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WO/PBC/28/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  23 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون الثامنة الدورة
ىل  10جنيف، من   2018سبمترب  14اإ

 الرقابة وميثاق للرقابة املستقلة االستشارية الويبو جلنة اختصاصات على إدخاهلا املقرتح التعديالت
 الداخلية

عدادوثيقة   الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة جلنة من اإ

اس تعرضت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة( اختصاصاهتا، خالل دورهتا الثامنة والأربعني املعقودة يف  .1

عت عىل ادلول الأعضاء والأمانة ، وفقًا ملا نصت عليه 2018مارس  تكل الاختصاصات، واقرتحت عددا من التعديالت وز ِّ

 لأغراض التشاور علهيا.

قلميية ودولتني عضوين والأمانة ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية. .2  وتلقت اللجنة بعد ذكل تعليقات من مجموعة اإ

ن د اب  ووافقت اللجنة عىل  ورهتا التاسعة والأربعني.واس تعرضت اللجنة تكل التعليقات ونظرت فهيا حسب الأصول اإ

دخالها عىل اختصاصات جلنة  التعديالت املقرتحة، بصيغهتا الواردة يف املرفق الأول من هذه الوثيقة "التعديالت املقرتح اإ

 الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"، بعد مناقش هتا مع املستشار القانوين واس تعراضها جمددا.

ىل حتقيق ما ييل:وهتدف التعدي .3 دخالها عىل الاختصاصات اإ  الت املقرتح اإ

زايدة الوضوح والاتساق يف وصف دور اللجنة ومسؤولياهتا وفقا جملالت املسؤولية املناطة عادًة  –

 الرقابة؛ بلجان
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ةل من ميثاق الرقابة ادلاخلية يف عام  –  ؛2016مواءمة الاختصاصات مع النسخة املعدَّ

 فامي يتعلق بوظيفة الأخالقيات.توضيح مسؤوليات اللجنة  –

ىل الطبيعة املرتابطة بني وثيقَتي اختصاصات اللجنة وميثاق الرقابة ادلاخلية، ستس تتبع بعض التعديالت  .4 ونظرا اإ

وذلكل، تويص اللجنة بدراسة وتعديل الوثيقتني يف الوقت نفسه لضامن التوافق  املقرتحة تعديالت يف ميثاق الرقابة ادلاخلية.

 هنام.التام بي

دخالها عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية، والَت ُأعدت ابلتشاور مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية،  .5 وهتدف التعديالت املقرتح اإ

ىل حتقيق ما ييل:  اإ

 بيان أأحدث التغيريات يف املعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل؛ –

ن دورهتا السابعة وامخلسني؛ مراعاة التعديالت الَت اعمتدهتا امجلعية العامة – اب   للويبو يف نظام موظفي الويبو اإ

 توضيح بعض الأحاكم الَت أأاثرت تفسريات خمتلفة؛ –

 املواءمة بني ميثاق الرقابة ادلاخلية واختصاصات اللجنة. –

 يبو.وتعرض اللجنة اقرتاحاهتا عىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا وتوافق علهيا امجلعية العامة للو  .6

ةل من اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة،  .7 وحيتوي املرفق الأول من هذه الوثيقة عىل النسخة املعدَّ

ةل من ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية.  لك من وتيسريا لس تعراض التعديالت، حيتوي وحيتوي املرفق الثاين عىل النسخة املعدَّ

 املرفق الثالث والرابع عىل جدولني ابلتعديالت املقرتحة بنسق "تتبع التغيريات".

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .8

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية  .9

العامة للويبو ابملوافقة عىل التعديالت املقرتحة يف 

اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل 

قابة ادلاخلية، بصيغهتام الواردتني للرقابة وميثاق الر 

يف املرفقني الأول والثاين من الوثيقة 

WO/PBC/28/3. 

 [تيل ذكل املرفقات]
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دخالها عىل  التعديالت املقرتح اإ

 اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

عداد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمن   اإ

 2018يوليو  23

 ادليباجة أألف.

نشاء جلنة تدقيق للويبو. 2005وافقت امجلعية العامة للويبو املعقودة يف سبمترب  .1 ، 2010ويف سبمترب  عىل اإ

جراءات  وافقت امجلعية العامة للويبو لت اإ عىل تغيري تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة" وعدَّ

 تشكيلها وتعاقب أأعضاهئا.

 الأدوار واملسؤوليات ابء.

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة( يه هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة للويبو وجلنة الويبو للربانمج  .2

جلنة خرباء استشارية مس تقةل تساعد امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو للربانمج واملزيانية يف أأداء ويه  واملزيانية.

 مسؤولياهتام الرقابية.

 تتوىل اللجنة املسؤوليات التالية: .3

 يف التقارير املالية: (أأ  )

سداء املشورة بشأأن الآاثر املرتتبة عىل الويبو من املسائل والتوهجات البارزة يف البياان "1" ت اإ

 املالية وتقرير أأداء الويبو؛

 مناقشة التغيريات الإدارية يف س ياسات احملاس بة واملعايري احملاسبية. "2"

دارة اخملاطر  (ب )  ادلاخلية: واملراقبةيف اإ

سداء املشورة بشأأهنا؛ "1" دارة اخملاطر واإ جراءات اإ  اس تعراض جودة وفعالية اإ

طار  "2" سداء املشورة بشأأنه؛ املراقبةاس تعراض مالءمة وفعالية اإ  ادلاخلية واإ

سداء املشورة بشأأهنا. "3"  اس تعراض التعديالت املقرتحة للنظام املايل ولحئته واإ

 يف املراجعة اخلارجية للحساابت: (ج )

سداء املشورة بشأأهنا؛ "1"  اس تعراض معلية اختيار مراجع احلساابت اخلاريج واإ
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ورفع ما يتالءم من  اس تعراض اختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج عىل أأساس دوري، "2"

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا؛  توصيات التعديل اإ

واخملاطر الكبرية وخطط العمل املقرتحة مع  العامة ملراجعة احلساابت سرتاتيجيةالامناقشة  "3"

 مراجع احلساابت اخلاريج؛

آلية ملناقشة أأمه النتاجئ والتوصيات املنبثقة عن مراجعة احلساابت مع "4" نشاء أ مراجع احلساابت  اإ

 اخلاريج؛

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يك  "5" اس تعراض تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ورفع التعليقات عليه اإ

 تنظر فهيا؛

اس تعراض الإجراءات الَت اختذهتا الإدارة اس تجابًة لنتاجئ املراجعة اخلارجية للحساابت  "6"

 وتوصياهتا.

 يف الرقابة ادلاخلية: (د )

ن ادلورة الأخرية من العام السابق  اس تعراض خطة العمل "1" اب  املقرتحة لشعبة الرقابة ادلاخلية، اإ

سداء املشورة بشأأهنا مع ضامن التنس يق مع خطة معل املراجعة اخلارجية للحساابت؛  لتنفيذها، واإ

اس تعراض تنفيذ خطة معل شعبة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ معليات التقيمي ادلاخلية واخلارجية  "2"

سداء املشور  ة بشأأن جودة وظيفة الرقابة ادلاخلية وفعاليهتا وكفاءهتا واس تقاللها التنظميي؛واإ

سداء املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف القضااي الَت يوجد فهيا عائق جوهري خيل  "3" اإ

 ابس تقالليته وموضوعيته، مبا يف ذكل تضارب املصاحل؛

سداء املشورة بشأأهنا؛اس تعراض الس ياسات والأدةل املقرتحة للرقابة ادلاخلي "4"  ة واإ

سداء املشورة بشأأهنا؛ "5"  اس تعراض تنفيذ توصيات الرقابة ادلاخلية واإ

اس تعراض ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية عىل أأساس دوري، ابلتشاور مع مدير شعبة الرقابة  "6"

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا؛  ادلاخلية، ورفع ما يتالءم من توصيات التعديل اإ

قاةل، حبسب احلال، مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، اإ  "7" سداء املشورة للمدير العام بشأأن تعيني أأو اإ

قرار الإجراء عالن الوظيفة الشاغرة املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين واإ  املقرتح؛ مبا يف ذكل اس تعراض اإ

ىل املدير العام لأغراض تقيمي أأداء مدير شعبة الرقابة ادل "8"  اخلية؛تقدمي معلومات اإ

سداء املشورة بشأأن ادعاءات سوء السلوك املوهجة للمدير العام، وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية  "9" اإ

 (؛42و 41و 24)الفقرات 



WO/PBC/28/3 
Annex I 
3 
 

سداء املشورة بشأأن ادعاءات سوء السلوك املوهجة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، وفقا مليثاق  "10" اإ

جر  (.22الرقابة ادلاخلية )الفقرة  ة ملدير شعبة ول جيوز اختاذ أأي اإ اءات حتقيق يف أأي ادعاءات موهجَّ

 الرقابة ادلاخلية أأو املديرين السابقني للشعبة دون موافقة اللجنة؛

اس تعراض ادعاءات سوء السلوك املوهجة ملوظفي شعبة الرقابة ادلاخلية احلاليني والسابقني  "11"

سداء املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن الترصف الواجب يف   تكل احلالت.واإ

 يف الأخالقيات: (ه )

ن ادلورة الأخرية من العام السابق  "1" اب  اس تعراض خطة العمل املقرتحة ملكتب الأخالقيات، اإ

سداء املشورة بشأأهنا؛  لتنفيذها، واإ

سداء املشورة بشأأن جودة وظيفة  "2" اس تعراض تنفيذ خطة معل مكتب الأخالقيات واإ

 الأخالقيات وفعاليهتا وكفاءهتا؛

سداء "3" املشورة لرئيس مكتب الأخالقيات يف القضااي الَت يوجد فهيا عائق جوهري خيل  اإ

 ابس تقالليته وموضوعيته، مبا يف ذكل تضارب املصاحل؛

سداء املشورة بشأأهنا؛ "4"  اس تعراض الس ياسات املقرتحة يف جمال الأخالقيات واإ

قاةل، حبسب احلال، رئيس مك  "5" سداء املشورة للمدير العام بشأأن تعيني أأو اإ تب الأخالقيات، اإ

قرار الإجراء املقرتح؛ عالن الوظيفة الشاغرة املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين واإ  مبا يف ذكل اس تعراض اإ

ىل املدير العام لأغراض تقيمي أأداء رئيس مكتب الأخالقيات. "6"  تقدمي معلومات اإ

 مسؤوليات أأخرى: (و )

عىل طلب امجلعية العامة  اس تعراض الس ياسات املقرتحة أأو أأنشطة أأو مشاريع حمددة، بناء "1"

سداء املشورة بشأأهنا؛  للويبو أأو جلنة الويبو للربانمج واملزيانية، واإ

ىل جلنة  "2" توجيه ما تراه مناس با من التوصيات، يف الشؤون الَت تندرج مضن اختصاصاهتا، اإ

 الربانمج واملزيانية.

 العضوية واملؤهالت .جمي

ىل  .4 قلميية الس بع لدلول الأعضاء يف الويبو.تؤل ف اللجنة من س بعة أأعضاء ينمتون اإ وستتوىل جلنة  اجملموعات الإ

الربانمج واملزيانية تعيني الأعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا الغرض وتساعدها 

 يف ذكل اللجنة القامئة.
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آلية التعاقب لأعضاء اللجنة كام ييل: .5  ستنف ذ أ

ول يعمل أأي عضو يف اللجنة  ء اللجنة ملدة ثالث س نوات، جتدد ملرة واحدة.يعنيَّ مجيع أأعضا "1"

 ملدة تزيد عىل ست س نوات يف الإجامل؛

لهيا. "2" قلميية نفسها الَت ينمتي اإ ذا  يُستبدل لك عضو من أأعضاء اللجنة مبرحش من اجملموعة الإ واإ

آخر، فسيُستبد قلميية لها ممثل أ ىل مجموعة اإ ل بعضو من اجملموعة أأو اجملموعات اكن العضو اخلارج ينمتي اإ

َّةل يف اللجنة. قلميية غري املمث قلميية املعنية يس تويف  الإ ولكن، يف حال عدم وجود مرحش من اجملموعة الإ

من الوثيقة  30املعايري الَت تضعها هيئة التحكمي وفقا لقرار امجلعية العامة )الوارد يف الفقرة 

WO/GA/39/14 من الوثيقة  26و 22و 21و 15و 14( واملبي نة يف الفقراتWO/GA/39/13 ،

 فس يعنيَّ املرحش الأعىل تأأهيال يف تقيمي اللجنة أأاي اكن متثيهل الإقلميي؛

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

امئة اخلرباء يف حاةل اس تقاةل أأحد أأعضاء اللجنة أأو وفاته أأثناء مدة معهل، جيوز الاس تعانة بق "4"

دة خالل معلية الاختيار.  احملدَّ

هنم جلنة الربانمج واملزيانية يمتتعون ابملؤهالت  تتأأكد .6 هيئة التحكمي من أأن املرحشني اذلين تويص هبم ليك تعي ِّ

دارة اخملاطر والتحقيق والشؤون القانونية وتكنولوجيا  واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق والتقيمي واحملاس بة واإ

دارة املوارد البرشية  وينبغي الاسرتشاد يف معلية  وغريها من املسائل املالية والإدارية.املعلومات والأخالقيات واإ

ىل جلنة  الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف والتعاقب. وس تحاول هيئة التحكمي، عند تقدمي توصياهتا الهنائية اإ

الرجال والنساء يف تشكيل الربانمج واملزيانية، أأن تضمن التوافق ومزجي املهارات واخلربات املناسب والتوازن بني 

وجيب أأن  وتراعي يف ذكل درجة اس تعداد املرحشني للعمل والزتاهمم وهمنيهتم ونزاههتم واس تقالليهتم. اللجنة معوما.

ضافية. تقان أأي لغة أأخرى من لغات الويبو الرمسية مزية اإ وعند تقدمي  يكون املرحشون متقنني للغة الإنلكزيية؛ ويكون اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية، س تتيح هيئة التحكمي السري اذلاتية املعنية اخلاصة بلك الأشخاص املرحشني  التوصيات اإ

 للتعيني يف اللجنة.

 ينبغي أأن تكون اللجنة جامعة للكفاءات يف اجملالت التالية: .7

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

دارة منظامت مشاهبة  (ب )  من حيث احلجم والتعقيد؛اخلربة يف اإ

 فهم الأوضاع العامة الَت تعمل فهيا املنظمة، مبا يف ذكل أأهدافها وثقافهتا وبنيهتا؛ (ج )

 فهم دقائِّق الوضع الإداري وهيالك املساءةل يف املنظمة؛ (د )

 اخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة يف منظومة الأمم املتحدة؛ (ه )
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 اخلربة ادلولية و/أأو احلكومية ادلولية. (و )

ملام بأأهداف املنظمة وبنيهتا وثقافهتا والقواعد الَت حتمكها، أأو يلموا هبا من  .8 ينبغي أأن يكون الأعضاء اجلدد عىل اإ

 خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة الويبو ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ومشاركهتا.

آخر يف يعمل الأعضاء بصفهتم الشخصية؛ ول جيوز أأن يفوضوا واجباهتم، ول أأن ينوب عهن .9 م أأي صخ  أ

آخر. دورات اللجنة.  ول يطلب الأعضاء، عند أأداء واجباهتم، ول يتلقون تعلاميت من أأي حكومة أأو أأي طرف أ

فصاح عن املصاحل. .10 ع أأعضاء اللجنة بيان اإ  يوق ِّ

ة ل جيوز لأعضاء اللجنة ول لأفراد أأرسمه املبارشة الرتحش  للتعيني يف الويبو بطريقة مبارشة أأو غري مبارش  .11

 .خالل مدة وليهتم وطيةل مخس س نوات بعد انقضاء مدة وليهتم

 منصب الرئيس دال.

حال أأصبح منصب الرئاسة شاغرا قبل انهتاء فرتة  ويف ينتخب أأعضاء اللجنة س نواي رئيسا وانئبا للرئيس. .12

آخر. ويف حال  الولية، يتوىل انئب الرئيس منصب الرئيس حىت انهتاء ولية سلفه، وينتخب الأعضاء انئب رئيس أ

 غياب لك من الرئيس وانئبه، جيوز لبايق الأعضاء تسمية رئيس ابلإانبة من بيهنم لتوجيه الاجامتع أأو ادلورة بأأمكلها.

 رد التاكليف .ءها

ولكن، ترد  الويبو لأعضاء  ل يتقاىض الأعضاء أأجرا لقاء الأنشطة الَت يضطلعون هبا بصفهتم أأعضاء يف اللجنة. .13

قامة يتكبدوهنا ابلرضورة يف السفر من أأجل  اللجنة، وفقا لنظام الويبو املايل ولحئته، أأي تاكليف سفر وبدل اإ

 ة الأخرى.املشاركة يف اللجنة والاجامتعات الرمسي

 حامية الأعضاء .واو

يُمنح أأعضاء اللجنة حامية من الإجراءات املتخذة ضدمه نتيجة الأنشطة الَت يؤدوهنا خالل ممارس هتم  .14

 ملسؤولياهتم كأعضاء يف اللجنة، طاملا نفذوا تكل الأنشطة حبسن نية وبذلوا العناية الواجبة.

 الاجامتعات والنصاب القانوين زاي.

وقد تقرر اللجنة، يف ظروف اضطرارية،  ة رمسية لك ثالثة أأشهر يف مقر الويبو الرئييس.تعقد اللجنة دور .15

ىل اس تنتاجات لها الأثر ذاته لالس تنتاجات الَت تتوصل  النظر يف قضااي من خالل مشاورات افرتاضية والتوصل اإ

لهيا خالل دوراهتا العادية.  اإ

  يكمتل النصاب القانوين.ل بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة عىل الأقل ليك .16

ىل املسؤولني يف أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور دوراهتا. .17  جيوز للجنة أأن توجه دعوة اإ
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دارة املوارد البرشية  .18 جتمتع اللجنة مرة واحدة يف الس نة عىل الأقل يف جلسات خاصة مع املدير العام ومدير اإ

قيات وأأمني املظا م ومراجع احلساابت اخلاريج، واملراقب ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية ورئيس مكتب الأخال

 التوايل. عىل

عداد التقارير والاس تعراض حاء.  اإ

وعىل وجه اخلصوص، تعقد اللجنة، عقب لك دورة من  تُطلع اللجنة ادلول الأعضاء عىل معلها ابنتظام. .19

م تق عالميا مع ممثيل ادلول الأعضاء يف الويبو وتقد ِّ ىل جلنة الربانمج واملزيانية.دوراهتا الرمسية، اجامتعا اإ  ريرا اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة للويبو .20 م اللجنة تقريرا س نواي اإ ، تعرض فيه أأنشطهتا ومعليات تقد ِّ

جياز. ويتضمن التقرير الس نوي أأيضًا تعليقات اللجنة عىل تقرير مراجع احلساابت  التقيمي الَت نفذهتا واس تنتاجاهتا ابإ

ولهذا الغرض، تتلقى اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع احلساابت  اخلاريج ليك تنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية.

 موعد دورة جلنة الربانمج واملزيانية بأأربعة أأسابيع عىل الأقل. اخلاريج قبل

هنم الرئيس، حبمك املنصب، الاجامتعات الوجهية الَت تعقدها امجلعية العامة  .21 آخرون يعي ِّ حيرض الرئيس أأو أأعضاء أ

هنم الرئيس اجامتعات تعقد وجلنة الربانمج واملزيانية. آخرون يعي ِّ ها جلان أأخرى، بناء وجيوز أأن حيرض الرئيس أأو أأعضاء أ

 عىل طلهبا.

 التقيمي اذلايت طاء.

 جتري اللجنة، مرة لك س نتني عىل الأقل، تقيامي ذاتيا لغرضها ووليهتا من أأجل ضامن فعالية معلها. .22

 أأمني اللجنة ايء.

ىل  .23  اللجنة.تعني ِّ أأمانة الويبو، ابلتشاور مع اللجنة، أأمينا للجنة يتوىل تقدمي املساعدة اللوجستية والتقنية اإ

 وجيوز للجنة أأيضًا أأن تس تعني خبرباء استشاريني خارجيني، حبسب احلاجة، دلمع أأعاملها.

عداد مرشوعات التقارير وأأي  .24 تشمل تكل املساعدة الإعداد دلورات اللجنة وحضورها واملساعدة يف اإ

طار التحضري دلورات ا مراسالت. عداد حبوث وورقات مواقف أأساس ية يف اإ للجنة، حسب طلب وقد تشمل أأيضًا اإ

 اللجنة.

سهام رئيس اللجنة وابلتشاور معه. .25  جُيرى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإ

 املزيانية اكف.

تُدرج الويبو يف مزيانيهتا للثنائية اعامتدات خاصة للجنة تغطي التاكليف املرتبطة ابلأنشطة املشموةل بولية  .26

ىل مخسة أأايم مبدئيا، وحضور أأعضاء اللجنة، ويه حتديدا عقد أأربع دورات رمسية تدوم لك واحد ة مهنا أأربعة اإ

اللجنة دورات جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة واجامتعات أأخرى حسب ما هو مطلوب، وتقدمي أأمني اللجنة 

 ادلمع املطلوب، والاس تعانة خبرباء استشاريني خارجيني حسب الاقتضاء.
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 املعلومات الرضورية لم.

د أأمانة ال .27 ِّ ويبو اللجنة ابلواثئق واملعلومات املتعلقة جبدول أأعاملها وبأأي معلومات وجهية أأخرى يف وقت تزو 

ىل مجيع املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف  مبكر قبل موعد لك دورة رمسية. وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإ

ىل السجالت.  املنظمة، فضال عن النفاذ اإ

 صاتالتعديالت املدخةل عىل الاختصا ممي.

 2010وسبمترب  2007وافقت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب  .28

آخر تعديل يف أأكتوبر  .2015وأأكتوبر  2012وأأكتوبر  2011وسبمترب   2018ووافقت امجلعية العامة للويبو عىل أ

 (.WO/PBC/28/3)الوثيقة 

ات عىل الأقل، دور اللجنة ومسؤولياهتا وطريقة معلها تس تعرض ادلول الأعضاء، مرة لك ثالث س نو  .29

وتيسريا ذلكل الاس تعراض، تقوم اللجنة ابس تعراض اختصاصاهتا عىل أأساس دوري، ورفع ما يتالءم من  وعضويهتا.

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا. وبغض النظر عن الاس تعراض ادلوري، جيوز لدلول  توصيات التعديل اإ

دراج اس تعراض يف جدول أأعامل أأي دورة من دورات جلنة الربانمج واملزيانية.الأعضا  ء أأن تطلب اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

 



WO/PBC/28/3 
ANNEX II 

ثايناملرفق ال   
 

دخالها عىل  التعديالت املقرتح اإ

 الويبو للرقابة ادلاخلية ميثاق

عداد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  من اإ

 2018يوليو  23

 قدمةامل أألف.

طارا  .1 لشعبة الرقابة ادلاخلية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، وحيدد يضع هذا امليثاق اإ

العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، من أأجل حتديد املامرسات اختصاصاهتا: اختبار وتقيمي معليات املراقبة وأأساليب 

دارة تكفل لها أأداء هماهما )الشعبة(  ومن مث، توفر شعبة الرقابة ادلاخلية اجليدة وتقدمي توصيات لتحسيهنا. ضامانت لالإ

ىل تعزيز املساءةل وهيدف هذا امليثاق أأيضا  بفعالية، فضال عن مساعدهتا يف حتقيق رساةل الويبو وأأهدافها وغاايهتا. اإ

 وحتقيق فعالية التلكفة والإرشاف والقيادة واملراقبة ادلاخلية والإدارة املؤسس ية داخل الويبو.

 تشمل وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الويبو التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى ادلاخيل. .2

 تعريف الرقابة ادلاخلية ومعايريها ابء.

، يعد التدقيق ادلاخيل معلية مس تقةل وموضوعية (IIA) معهد التدقيق ادلاخيل وفقا للتعريف اذلي اعمتده .3

ضافة قمية لأعامل أأي منظمة والارتقاء هبا. ىل اإ وهو يساعد املنظمة عىل حتقيق أأهدافها بتطبيق هنج  واستشارية تريم اإ

دارة اخملاطر واملراقبة واحلومكة وحتسني تكل جراءات اإ ىل تعزيز  الإجراءات. منتظم منضبط لتقيمي فعالية اإ وهيدف اإ

آراء موضوعية قامئة عىل اخملاطر.  وحامية البنية التنظميية عن طريق توفري ضامانت ومشورة وأ

تُنفذ وظيفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو وفقا للمعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل ومدونة  .4

( واملعمتدة من ممثيل دوائر التدقيق ادلاخيل ملنظامت الأمم املتحدة IIAالسلوك الصادرة عن معهد التدقيق ادلاخيل )

 (.RIASواملؤسسات املالية متعددة الأطراف واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية )

ف التقيمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعية وحمايدة لتقيمي الأعامل اجلارية أأو املشاريع املس تمكةل أأو الربامج أأو  .5 يُعير 

جراءات تصممي تكل الربامج أأو الس ياسات وأأساليب تنفيذها والنتاجئ احملققة.الس ي ىل حتديد  اسات أأو اإ وهيدف اإ

يسامه التقيمي يف تعمل خربات جديدة وتعزيز  وجاهة الأهداف وفعالية وكفاءة تنفيذ تكل الأهداف وأأثرها واس تدامهتا.

ىل أأدةل، مبا   يتيح دمج النتاجئ والتوصيات يف معلية صنع القرار يف الويبو.املساءةل وتوفري معلومات موثوقة ومستندة اإ

تُنفذ أأنشطة التقيمي داخل الويبو وفقا للمعايري الَت وضعها واعمتدها فريق الأمم املتحدة املعين  .6

 (.UNEG) ابلتقيمي

ساءات السلوك أأو التجاوزات املزعوم .7 ٍّ رمسي للحقائق للنظر يف اإ ف التحقيق بأأنه معلية تق   ة الأخرى يُعير 

الَت خت  موظفي الويبو أأو يف معلومات حولها بغية التأأكد من وقوعها، ويف تكل احلاةل، معرفة الشخ  أأو 
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آخرون أأو  الأشخاص املسؤولني عهنا. وجيوز أأن تنظر التحقيقات أأيضا يف التجاوزات املزعومة الَت يرتكهبا أأشخاص أ

 أأطراف أأو كياانت أأخرى والَت تُعترب مسيئة للويبو.

تُنفذ التحقيقات داخل الويبو وفقا للمبادئ واخلطوط التوجهيية املوحدة لإجراء التحقيقات الَت اعمتدها مؤمتر  .8

 احملققني ادلوليني، وكذكل قواعد وأأنظمة الويبو ادلاخلية.

 الاختصاص جمي.

تحليالت والتقياميت توفر وظيفة الرقابة ادلاخلية لإدارة الويبو ابنتظام وبصفة مس تقةل وموضوعية الضامانت وال  .9

والتوصيات وادلروس املس تفادة واملشورة واملعلومات من خالل القيام بأأعامل التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل 

 وتتضمن أأهدافها ما ييل: املس توى ادلاخيل.

حتديد الوسائل الكفيةل بتحسني درجة الوجاهة والفعالية والكفاءة والتوفري والرتش يد يف الإجراءات  (أأ  )

 ادلاخلية واس تخدام املوارد،

 تقيمي وجود ضوابط فعاةل من حيث التلكفة، (ب )

تقيمي مدى الامتثال لنظام الويبو املايل ولحئته، ونظام املوظفني ولحئته، وقرارات امجلعية العامة  (ج )

امرسات املعنية، واملعايري احملاسبية املعمول هبا، وقواعد مدونة سلوك اخلدمة املدنية ادلولية، فضاًل عن امل

 اجليدة.

 الصالحيات واملسؤوليات دال.

ىل املدير العام، ولكنه ليس فردا من الإدارة التشغيلية. الشعبةيتبع مدير  .10 داراي اإ ويمتتع مدير الشعبة  اإ

ويأأخذ مدير الشعبة بنصيحة جلنة الويبو الاستشارية  ابس تقاللية وظيفية وتشغيلية عن الإدارة يف أأداء واجباته.

عداد التقارير عهنا، وفقا  قابة يف أأداء همامه.املس تقةل للر  جراءات وتنفيذها واإ وملدير الشعبة صالحية املبادرة ابختاذ أأي اإ

 ملا يراه رضوراي يف س ياق تنفيذ همامه.

يعمل مدير الشعبة وموظفوها بصفة مس تقةل عن لك برامج الويبو وأأعاملها وأأنشطهتا، بغية ضامن حيادية  .11

 ع به.ومصداقية العمل املُضطل

وموظفوها أأعامل الرقابة ادلاخلية بأأسلوب همين حمايد ودون احنياز، وفقا للمامرسات  الشعبةيؤدي مدير  .12

ل يف القسم "ابء"  واملعايري اجليدة والقواعد املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف منظامت الأمم املتحدة، عىل النحو املُفص 

 السابق.

ىل مجيع جسالت ، يف س ياق أأداء همالشعبةيُتاح ملدير  .13 امه، النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش والرسيع اإ

ىل مجيع مباين الويبو. ىل املسؤولني أأو املوظفني املتعاقدين بأأي صفة مع الويبو، واإ ومن واجب موظفي  الويبو، واإ

 الويبو واملتعاقدين معها وغريمه من العاملني التعاون يف أأي حتقيق مرصَّح به حسب الأصول.
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التواصل مع رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية واللجنة الاستشارية  الشعبةملدير  .14

 املس تقةل للرقابة.

من واجب موظفي الويبو واملتعاقدين معها وغريمه من العاملني الإبالغ عن التجاوزات املشتبه فهيا الَت  .15

ماكتب لتسمل التقارير الَت يقدهما املوظفون بشلك فردي، والتقارير الأخرى وحيدد مدير الشعبة  حتدث يف الويبو.

ساءات سلوك أأو خمالفات مشتبه فهيا  الَت تقدهما أأطراف داخلية أأو خارجية، بشأأن الإبالغ عن جتاوزات أأو اإ

ساءة اس تخدام الامتيازات واحلص تتضمن عىل سبيل املثال ل احلرص: ساءة الاحتيال والفساد والتبديد واإ انة واإ

ىل مدير الشعبة مع تويخ الرسية وجيوز  اس تعامل السلطة وخمالفة نظم الويبو ولواحئها. وتُتسمل تكل التقارير الَت تُقدم اإ

 أأيضا ملقدمهيا عدم الكشف عن هويهتم.

ىل املسائل الَت صدرت بشأأهنا  الشعبة، ل متتد اختصاصات مدير بغض النظر عام س بق .16 يف الأحوال العادية اإ

حاكم منفصةل ومهنا املنازعات املتعلقة ابلعمل واملظا م وتظلامت املوظفني من القرارات الإدارية املرتبطة برشوط أأ 

ىل مدير الشعبة البت يف اندراج  التعيني واملسائل اخلالفية املتعلقة بتقيمي الأداء الوظيفي وتقارير الأداء. ويرجع اإ

ىل هيئات داخلية أأخرى.التجاوزات الَت تنطوي علهيا تكل املسائل يف حالهتا اإ   نطاق اختصاص الشعبة أأو اإ

وتزويده ابملعلومات، دون خمافة أأي  الشعبةيضمن املدير العام حق مجيع املوظفني يف التواصل رسا مع مدير  .17

ون ويك ويتعني عىل مجيع موظفي الويبو أأن يتخذوا اخلطوات املالمئة لضامن احلفاظ عىل رسية تكل البالغات. انتقام.

ذكل دون الإخالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام موظفي الويبو ولحئته فامي يتعلق بتقدمي ادعاءات تتضمن 

مة. هامل حتري دقة املعلومات املقدَّ  معلومات خاطئة أأو مضلةل عن معد، أأو تقدميها مع اإ

ُْول دون الإفصا الشعبةيراعى مدير  .18 ح غري املرخ  به عن أأي الطابع الرسي لالتصالت مع الشعبة، وحيي

طار معليات التدقيق أأو التقيمي أأو التحقيق، ويس تخدم تكل املعلومات يف حدود ما  ةل أأو واردة يف اإ معلومات ُمحص 

 هو رضوري لأداء واجباته فقط.

اتصالت منتظمة مع مجيع مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى، عىل املس تويني ادلاخيل  الشعبةجُيري مدير  .19

، للتأأكد من التنس يق السلمي للأنشطة )مراجع احلساابت اخلاريج، ومسؤول اخملاطر، ومسؤول واخلاريج

 وجُيري مدير الشعبة أأيضا اتصالت منتظمة مع رئيس مكتب الأخالقيات وأأمني املظا م. الانضباط(.

 تضارب املصاحل هاء.

وعىل  هري أأو فعيل يف املصاحل.وموظفوها أأي تضارب ظا الشعبةيف س ياق أأداء همام الرقابة، يتجنب مدير  .20

مدير الشعبة الإبالغ عن أأي عائق جوهري خيل ابس تقالليته وموضوعيته، مبا يف ذكل تضارب املصاحل، ليك تنظر 

 فيه اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

ف ام س بق، يلمتس مدير الشعبة مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن الترص بغض النظر ع .21

 .الشعبةالواجب يف ادعاءات سوء السلوك املوهجة ملوظفي 



WO/PBC/28/3 
Annex II 
4 
 

ىل املدير العام اذلي يقوم، يف أأقرب فرصة الشعبةيف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك ملدير  .22 ، يُرفع الأمر اإ

بالغ رئيس جلنة التنس يق والامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف  ممكنة ويف أأجل ل يتجاوز شهرا، ابإ

ىل نتاجئ التقيمي، تقدم اللجنة  ويتعني عىل اللجنة أأن تنجز تقيامي أأوليا أأو ترتب لإجنازه. الترصف الواجب. واستنادا اإ

ىل كيان خاريج  حاةل املسأأةل اإ غالق القضية أأو اإ ذا اكن يتعني اإ ىل املدير العام ورئيس جلنة التنس يق حول ما اإ توصية اإ

توصية ابلإحاةل، جيب أأن حتتوي التوصية عىل اختصاصات التحقيق واقرتاح ويف حال اكنت ال  مس تقل للتحقيق فهيا.

ة ملدير  بكيان حمقق مالمئ. جراءات حتقيق يف أأي ادعاءات موهجَّ أأو املديرين السابقني  الشعبةول جيوز اختاذ أأي اإ

 للشعبة دون موافقة اللجنة.

يف حال توجيه ادعاءات سوء السلوك ملوظفي الويبو عىل مس تويي انئب املدير العام ومساعد املدير العام،  .23

ىل مدير  بالغ املدير العام ورئيس  الشعبةيُرفع الأمر اإ اذلي يقوم، يف أأقرب فرصة ممكنة ويف أأجل ل يتجاوز شهرا، ابإ

 جلنة التنس يق.

ىل مدير يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك للمدير ا .24 بالغ رئييسي  الشعبةلعام، يُرفع الأمر اإ اذلي يقوم فورا ابإ

وتشري اللجنة  امجلعية العامة وجلنة التنس يق والامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الترصف الواجب.

جراء تقيمي أأويل أأو الرتتيب لأن جيري كيان حمقق خاريج مس تقل ذكل التق  الشعبةعىل مدير  واستنادا  يمي الأويل.ابإ

ىل رئييسي امجلعية العامة وجلنة التنس يق بأأن يطلبا من مدير  ىل نتاجئ التقيمي الأويل، تقدم اللجنة توصية اإ  الشعبةاإ

ىل كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. حالهتا اإ غالق القضية أأو اإ ويف حال اكنت التوصية ابلإحاةل، جيب أأن حتتوي  اإ

ذا اقرتحا عدم  تحقيق واقرتاح بكيان حمقق مالمئ.التوصية عىل اختصاصات ال  ىل اتفاق أأو اإ ذا  م يتوصل الرئيسان اإ واإ

رشاك انئيب رئيس امجلعية العامة وانئيب رئيس جلنة التنس يق يف القرار.  الأخذ بتوصية اللجنة، يتعني اإ

م اللجنة تكل امل  .25 ذا لزم الامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، تقد ِّ ذا اإ ل اإ شورة يف غضون شهر، اإ

 اس تدعت درجة تعقيد املسأأةل مزيدا من الوقت.

 الواجبات وأأساليب العمل واو.

 تسهم وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة الفعاةل للمنظمة ويف الزتام املدير العام ابملساءةل أأمام ادلول الأعضاء. .26

جراء التدقيق والتقيمي و  الشعبةتتضمن اختصاصات مدير  .27 وينبغي لأنواع التدقيق أأن تشمل ما ييل،  التحقيق.اإ

 دون الاقتصار عىل ذكل: تدقيق الأداء والتدقيق املايل والتدقيق يف الامتثال.

 ما ييل: الشعبةتتضمن اختصاصات مدير  .28

 وضع خطط معل للرقابة ادلاخلية عىل املدى الطويل والقصري ابلتنس يق مع مراجع احلساابت اخلاريج. (أأ  )

ىل نتاجئ تقيمي للمخاطر جُيرى مرة لك س نة عىل الأقل، عند الاقتضاء، وحُتدد تستند خطة  العمل الس نوية اإ

لك الاقرتاحات الَت ترد من الإدارة أأو اللجنة الاستشارية  الشعبةويراعي مدير  عىل أأساسها أأولوايت العمل.

م عداد خطة العمل الس نوية. ويقد ِّ مدير الشعبة مرشوع خطة معل  املس تقةل للرقابة أأو ادلول الأعضاء يف اإ
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بداء  ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ملراجعهتا واإ الرقابة ادلاخلية، قبل وضع الصيغة الهنائية لها، اإ

 فهيا. الرأأي

وضع س ياسات لتنفيذ لك وظائف الرقابة، أأي التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق، بعد مراجعهتا يف  (ب )

طار اللجنة الاستشارية ا وتن  الس ياسات عىل قواعد  ملس تقةل للرقابة والتشاور علهيا مع ادلول الأعضاء.اإ

ىل التقارير مع ضامن احلق يف اختاذ الإجراءات القانونية الواجبة واحلفاظ عىل الرسية. جراءات النفاذ اإ  واإ

عداد دليل للتدقيق ادلاخيل ودليل للتقيمي ودليل للتحقيقات، بعد أأن تنظر اللجنة الاستشا (ج ) رية اإ

وتتضمن تكل الأدةل اختصاصات وظائف الرقابة عىل املس توى الفردي وجتميعا  املس تقةل للرقابة فهيا.

ذا اقتىض  وتُراجع تكل الأدةل مرة لك ثالث س نوات لالإجراءات املعمول هبا. أأو عىل فرتات أأقل من ذكل اإ

 .الأمر

الفعاةل لتنفيذ توصيات الرقابة يف وضع أأنظمة للمتابعة وحتديهثا، هبدف التحقق من اختاذ التدابري  (د )

ىل  الشعبةويرفع رئيس  غضون همل زمنية معقوةل. ىل ادلول الأعضاء واإ تقارير حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ

ىل املدير العام بشأأن احلالت الَت  م تُنف ذ فهيا التدابري التصحيحية  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ

 ناسب.املالمئة يف الوقت امل 

 التواصل مع مراجع احلساابت اخلاريج والتنس يق معه ورصد ومتابعة تنفيذ توصياته. (ه )

وضع برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا والالزتام بتنفيذه، عىل أأن يشمل لك جوانب التدقيق ادلاخيل  (و )

جراء مراجعات داخلية وخارجية منتظمة وتقيمي ذايت مس متر و  فقا للمعايري والتقيمي والتحقيق، مبا يف ذكل اإ

 وجُترى معليات تقيمي خارجية مس تقةل مرة لك مخس س نوات عىل الأقل. املعمول هبا.

التواصل مع دوائر الرقابة ادلاخلية يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم املتحدة ويف املؤسسات  (ز )

 عنية املشرتكة بني الواكلت.املالية املتعددة الأطراف، والتعاون معها، ومتثيل الويبو يف الاجامتعات امل 

 ما ييل: الشعبةوعىل وجه اخلصوص، يقمي  مدير  .29

آليات  (أأ  )  .وسالمهتاوفعاليهتا الويبو للمراقبة ادلاخلية موثوقية أ

سالمة البىن التنظميية وأأنظمهتا ومعلياهتا وتقيميها، لضامن الاتساق بني النتاجئ الَت حتققها الويبو  (ب )

 والأهداف احملددة.

و يف بلوغ أأهدافها وحتقيق النتاجئ، وتوجيه ما تقتضيه احلاجة من توصيات واقرتاحات فعالية الويب (ج )

 لأساليب أأفضل لتحقيق النتاجئ، مع مراعاة املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة.

جراءاهتا. (د ) ىل التأأكد من الامتثال لقواعد الويبو ولواحئها وس ياساهتا واإ  الأنظمة الرامية اإ

 فعال والاقتصادي ملوارد الويبو البرشية واملالية واملادية واحلفاظ علهيا.الاس تخدام الكفء وال (ه )



WO/PBC/28/3 
Annex II 
6 
 

دارة اخملاطر. (و ) ض الويبو للمخاطر اجلس مية وتقيميها والإسهام يف حتسني اإ  مواطن تعر 

ىل حتسني حومكة الويبو  الشعبةيوفر مدير  .30 خدمات استشارية يتفق عىل طبيعهتا ونطاقها مع الإدارة وتريم اإ

دارة اخمل جراءات الضبط دون أأن تتوىل واإ  مسؤولية الإدارة. الشعبةاطر واإ

جراء التحقيقات يف ادعاءات سوء السلوك أأو التجاوزات الأخرى. الشعبةيتوىل مدير  .31 وملدير الشعبة  أأيضا اإ

دة. جراء حتقيقات بناء عىل اخملاطر احملد  ر، مببادرة منه، اإ  أأن يقر 

عداد التقارير .زاي  اإ

تقريرا يوحض فيه أأهداف العملية ونطاقها  الشعبةيف أأعقاب أأي معلية تدقيق أأو تقيمي أأو حتقيق، يصدر مدير  .32

واملهنجية املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات التصحيحية املتخذة أأو التوصيات املنبثقة عن تكل العملية، 

م فيه، عند الاقتضاء، توصيات لإجراء حتسينات و  ويكفل مدير الشعبة أأن  ادلروس املس تفادة من العملية.ويقد ِّ

 تصدر تقارير معليات التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق يف مواعيدها وأأن تكون وافية وعادةل وموضوعية ودقيقة.

تُعرض مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي عىل مدير الربانمج أأو النشاط، اذلي خضع للتدقيق  .33

التقيمي، وغريه من املسؤولني مبارشة عن ذكل الربانمج أأو النشاط، وتتاح هلم فرصة الرد  يف غضون همةل  ادلاخيل أأو

د يف مرشوع التقرير.  معقوةل حتدَّ

تتضمن التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي أأي تعليقات مفيدة من املسؤولني املعنيني، وعند الاقتضاء،  .34

ومدير الربانمج عىل نتاجئ مرشوع  الشعبةويف حاةل عدم اتفاق مدير  ل الزمنية لتنفيذها.خطط معل الإدارة واجلداو 

 تقرير تدقيق وتقيمي، يعرض التقرير الهنايئ رأأي لك من مدير الشعبة واملديرين املعنيني.

ىل املدير العام مع توجيه نسخة  الشعبةيرفع مدير  .35 ىل اللجنة التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي اإ اإ

د مراجع احلساابت اخلاريج، بناء عىل طلبه، بأأي  الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. ويزوَّ

 مستندات أأو واثئق دامعة لتقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي.

حقيقات، عىل موقع تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي وتقارير دور الإدارة، الناجتة عن الت  الشعبةينرش مدير  .36

ولعتبارات حامية السالمة والأمن واخلصوصية، جيوز ملدير  الويبو الإلكرتوين يف غضون شهر من اترخي صدورها.

ومع ذكل، جيوز لدلول  الشعبة، وفقا ملا يرتئيه، عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو جحب أأجزاء من التقرير.

املكشوف عهنا أأو عىل النسخة الأصلية من التقارير احملجوبة؛ ويتعني الأعضاء أأن تطلب الاطالع عىل التقارير غري 

اتحة تكل الإماكنية حتت رشط الرسية يف ماكتب   .الشعبةاإ

دارة املوارد البرشية ما  الشعبةيرفع مدير  .37 ىل مدير اإ ىل املدير العام مع توجيه نسخة اإ تقارير التحقيقات الهنائية اإ

وز ملراجع احلساابت اخلاريج واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احلصول  م ين  امليثاق عىل خالف ذكل؛ وجي

 عىل تقارير التحقيق بناء عىل الطلب.
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م مدير  .38 تقارير التحقيقات الهنائية الَت خت  موظفي الويبو من مس توى انئب مدير عام أأو مساعد  الشعبةيقد ِّ

ىل رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية  ىل املدير العام مع توجيه نسخ اإ مدير عام اإ

ة ممكنة، رئييسي امجلعية العامة وجلنة وخيطر املدير العام، يف أأقرب فرص املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج.

ىل جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار البات يف القضية  التنس يق، اإ

هناء التعيني. ومسوغاته. ويف احلالت الَت تكون فهيا  ومع ذكل، ل بد من التشاور مس بقا مع جلنة التنس يق يف حاةل اإ

ماكنية الاطالع عىل التقارير مع تويخ الرسية. الادعاءات  ُمثبتة، تُمنح لدلول الأعضاء، بناء عىل الطلب، اإ

ىل رئيس  الشعبةيتعني عرض تقارير التحقيقات الهنائية املتعلقة مبدير  .39 عىل املدير العام، مع توجيه نسخ اإ

وخيطر املدير  ابة ومراجع احلساابت اخلاريج.امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل للرق

ىل جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  العام، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئييسي امجلعية العامة وجلنة التنس يق، اإ

 ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار البات يف القضية ومسوغاته.

ملدير العام عىل رئييسي امجلعية العامة وجلنة التنس يق، مع يتعني عرض تقارير التحقيقات الهنائية املتعلقة اب .40

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج ومدير   .الشعبةتوجيه نسخ اإ

ليه يف الفقرة  .41 ذا  م يثبت التحقيق املشار اإ مة، يطلب رئيسا امجلعية العامة وجلنة  40اإ الادعاءات املقدَّ

غالق القضية. الشعبةتشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، من مدير التنس يق، بعد ال  وبناء عىل طلب  اإ

 املدير العام، يبلغ رئيس امجلعية العامة ادلول الأعضاء ابلقرار البات يف القضية.

ليه يف الفقرة  .42 ذا أأثبت التحقيق املشار اإ الاستشارية بعضا من ادعاءات سوء السلوك أأو لكها، تقوم اللجنة  40اإ

خطار ادلول الأعضاء، يف أأقرب فرصة ممكنة، بصدور تكل النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات، من  املس تقةل للرقابة ابإ

قلميية.  ويقوم رئيسا امجلعية العامة وجلنة التنس يق مبا ييل: خالل منسقي اجملموعات الإ

ل أأن يتوىل تزويد ادلول الأعضاء مبلخ  حمجوب عن نتاجئ التقرير واس تنتاجات (أأ  ) ه وتوصياته، ويُفض 

عداده؛   الكيان احملقق اإ

تزويد أأي دوةل من ادلول الأعضاء، بناء عىل طلهبا، بنسخة اكمةل من تقرير التحقيق الهنايئ احملجوب،  (ب )

ل أأن يتوىل الكيان احملقق جحبه؛  ويُفض 

ماكنية الاطالع، حتت رشط الرسية، عىل تقرير التحقيق ال (ج ) هنايئ غري احملجوب ختويل ادلول الأعضاء اإ

 واختصاصات التحقيق؛

جراء  (د ) غالق القضية أأو بدء اإ ىل اإ ةل اإ ىل جلنة التنس يق تدعو عىل أأساس جحج مفص  توجيه توصية اإ

 تأأدييب، مع مراعاة مشورة كتابية تقدهما اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة؛

ىل الاجامتع يف غضون شهرين من صدور التوصية  (ه ) غالق دعوة جلنة التنس يق اإ من أأجل البت يف اإ

جراء تأأدييب.  القضية أأو بدء اإ
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تُعامل مجيع تقارير التحقيق الهنائية ومرشوعات النصوص واملواد والنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات معامةل  .43

 أأو املدير العام. الشعبةالواثئق ذات الرسية التامة، ما  م يرص ح ابلكشف عهنا مدير 

يتعلق مبسائل الرقابة ذات الطبيعة الثانوية أأو الروتينية داخل الويبو والَت ل تتطلب ، فامي الشعبةجيوز ملدير  .44

ىل أأي مدير معين يف الويبو. عداد تقرير رمسي، توجيه مراسالت اإ  اإ

يف أأقرب فرصة، وبيان  الشعبةيكون املدير العام مسؤول عن ضامن الاس تجابة مجليع توصيات مدير  .45

 دارة يف شأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير.الإجراءات الَت اختذهتا الإ 

م مدير  .46 ىل املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج مع توجيه  الشعبةيقد ِّ تقريرا س نواي اإ

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.  نسخة اإ

م مدير  .47 ىل امجلعية العامة للوي  الشعبةيقد ِّ بو، من خالل جلنة الربانمج واملزيانية )التقرير تقريرا س نواي موجزا اإ

الس نوي(. ويواىف املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بنسخة من مرشوع التقرير الس نوي لإبداء ما 

ة ويعرض التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية الَت أُجنزت خالل الفرت  يتالءم من التعليقات عليه.

املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق وأأهداف هذه الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز يف تنفيذ 

رسال تعليقات عىل التقرير الس نوي الهنايئ يف تقرير منفصل حسب ما  توصيات الرقابة ادلاخلية. وجيوز للمدير العام اإ

 يراه مناس با.

 مور مهنا ما ييل:يتضمن التقرير الس نوي عدة أأ  .48

جراء بعينه،  (أأ  ) وصف للمشالكت وأأوجه القصور الرئيس ية املتعلقة بأأنشطة الويبو عامًة أأو بربانمج أأو اإ

 والَت تظهر خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.

ثباهتا مع ما صدر بشأأهنا من أأحاكم  (ب ) ن وجد، لقضااي التحقيق الَت مت اإ وصف، مبا يف ذكل الوقع املايل اإ

نفاذ القانون وأأي عقوابت مت خذة أأخرى. مثل التدابري ىل السلطات الوطنية لإ  التأأديبية والإحاةل اإ

أأثناء الفرتة  الشعبةوصف للك توصيات الرقابة ادلاخلية ذات الأولوية العالية الصادرة عن مدير  (ج )

 املشموةل ابلتقرير.

 موافقته.وصف للك التوصيات الَت  م يوافق علهيا املدير العام، مع تضمني رشح لعدم  (د )

حتديد التوصيات ذات الأولوية العالية الواردة يف تقارير سابقة والَت  م تُكمتل يف شأأهنا الإجراءات  (ه )

 التصحيحية.

داري رئييس يرى مدير  (و )  أأنه يشلك خطرا حقيقيا عىل املنظمة. الشعبةمعلومات بشأأن أأي قرار اإ

السجالت أأو التصال بأأفراد أأو ابلطالع عىل  لشعبةملخ  لأي حاةل شهدت تقييدا عىل السامح ل (ز )

آت. ىل منشأ  ادلخول اإ
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ىل املدير العام بشأأن حاةل تنفيذ توصيات مراجع  الشعبةملخ  للتقرير املرفوع من رئيس  (ح ) اإ

 اخلاريج. احلساابت

تأأكيد لس تقاللية وظائف التدقيق ادلاخيل من الناحية املؤسس ية، ومعلومات عن نطاق أأنشطة الرقابة  (ط )

 ة املوارد لتنفيذ الأغراض املنشودة.ادلاخلية ومدى كفاي

 املوارد .حاء

ىل ضامن الاس تقاللية  .49 ىل ادلول الأعضاء، احلاجة اإ يراعي املدير العام، يف تقدمي مقرتحات الربانمج واملزيانية اإ

د أأهداف وليته. الشعبةالتشغيلية لوظيفة الرقابة ادلاخلية، ويوفر املوارد الالزمة ليك حيقق مدير  املوارد املالية  وحُتيدَّ

والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية أأو خارجية أأو مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة واحضة يف 

 وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، والَت س تأأخذ رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بعني الاعتبار.

ابلشعبة، معينني وفقا لنظام موظفي الويبو ولحئته، مع متتعهم بشلك  من توفر موظفني الشعبةيتأأكد مدير  .50

 جامعي بقدر اكفٍّ من املعارف واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية الأخرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة ادلاخلية.

 ويعمل عىل تعزيز التطوير املهين املس متر للوفاء مبتطلبات هذا امليثاق.

قالته الشعبةمدير تعيني  .طاء  وتقيمي أأدائه واإ

ىل  الشعبةيكون مدير  .51 صخصا ذا كفاءات عالية ومتخصصا يف همام الرقابة. ويستند تعيني مدير الشعبة اإ

 مسابقة دولية مفتوحة وشفافة جيرهيا املدير العام ابلتشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

ويُعنيَّ  بعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق. الشعبةيتوىل املدير العام تعيني مدير  .52

وبعد انقضاء مدة الولية احملددة، ل يكون أأهال لأي  مدير الشعبة ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد.

آخر يف الويبو.  الشعبةولية مدير وينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة، قدر الإماكن، لضامن أأن تكون بداية  منصب أ

 خمتلفة عن بداية ولية مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد.

قاةل مدير  .53 عىل أأساس أأس باب حمددة وموث قة فقط، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية  الشعبةجيوز للمدير العام اإ

 املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق.

علومات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ، بعد تلقي مالشعبةيتوىل املدير العام تقيمي أأداء مدير  .54

 والتشاور معها.

 بند مراجعة امليثاق ايء.

واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة هذا امليثاق مرة لك ثالث س نوات أأو عىل فرتات  الشعبةيراجع مدير  .55

ذا اقتىض الأمر. تعديالت مقرتحة من الأمانة عىل امليثاق تُعرض عىل اللجنة الاستشارية  وأأي أأقل من ذكل اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية للموافقة علهيا.  املس تقةل للرقابة واملدير العام وحُتال اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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دخالها عىل  التعديالت املقرتح اإ

 اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

1.  
  ادليباجة أألف. ادليباجة أألف. ادليباجة أألف.

2.  
وافقت امجلعية العامة للويبو املعقودة يف  .1

نشاء جلنة تدقيق للويبو. 2005سبمترب  ويف  عىل اإ

عىل تغيري  ، وافقت امجلعية العامة للويبو2010سبمترب 

تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة الاستشارية املس تقةل 

جراءات تشكيلها وتعاقب أأعضاهئا. لت اإ  للرقابة" وعدَّ

وافقت امجلعية العامة للويبو املعقودة يف  .1

نشاء جلنة تدقيق للويبو. 2005سبمترب  ويف  عىل اإ

عىل تغيري  ، وافقت امجلعية العامة للويبو2010سبمترب 

تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة الاستشارية املس تقةل 

جراءات تشكيلها وتعاقب أأعضاهئا. لت اإ  للرقابة" وعدَّ

وافقت امجلعية العامة للويبو املعقودة يف  .1

نشاء جلنة تدقيق للويبو. 2005سبمترب  ويف  عىل اإ

، وافقت امجلعية العامة للويبو عىل تغيري 2010سبمترب 

نة لتصبح "اللجنة الاستشارية املس تقةل تسمية اللج 

جراءات تشكيلها وتعاقب أأعضاهئا. لت اإ  للرقابة" وعدَّ
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

3.  
أأعيد ترتيب وصياغة القسم "ابء" بأأمكهل من أأجل  الأدوار واملسؤوليات ابء. واملسؤولياتالأدوار الوظائف  ابء. الوظائف واملسؤوليات ابء.

زايدة التوضيح والاتساق يف وصف مسؤوليات 

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومجعها وفقًا 

جملالت املسؤولية املناطة عادًة بلجنة رقابة )أأي 

دارة اخملاطر  ادلاخلية؛  واملراقبةالتقارير املالية؛ واإ

 ابت؛ والرقابة ادلاخلية(.واملراجعة اخلارجية للحسا

تراعي التعديالت املقرتحة اختصاصات جلان الرقابة 

يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم املتحدة 

فضاًل عن املسؤوليات املناطة حتديداً ابلويبو، 

ىل تفادي الازدواجية.  وتسعى اإ
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

4.  
 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة( .2

يه هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة وللجنة الربانمج 

واملزيانية ويه هيئة مس تقةل لإسداء املشورة 

ىل ادلول  وخارجية للرقابة، أأنشئت لتقدمي الضامانت اإ

الأعضاء حول مالءمة وسائل املراقبة ادلاخلية 

 .وفعاليهتاوالرقابة ادلاخلية واخلارجية يف الويبو 

ىل مساعدة ادلول الأعضاء عىل أأداء دورها  وهتدف اإ

يف املراقبة ويف الاضطالع مبسؤولياهتا الإدارية فامي 

 وتمتثل وليهتا فامي ييل: يتعلق مبختلف أأعامل الويبو.

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة(  .2

لجنة ل و للويبو يه هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة 

استشارية هيئة ويه  .لربانمج واملزيانيةالويبو ل

لإسداء املشورة وخارجية للرقابة، أأنشئت مس تقةل 

ىل ادلول الأعضاء حول مالءمة  لتقدمي الضامانت اإ

 وسائل املراقبة ادلاخلية والرقابة ادلاخلية واخلارجية يف

ىل مساعدة ادلول الأعضاء  .وفعاليهتاالويبو  وهتدف اإ

عىل أأداء دورها يف املراقبة ويف الاضطالع 

هتا الإدارية بوجه أأفضل فامي يتعلق مبختلف مبسؤوليا

تساعد امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو أأعامل الويبو.

وتمتثل  للربانمج واملزيانية يف أأداء مسؤولياهتام الرقابية.

 وليهتا فامي ييل:

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة(  .2

للويبو وجلنة يه هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة 

ويه جلنة خرباء استشارية  الويبو للربانمج واملزيانية.

مس تقةل تساعد امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو 

 للربانمج واملزيانية يف أأداء مسؤولياهتام الرقابية.

 

5.  
    ادلاخلية عن طريق ما ييل: املراقبة)أأ( تعزيز 

6.  
" تقيمي تدابري الإدارة ابنتظام من 1"

أأجل احلفاظ عىل معليات املراقبة 

 ادلاخلية املالمئة والفعاةل وتنفيذها؛

ادلاخلية  املراقبةمجيع جوانب  أأصبحت  

 )ب(.3مشموةل يف الفقرة 
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

7.  
" الإسهام، من خالل وظيفة 2"

المتحي ، يف احملافظة عىل أأعىل 

املالية املس توايت املمكنة يف الإدارة 

صالح أأي خمالفات؛  ويف اإ

   

8.  
" اس تعراض فعالية النظام املايل 3"

 ولحئته؛

 ".4)ب("3انظر الفقرة   

9.  
" اس تعراض تقيمي الإدارة للمخاطر 4"

 وهنج التصدي لها؛

دارة اخملاطر  أأصبحت   مجيع جوانب اإ

 )ب(.3مشموةل يف الفقرة 

10.  
س ياسات منع الغش  " اس تعراض5"

والفساد ووظيفة الأخالقيات وتقدمي 

املشورة بشأأهنا، مبا يف ذكل مدونة 

الأخالقيات والكشف املايل وحامية 

 املبل غني عن اخملالفات.

مجيع جوانب الأخالقيات  أأصبحت  

 )ه(.3مشموةل يف الفقرة 

11.  
)ب( تقدمي ضامانت للجمعية العامة من خالل 

 ما ييل:
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

12.  
اس تعراض ومراقبة فعالية " 1"

واس تقاللية معل التدقيق ادلاخيل 

 ووظيفَت التقيمي والتحقيق يف الويبو؛

مجيع جوانب الرقابة ادلاخلية  أأصبحت  

 )د(.3مشموةل يف الفقرة 

13.  
" اس تعراض خطة العمل الس نوية 2"

املقرتحة للك من شعبة الرقابة ادلاخلية 

الأخالقيات، وتقدمي املشورة  ومكتب

 بشأأهنام؛

 ".1)ه("3" و1)د("3انظر الفقرتني   

14.  
" تبادل املعلومات ووهجات النظر 3"

مع مراجع احلساابت اخلاريج مبا فهيا 

 خطته ملراجعة احلساابت؛

مجيع جوانب املراجعة اخلارجية  أأصبحت  

 )ج(.3للحساابت مشموةل يف الفقرة 

15.  
الفعال بني " الهنوض ابلتنس يق 4"

وظيفَت التدقيق ادلاخيل ومراجعة 

احلساابت اخلارجية واس تعراض 

التغطية اللكية خملتلف وظائف الويبو، 

مبا فهيا شعبة الرقابة ادلاخلية ومكتب 

أأمني املظا م ومكتب الأخالقيات 

 ومكتب املراقب؛

 ".1)د("3انظر الفقرة   
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

16.  
" التأأكد من أأن الرتتيبات املتعلقة 5"

ابملراقبة قد نفذت مبا يوفر ضامانت 

 معقوةل للجمعية العامة؛

   

17.  
" تقدمي معلومات لأغراض تقيمي أأداء 6"

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، عىل النحو 

من ميثاق  45املنصوص عليه يف الفقرة 

الرقابة ادلاخلية، وأأداء رئيس مكتب 

 الأخالقيات؛

 ".6)ه("3" و9)د("3انظر الفقرتني   

18.  
" تقدمي املشورة للمدير العام بشأأن 7"

ن اكن ذكل مناس با،  قاةل، اإ تعيني أأو اإ

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، عىل النحو 

من ميثاق  44املنصوص عليه يف الفقرة 

الرقابة ادلاخلية، ورئيس مكتب 

 الأخالقيات.

 ".5)ه("3" و8)د("3انظر الفقرتني   

19.  
)ج( الإرشاف عىل الامتثال لتوصيات الرقابة 

 ادلاخلية واخلارجية من خالل ما ييل:

 ".6)د("3" و6)ج("3انظر الفقرتني   
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

20.  
مراقبة اس تجابة الإدارة، يف الوقت " 1"

املناسب وبطريقة فعاةل ومالمئة، 

للتوصيات املرتتبة عىل التدقيق والتقيمي 

 والتحقيق؛

   

21.  
التوصيات املرتتبة عىل مراقبة تنفيذ " 2"

 الرقابة؛

   

22.  
)د( مراقبة تسلمي البياانت املالية وحمتوايهتا 

 وفقا لرشوط النظام املايل:

مجيع جوانب التقارير املالية  أأصبحت  

 )أأ(.3مشموةل يف الفقرة 

23.  
    )ه( الإرشاف عىل التحقيقات ودمعها:

24.  
م1" ىل مدير  " تقد ِّ اللجنة املشورة اإ

شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن الترصف 

الواجب يف القضااي الَت يوجد فهيا عائق 

جوهري خيل ابس تقالليته وموضوعيته، 

 مبا يف ذكل تضارب املصاحل؛

 ".4)د("3انظر الفقرة   
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

25.  
م 2" " وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية، تقد ِّ

ىل مدير شعبة  الرقابة اللجنة املشورة اإ

ادلاخلية بشأأن الترصف الواجب يف 

قضااي ادعاءات سوء السلوك املوهجة 

ذا  م يكن ابس تطاعة  للمدير العام. واإ

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقيمي 

الادعاءات أأو التحقيق فهيا، بسبب 

 اللجنةتضارب يف املصاحل، تقوم 

ابس تعراض هذه الادعاءات وتقدمي 

ىل املشورة بشأأن الترصف الوا جب اإ

رئيس امجلعية العامة مع توجيه نسخة 

ىل رئيس جلنة التنس يق؛  اإ

 ".10)د("3انظر الفقرة   
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

26.  
" يف حال توجيه ادعاءات سوء 3"

سلوك ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، 

ابس تعراض هذه الادعاءات  اللجنةتقوم 

وتقدمي املشورة بشأأن الترصف الواجب 

ىل املدير العام أأو رئيس جلنة  اإ

ىل رئيس  التنس يق، مع توجيه نسخة اإ

ول جيوز اختاذ أأي  امجلعية العامة.

ة  جراءات حتقيق يف أأي ادعاءات موهجَّ اإ

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية دون موافقة 

 اللجنة.

 ".10)د("3 انظر الفقرة  

27.  
)و( جيوز للجنة الربانمج واملزيانية أأن تلمتس 

أأن تس تعرض  اللجنةمن حني لآخر من 

 أأنشطة ومرشوعات حمددة أأو ترشف علهيا.

 ".4)د("3انظر الفقرة   

28.  
ىل جلنة الربانمج  ه اللجنة توصياهتا اإ )ز( توج ِّ

واملزيانية يف الشؤون الَت تندرج مضن 

تعتربه مناس بًا، ، حسب ما اللجنةاختصاصات 

 وتعمل عىل ما ييل:

 ".2)و("3انظر الفقرة   
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

29.  
" اس تعراض حمتوايت النظام املايل 1"

ولحئته ومرفقاته "ميثاق الويبو للرقابة 

الإدارية" )املرفق الأول( "واختصاصات 

مراجع احلساابت اخلاريج" )املرفق 

الثاين( "واختصاصات جلنة الويبو 

للرقابة" )املرفق الاستشارية املس تقةل 

الثالث( بشلك دوري، بغية التحقق 

من امتثالها للمعايري املقبوةل بشلك عام 

ومتاش هيا مع أأفضل املامرسات وتقدمي 

 التوصيات للجنة الربانمج واملزيانية؛

" 2)ج("3" و4)ب("3انظر الفقرات   

 .30" و7)د("3و

30.  
" اس تعراض برانمج ضامن وحتسني 2"

جودة وظيفة الرقابة ادلاخلية ابلإضافة 

ىل نتاجئ تقارير التقيمي اذلايت ادلاخيل  اإ

والاس تعراض اخلاريج املس تقل، وفقا 

 مليثاق الرقابة ادلاخلية.

 ".2)د("3انظر الفقرة   

31.  
  التالية:تتوىل اللجنة املسؤوليات  .3 تتوىل اللجنة املسؤوليات التالية: .3 

32.  
  )أأ( يف التقارير املالية: )أأ( يف التقارير املالية: 
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

33.  
سداء املشورة بشأأن الآاثر املرتتبة 1"  " اإ

عىل الويبو من املسائل والتوهجات 

البارزة يف البياانت املالية وتقرير أأداء 

 الويبو؛

سداء املشورة بشأأن الآاثر املرتتبة 1" " اإ

 عىل الويبو من املسائل والتوهجات

البارزة يف البياانت املالية وتقرير أأداء 

 الويبو؛

)د( القدمية ذلكر تقرير 2تعديل الفقرة 

 أأداء الويبو اجلديد.

صيغة مماثةل لختصاصات اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للمراجعة يف الأمم 

 املتحدة.

34.  
" مناقشة التغيريات الإدارية يف 2" 

 س ياسات احملاس بة واملعايري احملاسبية.

" مناقشة التغيريات الإدارية يف 2"

 س ياسات احملاس بة واملعايري احملاسبية.

 

35.  
دارة اخملاطر   دارة اخملاطر  ادلاخلية: واملراقبة)ب( يف اإ   ادلاخلية: واملراقبة)ب( يف اإ

36.  
جراءات 1"  " اس تعراض جودة وفعالية اإ

سداء املشورة بشأأهنا؛ دارة اخملاطر واإ  اإ

جراءات " اس تعراض جودة وفعالية 1" اإ

سداء املشورة بشأأهنا؛ دارة اخملاطر واإ  اإ

 

37.  
طار 2"  " اس تعراض مالءمة وفعالية اإ

سداء املشورة بشأأنه. املراقبة  ادلاخلية واإ

طار 2" " اس تعراض مالءمة وفعالية اإ

سداء املشورة بشأأنه. املراقبة  ادلاخلية واإ

 

38.  
" اس تعراض التعديالت املقرتحة 3" 

سداء املشورة  للنظام املايل ولحئته واإ

 بشأأهنا

" اس تعراض التعديالت املقرتحة 3"

سداء املشورة  للنظام املايل ولحئته واإ

 بشأأهنا.
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

39.  
  )ج( يف املراجعة اخلارجية للحساابت: )ج( يف املراجعة اخلارجية للحساابت: 

40.  
" اس تعراض معلية اختيار مراجع 1" 

سداء املشورة  احلساابت اخلاريج واإ

 بشأأهنا؛

اس تعراض معلية اختيار مراجع " 1"

سداء املشورة  احلساابت اخلاريج واإ

 بشأأهنا؛

 بند جديد لبيان املامرسات السابقة.

 
" اس تعراض اختصاصات مراجع 2" 

احلساابت اخلاريج عىل أأساس دوري، 

ىل  ورفع ما يتالءم من توصيات التعديل اإ

 جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا؛

اختصاصات مراجع " اس تعراض 2"

احلساابت اخلاريج عىل أأساس دوري، 

ىل  ورفع ما يتالءم من توصيات التعديل اإ

 جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا؛

 

41.  
الاسرتاتيجية العامة ملراجعة " مناقشة 3" 

واخملاطر الكبرية وخطط العمل  احلساابت

 املقرتحة مع مراجع احلساابت اخلاريج؛

الاسرتاتيجية العامة ملراجعة مناقشة  "3"

احلساابت واخملاطر الكبرية وخطط العمل 

 ؛املقرتحة مع مراجع احلساابت اخلاريج

 

42.  
آلية ملناقشة أأمه النتاجئ 4"  نشاء أ " اإ

والتوصيات املنبثقة عن مراجعة 

 احلساابت مع مراجع احلساابت اخلاريج؛

آلية ملناقشة أأمه النتاجئ 4" نشاء أ " اإ

املنبثقة عن مراجعة والتوصيات 

 احلساابت مع مراجع احلساابت اخلاريج؛

 .260وفقًا ملعيار التدقيق ادلويل 



WO/PBC/28/3 
Annex III 
13 
 

 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

43.  
" اس تعراض تقرير مراجع احلساابت 5" 

ىل جلنة  اخلاريج ورفع التعليقات عليه اإ

 الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا؛

" اس تعراض تقرير مراجع احلساابت 5"

ىل جلنة  اخلاريج ورفع التعليقات عليه اإ

 الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا؛

 

44.  
" اس تعراض الإجراءات الَت اختذهتا 6" 

الإدارة اس تجابًة لنتاجئ املراجعة اخلارجية 

 للحساابت وتوصياهتا

" اس تعراض الإجراءات الَت اختذهتا 6"

الإدارة اس تجابًة لنتاجئ املراجعة اخلارجية 

 للحساابت وتوصياهتا.

 

45.  
  )د( يف الرقابة ادلاخلية: الرقابة ادلاخلية: )د( يف 

46.  
" اس تعراض خطة العمل املقرتحة 1" 

ن ادلورة  اب  لشعبة الرقابة ادلاخلية، اإ

الأخرية من العام السابق لتنفيذها، 

سداء املشورة بشأأهنا مع ضامن  واإ

التنس يق مع خطة معل املراجعة اخلارجية 

 للحساابت؛

" اس تعراض خطة العمل املقرتحة 1"

ن ادلورة  اب  لشعبة الرقابة ادلاخلية، اإ

الأخرية من العام السابق لتنفيذها، 

سداء املشورة بشأأهنا مع ضامن  واإ

التنس يق مع خطة معل املراجعة اخلارجية 

 للحساابت؛

)أأ( من ميثاق الرقابة 26انظر الفقرة 

 ادلاخلية.

ت والغرض أأيضًا بيان اقرتاح الولاي

املتحدة لتحديد توقيت تسمل اللجنة 

 للخطة املقرتحة.
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

47.  
" اس تعراض تنفيذ خطة معل شعبة 2" 

الرقابة ادلاخلية ونتاجئ معليات التقيمي 

سداء املشورة  ادلاخلية واخلارجية واإ

بشأأن جودة وظيفة الرقابة ادلاخلية 

 وفعاليهتا وكفاءهتا واس تقاللها التنظميي؛

" اس تعراض تنفيذ خطة معل شعبة 2"

الرقابة ادلاخلية ونتاجئ معليات التقيمي 

سداء املشورة  ادلاخلية واخلارجية واإ

بشأأن جودة وظيفة الرقابة ادلاخلية 

 وفعاليهتا وكفاءهتا واس تقاللها التنظميي؛

 

48.  
سداء3"  املشورة ملدير شعبة الرقابة  " اإ

ادلاخلية يف القضااي الَت يوجد فهيا عائق 

جوهري خيل ابس تقالليته وموضوعيته، 

 مبا يف ذكل تضارب املصاحل؛

سداء املشورة ملدير شعبة الرقابة 3" " اإ

ادلاخلية يف القضااي الَت يوجد فهيا عائق 

جوهري خيل ابس تقالليته وموضوعيته، 

 املصاحل؛مبا يف ذكل تضارب 

من ميثاق الرقابة  20انظر الفقرة 

 ادلاخلية.

49.  
" اس تعراض الس ياسات والأدةل 4" 

سداء املشورة  املقرتحة للرقابة ادلاخلية واإ

 بشأأهنا؛

" اس تعراض الس ياسات والأدةل 4"

سداء املشورة  املقرتحة للرقابة ادلاخلية واإ

 بشأأهنا؛

 متاش يًا مع املامرسات القامئة. 

)ب( و)ج( من ميثاق 28 انظر الفقرتني

 الرقابة ادلاخلية.

50.  
" اس تعراض تنفيذ توصيات الرقابة 5" 

سداء املشورة بشأأهنا؛  ادلاخلية واإ

" اس تعراض تنفيذ توصيات الرقابة 5"

سداء املشورة بشأأهنا؛  ادلاخلية واإ
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

51.  
" اس تعراض ميثاق الويبو للرقابة 6" 

ادلاخلية عىل أأساس دوري، ابلتشاور 

الرقابة ادلاخلية، ورفع ما مع مدير شعبة 

ىل جلنة  يتالءم من توصيات التعديل اإ

 الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا؛

" اس تعراض ميثاق الويبو للرقابة 6"

ادلاخلية عىل أأساس دوري، ابلتشاور 

مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، ورفع ما 

ىل جلنة  يتالءم من توصيات التعديل اإ

 تنظر فهيا؛الربانمج واملزيانية يك 

من ميثاق الرقابة  55انظر الفقرة 

 ادلاخلية.

52.  
سداء املشورة للمدير العام بشأأن 7"  " اإ

قاةل، حبسب احلال، مدير  تعيني أأو اإ

شعبة الرقابة ادلاخلية، مبا يف ذكل 

عالن الوظيفة الشاغرة  اس تعراض اإ

قرار  املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين واإ

 الإجراء املقرتح؛

سداء7" املشورة للمدير العام بشأأن  " اإ

قاةل، حبسب احلال، مدير  تعيني أأو اإ

شعبة الرقابة ادلاخلية، مبا يف ذكل 

عالن الوظيفة الشاغرة  اس تعراض اإ

قرار  املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين واإ

 الإجراء املقرتح؛

من ميثاق الرقابة  52و 51انظر الفقرتني 

 ادلاخلية.

ل الن  لتوضيح طبيعة مس امهة عد ِّ

 اللجنة يف معلية الاختيار.

بيان املامرسة الفضىل يف منظومة الأمم 

املتحدة حيث تؤدي غالبية جلان الرقابة 

 دورًا يف تعيني رئيس الرقابة ادلاخلية.

53.  
ىل املدير العام 8"  " تقدمي معلومات اإ

لأغراض تقيمي أأداء مدير شعبة الرقابة 

 ادلاخلية؛

ىل املدير العام  " تقدمي8" معلومات اإ

لأغراض تقيمي أأداء مدير شعبة الرقابة 

 ادلاخلية؛

من ميثاق الرقابة  54انظر الفقرة 

 ادلاخلية.
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

54.  
سداء املشورة بشأأن ادعاءات 9"  " اإ

سوء السلوك املوهجة للمدير العام، وفقا 

 38و 22مليثاق الرقابة ادلاخلية )الفقرات 

 (؛39و

سداء املشورة بشأأن 9" ادعاءات " اإ

سوء السلوك املوهجة للمدير العام، وفقا 

 38و 22مليثاق الرقابة ادلاخلية )الفقرات 

 (؛39و

 تعزيز املواءمة مع ميثاق الرقابة ادلاخلية.

55.  
سداء املشورة بشأأن ادعاءات 10"  " اإ

سوء السلوك املوهجة ملدير شعبة الرقابة 

ادلاخلية، وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية 

ول جيوز اختاذ أأي  (.20)الفقرة 

ة  جراءات حتقيق يف أأي ادعاءات موهجَّ اإ

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو املديرين 

 السابقني للشعبة دون موافقة اللجنة؛

سداء املشورة بشأأن ادعاءات 10" " اإ

سوء السلوك املوهجة ملدير شعبة الرقابة 

ادلاخلية، وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية 

ول جيوز اختاذ أأي  (.20)الفقرة 

ة  جراءات حتقيق يف أأي ادعاءات موهجَّ اإ

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو املديرين 

 السابقني للشعبة دون موافقة اللجنة؛

 تعزيز املواءمة مع ميثاق الرقابة ادلاخلية.

جراءات  توس يع نطاق الضامانت اخلاصة ابإ

 التحقيق ليشمل املديرين السابقني.

56.  
ادعاءات سوء السلوك " اس تعراض 11" 

املوهجة ملوظفي شعبة الرقابة ادلاخلية 

سداء املشورة ملدير  احلاليني والسابقني واإ

شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن الترصف 

 الواجب يف تكل احلالت.

" اس تعراض ادعاءات سوء السلوك 11"

املوهجة ملوظفي شعبة الرقابة ادلاخلية 

سداء املشورة  ملدير احلاليني والسابقني واإ

شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن الترصف 

 الواجب يف تكل احلالت.

 بند جديد ملعاجلة تكل احلالت.
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

57.  
وتوضيح مسؤوليات اللجنة  لتجميعقسم جديد  )ه( يف الأخالقيات: )ه( يف الأخالقيات: 

بشأأن وظيفة الأخالقيات املفرقة حاليًا يف 

ويسرتشد الن  املقرتح كثريًا  أأجزاء خمتلفة.

مبسؤوليات اللجنة فامي يتعلق بوظيفة الرقابة 

 ادلاخلية.

58.  
" اس تعراض خطة العمل املقرتحة 1" 

ن ادلورة الأخرية  اب  ملكتب الأخالقيات، اإ

سداء  من العام السابق لتنفيذها، واإ

 املشورة بشأأهنا؛

" اس تعراض خطة العمل املقرتحة 1"

ن اب  ادلورة الأخرية  ملكتب الأخالقيات، اإ

سداء  من العام السابق لتنفيذها، واإ

 املشورة بشأأهنا؛

 " القدمية.2)ب("2انظر الفقرة 

والغرض أأيضًا بيان اقرتاح الولايت 

املتحدة لتحديد توقيت تسمل اللجنة 

 للخطة املقرتحة.

59.  
" اس تعراض تنفيذ خطة معل مكتب 2" 

سداء املشورة بشأأن  الأخالقيات واإ

جودة وظيفة الأخالقيات وفعاليهتا 

 وكفاءهتا؛

" اس تعراض تنفيذ خطة معل مكتب 2"

سداء املشورة بشأأن  الأخالقيات واإ

جودة وظيفة الأخالقيات وفعاليهتا 

 وكفاءهتا؛

 بند جديد.

60.  
سداء3"  املشورة لرئيس مكتب  " اإ

الأخالقيات يف القضااي الَت يوجد فهيا 

عائق جوهري خيل ابس تقالليته 

وموضوعيته، مبا يف ذكل تضارب 

 املصاحل؛

سداء املشورة لرئيس مكتب 3" " اإ

الأخالقيات يف القضااي الَت يوجد فهيا 

عائق جوهري خيل ابس تقالليته 

وموضوعيته، مبا يف ذكل تضارب 

 املصاحل؛

 ديد.بند ج
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

61.  
" اس تعراض الس ياسات املقرتحة يف 4" 

سداء املشورة  جمال الأخالقيات واإ

 بشأأهنا؛

" اس تعراض الس ياسات املقرتحة يف 4"

سداء املشورة  جمال الأخالقيات واإ

 بشأأهنا؛

 

62.  
سداء املشورة للمدير العام بشأأن 5"  " اإ

قاةل، حبسب احلال، رئيس  تعيني أأو اإ

مكتب الأخالقيات، مبا يف ذكل 

عالن الوظيفة الشاغرة  اس تعراض اإ

قرار  املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين واإ

 الإجراء املقرتح؛

سداء املشورة للمدير العام بشأأن 5" " اإ

قاةل، حبسب احلال، رئيس  تعيني أأو اإ

مكتب الأخالقيات، مبا يف ذكل 

عالن الوظيفة الشاغرة  اس تعراض اإ

قرار  املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين واإ

 الإجراء املقرتح؛

ن   " القدمية.7)ب("2انظر الفقرة 

ل.  معدَّ

بيان اقرتاح الولايت املتحدة ملواءمة 

املتطلبات الإجرائية مع معلية تعيني أأو 

قاةل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية.  اإ

63.  
ىل املدير العام 6"  " تقدمي معلومات اإ

لأغراض تقيمي أأداء رئيس مكتب 

 الأخالقيات.

ىل املدير العام  " تقدمي6" معلومات اإ

لأغراض تقيمي أأداء رئيس مكتب 

 الأخالقيات.

 

64.  
  )و( مسؤوليات أأخرى: )و( مسؤوليات أأخرى: 
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

65.  
" اس تعراض الس ياسات املقرتحة أأو 1" 

أأنشطة أأو مشاريع حمددة، بناء عىل 

طلب امجلعية العامة أأو جلنة الربانمج 

سداء املشورة بشأأهنا؛  واملزيانية، واإ

" اس تعراض الس ياسات املقرتحة أأو 1"

أأنشطة أأو مشاريع حمددة، بناء عىل 

طلب امجلعية العامة للويبو أأو جلنة الويبو 

سداء املشورة  للربانمج واملزيانية، واإ

 بشأأهنا؛

ل لتغطية اس تعراض الس ياسة العامة  عد ِّ

ذا طلبت جلنة الربانمج واملزيانية ذكل.  اإ

 
" توجيه ما تراه مناس با من 2" 

التوصيات، يف الشؤون الَت تندرج مضن 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية.  اختصاصاهتا، اإ

" توجيه ما تراه مناس با من 2"

التوصيات، يف الشؤون الَت تندرج مضن 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية.  اختصاصاهتا، اإ

 تعديل حتريري.

66.  
  العضوية واملؤهالت جمي. العضوية واملؤهالت جمي. العضوية واملؤهالت جمي.

67.  
تؤل ف اللجنة الاستشارية من س بعة أأعضاء  .3

ىل الأقالمي اجلغرافية الس بعة لدلول الأعضاء  ينمتون اإ

وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية تعيني  يف الويبو.

الأعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة 

الغرض وتساعدها يف ذكل حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا 

 اللجنة القامئة.

ىل  .43 تؤل ف اللجنة من س بعة أأعضاء ينمتون اإ

قلمييةالأقالمي اجلغرافية لدلول  ةالس بع اجملموعات الإ

وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية  الأعضاء يف الويبو.

تعيني الأعضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا 

لهذا الغرض وتساعدها يف هيئة حتكمي تنش هئا اللجنة 

 ذكل اللجنة القامئة.

ىل  .4 تؤل ف اللجنة من س بعة أأعضاء ينمتون اإ

قلميية الس بع لدلول الأعضاء يف الويبو.  اجملموعات الإ

وستتوىل جلنة الربانمج واملزيانية تعيني الأعضاء 

الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هيئة حتكمي تنش هئا 

 ا يف ذكل اللجنة القامئة.اللجنة لهذا الغرض وتساعده

 

68.  
آلية التعاقب لأعضاء اللجنة كام ييل: .4 آلية التعاقب لأعضاء اللجنة كام ييل: .54 ستنف ذ أ آلية التعاقب لأعضاء اللجنة كام ييل: .5 ستنف ذ أ   ستنف ذ أ
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

69.  
" يعنيَّ مجيع أأعضاء اللجنة ملدة ثالث 1"

ول يعمل أأي  س نوات، جتدد ملرة واحدة.

عضو يف اللجنة ملدة تزيد عىل ست س نوات 

 يف الإجامل؛

" يعنيَّ مجيع أأعضاء اللجنة ملدة ثالث 1"

ول يعمل أأي عضو  س نوات، جتدد ملرة واحدة.

يف اللجنة ملدة تزيد عىل ست س نوات يف 

 الإجامل؛

" يعنيَّ مجيع أأعضاء اللجنة ملدة ثالث 1"

ول يعمل أأي عضو  س نوات، جتدد ملرة واحدة.

يف اللجنة ملدة تزيد عىل ست س نوات يف 

 الإجامل؛

 

70.  
" يُستبدل لك عضو من أأعضاء اللجنة 2"

مبرحش من الإقلمي اجلغرايف نفسه اذلي ينمتي 

ليه. ذا اإ ىل مجموعة  واإ اكن العضو اخلارج ينمتي اإ

آخر، فسيُستبدل بعضو من اجملموعة  لها ممثل أ

َّةل يف اللجنة. ولكن، يف  أأو اجملموعات غري املمث

حال عدم وجود مرحش من الإقلمي املعين 

يس تويف املعايري الَت تضعها هيئة التحكمي وفقا 

من  30لقرار امجلعية العامة )الوارد يف الفقرة 

( واملبي نة يف WO/GA/39/14 الوثيقة

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

WO/GA/39/13 فس يعنيَّ املرحش الأعىل ،

قلميي؛  تأأهيال يف تقيمي اللجنة أأاي اكن متثيهل الإ

" يُستبدل لك عضو من أأعضاء اللجنة 2"

قلمييةالإقلمي اجلغرافيمبرحش من   انفسه اجملموعة الإ

لهي لَتاذلاي ذا اكن العضو اخلارج ينمتي  .اينمتي اإ واإ

ىل مجموعة قلميية اإ آخر، فسيُستبدل  اإ لها ممثل أ

قلميية بعضو من اجملموعة أأو اجملموعات  غري الإ

َّةل يف اللجنة. ولكن، يف حال عدم وجود  املمث

قلميية املعنية مرحش من  الإقلمي املعين اجملموعة الإ

يس تويف املعايري الَت تضعها هيئة التحكمي وفقا 

من  30ار امجلعية العامة )الوارد يف الفقرة لقر 

( واملبي نة يف WO/GA/39/14الوثيقة 

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

WO/GA/39/13 فس يعنيَّ املرحش الأعىل ،

قلميي؛  تأأهيال يف تقيمي اللجنة أأاي اكن متثيهل الإ

يُستبدل لك عضو من أأعضاء اللجنة  "2"

قل  ميية نفسها الَت ينمتي مبرحش من اجملموعة الإ

لهيا. ىل مجموعة  اإ ذا اكن العضو اخلارج ينمتي اإ واإ

آخر، فسيُستبدل بعضو من  قلميية لها ممثل أ اإ

قلميية غري املمثَّةل يف  اجملموعة أأو اجملموعات الإ

ولكن، يف حال عدم وجود مرحش من  اللجنة.

قلميية املعنية يس تويف املعايري الَت  اجملموعة الإ

تحكمي وفقا لقرار امجلعية العامة تضعها هيئة ال 

من الوثيقة  30)الوارد يف الفقرة 

WO/GA/39/14 14( واملبي نة يف الفقرات 

من الوثيقة  26و 22و 21و 15و

WO/GA/39/13 فس يعنيَّ املرحش الأعىل ،

قلميي؛  تأأهيال يف تقيمي اللجنة أأاي اكن متثيهل الإ

 

71.  
َّنة يف الفقرة 3" " تطبق معلية الاختيار املبي

 ؛WO/GA/39/13من الوثيقة  28

َّنة يف الفقرة 3"  28" تطبق معلية الاختيار املبي

 ؛WO/GA/39/13من الوثيقة 

َّنة يف الفقرة 3"  28" تطبق معلية الاختيار املبي

 ؛WO/GA/39/13من الوثيقة 
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

72.  
حاةل اس تقاةل أأحد أأعضاء اللجنة أأو  " يف4"

وفاته أأثناء مدة معهل، جيوز الاس تعانة بقامئة 

دة خالل معلية الاختيار.  اخلرباء احملدَّ

" يف حاةل اس تقاةل أأحد أأعضاء اللجنة أأو 4"

وفاته أأثناء مدة معهل، جيوز الاس تعانة بقامئة 

دة خالل معلية الاختيار.  اخلرباء احملدَّ

حاةل اس تقاةل أأحد أأعضاء اللجنة أأو  " يف4"

وفاته أأثناء مدة معهل، جيوز الاس تعانة بقامئة 

دة خالل معلية الاختيار.  اخلرباء احملدَّ
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

73.  
تتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني اذلين  .5

هنم جلنة الربانمج واملزيانية يمتتعون  تويص هبم ليك تعي ِّ

ثل التدقيق ابملؤهالت واخلربة املطلوبة يف جمالت م 

دارة اخملاطر والشؤون القانونية  والتقيمي واحملاس بة واإ

دارة املوارد البرشية وغريها  وتكنولوجيا املعلومات واإ

وينبغي الاسرتشاد يف  من املسائل املالية والإدارية.

معلية الاختيار مبعايري اخلربة والتوزيع اجلغرايف 

وس تحاول هيئة التحكمي، عند تقدمي  والتعاقب.

ىل جلنة الربانمج واملزيانية، أأن تو  صياهتا الهنائية اإ

تضمن التوافق ومزجي املهارات واخلربات املناسب 

والتوازن بني الرجال والنساء يف تشكيل اللجنة 

وتراعي يف ذكل درجة اس تعداد املرحشني  معوما.

وجيب  للعمل والزتاهمم وهمنيهتم ونزاههتم واس تقالليهتم.

تقاهنم لغات الويبو الرمسية  عىل املرحشني أأن يثبتوا اإ

وعند  ومعرفهتم هبا، وخاصة الإنلكزيية أأو الفرنس ية.

ىل جلنة الربانمج واملزيانية، س تتيح  تقدمي التوصيات اإ

هيئة التحكمي السري اذلاتية املعنية اخلاصة بلك 

 الأشخاص املرحشني للتعيني يف اللجنة.

هيئة التحكمي من أأن املرحشني اذلين  تتأأكد .65

هنم جلنة الربانمج واملزيانية يمتتعون  تويص هبم ليك تعي ِّ

ابملؤهالت واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق 

دارة اخملاطر  والشؤون والتحقيق والتقيمي واحملاس بة واإ

دارة  والأخالقيات القانونية وتكنولوجيا املعلومات واإ

 وغريها من املسائل املالية والإدارية.املوارد البرشية 

وينبغي الاسرتشاد يف معلية الاختيار مبعايري اخلربة 

وس تحاول هيئة التحكمي،  والتوزيع اجلغرايف والتعاقب.

ىل جلنة الربانمج  عند تقدمي توصياهتا الهنائية اإ

واملزيانية، أأن تضمن التوافق ومزجي املهارات واخلربات 

الرجال والنساء يف تشكيل املناسب والتوازن بني 

وتراعي يف ذكل درجة اس تعداد  اللجنة معوما.

املرحشني للعمل والزتاهمم وهمنيهتم ونزاههتم 

تقاهنم وجيب واس تقالليهتم.  عىل املرحشني أأن يثبتوا اإ

أأن يكون املرحشون متقنني للغة الإنلكزيية؛ ويكون 

تقان أأي لغة أأخرى من ومعرفهتم لغات الويبو الرمسية  اإ

ضافيةهبا، وخاصة الإنلكزيية أأو الفرنس ية وعند  .مزية اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية، س تتيح  تقدمي التوصيات اإ

هيئة التحكمي السري اذلاتية املعنية اخلاصة بلك 

 الأشخاص املرحشني للتعيني يف اللجنة.

تتأأكد هيئة التحكمي من أأن املرحشني اذلين  .6

هنم جلنة ال ربانمج واملزيانية يمتتعون تويص هبم ليك تعي ِّ

ابملؤهالت واخلربة املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق 

دارة اخملاطر والتحقيق والشؤون  والتقيمي واحملاس بة واإ

دارة  القانونية وتكنولوجيا املعلومات والأخالقيات واإ

 املوارد البرشية وغريها من املسائل املالية والإدارية.

ختيار مبعايري اخلربة وينبغي الاسرتشاد يف معلية الا

وس تحاول هيئة التحكمي،  والتوزيع اجلغرايف والتعاقب.

ىل جلنة الربانمج  عند تقدمي توصياهتا الهنائية اإ

واملزيانية، أأن تضمن التوافق ومزجي املهارات واخلربات 

املناسب والتوازن بني الرجال والنساء يف تشكيل 

 وتراعي يف ذكل درجة اس تعداد اللجنة معوما.

املرحشني للعمل والزتاهمم وهمنيهتم ونزاههتم 

وجيب أأن يكون املرحشون متقنني للغة  واس تقالليهتم.

تقان أأي لغة أأخرى من لغات  الإنلكزيية؛ ويكون اإ

ضافية. ىل  الويبو الرمسية مزية اإ وعند تقدمي التوصيات اإ

جلنة الربانمج واملزيانية، س تتيح هيئة التحكمي السري 

خلاصة بلك الأشخاص املرحشني للتعيني اذلاتية املعنية ا

 يف اللجنة.

 .اللجنةتوضيح مسؤوليات 

 .اللجنةتوضيح لغة معل 
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74.  
ينبغي أأن تكون اللجنة جامعة للكفاءات يف  .6

 اجملالت التالية:

ينبغي أأن تكون اللجنة جامعة للكفاءات يف  .76

 اجملالت التالية:

أأن تكون اللجنة جامعة للكفاءات يف  ينبغي .7

 اجملالت التالية:

 

75.  
ملام ابلشؤون التقنية أأو التخصصية  )أأ( الإ

 املتعلقة بعمل املنظمة؛

ملام ابلشؤون التقنية أأو التخصصية  )أأ( الإ

 املتعلقة بعمل املنظمة؛

ملام ابلشؤون التقنية أأو التخصصية  )أأ( الإ

 املتعلقة بعمل املنظمة؛

 

76.  
دارة منظامت مشاهبة من  )ب( اخلربة يف اإ

 حيث احلجم والتعقيد؛

دارة منظامت مشاهبة من  )ب( اخلربة يف اإ

 حيث احلجم والتعقيد؛

دارة منظامت مشاهبة من  )ب( اخلربة يف اإ

 حيث احلجم والتعقيد؛

 

77.  
الأوضاع العامة الَت تعمل فهيا  )ج( فهم

 املنظمة، مبا يف ذكل أأهدافها وثقافهتا وبنيهتا؛

)ج( فهم الأوضاع العامة الَت تعمل فهيا 

 املنظمة، مبا يف ذكل أأهدافها وثقافهتا وبنيهتا؛

)ج( فهم الأوضاع العامة الَت تعمل فهيا 

 املنظمة، مبا يف ذكل أأهدافها وثقافهتا وبنيهتا؛

 

78.  
دقائِّق الوضع الإداري وهيالك )د( فهم 

 املساءةل يف املنظمة؛

)د( فهم دقائِّق الوضع الإداري وهيالك املساءةل 

 يف املنظمة؛

)د( فهم دقائِّق الوضع الإداري وهيالك املساءةل 

 يف املنظمة؛

 

79.  
اخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة يف )ه( 

 منظومة الأمم املتحدة؛

اخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة يف )ه( 

 منظومة الأمم املتحدة؛

اخلربة العالية يف املراقبة أأو الإدارة يف )ه( 

 منظومة الأمم املتحدة؛

 

80.  
  ادلولية و/أأو احلكومية ادلولية. )و( اخلربة )و( اخلربة ادلولية و/أأو احلكومية ادلولية. )و( اخلربة ادلولية و/أأو احلكومية ادلولية.



WO/PBC/28/3 
Annex III 
24 
 

 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

81.  
ملام  .7 ينبغي أأن يكون الأعضاء اجلدد عىل اإ

بأأهداف املنظمة وبنيهتا وثقافهتا والقواعد الَت حتمكها، 

أأو يلموا هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة 

 الويبو ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ومشاركهتا.

ملام  ينبغي أأن يكون الأعضاء اجلدد عىل .87 اإ

بأأهداف املنظمة وبنيهتا وثقافهتا والقواعد الَت حتمكها، 

أأو يلموا هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة 

 الويبو ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ومشاركهتا.

ملام  .8 ينبغي أأن يكون الأعضاء اجلدد عىل اإ

بأأهداف املنظمة وبنيهتا وثقافهتا والقواعد الَت حتمكها، 

هبا من خالل برانمج متهيدي تنظمه أأمانة أأو يلموا 

 الويبو ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ومشاركهتا.

 

82.  
يعمل الأعضاء بصفهتم الشخصية؛ ول جيوز  .8

أأن يفوضوا واجباهتم، ول أأن ينوب عهنم أأي صخ  

آخر يف دورات اللجنة. ول يطلب الأعضاء، عند  أ

حكومة أأو أأداء واجباهتم، ول يتلقون تعلاميت من أأي 

آخر.  أأي طرف أ

يعمل الأعضاء بصفهتم الشخصية؛ ول جيوز  .98

أأن يفوضوا واجباهتم، ول أأن ينوب عهنم أأي صخ  

آخر يف دورات اللجنة. ول يطلب الأعضاء، عند  أ

أأداء واجباهتم، ول يتلقون تعلاميت من أأي حكومة أأو 

آخر.  أأي طرف أ

يعمل الأعضاء بصفهتم الشخصية؛ ول جيوز  .9

فوضوا واجباهتم، ول أأن ينوب عهنم أأي صخ  أأن ي

آخر يف دورات اللجنة. ول يطلب الأعضاء، عند  أ

أأداء واجباهتم، ول يتلقون تعلاميت من أأي حكومة أأو 

آخر.  أأي طرف أ

 

83.  
فصاح عن املصاحل. .9 ع أأعضاء اللجنة بيان اإ فصاح عن املصاحل. .109 يوق ِّ ع أأعضاء اللجنة بيان اإ فصاح عن املصاحل. .10 يوق ِّ ع أأعضاء اللجنة بيان اإ   يوق ِّ

84.  
ل جيوز لأعضاء اللجنة ول لأفراد أأرسمه  .10

املبارشة الرتحش  للتعيني يف الويبو بطريقة مبارشة أأو 

غري مبارشة خالل مدة وليهتم وطيةل مخس س نوات 

 بعد انقضاء مدة وليهتم.

ل جيوز لأعضاء اللجنة ول لأفراد أأرسمه  .1110

املبارشة الرتحش  للتعيني يف الويبو بطريقة مبارشة أأو 

غري مبارشة خالل مدة وليهتم وطيةل مخس س نوات 

 بعد انقضاء مدة وليهتم.

ل جيوز لأعضاء اللجنة ول لأفراد أأرسمه  .11

املبارشة الرتحش  للتعيني يف الويبو بطريقة مبارشة أأو 

س نوات غري مبارشة خالل مدة وليهتم وطيةل مخس 

 بعد انقضاء مدة وليهتم.

 

85.  
  منصب الرئيس دال. منصب الرئيس دال. منصب الرئيس دال.
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86.  
ينتخب أأعضاء اللجنة س نواي رئيسا وانئبا  .11

حال أأصبح منصب الرئاسة شاغرا قبل  ويف للرئيس.

انهتاء فرتة الولية، يتوىل انئب الرئيس منصب 

الرئيس حىت انهتاء ولية سلفه، وينتخب الأعضاء 

آخر. ويف حال غياب لك من الرئيس  انئب رئيس أ

وانئبه، جيوز لبايق الأعضاء تسمية رئيس ابلإانبة من 

 بيهنم لتوجيه الاجامتع أأو ادلورة بأأمكلها.

ينتخب أأعضاء اللجنة س نواي رئيسا وانئبا  .1211

ويف حال أأصبح منصب الرئاسة شاغرا قبل  للرئيس.

انهتاء فرتة الولية، يتوىل انئب الرئيس منصب 

الرئيس حىت انهتاء ولية سلفه، وينتخب الأعضاء 

آخر. ويف حال غياب لك من الرئيس  انئب رئيس أ

لإانبة من وانئبه، جيوز لبايق الأعضاء تسمية رئيس اب

 بيهنم لتوجيه الاجامتع أأو ادلورة بأأمكلها.

ينتخب أأعضاء اللجنة س نواي رئيسا وانئبا  .12

ويف حال أأصبح منصب الرئاسة شاغرا قبل  للرئيس.

انهتاء فرتة الولية، يتوىل انئب الرئيس منصب 

الرئيس حىت انهتاء ولية سلفه، وينتخب الأعضاء 

آخر. من الرئيس  ويف حال غياب لك انئب رئيس أ

وانئبه، جيوز لبايق الأعضاء تسمية رئيس ابلإانبة من 

 بيهنم لتوجيه الاجامتع أأو ادلورة بأأمكلها.

 

87.  
  رد التاكليف هاء. رد التاكليف هاء. رد التاكليف هاء.

88.  
ل يتقاىض الأعضاء أأجرا لقاء الأنشطة الَت  .12

ولكن، ترد   يضطلعون هبا بصفهتم أأعضاء يف اللجنة.

الويبو لأعضاء اللجنة، وفقا لنظام الويبو املايل 

قامة يتكبدوهنا  ولحئته، أأي تاكليف سفر وبدل اإ

ابلرضورة يف السفر من أأجل املشاركة يف اللجنة 

 والاجامتعات الرمسية الأخرى.

ل يتقاىض الأعضاء أأجرا لقاء الأنشطة الَت  .1312

ولكن، ترد   يضطلعون هبا بصفهتم أأعضاء يف اللجنة.

الويبو لأعضاء اللجنة، وفقا لنظام الويبو املايل 

قامة يتكبدوهنا  ولحئته، أأي تاكليف سفر وبدل اإ

ابلرضورة يف السفر من أأجل املشاركة يف اللجنة 

 والاجامتعات الرمسية الأخرى.

ل يتقاىض الأعضاء أأجرا لقاء الأنشطة الَت  .13

ولكن، ترد   يضطلعون هبا بصفهتم أأعضاء يف اللجنة.

الويبو لأعضاء اللجنة، وفقا لنظام الويبو املايل 

قامة يتكبدوهنا  ولحئته، أأي تاكليف سفر وبدل اإ

ابلرضورة يف السفر من أأجل املشاركة يف اللجنة 

 والاجامتعات الرمسية الأخرى.

 

89.  
  حامية الأعضاء واو. حامية الأعضاء واو. حامية الأعضاء واو.
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90.  
اللجنة حامية من الإجراءات يُمنح أأعضاء  .13

املتخذة ضدمه نتيجة الأنشطة الَت يؤدوهنا خالل 

ممارس هتم ملسؤولياهتم كأعضاء يف اللجنة، طاملا نفذوا 

 تكل الأنشطة حبسن نية وبذلوا العناية الواجبة.

يُمنح أأعضاء اللجنة حامية من الإجراءات  .1413

املتخذة ضدمه نتيجة الأنشطة الَت يؤدوهنا خالل 

ممارس هتم ملسؤولياهتم كأعضاء يف اللجنة، طاملا نفذوا 

 تكل الأنشطة حبسن نية وبذلوا العناية الواجبة.

يُمنح أأعضاء اللجنة حامية من الإجراءات  .14

املتخذة ضدمه نتيجة الأنشطة الَت يؤدوهنا خالل 

ممارس هتم ملسؤولياهتم كأعضاء يف اللجنة، طاملا نفذوا 

 بذلوا العناية الواجبة.تكل الأنشطة حبسن نية و 

 

91.  
  الاجامتعات والنصاب القانوين زاي. الاجامتعات والنصاب القانوين زاي. الاجامتعات والنصاب القانوين زاي.

92.  
تعقد اللجنة دورة رمسية لك ثالثة أأشهر يف  .14

تقرر اللجنة، يف ظروف  وقد مقر الويبو الرئييس.

اضطرارية، النظر يف قضااي من خالل مشاورات 

ىل اس تنتاجات لها الأثر ذاته  افرتاضية والتوصل اإ

لهيا خالل دوراهتا  لالس تنتاجات الَت تتوصل اإ

 العادية.

تعقد اللجنة دورة رمسية لك ثالثة أأشهر يف  .1514

تقرر اللجنة، يف ظروف  وقد مقر الويبو الرئييس.

اضطرارية، النظر يف قضااي من خالل مشاورات 

ىل اس تنتاجات لها الأثر ذاته  افرتاضية والتوصل اإ

لهيا خالل دوراهتا  لالس تنتاجات الَت تتوصل اإ

 العادية.

تعقد اللجنة دورة رمسية لك ثالثة أأشهر يف  .15

وقد تقرر اللجنة، يف ظروف  مقر الويبو الرئييس.

ة، النظر يف قضااي من خالل مشاورات اضطراري

ىل اس تنتاجات لها الأثر ذاته  افرتاضية والتوصل اإ

لهيا خالل دوراهتا  لالس تنتاجات الَت تتوصل اإ

 العادية.

 

93.  
ل بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة  .15

 عىل الأقل ليك يكمتل النصاب القانوين.

بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة  ل .1615

 عىل الأقل ليك يكمتل النصاب القانوين.

ل بد من حضور أأربعة من أأعضاء اللجنة  .16

 عىل الأقل ليك يكمتل النصاب القانوين.

 

94.  
ىل املسؤولني  .16 جيوز للجنة أأن توجه دعوة اإ

 يف أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور دوراهتا.

ىل املسؤولني جيوز للجنة أأن  .1716 توجه دعوة اإ

 يف أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور دوراهتا.

ىل املسؤولني  .17 جيوز للجنة أأن توجه دعوة اإ

 يف أأمانة الويبو أأو غريمه حلضور دوراهتا.
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95.  
جتمتع اللجنة مرة واحدة يف الس نة عىل الأقل  .17

يف جلسات خاصة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

قيات وأأمني املظا م ومراجع ورئيس مكتب الأخال

 احلساابت اخلاريج، عىل التوايل.

جتمتع اللجنة مرة واحدة يف الس نة عىل الأقل  .1817

دارة املوارد يف جلسات خاصة مع  املدير العام ومدير اإ

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية البرشية واملراقب و 

ورئيس مكتب الأخالقيات وأأمني املظا م ومراجع 

 اخلاريج، عىل التوايل.احلساابت 

جتمتع اللجنة مرة واحدة يف الس نة عىل الأقل  .18

دارة املوارد  يف جلسات خاصة مع املدير العام ومدير اإ

البرشية واملراقب ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

ورئيس مكتب الأخالقيات وأأمني املظا م ومراجع 

 احلساابت اخلاريج، عىل التوايل.

آس يا الوسطى والقوقاز وفقًا لقرتاح مجموع ة دول أ

 وأأورواب الرشقية.

96.  
عداد التقارير والاس تعراض حاء. عداد التقارير والاس تعراض حاء. اإ عداد التقارير والاس تعراض حاء. اإ   اإ

97.  
تُطلع اللجنة ادلول الأعضاء عىل معلها  .18

وعىل وجه اخلصوص، تعقد اللجنة، عقب  ابنتظام.

عالميا مع لك دورة من دوراهتا الرمسية،  اجامتعا اإ

ىل جلنة  م تقريرا اإ ممثيل ادلول الأعضاء يف الويبو وتقد ِّ

 الربانمج واملزيانية.

تُطلع اللجنة ادلول الأعضاء عىل معلها  .1918

وعىل وجه اخلصوص، تعقد اللجنة، عقب  ابنتظام.

عالميا مع  لك دورة من دوراهتا الرمسية، اجامتعا اإ

ىل جلنة  ممثيل ادلول الأعضاء يف الويبو م تقريرا اإ وتقد ِّ

 الربانمج واملزيانية.

تُطلع اللجنة ادلول الأعضاء عىل معلها  .19

وعىل وجه اخلصوص، تعقد اللجنة، عقب  ابنتظام.

عالميا مع  لك دورة من دوراهتا الرمسية، اجامتعا اإ

ىل جلنة  م تقريرا اإ ممثيل ادلول الأعضاء يف الويبو وتقد ِّ

 الربانمج واملزيانية.
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98.  
ىل جلنة الربانمج  .19 م اللجنة تقريرا س نواي اإ تقد ِّ

ىل اس تعراضها  واملزيانية وامجلعية العامة للويبو استنادا اإ

لوظائف الرقابة ادلاخلية والتدقيق اخلاريج يف الويبو 

ىل تفاعالهتا مع الأمانة.  واإ

ىل جلنة الربانمج  .2019 م اللجنة تقريرا س نواي اإ تقد ِّ

، تعرض فيه أأنشطهتا عامة للويبوواملزيانية وامجلعية ال

جياز  ومعليات التقيمي الَت نفذهتا واس تنتاجاهتا ابإ

ىل اس تعراضها لوظائف الرقابة ادلاخلية  استنادا اإ

ىل تفاعالهتا مع الأمانة  .والتدقيق اخلاريج يف الويبو واإ

ويتضمن التقرير الس نوي أأيضًا تعليقات اللجنة عىل 

 تنظر فهيا جلنة تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ليك

ولهذا الغرض، تتلقى اللجنة نسخة  الربانمج واملزيانية.

موقعة من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج قبل موعد 

 دورة جلنة الربانمج واملزيانية بأأربعة أأسابيع عىل الأقل.

ىل جلنة الربانمج  .20 م اللجنة تقريرا س نواي اإ تقد ِّ

عرض فيه أأنشطهتا واملزيانية وامجلعية العامة للويبو، ت

جياز.  ومعليات التقيمي الَت نفذهتا واس تنتاجاهتا ابإ

ويتضمن التقرير الس نوي أأيضًا تعليقات اللجنة عىل 

تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ليك تنظر فهيا جلنة 

ولهذا الغرض، تتلقى اللجنة نسخة  الربانمج واملزيانية.

عد موقعة من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج قبل مو 

 دورة جلنة الربانمج واملزيانية بأأربعة أأسابيع عىل الأقل.

ل الن  لتوضيح الغرض من التقرير الس نوي  عد ِّ

دماج متطلبات الإبالغ يف تقرير مراجع احلساابت  واإ

 من الاختصاصات احلالية. 20اخلاريج وفقًا للفقرة 

99.  
اللجنة يف تقارير مراجع احلساابت  تنظر .20

اخلاريج املقدمة للجنة الربانمج واملزيانية وتديل 

بتعليقات لتنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية بغية 

 11.8تيسري تقدمي التقارير للجمعية العامة وفقًا للامدة 

الغرض، تتلقى اللجنة نسخة  ولهذا من النظام املايل.

موقعة من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج قبل موعد 

 دورة جلنة الربانمج واملزيانية بأأربعة أأسابيع عىل الأقل.

تنظر اللجنة يف تقارير مراجع احلساابت  .20

اخلاريج املقدمة للجنة الربانمج واملزيانية وتديل 

انية بغية بتعليقات لتنظر فهيا جلنة الربانمج واملزي 

 11.8تيسري تقدمي التقارير للجمعية العامة وفقًا للامدة 

ولهذا الغرض، تتلقى اللجنة نسخة  من النظام املايل.

موقعة من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج قبل موعد 

 دورة جلنة الربانمج واملزيانية بأأربعة أأسابيع عىل الأقل.

 ".5)ج("3هذه املسأأةل مشموةل ابلفقرة  أأصبحت 



WO/PBC/28/3 
Annex III 
29 
 

 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

100.  
هنم  .21 آخرون يعي ِّ حيرض الرئيس أأو أأعضاء أ

الرئيس، حبمك املنصب، الاجامتعات الوجهية الَت 

وجيوز  تعقدها امجلعية العامة وجلنة الربانمج واملزيانية.

هنم الرئيس  آخرون يعي ِّ أأن حيرض الرئيس أأو أأعضاء أ

 عىل طلهبا. اجامتعات تعقدها جلان أأخرى، بناء

هنم  .21 آخرون يعي ِّ حيرض الرئيس أأو أأعضاء أ

الرئيس، حبمك املنصب، الاجامتعات الوجهية الَت 

وجيوز  تعقدها امجلعية العامة وجلنة الربانمج واملزيانية.

هنم الرئيس  آخرون يعي ِّ أأن حيرض الرئيس أأو أأعضاء أ

 اجامتعات تعقدها جلان أأخرى، بناء عىل طلهبا.

هنم  حيرض الرئيس .21 آخرون يعي ِّ أأو أأعضاء أ

الرئيس، حبمك املنصب، الاجامتعات الوجهية الَت 

وجيوز  تعقدها امجلعية العامة وجلنة الربانمج واملزيانية.

هنم الرئيس  آخرون يعي ِّ أأن حيرض الرئيس أأو أأعضاء أ

 اجامتعات تعقدها جلان أأخرى، بناء عىل طلهبا.

 

101.  
  التقيمي اذلايت طاء. التقيمي اذلايت طاء. التقيمي اذلايت طاء.

102.  
جتري اللجنة، مرة لك س نتني عىل الأقل،  .22

تقيامي ذاتيا لغرضها ووليهتا من أأجل ضامن فعالية 

 معلها.

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

تقيامي ذاتيا لغرضها ووليهتا من أأجل ضامن فعالية 

 معلها.

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

تقيامي ذاتيا لغرضها ووليهتا من أأجل ضامن فعالية 

 معلها.

 

103.  
  أأمني اللجنة ايء. أأمني اللجنة ايء. أأمني اللجنة ايء.

104.  
تعني  أأمانة الويبو أأمينا للجنة يتوىل تقدمي  .23

ىل اللجنة.  املساعدة اللوجستية والتقنية اإ

أأمينا  ابلتشاور مع اللجنة، ،تعني ِّ أأمانة الويبو .23

ىل  للجنة يتوىل تقدمي املساعدة اللوجستية والتقنية اإ

وجيوز للجنة أأيضًا أأن تس تعني خبرباء  اللجنة.

 استشاريني خارجيني، حبسب احلاجة، دلمع أأعاملها.

تعني ِّ أأمانة الويبو، ابلتشاور مع اللجنة، أأمينا  .23

ىل للجنة يتوىل تقدمي املساعدة اللوجستية  والتقنية اإ

وجيوز للجنة أأيضًا أأن تس تعني خبرباء  اللجنة.

 استشاريني خارجيني، حبسب احلاجة، دلمع أأعاملها.

 تعزيز دمع الأمانة للجنة.
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

105.  
تشمل تكل املساعدة الإعداد دلورات اللجنة  .24

عداد مرشوعات التقارير  وحضورها واملساعدة يف اإ

عداد وأأي مراسالت. حبوث  وقد تشمل أأيضًا اإ

طار التحضري دلورات  وورقات مواقف أأساس ية يف اإ

 اللجنة، حسب طلب اللجنة.

تشمل تكل املساعدة الإعداد دلورات اللجنة  .24

عداد مرشوعات التقارير  وحضورها واملساعدة يف اإ

عداد وأأي مراسالت. حبوث  وقد تشمل أأيضًا اإ

طار التحضري دلورات  وورقات مواقف أأساس ية يف اإ

 اللجنة، حسب طلب اللجنة.

تشمل تكل املساعدة الإعداد دلورات اللجنة  .24

عداد مرشوعات التقارير  وحضورها واملساعدة يف اإ

عداد حبوث  وأأي مراسالت. وقد تشمل أأيضًا اإ

طار التحضري دلورات  وورقات مواقف أأساس ية يف اإ

 لب اللجنة.اللجنة، حسب ط

 

106.  
سهام رئيس  .25 جُيرى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإ

 اللجنة وابلتشاور معه.

سهام رئيس  .25 جُيرى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإ

 اللجنة وابلتشاور معه.

سهام رئيس  .25 جُيرى تقيمي أأداء أأمني اللجنة ابإ

 اللجنة وابلتشاور معه.

 

107.  
  املزيانية اكف. املزيانية اكف. املزيانية اكف.

108.  
تُدرج الويبو يف مزيانيهتا للثنائية اعامتدات  .26

خاصة للجنة تغطي التاكليف املرتبطة ابلأنشطة 

املشموةل بولية اللجنة، ويه حتديدا عقد أأربع 

ىل مخسة  دورات رمسية تدوم لك واحدة مهنا أأربعة اإ

أأايم مبدئيا، وحضور أأعضاء اللجنة دورات جلنة 

وامجلعية العامة واجامتعات أأخرى  الربانمج واملزيانية

حسب ما هو مطلوب، وتقدمي أأمني اللجنة ادلمع 

املطلوب، والاس تعانة خبرباء استشاريني خارجيني 

 حسب الاقتضاء.

تُدرج الويبو يف مزيانيهتا للثنائية اعامتدات  .26

خاصة للجنة تغطي التاكليف املرتبطة ابلأنشطة 

حتديدا عقد أأربع املشموةل بولية اللجنة، ويه 

ىل مخسة  دورات رمسية تدوم لك واحدة مهنا أأربعة اإ

أأايم مبدئيا، وحضور أأعضاء اللجنة دورات جلنة 

الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة واجامتعات أأخرى 

حسب ما هو مطلوب، وتقدمي أأمني اللجنة ادلمع 

املطلوب، والاس تعانة خبرباء استشاريني خارجيني 

 حسب الاقتضاء.

تُدرج الويبو يف مزيانيهتا للثنائية اعامتدات  .26

خاصة للجنة تغطي التاكليف املرتبطة ابلأنشطة 

املشموةل بولية اللجنة، ويه حتديدا عقد أأربع 

ىل مخسة  دورات رمسية تدوم لك واحدة مهنا أأربعة اإ

أأايم مبدئيا، وحضور أأعضاء اللجنة دورات جلنة 

عامة واجامتعات أأخرى الربانمج واملزيانية وامجلعية ال

حسب ما هو مطلوب، وتقدمي أأمني اللجنة ادلمع 

املطلوب، والاس تعانة خبرباء استشاريني خارجيني 

 حسب الاقتضاء.
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

109.  
  املعلومات الرضورية لم. املعلومات الرضورية لم. املعلومات الرضورية لم.

110.  
د أأمانة الويبو اللجنة ابلواثئق واملعلومات  .27 ِّ تزو 

املتعلقة جبدول أأعاملها وبأأي معلومات وجهية أأخرى يف 

وس يكون  وقت مبكر قبل موعد لك دورة رمسية.

ىل مجيع املوظفني واخلرباء  للجنة نفاذ غري مرشوط اإ

ىل  الاستشاريني يف املنظمة، فضال عن النفاذ اإ

 السجالت.

د أأمانة الويبو اللجنة ابلواثئق واملعلومات  .27 ِّ تزو 

أأعاملها وبأأي معلومات وجهية أأخرى يف املتعلقة جبدول 

وس يكون  وقت مبكر قبل موعد لك دورة رمسية.

ىل مجيع املوظفني واخلرباء  للجنة نفاذ غري مرشوط اإ

ىل  الاستشاريني يف املنظمة، فضال عن النفاذ اإ

 السجالت.

د أأمانة الويبو اللجنة ابلواثئق واملعلومات  .27 ِّ تزو 

لومات وجهية أأخرى يف املتعلقة جبدول أأعاملها وبأأي مع

وس يكون  وقت مبكر قبل موعد لك دورة رمسية.

ىل مجيع املوظفني واخلرباء  للجنة نفاذ غري مرشوط اإ

ىل  الاستشاريني يف املنظمة، فضال عن النفاذ اإ

 السجالت.

 

111.  
  املدخةل عىل الاختصاصاتالتعديالت  ممي. التعديالت املدخةل عىل الاختصاصات ممي. التعديالت املدخةل عىل الاختصاصات ممي.

112.  
وافقت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت  .28

وسبمترب  2007السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب 

ووافقت  .2012وأأكتوبر  2011وسبمترب  2010

آخر تعديل يف أأكتوبر  امجلعية العامة للويبو عىل أ

)النسخة الواردة يف الوثيقة  2015

WO/PBC/24/4.) 

وافقت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت  .28

وسبمترب  2007السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب 

وأأكتوبر  2012وأأكتوبر  2011وسبمترب  2010

آخر تعديل .2015  ووافقت امجلعية العامة للويبو عىل أ

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

 (WO/PBC/28/3.)الوثيقة  20182015

وافقت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت  .28

وسبمترب  2007السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب 

وأأكتوبر  2012وأأكتوبر  2011وسبمترب  2010

آخر تعديل  .2015 ووافقت امجلعية العامة للويبو عىل أ

 (.WO/PBC/28/3)الوثيقة  2018يف أأكتوبر 
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 التعديالت املقرتحة الاختصاصات احلالية 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(
 سبب التعديالت املقرتحة

113.  
تس تعرض ادلول الأعضاء، مرة لك ثالث  .29

س نوات، ولية اللجنة وطريقة معلها وعضويهتا 

جراءات الاختيار والتعاقب. وحتتفظ ادلول  واإ

دراج ذكل  ماكنية طلب اإ الأعضاء رمغ ذكل ابإ

الاس تعراض يف جدول أأعامل أأي دورة من دورات 

 جلنة الربانمج واملزيانية.

تس تعرض ادلول الأعضاء، مرة لك ثالث  .29

ومسؤولياهتا جنة الل  دورولية، عىل الأقل س نوات

جراءات الاختيار  وطريقة معلها وعضويهتا واإ

وتيسريا ذلكل الاس تعراض، تقوم اللجنة  .والتعاقب

ابس تعراض اختصاصاهتا عىل أأساس دوري، ورفع ما 

ىل جلنة الربانمج  يتالءم من توصيات التعديل اإ

وبغض النظر عن  واملزيانية يك تنظر فهيا.

 وحتتفظ ادلولالاس تعراض ادلوري، جيوز لدلول

ماكنية طلب الأعضاء دراج أأن تطلبرمغ ذكل ابإ  ذكل اإ

س تعراض يف جدول أأعامل أأي دورة من دورات الا

 جلنة الربانمج واملزيانية.

تس تعرض ادلول الأعضاء، مرة لك ثالث  .29

س نوات عىل الأقل، دور اللجنة ومسؤولياهتا وطريقة 

وتيسريا ذلكل الاس تعراض، تقوم  معلها وعضويهتا.

اللجنة ابس تعراض اختصاصاهتا عىل أأساس دوري، 

ىل جلنة  ورفع ما يتالءم من توصيات التعديل اإ

وبغض النظر عن  الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا.

الاس تعراض ادلوري، جيوز لدلول الأعضاء أأن 

دراج اس تعراض يف جدول أأعامل أأي دورة  تطلب اإ

 من دورات جلنة الربانمج واملزيانية.

حتريري لإدماج مسؤولية اللجنة عن تغيري 

 ".1)ز("2الاس تعراض يف اختصاصاهتا وفقًا للفقرة 

 توضيح اقرتحته الولايت املتحدة.

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 املرفق الرابع
 

دخالها عىل  التعديالت املقرتح اإ

 ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية

 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

  املقدمة أألف. املقدمة أألف. املقدمة أألف.  .1

طارا  .1  .2 لشعبة الرقابة يضع هذا امليثاق اإ

ادلاخلية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

اختبار وتقيمي معليات  )الويبو(، وحيدد اختصاصاهتا:

املراقبة وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، 

من أأجل حتديد املامرسات اجليدة وتقدمي توصيات 

 ومن مث، توفر شعبة الرقابة ادلاخلية لتحسيهنا.

دارة تكفل لها أأداء هماهما بفعالية، فضال  ضامانت لالإ

عن مساعدهتا يف حتقيق رساةل الويبو وأأهدافها 

ىل تعزيز املساءةل  وغاايهتا. وهيدف هذا امليثاق أأيضا اإ

وحتقيق فعالية التلكفة والإرشاف والقيادة واملراقبة 

 ة املؤسس ية داخل الويبو.ادلاخلية والإدار 

طارا  .1  لشعبة الرقابة يضع هذا امليثاق اإ

ادلاخلية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

اختبار وتقيمي معليات  )الويبو(، وحيدد اختصاصاهتا:

املراقبة وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، 

من أأجل حتديد املامرسات اجليدة وتقدمي توصيات 

 ومن مث، توفر شعبة الرقابة ادلاخلية لتحسيهنا.

دارة تكفل لها أأداء هماهما بفعالية، فضال  ضامانت لالإ

عن مساعدهتا يف حتقيق رساةل الويبو وأأهدافها 

ىل تعزيز املساءةل  وغاايهتا. وهيدف هذا امليثاق أأيضا اإ

وحتقيق فعالية التلكفة والإرشاف والقيادة واملراقبة 

 ة املؤسس ية داخل الويبو.ادلاخلية والإدار 

 

تشمل وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الويبو  .2  .3

 التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى ادلاخيل.

تشمل وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الويبو  .2 

 التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى ادلاخيل.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

  تعريف الرقابة ادلاخلية ومعايريها ابء. تعريف الرقابة ادلاخلية ومعايريها ابء. تعريف الرقابة ادلاخلية ومعايريها ابء.  .4

وفقا للتعريف اذلي اعمتده معهد التدقيق  .3  .5

، يعد التدقيق ادلاخيل معلية مس تقةل (IIA)ادلاخيل 

ضافة قمية لأعامل  ىل اإ وموضوعية واستشارية تريم اإ

وهو يساعد املنظمة عىل  أأي منظمة والارتقاء هبا.

حتقيق أأهدافها بتطبيق هنج منتظم منضبط لتقيمي 

دارة اخملاطر واملراقبة واحلومكة  جراءات اإ فعالية اإ

 وحتسني تكل الإجراءات.

وفقا للتعريف اذلي اعمتده معهد التدقيق  .3

، يعد التدقيق ادلاخيل معلية مس تقةل (IIA)ادلاخيل 

ضا ىل اإ فة قمية لأعامل وموضوعية واستشارية تريم اإ

وهو يساعد املنظمة عىل  أأي منظمة والارتقاء هبا.

حتقيق أأهدافها بتطبيق هنج منتظم منضبط لتقيمي 

دارة اخملاطر واملراقبة واحلومكة  جراءات اإ فعالية اإ

ىل تعزيز وحامية  وحتسني تكل الإجراءات. وهيدف اإ

البنية التنظميية عن طريق توفري ضامانت ومشورة 

آراء موضوعية  قامئة عىل اخملاطر. وأ

وفقا للتعريف اذلي اعمتده معهد التدقيق  .3

، يعد التدقيق ادلاخيل معلية مس تقةل (IIA)ادلاخيل 

ضافة قمية لأعامل  ىل اإ وموضوعية واستشارية تريم اإ

وهو يساعد املنظمة عىل  أأي منظمة والارتقاء هبا.

حتقيق أأهدافها بتطبيق هنج منتظم منضبط لتقيمي 

جرا دارة اخملاطر واملراقبة واحلومكة فعالية اإ ءات اإ

ىل تعزيز وحامية  وحتسني تكل الإجراءات. وهيدف اإ

البنية التنظميية عن طريق توفري ضامانت ومشورة 

آراء موضوعية قامئة عىل اخملاطر.  وأ

طار ادلويل للمامرسات  ةل لالإ مراعاة الأحاكم املعدَّ

  املهنية اذلي أأصدره معهد املدققني ادلاخليني.

تُنفذ وظيفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو وفقا  .4  .6

للمعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل 

ومدونة السلوك الصادرة عن معهد التدقيق ادلاخيل 

(IIA واملعمتدة من ممثيل دوائر التدقيق ادلاخيل )

ملنظامت الأمم املتحدة واملؤسسات املالية متعددة 

حلكومية ادلولية املعنية الأطراف واملنظامت ا

(RIAS.) 

تُنفذ وظيفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو وفقا  .4 

للمعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل 

ومدونة السلوك الصادرة عن معهد التدقيق ادلاخيل 

(IIA واملعمتدة من ممثيل دوائر التدقيق ادلاخيل )

ملالية متعددة ملنظامت الأمم املتحدة واملؤسسات ا

الأطراف واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية 

(RIAS.) 
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

ف التقيمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعية  .5  .7 ر  يُعي

وحمايدة لتقيمي الأعامل اجلارية أأو املشاريع املس تمكةل أأو 

جراءات تصممي تكل  الربامج أأو الس ياسات أأو اإ

الربامج أأو الس ياسات وأأساليب تنفيذها والنتاجئ 

ىل حتديد وجاهة الأهداف وفعالية  احملققة. وهيدف اإ

يسامه  وكفاءة تنفيذ تكل الأهداف وأأثرها واس تدامهتا.

التقيمي يف تعمل خربات جديدة وتعزيز املساءةل وتوفري 

ىل أأدةل، مبا يتيح دمج  معلومات موثوقة ومستندة اإ

 النتاجئ والتوصيات يف معلية صنع القرار يف الويبو.

ف  .5  ر  التقيمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعية يُعي

وحمايدة لتقيمي الأعامل اجلارية أأو املشاريع املس تمكةل أأو 

جراءات تصممي تكل  الربامج أأو الس ياسات أأو اإ

الربامج أأو الس ياسات وأأساليب تنفيذها والنتاجئ 

ىل حتديد وجاهة الأهداف وفعالية  احملققة. وهيدف اإ

يسامه  واس تدامهتا.وكفاءة تنفيذ تكل الأهداف وأأثرها 

التقيمي يف تعمل خربات جديدة وتعزيز املساءةل وتوفري 

ىل أأدةل، مبا يتيح دمج  معلومات موثوقة ومستندة اإ

 النتاجئ والتوصيات يف معلية صنع القرار يف الويبو.

 

تُنفذ أأنشطة التقيمي داخل الويبو وفقا للمعايري  .6  .8

املعين ابلتقيمي الَت وضعها واعمتدها فريق الأمم املتحدة 

(UNEG.) 

تُنفذ أأنشطة التقيمي داخل الويبو وفقا للمعايري  .6 

الَت وضعها واعمتدها فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي 

(UNEG.) 
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

ٍّ رمسي  .7  .9 ف التحقيق بأأنه معلية تق   ر  يُعي

ساءات السلوك أأو التجاوزات  للحقائق للنظر يف اإ

الويبو أأو يف املزعومة الأخرى الَت خت  موظفي 

معلومات حولها بغية التأأكد من وقوعها، ويف تكل 

 احلاةل، معرفة الشخ  أأو الأشخاص املسؤولني عهنا.

وجيوز أأن تنظر التحقيقات أأيضا يف التجاوزات 

آخرون أأو أأطراف أأو  املزعومة الَت يرتكهبا أأشخاص أ

 كياانت أأخرى والَت تُعترب مسيئة للويبو.

ف التحقيق بأأنه .7  ر  ٍّ رمسي  يُعي معلية تق  

ساءات السلوك أأو التجاوزات  للحقائق للنظر يف اإ

املزعومة الأخرى الَت خت  موظفي الويبو أأو يف 

معلومات حولها بغية التأأكد من وقوعها، ويف تكل 

 احلاةل، معرفة الشخ  أأو الأشخاص املسؤولني عهنا.

وجيوز أأن تنظر التحقيقات أأيضا يف التجاوزات 

آخرون أأو أأطراف أأو املزعومة الَت ير  تكهبا أأشخاص أ

 كياانت أأخرى والَت تُعترب مسيئة للويبو.

 

تُنفذ التحقيقات داخل الويبو وفقا للمبادئ  .8  .10

واخلطوط التوجهيية املوحدة لإجراء التحقيقات الَت 

اعمتدها مؤمتر احملققني ادلوليني، وكذكل قواعد وأأنظمة 

 الويبو ادلاخلية.

داخل الويبو وفقا للمبادئ تُنفذ التحقيقات  .8 

واخلطوط التوجهيية املوحدة لإجراء التحقيقات الَت 

اعمتدها مؤمتر احملققني ادلوليني، وكذكل قواعد وأأنظمة 

 الويبو ادلاخلية.

 

  الاختصاصات جمي. الاختصاصات جمي. الاختصاصات جمي.  .11
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

توفر وظيفة الرقابة ادلاخلية لإدارة الويبو  .9  .12

مس تقةل وموضوعية الضامانت ابنتظام وبصفة 

والتحليالت والتقياميت والتوصيات وادلروس 

املس تفادة واملشورة واملعلومات من خالل القيام 

بأأعامل التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى 

 وتتضمن أأهدافها ما ييل: ادلاخيل.

توفر وظيفة الرقابة ادلاخلية لإدارة الويبو  .9 

وموضوعية الضامانت ابنتظام وبصفة مس تقةل 

والتحليالت والتقياميت والتوصيات وادلروس 

املس تفادة واملشورة واملعلومات من خالل القيام 

بأأعامل التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى 

 وتتضمن أأهدافها ما ييل: ادلاخيل.

 

حتديد الوسائل الكفيةل بتحسني  )أأ(  .13

 درجة الوجاهة والفعالية والكفاءة والتوفري

والرتش يد يف الإجراءات ادلاخلية واس تخدام 

 املوارد،

حتديد الوسائل الكفيةل بتحسني  )أأ( 

درجة الوجاهة والفعالية والكفاءة والتوفري 

والرتش يد يف الإجراءات ادلاخلية واس تخدام 

 املوارد،

 

تقيمي وجود ضوابط فعاةل من حيث  )ب(  .14

 التلكفة،

وجود ضوابط فعاةل من حيث  تقيمي )ب( 

 التلكفة،
 

تقيمي مدى الامتثال لنظام الويبو  )ج(  .15

املايل ولحئته، ونظام املوظفني ولحئته، 

وقرارات امجلعية العامة املعنية، واملعايري 

احملاسبية املعمول هبا، وقواعد مدونة سلوك 

اخلدمة املدنية ادلولية، فضاًل عن املامرسات 

 اجليدة.

تقيمي مدى الامتثال لنظام الويبو  )ج( 

املايل ولحئته، ونظام املوظفني ولحئته، 

وقرارات امجلعية العامة املعنية، واملعايري 

احملاسبية املعمول هبا، وقواعد مدونة سلوك 

اخلدمة املدنية ادلولية، فضاًل عن املامرسات 

 اجليدة.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

  الصالحيات واملسؤوليات  دال. الصالحيات واملسؤوليات  دال. الصالحيات واملسؤوليات دال.  .16

ىل  .10  .17 داراي اإ يتبع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

 املدير العام، ولكنه ليس فردا من الإدارة التشغيلية.

ويمتتع مدير الشعبة ابس تقاللية وظيفية وتشغيلية عن 

ويأأخذ مدير الشعبة بنصيحة  الإدارة يف أأداء واجباته.

الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف أأداء جلنة 

وملدير الشعبة صالحية املبادرة ابختاذ أأي  همامه.

عداد التقارير عهنا، وفقا ملا يراه  جراءات وتنفيذها واإ اإ

  رضوراي يف س ياق تنفيذ همامه.

ىل  .10  داراي اإ يتبع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

 التشغيلية.املدير العام، ولكنه ليس فردا من الإدارة 

ويمتتع مدير الشعبة ابس تقاللية وظيفية وتشغيلية عن 

ويأأخذ مدير الشعبة بنصيحة  الإدارة يف أأداء واجباته.

جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف أأداء 

وملدير الشعبة صالحية املبادرة ابختاذ أأي  همامه.

عداد التقارير عهنا، وفقا ملا يرا جراءات وتنفيذها واإ ه اإ

  رضوراي يف س ياق تنفيذ همامه.

 

يعمل مدير الشعبة وموظفوها بصفة مس تقةل  .11  .18

عن لك برامج الويبو وأأعاملها وأأنشطهتا، بغية ضامن 

 حيادية ومصداقية العمل املُضطلع به.

يعمل مدير الشعبة وموظفوها بصفة مس تقةل  .11 

عن لك برامج الويبو وأأعاملها وأأنشطهتا، بغية ضامن 

 حيادية ومصداقية العمل املُضطلع به.

 

يؤدي مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وموظفوها  .12  .19

أأعامل الرقابة ادلاخلية بأأسلوب همين حمايد ودون 

والقواعد احنياز، وفقا للمامرسات واملعايري اجليدة 

املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف منظامت الأمم املتحدة، 

ل يف القسم "ابء" السابق.  عىل النحو املُفص 

يؤدي مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وموظفوها  .12 

أأعامل الرقابة ادلاخلية بأأسلوب همين حمايد ودون 

احنياز، وفقا للمامرسات واملعايري اجليدة والقواعد 

ة بوجه عام يف منظامت الأمم املتحدة، املقبوةل واملطبق

ل يف القسم "ابء" السابق.  عىل النحو املُفص 
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يُتاح ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يف س ياق  .13  .20

أأداء همامه، النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش 

ىل املسؤولني أأو  ىل مجيع جسالت الويبو، واإ والرسيع اإ

ىل مجيع املوظفني املتعاقدين بأأي صفة مع  الويبو، واإ

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية التواصل مع  مباين الويبو.

رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق وجلنة الربانمج 

 واملزيانية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

. يُتاح ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يف س ياق أأداء 13

احملدود واملبارش همامه، النفاذ غري املرشوط أأو 

ىل املسؤولني أأو  ىل مجيع جسالت الويبو، واإ والرسيع اإ

ىل مجيع  املوظفني املتعاقدين بأأي صفة مع الويبو، واإ

ومن واجب موظفي الويبو واملتعاقدين  مباين الويبو.

معها وغريمه من العاملني التعاون يف أأي حتقيق مرصَّح 

 به حسب الأصول.

ادلاخلية، يف س ياق يُتاح ملدير شعبة الرقابة  .13

أأداء همامه، النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش 

ىل املسؤولني أأو  ىل مجيع جسالت الويبو، واإ والرسيع اإ

ىل مجيع  املوظفني املتعاقدين بأأي صفة مع الويبو، واإ

ومن واجب موظفي الويبو واملتعاقدين  مباين الويبو.

يق مرصَّح معها وغريمه من العاملني التعاون يف أأي حتق 

 به حسب الأصول.

ةل من نظام املوظفني.7.1انظر املادة   )ج( املعدَّ

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية التواصل مع رؤساء  .14   .21

امجلعية العامة وجلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية 

 واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية التواصل مع  .14

رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق وجلنة الربانمج 

 واملزيانية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

وحيدد مدير الشعبة ماكتب لتسمل الشاكوى  .14  .22

الَت يقدهما املوظفون بشلك فردي، والشاكوى 

الأخرى الَت تقدهما أأطراف داخلية أأو خارجية، 

ساءات سلوك أأو جتاوزات أأو  بشأأن الإبالغ عن اإ

خمالفات تتضمن عىل سبيل املثال ل احلرص: الاحتيال 

ساءة اس تخدام الامتيازات  والفساد والتبديد واإ

ساءة اس تعامل السلطة وخمالفة نظم الويبو  واحلصانة واإ

، ل متتد اختصاصات وبغض النظر عام س بقولواحئها. 

ىل  مدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف الأحوال العادية اإ

املسائل الَت صدرت بشأأهنا أأحاكم منفصةل ومهنا 

املنازعات املتعلقة ابلعمل واملظا م وتظلامت املوظفني 

لإدارية املرتبطة برشوط التعيني من القرارات ا

واملسائل اخلالفية املتعلقة بتقيمي الأداء الوظيفي 

ىل مدير الشعبة البت يف  وتقارير الأداء. ويرجع اإ

اندراج التجاوزات الَت تنطوي علهيا تكل املسائل يف 

ىل هيئات داخلية  حالهتا اإ نطاق اختصاص الشعبة أأو اإ

 أأخرى.

من واجب موظفي الويبو واملتعاقدين معها  .541

وغريمه من العاملني الإبالغ عن التجاوزات املشتبه 

وحيدد مدير الشعبة  فهيا الَت حتدث يف الويبو.

الَت يقدهما املوظفون التقارير الشاكوى ماكتب لتسمل 

الأخرى الَت والتقارير والشاكوى بشلك فردي، 

بشأأن الإبالغ عن تقدهما أأطراف داخلية أأو خارجية، 

ساءات سلوك أأو خمالفات  مشتبه فهيا جتاوزات أأو اإ

الاحتيال  تتضمن عىل سبيل املثال ل احلرص:

ساءة اس تخدام الامتيازات  والفساد والتبديد واإ

ساءة اس تعامل السلطة وخمالفة نظم الويبو  واحلصانة واإ

ىل مدير  ولواحئها. وتُتسمل تكل التقارير الَت تُقدم اإ

تويخ الرسية وجيوز أأيضا ملقدمهيا عدم الشعبة مع 

 الكشف عن هويهتم.

من واجب موظفي الويبو واملتعاقدين معها  .15

وغريمه من العاملني الإبالغ عن التجاوزات املشتبه 

وحيدد مدير الشعبة  فهيا الَت حتدث يف الويبو.

ماكتب لتسمل التقارير الَت يقدهما املوظفون بشلك 

 تقدهما أأطراف داخلية فردي، والتقارير الأخرى الَت

ساءات  أأو خارجية، بشأأن الإبالغ عن جتاوزات أأو اإ

سلوك أأو خمالفات مشتبه فهيا تتضمن عىل سبيل 

ساءة  املثال ل احلرص: الاحتيال والفساد والتبديد واإ

ساءة اس تعامل  اس تخدام الامتيازات واحلصانة واإ

وتُتسمل تكل  السلطة وخمالفة نظم الويبو ولواحئها.

ىل مدير الشعبة مع تويخ الرسية التقار  ير الَت تُقدم اإ

 وجيوز أأيضا ملقدمهيا عدم الكشف عن هويهتم.

ةل من نظام املوظفني.7.1انظر املادة   )ج( املعدَّ

ةل من نظام املوظفني.7.1املواءمة مع املادة   )ج( املعدَّ
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

، ل متتد اختصاصات بغض النظر عام س بق .16   .23

ىل  مدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف الأحوال العادية اإ

املسائل الَت صدرت بشأأهنا أأحاكم منفصةل ومهنا 

املنازعات املتعلقة ابلعمل واملظا م وتظلامت املوظفني 

من القرارات الإدارية املرتبطة برشوط التعيني 

واملسائل اخلالفية املتعلقة بتقيمي الأداء الوظيفي 

ىل مدير الشعبة البت  وتقارير الأداء. يف ويرجع اإ

اندراج التجاوزات الَت تنطوي علهيا تكل املسائل يف 

ىل هيئات داخلية  حالهتا اإ نطاق اختصاص الشعبة أأو اإ

 أأخرى.

، ل متتد اختصاصات بغض النظر عام س بق .16

ىل  مدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف الأحوال العادية اإ

املسائل الَت صدرت بشأأهنا أأحاكم منفصةل ومهنا 

ابلعمل واملظا م وتظلامت املوظفني املنازعات املتعلقة 

من القرارات الإدارية املرتبطة برشوط التعيني 

واملسائل اخلالفية املتعلقة بتقيمي الأداء الوظيفي 

ىل مدير الشعبة البت يف  وتقارير الأداء. ويرجع اإ

اندراج التجاوزات الَت تنطوي علهيا تكل املسائل يف 

ىل ه  حالهتا اإ يئات داخلية نطاق اختصاص الشعبة أأو اإ

 أأخرى.

 

يضمن املدير العام حق مجيع املوظفني يف  .15  .24

التواصل رسا مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتزويده 

ويتعني عىل مجيع  ابملعلومات، دون خمافة أأي انتقام.

موظفي الويبو أأن يتخذوا اخلطوات املالمئة لضامن 

ويكون ذكل دون  احلفاظ عىل رسية تكل البالغات.

ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام موظفي الإخالل 

الويبو ولحئته فامي يتعلق بتقدمي ادعاءات تتضمن 

معلومات خاطئة أأو مضلةل عن معد، أأو تقدميها مع 

مة. هامل حتري دقة املعلومات املقدَّ  اإ

يضمن املدير العام حق مجيع املوظفني يف  .17 

التواصل رسا مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتزويده 

ويتعني عىل مجيع  ملعلومات، دون خمافة أأي انتقام.اب

موظفي الويبو أأن يتخذوا اخلطوات املالمئة لضامن 

ويكون ذكل دون  احلفاظ عىل رسية تكل البالغات.

الإخالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام موظفي 

الويبو ولحئته فامي يتعلق بتقدمي ادعاءات تتضمن 

معد، أأو تقدميها مع  معلومات خاطئة أأو مضلةل عن

مة. هامل حتري دقة املعلومات املقدَّ  اإ
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يراعى مدير شعبة الرقابة ادلاخلية الطابع  .16  .25

ُْول دون الإفصاح  الرسي لالتصالت مع الشعبة، وحيي

ةل أأو واردة  غري املرخ  به عن أأي معلومات ُمحص 

طار معليات التدقيق أأو التقيمي أأو التحقيق،  يف اإ

املعلومات يف حدود ما هو رضوري ويس تخدم تكل 

 لأداء واجباته فقط.

يراعى مدير شعبة الرقابة ادلاخلية الطابع  .18 

ُْول دون الإفصاح  الرسي لالتصالت مع الشعبة، وحيي

ةل أأو واردة  غري املرخ  به عن أأي معلومات ُمحص 

طار معليات التدقيق أأو التقيمي أأو التحقيق،  يف اإ

حدود ما هو رضوري ويس تخدم تكل املعلومات يف 

 لأداء واجباته فقط.

 

جُيري مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اتصالت  .17  .26

منتظمة مع مجيع مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى، 

عىل املس تويني ادلاخيل واخلاريج، للتأأكد من 

التنس يق السلمي للأنشطة )مراجع احلساابت 

 اخلاريج، ومسؤول اخملاطر، ومسؤول الانضباط(.

وجُيري مدير الشعبة أأيضا اتصالت منتظمة مع رئيس 

 مكتب الأخالقيات وأأمني املظا م.

جُيري مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اتصالت  .19 

منتظمة مع مجيع مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى، 

عىل املس تويني ادلاخيل واخلاريج، للتأأكد من 

التنس يق السلمي للأنشطة )مراجع احلساابت 

 ومسؤول اخملاطر، ومسؤول الانضباط(.اخلاريج، 

وجُيري مدير الشعبة أأيضا اتصالت منتظمة مع رئيس 

 مكتب الأخالقيات وأأمني املظا م.

 

  تضارب املصاحل هاء. تضارب املصاحل هاء. تضارب املصاحل هاء.  .27
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يف س ياق أأداء همام الرقابة، يتجنب مدير  .18  .28

ظاهري شعبة الرقابة ادلاخلية وموظفوها أأي تضارب 

وعىل مدير الشعبة الإبالغ عن  أأو فعيل يف املصاحل.

أأي عائق جوهري خيل ابس تقالليته وموضوعيته، مبا 

يف ذكل تضارب املصاحل، ليك تنظر فيه اللجنة 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

يف س ياق أأداء همام الرقابة، يتجنب مدير  .20 

شعبة الرقابة ادلاخلية وموظفوها أأي تضارب ظاهري 

وعىل مدير الشعبة الإبالغ عن  أأو فعيل يف املصاحل.

أأي عائق جوهري خيل ابس تقالليته وموضوعيته، مبا 

يف ذكل تضارب املصاحل، ليك تنظر فيه اللجنة 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

 

ام س بق، يلمتس مدير الشعبة بغض النظر ع .19  .29

مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن 

الواجب يف ادعاءات سوء السلوك املوهجة  الترصف

 ملوظفي شعبة الرقابة ادلاخلية.

ام س بق، يلمتس مدير الشعبة بغض النظر ع .21 

مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن 

الترصف الواجب يف ادعاءات سوء السلوك املوهجة 

 ملوظفي شعبة الرقابة ادلاخلية.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

سلوك ملدير يف حال توجيه ادعاءات سوء  .20  .30

ىل املدير العام  شعبة الرقابة ادلاخلية، يُرفع الأمر اإ

اذلي يقوم، يف أأقرب فرصة ممكنة ويف أأجل ل يتجاوز 

بالغ رئيس جلنة التنس يق والامتس مشورة  شهرا، ابإ

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الترصف 

ويتعني عىل اللجنة أأن تنجز تقيامي أأوليا أأو  الواجب.

ىل نتاجئ التقيمي، تقدم اللجنة  لإجنازه.ترتب  واستنادا اإ

ىل املدير العام ورئيس جلنة التنس يق حول ما  توصية اإ

ىل كيان  حاةل املسأأةل اإ غالق القضية أأو اإ ذا اكن يتعني اإ اإ

ذا قرر املدير العام  خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. واإ

ىل كيان خاريج  حاةل القضية اإ ورئيس جلنة التنس يق اإ

قيق فهيا، يتعني عىل اللجنة أأن تقدم مس تقل للتح 

املشورة بشأأن اختصاصات التحقيق وبشأأن كيان 

 حمقق مالمئ.

يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك ملدير  .20

ىل املدير العام  شعبة الرقابة ادلاخلية، يُرفع الأمر اإ

اذلي يقوم، يف أأقرب فرصة ممكنة ويف أأجل ل يتجاوز 

بالغ رئيس جلنة التنس يق و  الامتس مشورة شهرا، ابإ

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الترصف 

ويتعني عىل اللجنة أأن تنجز تقيامي أأوليا أأو  الواجب.

ىل نتاجئ التقيمي، تقدم اللجنة  ترتب لإجنازه. واستنادا اإ

ىل املدير العام ورئيس جلنة التنس يق حول ما  توصية اإ

حاةل املسأأةل اإ  غالق القضية أأو اإ ذا اكن يتعني اإ ىل كيان اإ

ذا قرر املدير العام  خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. واإ

ىل كيان خاريج  حاةل القضية اإ ورئيس جلنة التنس يق اإ

ويف حال اكنت التوصية مس تقل للتحقيق فهيا

اختصاصات جيب أأن حتتوي التوصية عىل ، ابلإحاةل

ول جيوز  كيان حمقق مالمئ.واقرتاح ب وبشأأن التحقيق 

جراءات  ة اختاذ أأي اإ حتقيق يف أأي ادعاءات موهجَّ

ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو املديرين السابقني 

 للشعبة دون موافقة اللجنة.

يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك ملدير  .22

ىل املدير العام  شعبة الرقابة ادلاخلية، يُرفع الأمر اإ

اذلي يقوم، يف أأقرب فرصة ممكنة ويف أأجل ل يتجاوز 

بالغ رئيس جلنة التنس يق والامتس مشورة  شهرا، ابإ

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الترصف 

ويتعني عىل اللجنة أأن تنجز تقيامي أأوليا أأو  الواجب.

ىل نتاجئ التقيمي، تقدم اللجنة  ترتب لإجنازه. واستنادا اإ

ىل املدير العام ورئيس جلنة التنس يق حول ما  توصية اإ

غالق القضية أأو  ذا اكن يتعني اإ ىل كيان اإ حاةل املسأأةل اإ اإ

ويف حال اكنت  خاريج مس تقل للتحقيق فهيا.

التوصية ابلإحاةل، جيب أأن حتتوي التوصية عىل 

ول  اختصاصات التحقيق واقرتاح بكيان حمقق مالمئ.

جراءات حتقيق يف أأي ادعاءات  جيوز اختاذ أأي اإ

ة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو املديرين  موهجَّ

 ة دون موافقة اللجنة.السابقني للشعب

 التوضيح

املواءمة مع اختصاصات اللجنة الاستشارية املس تقةل 

 للرقابة.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يف حال توجيه ادعاءات سوء السلوك  .21  .31

ملوظفي الويبو عىل مس تويي انئب املدير العام 

ىل مدير شعبة  ومساعد املدير العام، يُرفع الأمر اإ

ويف  الرقابة ادلاخلية اذلي يقوم، يف أأقرب فرصة ممكنة

بالغ املدير العام ورئيس  أأجل ل يتجاوز شهرا، ابإ

 جلنة التنس يق.

يف حال توجيه ادعاءات سوء السلوك  .23 

ملوظفي الويبو عىل مس تويي انئب املدير العام 

ىل مدير شعبة  ومساعد املدير العام، يُرفع الأمر اإ

الرقابة ادلاخلية اذلي يقوم، يف أأقرب فرصة ممكنة ويف 

بالغ املدير العام ورئيس أأجل ل يتجاوز  شهرا، ابإ

 جلنة التنس يق.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك للمدير  .22  .32

ىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية  العام، يُرفع الأمر اإ

بالغ رئييسي امجلعية العامة وجلنة  اذلي يقوم فورا ابإ

التنس يق والامتس مشورة اللجنة الاستشارية 

وتشري اللجنة  الواجب.املس تقةل للرقابة يف الترصف 

جراء تقيمي أأويل أأو  عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابإ

الرتتيب لأن جيري كيان حمقق خاريج مس تقل ذكل 

ىل نتاجئ التقيمي الأويل، تقدم  التقيمي الأويل. واستنادا اإ

ىل رئييسي امجلعية العامة وجلنة  اللجنة توصية اإ

ادلاخلية التنس يق بأأن يطلبا من مدير شعبة الرقابة 

ىل كيان خاريج مس تقل  حالهتا اإ غالق القضية أأو اإ اإ

ىل اتفاق أأو  للتحقيق فهيا. ذا  م يتوصل الرئيسان اإ واإ

رشاك  ذا اقرتحا عدم الأخذ بتوصية اللجنة، يتعني اإ اإ

انئيب رئيس امجلعية العامة وانئيب رئيس جلنة التنس يق 

م اللجنة أأيضًا  يف القرار. ويف حاةل الإحاةل، تقد ِّ

ىل الرئيسني بشأأن اختصاصات التحقيق املش ورة اإ

 وبشأأن كيان حمقق مالمئ.

يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك للمدير  .22

ىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية  العام، يُرفع الأمر اإ

بالغ رئييسي امجلعية العامة وجلنة  اذلي يقوم فورا ابإ

التنس يق والامتس مشورة اللجنة الاستشارية 

وتشري اللجنة  يف الترصف الواجب.املس تقةل للرقابة 

جراء تقيمي أأويل أأو  عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابإ

الرتتيب لأن جيري كيان حمقق خاريج مس تقل ذكل 

ىل نتاجئ التقيمي الأويل، تقدم  التقيمي الأويل. واستنادا اإ

ىل رئييسي امجلعية العامة وجلنة  اللجنة توصية اإ

ة الرقابة ادلاخلية التنس يق بأأن يطلبا من مدير شعب

ىل كيان خاريج مس تقل  حالهتا اإ غالق القضية أأو اإ اإ

ويف حال اكنت التوصية ابلإحاةل، جيب  للتحقيق فهيا.

أأن حتتوي التوصية عىل اختصاصات التحقيق واقرتاح 

ىل اتفاق  بكيان حمقق مالمئ. ذا  م يتوصل الرئيسان اإ واإ

ذا اقرتحا عدم الأخذ بتوصية اللجنة، يتعني اإ  رشاك أأو اإ

انئيب رئيس امجلعية العامة وانئيب رئيس جلنة التنس يق 

ىل كيان يف حال اكنت التوصية ابلإحاةل  يف القرار. اإ

ىل حمقق مس تقل م اللجنة أأيضًا املشورة اإ ، تقد ِّ

الرئيسني بشأأن اختصاصات التحقيق وبشأأن كيان 

 حمقق مالمئ.

يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك للمدير  .24

ىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية العام، يُرفع الأ  مر اإ

بالغ رئييسي امجلعية العامة وجلنة  اذلي يقوم فورا ابإ

التنس يق والامتس مشورة اللجنة الاستشارية 

وتشري اللجنة  املس تقةل للرقابة يف الترصف الواجب.

جراء تقيمي أأويل أأو  عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابإ

مس تقل ذكل  الرتتيب لأن جيري كيان حمقق خاريج

ىل نتاجئ التقيمي الأويل، تقدم  التقيمي الأويل. واستنادا اإ

ىل رئييسي امجلعية العامة وجلنة  اللجنة توصية اإ

التنس يق بأأن يطلبا من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

ىل كيان خاريج مس تقل  حالهتا اإ غالق القضية أأو اإ اإ

ويف حال اكنت التوصية ابلإحاةل، جيب  للتحقيق فهيا.

حتتوي التوصية عىل اختصاصات التحقيق واقرتاح  أأن

ىل اتفاق  بكيان حمقق مالمئ. ذا  م يتوصل الرئيسان اإ واإ

رشاك  ذا اقرتحا عدم الأخذ بتوصية اللجنة، يتعني اإ أأو اإ

انئيب رئيس امجلعية العامة وانئيب رئيس جلنة التنس يق 

  يف القرار.

 التوضيح.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

ذا .23  .33 لزم الامتس مشورة اللجنة الاستشارية  اإ

م اللجنة تكل املشورة يف غضون  املس تقةل للرقابة، تقد ِّ

ذا اس تدعت درجة تعقيد املسأأةل مزيدا من  ل اإ شهر، اإ

 الوقت.

ذا لزم الامتس مشورة اللجنة الاستشارية  .25  اإ

م اللجنة تكل املشورة يف غضون  املس تقةل للرقابة، تقد ِّ

ذا اس تدعت د ل اإ رجة تعقيد املسأأةل مزيدا من شهر، اإ

 الوقت.

 

  الواجبات وأأساليب العمل واو. الواجبات وأأساليب العمل واو. الواجبات وأأساليب العمل واو.  .34

تسهم وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة  .24  .35

الفعاةل للمنظمة ويف الزتام املدير العام ابملساءةل أأمام 

 ادلول الأعضاء.

تسهم وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة  .26 

الفعاةل للمنظمة ويف الزتام املدير العام ابملساءةل أأمام 

 ادلول الأعضاء.

 

تتضمن اختصاصات مدير شعبة الرقابة  .25  .36

جراء التدقيق والتقيمي والتحقيق. وينبغي  ادلاخلية اإ

لأنواع التدقيق أأن تشمل ما ييل، دون الاقتصار عىل 

الأداء والتدقيق املايل والتدقيق يف ذكل: تدقيق 

 الامتثال.

تتضمن اختصاصات مدير شعبة الرقابة  .27 

جراء التدقيق والتقيمي والتحقيق. وينبغي  ادلاخلية اإ

لأنواع التدقيق أأن تشمل ما ييل، دون الاقتصار عىل 

ذكل: تدقيق الأداء والتدقيق املايل والتدقيق يف 

 الامتثال.

 

شعبة الرقابة  تتضمن اختصاصات مدير .26  .37

 ادلاخلية ما ييل:

تتضمن اختصاصات مدير شعبة الرقابة  .28 

 ادلاخلية ما ييل:
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

وضع خطط معل للرقابة ادلاخلية  )أأ(  .38

عىل املدى الطويل والقصري ابلتنس يق مع 

تستند خطة  مراجع احلساابت اخلاريج.

ىل نتاجئ تقيمي للمخاطر جُيرى  العمل الس نوية اإ

عند الاقتضاء، مرة لك س نة عىل الأقل، 

ويراعي  وحُتدد عىل أأساسها أأولوايت العمل.

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية لك الاقرتاحات 

الَت ترد من الإدارة أأو اللجنة الاستشارية 

عداد  املس تقةل للرقابة أأو ادلول الأعضاء يف اإ

م مدير الشعبة  خطة العمل الس نوية. ويقد ِّ

مرشوع خطة معل الرقابة ادلاخلية، قبل 

ىل اللجنة وض ع الصيغة الهنائية لها، اإ

بداء  الاستشارية املس تقةل للرقابة ملراجعهتا واإ

 الرأأي فهيا.

وضع خطط معل للرقابة ادلاخلية  )أأ( 

عىل املدى الطويل والقصري ابلتنس يق مع 

تستند خطة  مراجع احلساابت اخلاريج.

ىل نتاجئ تقيمي للمخاطر جُيرى  العمل الس نوية اإ

الأقل، عند الاقتضاء، مرة لك س نة عىل 

ويراعي  وحُتدد عىل أأساسها أأولوايت العمل.

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية لك الاقرتاحات 

الَت ترد من الإدارة أأو اللجنة الاستشارية 

عداد  املس تقةل للرقابة أأو ادلول الأعضاء يف اإ

م مدير الشعبة  خطة العمل الس نوية. ويقد ِّ

قبل  مرشوع خطة معل الرقابة ادلاخلية،

ىل اللجنة  وضع الصيغة الهنائية لها، اإ

بداء  الاستشارية املس تقةل للرقابة ملراجعهتا واإ

 الرأأي فهيا.

 



WO/PBC/28/3 
Annex IV 
17 
 

 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

وضع س ياسات لتنفيذ لك وظائف  )ب(  .39

الرقابة، أأي التدقيق ادلاخيل والتقيمي 

والتحقيق، وذكل ابلتشاور مع ادلول 

وتن  الس ياسات عىل قواعد  الأعضاء.

ىل  جراءات النفاذ اإ التقارير مع ضامن احلق واإ

يف اختاذ الإجراءات القانونية الواجبة واحلفاظ 

 عىل الرسية.

وضع س ياسات لتنفيذ لك وظائف  )ب(

الرقابة، أأي التدقيق ادلاخيل والتقيمي 

طار اللجنة  والتحقيق، بعد مراجعهتا يف اإ

الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور علهيا 

وتن   الأعضاء.مع ادلول وذكل ابلتشاور 

ىل  جراءات النفاذ اإ الس ياسات عىل قواعد واإ

التقارير مع ضامن احلق يف اختاذ الإجراءات 

 القانونية الواجبة واحلفاظ عىل الرسية.

وضع س ياسات لتنفيذ لك وظائف  )ب(

الرقابة، أأي التدقيق ادلاخيل والتقيمي 

طار اللجنة  والتحقيق، بعد مراجعهتا يف اإ

 للرقابة والتشاور علهيا الاستشارية املس تقةل

وتن  الس ياسات عىل  مع ادلول الأعضاء.

ىل التقارير مع ضامن  جراءات النفاذ اإ قواعد واإ

احلق يف اختاذ الإجراءات القانونية الواجبة 

 واحلفاظ عىل الرسية.

 للتوضيح ومتاش يًا مع املامرسات القامئة.

عداد دليل حيتوي عىل توجهيات  )ج(  .40 اإ

ودليل للتقيمي ودليل لإجراء للتدقيق ادلاخيل 

التحقيق، وعرضها عىل اللجنة الاستشارية 

وتتضمن تكل  املس تقةل للرقابة لإبداء الرأأي.

الأدةل اختصاصات وظائف الرقابة عىل 

جراءات  املس توى الفردي وجتميعا لالإ

وتُراجع تكل الأدةل مرة لك  املعمول هبا.

أأو عىل فرتات أأقل من ذكل ثالث س نوات 

ذا اقتىض  . الأمراإ

عداد دليل للتدقيق ادلاخيل ودليل  )ج( اإ

بعد أأن تنظر  للتقيمي ودليل للتحقيقات،

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

وعرضها عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل فهيا

وتتضمن تكل الأدةل  .للرقابة لإبداء الرأأي

اختصاصات وظائف الرقابة عىل املس توى 

جرا  ءات املعمول هبا.الفردي وجتميعا لالإ

ثالث س نوات وتُراجع تكل الأدةل مرة لك 

ذا اقتىض  أأو عىل فرتات أأقل من ذكل اإ

 .الأمر

عداد دليل للتدقيق ادلاخيل ودليل  )ج( اإ

للتقيمي ودليل للتحقيقات، بعد أأن تنظر 

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة فهيا.

وتتضمن تكل الأدةل اختصاصات وظائف 

املس توى الفردي وجتميعا الرقابة عىل 

جراءات املعمول هبا. وتُراجع تكل الأدةل  لالإ

أأو عىل فرتات أأقل ثالث س نوات مرة لك 

ذا اقتىض الأمر  .من ذكل اإ

 تعديل حتريري
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

وضع أأنظمة للمتابعة وحتديهثا،  )د(  .41

هبدف التحقق من اختاذ التدابري الفعاةل 

لتنفيذ توصيات الرقابة يف غضون همل زمنية 

ويرفع رئيس شعبة الرقابة ادلاخلية  معقوةل.

ىل  تقارير حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ

ىل اللجنة الاستشارية  ادلول الأعضاء واإ

ىل املدير العام بشأأن  املس تقةل للرقابة واإ

احلالت الَت  م تُنف ذ فهيا التدابري التصحيحية 

 املالمئة يف الوقت املناسب.

ديهثا، وضع أأنظمة للمتابعة وحت )د( 

هبدف التحقق من اختاذ التدابري الفعاةل 

لتنفيذ توصيات الرقابة يف غضون همل زمنية 

ويرفع رئيس شعبة الرقابة ادلاخلية  معقوةل.

ىل  تقارير حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ

ىل اللجنة الاستشارية  ادلول الأعضاء واإ

ىل املدير العام بشأأن  املس تقةل للرقابة واإ

 تُنف ذ فهيا التدابري التصحيحية احلالت الَت  م

 املالمئة يف الوقت املناسب.

 

التواصل مع مراجع احلساابت  )ه(  .42

اخلاريج والتنس يق معه ورصد ومتابعة 

 تنفيذ توصياته. 

التواصل مع مراجع احلساابت  )ه( 

اخلاريج والتنس يق معه ورصد ومتابعة 

 تنفيذ توصياته. 

 

برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا  وضع )و(  .43

والالزتام بتنفيذه، عىل أأن يشمل لك 

جوانب التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق، 

جراء مراجعات داخلية وخارجية  مبا يف ذكل اإ

منتظمة وتقيمي ذايت مس متر وفقا للمعايري 

وجُترى معليات تقيمي خارجية  املعمول هبا.

 ل.مس تقةل مرة لك مخس س نوات عىل الأق

وضع برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا  )و( 

والالزتام بتنفيذه، عىل أأن يشمل لك 

جوانب التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق، 

جراء مراجعات داخلية وخارجية  مبا يف ذكل اإ

منتظمة وتقيمي ذايت مس متر وفقا للمعايري 

وجُترى معليات تقيمي خارجية  املعمول هبا.

 ات عىل الأقل.مس تقةل مرة لك مخس س نو 
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

التواصل مع دوائر الرقابة ادلاخلية  )ز(  .44

يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم 

املتحدة ويف املؤسسات املالية املتعددة 

الأطراف، والتعاون معها، ومتثيل الويبو يف 

 الاجامتعات املعنية املشرتكة بني الواكلت. 

التواصل مع دوائر الرقابة ادلاخلية  )ز( 

يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم 

املتحدة ويف املؤسسات املالية املتعددة 

الأطراف، والتعاون معها، ومتثيل الويبو يف 

 الاجامتعات املعنية املشرتكة بني الواكلت. 

 

وجه اخلصوص، يقمي  مدير شعبة  وعىل .27  .45

 الرقابة ادلاخلية ما ييل:

وعىل وجه اخلصوص، يقمي  مدير شعبة  .29 

 الرقابة ادلاخلية ما ييل:
 

آليات الويبو للمراقبة  )أأ(  .46 موثوقية أ

 . وسالمهتاادلاخلية وفعاليهتا 

آليات الويبو للمراقبة  )أأ(  موثوقية أ

 . وسالمهتاادلاخلية وفعاليهتا 
 

سالمة البىن التنظميية وأأنظمهتا  )ب(  .47

ومعلياهتا وتقيميها، لضامن الاتساق بني 

 النتاجئ الَت حتققها الويبو والأهداف احملددة. 

سالمة البىن التنظميية وأأنظمهتا  )ب( 

ومعلياهتا وتقيميها، لضامن الاتساق بني 

 النتاجئ الَت حتققها الويبو والأهداف احملددة. 

 

فعالية الويبو يف بلوغ أأهدافها  )ج(  .48

وحتقيق النتاجئ، وتوجيه ما تقتضيه احلاجة 

من توصيات واقرتاحات لأساليب أأفضل 

لتحقيق النتاجئ، مع مراعاة املامرسات اجليدة 

 وادلروس املس تفادة. 

فعالية الويبو يف بلوغ أأهدافها  )ج( 

وحتقيق النتاجئ، وتوجيه ما تقتضيه احلاجة 

احات لأساليب أأفضل من توصيات واقرت 

لتحقيق النتاجئ، مع مراعاة املامرسات اجليدة 

 وادلروس املس تفادة. 
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

ىل التأأكد من  )د(  .49 الأنظمة الرامية اإ

الامتثال لقواعد الويبو ولواحئها وس ياساهتا 

جراءاهتا.   واإ

ىل التأأكد من  )د(  الأنظمة الرامية اإ

الامتثال لقواعد الويبو ولواحئها وس ياساهتا 

جراءاهتا.   واإ

 

الاس تخدام الكفء والفعال  )ه(  .50

والاقتصادي ملوارد الويبو البرشية واملالية 

 واملادية واحلفاظ علهيا. 

الاس تخدام الكفء والفعال  )ه( 

والاقتصادي ملوارد الويبو البرشية واملالية 

 واملادية واحلفاظ علهيا. 

 

ض الويبو للمخاطر  )و(  .51 مواطن تعر 

دارة  اجلس مية وتقيميها والإسهام يف حتسني اإ

 اخملاطر. 

ض الويبو للمخاطر  )و(  مواطن تعر 

دارة  اجلس مية وتقيميها والإسهام يف حتسني اإ

 اخملاطر. 

 

يوفر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية خدمات  .28   .52

استشارية يتفق عىل طبيعهتا ونطاقها مع الإدارة وتريم 

ىل حتسني حومكة جراءات  اإ دارة اخملاطر واإ الويبو واإ

الضبط دون أأن تتوىل شعبة الرقابة ادلاخلية 

 مسؤولية الإدارة.

يوفر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية خدمات  .30

استشارية يتفق عىل طبيعهتا ونطاقها مع الإدارة وتريم 

ىل حتسني حومكة جراءات  اإ دارة اخملاطر واإ الويبو واإ

الضبط دون أأن تتوىل شعبة الرقابة ادلاخلية 

 مسؤولية الإدارة.

تقتيض املعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق 

ادلاخيل أأساسًا رصحيًا يف ميثاق الرقابة ادلاخلية 

 لتقدمي اخلدمات الاستشارية.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يتوىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضا  .28  .53

جراء التحقيقات يف ادعاءات سوء السلوك أأو  اإ

ر، مببادرة  التجاوزات الأخرى. وملدير الشعبة أأن يقر 

دة. جراء حتقيقات بناء عىل اخملاطر احملد   منه، اإ

يتوىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية   .2928

جراء التحقيقات يف ادعاءات سوء السلوك أأو  أأيضا اإ

ر، مببادرة  وملدير التجاوزات الأخرى. الشعبة أأن يقر 

دة. جراء حتقيقات بناء عىل اخملاطر احملد   منه، اإ

يتوىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضا  .31

جراء التحقيقات يف ادعاءات سوء السلوك أأو  اإ

ر، مببادرة  التجاوزات الأخرى. وملدير الشعبة أأن يقر 

دة. جراء حتقيقات بناء عىل اخملاطر احملد   منه، اإ

 

عداد التقارير زاي.  .54 عداد التقارير زاي. اإ عداد التقارير زاي. اإ   اإ

يف أأعقاب أأي معلية تدقيق أأو تقيمي أأو  .29  .55

حتقيق، يصدر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا 

يوحض فيه أأهداف العملية ونطاقها واملهنجية 

املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات 

املنبثقة عن تكل التصحيحية املتخذة أأو التوصيات 

م فيه، عند الاقتضاء، توصيات لإجراء  العملية، ويقد ِّ

ويكفل  حتسينات وادلروس املس تفادة من العملية.

مدير الشعبة أأن تصدر تقارير معليات التدقيق 

ادلاخيل والتقيمي والتحقيق يف مواعيدها وأأن تكون 

 وافية وعادةل وموضوعية ودقيقة.

تدقيق أأو تقيمي يف أأعقاب أأي معلية   .3029

أأو حتقيق، يصدر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا 

يوحض فيه أأهداف العملية ونطاقها واملهنجية 

املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات 

التصحيحية املتخذة أأو التوصيات املنبثقة عن تكل 

م فيه، عند الاقتضاء، توصيات لإجراء  العملية، ويقد ِّ

ويكفل  روس املس تفادة من العملية.حتسينات وادل

مدير الشعبة أأن تصدر تقارير معليات التدقيق 

ادلاخيل والتقيمي والتحقيق يف مواعيدها وأأن تكون 

 وافية وعادةل وموضوعية ودقيقة.

يف أأعقاب أأي معلية تدقيق أأو تقيمي أأو  .32

حتقيق، يصدر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا 

ونطاقها واملهنجية يوحض فيه أأهداف العملية 

املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات 

التصحيحية املتخذة أأو التوصيات املنبثقة عن تكل 

م فيه، عند الاقتضاء، توصيات لإجراء  العملية، ويقد ِّ

ويكفل  حتسينات وادلروس املس تفادة من العملية.

مدير الشعبة أأن تصدر تقارير معليات التدقيق 

يمي والتحقيق يف مواعيدها وأأن تكون ادلاخيل والتق 

 وافية وعادةل وموضوعية ودقيقة.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

تُعرض مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخيل  .30  .56

والتقيمي عىل مدير الربانمج أأو النشاط، اذلي خضع 

للتدقيق ادلاخيل أأو التقيمي، وغريه من املسؤولني 

مبارشة عن ذكل الربانمج أأو النشاط، وتتاح هلم 

د يف مرشوع فرصة الرد  يف  غضون همةل معقوةل حتدَّ

 التقرير.

تُعرض مرشوعات تقارير التدقيق   .3130

ادلاخيل والتقيمي عىل مدير الربانمج أأو النشاط، اذلي 

خضع للتدقيق ادلاخيل أأو التقيمي، وغريه من 

املسؤولني مبارشة عن ذكل الربانمج أأو النشاط، 

د يف وتتاح هلم فرصة الرد  يف غضون همةل معقوةل  حتدَّ

 مرشوع التقرير.

تُعرض مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخيل  .33

والتقيمي عىل مدير الربانمج أأو النشاط، اذلي خضع 

للتدقيق ادلاخيل أأو التقيمي، وغريه من املسؤولني 

مبارشة عن ذكل الربانمج أأو النشاط، وتتاح هلم 

د يف مرشوع  فرصة الرد  يف غضون همةل معقوةل حتدَّ

 التقرير.

 

تتضمن التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل  .31  .57

والتقيمي أأي تعليقات مفيدة من املسؤولني املعنيني، 

وعند الاقتضاء، خطط معل الإدارة واجلداول الزمنية 

حاةل عدم اتفاق مدير شعبة الرقابة  ويف لتنفيذها.

ادلاخلية ومدير الربانمج عىل نتاجئ مرشوع تقرير 

تدقيق وتقيمي، يعرض التقرير الهنايئ رأأي لك من 

 مدير الشعبة واملديرين املعنيني.

تتضمن التقارير الهنائية للتدقيق   .3231

ادلاخيل والتقيمي أأي تعليقات مفيدة من املسؤولني 

د الاقتضاء، خطط معل الإدارة املعنيني، وعن

ويف حاةل عدم اتفاق مدير  واجلداول الزمنية لتنفيذها.

شعبة الرقابة ادلاخلية ومدير الربانمج عىل نتاجئ 

مرشوع تقرير تدقيق وتقيمي، يعرض التقرير الهنايئ 

 رأأي لك من مدير الشعبة واملديرين املعنيني.

تتضمن التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل  .34

التقيمي أأي تعليقات مفيدة من املسؤولني املعنيني، و 

وعند الاقتضاء، خطط معل الإدارة واجلداول الزمنية 

ويف حاةل عدم اتفاق مدير شعبة الرقابة  لتنفيذها.

ادلاخلية ومدير الربانمج عىل نتاجئ مرشوع تقرير 

تدقيق وتقيمي، يعرض التقرير الهنايئ رأأي لك من 

 املعنيني.مدير الشعبة واملديرين 
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية التقارير  .32  .58

ىل املدير العام مع  الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي اإ

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  توجيه نسخة اإ

د مراجع احلساابت  ومراجع احلساابت اخلاريج. ويزوَّ

اخلاريج، بناء عىل طلبه، بأأي مستندات أأو واثئق 

 لتقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي. دامعة

يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية   .3332

ىل املدير  التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي اإ

ىل اللجنة الاستشارية  العام مع توجيه نسخة اإ

د  املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. ويزوَّ

طلبه، بأأي مراجع احلساابت اخلاريج، بناء عىل 

مستندات أأو واثئق دامعة لتقارير التدقيق ادلاخيل 

 والتقيمي.

يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية التقارير  .35

ىل املدير العام مع  الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي اإ

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  توجيه نسخة اإ

د مراجع احلسا ومراجع احلساابت اخلاريج. ابت ويزوَّ

اخلاريج، بناء عىل طلبه، بأأي مستندات أأو واثئق 

 دامعة لتقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي.

 

ينرش مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير  .33  .59

التدقيق ادلاخيل والتقيمي وتقارير دور الإدارة، الناجتة 

عن التحقيقات، عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف 

ولعتبارات حامية  غضون شهر من اترخي صدورها.

السالمة والأمن واخلصوصية، جيوز ملدير الشعبة، 

وفقا ملا يرتئيه، عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو 

ومع ذكل، جيوز لدلول  جحب أأجزاء من التقرير.

الأعضاء أأن تطلب الاطالع عىل التقارير غري 

املكشوف عهنا أأو عىل النسخة الأصلية من التقارير 

اتحة تكل الإماكنية حتت رشط احملجوبة؛ ويتعني  اإ

 الرسية يف ماكتب شعبة الرقابة ادلاخلية.

ينرش مدير شعبة الرقابة ادلاخلية   .3433

تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي وتقارير دور الإدارة، 

الناجتة عن التحقيقات، عىل موقع الويبو الإلكرتوين 

ولعتبارات  يف غضون شهر من اترخي صدورها.

سالمة والأمن واخلصوصية، جيوز ملدير حامية ال 

الشعبة، وفقا ملا يرتئيه، عدم الكشف عن بعض 

ومع ذكل،  املعلومات أأو جحب أأجزاء من التقرير.

جيوز لدلول الأعضاء أأن تطلب الاطالع عىل التقارير 

غري املكشوف عهنا أأو عىل النسخة الأصلية من 

ماكنية اتحة تكل الإ حتت  التقارير احملجوبة؛ ويتعني اإ

 رشط الرسية يف ماكتب شعبة الرقابة ادلاخلية.

ينرش مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير  .36

التدقيق ادلاخيل والتقيمي وتقارير دور الإدارة، الناجتة 

عن التحقيقات، عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف 

ولعتبارات حامية  غضون شهر من اترخي صدورها.

وز ملدير الشعبة، السالمة والأمن واخلصوصية، جي

وفقا ملا يرتئيه، عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو 

ومع ذكل، جيوز لدلول  جحب أأجزاء من التقرير.

الأعضاء أأن تطلب الاطالع عىل التقارير غري 

املكشوف عهنا أأو عىل النسخة الأصلية من التقارير 

اتحة تكل الإماكنية حتت رشط  احملجوبة؛ ويتعني اإ

 عبة الرقابة ادلاخلية.الرسية يف ماكتب ش 
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مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير  يرفع .34  .60

ىل املدير العام مع توجيه نسخة  التحقيقات الهنائية اإ

دارة املوارد البرشية ما  م ين  امليثاق عىل  ىل مدير اإ اإ

خالف ذكل؛ وجيوز ملراجع احلساابت اخلاريج 

واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احلصول عىل 

 تقارير التحقيق بناء عىل الطلب.

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية  يرفع  .3534

ىل املدير العام مع توجيه  تقارير التحقيقات الهنائية اإ

دارة املوارد البرشية ما  م ين   ىل مدير اإ نسخة اإ

امليثاق عىل خالف ذكل؛ وجيوز ملراجع احلساابت 

اخلاريج واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

 احلصول عىل تقارير التحقيق بناء عىل الطلب.

يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير  .37

ىل املدير العام مع توجيه نسخة  التحقيقات الهنائية اإ

دارة املوارد البرشية ما  م ين  امليثاق عىل  ىل مدير اإ اإ

خالف ذكل؛ وجيوز ملراجع احلساابت اخلاريج 

واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احلصول عىل 

 لب.تقارير التحقيق بناء عىل الط

 

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير  .35  .61 يقد ِّ

التحقيقات الهنائية الَت خت  موظفي الويبو من 

ىل  مس توى انئب مدير عام أأو مساعد مدير عام اإ

ىل رئيس امجلعية العامة  املدير العام مع توجيه نسخ اإ

ورئيس جلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل 

وخيطر املدير  اخلاريج.للرقابة ومراجع احلساابت 

العام، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئييسي امجلعية العامة 

ىل جانب اللجنة الاستشارية  وجلنة التنس يق، اإ

املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار 

ومع ذكل، ل بد من  البات يف القضية ومسوغاته.

هناء  التشاور مس بقا مع جلنة التنس يق يف حاةل اإ

ني. ويف احلالت الَت تكون فهيا الادعاءات التعي

ُمثبتة، تُمنح لدلول الأعضاء، بناء عىل الطلب، 

ماكنية الاطالع عىل التقارير مع تويخ الرسية.  اإ

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية   .3635 يقد ِّ

تقارير التحقيقات الهنائية الَت خت  موظفي الويبو من 

ىل  مس توى انئب مدير عام أأو مساعد مدير عام اإ

ىل رئيس امجلعية العامة  املدير العام مع توجيه نسخ اإ

ورئيس جلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل 

وخيطر املدير  للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج.

العام، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئييسي امجلعية العامة 

ىل جانب اللجنة الاستشارية  وجلنة التنس يق، اإ

قابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار املس تقةل للر 

ومع ذكل، ل بد من  البات يف القضية ومسوغاته.

هناء  التشاور مس بقا مع جلنة التنس يق يف حاةل اإ

التعيني. ويف احلالت الَت تكون فهيا الادعاءات 

ُمثبتة، تُمنح لدلول الأعضاء، بناء عىل الطلب، 

ماكنية الاطالع عىل التقارير مع تويخ ال   رسية.اإ

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير  .38 يقد ِّ

التحقيقات الهنائية الَت خت  موظفي الويبو من 

ىل  مس توى انئب مدير عام أأو مساعد مدير عام اإ

ىل رئيس امجلعية العامة  املدير العام مع توجيه نسخ اإ

ورئيس جلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل 

وخيطر املدير  خلاريج.للرقابة ومراجع احلساابت ا

العام، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئييسي امجلعية العامة 

ىل جانب اللجنة الاستشارية  وجلنة التنس يق، اإ

املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار 

ومع ذكل، ل بد من  البات يف القضية ومسوغاته.

هناء  التشاور مس بقا مع جلنة التنس يق يف حاةل اإ

. ويف احلالت الَت تكون فهيا الادعاءات التعيني

ُمثبتة، تُمنح لدلول الأعضاء، بناء عىل الطلب، 

ماكنية الاطالع عىل التقارير مع تويخ الرسية.  اإ
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

عرض تقارير التحقيقات الهنائية  يتعني .36  .62

املتعلقة مبدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل املدير العام، 

ىل رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة  مع توجيه نسخ اإ

التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

وخيطر املدير العام، يف  ومراجع احلساابت اخلاريج.

ية العامة وجلنة أأقرب فرصة ممكنة، رئييسي امجلع 

ىل جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل  التنس يق، اإ

للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار البات يف 

 القضية ومسوغاته.

عرض تقارير التحقيقات  يتعني  .3736

الهنائية املتعلقة مبدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل املدير 

ىل رئيس امجلعية العامة  العام، مع توجيه نسخ اإ

ورئيس جلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل 

وخيطر املدير  للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج.

ية العامة العام، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئييسي امجلع 

ىل جانب اللجنة الاستشارية  وجلنة التنس يق، اإ

املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار 

 البات يف القضية ومسوغاته.

يتعني عرض تقارير التحقيقات الهنائية  .39

املتعلقة مبدير شعبة الرقابة ادلاخلية عىل املدير العام، 

ىل رئيس امجلعية العامة  ورئيس جلنة مع توجيه نسخ اإ

التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

وخيطر املدير العام، يف  ومراجع احلساابت اخلاريج.

أأقرب فرصة ممكنة، رئييسي امجلعية العامة وجلنة 

ىل جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل  التنس يق، اإ

للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار البات يف 

 اته.القضية ومسوغ

 

يتعني عرض تقارير التحقيقات الهنائية  .37  .63

املتعلقة ابملدير العام عىل رئييسي امجلعية العامة وجلنة 

ىل اللجنة الاستشارية  التنس يق، مع توجيه نسخ اإ

املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج ومدير 

 شعبة الرقابة ادلاخلية.

عرض تقارير التحقيقات  يتعني  .3837

الهنائية املتعلقة ابملدير العام عىل رئييسي امجلعية العامة 

ىل اللجنة  وجلنة التنس يق، مع توجيه نسخ اإ

الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت 

 اخلاريج ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية.

يتعني عرض تقارير التحقيقات الهنائية  .40

ام عىل رئييسي امجلعية العامة وجلنة املتعلقة ابملدير الع

ىل اللجنة الاستشارية  التنس يق، مع توجيه نسخ اإ

املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج ومدير 

 شعبة الرقابة ادلاخلية.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

ليه يف الفقرة  .38  .64 ذا  م يثبت التحقيق املشار اإ اإ

مة، يطلب رئيسا امجلعية العامة  37 الادعاءات املقدَّ

التنس يق، بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية وجلنة 

املس تقةل للرقابة، من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

غالق القضية. وبناء عىل طلب املدير العام، يبلغ  اإ

رئيس امجلعية العامة ادلول الأعضاء ابلقرار البات يف 

 القضية.

ليه يف   .3938 ذا  م يثبت التحقيق املشار اإ اإ

مة، يطلب رئيسا امجلعية  37الفقرة  الادعاءات املقدَّ

العامة وجلنة التنس يق، بعد التشاور مع اللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة، من مدير شعبة الرقابة 

غالق القضية. وبناء عىل طلب املدير العام،  ادلاخلية اإ

يبلغ رئيس امجلعية العامة ادلول الأعضاء ابلقرار البات 

 يف القضية.

ذا  م  .41 ليه يف الفقرة اإ يثبت التحقيق املشار اإ

مة، يطلب رئيسا امجلعية العامة  40 الادعاءات املقدَّ

وجلنة التنس يق، بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة، من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

غالق القضية. وبناء عىل طلب املدير العام، يبلغ  اإ

عضاء ابلقرار البات يف رئيس امجلعية العامة ادلول الأ 

 القضية.

 

ليه يف الفقرة  .39  .65 ذا أأثبت التحقيق املشار اإ  37اإ

بعضا من ادعاءات سوء السلوك أأو لكها، تقوم اللجنة 

خطار ادلول الأعضاء،  الاستشارية املس تقةل للرقابة ابإ

يف أأقرب فرصة ممكنة، بصدور تكل النتاجئ 

والاس تنتاجات والتوصيات، من خالل منسقي 

قلميية. ويقوم رئيسا امجلعية العامة وجلنة  اجملموعات الإ

 التنس يق مبا ييل:

ليه يف   .4039 ذا أأثبت التحقيق املشار اإ اإ

بعضا من ادعاءات سوء السلوك أأو لكها،  37الفقرة 

خطار  تقوم اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ابإ

ادلول الأعضاء، يف أأقرب فرصة ممكنة، بصدور تكل 

والاس تنتاجات والتوصيات، من خالل النتاجئ 

قلميية. ويقوم رئيسا امجلعية العامة  منسقي اجملموعات الإ

 وجلنة التنس يق مبا ييل:

ليه يف الفقرة  .42 ذا أأثبت التحقيق املشار اإ  40اإ

بعضا من ادعاءات سوء السلوك أأو لكها، تقوم اللجنة 

خطار ادلول الأعضاء،  الاستشارية املس تقةل للرقابة ابإ

فرصة ممكنة، بصدور تكل النتاجئ  يف أأقرب

والاس تنتاجات والتوصيات، من خالل منسقي 

قلميية. ويقوم رئيسا امجلعية العامة وجلنة  اجملموعات الإ

 التنس يق مبا ييل:

 

زويد ادلول الأعضاء مبلخ  حمجوب عن  أأ( )  .66

ل  نتاجئ التقرير واس تنتاجاته وتوصياته، ويُفض 

عداده؛   أأن يتوىل الكيان احملقق اإ

زويد ادلول الأعضاء مبلخ  حمجوب عن  أأ( )

ل  نتاجئ التقرير واس تنتاجاته وتوصياته، ويُفض 

عداده؛   أأن يتوىل الكيان احملقق اإ

جوب عن زويد ادلول الأعضاء مبلخ  حم أأ( )

ل  نتاجئ التقرير واس تنتاجاته وتوصياته، ويُفض 

عداده؛   أأن يتوىل الكيان احملقق اإ
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

تزويد أأي دوةل من ادلول  ب( )  .67

الأعضاء، بناء عىل طلهبا، بنسخة اكمةل من 

ل أأن  تقرير التحقيق الهنايئ احملجوب، ويُفض 

 يتوىل الكيان احملقق جحبه؛

أأي دوةل من ادلول الأعضاء، بناء  تزويد ب( )

عىل طلهبا، بنسخة اكمةل من تقرير التحقيق 

ل أأن يتوىل الكيان  الهنايئ احملجوب، ويُفض 

 احملقق جحبه؛

تزويد أأي دوةل من ادلول الأعضاء، بناء  ب( )

عىل طلهبا، بنسخة اكمةل من تقرير التحقيق 

ل أأن يتوىل الكيان  الهنايئ احملجوب، ويُفض 

 جحبه؛احملقق 

 

ماكنية  ج( )  .68 ختويل ادلول الأعضاء اإ

الاطالع، حتت رشط الرسية، عىل تقرير 

التحقيق الهنايئ غري احملجوب واختصاصات 

 التحقيق؛

ماكنية الاطالع،  ج( ) ختويل ادلول الأعضاء اإ

حتت رشط الرسية، عىل تقرير التحقيق 

 الهنايئ غري احملجوب واختصاصات التحقيق؛

ماكنية الاطالع، ختويل ادلول  ج( ) الأعضاء اإ

حتت رشط الرسية، عىل تقرير التحقيق 

 الهنايئ غري احملجوب واختصاصات التحقيق؛
 

ىل جلنة التنس يق  د( )  .69 توجيه توصية اإ

غالق  ىل اإ ةل اإ تدعو عىل أأساس جحج مفص 

جراء تأأدييب، مع مراعاة  القضية أأو بدء اإ

مشورة كتابية تقدهما اللجنة الاستشارية 

 املس تقةل للرقابة؛

ىل جلنة التنس يق تدعو عىل  د( ) توجيه توصية اإ

غالق القضية أأو  ىل اإ ةل اإ أأساس جحج مفص 

جراء تأأدييب، مع مراعاة مشورة كتابية  بدء اإ

 تقدهما اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة؛

ىل جلنة التنس يق تدعو عىل  د( ) توجيه توصية اإ

غالق القضية أأو  ىل اإ ةل اإ أأساس جحج مفص 

جراء تأأدييب، مع مراعاة مشورة كتابية  بدء اإ

 تقدهما اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة؛

 

ىل الاجامتع  دعوة ه( )  .70 جلنة التنس يق اإ

يف غضون شهرين من صدور التوصية من 

جراء  غالق القضية أأو بدء اإ أأجل البت يف اإ

 تأأدييب.

ىل الاجامتع يف غضون  ه( ) دعوة جلنة التنس يق اإ

شهرين من صدور التوصية من أأجل البت 

جراء تأأدييب. غالق القضية أأو بدء اإ  يف اإ

ىل الاجامتع ه( ) يف غضون  دعوة جلنة التنس يق اإ

شهرين من صدور التوصية من أأجل البت 

جراء تأأدييب. غالق القضية أأو بدء اإ  يف اإ
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

مجيع تقارير التحقيق الهنائية  تُعامل .40  .71

ومرشوعات النصوص واملواد والنتاجئ والاس تنتاجات 

والتوصيات معامةل الواثئق ذات الرسية التامة، ما  م 

يرص ح ابلكشف عهنا مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو 

 املدير العام

تُعامل مجيع تقارير التحقيق الهنائية   .4140

لنتاجئ والاس تنتاجات ومرشوعات النصوص واملواد وا

والتوصيات معامةل الواثئق ذات الرسية التامة، ما  م 

يرص ح ابلكشف عهنا مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو 

 املدير العام

تُعامل مجيع تقارير التحقيق الهنائية  .43

ومرشوعات النصوص واملواد والنتاجئ والاس تنتاجات 

ما  م  والتوصيات معامةل الواثئق ذات الرسية التامة،

يرص ح ابلكشف عهنا مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأو 

 املدير العام

 

جيوز ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، فامي يتعلق  .41  .72

مبسائل الرقابة ذات الطبيعة الثانوية أأو الروتينية 

عداد تقرير رمسي،  داخل الويبو والَت ل تتطلب اإ

ىل أأي مدير معين يف الويبو.  توجيه مراسالت اإ

جيوز ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية،   .4241

فامي يتعلق مبسائل الرقابة ذات الطبيعة الثانوية أأو 

عداد تقرير  الروتينية داخل الويبو والَت ل تتطلب اإ

ىل أأي مدير معين يف  رمسي، توجيه مراسالت اإ

 الويبو.

جيوز ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، فامي يتعلق  .44

الثانوية أأو الروتينية مبسائل الرقابة ذات الطبيعة 

عداد تقرير رمسي،  داخل الويبو والَت ل تتطلب اإ

ىل أأي مدير معين يف الويبو.  توجيه مراسالت اإ

 

يكون املدير العام مسؤول عن ضامن  .42  .73

الاس تجابة مجليع توصيات مدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

يف أأقرب فرصة، وبيان الإجراءات الَت اختذهتا الإدارة 

 النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير.يف شأأن 

يكون املدير العام مسؤول عن   .4342

ضامن الاس تجابة مجليع توصيات مدير شعبة الرقابة 

ادلاخلية يف أأقرب فرصة، وبيان الإجراءات الَت 

اختذهتا الإدارة يف شأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف 

 التقارير.

ضامن يكون املدير العام مسؤول عن  .45

الاس تجابة مجليع توصيات مدير شعبة الرقابة ادلاخلية 

يف أأقرب فرصة، وبيان الإجراءات الَت اختذهتا الإدارة 

 يف شأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا  .43  .74 يقد ِّ

ىل املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات مراجع  س نواي اإ

ىل اللجنة احلساابت  اخلاريج مع توجيه نسخة اإ

 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية   .4443 يقد ِّ

ىل املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات  تقريرا س نواي اإ

ىل اللجنة  مراجع احلساابت اخلاريج مع توجيه نسخة اإ

 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

م مدير شعبة الرقابة  .46 ادلاخلية تقريرا يقد ِّ

ىل املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات مراجع  س نواي اإ

ىل اللجنة  احلساابت اخلاريج مع توجيه نسخة اإ

 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

 

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا  .44  .75 يقد ِّ

ىل امجلعية العامة للويبو، من خالل  س نواي موجزا اإ

)التقرير الس نوي(. ويواىف جلنة الربانمج واملزيانية 

املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

بداء ما يتالءم  بنسخة من مرشوع التقرير الس نوي لإ

ويعرض التقرير الس نوي حملة  من التعليقات عليه.

عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية الَت ُأجنزت خالل 

وأأهداف الفرتة املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق 

هذه الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم 

املُحرز يف تنفيذ توصيات الرقابة ادلاخلية. وجيوز 

رسال تعليقات عىل التقرير الس نوي  للمدير العام اإ

 الهنايئ يف تقرير منفصل حسب ما يراه مناس با.

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية   .4544 يقد ِّ

ىل امجلعية العامة للويبو، من  تقريرا س نواي موجزا اإ

خالل جلنة الربانمج واملزيانية )التقرير الس نوي(. 

ويواىف املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل 

للرقابة بنسخة من مرشوع التقرير الس نوي لإبداء ما 

ويعرض التقرير الس نوي  يتالءم من التعليقات عليه.

َت ُأجنزت حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية ال

خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق 

وأأهداف هذه الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز 

والتقدم املُحرز يف تنفيذ توصيات الرقابة ادلاخلية. 

رسال تعليقات عىل التقرير  وجيوز للمدير العام اإ

الس نوي الهنايئ يف تقرير منفصل حسب ما يراه 

 مناس با.

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا  .47 يقد ِّ

ىل امجلعية العامة للويبو، من خالل  س نواي موجزا اإ

ويواىف  جلنة الربانمج واملزيانية )التقرير الس نوي(.

املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

بداء ما يتالءم  بنسخة من مرشوع التقرير الس نوي لإ

رض التقرير الس نوي حملة ويع من التعليقات عليه.

عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية الَت ُأجنزت خالل 

الفرتة املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق وأأهداف 

هذه الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم 

وجيوز  املُحرز يف تنفيذ توصيات الرقابة ادلاخلية.

رسال تعليقات عىل التقرير  الس نوي للمدير العام اإ

 الهنايئ يف تقرير منفصل حسب ما يراه مناس با.

 

يتضمن التقرير الس نوي عدة أأمور مهنا ما  .45  .76

 ييل:

يتضمن التقرير الس نوي عدة أأمور   .4645

 مهنا ما ييل:

يتضمن التقرير الس نوي عدة أأمور مهنا ما  .48

 ييل:
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

وصف للمشالكت وأأوجه القصور  )أأ(  .77

عامًة أأو الرئيس ية املتعلقة بأأنشطة الويبو 

جراء بعينه، والَت تظهر خالل  بربانمج أأو اإ

 الفرتة املشموةل ابلتقرير.

وصف للمشالكت وأأوجه القصور  )أأ(

الرئيس ية املتعلقة بأأنشطة الويبو عامًة أأو 

جراء بعينه، والَت تظهر خالل  بربانمج أأو اإ

 الفرتة املشموةل ابلتقرير. 

وصف للمشالكت وأأوجه القصور  )أأ(

علقة بأأنشطة الويبو عامًة أأو الرئيس ية املت

جراء بعينه، والَت تظهر خالل  بربانمج أأو اإ

 الفرتة املشموةل ابلتقرير. 

 

ن  )ب(  .78 وصف، مبا يف ذكل الوقع املايل اإ

ثباهتا مع ما  وجد، لقضااي التحقيق الَت مت اإ

صدر بشأأهنا من أأحاكم مثل التدابري 

ىل السلطات الوطنية  التأأديبية والإحاةل اإ

نفاذ القانون وأأي عقوابت مت خذة أأخرى.   لإ

ن  )ب( وصف، مبا يف ذكل الوقع املايل اإ

ثباهت ا مع ما وجد، لقضااي التحقيق الَت مت اإ

صدر بشأأهنا من أأحاكم مثل التدابري 

ىل السلطات الوطنية  التأأديبية والإحاةل اإ

نفاذ القانون وأأي عقوابت مت خذة أأخرى.   لإ

ن  )ب( وصف، مبا يف ذكل الوقع املايل اإ

ثباهتا مع ما  وجد، لقضااي التحقيق الَت مت اإ

صدر بشأأهنا من أأحاكم مثل التدابري 

ىل ال  سلطات الوطنية التأأديبية والإحاةل اإ

نفاذ القانون وأأي عقوابت مت خذة أأخرى.   لإ

 

وصف للك توصيات الرقابة  )ج(  .79

ادلاخلية ذات الأولوية العالية الصادرة عن 

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأثناء الفرتة 

 املشموةل ابلتقرير. 

وصف للك توصيات الرقابة  )ج(

ادلاخلية ذات الأولوية العالية الصادرة عن 

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأثناء الفرتة 

 املشموةل ابلتقرير. 

وصف للك توصيات الرقابة  )ج(

ادلاخلية ذات الأولوية العالية الصادرة عن 

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأثناء الفرتة 

 املشموةل ابلتقرير. 

 

وصف للك التوصيات الَت  م   )د(  .80

يوافق علهيا املدير العام، مع تضمني رشح 

 لعدم موافقته.

وصف للك التوصيات الَت  م   )د(

يوافق علهيا املدير العام، مع تضمني رشح 

 لعدم موافقته.

وصف للك التوصيات الَت  م   )د(

يوافق علهيا املدير العام، مع تضمني رشح 

 لعدم موافقته.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

حتديد التوصيات ذات الأولوية  )ه(  .81

العالية الواردة يف تقارير سابقة والَت  م تُكمتل 

 يف شأأهنا الإجراءات التصحيحية. 

حتديد التوصيات ذات الأولوية  )ه(

العالية الواردة يف تقارير سابقة والَت  م تُكمتل 

 يف شأأهنا الإجراءات التصحيحية. 

حتديد التوصيات ذات الأولوية  )ه(

ة الواردة يف تقارير سابقة والَت  م تُكمتل العالي

 يف شأأهنا الإجراءات التصحيحية. 

 

داري  )و(  .82 معلومات بشأأن أأي قرار اإ

رئييس يرى مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأنه 

 يشلك خطرا حقيقيا عىل املنظمة. 

داري  )و( معلومات بشأأن أأي قرار اإ

 رئييس يرى مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأنه

 يشلك خطرا حقيقيا عىل املنظمة. 

داري  )و( معلومات بشأأن أأي قرار اإ

رئييس يرى مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأنه 

 يشلك خطرا حقيقيا عىل املنظمة. 

 

ملخ  لأي حاةل شهدت تقييدا  )ز(  .83

عىل السامح لشعبة الرقابة ادلاخلية ابلطالع 

عىل السجالت أأو التصال بأأفراد أأو ادلخول 

آت.  ىل منشأ  اإ

ملخ  لأي حاةل شهدت تقييدا  )ز(

عىل السامح لشعبة الرقابة ادلاخلية ابلطالع 

عىل السجالت أأو التصال بأأفراد أأو ادلخول 

آت.  ىل منشأ  اإ

ي حاةل شهدت تقييدا ملخ  لأ  )ز(

عىل السامح لشعبة الرقابة ادلاخلية ابلطالع 

عىل السجالت أأو التصال بأأفراد أأو ادلخول 

آت.  ىل منشأ  اإ

 

ملخ  للتقرير املرفوع من رئيس  )ح(  .84

ىل املدير العام بشأأن  شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

حاةل تنفيذ توصيات مراجع احلساابت 

 اخلاريج. 

للتقرير املرفوع من رئيس  ملخ  )ح(

ىل املدير العام بشأأن  شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

حاةل تنفيذ توصيات مراجع احلساابت 

 اخلاريج. 

ملخ  للتقرير املرفوع من رئيس  )ح(

ىل املدير العام بشأأن  شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

حاةل تنفيذ توصيات مراجع احلساابت 

 اخلاريج. 
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

لس تقاللية وظائف التدقيق  تأأكيد  )ط(  .85

ادلاخيل من الناحية املؤسس ية، ومعلومات 

عن نطاق أأنشطة الرقابة ادلاخلية ومدى 

 كفاية املوارد لتنفيذ الأغراض املنشودة.

لس تقاللية وظائف التدقيق  تأأكيد )ط(

ادلاخيل من الناحية املؤسس ية، ومعلومات 

عن نطاق أأنشطة الرقابة ادلاخلية ومدى 

 كفاية املوارد لتنفيذ الأغراض املنشودة.

تأأكيد لس تقاللية وظائف التدقيق  )ط(

ادلاخيل من الناحية املؤسس ية، ومعلومات 

عن نطاق أأنشطة الرقابة ادلاخلية ومدى 

 وارد لتنفيذ الأغراض املنشودة.كفاية امل

 

  املوارد حاء. املوارد حاء. املوارد حاء.  .86

يراعي املدير العام، يف تقدمي مقرتحات  .46  .87

ىل  ىل ادلول الأعضاء، احلاجة اإ الربانمج واملزيانية اإ

ضامن الاس تقاللية التشغيلية لوظيفة الرقابة ادلاخلية، 

الرقابة ويوفر املوارد الالزمة ليك حيقق مدير شعبة 

د املوارد املالية  ادلاخلية أأهداف وليته. وحُتيدَّ

والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية أأو 

خارجية أأو مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة 

واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، والَت 

س تأأخذ رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بعني 

 عتبار.الا

يراعي املدير العام، يف تقدمي   .4746

ىل ادلول الأعضاء،  مقرتحات الربانمج واملزيانية اإ

ىل ضامن الاس تقاللية التشغيلية لوظيفة  احلاجة اإ

الرقابة ادلاخلية، ويوفر املوارد الالزمة ليك حيقق مدير 

د شعبة الرقابة ادلاخلية أأهداف وليته. املوارد  وحُتيدَّ

املالية والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية 

أأو خارجية أأو مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، 

بصورة واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، 

والَت س تأأخذ رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل 

 للرقابة بعني الاعتبار.

حات يراعي املدير العام، يف تقدمي مقرت  .49

ىل  ىل ادلول الأعضاء، احلاجة اإ الربانمج واملزيانية اإ

ضامن الاس تقاللية التشغيلية لوظيفة الرقابة ادلاخلية، 

ويوفر املوارد الالزمة ليك حيقق مدير شعبة الرقابة 

د املوارد املالية  ادلاخلية أأهداف وليته. وحُتيدَّ

والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية أأو 

جية أأو مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة خار 

واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، والَت 

س تأأخذ رأأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بعني 

 الاعتبار.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يتأأكد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية من توفر  .47  .88

موظفني ابلشعبة، معينني وفقا لنظام موظفي الويبو 

مع متتعهم بشلك جامعي بقدر اكفٍّ من ولحئته، 

املعارف واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية 

ويعمل  الأخرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة ادلاخلية.

عىل تعزيز التطوير املهين املس متر للوفاء مبتطلبات هذا 

 امليثاق.

يتأأكد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية   .4847

ة، معينني وفقا لنظام موظفي من توفر موظفني ابلشعب

الويبو ولحئته، مع متتعهم بشلك جامعي بقدر اكفٍّ 

من املعارف واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية 

ويعمل  الأخرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة ادلاخلية.

عىل تعزيز التطوير املهين املس متر للوفاء مبتطلبات هذا 

 امليثاق.

الرقابة ادلاخلية من توفر يتأأكد مدير شعبة  .50

موظفني ابلشعبة، معينني وفقا لنظام موظفي الويبو 

ولحئته، مع متتعهم بشلك جامعي بقدر اكفٍّ من 

املعارف واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية 

ويعمل  الأخرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة ادلاخلية.

تطلبات هذا عىل تعزيز التطوير املهين املس متر للوفاء مب 

 امليثاق.

 

تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتقيمي  طاء.  .89

قالته  أأدائه واإ

تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتقيمي  طاء.

قالته  أأدائه واإ

تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتقيمي  طاء.

قالته  أأدائه واإ
 

ذا  يكون مدير شعبة الرقابة ادلاخلية صخصا .48  .90

كفاءات عالية ومتخصصا يف همام الرقابة. ويستند 

ىل مسابقة دولية مفتوحة وشفافة  تعيني مدير الشعبة اإ

جيرهيا املدير العام ابلتشاور مع اللجنة الاستشارية 

 املس تقةل للرقابة.

يكون مدير شعبة الرقابة ادلاخلية   .4948

صخصا ذا كفاءات عالية ومتخصصا يف همام الرقابة. 

ىل مسابقة دولية مفتوحة ويستن د تعيني مدير الشعبة اإ

وشفافة جيرهيا املدير العام ابلتشاور مع اللجنة 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

يكون مدير شعبة الرقابة ادلاخلية صخصا ذا  .51

ويستند  كفاءات عالية ومتخصصا يف همام الرقابة.

ىل مسابقة دولية مفتوحة وشفافة  تعيني مدير الشعبة اإ

هيا املدير العام ابلتشاور مع اللجنة الاستشارية جير 

 املس تقةل للرقابة.
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يتوىل املدير العام تعيني مدير شعبة الرقابة  .49  .91

ادلاخلية بعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل 

ويُعنيَّ مدير الشعبة ملدة  للرقابة وجلنة التنس يق.

وبعد انقضاء  حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد.

آخر  مدة الولية احملددة، ل يكون أأهال لأي منصب أ

وينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة، قدر  يف الويبو.

الإماكن، لضامن أأن تكون بداية ولية مدير شعبة 

الرقابة ادلاخلية خمتلفة عن بداية ولية مراجع 

 احلساابت اخلاريج اجلديد.

يتوىل املدير العام تعيني مدير شعبة   .5049

الرقابة ادلاخلية بعد موافقة اللجنة الاستشارية 

ويُعنيَّ مدير الشعبة  املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق.

وبعد  ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد.

انقضاء مدة الولية احملددة، ل يكون أأهال لأي 

آخر يف الويبو. اخلطوات  وينبغي اختاذ منصب أ

الالزمة، قدر الإماكن، لضامن أأن تكون بداية ولية 

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية خمتلفة عن بداية ولية 

 مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد.

يتوىل املدير العام تعيني مدير شعبة الرقابة  .52

ادلاخلية بعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل 

 مدير الشعبة ملدة ويُعنيَّ  للرقابة وجلنة التنس يق.

وبعد انقضاء  حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد.

آخر  مدة الولية احملددة، ل يكون أأهال لأي منصب أ

وينبغي اختاذ اخلطوات الالزمة، قدر  يف الويبو.

الإماكن، لضامن أأن تكون بداية ولية مدير شعبة 

الرقابة ادلاخلية خمتلفة عن بداية ولية مراجع 

 ت اخلاريج اجلديد.احلسااب

 

قاةل مدير شعبة الرقابة  .50  .92 جيوز للمدير العام اإ

ادلاخلية عىل أأساس أأس باب حمددة وموث قة فقط، 

وبعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة 

 التنس يق.

قاةل مدير شعبة  جيوز  .5150 للمدير العام اإ

الرقابة ادلاخلية عىل أأساس أأس باب حمددة وموث قة 

فقط، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل 

 للرقابة وجلنة التنس يق.

قاةل مدير شعبة الرقابة  .53 جيوز للمدير العام اإ

ادلاخلية عىل أأساس أأس باب حمددة وموث قة فقط، 

ة املس تقةل للرقابة وجلنة وبعد موافقة اللجنة الاستشاري

 التنس يق.

 

يتوىل املدير العام تقيمي أأداء مدير شعبة  .51  .93

الرقابة ادلاخلية، بعد تلقي معلومات من اللجنة 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معها.

 يتوىل املدير العام تقيمي أأداء مدير  .5251

شعبة الرقابة ادلاخلية، بعد تلقي معلومات من اللجنة 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معها.

يتوىل املدير العام تقيمي أأداء مدير شعبة  .54

الرقابة ادلاخلية، بعد تلقي معلومات من اللجنة 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معها.

 

  بند مراجعة امليثاق ايء. بند مراجعة امليثاق ايء. بند مراجعة امليثاق ايء.  .94
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 التعديالت املقرتحة ميثاق الرقابة ادلاخلية احلايل 

 )"تتبع التغيريات"(

 التعديالت الهنائية املقرتحة

 )"النسخة الهنائية"(

 سبب التعديالت املقرتحة

يراجع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة  .52  .95

الاستشارية املس تقةل للرقابة هذا امليثاق مرة لك 

ذا  ثالث س نوات أأو عىل فرتات أأقل من ذكل اإ

تعديالت مقرتحة من الأمانة عىل  وأأي اقتىض الأمر.

امليثاق تُعرض عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل 

ىل جلنة الربانمج واملزيانية  للرقابة واملدير العام وحُتال اإ

 للموافقة علهيا.

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية واللجنة  يراجع .55 

الاستشارية املس تقةل للرقابة هذا امليثاق مرة لك 

ذا  ثالث س نوات أأو عىل فرتات أأقل من ذكل اإ

وأأي تعديالت مقرتحة من الأمانة عىل  اقتىض الأمر.

امليثاق تُعرض عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل 

ىل جلنة الرب انمج واملزيانية للرقابة واملدير العام وحُتال اإ

 للموافقة علهيا.

 

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[
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