف معلية الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف
والتعاقب .وس تحاول هيئة التحكمي ،عند التقدم
بتوصيهتا الهنايية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،أأن
تضمن التواقق ومزجي املهارات واخلربات والتوازن
بني الردال والنساء يف تشكيل اللجنة معوما.
وتراعي يف ذكل دردة اس تعداد املرحشني للعمل
والزتاهمم وهمنسهتم ونزاههتم واس تقالليهتم .ول جيوز
ألعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ول
ألقراد أأرسمه املبارشة ّ
الرتحش للتعيني يف الويبو
بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة وليهتم
وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة وليهتم.

 .5وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني .5
اذلين تويص هبم ليك تع ّيهنم جلنة
الربانمج واملزيانية يتحلون ابملؤهالت
واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق
والتقيمي واحملاس بة وإادارة اخملاطر
والشؤون القانونية وتكنولوجيا املعلومات
وإادارة املوارد البرشية وبقية املسايل
املالية والإدارية؛ ويسرتشد يف معلية
الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف
والتعاقب .وس تحاول هيئة التحكمي،
عند التقدم بتوصيهتا الهنايية اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية ،أأن تضمن التواقق
ومزجي املهارات واخلربات والتوازن بني
الردال والنساء يف تشكيل اللجنة
معوما .وتراعي يف ذكل دردة اس تعداد
املرحشني للعمل والزتاهمم وهمنسهتم
ونزاههتم واس تقالليهتم .وجيب عىل

وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني اذلين تويص
هبم ليك تع ّيهنم جلنة الربانمج واملزيانية يتحلون
ابملؤهالت واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق
والتقيمي واحملاس بة وإادارة اخملاطر والشؤون القانونية
وتكنولوجيا املعلومات وإادارة املوارد البرشية وبقية
املسايل املالية والإدارية؛ ويسرتشد يف معلية
الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف والتعاقب.
وس تحاول هيئة التحكمي ،عند التقدم بتوصيهتا
الهنايية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،أأن تضمن
التواقق ومزجي املهارات واخلربات والتوازن بني
الردال والنساء يف تشكيل اللجنة معوما .وتراعي
يف ذكل دردة اس تعداد املرحشني للعمل والزتاهمم
وهمنسهتم ونزاههتم واس تقالليهتم .وجيب عىل
املرحشني أأن يثبتوا اإتقاهنم لغات الويبو الرمسية
ومعرقهتم هبا ،وخاصة الإنلكزيية أأو الفرنس ية .وعند
تقدمي التوصيات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية،
س تتيح هيئة التحكمي السري اذلاتية املعنية اخلاصة

WO/PBC/24/4
Annex II
19

1 .1الاختصاصات احلالية

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ول وجيب عىل املرحشني أأن يثبتوا اإتقاهنم لغات الويبو
ألقراد أأرسمه املبارشة ّ
الرتحش للتعيني يف الرمسية ومعرقهتم هبا ،وخاصة الإنلكزيية أأو
الفرنس ية .وعند تقدمي التوصيات اإىل جلنة الربانمج
الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة
واملزيانية ،س تتيح هيئة التحكمي السري اذلاتية
خالل مدة وليهتم وطيةل امخلس
س نوات بعد انقضاء مدة وليهتم .وجيب املعنية اخلاصة بلك ا ألشخاص املرحشني للتعيني يف
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
عىل املرحشني أأن يثبتوا اإتقاهنم لغات
الويبو الرمسية ومعرقهتم هبا ،وخاصة
الإنلكزيية أأو الفرنس ية .وعند تقدمي
التوصيات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية،
س تتيح هيئة التحكمي السري اذلاتية
املعنية اخلاصة بلك ا ألشخاص املرحشني
للتعيني يف اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة.

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

املرحشني أأن يثبتوا اإتقاهنم لغات الويبو
الرمسية ومعرقهتم هبا ،وخاصة الإنلكزيية
أأو الفرنس ية .وعند تقدمي التوصيات اإىل
جلنة الربانمج واملزيانية ،س تتيح هيئة
التحكمي السري اذلاتية املعنية اخلاصة
بلك ا ألشخاص املرحشني للتعيني يف
اللجنة .

بلك ا ألشخاص املرحشني للتعيني يف اللجنة .
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1 .1الاختصاصات احلالية
 .7 .29وينبغي أأن تكون اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة دامعة للكفاءات يف
اجملالت التالية:

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")
 .6 7وينبغي أأن تكون اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة دامعة للكفاءات يف اجملالت
التالية:

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

 .6وينبغي أأن تكون اللجنة دامعة للكفاءات يف
اجملالت التالية:

 .6وينبغي أأن تكون اللجنة دامعة للكفاءات يف
اجملالت التالية:

.8

( أأ) الإملام ابلشؤون التقنية أأو
التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛

( أأ) الإملام ابلشؤون التقنية أأو
التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛

( أأ) الإملام ابلشؤون التقنية أأو
التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛

( أأ) الإملام ابلشؤون التقنية أأو
التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛

.9

(ب) واخلربة يف اإدارة منظامت ابحلجم
ذاته؛

(ب) واخلربة يف اإدارة منظامت ابحلجم
ذاته مشاهبة من حيث احلجم والتعقيد؛

(ب) واخلربة يف اإدارة منظامت مشاهبة
من حيث احلجم والتعقيد؛

(ب) واخلربة يف اإدارة منظامت مشاهبة
من حيث احلجم والتعقيد؛

.10.8

(ج) وقهم ا ألوضاع العامة اليت تعمل
قهيا املنظمة ،مبا يف ذكل أأهداقها وثقاقهتا
وبنسهتا؛

(ج) وقهم ا ألوضاع العامة اليت تعمل
قهيا املنظمة ،مبا يف ذكل أأهداقها وثقاقهتا
وبنسهتا؛

(ج) وقهم ا ألوضاع العامة اليت تعمل
قهيا املنظمة ،مبا يف ذكل أأهداقها وثقاقهتا
وبنسهتا؛

(ج) وقهم ا ألوضاع العامة اليت تعمل
قهيا املنظمة ،مبا يف ذكل أأهداقها وثقاقهتا
وبنسهتا؛

.11.9

(د) وقهم دقايِّق الوضع الإداري
وهيالك املساءةل يف املنظمة.

(د) وقهم دقايِّق الوضع الإداري
وهيالك املساءةل يف املنظمة.

(د) وقهم دقايِّق الوضع الإداري
وهيالك املساءةل يف املنظمة.

(د) وقهم دقايِّق الوضع الإداري
وهيالك املساءةل يف املنظمة.

.12.10

(ه) واخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة

(ه) واخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة

(ه) واخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة

(ه) واخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة
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.13.11

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

يف منظومة ا ألمم املتحدة.

يف منظومة ا ألمم املتحدة.

يف منظومة ا ألمم املتحدة.

يف منظومة ا ألمم املتحدة.

(و) واخلربة ادلولية و /أأو احلكومية
ادلولية.

(و) واخلربة ادلولية و /أأو احلكومية
ادلولية.

(و) واخلربة ادلولية و /أأو احلكومية
ادلولية.

(و) واخلربة ادلولية و /أأو احلكومية
ادلولية.

 .7وينبغي أأن يكون ا ألعضاء عىل اإملام بأأهداف
املنظمة وبنسهتا وثقاقهتا والقواعد اليت حتمكها ،أأو
يلموا هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة
الويبو ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء ومشاركهتا.

 .7وينبغي أأن يكون ا ألعضاء عىل اإملام بأأهداف
املنظمة وبنسهتا وثقاقهتا والقواعد اليت حتمكها ،أأو
يلموا هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة
الويبو ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء ومشاركهتا.

 .814.12وينبغي أأن يكون ا ألعضاء عىل اإملام بأأهداف
املنظمة وبنسهتا وثقاقهتا والقواعد اليت حتمكها ،أأو
يلموا هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة
الويبو ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء ومشاركهتا.

 .87وينبغي أأن يكون ا ألعضاء عىل اإملام بأأهداف
املنظمة وبنسهتا وثقاقهتا والقواعد اليت حتمكها ،أأو
يلموا هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة
الويبو ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء ومشاركهتا.

.15.13

 .8ويعمل ا ألعضاء بصفهتم الشخصية؛ ول جيوز  .8ويعمل ا ألعضاء بصفهتم الشخصية؛ ول جيوز  .8ويعمل ا ألعضاء بصفهتم الشخصية؛ ول جيوز
أأن يفوضوا واجباهتم ،ول أأن ينوب عهنم أأي
أأن يفوضوا واجباهتم ،ول أأن ينوب عهنم أأي
أأن يفوضوا واجباهتم ،ول أأن ينوب عهنم أأي
خشص أخر يف دورات اللجنة .ل يطلب ا ألعضاء ،خشص أخر يف دورات اللجنة .ل يطلب ا ألعضاء ،خشص أخر يف دورات اللجنة .ل يطلب ا ألعضاء،
عند أأداء واجباهتم ،ول يتلقون تعلاميت من أأي
عند أأداء واجباهتم ،ول يتلقون تعلاميت من أأي
عند أأداء واجباهتم ،ول يتلقون تعلاميت من أأي
حكومة أأو أأي طرف أخر.
حكومة أأو أأي طرف أخر.
حكومة أأو أأي طرف أخر.

.16

 .9ويوقّع أأعضاء اللجنة بيان اإقصاح عن املصاحل.

.17.14

 .10ول جيوز ألعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل  .10ول جيوز ألعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل  .10ول جيوز ألعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل

 .9ويوقّع أأعضاء اللجنة بيان اإقصاح عن املصاحل.

 .9ويوقّع أأعضاء اللجنة بيان اإقصاح عن املصاحل.
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التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

.18.15

دال .منصب الريسس

دال.

.19

 .11ينتخب أأعضاء اللجنة س نواي ريسسا وانيبا
للريسس .ويف حال أأصبح منصب الرياسة شاغرا
خالل الفرتة ،يتوىل انيب الريسس منصب الريسس
حىت انهتاء ولية سلفه ،وينتخب ا ألعضاء انيب
ريسس أخر .ويف حال غياب لك من الريسس
وانيبه ،جيوز لبايق ا ألعضاء تسمية ريسس ابلواكةل
من بسهنم إلجراء الاجعامع أأو ادلورة بأألملها.

 .11ينتخب أأعضاء اللجنة س نواي ريسسا وانيبا
للريسس .ويف حال أأصبح منصب الرياسة شاغرا
خالل الفرتة ،يتوىل انيب الريسس منصب الريسس
حىت انهتاء ولية سلفه ،وينتخب ا ألعضاء انيب
ريسس أخر .ويف حال غياب لك من الريسس
وانيبه ،جيوز لبايق ا ألعضاء تسمية ريسس ابلواكةل
من بسهنم إلجراء الاجعامع أأو ادلورة بأألملها.

 .11ينتخب أأعضاء اللجنة س نواي ريسسا وانيبا
للريسس .ويف حال أأصبح منصب الرياسة شاغرا
خالل الفرتة ،يتوىل انيب الريسس منصب الريسس
حىت انهتاء ولية سلفه ،وينتخب ا ألعضاء انيب
ريسس أخر .ويف حال غياب لك من الريسس
وانيبه ،جيوز لبايق ا ألعضاء تسمية ريسس ابلواكةل
من بسهنم إلجراء الاجعامع أأو ادلورة بأألملها.

.20.16

هاء .سداد التاكليف

هاء .سداد التاكليف

هاء .سداد التاكليف

.21

 .12ل يتقاىض ا ألعضاء أأجرا لقاء ا ألنشطة اليت  .12ل يتقاىض ا ألعضاء أأجرا لقاء ا ألنشطة اليت  .12ل يتقاىض ا ألعضاء أأجرا لقاء ا ألنشطة اليت
يضطلعون هبا بصفهتم أأعضاء يف اللجنة .ولكن ،تر ّد يضطلعون هبا بصفهتم أأعضاء يف اللجنة .ولكن ،تر ّد يضطلعون هبا بصفهتم أأعضاء يف اللجنة .ولكن ،تر ّد
الويبو ألعضاء اللجنة ،وققا لنظام الويبو املايل
الويبو ألعضاء اللجنة ،وققا لنظام الويبو املايل
الويبو ألعضاء اللجنة ،وققا لنظام الويبو املايل
ولحئته ،أأي تاكليف سفر وبدل اإقامة يتكبدوهنا ولحئته ،أأي تاكليف سفر وبدل اإقامة يتكبدوهنا ولحئته ،أأي تاكليف سفر وبدل اإقامة يتكبدوهنا
ابلرضورة يف السفر من أأدل املشاركة يف اللجنة ابلرضورة يف السفر من أأدل املشاركة يف اللجنة ابلرضورة يف السفر من أأدل املشاركة يف اللجنة
والاجعامعات الرمسية ا ألخرى.
والاجعامعات الرمسية ا ألخرى.
والاجعامعات الرمسية ا ألخرى.

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("النسخة الهنايية")
("تتبّع التغيريات")
الرتحش للتعيني يف للرقابة ول ألقراد أأرسمه املبارشة ّ
الرتحش للتعيني يف للرقابة ول ألقراد أأرسمه املبارشة ّ
للرقابة ول ألقراد أأرسمه املبارشة ّ
الرتحش للتعيني يف
الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة
الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة
الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة
وليهتم وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة
وليهتم وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة
وليهتم وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة
وليهتم.
وليهتم.
وليهتم.
منصب الريسس

دال .منصب الريسس
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التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

("تتبّع التغيريات")

.22

واو .حامية ا ألعضاء

واو .حامية ا ألعضاء

واو .حامية ا ألعضاء

.23

 .13مينح أأعضاء اللجنة حامية من الإجراءات
املتخذة ضدمه نتيجة ا ألنشطة اليت يؤدوهنا خالل
ممارس هتم ملسؤولياهتم كأعضاء يف اللجنة ،طاملا
نفذوا هذه ا ألنشطة حبسن نية وبذلوا العناية
الواجبة.

 .13مينح أأعضاء اللجنة حامية من الإجراءات
املتخذة ضدمه نتيجة ا ألنشطة اليت يؤدوهنا خالل
ممارس هتم ملسؤولياهتم كأعضاء يف اللجنة ،طاملا
نفذوا هذه ا ألنشطة حبسن نية وبذلوا العناية
الواجبة.

 .13مينح أأعضاء اللجنة حامية من الإجراءات
املتخذة ضدمه نتيجة ا ألنشطة اليت يؤدوهنا خالل
ممارس هتم ملسؤولياهتم كأعضاء يف اللجنة ،طاملا
نفذوا هذه ا ألنشطة حبسن نية وبذلوا العناية
الواجبة.

زاي .الاجعامعات والنصاب القانوين

زاي .الاجعامعات والنصاب القانوين

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية
("النسخة الهنايية")

 .24دال الاجعامعات والنصاب القانوين

دال زاي.

 .9 .25تعقد اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
اجعامعا رمسي ّا مرة يف لك ثالثة أأشهر.

 .14تعقد اللجنة دورة رمسية مرة يف لك ثالثة
 .14تعقد اللجنة دورة رمسية مرة يف لك ثالثة
 .914تعقد اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
مقر الويبو الريسيس .وقد ّتقرر اللجنة ،يف
مقر الويبو الريسيس .وقد ّتقرر اللجنة ،يف أأشهر يف ّ
اجعامعا رمسي ّادورة رمسية مرة يف لك ثالثة أأشهر .أأشهر يف ّ
ظروف اضطرارية ،النظر يف قضااي من خالل
وقد ّتقرر اللجنة ،يف ظروف اضطرارية ،النظر يف ظروف اضطرارية ،النظر يف قضااي من خالل
قضااي من خالل مشاورات اقرتاضية والتوصل اإىل مشاورات اقرتاضية والتوصل اإىل اس تنتادات لها مشاورات اقرتاضية والتوصل اإىل اس تنتادات لها
اس تنتادات لها مفعول مماثل ملفعول الاس تنتادات مفعول مماثل ملفعول الاس تنتادات اليت تتوصل اإلهيا مفعول مماثل ملفعول الاس تنتادات اليت تتوصل اإلهيا
خالل دوراهتا العادية.
خالل دوراهتا العادية.
اليت تتوصل اإلهيا خالل دوراهتا العادية

الاجعامعات والنصاب القانوين

 .10 .26ول بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة  .1015ول بد من حضور أأربعة من أأعضاء
الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل ا ألقل ليك يكمتل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةعىل ا ألقل ليك
النصاب القانوين.
يكمتل النصاب القانوين.
 .11 .27وجيوز للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

 .15ول بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة
عىل ا ألقل ليك يكمتل النصاب القانوين.

 .15ول بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة
عىل ا ألقل ليك يكمتل النصاب القانوين.

 .1116وجيوز للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  .16وجيوز للجنة أأن توده دعوة اإىل املسؤولني يف  .16وجيوز للجنة أأن توده دعوة اإىل املسؤولني يف
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أأن توده دعوة اإىل املسؤولني يف أأمانة الويبو أأو
غريمه حلضور الاجعامعات.
.28

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")
أأن توده دعوة اإىل املسؤولني يف أأمانة الويبو أأو
غريمه حلضور الاجعامعات دوراهتا.

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور دوراهتا.

أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور دوراهتا.

 .17وجتمتع اللجنة ّمرتني يف الس نة عىل ا ألقل يف  .17وجتمتع اللجنة ّمرتني ّمرة واحدة يف الس نة عىل  .17وجتمتع اللجنة ّمرة واحدة يف الس نة عىل ا ألقل
يف دورات خاصة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
دورات خاصة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ومع ا ألقل يف دورات خاصة مع مدير شعبة الرقابة
ومع ريسس مكتب ا ألخالقيات و أأمني املظامل ومراجع
ادلاخلية ومع ريسس مكتب ا ألخالقيات و أأمني
مراجع احلساابت اخلاريج ،عىل التوايل.
املظامل ومراجع احلساابت اخلاريج ،عىل التوايل .احلساابت اخلاريج ،عىل التوايل.

 .29هاء .اإعداد التقارير والاس تعراض

هاء حاء .اإعداد التقارير والاس تعراض

 .12 .30تطلع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
ادلول ا ألعضاء عىل معلها ابنتظام .وعىل وده
اخلصوص ،تعمل اللجنة بعد انعقاد لك واحد من
اجعامعاهتا الرمسية عىل تنظمي اجعامع مع ادلول
ا ألعضاء يف الويبو وإاعداد تقرير توزعه عىل جلنة
الربانمج واملزيانية.

 .1218تطلع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  .18تطلع اللجنة ادلول ا ألعضاء عىل معلها
ابنتظام .وعىل وده اخلصوص ،تعمل اللجنة بعد
ادلول ا ألعضاء عىل معلها ابنتظام .وعىل وده
اخلصوص ،تعمل اللجنة بعد انعقاد لك واحد دورة انعقاد لك دورة من دوراهتا الرمسية عىل تنظمي
اجعامع اإعاليم مع ممثي ادلول ا ألعضاء يف الويبو
من اجعامعاهتا دوراهتا الرمسية عىل تنظمي اجعامع
اإعاليم مع ممثي ادلول ا ألعضاء يف الويبو وإاعداد وتقدمي تقرير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.
وتقدمي تقرير توزعه عىل اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية.

حاء .اإعداد التقارير والاس تعراض

حاء .اإعداد التقارير والاس تعراض
 .18تطلع اللجنة ادلول ا ألعضاء عىل معلها
ابنتظام .وعىل وده اخلصوص ،تعمل اللجنة بعد
انعقاد لك دورة من دوراهتا الرمسية عىل تنظمي
اجعامع اإعاليم مع ممثي ادلول ا ألعضاء يف الويبو
وتقدمي تقرير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.
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التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

 .13 .31س تقدم اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  .1319س تقدم تقدم اللجنة الاستشارية املس تقةل  .19تقدم اللجنة تقريرا س نواي اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية وامجلعية العامة للويبو استنادا اإىل
تقريرا س نواي اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية للرقابة تقريرا س نواي اإىل جلنة الربانمج واملزيانية
اس تعراضها لوظايف الرقابة ادلاخلية والتدقيق
وامجلعية العامة للويبو استنادا اإىل اس تعراضها
العامة للويبو استنادا اإىل اس تعراضها لوظايف
التدقيق ادلاخي واخلاريج يف الويبو وإاىل تفاعالهتا لوظايف التدقيق ادلاخي واخلاريج يف الويبو وإاىل ادلاخي و اخلاريج يف الويبو وإاىل تفاعالهتا مع
ا ألمانة.
تفاعالهتا مع ا ألمانة.
مع ا ألمانة.

 .19تقدم اللجنة تقريرا س نواي اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية وامجلعية العامة للويبو استنادا اإىل
اس تعراضها لوظايف الرقابة ادلاخلية والتدقيق
اخلاريج يف الويبو وإاىل تفاعالهتا مع ا ألمانة.

 .20تنظر اللجنة يف تقارير مراجع احلساابت
اخلاريج املقدمة للجنة الربانمج واملزيانية وتديل
بتعليقات لتنظر قهيا جلنة الربانمج واملزيانية بغية
تسسري تقدمي التقارير للجمعية العامة وققا للامدة
 11.8من النظام املايل .ولهذا الغرض ،تتلقى
اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع احلساابت
اخلاريج قبل انعقاد دورة جلنة الربانمج واملزيانية
بأأربعة أأسابيع عىل ا ألقل.

 .20تنظر اللجنة يف تقارير مراجع احلساابت
اخلاريج املقدمة للجنة الربانمج واملزيانية وتديل
بتعليقات لتنظر قهيا جلنة الربانمج واملزيانية بغية
تسسري تقدمي التقارير للجمعية العامة وققا للامدة
 11.8من النظام املايل .ولهذا الغرض ،تتلقى
اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع احلساابت
اخلاريج قبل انعقاد دورة جلنة الربانمج واملزيانية
بأأربعة أأسابيع عىل ا ألقل.

 .21حيرض الريسس أأو أأعضاء أخرون يع ّيهنم
 .15تس تعرض ادلول ا ألعضاء مرة لك ثالث
 .15.33.17تس تعرض ادلول ا ألعضاء مرة لك ثالث
س نوات ،ولية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة س نوات ،ولية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة الريسس ،حبمك املنصب ،الاجعامعات الوجهية اليت
تعقدها امجلعية العامة وجلنة الربانمج واملزيانية.
وطريقة معلها وعضويهتا وإاجراءات الاختيار
وطريقة معلها وعضويهتا وإاجراءات الاختيار
وجيوز أأن حيرض الريسس أأو أأعضاء أخرون يع ّيهنم
والتعاقب .وحتتفظ ادلول ا ألعضاء رمغ ذكل
والتعاقب .وحتتفظ ادلول ا ألعضاء رمغ ذكل
ابإماكنية طلب اإدراج ذكل الاس تعراض يف ددول ابإماكنية طلب اإدراج ذكل الاس تعراض يف ددول الريسس اجعامعات تعقدها جلان أأخرى ،بناء عىل
أأعامل أأية دورة من دورات جلنة الربانمج واملزيانية .أأعامل أأية دورة من دورات جلنة الربانمج واملزيانية .طلهبا..

 .21حيرض الريسس أأو أأعضاء أخرون يع ّيهنم
الريسس ،حبمك املنصب ،الاجعامعات الوجهية اليت
تعقدها امجلعية العامة وجلنة الربانمج واملزيانية.
وجيوز أأن حيرض الريسس أأو أأعضاء أخرون يع ّيهنم
الريسس اجعامعات تعقدها جلان أأخرى ،بناء عىل
طلهبا.

 .14 .32تنظر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف  .1420تنظر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
تقارير مراجع احلساابت اخلاريج املس تقل املقدمة يف تقارير مراجع احلساابت اخلاريج املس تقل
للجنة الربانمج واملزيانية وتديل بتعليقات لتنظر قهيا املقدمة للجنة الربانمج واملزيانية وتديل بتعليقات
جلنة الربانمج واملزيانية بغية تسسري تقدمي التقارير لتنظر قهيا جلنة الربانمج واملزيانية بغية تسسري تقدمي
للجمعية العامة وققا للامدة  11.8من النظام املايل .التقارير للجمعية العامة وققا للامدة  11.8من النظام
املايل .ولهذا الغرض ،تتلقى اللجنة نسخة موقعة من
تقرير مراجع احلساابت اخلاريج قبل انعقاد دورة
جلنة الربانمج واملزيانية بأأربعة أأسابيع عىل ا ألقل.
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التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

("تتبّع التغيريات")

.34.18

طاء .التقيمي اذلايت

طاء .التقيمي اذلايت

.35

 .21جتري اللجنةّ ،مرة لك س نتني عىل ا ألقل،
تقيامي ذاتيا صخصوص غرضها ووليهتا لضامن قعالية
معلها.

 .2122جتري اللجنةّ ،مرة لك س نتني عىل ا ألقل .22 ،جتري اللجنةّ ،مرة لك س نتني عىل ا ألقل،
تقيامي ذاتيا صخصوص غرضها ووليهتا لضامن قعالية تقيامي ذاتيا صخصوص غرضها ووليهتا لضامن قعالية
معلها.
معلها.

 .36واو ادلمع من أأمانة الويبو

واو ادلمع من أأمانة الويبوايء .أأمني اللجنة

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية
("النسخة الهنايية")
طاء .التقيمي اذلايت

ايء .أأمني اللجنة

تعني أأمانة الويبو أأمينا للجنة يتوىل ّ .2223
 .1622تقدم ّ
تعني أأمانة الويبو أأمينا للجنة يتوىل تقدمي
 .16 .37تقدم أأمانة الويبو ادلمع اإىل اللجنة
املساعدة اللوجستية والتقنية اإىل اللجنة.
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وينبغي أأن تأأيت هذه تقدمي ادلمع اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل
املساعدة من خارج شعبة الويبو للتدقيق ادلاخي للرقابة ،وينبغي أأن تأأيت هذه املساعدة من خارج
شعبة الويبو للتدقيق ادلاخي والرقابة الإدارية وققا
والرقابة الإدارية وققا ملبديئ املساءةل والشفاقية.
ملبديئ املساءةل والشفاقية .وستتّخذ هذه املساعدة
متفرغة
وستتّخذ هذه املساعدة شلك خدمة ّ
متفرغة ومس تقةل يف الفئة املهنية
ومس تقةل يف الفئة املهنية والعامة مقدّ مة عىل أأساس شلك خدمة ّ
نصف الوقت كأمانة للجنة الاستشارية املس تقةل والعامة مقدّ مة عىل أأساس نصف الوقت كأمانة
للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .ومن وظايف
للرقابة .ومن وظايف هذه املساعدة اللوجستية
والتقنية ما يي ( :أأ) تقدمي دمع لوجس يت وإاداري .هذه املساعدة اللوجستية والتقنية اإىل اللجنة.ما
يي ( :أأ) تقدمي دمع لوجس يت وإاداري .ويرتتب عىل
ويرتتب عىل ذكل
ذكل
 .38وجوب الإعداد لجعامعات اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة وحضورها واملساعدة عىل اإعداد
مرشوعات التقارير؛ (ب) والقيام بعمل جوهري

 .23وتشمل تكل املساعدة وجوب الإعداد
لجعامعات دلورات اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة وحضورها واملساعدة عىل اإعداد

ايء .أأمني اللجنة
ّ .23
تعني أأمانة الويبو أأمينا للجنة يتوىل تقدمي
املساعدة اللوجستية والتقنية اإىل اللجنة.

 .2324وتشمل تكل املساعدة الإعداد دلورات  .24وتشمل تكل املساعدة الإعداد دلورات اللجنة
اللجنة وحضورها واملساعدة عىل اإعداد مرشوعات وحضورها واملساعدة عىل اإعداد مرشوعات
التقارير أأو أأية مراسالت .وقد تشمل تكل
التقارير أأو أأية مراسالت .وقد تشمل تكل
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التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

وتقين يف التحضري لجعامعات اللجنة الاستشارية مرشوعات التقارير؛ (ب) والقيام بعمل جوهري
وتقين يف التحضري لجعامعات اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة ويشمل البحث وإاعداد واثيق
املس تقةل للرقابة أأو أأية مراسالت .ويشمل وقد
حتتوي عىل معلومات أأساس ية ومسايل أأخرى
حسب طلب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .تشمل تكل املساعدة البحث وإاعداد واثيق حتتوي
عىل معلومات ورقات مواقف أأساس ية يف اإطار
التحضري دلورات اللجنة،ومسايل أأخرى حسب
طلب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .
.39

 .24جيرى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإسهام ريسس
اللجنة وابلتشاور معه.

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

املساعدة البحث وإاعداد ورقات مواقف أأساس ية
يف اإطار التحضري دلورات اللجنة ،حسب طلب
اللجنة.

املساعدة البحث وإاعداد ورقات مواقف أأساس ية
يف اإطار التحضري دلورات اللجنة ،حسب طلب
اللجنة.

 .2425جيرى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإسهام ريسس  .25جيرى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإسهام ريسس
اللجنة وابلتشاور معه.
اللجنة وابلتشاور معه.

 .40زاي املزيانية

زاي اكف.

 .17 .41تكفل الويبو يف مزيانسهتا لفرتة الس نتني
اععامدات خاصة للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
تغطي التاكليف الس نوية املرتبطة اب ألنشطة املواقق
علهيا وما يرتتب علهيا من نفقات ،حسب ما
تقتضيه اختصاصات اللجنة .وعىل وده التحديد،
عقد أأربعة اجعامعات رمسية يس تغرق لك واحد مهنا
أأربعة اإىل مخسة أأايم مبدييا وحضور أأعضاء اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة اجعامعات جلنة
الربانمج واملزيانية واجعامعات أأخرى حسب ما هو
مطلوب وتقدمي مساعدة جوهرية ومكتبية

 .26تدرج الويبو يف مزيانسهتا لفرتة الس نتني
 .2526تدرج الويبو يف مزيانسهتا لفرتة الس نتني
 .1725تكفل تدرج الويبو يف مزيانسهتا لفرتة
اععامدات خاصة للجنة تغطي التاكليف املرتبطة
اععامدات خاصة للجنة تغطي التاكليف املرتبطة
الس نتني اععامدات خاصة للجنة الاستشارية
اب ألنشطة املشموةل بولية اللجنة .وعىل وده
املس تقةل للرقابة تغطي التاكليف الس نوية املرتبطة اب ألنشطة املشموةل بولية اللجنة .وعىل وده
اب ألنشطة املشموةل بولية اللجنة املواقق علهيا وما التحديد ،عقد أأربع دورات رمسية تدوم لك واحدة التحديد ،عقد أأربع دورات رمسية تدوم لك واحدة
مهنا أأربعة اإىل مخسة أأايم مبدييا ،وحضور أأعضاء مهنا أأربعة اإىل مخسة أأايم مبدييا ،وحضور أأعضاء
يرتتب علهيا من نفقات ،حسب ما تقتضيه
اللجنة دورات جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية
اللجنة دورات جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية
اختصاصات اللجنة  .وعىل وده التحديد ،عقد
أأربعة اجعامعات أأربع دورات رمسية يس تغرق تدوم العامة واجعامعات أأخرى حسب ما هو مطلوب ،العامة واجعامعات أأخرى حسب ما هو مطلوب،
وتقدمي أأمني اللجنة للمساعدة الالزمة ،وتلقي
لك واحد واحدة مهنا أأربعة اإىل مخسة أأايم مبدييا ،وتقدمي أأمني اللجنة للمساعدة الالزمة ،وتلقي
املشورة اخلارجية ،حسب الاقتضاء.
وحضور أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة املشورة اخلارجية ،حسب الاقتضاء.
اجعامعات دورات جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية

املزيانية

اكف .املزيانية

اكف .املزيانية
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وخدمات املشورة اخلارجية.

التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("تتبّع التغيريات")

("النسخة الهنايية")

العامة واجعامعات أأخرى حسب ما هو مطلوب،
وتقدمي أأمني اللجنة للمساعدة الالزمة ،وتلقي
جوهرية ومكتبية وخدمات املشورة اخلارجية،
حسب الاقتضاء.

 .18وتتحمل الويبو نفقات أأعضاء اللجنة
.18 .42وتتحمل الويبو نفقات أأعضاء اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة وققا لنظام الويبو املايل الاستشارية املس تقةل للرقابة وققا لنظام الويبو املايل
ولحئته.
ولحئته.
 .43حاء املعلومات الرضورية

حاء لم .املعلومات الرضورية

لم.

املعلومات الرضورية

لم.

املعلومات الرضورية

.44
تزود أأمانة الويبو اللجنة ابلواثيق واملعلومات
تزود أأمانة الويبو اللجنة ابلواثيق
تزود أأمانة الويبو اللجنة الاستشارية
تزود أأمانة الويبو اللجنة الاستشارية
ّ .27
ّ .2627
ّ .1926
ّ .19
واملعلومات املتعلقة جبدول أأعاملها وبأأية معلومات املتعلقة جبدول أأعاملها وبأأية معلومات وجهية أأخرى
املس تقةل للرقابة ابلواثيق واملعلومات املتعلقة جبدول املس تقةل للرقابة ابلواثيق واملعلومات املتعلقة
وجهية أأخرى يف وقت مبكر قبل انعقاد لك دورة يف وقت مبكر قبل انعقاد لك دورة رمسية.
أأعاملها وبأأية معلومات وجهية أأخرى يف وقت مبكر جبدول أأعاملها وبأأية معلومات وجهية أأخرى يف
رمسية .وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإىل مجيع وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإىل مجيع
قبل انعقاد لك اجعامع رمسي .وس يكون للجنة نفاذ وقت مبكر قبل انعقاد لك اجعامع رمسي دورة
رمسية .وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإىل مجيع املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف املنظمة ،قضال املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف املنظمة ،قضال
غري مرشوط اإىل مجيع املوظفني واخلرباء
عن النفاذ اإىل السجالت.
املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف املنظمة ،قضال عن النفاذ اإىل السجالت.
الاستشاريني يف املنظمة ،قضال عن النفاذ اإىل
عن النفاذ اإىل السجالت.
السجالت.
.45.19

ممي .التعديالت املدخةل عىل الاختصاصات

ممي .التعديالت املدخةل عىل الاختصاصات

ممي .التعديالت املدخةل عىل الاختصاصات

.46

 .27واققت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت
السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب 2007

 .2728واققت امجلعية العامة للويبو عىل
التعديالت السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب

 .28واققت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت
السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب 2007
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التعديالت املقرتحة
("تتبّع التغيريات")

.47

 .28تس تعرض ادلول ا ألعضاء ،مرة لك ثالث  .2829تس تعرض ادلول ا ألعضاء ،مرة لك ثالث  .29تس تعرض ادلول ا ألعضاء ،مرة لك ثالث
س نوات ،ولية اللجنة وطريقة معلها وعضويهتا
س نوات ،ولية اللجنة وطريقة معلها وعضويهتا
س نوات ،ولية اللجنة وطريقة معلها وعضويهتا
وإاجراءات الاختيار والتعاقب .وحتتفظ ادلول
وإاجراءات الاختيار والتعاقب .وحتتفظ ادلول
وإاجراءات الاختيار والتعاقب .وحتتفظ ادلول
ا ألعضاء رمغ ذكل ابإماكنية طلب اإدراج ذكل
ا ألعضاء رمغ ذكل ابإماكنية طلب اإدراج ذكل
ا ألعضاء رمغ ذكل ابإماكنية طلب اإدراج ذكل
الاس تعراض يف ددول أأعامل أأية دورة من دورات الاس تعراض يف ددول أأعامل أأية دورة من دورات الاس تعراض يف ددول أأعامل أأية دورة من دورات
جلنة الربانمج واملزيانية.
جلنة الربانمج واملزيانية.
جلنة الربانمج واملزيانية.

التعديالت الإضاقية املقرتحة

التعديالت املقرتحة الهنايية

("النسخة الهنايية")
("تتبّع التغيريات")
وسبمترب  2010وسبمترب  2011و أأكتوبر .2012
 2007وسبمترب  2010وسبمترب  2011و أأكتوبر
وسبمترب  2010وسبمترب  2011و أأكتوبر .2012
وواققت امجلعية العامة للويبو عىل أخر تعديل
 .2012وواققت امجلعية العامة للويبو عىل أخر
وواققت امجلعية العامة للويبو عىل أخر تعديل
أ
أ
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