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جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  10اإىل  12سبمترب 2018

قائمة القرارات التي اعتمدتها جلنة الربنامج وامليزانية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

البند  1من جدول ا ألعامل افتتاح ادلورة
البند  2من جدول ا ألعامل انتخاب رئيس جلنة الربانمج واملزيانية وانئيب الرئيس

انتخبت جلنة الربانمج واملزيانية ،ألغراض دوراهتا املزمع عقدها يف عايم  2018و ،2019السفري أأندرو س تيزن
(اململكة املتحدة) رئيسا للجنة ،والس يد راول فارغاس خواريس (املكس يك) والس يدة لييين غرييك (لتفيا) انئبني
لرئيس اللجنة.
البند  3من جدول ا ألعامل اعامتد جدول ا ألعامل
الوثيقة .WO/PBC/28/1

اع متدت جلنة الربانمج واملزيانية جدول ا ألعامل (الوثيقة .)WO/PBC/28/1
البند  4من جدول ا ألعامل تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
الوثيقة .WO/PBC/28/2
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أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو ابلإحاطة علام مبمضمو تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
(الوثيقة .) WO/PBC/28/2
البند  5من جدول ا ألعامل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وميثاق
الرقابة ادلاخلية
الوثيقة .WO/PBC/28/3

إا جلنة الربانمج واملزيانية:
( أأ) أأوصت امجلعية العامة للويبو ابعامتد ما ييل:
 1التعديالت املقرتح اإدخالها عىل اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،بصيغهتا املعدّةل
أأثناء ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية والواردة يف مرفق هذه الوثيقة؛
 2والتعديالت املقرتح اإدخالها عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية ابلصيغة الواردة يف املرفق الثاين من
الوثيقة .WO/PBC/28/3
(ب) ّ
ووّجت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأيمضا اإىل اس تعراض التعديالت واقرتاح تعديالت حسب
الاقتمضاء لإدراّجا يف ميثاق الويبو للرقابة ادلاخةل أأو س ياسة التحقيق ،وفقا لختصاصات تكل اللجنة ،بغرض
توضيح اجلداول الزمنية املنشودة يف معلييت الإبالغ والتحقيق لمضام معاجلة القمضااي يف الوقت املناسب ،مع مراعاة
أأفمضل املامرسات املتّبعة عىل صعيد منظومة ا ألمم املتحدة وتقرير وحدة التفتيش املشرتكة التابعة ل ألمم املتحدة بش أأ
اس تعراض الس ياسات واملامرسات اخلاصة ابلتبليغ عن اخملالفات يف منظامت منظومة ا ألمم املتحدة
( )JIU/REP/2018/4وذكل قبل موعد انعقاد ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.
البند  6من جدول ا ألعامل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
الوثيقة .WO/PBC/28/4

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول ا ألعمضاء يف الويبو ابلإحاطة علام مبمضمو
تقرير مراجع احلساابت اخلاريج (الوثيقة .)WO/PBC/28/4
البند  7من جدول ا ألعامل التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
الوثيقة .WO/PBC/28/5

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبمضمو التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية (الوثيقة.)WO/PBC/28/5

WO/PBC/28/14
3

البند  8من جدول ا ألعامل تقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة
الوثيقة .WO/PBC/28/6

إا جلنة الربانمج واملزيانية:
 1أأحاطت علام هبذا التقرير (الوثيقة )WO/PBC/28/6؛
 2و أأبدت ترحيهبا وت أأييدها لتقيمي ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصيات الواردة يف اإطار الواثئق التالية وبصيغهتا املبيّنة
يف هذا التقرير:








(IU/REP/2017/9التوصيتا  3و)6؛
( JIU/REP/2017/7التوصية )7؛
( JIU/REP/2017/6التوصية  )6؛
( JIU/REP/2017/3التوصية )1
( JIU/REP/2016/7التوصية )8
( JIU/REP/2014/9التوصية )3
( JIU/REP/2012/9التوصية )3

 3ودو الإخالل مبا س تقدمه ادلول ا ألعمضاء من اقرتاحات يف املس تقبل بش أأ اس تعراض اإطار احلومكة
يف الويبو ،أأبدت ت أأييدها لتقيمي ا ألمانة حلاةل تنفيذ التوصية  1الواردة يف اإطار الوثيقة JIU/REP/2014/2؛
 4ودعت ا ألمانة اإىل اقرتاح تقيمي للتوصيات املفتوحة اليت قدمهتا وحدة التفتيش املشرتكة يك تنظر فيه
ادلول ا ألعمضاء.
البند  9من جدول ا ألعامل تقرير أأداء الربانمج للثنائية 17/2016
الوثيقة .WO/PBC/28/7

إا جلنة الربانمج واملزيانية ،اإذ اس تعرضت تقرير أأداء الربانمج للثنائية ( 17/2016الوثيقة  ،)WO/PBC/28/7و أأ ّقرت
بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت ل ألمانة ،أأوصت ب أأ تيط مجعيات الويبو علام اب ألداء املايل والربانجمي الإجيايب للمنظمة يف الثنائية
.17/2016
البند  10من جدول ا ألعامل تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأ تقرير أأداء الربانمج للثنائية 17/2016
الوثيقة .WO/PBC/28/8

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام بتقرير التثبيت ا ُملعد من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية بش أأ تقرير أأداء الويبو
للثنائية ( 17/2016الوثيقة .)WO/PBC/28/8
البند  11من جدول ا ألعامل التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2017
الوثيقة .WO/PBC/28/9
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أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة وامجلعيات ا ألخرى لدلول ا ألعمضاء يف الويبو ابملوافقة عىل التقرير املايل الس نوي
والبياانت املالية الس نوية لعام ( 2017الوثيقة .)WO/PBC/28/9
البند  12من جدول ا ألعامل وضع تسديد الاشرتااكت وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل يف  30يونيو 2018
الوثيقة .WO/PBC/28/10

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام مبمضمو وضع تسديد الاشرتااكت وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل يف  30يونيو 2018
(الوثيقة .)WO/PBC/28/10
البند  13من جدول ا ألعامل التقرير الس نوي عن املوارد البرشية
الوثيقة .WO/PBC/28/INF/1
البند  14من جدول ا ألعامل الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة
الوثيقة .WO/PBC/28/11

إا جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،ب أأ تل متس من ا ألمانة أأ تواصل املشاركة يف الفريق العامل
التابع لش بكة املالية واملزيانية واملعين ابلت أأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،و أأ ترصد أأيّة اقرتاحات حمدّدة يقدهما ا ألمني العام
اإىل امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف دروهتا الثالثة والس بعني.
البند  15من جدول ا ألعامل وضع معلية الإصالح ادلس توري
الوثيقة .WO/PBC/28/12

إا جلنة الربانمج واملزيانية أأحاطت علام بوضع معلية الإصالح ادلس توري (الوثيقة  ،)WO/PBC/28/12وال متست من
ا ألمانة أأ تطلعها عىل مس تجدات وضع العملية يف دورهتا الثالثني يف سب مترب .2019
البند  16من جدول ا ألعامل مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك اتاد
الوثيقتا  WO/PBC/25/16و.WO/PBC/27/13

إا جلنة الربانمج واملزيانية:
 1أأحاطت علام ابلقرار الصادر عن امجلعية العامة لعام  2017والوارد يف الفقرتني  88و 89من
الوثيقة  ،A/57/12و أأجرت مناقشة يف هذا الش أأ  ،مع مراعاة الوثيقتني WO/PBC/25/16
و ،WO/PBC/27/13وكذكل بياانت ادلول ا ألعمضاء؛
 2ولحظت أأنه مل حيصل توافق يف ا آلراء بش أأ املسائل املطروحة للمناقشة مضن بند جدول ا ألعامل احلايل؛
وقررت الالامتس من ا ألمانة أأ تقدم ،خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ،رشحا شفهيا
3
ّ
عن مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ومهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك اتاد.
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البند  17من جدول ا ألعامل املرشوعات التمكيلية يف اإطار اخلطة الر أأساملية الرئيس ية
الوثيقة .WO/PBC/28/13

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،ابملوافقة عىل أأ يُم َّول من أأموال الويبو الاحتياطية اثنا من
املرشوعات التمكيلية الواردة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية مببلغ اإجاميل قدره  3ماليني فرنك سويرسي ،وابلإحاطة علام
ابلفرص املس تقبلية لتحسني البىن التحتية للمباين.
البند  18من جدول ا ألعامل اختتام ادلورة
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل
اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة (الصيغة املعدّ ةل)
من اإعداد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 12سبمترب 2018

أألف .ادليباجة
 .1وافقت امجلعية العامة للويبو املعقودة يف سبمترب  2005عىل اإنشاء جلنة تدقيق للويبو .ويف سبمترب ،2010
وافقت امجلعية العامة للويبو عىل تغيري تسمية اللجنة لتصبح اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وعدَّلت اإجراءات
تشكيلها وتعاقب أأعمضاهئا.

ابء .ا ألدوار واملسؤوليات
 .2اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة (اللجنة) يه هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة للويبو وجلنة الويبو للربانمج
واملزيانية .ويه جلنة خرباء استشارية مس تقةل تساعد امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو للربانمج واملزيانية يف أأداء
مسؤولياهتام الرقابية.
.3

تتوىل اللجنة املسؤوليات التالية:
( أأ) يف التقارير املالية:
اإسداء املشورة بشأأ الآاثر املرتتبة عىل الويبو من املسائل والتوّجات البارزة يف البياانت املالية
وتقرير أأداء الويبو؛
مناقشة التغيريات الإدارية يف س ياسات احملاس بة واملعايري احملاسبية.
(ب) يف اإدارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية:
 1اس تعراض جودة وفعالية اإجراءات اإدارة اخملاطر وإاسداء املشورة بشأأهنا؛
 2اس تعراض مالءمة وفعالية اإطار املراقبة ادلاخلية وإاسداء املشورة بشأأنه؛
 3اس تعراض التعديالت املقرتحة للنظام املايل ولحئته وإاسداء املشورة بشأأهنا.
(ج) يف املراجعة اخلارجية للحساابت:
 1تبادل املعلومات والآراء مع مراجع احلساابت اخلاريج بشأأ الاسرتاتيجية العامة ملراجعة
احلساابت واخملاطر الكبرية وخطط العمل املقرتحة؛
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 2اإنشاء أآلية ملناقشة أأمه النتاجئ والتوصيات املنبثقة عن مراجعة احلساابت مع مراجع احلساابت
اخلاريج؛
 3النظر يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ورفع التعليقات عليه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يك
تنظر فهيا؛
 4اس تعراض الإجراءات اليت اختذهتا الإدارة اس تجاب ًة لنتاجئ املراجعة اخلارجية للحساابت
وتوصياهتا.
(د) يف الرقابة ادلاخلية:
 1اس تعراض خطة العمل املقرتحة لشعبة الرقابة ادلاخلية ،ا ّإاب ادلورة ا ألخرية من العام السابق
لتنفيذها ،وإاسداء املشورة بشأأهنا مع ضام التنس يق مع خطة معل املراجعة اخلارجية للحساابت؛
 2اس تعراض تنفيذ خطة معل شعبة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ معليات التقيمي ادلاخلية واخلارجية
وإاسداء املشورة بشأأ جودة وظيفة الرقابة ادلاخلية وفعاليهتا وكفاءهتا واس تقاللها التنظميي؛
 3اإسداء املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف القمضااي اليت يوجد فهيا عائق جوهري خيل
ابس تقالليته وموضوعيته ،مبا يف ذكل تمضارب املصاحل؛
 4اس تعراض الس ياسات وا ألدةل املقرتحة للرقابة ادلاخلية وإاسداء املشورة بشأأهنا؛
 5اس تعراض تنفيذ توصيات الرقابة ادلاخلية وإاسداء املشورة بشأأهنا؛
 6اس تعراض ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية عىل أأساس دوري ،ابلتشاور مع مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية ،ورفع ما يتالءم من توصيات التعديل اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا؛
 7اإسداء املشورة للمدير العام بشأأ تعيني أأو اإقاةل ،حبسب احلال ،مدير شعبة الرقابة ادلاخلية،
مبا يف ذكل اس تعراض اإعال الوظيفة الشاغرة املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين ،وتقدمي تعليقات
ملساعدة جلنة التنس يق دلى النظر يف اإقرار التعيني املقرتح؛
 8تقدمي معلومات اإىل املدير العام ألغراض تقيمي أأداء مدير شعبة الرقابة ادلاخلية؛
 9اإسداء املشورة بشأأ ادعاءات سوء السلوك املوّجة للمدير العام ،وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية
(الفقرات  24و 41و)42؛
 10اإسداء املشورة بشأأ ادعاءات سوء السلوك املوّجة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،وفقا مليثاق
الرقابة ادلاخلية (الفقرة  .)22ول جيوز اختاذ أأي اإجراءات تقيق يف أأي ادعاءات َّ
موّجة ملدير شعبة
الرقابة ادلاخلية أأو املديرين السابقني للشعبة دو موافقة اللجنة؛
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 11اس تعراض ادعاءات سوء السلوك املوّجة ملوظفي شعبة الرقابة ادلاخلية احلاليني والسابقني
وإاسداء املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأ الترصف الواجب يف تكل احلالت.
(ه) يف ا ألخالقيات:
 1اس تعراض خطة العمل املقرتحة ملكتب ا ألخالقيات ،ا ّإاب ادلورة ا ألخرية من العام السابق
لتنفيذها ،وإاسداء املشورة بشأأهنا؛
 2اس تعراض تنفيذ خطة معل مكتب ا ألخالقيات وإاسداء املشورة بشأأ جودة وظيفة
ا ألخالقيات وفعاليهتا وكفاءهتا؛
 3اإسداء املشورة لرئيس مكتب ا ألخالقيات يف القمضااي اليت يوجد فهيا عائق جوهري خيل
ابس تقالليته وموضوعيته ،مبا يف ذكل تمضارب املصاحل؛
 4اس تعراض الس ياسات املقرتحة يف جمال ا ألخالقيات وإاسداء املشورة بشأأهنا؛
 5اإسداء املشورة للمدير العام بشأأ تعيني أأو اإقاةل ،حبسب احلال ،رئيس مكتب ا ألخالقيات،
مبا يف ذكل اس تعراض اإعال الوظيفة الشاغرة املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين؛
 6تقدمي معلومات اإىل املدير العام ألغراض تقيمي أأداء رئيس مكتب ا ألخالقيات.
(و) مسؤوليات أأخرى:
 1اس تعراض الس ياسات املقرتحة أأو أأنشطة أأو مشاريع حمددة ،بناء عىل طلب امجلعية العامة
للويبو أأو جلنة الويبو للربانمج واملزيانية ،وإاسداء املشورة بشأأهنا؛
 2توجيه ما تراه مناس با من التوصيات ،يف الشؤو اليت تندرج مضن اختصاصاهتا ،اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية.

جمي .العمضوية واملؤهالت
 .4تؤلّف اللجنة من س بعة أأعمضاء ينمتو اإىل اجملموعات ا إلقلميية الس بع لدلول ا ألعمضاء يف الويبو .وستتوىل جلنة
الربانمج واملزيانية تعيني ا ألعمضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة تكمي تنش هئا اللجنة لهذا الغرض وتساعدها
يف ذكل اللجنة القامئة.
.5

ستنفّذ أآلية التعاقب ألعمضاء اللجنة كام ييل:
َّ
يعني مجيع أأعمضاء اللجنة ملدة ثالث س نوات ،جتدد ملرة واحدة .ول يعمل أأي عمضو يف اللجنة ملدة
( أأ)
تزيد عىل ست س نوات يف الإجامل؛
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(ب) ي ُستبدل لك عمضو من أأعمضاء اللجنة مبرحش من اجملموعة ا إلقلميية نفسها اليت ينمتي اإلهيا .وإاذا اك العمضو
اخلارج ينمتي اإىل مجموعة إاقلميية لها ممثل أآخر ،فسيُستبدل بعمضو من اجملموعة أأو اجملموعات ا إلقلميية غري املمث َّةل
يف اللجنة .ولكن ،يف حال عدم وجود مرحش من اجملموعة ا إلقلميية املعنية يس تويف املعايري اليت تمضعها هيئة
التحكمي وفقا لقرار امجلعية العامة (الوارد يف الفقرة  30من الوثيقة  )WO/GA/39/14واملبيّنة يف الفقرات
 14و 15و 21و 22و 26من الوثيقة  ،WO/GA/39/13فس َّ
يعني املرحش ا ألعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة أأاي
اك متثيهل ا إلقلميي؛
(ج) تطبق معلية الاختيار املبيَّنة يف الفقرة  28من الوثيقة WO/GA/39/13؛
(د) يف حاةل اس تقاةل أأحد أأعمضاء اللجنة أأو وفاته أأثناء مدة معهل ،جيوز الاس تعانة بقامئة اخلرباء احملدَّدة
خالل معلية الاختيار.
 .6تتأأكد هيئة التحكمي من أأ املرحشني اذلين تويص هب م ليك تع ّيهن م جلنة الربانمج واملزيانية يمتتعو ابملؤهالت
واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق والتقيمي واحملاس بة وإادارة اخملاطر والتحقيق والشؤو القانونية وتكنولوجيا
املعلومات وا ألخالقيات وإادارة املوارد البرشية وغريها من املسائل املالية والإدارية .وينبغي الاسرتشاد يف معلية
الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف والتعاقب .وس تحاول هيئة التحكمي ،عند تقدمي توصياهتا الهنائية اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية ،أأ تمضمن التوافق ومزجي املهارات واخلربات املناسب والتواز بني الرجال والنساء يف تشكيل
اللجنة معوما .وتراعي يف ذكل درجة اس تعداد املرحشني للعمل والزتاهم م وهمنيهت م ونزاههت م واس تقالليهت م .وجيب أأ
يكو املرحشو متقنني للغة الإنلكزيية؛ ويكو اإتقا أأي لغة أأخرى من لغات الويبو الرمسية مزية اإضافية .وعند تقدمي
التوصيات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،س تتيح هيئة التحكمي السري اذلاتية املعنية اخلاصة بلك ا ألشخاص املرحشني
للتعيني يف اللجنة.
.7

ينبغي أأ تكو اللجنة جامعة للكفاءات يف اجملالت التالية:
( أأ) الإملام ابلشؤو التقنية أأو التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛
(ب) اخلربة يف اإدارة منظامت مشاهبة من حيث احلج م والتعقيد؛
(ج) فه م ا ألوضاع العامة اليت تعمل فهيا املنظمة ،مبا يف ذكل أأهدافها وثقافهتا وبنيهتا؛
(د) فه م دقائق الوضع الإداري وهيالك املساءةل يف املنظمة؛
(ه) اخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة يف منظومة ا ألمم املتحدة؛
(و) اخلربة ادلولية و /أأو احلكومية ادلولية.

 .8ينبغي أأ يكو ا ألعمضاء اجلدد عىل اإملام بأأهداف املنظمة وبنيهتا وثقافهتا والقواعد اليت تمكها ،أأو يلموا هبا من
خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة الويبو ابلتشاور مع ادلول ا ألعمضاء ومشاركهتا.
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 .9يعمل ا ألعمضاء بصفهت م الشخصية؛ ول جيوز أأ يفوضوا واجباهت م ،ول أأ ينوب عهن م أأي خشص أآخر يف
دورات اللجنة .ول يطلب ا ألعمضاء ،عند أأداء واجباهت م ،ول يتلقو تعلاميت من أأي حكومة أأو أأي طرف أآخر.
 .10يوقّع أأعمضاء اللجنة بيا اإفصاح عن املصاحل.
 .11ل جيوز ألعمضاء اللجنة ول ألفراد أأرسمه املبارشة ّ
الرتحش للتعيني يف الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة
خالل مدة وليهت م وطيةل مخس س نوات بعد انقمضاء مدة وليهت م.

دال .منصب الرئيس
 .12ينتخب أأعمضاء اللجنة س نواي رئيسا وانئبا للرئيس .ويف حال أأصبح منصب الرئاسة شاغرا قبل انهتاء فرتة
الولية ،يتوىل انئب الرئيس منصب الرئيس حىت انهتاء ولية سلفه ،وينتخب ا ألعمضاء انئب رئيس أآخر .ويف حال
غياب لك من الرئيس وانئبه ،جيوز لبايق ا ألعمضاء تسمية رئيس ابلإانبة من بيهن م لتوجيه الاجامتع أأو ادلورة بأأمكلها.

هاء .رد التاكليف
 .13ل يتقاىض ا ألعمضاء أأجرا لقاء ا ألنشطة اليت يمضطلعو هبا بصفهت م أأعمضاء يف اللجنة .ولكن ،تر ّد الويبو ألعمضاء
اللجنة ،وفقا لنظام الويبو املايل ولحئته ،أأي تاكليف سفر وبدل اإقامة يتكبدوهنا ابلرضورة يف السفر من أأجل
املشاركة يف اللجنة والاجامتعات الرمسية ا ألخرى.

واو .حامية ا ألعمضاء
 .14يُمنح أأعمضاء اللجنة حامية من الإجراءات املتخذة ضدمه نتيجة ا ألنشطة اليت يؤدوهنا خالل ممارس هت م
ملسؤولياهت م أكعمضاء يف اللجنة ،طاملا نفذوا تكل ا ألنشطة حبسن نية وبذلوا العناية الواجبة.

زاي .الاجامتعات والنصاب القانوين
 .15تعقد اللجنة دورة رمسية لك ثالثة أأشهر يف مقر الويبو الرئييس .وقد تقرر اللجنة ،يف ظروف اضطرارية،
النظر يف قمضااي من خالل مشاورات افرتاضية والتوصل اإىل اس تنتاجات لها ا ألثر ذاته لالس تنتاجات اليت تتوصل
اإلهيا خالل دوراهتا العادية.
 .16ل بد من حمضور أأربعة من أأعمضاء اللجنة عىل ا ألقل ليك يكمتل النصاب القانوين.
 .17جيوز للجنة أأ توجه دعوة اإىل املسؤولني يف أأمانة الويبو أأو غريمه حلمضور دوراهتا.
 .18جتمتع اللجنة مرة واحدة يف الس نة عىل ا ألقل يف جلسات خاصة مع املدير العام ومدير اإدارة املوارد البرشية
واملراقب ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية ورئيس مكتب ا ألخالقيات و أأمني املظامل ومراجع احلساابت اخلاريج،
عىل التوايل.
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حاء .اإعداد التقارير والاس تعراض
 .19تُطلع اللجنة ادلول ا ألعمضاء عىل معلها ابنتظام .وعىل وجه اخلصوص ،تعقد اللجنة ،عقب لك دورة من
دوراهتا الرمسية ،اجامتعا اإعالميا مع ممثيل ادلول ا ألعمضاء يف الويبو وتقدّ م تقريرا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.
 .20تقدّ م اللجنة تقريرا س نواي اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة للويبو ،تعرض فيه أأنشطهتا ومعليات
التقيمي اليت نفذهتا واس تنتاجاهتا ابإجياز .ويتمضمن التقرير الس نوي أأيمض ًا تعليقات اللجنة عىل تقرير مراجع احلساابت
اخلاريج ليك تنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية .ولهذا الغرض ،تتلقى اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع احلساابت
اخلاريج قبل موعد دورة جلنة الربانمج واملزيانية بأأربعة أأسابيع عىل ا ألقل.
 .21حيرض الرئيس أأو أأعمضاء أآخرو يع ّيهن م الرئيس ،حبمك املنصب ،الاجامتعات الوجهية اليت تعقدها امجلعية العامة
وجلنة الربانمج واملزيانية .وجيوز أأ حيرض الرئيس أأو أأعمضاء أآخرو يع ّيهن م الرئيس اجامتعات تعقدها جلا أأخرى ،بناء
عىل طلهبا.

طاء .التقيمي اذلايت
 .22جتري اللجنة ،مرة لك س نتني عىل ا ألقل ،تقيامي ذاتيا لغرضها ووليهتا من أأجل ضام فعالية معلها.

ايء .أأمني اللجنة
ّ .23
تعني أأمانة الويبو ،ابلتشاور مع اللجنة ،أأمينا للجنة يتوىل تقدمي املساعدة اللوجستية والتقنية اإىل اللجنة.
وجيوز للجنة أأيمض ًا أأ تس تعني خبرباء استشاريني خارجيني ،حبسب احلاجة ،دلمع أأعاملها.
 .24تشمل تكل املساعدة الإعداد دلورات اللجنة وحمضورها واملساعدة يف اإعداد مرشوعات التقارير و أأي
مراسالت .وقد تشمل أأيمض ًا اإعداد حبوث وورقات مواقف أأساس ية يف اإطار التحمضري دلورات اللجنة ،حسب طلب
اللجنة.
ُ .25جيرى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإسهام رئيس اللجنة وابلتشاور معه.

اكف .املزيانية
 .26تُدرج الويبو يف مزيانيهتا للثنائية اعامتدات خاصة للجنة تغطي التاكليف املرتبطة اب ألنشطة املشموةل بولية
اللجنة ،ويه تديدا عقد أأربع دورات رمسية تدوم لك واحدة مهنا أأربعة اإىل مخسة أأايم مبدئيا ،وحمضور أأعمضاء
اللجنة دورات جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة واجامتعات أأخرى حسب ما هو مطلوب ،وتقدمي أأمني اللجنة
ادلمع املطلوب ،والاس تعانة خبرباء استشاريني خارجيني حسب الاقتمضاء.
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لم .املعلومات الرضورية
تزود أأمانة الويبو اللجنة ابلواثئق واملعلومات املتعلقة جبدول أأعاملها وبأأي معلومات وجهية أأخرى يف وقت
ّ .27
مبكر قبل موعد لك دورة رمسية .وس يكو للجنة نفاذ غري مرشوط اإىل مجيع املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف
املنظمة ،فمضال عن النفاذ اإىل السجالت.

ممي .التعديالت املدخةل عىل الاختصاصات
 .28وافقت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب  2007وسبمترب 2010
وسبمترب  2011و أأكتوبر  2012و أأكتوبر  .2015ووافقت امجلعية العامة للويبو عىل أآخر تعديل يف أأكتوبر 2018
(الوثيقة .)WO/PBC/28/3
 .29تس تعرض ادلول ا ألعمضاء ،مرة لك ثالث س نوات عىل ا ألقل ،دور اللجنة ومسؤولياهتا وطريقة معلها
وعمضويهتا .وتيسريا ذلكل الاس تعراض ،تقوم اللجنة ابس تعراض اختصاصاهتا عىل أأساس دوري ،ورفع ما يتالءم من
توصيات التعديل اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا .وبغض النظر عن الاس تعراض ادلوري ،جيوز لدلول
ا ألعمضاء أأ تطلب اإدراج اس تعراض يف جدول أأعامل أأي دورة من دورات جلنة الربانمج واملزيانية.
[هناية املرفق والوثيقة]

