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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 مارس 25 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون التاسعة الدورة
 2019 مایو 10ٕاىل  6جنیف، من 

 االستشارية املستقلة للرقابة لجنة الويبواملخصصة لتقرير مرحلي من هيئة التحكيم 

 أ�مانة من ٕا�داد

، ستنقيض والیة اثنني من أ�عضاء الس�بعة يف جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة، ٔأ�دهام 2020ینا�ر  31يف  .1
 من مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق وا�ٓخر من ا�مو�ة �ء.

نة �ستشاریة املس�تق� للرقابة، ٔأ�شئت هیئة حتكمي يف ، واختصاصات اللج WO/GA/39/13وطبقا للوثیقة  .2
 .2019. و�رد يف مرفق هذه الوثیقة تقر�ر مر�يل عن معلیة �ختیار �شمل الفرتة حىت منتصف مارس 2018 نومفرب

 وف� یيل فقرة القرار املقرت�ة. .3

ملزيانیة �لام ٔأ�اطت جلنة الرب�مج وا .4
حكمي ا�صصة هیئة الت�لتقر�ر املر�يل الصادر عن 

 للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة 

[یيل ذ� التقر�ر املر�يل الصادر عن 
 التحكمي] هیئة
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 هیئة التحكمي ا�صصة للجنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابةمن مر�يل تقر�ر 

 مقدمة ٔأوال.

(ٔأ) من املرفق الثالث من نظام الویبو املايل والحئته، اختصاصات جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� 5تنص املادة  .1
یعني� مجیع ٔأعضاء اللجنة ملدة ثالث س�نوات، جتدد ملرة وا�دة. وال یعمل ٔأي عضو يف اللجنة  ، �ىل ٔأنه "(اللجنة) للرقابة

یكون عضوان من ٔأعضاء اللجنة قد اس�تمكال مدة الست س�نوات يف إالجامل دة �زید �ىل ست س�نوات يف إالجامل". وس� مل
 ، ٔأ�دهام من مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق وا�ٓخر من ا�مو�ة �ء.2020حبلول هنایة ینا�ر 

مذ�رة شفهیة �ىل ا�ول أ�عضاء ٔأ�لنت فهيا عن ٕاطالق معلیة اختیار  ، ّمعمت ٕادارة الویبو2018نومفرب  6ويف  .2
ی�ّال حمّل العضو�ن املذ�ور�ن. وُذكّر يف ت� املذ�رة الشفهیة بآٔنه وفقا ل�آلیة اليت وافقت �لهيا ا�ول ني عضو�ن ل بغرض تعی

واملزيانیة �ملوافقة �ىل تعیني تويص هیئة حتكمي جلنة الرب�مج س� )، WO/GA/39/13(الوثیقة  2010أ�عضاء يف �ام 
يف اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة. كام ا�متست املذ�رة الشفهیة من لك  لشغل املقعد�ن الشاغر�ناملرحشني اجلدید�ن 

 مجمو�ة ٕاقلميیة �رش�یح ممثل للمشاركة يف هیئة التحكمي.

مس�ت�دات التطور احملرز حىت منتصف والغرض من هذا التقر�ر هو ٕاطالع جلنة الرب�مج واملزيانیة �ىل  .3
 �شآٔن معلیة �ختیار. 2019 مارس

 �كو�ن هیئة التحكمي ا�صصة للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة �نیا.

، ومعال مبا ورد يف املذ�رة الشفهیة املذ�ورة ٔأ�اله، رّحش لك WO/GA/39/13من الوثیقة  19و 18وفقا للفقرتني  .4
 الس�بع ل�ول أ�عضاء يف الویبو ممثال ٔ�غراض عضویة هیئة التحكمي كام یيل:ا�مو�ات إالقلميیة من 

 مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق سعادة السفرية الس�یدة فيس�نا �تيستيتش �وس

 ا�مو�ة أ�فریقية �ا� ا�هيبالس�ید 

 مجمو�ة ب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ الس�ید ٕا�ري واهیو �راس�یتيو

 مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب الس�ید �وي ٔأولیفريا فاهنا

 الصني الس�ید كزو زینغ

 و�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقيةمجم الس�ید غز�ز س�یزتانوف

 ا�مو�ة �ء الس�ید نیكوال لوس�یور
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 فيس�نا �تيستيتش �وسسعادة الس�یدة ئة) (الهی وعّینت هیئة التحكمي ا�صصة للجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة  .5
، والس�ید �ا� ا�هيب �ئبا للرئيسة. وعّینت ٕادارة الویبو الس�یدة ٔأرندینا �ويب، قسم القانون إالداري مبكتب للهیئة رئيسةً 

 املستشار القانوين، لتتوىل �مة أٔمينة هیئة التحكمي.

 .2019ینا�ر  3ؤأ�ِلن عن �كو�ن الهیئة من �الل تعممي مؤرخ  .6

�الل �ج�ع، اعمتدت الهیئة نظا�ا ا�ا�يل، ا�ي و . 2018د�سمرب  4واجمتعت الهیئة مّرة وا�دة حىت ا�ٓن، يف  .7
، 2018التواصل إاللكرتوين. كام ٔأجرت الهیئة، �نتظام منذ د�سمرب  عن طریقميكّهنا من القيام بعدة ٔأمور مهنا اختاذ قرارات 

 .�لطریقة املذ�ورة مشاورات واختذت �ددا من القرارات

 .2019و�رد يف اجلزء �لثا ٔأد�ه ملخص معلیة �ختیار اليت اتبعهتا الهیئة حىت منتصف مارس  .8

 قبل هیئة التحكمي ا�صصة للجنة التقدم احملرز من �لثا.

 معلیة �ختیار اخلاصة �للجنة ٔألف.

، كام اعمتدهتا امجلعیة العامة WO/GA/39/13�رد إالجراءات اليت حتمك اختیار ٔأعضاء اللجنة وتعاقهبم يف الوثیقة  .9
 ، ويف اختصاصات اللجنة.2010للویبو يف دورهتا التاسعة والثالثني يف سبمترب 

 �كو�ن اللجنة �ء.

مجمو�ة من مجمو�ات من لك  عضو وا�دستتآٔلف من اللجنة �ىل ٔأن  WO/GA/39/13من الوثیقة  14تنص الفقرة  .10
فتنص �ىل ٔأنه جيوز ٔأن �كون مجمو�ة ممث�� يف اللجنة بآٔكرث من عضو وا�د وذ� فقط  15ٔأما الفقرة  .الویبو إالقلميیة الس�بع

 يف �ال مل تقدم مجمو�ة ٔأخرى مرحشا مؤهال ٔ�غراض �ختیار.

ن الواجب شغلهام ٕاىل مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق ٔأ�اله، ینمتي املقعدان الشاغرا 1وكام ُذ�ر يف الفقرة  .11
 وا�مو�ة �ء.

 املرحشنيٕا�الن الشغور وطلبات  جمي.

ٔأِ�د ٕا�الن الشغور طبقا للمعایري اليت �ّددهتا الهیئة، واليت مشلت الرشوط من حيث املؤهالت واخلربة املنصوص  .12
مهنا). ؤأشار إال�الن ٔأیضا ٕاىل ٔأنه ضام� �متثیل لك مجمو�ة من  7و 6�لهيا يف اختصاصات اللجنة (وحتدیدا يف الفقرتني 

، س�ُتمنح أ�ولویة الختیار مرحشني اثنني ٔأ�دهام من مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى إالقلميیة الس�بع يف اللجنة مجمو�ات الویبو
 والبلطیق وا�ٓخر من ا�مو�ة �ء.

من �الل: ٕا�ال�ت يف جم�  WO/GA/39/13لوثیقة ئة، طبقا لا الهی وافقت �لهي �لصیغة اليتو�ُرش إال�الن،  .13
The Economist  وحصیفةLe Monde وٕا�ال�ت �ىل موقعني من مواقع ؛ وٕا�الن شغور �ىل موقع الویبو إاللكرتوين؛

يف تعممي بتارخي  د�ر العام ٕاىل لك ا�ول أ�عضاء،؛ ورسا� و�ها املMonsterأ�مم املت�دة التوظیفية؛ وموقع 
 .طلبات الرتحش، د�اها فهيا ٕاىل تقدمي 2019 ینا�ر 7
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متدید ذ� طلبت ٕا�دى ا�ول أ�عضاء  . ولكن2019فربا�ر  4الشغور هو احملّدد ٔأصال لغلق ٕا�الن واكن أ��ل  .14
هیئة التحكمي متدید  قّررتواس�ت�ابة �� الطلب ومرا�اًة للظروف املطرو�ة فيه،  �ل بآٔس�بو�ني لتقدمي طلبات الرتحش.ا�ٔ 

 .2019فربا�ر  18فربا�ر ٕاىل  4أ��ل من 

. واس�ُتلمت الطلبات من مواطين لك ا�مو�ات 2019فربا�ر  18ٕاىل  أ��ل املمّددطلب �رحش عقب  157واس�ُتمل  .15
مو�ة �ء طلبا من ا� 97مرحشا من مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق و 15إالقلميیة الس�بع. ومشلت ت� الطلبات 

 ).� ا�موعتني �متثیليف ذ� من مرحشني �هيم �نس�یات ٔأخرى تؤهلهم  (مبا

 أ�هلیةحتدید غراض الفرز �ٔ  دال.

�ىل قيام الهیئة بفرز لك الطلبات املس�تلمة لت�دید ٔأهلیة املرحشني. و�لنظر ٕاىل  WO/GA/39/13تنص الوثیقة  .16
 جحم العمل املطلوب للقيام بذ� ووفقا للمامرسة املعمول هبا يف معلیات �ختیار السابقة، اس�تعانت الهیئة مبستشار �ار�.

واليت �شرتط من املرحشني ٔأن �رّدوا، عند تقدمي واس�ت�دمت الهیئة معایري وعتبات أ�هلیة املبيّنة يف ٕا�الن الشغور،  .17
متثّل معایري "ٔأساس�یة"  ببيان ٔأهناسؤ� مطرو�ا �لهيم ش�بكيا (مت ٕا�راز ثالثة من ت� أ�س�ئ�  17، �ىل طلب �رحشهم

 مشرتطة لشغل املنصب).

 � مهنا �ىل ٔأساس طلبا ولك الو�ئق املرافقة لها، وقميّ  157واّطلع املستشار �ىل لك الطلبات البالغ �ددها  .18
ؤأبِقي �ىل لك املرحشني ا��ن املؤهالت املطلوبة الواردة يف ٕا�الن الشغور واملتعلقة مبس�توى التعلمي واخلربة واملهارات. 

جتاوزوا عتبة املعایري أ�ساس�یة، بعد التآٔكّد من ٔأهنم رّدوا �شلك حصیح و�ٕالجياب �ىل لك أ�س�ئ� الثالثة اخلاصة �ملعایري 
 .2019مارس  13ساس�یة. وقدم املستشار تقر�ره ٕاىل الهیئة يف ا�ٔ 

طلبا مس�توفيا لرشوط أ�هلیة،  78 طلبا، اكن 157وتبّني من النتاجئ ٔأن من ٔأصل الطلبات املس�تلمة البالغ �ددها  .19
دها والبالغ �دللرشوط طلبا ورد من ذ�ور. ومن مضن ت� الطلبات املس�توفية  61طلبا تقدمت به ٕا�ث و 17مهنا 
 طلبا من مرحشني ینمتون ٕاىل مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق وا�مو�ة �ء. 68طلبا، اكن  78

مرحشا، وذ� �شطب بعض املعلومات  78ومبسا�دة ٔأمانة الویبو ُحجبت طلبات املرحشني املؤهلني البالغ �ددمه  .20
 .WO/GA/39/13من الوثیقة  22فقرة الكفي� بت�دید الهویة، مثل ٔأسامء املرحشني و�نس�یاهتم، طبقا لل

طلبا يف الوقت املناسب قبل اج�عها الثاين وامخلسني املزمع عقده  78وسُزتّود اللجنة �لطلبات احملجوبة البالغ �ددها  .21
 .2019مارس  22ٕاىل  19يف الفرتة من 

 مصفوفة التقيميهاء. 

د ا�ر�ات ا�نیا سق حيدّ ن �ىل لزوم ٔأن تصّمم الهیئة مصفوفة تقيمي ب  WO/GA/39/13الوثیقة من  21تنص الفقرة  .22
 �لتشاور مع اللجنة ومبسا�دة ٔأمانة الویبو.وذ� ، للمؤهالت

بغرض استشارهتا حول  2018د�سمرب  6واجمتعت ٔأمينة الهیئة مع اللجنة �الل دروهتا احلادیة وامخلسني يف  .23
 ٕا�الن الشغور. املصفوفة اليت اقرتحهتا الهیئة �ىل ٔأساس
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�ىل  هذهالصیغة ا�هنائیة للمصفوفة. وتنص املصفوفة املصّممة ٔ�غراض معلیة �ختیار  ُوضعت، وبعد استشارة اللجنة .24
تقيمي للمهارات الفردیة، فضال عن تقيمي ٕالسهام املرحش يف املهارات امجلاعیة للجنة، كام يه مبّینة يف �ختصاصات 

 الشغور. وٕا�الن

 املقب� اخلطوات واو.

بات املؤه� البالغ �ددها اخلطوة املقب� يف معلیة �ختیار يه القيام، استنادا ٕاىل الرتتيب، بتقيمي مفّصل للطل  .25
 .2019مارس  22ٕاىل  19طلبا، وس�تضطلع اللجنة بت� املهمة �الل دورهتا الثانیة وامخلسني املزمع عقدها يف الفرتة من  78

تقر�ر هنايئ تصدره الهیئة وتقدمه ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة يف دورهتا الثالثني املزمع وس�یمكّل هذا التقر�ر املر�يل  .26
. وعندها س�تكون الهیئة قد اس�تمكلت معلیة �ختیار لتويص جلنة الرب�مج 2019یولیو  12ٕاىل  8عقدها يف الفرتة من 

 عضو�ن يف اللجنة. واملزيانیة، يف تقر�رها ا�هنايئ، �ملوافقة �ىل تعیني مرحشني اثنني

للجنة الرب�مج واملزيانیة ن ؤأ�ريا ميكن، حسب �قتضاء، تقدمي حتدیث شفهيي أٓخر �الل ا�ورة التاسعة والعرش� .27
 .2019املزمع عقدها يف مایو 

 [هنایة الوثیقة]
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