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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
ىل  14جنيف، من   2015سبمترب  18اإ

 
 

 اختصاصات جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابةالتعديالت املقرتح إدخاهلا على 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 2014 يف دورتهيا اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني )نومفرب جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاس تعرضت  .1
اقرتحت عددا من التعديالت كام هو هذه الاختصاصات، و  تنص عليه ا، وققا ملاهتاختصاصا، عىل التوايل( 2015 ومارس

حتت عنوان  يف املرقق الثاين(، ومبنّي WO/IAOC/36/2 )الوثيقةمدّون يف تقرير ادلورة السادسة والثالثني للجنة 
 ".جنة الاستشارية املس تقةل للرقابةاليت اقرتحهتا الل  التعديالت"

ظر التعليقات ون   تكلعرضت اس ت  . و شعبة الرقابة ادلاخلية مديرمن أأعضاء و دول ثالث من تسلّمت اللجنة تعليقات و  .2
ضاقية يرد نصها  عديالتت، أ خراس تعراض قهيا عىل النحو الواجب. وصاغت اللجنة، بعد  يف املرقق الثاين بعنوان اإ

 ت الإضاقية اليت اقرتحهتا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة"."التعديال

ت عرض التعديالبأأن ت  الإدارة،  أأجرته اس تعراض، بعد يف دورهتا السابعة والثالثني وأأوصت اس تعراضهانة وأأمتت اللج  .3
 ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية.املقرتحة عىل ادلول الأعضاء للمواققة علهيا خالل 

 ت الريسس ية املقرتحة ي:تعديالوال  .4

 عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية؛مؤخرا اليت أأدخلت مواءمة الاختصاصات مع التغيريات  -

 ؛بةاقأأقضل املامرسات يف معل جلان الر من ض دمج بع -

طار الرقابة القامئ يشملهاحلالت اليت ل توضيح دور اللجنة يف تقدمي املشورة يف جمال التحقيقات، مبا يف ذكل ا -  ؛اإ
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 تعزيز الرقابة املس تقةل عىل املهمة الأخالقية للويبو؛ -

 .وجهيةاملتعلق ابلعضوية واملؤهالت، حيث أأن أأحاكم الفرتة الانتقالية الأوىل مل تعد تبس يط القسم  -

. لجنةال  تهح قرت ا اوققا مللجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  ل دةلعاملختصاصات الا الأولمرقق يف رد تو  .5
 .التغيريات" تتبّعبنسق " تكل التعديالت املقرتحة يبنّي رقق، يتضمن املرقق الثاين ددول  هذا امل اس تعراضولتسهيل 

 .املقرتحة ققرة القرار يي وقامي  .6

تويص جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية   .7
املقرتحة  تالتعديالالعامة للويبو ابملواققة عىل 

لختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل 
يف املرقق الأول  ةالواردللرقابة 
 .WO/PBC/24/4 للوثيقة

 [الأول ]يي ذكل املرقق
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 املرقق الأول

 املقرتحةالصيغة املعدةل 

 لختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

عداد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة   من اإ

 2015يوليو  31

 ادليبادة .أألف

نشاء جلنة تدقيق للويبو 2005سبمترب  واققت امجلعية العامة للويبو املنعقدة يف .1 ، 2010 ويف سبمترب. عىل اإ
جراءات  عّدلتستشارية املس تقةل للرقابة" و واققت امجلعية العامة للويبو عىل تغيري تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة الا اإ

 .تشكيلها وتعاقب أأعضاهئا

 الوظايف واملسؤوليات ابء.

هيئة مس تقةل لإسداء املشورة وي  ي هيئة قرعية اتبعة للجمعية العامة وللجنة الربانمج واملزيانية لجنةال  .2
ىل ادلول الأعضاء حول وخارجية والرقابة ادلاخلية وسايل املراقبة ادلاخلية مالمئة  للرقابة، أأنشئت لتقدمي الضامانت اإ

ىل مساعدة ادلول الأعضاء عىل أأداء دورها يف املراقبة ووقاعليهتايف الويبو واخلارجية  الاضطالع يف . وهتدف اإ
 مبسؤولياهتا الإدارية قامي يتعلق مبختلف أأعامل الويبو. وتمتثل وليهتا قامي يي:

 الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من خالل ما يي: )أأ(

والفعاةل املالمئة   معليات املراقبة ادلاخليةمن أأدل احلفاظ عىلابنتظام تقيمي تدابري الإدارة  "1"
 وتنفيذها؛

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

 ؛ولحئته النظام املايلقعالية واس تعراض  "3"

 ؛هل ومهنج التصديللخطر واس تعراض تقيمي الإدارة  "4"

س ياسات منع الغش والفساد ووظيفة الأخالقيات وتقدمي املشورة بشأأهنا، مبا يف واس تعراض  "5"
 ؛غني عن اخملالفاتوحامية املبلّ أأخالقيات املهنة والكشف املايل ذكل 

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

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

خطة العمل الس نوية املقرتحة لشعبة الرقابة ومكتب أأخالقيات املهنة،وتقدمي اس تعراض و  "2"
 املشورة بشأأهنا؛
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وتبادل املعلومات ووهجات النظر مع مراجع احلساابت اخلاريج مبا قهيا خطته ملراجعة  "3"
 احلساابت؛

 التدقيق ادلاخي ومراجعة احلساابت اخلارجيةوظيفيت  ض بفعالية التنس يق بنيوالهنو  "4"
امل مبا قهيا شعبة الرقابة ادلاخلية ومكتب أأمني املظ واس تعراض التغطية اللكية خملتلف وظايف الويبو،

 ؛املراقب ومكتب أأخالقيات املهنة ومكتب

 ؛لجمعية العامةل  معقوةلمبا يوقر ضامانت نفذت  ملراقبة قداب والتأأكد من أأن الرتتسبات املتعلقة "5"

عىل النحو املنصوص عليه يف تقدمي املساهامت يف تقيمي أأداء مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، و  "6"
 ، واملسؤول عن الأخالقيات؛من ميثاق الرقابة ادلاخلية 45الفقرة 

ن اكن و  "7" قاةل، اإ مدير شعبة الرقابة  ذكل مناس با،تقدمي املشورة للمدير العام بشأأن تعيني أأو اإ
من ميثاق الرقابة ادلاخلية، واملسؤول عن  44ادلاخلية، عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

 الأخالقيات.

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

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

 ؛الرقابة ومراقبة تنفيذ التوصيات املرتتبة عىل "2"

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

 الإرشاف عىل التحقيقات ودمعها: ه()

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

بشأأن  شعبة الرقابة ادلاخليةتقدمي املشورة ملدير اللجنة عىل يتعني  الرقابة ادلاخلية،وققا  مليثاق  "2"
ذا .ضد املدير العاماملوهجة ء السلوك سو دعاءات الترصف يف قضااي ا كيفية مدير مل يكن ابس تطاعة  واإ

عىل قيتعني  ،املصاحل تضاربعىل أأساس تقيمي الادعاءات أأو التحقيق قهيا، دلاخليةشعبة الرقابة ا
ىل ريسس امجلعية العامة و يسس لر  ملشورةوتقدمي ا دعاءاتمراجعة هذه الااللجنة  رسال نسخة اإ جلنة اإ

 .الترصفالتنس يق حول كيفية 

ويتعني عىل اللجنة، يف حال وجود ادعاءات سوء سلوك موهّجة ضد مدير شعبة الرقابة  "3"
ادلاخلية، اس تعراض هذه الادعاءات وتقدمي املشورة حول كيفية الترصف للمدير العام أأو ريسس جلنة 

رسال ىل ريسس امجلعية العامة. ل جيوز اختاذ أأي اجراءات حتقيق يف أأي ادعاءات  التنس يق، واإ نسخة اإ
 توّده ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية دون مواققة اللجنة. 

نشطة أأ  أأن تس تعرض أأو تراقباللجنة وجيوز للجنة الربانمج واملزيانية أأن تلمتس من حني ل خر من  (و)
 حمددة. ومرشوعات
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ه  )ز( ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج مضن اختصاصاللجنة وتوّدِّ ، حسب هتا توصياهتا اإ
 ، وتعمل عىل ما يي:ما تعتربه مناس با  

حمتوايت النظام املايل ولحئته ومرققاته "ميثاق الويبو للرقابة الإدارية" )املرقق  اس تعراض "1"
)املرقق الثاين( "واختصاصات جلنة الويبو  الأول( "واختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج"

املقبوةل ية التحقق من امتثالها للمعايري الاستشارية املس تقةل للرقابة" )املرقق الثالث( بشلك دوري، بغ 
 بشلك عام ومتاش هيا مع أأقضل املامرسات وتقدمي التوصيات للجنة الربانمج واملزيانية.

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

 العضوية واملؤهالت .جمي

ىل الأقالمي اجلغراقية الس بعة لدلول الأعضاء يف الويبو.  من س بعة أأعضاءاللجنة الاستشارية تؤلّف  .3 ينمتون اإ

وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية تعيني الأعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا 
 .لجنة الاستشاريةال ذكل الغرض وتساعدها يف 

 وستنفّذ أ لية التعاقب لأعضاء اللجنة كام يي: .4

ل يعمل أأي عضو يف اللجنة يعنّي مجيع أأعضاء اللجنة ملّدة ثالث س نوات، جتدد ملرة واحدة. و "1"
 ملدة تزيد عىل سّت س نوات يف الإجامل؛

ذا اكن  "2" ليه. واإ ي ستبدل لك عضو من أأعضاء اللجنة مبرحش من الإقلمي اجلغرايف نفسه اذلي ينمتي اإ
ىل مجموعة لها ممثل  َّةل العضو اخلارج ينمتي اإ أ خر، قسس ستبدل بعضو من اجملموعة أأو اجملموعات غري املمث

املعايري اليت تضعها هيئة  يس تويفيكن هناك مرحش من املنطقة املعنية يف اللجنة. ولكن، يف حال مل 
( املبسّنة يف WO/GA/39/14 من الوثيقة 30التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة )الوارد يف الفقرة 

، قس يعنّي املرحش الأعىل تأأهيال WO/GA/39/13 من الوثيقة 26و 22و 21و 15و 14الفقرات 
 يف تقيمي اللجنة أأاي اكن متثيهل الإقلميي.

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

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

وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني اذلين تويص هبم ليك تعّيهنم جلنة الربانمج واملزيانية يتحلون ابملؤهالت  .5
دارة اخملاطر والشؤون القانونية وتكنولوجيا  املعلومات واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق والتقيمي واحملاس بة واإ

رتشد يف معلية الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف  دارة املوارد البرشية وبقية املسايل املالية والإدارية؛ ويس  واإ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية، أأن تضمن التواقق  والتعاقب. وس تحاول هيئة التحكمي، عند التقدم بتوصيهتا الهنايية اإ

والتوازن بني الردال والنساء يف تشكيل اللجنة معوما. وتراعي يف ذكل دردة اس تعداد  ومزجي املهارات واخلربات
تقاهنم لغات الويبو الرمسية  املرحشني للعمل والزتاهمم وهمنسهتم ونزاههتم واس تقالليهتم. وجيب عىل املرحشني أأن يثبتوا اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية، س تتيح هيئة التحكمي ، وخاصة الإنلكزيية أأو الفرنس ية. وعند تقدمي التوصيات هبا ومعرقهتم اإ
 السري اذلاتية املعنية اخلاصة بلك الأشخاص املرحشني للتعيني يف اللجنة .
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 وينبغي أأن تكون اللجنة دامعة للكفاءات يف اجملالت التالية: .6

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

دارة منظ )ب(  ؛مشاهبة من حيث احلجم والتعقيد امتواخلربة يف اإ

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

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

 ؛واخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة يف منظومة الأمم املتحدة (ه)

 واخلربة ادلولية و/أأو احلكومية ادلولية. )و(

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

يف  أأي خشص أ خرعهنم  أأن ينوب ، ولواجباهتم واجيوز أأن يفوض لو الشخصية؛ الأعضاء بصفهتميعمل و  .8
 .أأي طرف أ خر أأو من أأي حكومة تعلاميتول يتلقون  ،أأداء واجباهتمل يطلب الأعضاء، عند  اللجنة. دورات

قصاح عن املصاحل.و  .9  يوقّع أأعضاء اللجنة بيان اإ

لأقراد أأرسمه املبارشة الرتحّش للتعيني يف الويبو ول جيوز لأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ول  .10
 .بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة وليهتم وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة وليهتم

 منصب الريسس دال.

فرتة، يتوىل الخالل  ار غارياسة شأأصبح منصب ال يف حالوس نواي ريسسا وانيبا للريسس.  اللجنةأأعضاء ينتخب  .11
من غياب لك  يف حالو. أ خر ريسسسلفه، وينتخب الأعضاء انيب منصب الريسس حىت انهتاء ولية  انيب الريسس

 ورة بأألملها.ادلجعامع أأو الاجراء ريسس ابلواكةل من بسهنم لإ  ةسميت عضاء الأ بايق جيوز ل  ،بهريسس واني ال

 سداد التاكليف هاء.

عضاء الويبو لأ  تردّ ، ولكناللجنة. يف بصفهتم أأعضاء  ون هباضطلعيلأنشطة اليت أأجرا لقاء اعضاء ل يتقاىض الأ  .12
قامة أأي تاكليف  لحئته،نظام الويبو املايل واللجنة، وققا ل  من أأدل  سفريف ال يتكبدوهنا ابلرضورة سفر وبدل اإ

 املشاركة يف اللجنة والاجعامعات الرمسية الأخرى.

 حامية الأعضاء واو.

ممارس هتم  خالل لأنشطة اليت يؤدوهناا نتيجة ضدمه الإجراءات املتخذة منأأعضاء اللجنة حامية  مينح .13
 العناية الواجبة.نية وبذلوا  حبسن هذه الأنشطةنفذوا  طاملا اللجنة، كأعضاء يفسؤولياهتم مل 
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 الاجعامعات والنصاب القانوين .زاي

وقد تقّرر اللجنة، يف ظروف  .يف مقّر الويبو الريسيس مرة  يف لك ثالثة أأشهر دورة رمسية تعقد اللجنة .14
ىل اس تنتادات لها مفعول مماثل ملفعول ا ضطرارية، النظر يف قضااي من خالل مشاورات اقرتاضية والتوصل اإ

لهيا خالل دوراهتا العادية.  الاس تنتادات اليت تتوصل اإ

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

ىل املسؤولني يف أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور وجيوز للجنة .16  .دوراهتا أأن توده دعوة اإ

ريسس الس نة عىل الأقل يف دورات خاصة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ومع يف  مّرة واحدة جتمتع اللجنةو  .17
 .مراجع احلساابت اخلاريج، عىل التوايلمكتب الأخالقيات وأأمني املظامل و 

عداد التقارير و حاء.  الاس تعراضاإ

 من دورة ادلول الأعضاء عىل معلها ابنتظام. وعىل وده اخلصوص، تعمل اللجنة بعد انعقاد لك ت طلع اللجنة .18
عاليم الرمسية عىل تنظمي اجعامع  دوراهتا ىل  تقريرتقدمي ادلول الأعضاء يف الويبو و ممثي مع اإ  جلنة الربانمج واملزيانية.اإ

ىل اس تعراضها لوظايف  .19 ىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة للويبو استنادا  اإ تقدم اللجنة تقريرا  س نواي  اإ
ىل تفاعالهتا مع الأمانة.  الرقابة ادلاخلية والتدقيق اخلاريج يف الويبو واإ

ج واملزيانية وتديل بتعليقات لتنظر قهيا تنظر اللجنة يف تقارير مراجع احلساابت اخلاريج املقدمة للجنة الربانم .20
من النظام املايل. ولهذا الغرض،  11.8جلنة الربانمج واملزيانية بغية تسسري تقدمي التقارير للجمعية العامة وققا  للامدة 

ة أأسابيع تتلقى اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج قبل انعقاد دورة جلنة الربانمج واملزيانية بأأربع
 عىل الأقل.

الريسس أأو أأعضاء أ خرون يعّيهنم الريسس، حبمك املنصب، الاجعامعات الوجهية اليت تعقدها امجلعية العامة  حيرض .21
وجلنة الربانمج واملزيانية. وجيوز أأن حيرض الريسس أأو أأعضاء أ خرون يعّيهنم الريسس اجعامعات تعقدها جلان أأخرى، بناء 

 عىل طلهبا.

 التقيمي اذلايت طاء.

  الأقل، تقيامي ذاتيا صخصوص غرضها ووليهتا لضامن قعالية معلها.جتري اللجنة، مّرة لك س نتني عىل .22

 أأمني اللجنة ايء.

ىل اللجنة.املساعدة اللوجستية والتقنية أأمينا للجنة يتوىل تقدمي أأمانة الويبو تعنّي  .23  اإ

عداد مرشوعات التقارير اللجنة دلورات الإعداد وتشمل تكل املساعدة .24 أأو أأية  وحضورها واملساعدة عىل اإ
عداد  مراسالت. وقد تشمل تكل املساعدة طأأساس ية  ورقات مواقفالبحث واإ ار التحضري دلورات اللجنة، يف اإ

 حسب طلب اللجنة.

سهام ريسس اللجنة وابلتشاور معه. .25 رى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإ  جي 
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 املزيانية .اكف

املشموةل تغطي التاكليف املرتبطة ابلأنشطة  خاصة للجنةالويبو يف مزيانسهتا لفرتة الس نتني اععامدات  ت درج .26
ىل مخسة أأايم مبدييا واحدة لك تدوم رمسيةأأربع دورات  . وعىل وده التحديد، عقدبولية اللجنة  ،مهنا أأربعة اإ

 ،واجعامعات أأخرى حسب ما هو مطلوبوامجلعية العامة جلنة الربانمج واملزيانية دورات  وحضور أأعضاء اللجنة
 .، حسب الاقتضاءاملشورة اخلارجيةالالزمة، وتلقي مساعدة أأمني اللجنة لل مي وتقد

 املعلومات الرضورية .لم

قت أأخرى يف و وجهية معلومات  ةابلواثيق واملعلومات املتعلقة جبدول أأعاملها وبأأي تزّود أأمانة الويبو اللجنة .27
ىل مجيع املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف دورة رمسية مبكر قبل انعقاد لك . وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإ

ىل السجالت.  املنظمة، قضال عن النفاذ اإ

 تالتعديالت املدخةل عىل الاختصاصا ممي.

 2010وسبمترب  2007واققت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب  .28
( يف PBC/24/4. وواققت امجلعية العامة للويبو عىل أ خر تعديل )واردة يف الوثيقة 2012وأأكتوبر  2011وسبمترب 

 .2015أأكتوبر 

جراءات الاختيار  ،تس تعرض ادلول الأعضاء .29 مرة لك ثالث س نوات، ولية اللجنة وطريقة معلها وعضويهتا واإ
دراج ذكل الاس تعراض يف ددو  ماكنية طلب اإ ل أأعامل أأية دورة من والتعاقب. وحتتفظ ادلول الأعضاء رمغ ذكل ابإ

 دورات جلنة الربانمج واملزيانية.

]يي ذكل املرقق الثاين[
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 1 .1
 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت

 "(التغيريات عتتبّ )"

 الهنايية التعديالت املقرتحة

 "(النسخة الهنايية)"

 ادليبادة أألف. ادليبادة أألف. ادليبادة أألف. ادليبادة أألف.  .2

واققت امجلعية العامة للويبو  .1  .3

 عىل 2005املنعقدة يف سبمترب 

اقرتاح الفريق العامل التابع للجنة 

نشاء جلنة  الربانمج واملزيانية بشأأن اإ

تدقيق للويبو وققا  للمرقق الثاين 

. ويف سبمترب A/41/10لوثيقة ل

، واققت امجلعية العامة 2010

للويبو عىل اقرتاحات واردة يف 

بشأأن  WO/GA/39/13الوثيقة 

تغيري تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة 

املس تقةل للرقابة"  الاستشارية

جراءات تشكيلها وتعاقب  وتعديل اإ

وواققت امجلعية العامة  أأعضاهئا.

للويبو عىل التعديالت املدخةل عىل 

يي: يف سبمترب  الاختصاصات كام

، الاقرتاحات الواردة يف 2007

؛ ويف WO/GA/34/15الوثيقة 

، الاقرتاحات الواردة 2010سبمترب 

؛ WO/GA/39/13يف الوثيقة 

، الاقرتاحات 2011سبمترب ويف 

واققت امجلعية العامة للويبو  .1

عىل  2005املنعقدة يف سبمترب 

اقرتاح الفريق العامل التابع للجنة 

نشاء جلنة الربانمج واملزيانية بشأأن  اإ

للويبو وققا  للمرقق الثاين  تدقيق

. ويف سبمترب A/41/10لوثيقة ل

، واققت امجلعية العامة 2010

اقرتاحات واردة يف للويبو عىل 

بشأأن  WO/GA/39/13الوثيقة 

تغيري تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة" 

جراءات تشكيلها وعّدلت وتعديل  اإ

عية وواققت امجل  .وتعاقب أأعضاهئا

العامة للويبو عىل التعديالت 

املدخةل عىل الاختصاصات 

، 2007يي: يف سبمترب  كام

الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة 

WO/GA/34/15 ؛ ويف سبمترب

، الاقرتاحات الواردة يف 2010

؛ ويف WO/GA/39/13الوثيقة 

واققت امجلعية العامة للويبو  .1

عىل  2005سبمترب  املنعقدة يف

نشاء جلنة تدقيق للويبو ويف . اإ

، واققت امجلعية 2010سبمترب 

العامة للويبو عىل تغيري تسمية 

ستشارية اللجنة لتصبح "اللجنة الا

جراءات اإ  عّدلتاملس تقةل للرقابة" و 

  .تشكيلها وتعاقب أأعضاهئا

 

سبمترب  واققت امجلعية العامة للويبو املنعقدة يف .1

نشاء جلنة تدقيق للويبو 2005 ويف سبمترب . عىل اإ

، واققت امجلعية العامة للويبو عىل تغيري 2010

ستشارية تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة الا

جراءات تشكيلها  عّدلتاملس تقةل للرقابة" و  اإ

  .أأعضاهئاوتعاقب 
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 1 .1

 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت

 "(التغيريات عتتبّ )"

 الهنايية التعديالت املقرتحة

 "(النسخة الهنايية)"

 الواردة يف الوثيقة

WO/GA/40/2 . ويف أأكتوبر ؛

، الاقرتاحات الواردة يف 2012

 .   WO/GA/41/10 Revالوثيقة

 

، الاقرتاحات الواردة 2011سبمترب 

؛ . WO/GA/40/2 يف الوثيقة 

، الاقرتاحات 2012ويف أأكتوبر 

الواردة يف 

 .   WO/GA/41/10 Revالوثيقة

 

 الوظايف واملسؤوليات ابء. 4 .2

 

 الوظايف واملسؤوليات ابء.

 

 الوظايف واملسؤوليات ابء.

 

 الوظايف واملسؤوليات ابء.

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  .2  .3

ي هيئة قرعية اتبعة  للرقابة

للجمعية العامة وللجنة الربانمج 

هيئة مس تقةل وي  واملزيانية

للرقابة،  رجيةلإسداء املشورة وخا

ىل ادلول  أأنشئت لتقدمي الضامانت اإ

الأعضاء حول سالمة وسايل 

. املراقبة ادلاخلية يف الويبو وقاعليهتا

ىل مساعدة ادلول  وهتدف اإ

الأعضاء عىل أأداء دورها يف 

املراقبة والاضطالع مبسؤولياهتا 

الإدارية بوده أأقضل قامي يتعلق 

ي هيئة  الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة  .2

قرعية اتبعة للجمعية العامة وللجنة الربانمج 

هيئة مس تقةل لإسداء املشورة وي  واملزيانية

ىل وخارجية  للرقابة، أأنشئت لتقدمي الضامانت اإ

وسايل ومالمئة  سالمةادلول الأعضاء حول 

يف ة واخلارجية والرقابة ادلاخلياملراقبة ادلاخلية 

ىل مساعدة ادلول الويبو وقاعليهتا . وهتدف اإ

ويف الأعضاء عىل أأداء دورها يف املراقبة 

دارية  قامي بوده أأقضل الاضطالع مبسؤولياهتا الإ

 يتعلق مبختلف أأعامل الويبو. وتمتثل وليهتا قامي يي:

 

ي هيئة قرعية اتبعة اللجنة  .2

للجمعية العامة وللجنة الربانمج 

هيئة مس تقةل وي  انيةواملزي 

للرقابة،  لإسداء املشورة وخارجية

ىل ادلول  أأنشئت لتقدمي الضامانت اإ

وسايل مالمئة  الأعضاء حول

والرقابة ادلاخلية املراقبة ادلاخلية 

. يف الويبو وقاعليهتاواخلارجية 

ىل مساعدة ادلول  وهتدف اإ

الأعضاء عىل أأداء دورها يف 

ياهتا الاضطالع مبسؤول يف املراقبة و

الإدارية قامي يتعلق مبختلف أأعامل 

ي هيئة قرعية  لجنةال  .2

اتبعة للجمعية العامة وللجنة 

هيئة وي  الربانمج واملزيانية

 مس تقةل لإسداء املشورة وخارجية

للرقابة، أأنشئت لتقدمي الضامانت 

ىل ادلول الأعضاء حول مالمئة  اإ

والرقابة ادلاخلية  وسايل املراقبة

يف الويبو ادلاخلية واخلارجية 

ىل مساعدة وقاعليهتا . وهتدف اإ

ادلول الأعضاء عىل أأداء دورها 

الاضطالع يف يف املراقبة و

مبسؤولياهتا الإدارية قامي يتعلق 
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 1 .1

 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت

 "(التغيريات عتتبّ )"

 الهنايية التعديالت املقرتحة

 "(النسخة الهنايية)"

مبختلف أأعامل الويبو. وتمتثل 

 قامي يي:وليهتا 

 

 الويبو. وتمتثل وليهتا قامي يي:

 

مبختلف أأعامل الويبو. وتمتثل 

 وليهتا قامي يي:

 

الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من  )أأ(  .2.1

 خالل ما يي:

 

الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من  )أأ(

 خالل ما يي:

 

الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من  )أأ(

 خالل ما يي:

 

الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من  )أأ(

 خالل ما يي:

a.  "1"  جراء تقيمي منتظم لتدابري اإ

الإدارة من أأدل احلفاظ عىل 

معليات املراقبة ادلاخلية املناس بة 

 والفعاةل وتنفيذها؛

 

جراء "1" تدابري  منتظمتقيمي  اإ

من أأدل احلفاظ ابنتظام الإدارة 

عىل معليات املراقبة ادلاخلية 

والفعاةل املالمئة   املناس بة

 وتنفيذها؛

 

دارة  "1" ابنتظام تقيمي تدابري الإ

من أأدل احلفاظ عىل معليات 

والفعاةل املالمئة  املراقبة ادلاخلية

 وتنفيذها؛

 

دار  "1" ابنتظام ة تقيمي تدابري الإ

من أأدل احلفاظ عىل معليات 

والفعاةل املالمئة  املراقبة ادلاخلية

 وتنفيذها؛

 

b.  "2"  والإسهام، من خالل

وظيفة المتحيص، يف احلفاظ عىل 

أأعىل ما ميكن من مس توايت 

 معاجلة أأية خمالفات؛و الإدارة املالية 

 

والإسهام، من خالل  "2"

وظيفة المتحيص، يف احلفاظ عىل 

يف ميكن من مس توايت  أأعىل ما

معاجلة أأية ويف  الإدارة املالية

 خمالفات؛

 

والإسهام، من خالل  "2"

أأن يف احلفاظ وظيفة المتحيص، 

عىل أأعىل ما ميكن من حتاقظ 

ويف  الإدارة املاليةيف مس توايت 

ص معاجلة   أأية خمالفات؛ح الاإ

 

والإسهام، من خالل  "2"

عىل أأن حتاقظ وظيفة المتحيص، 

يف كن من مس توايت أأعىل ما مي

صالح  ويف الإدارة املالية أأية اإ

 خمالفات؛
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 1 .1

 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت

 "(التغيريات عتتبّ )"

 الهنايية التعديالت املقرتحة

 "(النسخة الهنايية)"

c.  "3"  واس تعراض تطبيق

 النظام املايل وقعاليته؛

 

قعالية تطبيق واس تعراض  "3"

 ؛ولحئته وقعاليتهالنظام املايل 

 

النظام قعالية واس تعراض  "3"

 ؛ولحئتهاملايل 

 

النظام قعالية واس تعراض  "3"

 ؛ولحئته املايل

 

d.  "4"  واس تعراض تقيمي الإدارة

 ومهنج التصدي للخطر؛

 

واس تعراض تقيمي الإدارة  "4"

 ؛هل للخطرومهنج التصدي للخطر 

 

واس تعراض تقيمي الإدارة  "4"

 ؛هل ومهنج التصديللخطر 

 

واس تعراض تقيمي الإدارة  "4"

 ؛هل ومهنج التصديللخطر 

 

c.e.  "5"  واس تعراض الرتتسبات

 يف املتعلقة ابلتحقق واملقابةل

جمالت مثل أأخالقيات املهنة 

والكشف املايل ومنع الغش وسوء 

 الترصف؛

 

الرتتسبات واس تعراض  "5"

س ياسة املتعلقة ابلتحقق واملقابةل 

يف جمالت والفساد  الغش منع

وتقدمي ووظيفة الأخالقيات مثل 

، مبا يف ذكل املشورة بشأأهنا

أأخالقيات املهنة والكشف املايل 

ّ  وحامية ومنع  عن اخملالفاتغني املبل

 ؛الغش وسوء الترصف

 

س ياسة واس تعراض  "5"

منع الغش والفساد س ياسات 

ووظيفة الأخالقيات وتقدمي 

املشورة بشأأهنا، مبا يف ذكل 

أأخالقيات املهنة والكشف املايل 

 ّ  ؛غني عن اخملالفات وحامية املبل

 

س ياسات واس تعراض  "5"

منع الغش والفساد ووظيفة 

املشورة  الأخالقيات وتقدمي

أأخالقيات بشأأهنا، مبا يف ذكل 

وحامية املهنة والكشف املايل 

 ؛غني عن اخملالفات املبلّ 

 

d.f.  "6"  واس تعراض اخلطط

الس نوية خملتلف وظايف الرقابة يف 

ىل جلنة  الوييو والتقدم بتوصية اإ

 لععامدها. الربانمج واملزيانية

واس تعراض اخلطط  "6"

 الس نوية خملتلف وظايف الرقابة يف

ىل جلنة  الوييو والتقدم بتوصية اإ

 لععامدها. الربانمج واملزيانية
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وتركزي موارد الرقابة من خالل ما  )ب(  .2

 يي:

 

تقدمي  وتركزي موارد الرقابة  )ب(

 من خالل ما يي:ضامانت للجمعية العامة 

 

من تقدمي ضامانت للجمعية العامة   )ب(

 خالل ما يي:

 

من ة العامة تقدمي ضامانت للجمعي  )ب(

 خالل ما يي:

 

e.a.  "1"  اس تعراض قعالية التدقيق

 ادلاخي يف الويبو ومراقبهتا؛

 

قعالية ومراقبة اس تعراض  "1"

التدقيق ادلاخي واس تقاللية معل 

يف ووظيفيت التقيمي والتحقيق 

 ؛ومراقبهتاالويبو 

 

قعالية ومراقبة اس تعراض  "1"

التدقيق ادلاخي واس تقاللية معل 

يف التقيمي والتحقيق ووظيفيت 

 الويبو ؛

 

قعالية ومراقبة اس تعراض  "1"

التدقيق ادلاخي واس تقاللية معل 

يف ووظيفيت التقيمي والتحقيق 

 الويبو ؛

 

f.b.   "2"  خطة العمل اس تعراض و

الس نوية املقرتحة لشعبة الرقابة 

،وتقدمي أأخالقيات املهنةومكتب 

 املشورة بشأأهنا؛

خطة العمل اس تعراض و  "2"

ية املقرتحة لشعبة الرقابة ومكتب الس نو 

،وتقدمي املشورة أأخالقيات املهنة

 بشأأهنا؛

خطة العمل الس نوية اس تعراض  "2"

املقرتحة لشعبة الرقابة ومكتب 

،وتقدمي املشورة أأخالقيات املهنة

 بشأأهنا؛

g.c.  "2"  وتبادل املعلومات

ووهجات النظر مع مراجع 

احلساابت اخلاريج مبا قهيا خطته 

 ساابت؛ملراجعة احل 

 

وتبادل املعلومات  "23"

ووهجات النظر مع مراجع 

احلساابت اخلاريج مبا قهيا خطته 

 ملراجعة احلساابت؛

 

وتبادل املعلومات  "3"

ووهجات النظر مع مراجع 

احلساابت اخلاريج مبا قهيا خطته 

 ملراجعة احلساابت؛

 

وتبادل املعلومات  "3"

ووهجات النظر مع مراجع 

ا قهيا خطته احلساابت اخلاريج مب

 ملراجعة احلساابت؛
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h.d.  "3"  والهنوض 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 ومكتب أأخالقيات املهنة 

 ؛مدير الشؤون املالية )املراقب(

 

والهنوض بفعالية التنس يق  "34"

التدقيق وظيفيت  معلييت بني 

ادلاخي ومراجعة احلساابت 

واس تعراض تغطية  اخلارجية

الرقابة اللكية خملتلف وظايف 

شعبة مبا قهيا  ومن بسهنا الويبو، 

 ادلاخلية الرقابةالتدقيق ادلاخي و 

 املظامل ومكتب أأمنيالإدارية 

ومكتب أأخالقيات املهنة ومكتب 

 مدير الشؤون املالية )املراقب(

 ؛املراقب

 

والهنوض بفعالية التنس يق  "4"

التدقيق ادلاخي وظيفيت  بني

 ومراجعة احلساابت اخلارجية

اللكية الرقابة تغطية ال واس تعراض 

مبا قهيا  خملتلف وظايف الويبو،

شعبة الرقابة ادلاخلية ومكتب 

املظامل ومكتب أأخالقيات أأمني 

 ؛املراقب املهنة ومكتب

 

والهنوض بفعالية التنس يق  "4"

التدقيق ادلاخي وظيفيت  بني

 ومراجعة احلساابت اخلارجية

واس تعراض التغطية اللكية خملتلف 

مبا قهيا شعبة  وظايف الويبو،

الرقابة ادلاخلية ومكتب أأمني 

املظامل ومكتب أأخالقيات املهنة 

 ؛راقبامل ومكتب

 

i.e.  "4"  والتأأكد من أأن الرتتسبات

املتعلقة ابلتدقيق واملراقبة قد 

جرت ومتت خالل الس نة مبا يوقر 

الضامانت الرضورية اليت تقتضهيا 

 امجلعية العامة.

 

والتأأكد من أأن الرتتسبات  "45"

ملراقبة قد اب وابلتدقيق املتعلقة 

خالل الس نة نفذت  جرت ومتت 

 وريةالرض ضامانت المبا يوقر 

لجمعية ل ا اليت تقتضهيامعقوةل 

 العامة.

 

والتأأكد من أأن الرتتسبات  "5"

مبا يوقر نفذت  ملراقبة قداب املتعلقة

 لجمعية العامة.ل  معقوةل ضامانت

 

والتأأكد من أأن الرتتسبات  "5"

مبا يوقر نفذت  ملراقبة قداب املتعلقة

 لجمعية العامة.ل  معقوةل ضامانت

 

 أأداء تقدمي املساهامت يف تقيميو  "6"تقدمي املساهامت يف تقيمي أأداء و  "6"يف تقيمي أأداء  ساهامتمل اتقدمي و  "6"   .3
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سؤول امل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية و 

  عن الأخالقيات؛

عىل النحو ، مدير شعبة الرقابة ادلاخلية

من ميثاق  45املنصوص عليه يف الفقرة 

واملسؤول عن  ،الرقابة ادلاخلية

  الأخالقيات؛

عىل النحو مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، 

من ميثاق  45املنصوص عليه يف الفقرة 

، واملسؤول عن الرقابة ادلاخلية

  الأخالقيات؛

تقدمي املشورة للمدير العام و  "7"   .4

قاةل نبشأأن تعيني أأو اإ اكن ذكل  ، اإ

 ؛مدير شعبة الرقابة ادلاخلية مناس با،

عام تقدمي املشورة للمدير الو  "7"

ن اكن ذكل  قاةل، اإ بشأأن تعيني أأو اإ

، مدير شعبة الرقابة ادلاخلية مناس با،

عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

 من ميثاق الرقابة ادلاخلية، 44

 واملسؤول عن الأخالقيات.

تقدمي املشورة للمدير العام و  "7"

ن اكن ذكل  قاةل، اإ بشأأن تعيني أأو اإ

لية، مدير شعبة الرقابة ادلاخ  مناس با،

عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

من ميثاق الرقابة ادلاخلية،  44

 واملسؤول عن الأخالقيات.
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رشاف عىل أأداء التدقيق من  )ج(  .5 والإ

 خالل ما يي:

 

رشاف عىل  )ج( أأداء التدقيق والإ

لتوصيات الرقابة ادلاخلية  الامتثال

 من خالل ما يي:واخلارجية 

 

رشاف عىل  )ج( ل الامتثاوالإ

من لتوصيات الرقابة ادلاخلية واخلارجية 

 خالل ما يي:

 

رشاف عىل  )ج( الامتثال والإ

من لتوصيات الرقابة ادلاخلية واخلارجية 

 خالل ما يي:

 

a.  "1"  مراقبة اس تجابة الإدارة

للتوصيات املرتتبة عىل التدقيق يف 

الوقت املناسب وبطريقة قعاةل 

 ومالمئة؛

 

 ،رةمراقبة اس تجابة الإدا "1"

يف الوقت املناسب وبطريقة قعاةل 

للتوصيات املرتتبة عىل  ،ومالمئة

يف الوقت املناسب التدقيق 

والتقيمي  وبطريقة قعاةل ومالمئة

 ؛والتحقيق

 

 ،مراقبة اس تجابة الإدارة "1"

يف الوقت املناسب وبطريقة قعاةل 

للتوصيات املرتتبة عىل  ،ومالمئة

 ؛والتقيمي والتحقيق التدقيق

 

 ،مراقبة اس تجابة الإدارة "1"

يف الوقت املناسب وبطريقة قعاةل 

للتوصيات املرتتبة عىل  ،ومالمئة

 ؛والتقيمي والتحقيق التدقيق

 

a.b.  "2"  ومراقبة تنفيذ التوصيات

 املرتتبة عىل التدقيق؛

 

ومراقبة تنفيذ التوصيات  "2"

 ؛الرقابة التدقيقاملرتتبة عىل 

 

ومراقبة تنفيذ التوصيات  "2"

 ؛الرقابة تبة عىلاملرت 

 

ومراقبة تنفيذ التوصيات  "2"

 ؛الرقابة املرتتبة عىل

 

b.c.  "3"  ومراقبة تسلمي البياانت

املالية وحمتوايهتا وققا  لرشوط 

 النظام املايل؛

 

ومراقبة تسلمي البياانت  "3"

املالية وحمتوايهتا وققا  لرشوط 

 النظام املايل؛

 

ومراقبة تسلمي  (د) "3"

لية وحمتوايهتا وققا  البياانت املا

 لرشوط النظام املايل؛

 

ومراقبة تسلمي البياانت  )د(

املالية وحمتوايهتا وققا  لرشوط 

 النظام املايل؛
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رشاف عىل التحقيقات ودمعها:   .6 رشاف عىل التحقيقات ودمعها:ه  ج) )ج( الإ  ) ه( الإرشاف عىل التحقيقات ودمعها: ( الإ

م أأن تقد يتعني عىل اللجنة" 1"   .7

املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

القضااي اليت  يف الترصفكيفية حول 

س تقاللية الاعايق يؤثر عىل قهيا دد يو 

مبا قهيا حالت تضارب  ،واملوضوعية

 ؛املصاحل

" يتعني عىل اللجنة أأن تقدم 1"

املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

حول كيفية امليض يف العمل يف القضااي 

ودد قهيا عايق يؤثر عىل اليت ي

الاس تقاللية واملوضوعية، مبا قهيا 

 حالت تضارب املصاحل؛

" يتعني عىل اللجنة أأن تقدم 1"

املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

حول كيفية امليض يف العمل يف القضااي 

اليت يودد قهيا عايق يؤثر عىل 

الاس تقاللية واملوضوعية، مبا قهيا 

 احل؛حالت تضارب املص

حال  يف ،اللجنةعىل يتعني و "2"   .8

دعاءات  موهجة  سلوك سوءوجود اإ

 مدير شعبة الرقابة ادلاخلية،ضد 

وتقدمي  دعاءاتمراجعة هذه الا

ة أأو ريسس جلن املشورة للمدير العام

يف أأما ،الترصف التنس يق بشأأن كيفية

ء السلوك ضد سو دعاءات قضااي ا

 مديراليت ل يس تطيع قهيا املدير العام 

تقيمي الادعاءات  دلاخليةشعبة الرقابة ا

 تضاربعىل أأساس أأو التحقيق قهيا،

مراجعة اللجنة عىل قيتعني  ،املصاحل

ملشورة وتقدمي ا دعاءاتهذه الا

جلنة التنس يق لرؤساء امجلعية العامة و 

دعاءات ب  يفو"2" سوء حال وجود اإ

مليثاق  وققا   مدير شعبةعىل  السلوك

اللجنة عىل يتعني  ة ادلاخلية،الرقاب

تقدمي و  دعاءاتمراجعة هذه الا

شعبة الرقابة ادلاخلية لمدير لاملشورة 

بشأأن  ة التنس يق،و ريسس جلنأأ  العام

دعاءات يف قضااي ا أأما،الترصف كيفية

 .ضد املدير العاماملوهجة ء السلوك سو 

ذا و  مل يكن  اليت ل يس تطيع قهيااإ

 دلاخليةامدير شعبة الرقابة ابس تطاعة 

عىل تقيمي الادعاءات أأو التحقيق قهيا،

عىل قيتعني  ،املصاحل تضاربأأساس 

وتقدمي  دعاءاتمراجعة هذه الااللجنة 

 الرقابة ادلاخلية،وققا  مليثاق  "2"

املشورة ملدير  تقدمياللجنة عىل يتعني 

 بشأأن كيفية شعبة الرقابة ادلاخلية

ء سو دعاءات الترصف يف قضااي ا

ذا .ضد املدير العاماملوهجة السلوك   واإ

مدير شعبة الرقابة مل يكن ابس تطاعة 

تقيمي الادعاءات أأو التحقيق  دلاخليةا

 ،املصاحل تضاربعىل أأساس قهيا،

مراجعة هذه اللجنة عىل قيتعني 

لريسس  ملشورةدمي اوتق دعاءاتالا

ىل ريسس امجلعية العامة و  رسال نسخة اإ اإ

 .الترصفجلنة التنس يق حول كيفية 
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امجلعية العامة لريسس  لرؤساءملشورة ا .الترصفحول كيفية 

ىل ريسس و  رسال نسخة اإ جلنة اإ

 .الترصفالتنس يق حول كيفية 

" ويتعني عىل اللجنة، يف حال وجود ادعاءات 3"     .8.9

سوء سلوك موهّجة ضد مدير شعبة الرقابة 

ادلاخلية، اس تعراض هذه الادعاءات وتقدمي 

املشورة حول كيفية الترصف للمدير العام أأو ريسس 

ىل ريسس امجلعية  رسال نسخة اإ جلنة التنس يق، واإ

ل جيوز اختاذ أأي اجراءات حتقيق يف أأي العامة. 

ادعاءات توّده ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية دون 

  مواققة اللجنة.

" ويتعني عىل اللجنة، يف حال وجود ادعاءات 3" 

سوء سلوك موهّجة ضد مدير شعبة الرقابة 

دعاءات وتقدمي ادلاخلية، اس تعراض هذه الا

املشورة حول كيفية الترصف للمدير العام أأو ريسس 

ىل ريسس امجلعية  رسال نسخة اإ جلنة التنس يق، واإ

العامة. ل جيوز اختاذ أأي اجراءات حتقيق يف أأي 

ادعاءات توّده ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية دون 

 مواققة اللجنة. 

تضمن املشورة املقدمة ما وت " 43" " وتتضمن املشورة املقدمة ما يي: 3"   .10

  يي:

 

ذا اكن ينبغي اأأ. توصية    .9.11 لرشوع يف تقيمي حول ما اإ

 ؛أأويل لالدعاءات

ذا اكن ينبغي اأأ. توصية  لرشوع يف تقيمي حول ما اإ

 أأويل لالدعاءات.

 

ذا اكن . توصية ب   .10.12 حول ما اإ

حتقييق اكمل لرشوع يف ينبغي ا

ىل نتاجئ ال    ؛ويلالأ تقيمي استنادا اإ

ذا اكن ة . توصيب حول ما اإ

حتقييق اكمل لرشوع يف ينبغي ا

ىل نتاجئ ال    ؛ويلالأ تقيمي استنادا اإ
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ج. توصية عن مكتب    .11.13

التحقيقات التابع ملنظومة الأمم 

املتحدة اذلي ينبغي أأن تولك 

ليه هممة التقيمي الأويل  اإ

ن تقرر القيام هبام.   والتحقيق، اإ

ج. توصية عن مكتب 

ة الأمم التحقيقات التابع ملنظوم

املتحدة اذلي ينبغي أأن تولك 

ليه هممة التقيمي الأويل  اإ

ن تقرر القيام هبام.   والتحقيق، اإ

 

وجيوز للجنة الربانمج واملزيانية أأن  )د(  .14

اللجنة تلمتس من حني ل خر من 

أأن تس تعرض  الاستشارية املس تقةل للرقابة

 حمددة. نشطة ومرشوعاتأأ  أأو تراقب

 

واملزيانية أأن  وجيوز للجنة الربانمج )د(

اللجنة تلمتس من حني ل خر من 

أأن تس تعرض  الاستشارية املس تقةل للرقابة

 حمددة. نشطة ومرشوعاتأأ  أأو تراقب

 

وجيوز للجنة الربانمج واملزيانية أأن  (ود)

أأن اللجنة تلمتس من حني ل خر من 

 نشطة ومرشوعاتأأ  تس تعرض أأو تراقب

 حمددة.

 

ية أأن وجيوز للجنة الربانمج واملزيان  (و)

أأن اللجنة تلمتس من حني ل خر من 

 نشطة ومرشوعاتأأ  تس تعرض أأو تراقب

 حمددة.

 

ه  )ه(  .12.15 الاستشارية اللجنة وتوّدِّ

ىل جلنة الربانمج  املس تقةل للرقابة توصياهتا اإ

واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج مضن 

الاستشارية املس تقةل اللجنة  اختصاص

عمل ، وت، حسب ما تعتربه مناس با  للرقابة

 عىل ما يي:

 

ه  )ه( الاستشارية اللجنة وتوّدِّ

ىل جلنة الربانمج  املس تقةل للرقابة توصياهتا اإ

واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج مضن 

الاستشارية املس تقةل اللجنة  هتااختصاص

، وتعمل ، حسب ما تعتربه مناس با  للرقابة

 عىل ما يي:

 

ه  (ز ه) ىل جلنة اللجنة وتوّدِّ توصياهتا اإ

ربانمج واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج ال

، حسب ما تعتربه هتا مضن اختصاص

 ، وتعمل عىل ما يي:مناس با  

 

ه  )ز( ىل جلنة اللجنة وتوّدِّ توصياهتا اإ

الربانمج واملزيانية يف الشؤون اليت تندرج 

، حسب ما تعتربه هتا مضن اختصاص

 ، وتعمل عىل ما يي:مناس با  

 

a.  "1"  اس تعراض مضمون

ظام املايل ولحئته ومرققاته الن

اس تعراض مضمون  "1"

النظام املايل ولحئته ومرققاته 

 مضموناس تعراض  "1"

النظام املايل ولحئته  حمتوايت

حمتوايت  اس تعراض "1"

النظام املايل ولحئته ومرققاته 
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 1 .1

 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت

 "(التغيريات عتتبّ )"

 الهنايية التعديالت املقرتحة

 "(النسخة الهنايية)"

دارية"  "ميثاق الويبو للرقابة الإ

)املرقق الأول( "واختصاصات 

مراجع احلساابت اخلاريج" 

)املرقق الثاين( "واختصاصات 

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل 

للرقابة" )املرقق الثالث( مرة يف 

عىل الأقل،  لك ثالث س نوات

ري بغية التحقق من امتثالها للمعاي

ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق 

ادلاخي وتقدمي التوصيات للجنة 

 الربانمج واملزيانية.

 

دارية"  "ميثاق الويبو للرقابة الإ

)املرقق الأول( "واختصاصات 

مراجع احلساابت اخلاريج" 

)املرقق الثاين( "واختصاصات 

بو الاستشارية املس تقةل جلنة الوي 

للرقابة" )املرقق الثالث( مرة يف 

عىل الأقل،  لك ثالث س نوات

بغية التحقق من امتثالها للمعايري 

للتدقيق  املهنية ولية للمامرساتادل

املقبوةل بشلك عام  ادلاخي

أأقضل املامرسات متاش هيا مع و 

وتقدمي التوصيات للجنة الربانمج 

 واملزيانية.

 

ومرققاته "ميثاق الويبو للرقابة 

الإدارية" )املرقق الأول( 

"واختصاصات مراجع احلساابت 

اخلاريج" )املرقق الثاين( 

"واختصاصات جلنة الويبو 

الاستشارية املس تقةل للرقابة" 

مرة يف لك ثالث )املرقق الثالث( 

بشلك  عىل الأقل س نوات

ة التحقق من امتثالها ، بغيدوري

املقبوةل بشلك عام  للمعايري

ومتاش هيا مع أأقضل املامرسات 

وتقدمي التوصيات للجنة الربانمج 

 واملزيانية.

 

دارية"  "ميثاق الويبو للرقابة الإ

)املرقق الأول( "واختصاصات 

مراجع احلساابت اخلاريج" 

املرقق الثاين( "واختصاصات )

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل 

للرقابة" )املرقق الثالث( بشلك 

دوري، بغية التحقق من امتثالها 

املقبوةل بشلك عام  للمعايري

ومتاش هيا مع أأقضل املامرسات 

وتقدمي التوصيات للجنة الربانمج 

 واملزيانية.

 

b.  "2"  اس تعراض نتاجئ العمليات

اجلارية للتقيمي اذلايت ادلاخلية 

طار برانمج  للجودة يف اإ

ىل  الضامن/التحسني ابلإضاقة اإ

نتاجئ تقارير الاس تعراض اخلاريج 

املس تقل، وققا  للمعايري ادلولية 

للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخي 

ليات نتاجئ العم اس تعراض  "2"

ادلاخلية اجلارية للتقيمي اذلايت 

طار   /ضامنالبرانمج للجودة يف اإ

لرقابة وظيفة اجودة تحسني ال و 

ىل نتاجئ تقارير ادلاخلية  ابلإضاقة اإ

التقيمي اذلايت ادلاخي س تعراض الا

اخلاريج املس تقل، والاس تعراض 

اس تعراض برانمج ضامن  "2"

وحتسني جودة وظيفة الرقابة 

ىل نتاجئ تقارير  ادلاخلية ابلإضاقة اإ

التقيمي اذلايت ادلاخي 

والاس تعراض اخلاريج املس تقل، 

 ادلاخلية. وققا  مليثاق الرقابة

انمج ضامن اس تعراض بر "2"

وحتسني جودة وظيفة الرقابة 

ىل نتاجئ تقارير  ادلاخلية ابلإضاقة اإ

التقيمي اذلايت ادلاخي 

والاس تعراض اخلاريج املس تقل، 

 ادلاخلية. وققا  مليثاق الرقابة
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 1 .1

 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت

 "(التغيريات عتتبّ )"

 الهنايية التعديالت املقرتحة

 "(النسخة الهنايية)"

الصادرة عن معهد املدققني 

 ادلاخليني مرة لك مخس س نوات

 عىل الأقل.

 

للمعايري ادلولية للمامرسات وققا  

 الرقابةمليثاق املهنية للتدقيق 

الصادرة عن معهد  ةادلاخلي

مرة لك مخس  املدققني ادلاخليني

 .عىل الأقل س نوات
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 1 .1

 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت

 "(التغيريات عتتبّ )"

 الهنايية التعديالت املقرتحة

 "(النسخة الهنايية)"

 العضوية واملؤهالت .جمي  .16

 

 العضوية واملؤهالت .جمي

 

 العضوية واملؤهالت .جمي

 

 العضوية واملؤهالت .جمي

 

، س تكون اللجنة 2011بارا من قرباير اعت . 3  .17

قةل للرقابة مؤلفة من س بعة الاستشارية املس ت

ىل الأقالمي اجلغراقية الس بعة لدلول  أأعضاء ينمتون اإ

الأعضاء يف الويبو. وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية 

تعيني الأعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا 

ض وتساعدها هيئة حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا الغر 

يف ذكل جلنة الويبو احلالية الاستشارية املس تقةل 

ذا للرقابة.  مل يس توف أأي مرحّش من أأية مجموعة واإ

قلميية املعايري اليت تضعها هيئة التحكمي وققا لقرار  اإ

من الوثيقة  30امجلعية العامة )الوارد يف الفقرة 

WO/GA/39/14 15و 14( املبسّنة يف الفقرات 

، WO/GA/39/13ن الوثيقة م 26و 22و 21و

قس يعنّي املرحش الأعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة 

قلميي.   الاستشارية املس تقةل للرقابة أأاي اكن متثيهل الإ

 

 تؤلّف  ، س تكون2011اعتبارا من قرباير . 3

من قةل للرقابة مؤلفة املس تاللجنة الاستشارية 

ىل الأقالمي اجلغراقية الس بعة  س بعة أأعضاء ينمتون اإ

دلول الأعضاء يف الويبو. وستتوىل جلنة الربانمج ل

واملزيانية تعيني الأعضاء الس بعة عقب معلية 

اختيار جترهيا هيئة حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا 

الويبو احلالية لجنة ال الغرض وتساعدها يف ذكل 

ذا . املس تقةل للرقابة الاستشارية مل يس توف أأي واإ

قلميية املعاي ري اليت تضعها مرحّش من أأية مجموعة اإ

هيئة التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة )الوارد يف 

( املبسّنة WO/GA/39/14من الوثيقة  30الفقرة 

من الوثيقة  26و 22و 21و 15و 14يف الفقرات 

WO/GA/39/13 قس يعنّي املرحش الأعىل ،

تأأهيال يف تقيمي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

قلمي  ي. أأاي اكن متثيهل الإ

 

 من س بعة أأعضاءاللجنة الاستشارية  تؤلّف.  3

ىل الأقالمي اجلغراقية الس بعة لدلول الأعضاء  ينمتون اإ

يف الويبو. وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية تعيني 

الأعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة 

حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا الغرض وتساعدها يف 

ذا . لجنة الاستشاريةال ذكل  مل يس توف أأي واإ

قلميية املعايري اليت تضعها  مرحّش من أأية مجموعة اإ

هيئة التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة )الوارد يف 

( املبسّنة WO/GA/39/14من الوثيقة  30الفقرة 

من الوثيقة  26و 22و 21و 15و 14يف الفقرات 

WO/GA/39/13 قس يعنّي املرحش الأعىل ،

نة الاستشارية املس تقةل للرقابة تأأهيال يف تقيمي اللج 

قلميي.   أأاي اكن متثيهل الإ

 

 من س بعة أأعضاءاللجنة الاستشارية  تؤلّف.  3

ىل الأقالمي اجلغراقية الس بعة لدلول الأعضاء  ينمتون اإ

يف الويبو. وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية تعيني 

الأعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة 

ا اللجنة لهذا الغرض وتساعدها يف حتكمي تنش هئ

 .لجنة الاستشاريةال ذكل 

 

وستنفّذ أ لية التعاقب لأعضاء  .4  .18

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

وستنفّذ أ لية التعاقب لأعضاء اللجنة  .4

 كام يي:الاستشارية املس تقةل للرقابة 

وستنفّذ أ لية التعاقب لأعضاء اللجنة كام  .4

 يي:

 أ لية التعاقب لأعضاء اللجنة كام يي: وستنفّذ .4
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 1 .1

 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت
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 "(النسخة الهنايية)"

 كام يي:

 

   

ل يعمل أأي عضو يف اللجنة  "1"  .13.19

الاستشارية املس تقةل للرقابة ملدة تزيد عىل 

 سّت س نوات يف الإجامل؛

 

ل يعمل أأي عضو يف اللجنة  "1"

ملدة تزيد عىل الاستشارية املس تقةل للرقابة 

 سّت س نوات يف الإجامل؛

 

 ةملدّ يعنّي مجيع أأعضاء اللجنة  "1"

ل ثالث س نوات، جتدد ملرة واحدة. و

يعمل أأي عضو يف اللجنة ملدة تزيد عىل 

 سّت س نوات يف الإجامل؛

 

 يعنّي مجيع أأعضاء اللجنة ملّدة "1"

ل ثالث س نوات، جتدد ملرة واحدة. و

يعمل أأي عضو يف اللجنة ملدة تزيد عىل 

 سّت س نوات يف الإجامل؛

 

 يعمل أأربعة أأعضاء يف اللجنة "2"  .14.20

الاستشارية املس تقةل للرقابة اجلديدة، 

، ملدة ثالث 2011اعتبارا من قرباير 

 س نوات قابةل للتجديد ملدة واحدة أأخرية؛

 

 يعمل أأربعة أأعضاء يف اللجنة "2"

اجلديدة،  الاستشارية املس تقةل للرقابة

، ملدة ثالث 2011اعتبارا من قرباير 

 س نوات قابةل للتجديد ملدة واحدة أأخرية؛

 

  يعمل أأربعة أأعضاء يف اللجنة "2"

، ملدة 2011اجلديدة، اعتبارا من قرباير 

ثالث س نوات قابةل للتجديد ملدة واحدة 

 أأخرية؛

 

 

يعمل ثالثة أأعضاء يف اللجنة  "3"  .15.21

الاستشارية املس تقةل للرقابة اجلديدة ملدة 

 ثالث س نوات غري قابةل للتجديد؛

 

يعمل ثالثة أأعضاء يف اللجنة  "3"

اجلديدة ملدة ة املس تقةل للرقابة الاستشاري

 ثالث س نوات غري قابةل للتجديد؛

 

يعمل ثالثة أأعضاء يف اللجنة  "3"

اجلديدة ملدة ثالث س نوات غري قابةل 

 للتجديد؛

 

 

حتدد مدة معل الأعضاء اجلدد  "4"  .22

عن طريق حسب القرعة يف أأول اجعامع 

للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف عام 

حتدد مدة معل الأعضاء اجلدد  "4"

عن طريق حسب القرعة يف أأول اجعامع 

يف عام الاستشارية املس تقةل للرقابة للجنة 

حتدد مدة معل الأعضاء اجلدد  "4"

عن طريق حسب القرعة يف أأول اجعامع 

 ؛2011للجنة يف عام 
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 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت
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 "(النسخة الهنايية)"

 ؛2011

 

 ؛2011

 

 

بعد انقضاء قرتة الس نوات الثالث  "5"  .23

اللجنة الأوىل، يعنّي مجيع أأعضاء 

الاستشارية املس تقةل للرقابة ملدة ثالث 

س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة، قامي عدا 

" 3"4احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة 

 أأعاله،

 

بعد انقضاء قرتة الس نوات الثالث  "5"

الأوىل، يعنّي مجيع أأعضاء اللجنة 

ملدة ثالث الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ة واحدة، قامي عدا س نوات قابةل للتجديد مر 

" 3"4احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة 

 أأعاله،

 

بعد انقضاء قرتة الس نوات الثالث  "5"

الأوىل، يعنّي مجيع أأعضاء اللجنة ملدة 

ثالث س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة، 

قامي عدا احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة 

 " أأعاله،3"4

 

 

ي ستبدل لك عضو من أأعضاء  "6"  .24

لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مبرحش ال 

ليه.  قلمي اجلغرايف نفسه اذلي ينمتي اإ من الإ

ىل مجموعة لها  ذا اكن العضو اخلارج ينمتي اإ واإ

ممثل أ خر، قسس ستبدل بعضو من اجملموعة 

َّةل يف اللجنة. ولكن،  أأو اجملموعات غري املمث

يف حال مل يس توف أأي مرحّش من أأية 

قلميية املع ايري اليت تضعها هيئة مجموعة اإ

التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة )الوارد يف 

من  30الفقرة 

( املبسّنة يف WO/GA/39/14 الوثيقة

من  26و 22و 21و 15و 14الفقرات 

ي ستبدل لك عضو من أأعضاء  "62"

مبرحش الاستشارية املس تقةل للرقابة اللجنة 

ليه.  قلمي اجلغرايف نفسه اذلي ينمتي اإ من الإ

ىل مجموعة لها  ذا اكن العضو اخلارج ينمتي اإ واإ

ممثل أ خر، قسس ستبدل بعضو من اجملموعة 

َّةل يف اللجنة. ولكن،  أأو اجملموعات غري املمث

ف أأي مرحّش من أأية يف حال مل يس تو 

قلميية املعايري اليت تضعها هيئة  مجموعة اإ

التحكمي وققا لقرار امجلعية العامة )الوارد يف 

من  30الفقرة 

( املبسّنة يف WO/GA/39/14 الوثيقة

من  26و 22و 21و 15و 14الفقرات 

ي ستبدل لك عضو من أأعضاء  "2"

قلمي اجلغرايف نفسه  اللجنة مبرحش من الإ

ذا اكن العضو اخلارج  ليه. واإ اذلي ينمتي اإ

ىل مجموعة لها ممثل أ خر، قسس ستبدل  ينمتي اإ

َّةل  بعضو من اجملموعة أأو اجملموعات غري املمث

يكن هناك مل  يف اللجنة. ولكن، يف حال

أأي  يس تويفاملعنية مرحش من املنطقة 

قلميية مرحّش  املعايري اليت  من أأية مجموعة اإ

تضعها هيئة التحكمي وققا لقرار امجلعية 

من  30العامة )الوارد يف الفقرة 

( املبسّنة يف WO/GA/39/14 الوثيقة

من  26و 22و 21و 15و 14الفقرات 

ي ستبدل لك عضو من أأعضاء  "2"

قلمي اجلغرايف نفسه  اللجنة مبرحش من الإ

ذا اكن العضو اخلارج  ليه. واإ اذلي ينمتي اإ

ىل مجموعة لها ممثل أ خر، قسس ستبدل  ينمتي اإ

َّةل  بعضو من اجملموعة أأو اجملموعات غري املمث

يكن هناك . ولكن، يف حال مل يف اللجنة

املعايري  يس تويفمرحش من املنطقة املعنية 

اليت تضعها هيئة التحكمي وققا لقرار امجلعية 

من  30العامة )الوارد يف الفقرة 

( املبسّنة يف WO/GA/39/14 الوثيقة

من  26و 22و 21و 15و 14الفقرات 

، قس يعنّي WO/GA/39/13 الوثيقة
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، قس يعنّي WO/GA/39/13 الوثيقة

املرحش الأعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة أأاي اكن متثيهل 

قل   ميي.الإ

 

، قس يعنّي WO/GA/39/13 الوثيقة

املرحش الأعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة 

أأاي اكن متثيهل املس تقةل للرقابة الاستشارية 

قلميي.  الإ

 

، قس يعنّي WO/GA/39/13 الوثيقة

الأعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة أأاي  املرحش

قلميي.  اكن متثيهل الإ

 

تقيمي اللجنة أأاي  املرحش الأعىل تأأهيال يف

قلميي.  اكن متثيهل الإ

 

تطبق معلية الاختيار املتّبعة يف  "7"  .25

اختيار أأعضاء اللجنة اجلدد اعتبارا من 

أأيضا، كام هو مبنّي يف الفقرة  2011يناير 

، يف WO/GA/39/13من الوثيقة  28

حاةل اختيار أأعضاء ددد للجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة، قامي عدا 

" 8"4 املنصوص علهيا يف الفقرة احلاةل

 أأدانه؛

 

تطبق معلية الاختيار املتّبعة يف  "37"

اختيار أأعضاء اللجنة اجلدد اعتبارا من 

أأيضا، كام هو مبنّي يف الفقرة  2011يناير 

، يف WO/GA/39/13من الوثيقة  28

حاةل اختيار أأعضاء ددد للجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة، قامي عدا 

" 8"4املنصوص علهيا يف الفقرة احلاةل 

 أأدانه؛

 

املتّبعة يف تطبق معلية الاختيار  "3"

اختيار أأعضاء اللجنة اجلدد اعتبارا من 

يف الفقرة  ةبسّنامل أأيضا، كام هو  2011يناير 

، يف  WO/GA/39/13من الوثيقة  28

حاةل اختيار أأعضاء ددد للجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة، قامي عدا 

" 8"4احلاةل املنصوص علهيا يف الفقرة 

 ؛أأدانه

 

يف  ةبسّنامل تطبق معلية الاختيار  "3"

 WO/GA/39/13من الوثيقة  28الفقرة 

 ؛

 

جيوز الاس تعانة بقامئة اخلرباء  "8"  .26

ر يف حاةل احملّددة أأسامؤمه يف معلية الاختيا

اس تقاةل أأحد أأعضاء اللجنة الاستشارية 

 املس تقةل للرقابة أأو وقاته أأثناء مدة معهل.

 

جيوز الاس تعانة بقامئة اخلرباء  "48"

احملّددة أأسامؤمه يف معلية الاختيار يف حاةل 

الاستشارية اس تقاةل أأحد أأعضاء اللجنة 

 أأو وقاته أأثناء مدة معهل.املس تقةل للرقابة 

 

 اس تقاةل أأحد أأعضاء يف حاةل "4"

جيوز ، اللجنة أأو وقاته أأثناء مدة معهل

الاس تعانة بقامئة اخلرباء احملّددة أأسامؤمه يف 

 .معلية الاختيار

 

يف حاةل اس تقاةل أأحد أأعضاء  "4"

جيوز ، اللجنة أأو وقاته أأثناء مدة معهل

الاس تعانة بقامئة اخلرباء احملّددة أأسامؤمه يف 

 .معلية الاختيار
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أأعضاء اللجنة الاستشارية  وخيتار .5  .27

املس تقةل للرقابة ريسس اللجنة وانيب 

 الريسس.

 

وخيتار أأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  .5

 ريسس اللجنة وانيب الريسس.
  

وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني  .6  .16.28

اذلين تويص هبم ليك تعّيهنم جلنة 

الربانمج واملزيانية يتحلون ابملؤهالت 

ة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق واخلرب 

دارة اخملاطر  والتقيمي واحملاس بة واإ

والشؤون القانونية وتكنولوجيا املعلومات 

دارة املوارد البرشية وبقية املسايل  واإ

رتشد يف معلية  املالية والإدارية؛ ويس 

الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف 

والتعاقب. وس تحاول هيئة التحكمي، 

ىل جلنة ع  ند التقدم بتوصيهتا الهنايية اإ

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 

ول جيوز لأعضاء ونزاههتم واس تقالليهتم. 

وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني  5 .5

واملزيانية اذلين تويص هبم ليك تعّيهنم جلنة الربانمج 

يتحلون ابملؤهالت واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل 

دارة اخملاطر والشؤون  التدقيق والتقيمي واحملاس بة واإ

دارة املوارد  القانونية وتكنولوجيا املعلومات واإ

رتشد  البرشية وبقية املسايل املالية والإدارية؛ ويس 

يف معلية الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف 

والتعاقب. وس تحاول هيئة التحكمي، عند التقدم 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية، أأن  بتوصيهتا الهنايية اإ

تضمن التواقق ومزجي املهارات واخلربات والتوازن 

بني الردال والنساء يف تشكيل اللجنة معوما. 

وتراعي يف ذكل دردة اس تعداد املرحشني للعمل 

ول جيوز قالليهتم. والزتاهمم وهمنسهتم ونزاههتم واس ت

لأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ول 

لأقراد أأرسمه املبارشة الرتحّش للتعيني يف الويبو 

بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة وليهتم 

. وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة وليهتم

وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني  .5

هبم ليك تعّيهنم جلنة  اذلين تويص

الربانمج واملزيانية يتحلون ابملؤهالت 

واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق 

دارة اخملاطر  والتقيمي واحملاس بة واإ

والشؤون القانونية وتكنولوجيا املعلومات 

دارة املوارد البرشية وبقية املسايل  واإ

رتشد يف معلية  املالية والإدارية؛ ويس 

عايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف الاختيار مب

والتعاقب. وس تحاول هيئة التحكمي، 

ىل جلنة  عند التقدم بتوصيهتا الهنايية اإ

الربانمج واملزيانية، أأن تضمن التواقق 

ومزجي املهارات واخلربات والتوازن بني 

الردال والنساء يف تشكيل اللجنة 

معوما. وتراعي يف ذكل دردة اس تعداد 

الزتاهمم وهمنسهتم املرحشني للعمل و 

ونزاههتم واس تقالليهتم. وجيب عىل 

وتتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني اذلين تويص  .5

هبم ليك تعّيهنم جلنة الربانمج واملزيانية يتحلون 

ابملؤهالت واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق 

دارة اخملاطر والشؤون القانونية  والتقيمي واحملاس بة واإ

دارة املوارد  البرشية وبقية وتكنولوجيا املعلومات واإ

رتشد يف معلية  املسايل املالية والإدارية؛ ويس 

الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف والتعاقب. 

وس تحاول هيئة التحكمي، عند التقدم بتوصيهتا 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية، أأن تضمن  الهنايية اإ

التواقق ومزجي املهارات واخلربات والتوازن بني 

ساء يف تشكيل اللجنة معوما. وتراعي الردال والن 

يف ذكل دردة اس تعداد املرحشني للعمل والزتاهمم 

وهمنسهتم ونزاههتم واس تقالليهتم. وجيب عىل 

تقاهنم لغات الويبو الرمسية  املرحشني أأن يثبتوا اإ

، وخاصة الإنلكزيية أأو الفرنس ية. وعند هبا ومعرقهتم

ىل جلنة الربانمج واملزيا نية، تقدمي التوصيات اإ

س تتيح هيئة التحكمي السري اذلاتية املعنية اخلاصة 
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الاستشارية املس تقةل للرقابة ول اللجنة 

لأقراد أأرسمه املبارشة الرتحّش للتعيني يف 

الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة 

خالل مدة وليهتم وطيةل امخلس 

وجيب س نوات بعد انقضاء مدة وليهتم. 

تقاهنم لغات  عىل املرحشني أأن يثبتوا اإ

، وخاصة هبا الويبو الرمسية ومعرقهتم

الفرنس ية. وعند تقدمي  الإنلكزيية أأو

ىل جلنة الربانمج واملزيانية،  التوصيات اإ

س تتيح هيئة التحكمي السري اذلاتية 

املعنية اخلاصة بلك الأشخاص املرحشني 

للتعيني يف اللجنة الاستشارية 

 للرقابة. املس تقةل

 

تقاهنم لغات الويبو  وجيب عىل املرحشني أأن يثبتوا اإ

نلكزيية أأو هبا ومعرقهتمالرمسية  ، وخاصة الإ

ىل جلنة الربانمج  الفرنس ية. وعند تقدمي التوصيات اإ

واملزيانية، س تتيح هيئة التحكمي السري اذلاتية 

املعنية اخلاصة بلك الأشخاص املرحشني للتعيني يف 

 .للرقابة الاستشارية املس تقةلاللجنة 

 

تقاهنم لغات الويبو  املرحشني أأن يثبتوا اإ

نلكزيية هبا الرمسية ومعرقهتم ، وخاصة الإ

ىل  أأو الفرنس ية. وعند تقدمي التوصيات اإ

جلنة الربانمج واملزيانية، س تتيح هيئة 

التحكمي السري اذلاتية املعنية اخلاصة 

ني للتعيني يف بلك الأشخاص املرحش

 اللجنة .

 

 بلك الأشخاص املرحشني للتعيني يف اللجنة .
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وينبغي أأن تكون اللجنة الاستشارية  .7  .29

املس تقةل للرقابة دامعة للكفاءات يف 

 اجملالت التالية:

 

الاستشارية وينبغي أأن تكون اللجنة  .6 7

اجملالت  دامعة للكفاءات يفاملس تقةل للرقابة 

 التالية:

 

وينبغي أأن تكون اللجنة دامعة للكفاءات يف . 6

 اجملالت التالية:

 

وينبغي أأن تكون اللجنة دامعة للكفاءات يف . 6

 اجملالت التالية:

 

ملام ابلشؤون التقنية أأو  )أأ(  .8 الإ

 التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛

 

ملام ابلشؤون التقنية أأو  )أأ( الإ

 قة بعمل املنظمة؛التخصصية املتعل

 

ملام ابلشؤون التقنية أأو  )أأ( الإ

 التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛

 

ملام ابلشؤون التقنية أأو  )أأ( الإ

 التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛

 

دارة منظامت ابحلجم  )ب(  .9 واخلربة يف اإ

 ذاته؛

 

دارة منظامت  )ب( ابحلجم واخلربة يف اإ

 ؛يدمشاهبة من حيث احلجم والتعق  ذاته

 

دارة منظامت )ب( مشاهبة  واخلربة يف اإ

 ؛من حيث احلجم والتعقيد

 

دارة منظامت )ب( مشاهبة  واخلربة يف اإ

 ؛من حيث احلجم والتعقيد

 

وقهم الأوضاع العامة اليت تعمل  )ج(  .8.10

قهيا املنظمة، مبا يف ذكل أأهداقها وثقاقهتا 

 وبنسهتا؛

 

وقهم الأوضاع العامة اليت تعمل  )ج(

ظمة، مبا يف ذكل أأهداقها وثقاقهتا قهيا املن

 وبنسهتا؛

 

وقهم الأوضاع العامة اليت تعمل  )ج(

قهيا املنظمة، مبا يف ذكل أأهداقها وثقاقهتا 

 وبنسهتا؛

 

وقهم الأوضاع العامة اليت تعمل  )ج(

قهيا املنظمة، مبا يف ذكل أأهداقها وثقاقهتا 

 وبنسهتا؛

 

وقهم دقايِّق الوضع الإداري  )د(  .9.11

 ساءةل يف املنظمة.وهيالك امل 

 

وقهم دقايِّق الوضع الإداري  )د(

 وهيالك املساءةل يف املنظمة.

 

وقهم دقايِّق الوضع الإداري  )د(

 وهيالك املساءةل يف املنظمة.

 

وقهم دقايِّق الوضع الإداري  )د(

 وهيالك املساءةل يف املنظمة.

 

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  (ه)  .10.12
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  املتحدة.يف منظومة الأمم

 

 يف منظومة الأمم املتحدة.

 

 يف منظومة الأمم املتحدة.

 

 يف منظومة الأمم املتحدة.

 

واخلربة ادلولية و/أأو احلكومية  )و(  .11.13

 دلولية.ا

 

واخلربة ادلولية و/أأو احلكومية  )و(

 ادلولية.

 

واخلربة ادلولية و/أأو احلكومية  )و(

 ادلولية.

 

واخلربة ادلولية و/أأو احلكومية  )و(

 ادلولية.

 

ملام بأأهداف . 8  .12.14 وينبغي أأن يكون الأعضاء عىل اإ

املنظمة وبنسهتا وثقاقهتا والقواعد اليت حتمكها، أأو 

انمج متهيدي تنظمه أأمانة يلموا هبا من خالل بر

 الويبو ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ومشاركهتا.

 

ملام بأأهداف . 87 وينبغي أأن يكون الأعضاء عىل اإ

املنظمة وبنسهتا وثقاقهتا والقواعد اليت حتمكها، أأو 

يلموا هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة 

 الويبو ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ومشاركهتا.

 

ملام بأأهداف و . 7 ينبغي أأن يكون الأعضاء عىل اإ

املنظمة وبنسهتا وثقاقهتا والقواعد اليت حتمكها، أأو 

يلموا هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة 

 الويبو ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ومشاركهتا.

 

ملام بأأهداف . 7 وينبغي أأن يكون الأعضاء عىل اإ

ليت حتمكها، أأو املنظمة وبنسهتا وثقاقهتا والقواعد ا

يلموا هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة 

 الويبو ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ومشاركهتا.

 

جيوز  لو الشخصية؛ الأعضاء بصفهتميعمل و  .8   .13.15

أأي عهنم  أأن ينوب ، ولواجباهتم واأأن يفوض

ل يطلب الأعضاء،  اللجنة. يف دورات خشص أ خر

من أأي  تعلاميتلقون ول يت ،أأداء واجباهتمعند 

 .أأي طرف أ خر أأو حكومة

جيوز  لو الشخصية؛ الأعضاء بصفهتميعمل و  .8

أأي عهنم  أأن ينوب ، ولواجباهتم واأأن يفوض

ل يطلب الأعضاء،  اللجنة. يف دورات خشص أ خر

من أأي  تعلاميتول يتلقون  ،أأداء واجباهتمعند 

 .أأي طرف أ خر أأو حكومة

جيوز  لو خصية؛الش  الأعضاء بصفهتميعمل و  .8

أأي عهنم  أأن ينوب ، ولواجباهتم واأأن يفوض

ل يطلب الأعضاء،  اللجنة. يف دورات خشص أ خر

من أأي  تعلاميتول يتلقون  ،أأداء واجباهتمعند 

 .أأي طرف أ خر أأو حكومة

قصاح عن املصاحل.و . 9   .16 قصاح عن املصاحل.و . 9 يوقّع أأعضاء اللجنة بيان اإ قصاح عن املصاحل.و . 9 يوقّع أأعضاء اللجنة بيان اإ  يوقّع أأعضاء اللجنة بيان اإ

ول جيوز لأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل . 10لأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل  ول جيوز. 10ول جيوز لأعضاء اللجنة الاستشارية املس تقةل . 10   .14.17
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للرقابة ول لأقراد أأرسمه املبارشة الرتحّش للتعيني يف 

الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة 

وليهتم وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة 

 .وليهتم

للرقابة ول لأقراد أأرسمه املبارشة الرتحّش للتعيني يف 

الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة 

وليهتم وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة 

 .وليهتم

بارشة الرتحّش للتعيني يف للرقابة ول لأقراد أأرسمه امل 

الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة خالل مدة 

وليهتم وطيةل امخلس س نوات بعد انقضاء مدة 

 .وليهتم

 منصب الريسس  دال. منصب الريسس   دال. منصب الريسس  دال.   .15.18

س نواي ريسسا وانيبا  اللجنةأأعضاء ينتخب . 11   .19

 ار غاشرياسة أأصبح منصب ال يف حالوللريسس. 

منصب الريسس  فرتة، يتوىل انيب الريسسالخالل 

سلفه، وينتخب الأعضاء انيب حىت انهتاء ولية 

ريسس المن غياب لك  يف حالو. أ خر ريسس

ريسس ابلواكةل  ةسميت عضاء الأ بايق جيوز ل  ،بهواني 

 ورة بأألملها.ادلجعامع أأو الاجراء من بسهنم لإ 

يبا س نواي ريسسا وان اللجنةأأعضاء ينتخب . 11

 ار غارياسة شأأصبح منصب ال يف حالوللريسس. 

منصب الريسس  فرتة، يتوىل انيب الريسسالخالل 

سلفه، وينتخب الأعضاء انيب حىت انهتاء ولية 

ريسس المن غياب لك  يف حالو. أ خر ريسس

ريسس ابلواكةل  ةسميت عضاء الأ بايق جيوز ل  ،بهواني 

 .ورة بأألملهاادلجعامع أأو الاجراء من بسهنم لإ 

س نواي ريسسا وانيبا  اللجنةأأعضاء ينتخب . 11

 ار غارياسة شأأصبح منصب ال يف حالوللريسس. 

منصب الريسس  فرتة، يتوىل انيب الريسسالخالل 

سلفه، وينتخب الأعضاء انيب حىت انهتاء ولية 

ريسس المن غياب لك  يف حالو. أ خر ريسس

ريسس ابلواكةل  ةسميت عضاء الأ بايق جيوز ل  ،بهواني 

 ورة بأألملها.ادلجعامع أأو الاجراء بسهنم لإ من 

 سداد التاكليف هاء. سداد التاكليف هاء. التاكليفسداد  هاء.   .16.20

لأنشطة اليت أأجرا لقاء اعضاء . ل يتقاىض الأ 12   .21

 تردّ ، ولكناللجنة. يف بصفهتم أأعضاء  ون هباضطلعي

نظام الويبو املايل عضاء اللجنة، وققا ل لأ الويبو 

قامة اكليف أأي ت لحئته،و يتكبدوهنا سفر وبدل اإ

املشاركة يف اللجنة من أأدل  سفريف ال ابلرضورة 

 والاجعامعات الرمسية الأخرى.

لأنشطة اليت أأجرا لقاء اعضاء . ل يتقاىض الأ 12

 تردّ ، ولكناللجنة. يف بصفهتم أأعضاء  ون هباضطلعي

نظام الويبو املايل عضاء اللجنة، وققا ل الويبو لأ 

قامة ليف أأي تاك لحئته،و يتكبدوهنا سفر وبدل اإ

املشاركة يف اللجنة من أأدل  سفريف ال ابلرضورة 

 والاجعامعات الرمسية الأخرى.

لأنشطة اليت أأجرا لقاء اعضاء . ل يتقاىض الأ 12

 تردّ ، ولكناللجنة. يف بصفهتم أأعضاء  ون هباضطلعي

نظام الويبو املايل عضاء اللجنة، وققا ل الويبو لأ 

قامة ليف أأي تاك لحئته،و يتكبدوهنا سفر وبدل اإ

املشاركة يف اللجنة من أأدل  سفريف ال ابلرضورة 

 والاجعامعات الرمسية الأخرى.
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 حامية الأعضاء واو. حامية الأعضاء واو. حامية الأعضاء واو.   .22

جراءات  منمينح أأعضاء اللجنة حامية  .13   .23 الإ

 خالل لأنشطة اليت يؤدوهناا نتيجة ضدمه املتخذة

 طاملا اللجنة، كأعضاء يفسؤولياهتم م مل ممارس هت

العناية نية وبذلوا  حبسن هذه الأنشطةنفذوا 

 الواجبة.

جراءات  منمينح أأعضاء اللجنة حامية  .13 الإ

 خالل لأنشطة اليت يؤدوهناا نتيجة ضدمه املتخذة

 طاملا اللجنة، كأعضاء يفسؤولياهتم ممارس هتم مل 

لعناية انية وبذلوا  حبسن هذه الأنشطةنفذوا 

 الواجبة.

جراءات  منمينح أأعضاء اللجنة حامية  .13 الإ

 خالل لأنشطة اليت يؤدوهناا نتيجة ضدمه املتخذة

 طاملا اللجنة، كأعضاء يفسؤولياهتم ممارس هتم مل 

العناية نية وبذلوا  حبسن هذه الأنشطةنفذوا 

 الواجبة.

 الاجعامعات والنصاب القانوين دال  .24

 

 الاجعامعات والنصاب القانوين .زاي الاجعامعات والنصاب القانوين .زاي القانوينالاجعامعات والنصاب  .زاي دال

تعقد اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  .9  .25

 اجعامعا  رمسيّا مرة  يف لك ثالثة أأشهر.
 الاستشارية املس تقةل للرقابة  تعقد اللجنة .914

 مرة  يف لك ثالثة أأشهر. دورة رمسيةاجعامعا  رمسياّ 

النظر يف ، اضطراريةتقّرر اللجنة، يف ظروف وقد 

ىل  قضااي من خالل مشاورات اقرتاضية والتوصل اإ

مفعول مماثل ملفعول الاس تنتادات اس تنتادات لها 

لهيا خالل دوراهتا العادية اليت تتوصل  اإ

مرة  يف لك ثالثة  دورة رمسية تعقد اللجنة .14

، يف وقد تقّرر اللجنة .يف مقّر الويبو الريسيس أأشهر

ظروف اضطرارية، النظر يف قضااي من خالل 

ىل اس تنتادات لها  مشاورات اقرتاضية والتوصل اإ

لهيا  مفعول مماثل ملفعول الاس تنتادات اليت تتوصل اإ

 خالل دوراهتا العادية.

مرة  يف لك ثالثة  دورة رمسية تعقد اللجنة .14

وقد تقّرر اللجنة، يف  .يف مقّر الويبو الريسيس أأشهر

ضطرارية، النظر يف قضااي من خالل ظروف ا

ىل اس تنتادات لها  مشاورات اقرتاضية والتوصل اإ

لهيا  مفعول مماثل ملفعول الاس تنتادات اليت تتوصل اإ

 خالل دوراهتا العادية.

ول بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة  .10  .26

الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل الأقل ليك يكمتل 

 النصاب القانوين.

ول بد من حضور أأربعة من أأعضاء  .1015

عىل الأقل ليك الاستشارية املس تقةل للرقابةاللجنة 

 يكمتل النصاب القانوين.

ول بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة  .15

 عىل الأقل ليك يكمتل النصاب القانوين.

ول بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة  .15

 يكمتل النصاب القانوين. عىل الأقل ليك

ىل املسؤولني يف  وجيوز للجنة .16 الاستشارية املس تقةل للرقابة  وجيوز للجنة .1116وجيوز للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  .11  .27 ىل املسؤولني يف  وجيوز للجنة .16أأن توده دعوة اإ أأن توده دعوة اإ
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ىل املسؤولني يف أأمانة الويبو أأو  أأن توده دعوة اإ

 غريمه حلضور الاجعامعات.

ىل املسؤولني يف أأمانة الويبو أأو  أأن توده دعوة اإ

 .دوراهتا الاجعامعاتغريمه حلضور 

 .دوراهتا أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور .دوراهتا أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور

عىل الأقل يف مّرتني يف الس نة  جتمتع اللجنةو  .17   .28

ومع ادلاخلية الرقابة  ةدورات خاصة مع مدير شعب

 مراجع احلساابت اخلاريج، عىل التوايل.

يف الس نة عىل  مّرة واحدة مّرتني جتمتع اللجنةو  .17

الأقل يف دورات خاصة مع مدير شعبة الرقابة 

الأخالقيات وأأمني  ريسس مكتبادلاخلية ومع 

 مراجع احلساابت اخلاريج، عىل التوايل.املظامل و 

الس نة عىل الأقل يف  مّرة واحدة جتمتع اللجنةو  .17

يف دورات خاصة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

مراجع ريسس مكتب الأخالقيات وأأمني املظامل و ومع 

 .احلساابت اخلاريج، عىل التوايل

عداد التقارير والاس تعراض هاء.  .29 عداد التقارير والاس تعراض .حاء هاء اإ عداد التقارير والاس تعراض حاء. اإ عداد التقارير و حاء. اإ  الاس تعراضاإ

ت طلع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  .12  .30

ادلول الأعضاء عىل معلها ابنتظام. وعىل وده 

اخلصوص، تعمل اللجنة بعد انعقاد لك واحد من 

اجعامعاهتا الرمسية عىل تنظمي اجعامع مع ادلول 

عداد تقرير توزعه عىل جلنة  الأعضاء يف الويبو واإ

 الربانمج واملزيانية.

 الاستشارية املس تقةل للرقابة  ت طلع اللجنة .1218

ادلول الأعضاء عىل معلها ابنتظام. وعىل وده 

 دورة واحد اخلصوص، تعمل اللجنة بعد انعقاد لك

الرمسية عىل تنظمي اجعامع  دوراهتا اجعامعاهتا من

عاليم  عداد ادلول الأعضاء يف الويبو ممثي مع اإ واإ

ىل  توزعه عىل  تقريرتقدمي و  ة الربانمج جلناإ

 واملزيانية.

ادلول الأعضاء عىل معلها  ت طلع اللجنة .18

ابنتظام. وعىل وده اخلصوص، تعمل اللجنة بعد 

الرمسية عىل تنظمي  دوراهتا من دورة انعقاد لك

عاليم اجعامع  ادلول الأعضاء يف الويبو ممثي مع اإ

ىل  تقريرتقدمي و   جلنة الربانمج واملزيانية.اإ

ادلول الأعضاء عىل معلها  ت طلع اللجنة .18

ابنتظام. وعىل وده اخلصوص، تعمل اللجنة بعد 

الرمسية عىل تنظمي  دوراهتا من دورة انعقاد لك

عاليم اجعامع  ادلول الأعضاء يف الويبو ممثي مع اإ

ىل  تقريرتقدمي و   جلنة الربانمج واملزيانية.اإ
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س تقدم اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  .13  .31

ىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية تقريرا   س نواي  اإ

ىل اس تعراضها لوظايف  العامة للويبو استنادا  اإ

ىل تفاعالهتا  التدقيق ادلاخي واخلاريج يف الويبو واإ

 مع الأمانة.

الاستشارية املس تقةل  اللجنةتقدم س تقدم  .1319

ىل جلنة الربانمج واملزيانية  للرقابة  تقريرا  س نواي  اإ

ىل اس تعراضها  وامجلعية العامة للويبو استنادا  اإ

ىل  لوظايف التدقيق ادلاخي واخلاريج يف الويبو واإ

 تفاعالهتا مع الأمانة.

ىل جلنة الربانمج  .19 تقدم اللجنة تقريرا  س نواي  اإ

ىل  واملزيانية وامجلعية العامة للويبو استنادا  اإ

التدقيق الرقابة ادلاخلية و اس تعراضها لوظايف 

ىل تفاعالهتا مع  ادلاخي و اخلاريج يف الويبو واإ

 الأمانة.

ىل جلنة الربانمج  .19 تقدم اللجنة تقريرا  س نواي  اإ

ىل  واملزيانية وامجلعية العامة للويبو استنادا  اإ

اس تعراضها لوظايف الرقابة ادلاخلية والتدقيق 

ىل تفاعالهتا مع الأمانة.  اخلاريج يف الويبو واإ

ة املس تقةل للرقابة يف تنظر اللجنة الاستشاري .14  .32

تقارير مراجع احلساابت اخلاريج املس تقل املقدمة 

للجنة الربانمج واملزيانية وتديل بتعليقات لتنظر قهيا 

جلنة الربانمج واملزيانية بغية تسسري تقدمي التقارير 

 من النظام املايل. 11.8للجمعية العامة وققا  للامدة 

 قةل للرقابة الاستشارية املس ت تنظر اللجنة .1420

  املس تقل يف تقارير مراجع احلساابت اخلاريج

املقدمة للجنة الربانمج واملزيانية وتديل بتعليقات 

لتنظر قهيا جلنة الربانمج واملزيانية بغية تسسري تقدمي 

من النظام  11.8التقارير للجمعية العامة وققا  للامدة 

 ولهذا الغرض، تتلقى اللجنة نسخة موقعة من املايل.

انعقاد دورة تقرير مراجع احلساابت اخلاريج قبل 

 .أأربعة أأسابيع عىل الأقلجلنة الربانمج واملزيانية ب

تنظر اللجنة يف تقارير مراجع احلساابت  .20

اخلاريج املقدمة للجنة الربانمج واملزيانية وتديل 

بتعليقات لتنظر قهيا جلنة الربانمج واملزيانية بغية 

للجمعية العامة وققا  للامدة تسسري تقدمي التقارير 

من النظام املايل. ولهذا الغرض، تتلقى  11.8

اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع احلساابت 

اخلاريج قبل انعقاد دورة جلنة الربانمج واملزيانية 

 بأأربعة أأسابيع عىل الأقل.

تنظر اللجنة يف تقارير مراجع احلساابت  .20

ج واملزيانية وتديل اخلاريج املقدمة للجنة الربانم

بتعليقات لتنظر قهيا جلنة الربانمج واملزيانية بغية 

تسسري تقدمي التقارير للجمعية العامة وققا  للامدة 

من النظام املايل. ولهذا الغرض، تتلقى  11.8

اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع احلساابت 

اخلاريج قبل انعقاد دورة جلنة الربانمج واملزيانية 

 ة أأسابيع عىل الأقل.بأأربع

تس تعرض ادلول الأعضاء مرة لك ثالث  .15  .17.33

س نوات، ولية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

جراءات الاختيار  وطريقة معلها وعضويهتا واإ

والتعاقب. وحتتفظ ادلول الأعضاء رمغ ذكل 

دراج ذكل الاس تعراض يف ددول  ماكنية طلب اإ ابإ

 الربانمج واملزيانية.أأعامل أأية دورة من دورات جلنة 

تس تعرض ادلول الأعضاء مرة لك ثالث  .15

س نوات، ولية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

جراءات الاختيار  وطريقة معلها وعضويهتا واإ

والتعاقب. وحتتفظ ادلول الأعضاء رمغ ذكل 

دراج ذكل الاس تعراض يف ددول  ماكنية طلب اإ ابإ

 لربانمج واملزيانية.أأعامل أأية دورة من دورات جلنة ا

حيرض الريسس أأو أأعضاء أ خرون يعّيهنم  .21

الريسس، حبمك املنصب، الاجعامعات الوجهية اليت 

تعقدها امجلعية العامة وجلنة الربانمج واملزيانية. 

وجيوز أأن حيرض الريسس أأو أأعضاء أ خرون يعّيهنم 

الريسس اجعامعات تعقدها جلان أأخرى، بناء عىل 

 .طلهبا.

الريسس أأو أأعضاء أ خرون يعّيهنم  حيرض .21

الريسس، حبمك املنصب، الاجعامعات الوجهية اليت 

تعقدها امجلعية العامة وجلنة الربانمج واملزيانية. 

وجيوز أأن حيرض الريسس أأو أأعضاء أ خرون يعّيهنم 

الريسس اجعامعات تعقدها جلان أأخرى، بناء عىل 

 طلهبا.
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 التقيمي اذلايت طاء. ذلايتالتقيمي ا طاء. التقيمي اذلايت طاء.   .18.34

جتري اللجنة، مّرة لك س نتني عىل الأقل،  .21   .35

تقيامي ذاتيا صخصوص غرضها ووليهتا لضامن قعالية 

 معلها.

جتري اللجنة، مّرة لك س نتني عىل الأقل،  .2122

تقيامي ذاتيا صخصوص غرضها ووليهتا لضامن قعالية 

 معلها.

 الأقل، جتري اللجنة، مّرة لك س نتني عىل .22

تقيامي ذاتيا صخصوص غرضها ووليهتا لضامن قعالية 

 معلها.

 أأمني اللجنة ايء. أأمني اللجنة ايء. أأمني اللجنة ايء.ادلمع من أأمانة الويبو واو ادلمع من أأمانة الويبو واو  .36

ىل اللجنة  .16  .37 تقدم أأمانة الويبو ادلمع اإ

الاستشارية املس تقةل للرقابة، وينبغي أأن تأأيت هذه 

املساعدة من خارج شعبة الويبو للتدقيق ادلاخي 

دارية والرقابة  وققا  ملبديئ املساءةل والشفاقية. الإ

وستتّخذ هذه املساعدة شلك خدمة متفّرغة 

ومس تقةل يف الفئة املهنية والعامة مقّدمة عىل أأساس 

نصف الوقت كأمانة للجنة الاستشارية املس تقةل 

ة اللوجستية للرقابة. ومن وظايف هذه املساعد

داري.  والتقنية ما يي: )أأ( تقدمي دمع لوجس يت واإ

 ويرتتب عىل ذكل

أأمينا للجنة يتوىل أأمانة الويبو تعنّي  تقدم  .1622

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل تقدمي  ادلمع اإ

للرقابة، وينبغي أأن تأأيت هذه املساعدة من خارج 

وققا  الإدارية شعبة الويبو للتدقيق ادلاخي والرقابة 

ملبديئ املساءةل والشفاقية. وستتّخذ هذه املساعدة 

شلك خدمة متفّرغة ومس تقةل يف الفئة املهنية 

والعامة مقّدمة عىل أأساس نصف الوقت كأمانة 

للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. ومن وظايف 

ىل اللجنة.املساعدة اللوجستية والتقنية هذه  ما اإ

داري. ويرتتب عىل واإ  يي: )أأ( تقدمي دمع لوجس يت

 ذكل

أأمينا للجنة يتوىل تقدمي أأمانة الويبو تعنّي   .2223

ىل اللجنة.املساعدة اللوجستية والتقنية   اإ

أأمينا للجنة يتوىل تقدمي أأمانة الويبو تعنّي   .23

ىل اللجنة.املساعدة اللوجستية والتقنية   اإ

وجوب الإعداد لجعامعات اللجنة الاستشارية   .38

عداد املس تقةل للرقا بة وحضورها واملساعدة عىل اإ

مرشوعات التقارير؛ )ب( والقيام بعمل جوهري 

الإعداد  وجوبساعدة وتشمل تكل امل  .23

الاستشارية املس تقةل  اللجنة دلورات لجعامعات 

عداد  للرقابة  وحضورها واملساعدة عىل اإ

 دلورات الإعداد وتشمل تكل املساعدة .2324

عداد مرشوعات  اللجنة وحضورها واملساعدة عىل اإ

كل أأو أأية مراسالت. وقد تشمل ت التقارير

 اللجنة دلورات الإعداد وتشمل تكل املساعدة .24

عداد مرشوعات  وحضورها واملساعدة عىل اإ

أأو أأية مراسالت. وقد تشمل تكل  التقارير
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 "(التغيريات عتتبّ )"

 املقرتحة الإضاقية التعديالت
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 الهنايية التعديالت املقرتحة

 "(النسخة الهنايية)"

وتقين يف التحضري لجعامعات اللجنة الاستشارية 

عداد واثيق  املس تقةل للرقابة ويشمل البحث واإ

حتتوي عىل معلومات أأساس ية ومسايل أأخرى 

 حسب طلب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

؛ )ب( والقيام بعمل جوهري مرشوعات التقارير

وتقين يف التحضري لجعامعات اللجنة الاستشارية 

وقد  ويشمل أأو أأية مراسالت. املس تقةل للرقابة 

عداد البحث  تشمل تكل املساعدة واثيق حتتوي واإ

طار أأساس ية  ورقات مواقف عىل معلومات يف اإ

حسب   ومسايل أأخرىالتحضري دلورات اللجنة،

 . الاستشارية املس تقةل للرقابة طلب اللجنة

عداد  املساعدة أأساس ية  ورقات مواقفالبحث واإ

طار التحضري دلورات اللجنة،  حسب طلب يف اإ

 اللجنة.

عداد  املساعدة أأساس ية  ورقات مواقفالبحث واإ

ط حسب طلب ار التحضري دلورات اللجنة، يف اإ

 اللجنة.

سهام ريسس  .24   .39 رى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإ جي 

 اللجنة وابلتشاور معه.

سهام ريسس  .2425 رى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإ جي 

 اللجنة وابلتشاور معه.

سهام ريسس  .25 رى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإ جي 

 اللجنة وابلتشاور معه.

 املزيانية .اكف املزيانية .اكف املزيانية .اكف زاي زيانيةامل زاي  .40

تكفل الويبو يف مزيانسهتا لفرتة الس نتني  .17  .41

اععامدات خاصة للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

تغطي التاكليف الس نوية املرتبطة ابلأنشطة املواقق 

علهيا وما يرتتب علهيا من نفقات، حسب ما 

. وعىل وده التحديد، تقتضيه اختصاصات اللجنة

عقد أأربعة اجعامعات رمسية يس تغرق لك واحد مهنا 

ىل مخسة أأايم مبدييا وحضور أأعضاء اللجنة  أأربعة اإ

الاستشارية املس تقةل للرقابة اجعامعات جلنة 

الربانمج واملزيانية واجعامعات أأخرى حسب ما هو 

مطلوب وتقدمي مساعدة جوهرية ومكتبية 

الويبو يف مزيانسهتا لفرتة  ت درج تكفل  .1725

الاستشارية  الس نتني اععامدات خاصة للجنة

املرتبطة   الس نوية تغطي التاكليف املس تقةل للرقابة 

املواقق علهيا وما املشموةل بولية اللجنة ابلأنشطة 

يرتتب علهيا من نفقات، حسب ما تقتضيه 

 عقد . وعىل وده التحديد، اختصاصات اللجنة

 تدوم يس تغرق رمسيةأأربع دورات  أأربعة اجعامعات 

ىل مخسة أأايم مبدييا واحدة واحد لك  ،مهنا أأربعة اإ

الاستشارية املس تقةل للرقابة وحضور أأعضاء اللجنة 

وامجلعية جلنة الربانمج واملزيانية دورات  اجعامعات 

الويبو يف مزيانسهتا لفرتة الس نتني  ت درج  .2526

تغطي التاكليف املرتبطة  اععامدات خاصة للجنة

. وعىل وده املشموةل بولية اللجنةابلأنشطة 

 واحدة لك تدوم رمسيةأأربع دورات  التحديد، عقد

ىل مخسة أأايم مبدييامهنا  وحضور أأعضاء  ،أأربعة اإ

وامجلعية جلنة الربانمج واملزيانية دورات  اللجنة

 ،واجعامعات أأخرى حسب ما هو مطلوبالعامة 

الالزمة، وتلقي مساعدة أأمني اللجنة لل وتقدمي 

 .، حسب الاقتضاءاملشورة اخلارجية

الويبو يف مزيانسهتا لفرتة الس نتني  ت درج  .26

تغطي التاكليف املرتبطة  خاصة للجنةاععامدات 

. وعىل وده املشموةل بولية اللجنةابلأنشطة 

 واحدة لك تدوم رمسيةأأربع دورات  التحديد، عقد

ىل مخسة أأايم مبدييا وحضور أأعضاء  ،مهنا أأربعة اإ

وامجلعية جلنة الربانمج واملزيانية دورات  اللجنة

 ،واجعامعات أأخرى حسب ما هو مطلوبالعامة 

الالزمة، وتلقي مساعدة أأمني اللجنة لل مي وتقد

 .، حسب الاقتضاءاملشورة اخلارجية
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 ،واجعامعات أأخرى حسب ما هو مطلوبالعامة  .وخدمات املشورة اخلارجية

، وتلقي الالزمةاعدة مسأأمني اللجنة لل وتقدمي 

، املشورة اخلارجية جوهرية ومكتبية وخدمات 

 .حسب الاقتضاء

وتتحمل الويبو نفقات أأعضاء اللجنة  .18  .42

الاستشارية املس تقةل للرقابة وققا  لنظام الويبو املايل 

 ولحئته.

وتتحمل الويبو نفقات أأعضاء اللجنة  .18

املايل  الاستشارية املس تقةل للرقابة وققا  لنظام الويبو

 ولحئته.

  

 املعلومات الرضورية .لم املعلومات الرضورية .لم املعلومات الرضورية .لم حاء املعلومات الرضورية حاء  .43

تزّود أأمانة الويبو اللجنة الاستشارية  .19  .44

املس تقةل للرقابة ابلواثيق واملعلومات املتعلقة جبدول 

 أأخرى يف وقت مبكروجهية معلومات  ةأأعاملها وبأأي

قبل انعقاد لك اجعامع رمسي. وس يكون للجنة نفاذ 

ىل مجيع املوظفني واخلرباء  غري مرشوط اإ

ىل  الاستشاريني يف املنظمة، قضال عن النفاذ اإ

 السجالت.

الاستشارية  تزّود أأمانة الويبو اللجنة .1926

ابلواثيق واملعلومات املتعلقة  املس تقةل للرقابة 

أأخرى يف ة وجهيمعلومات  ةجبدول أأعاملها وبأأي

دورة  اجعامع رمسي وقت مبكر قبل انعقاد لك

ىل مجيع رمسية . وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإ

املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف املنظمة، قضال 

ىل السجالت.  عن النفاذ اإ

ابلواثيق  تزّود أأمانة الويبو اللجنة .2627

معلومات  ةواملعلومات املتعلقة جبدول أأعاملها وبأأي

دورة  أأخرى يف وقت مبكر قبل انعقاد لكهية وج

ىل مجيع رمسية . وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإ

املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف املنظمة، قضال 

ىل السجالت.  عن النفاذ اإ

ابلواثيق واملعلومات  تزّود أأمانة الويبو اللجنة .27

أأخرى وجهية معلومات  ةاملتعلقة جبدول أأعاملها وبأأي

. دورة رمسية قت مبكر قبل انعقاد لكيف و 

ىل مجيع  وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإ

املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف املنظمة، قضال 

ىل السجالت.  عن النفاذ اإ

 تالتعديالت املدخةل عىل الاختصاصا ممي. التعديالت املدخةل عىل الاختصاصات ممي. التعديالت املدخةل عىل الاختصاصات ممي.   .19.45

 التعديالتواققت امجلعية العامة للويبو عىل  .27   .46

 2007يف سبمترب هذه الاختصاصات ل السابقة 

واققت امجلعية العامة للويبو عىل  .2728

لتعديالت السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب ا

واققت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت  .28

 2007السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب 
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. 2012وأأكتوبر  2011وسبمترب  2010وسبمترب 

 تعديلواققت امجلعية العامة للويبو عىل أ خر و 

 .2015( يف أأكتوبر PBC/24/4)واردة يف الوثيقة 

وأأكتوبر  2011وسبمترب  2010وسبمترب  2007

. وواققت امجلعية العامة للويبو عىل أ خر 2012

( يف أأكتوبر PBC/24/4تعديل )واردة يف الوثيقة 

2015. 

. 2012وأأكتوبر  2011وسبمترب  2010وسبمترب 

وواققت امجلعية العامة للويبو عىل أ خر تعديل 

 .2015( يف أأكتوبر PBC/24/4)واردة يف الوثيقة 

مرة لك ثالث  ،تس تعرض ادلول الأعضاء .28   .47

س نوات، ولية اللجنة وطريقة معلها وعضويهتا 

جراءات الاختيار والتعاقب. وحتتفظ ادلول  واإ

دراج ذكل ا ماكنية طلب اإ لأعضاء رمغ ذكل ابإ

الاس تعراض يف ددول أأعامل أأية دورة من دورات 

 جلنة الربانمج واملزيانية.

مرة لك ثالث  ،تس تعرض ادلول الأعضاء .2829

س نوات، ولية اللجنة وطريقة معلها وعضويهتا 

جراءات الاختيار والتعاقب. وحتتفظ ادلول  واإ

ماكنية طل دراج ذكل الأعضاء رمغ ذكل ابإ ب اإ

الاس تعراض يف ددول أأعامل أأية دورة من دورات 

 .جلنة الربانمج واملزيانية

مرة لك ثالث  ،تس تعرض ادلول الأعضاء .29

س نوات، ولية اللجنة وطريقة معلها وعضويهتا 

جراءات الاختيار والتعاقب. وحتتفظ ادلول  واإ

دراج ذكل  ماكنية طلب اإ الأعضاء رمغ ذكل ابإ

ل أأعامل أأية دورة من دورات الاس تعراض يف ددو 

 جلنة الربانمج واملزيانية.

 ]هناية املرقق الثاين والوثيقة[


