
 

WO/PBC/33/3 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  29التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمب   البر

 والثالثون الثالثةالدورة 
 2021 سبتمبر  17إىل  13جنيف، من 

اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء   اللجنة االستشارية المستقلة للرقابةاقير

 األمانة وثيقة من إعداد 

 مقدمة

ي عام  .1
ز
 عىل اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة 2010وافقت الجمعية العامة للويبو ف

ي الوثيقة )اللجنة(
ز
ز ف ي و  WO/GA/39/13 .1، عىل النحو المبي 

ز
ز أعضاء جدد ف ا لهذا  اللجنةألكير من عقد من الزمان، تم تعيي 

ً
وفق

اح  أولئك األعضاء اختيار ب الخاصة جراءاتاإل  الستعراضألسباب الموضحة أدناه، حان الوقت وبناء عىل ااإلطار.  من  مراجعتها واقير
 لكفاءة. ل وتوخيا أجل مواءمتها مع أفضل الممارسات 

احتحتوي هذه الوثيقة عىل و  .2 ي تمت مراجعتها  لإلجراءات الخاصة باالختيار  اقير
ي مرفق جديد لالتر

ز
لنظام المالي ، عىل أن يرد ف

ي حالة اعتماد  أي، والئحته
ز
ح المرفق الرابع. وف  . WO/GA/39/13، سيحل هذا المرفق الجديد محل الوثيقة ذلك المقير

ا إجراء ت المرفقاعتماد سيستلزم باإلضافة إل ذلك، و  .3
ً
، أي النظام المالي والئحتهالثالث من  المرفقعديالت عىل الرابع أيض

ي تحتوي عىل إشارات إل اللجنةاختصاصات 
 اتجراءتلك اإل بالنظر إل أن اعتماد و . اللجنةباختيار أعضاء  اإلجراءات الخاصة، والتر

ي و  فالبد من، اللجنةله تأثي  عىل اختصاصات  المراجعة
ز
ز وتعديلهما ف قت واحد، من أجل ضمان التوافق الكامل مراجعة كال الوثيقتي 

 بينهما. 

اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء  وُيرفق بهذه الوثيقة .4 األول. ولتسهيل مراجعة  المرفقباعتباره  اللجنةاقير
ي شكل  المرفق، يحتوي اللجنةاختصاصات 

ز
حة ف ي من هذه الوثيقة عىل جدول يوضح التعديالت المقير

ات، وكذلك التغي تعقبالثانز ي 
رفق بهذه الوثيقة ذلك.   المسوغات وراء

ُ
حة، باعتبارها  اللجنةنسخة نظيفة من اختصاصات كما ت  المرفقتتضمن التعديالت المقير

 الثالث. 
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ي االعتبار  اللجنةاإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء  من كل  مراجعةتود األمانة أن تشي  إل أن عملية و  .5
ز
واختصاصاتها قد أخذت ف

كة بعنوان "الصادر عن  2019توصيات تقرير عام  ي منظومة األمم وحدة التفتيش المشير
ز
استعراض لجان المراجعة والرقابة ف

ز من أجل مواءمة كال  2"،المتحدة  مع أفضل الممارسات الحالية.  الوثيقتي 

اح مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء   نةاللجاقبر

ز عىل المسائل المتعلقة بلجنة الويبو للتدقيق )كما كانت تسىم  كمعلومة .6 كي 
أساسية، يجدر الذكر أن فريقا عامال تم تشكيله للير

ي عام   WO/GA/39/13آنذاك( أصدر الوثيقة
ز
ز من  األول الجولةتخص الوثيقة عىل وجه التحديد آلية  وعرضت. 2010ف أعضاء  تعيي 

ي  اللجنة
ز
ا ف

ً
ز  عملية. وبمجرد االنتهاء من وتعاقبهم واختيارهم 2010 عام المنشأة حديث ي  التعيي 

ز
 ، أصبحت أجزاء من2010عام ف

ز متجاوزة  WO/GA/39/13الوثيقة ي حي 
ز
ز كأساس   لُيبتز عليها عنارص أساسية ب تم االحتفاظ، ف ي جوالت التعيي 

ز
 الالحقة.  ف

ي و  .7
ز
الدروس بمرور الوقت، أصبح  استخالص، ومع 2010منذ عام  WO/GA/39/13 الوثيقة بعد العمل ضمن اإلطار المحدد ف

ورة إدخال مزيد من التعديالت عىلواضحا لألمانة مما ال يدع مجاال للشك  وتعزيز  اللجنةاختيار أعضاء الخاصة بجراءات اإل  رصز
ا أثناء اللجنةوقد الحظت  3. كفاءتها 

ً
ز ال تصنيفالقائم عىل  ها تقييم أيض ز المؤهلي  لدورة  هيئة التحكيم انتقتهمذين طلبات المرشحي 

درجتباإلضافة إل ذلك، و بعض عنارص إجراءات االختيار.  الكفاءة عىل ه يمكن إضفاء مزيد من، أن2018/2019التوظيف 
ُ
بعض  أيضا  أ

ي اختصاصات   WO/GA/39/13الوثيقة عنارص 
ز
. ولذلك أجرت تكرار المحتوى، مما أدى إل اللجنةالمتعلقة بإجراءات االختيار ف

ي وثيقة قائمة بذاتها  شامال  استعراضا األمانة 
ز
 4. النظام المالي والئحتهبإلرفاقها  ومستقلةإلجراءات االختيار بهدف دمجها ف

ي ضوء ما سبق، حددت األمانة بعض عنارص و .8
ز
ي يمكن أن  اللجنةاختيار أعضاء الخاصة بجراءات اإل ف

دخل عليها مزيد من التر
ُ
ت

ي البداية، يمكن ف. اتوالتبسيط حاتوالتنقي التعديالت
ح المرفقأن  اإلشارة إلفز ح الرابع المقير ي شر

ز
 وحدد ، هيئة التحكيمإنشاء  توسع ف

ي الوقت الراهن بوضوح واليتها ومهامها 
ز
، مع وصف كل خطوة  ةاألصلي اتتم توسيع اإلجراءو . بما ال يدع مجاال للبس ف ز لتقييم المرشحي 

عىل سبيل المثال، فواألمانة.  اللجنةو  هيئة التحكيمإل زيادة كفاءة  ةالمنقح اتاإلجراءه ؤدي هذتبمزيد من التفصيل. ومن المتوقع أن 
كز  ي إعالن أوال  هيئة التحكيمسير

ز
ي تقييمها عىل المجموعات اإلقليمية ذات األولوية عىل النحو المحدد ف

ز
 من ف

ً
الوظيفة الشاغرة، بدال

شيحات الواردة كما   ، مما يوفر الوقت لكل من  كانت تفعلتقييم جميع الير ي
ي الماضز

ز
، فضال عن موارد المنظمة. اللجنةو  هيئة التحكيمف

درجتباإلضافة إل ذلك، و 
ُ
ي خالل الجوالت السابقة ل أ

ي تؤديها األمانة بشكل روتيتز
لتوظيف اآلن بعض المهام اإلدارية األساسية التر

ي 
ز
وع التقرير  المرفقرصاحة ف ، وإعداد مشر ز ح )عىل وجه الخصوص، تلك المهام المتعلقة بتأكيد مالءمة وتوافر المرشحي  الرابع المقير
ي الختامي 

ز
 ظروف استثنائية معينة.  جراء اللجنة(. كما تم تعزيز إجراءات ملء المقاعد الشاغرة ف

اح تعديل اختصاصات   اللجنةاقبر

ي حالة .9
ز
ح إضافة  ف ي اختصاصات  المرفقاعتماد مقير

ز
ات ف ، اللجنةالرابع إل النظام المالي والئحته، فسيستلزم ذلك إجراء تغيي 

ي 
ز
ز ف  . النظام المالي والئحتهالثالث من  المرفقعىل النحو المبي 

ي نسختها المنقحة الحالية  اللجنةاختصاصات  وتشتمل .10
ز
ز عىل ف ي يتعي 

ي تشي  إل المهام التر
هيئة عىل عدد من العنارص التر

 تلكمن أجل ضمان إدراج  ،التداخل ذلك. وكان من المستحسن إزالة WO/GA/39/13مع الوثيقة  وهو ما يتداخل ،القيام بها  التحكيم
ي 
ز
ح فقط المرفقالعنارص ف ي اختصاصات  ،الرابع المقير

ز
 من أن تظل مكررة ف

ً
 . اللجنةبدال

اح  ،مع ما ورد أعاله وتماشيا  .11 ات إدخال تم اقير ي   ،اللجنةعىل اختصاصات  تبعا لذلكعدد من التغيي 
ز
كما هو موضح بالتفصيل ف

ي بهذه الوثيقة. ومن المتوقع أن المرفق
ح تبسط الثانز ات المقير ز المسوغات وراءوأن  ،االختصاصات نص إدخالها  التغيي  ز المرفق تبي  ي 

عىل اختصاصات المدخلة واضح بينهما. وترد التعديالت الرئيسية  وجود فرقمن خالل ضمان  لي والئحتهاام المالنظالثالث والرابع من 
ي القسم ج اللجنة
ز
. يتداخل معهو/أو  والذي يكرر محتوى إجراءات االختيار المراجعة ،الذي يتناول "العضوية والمؤهالت" ،يمف

جريت ،باإلضافة إل ذلكو 
ُ
حة لتعكس محتويات تقرير  أ ات المقير كةالصادر عن المذكور أعاله  2019التغيي   ،وحدة التفتيش المشير

ا و . اللجنةفيما يتعلق بالمتطلبات المهنية ألعضاء  ً دخلت تعديالت عىل ،أخي 
ُ
ي  المقتضز  أ

ز
ز ف من  ،اللجنةالمتعلق برحيل األعضاء العاملي 

ي حاالت  للجنةا عدد أعضاء تقليصخالل توقع سيناريوهات 
ز
 االستقاالت أو الوفيات.  خالفف

                                                 
 . JIU/REP/2019/6رمز الوثيقة:  2
ي  3
ي عام فز

انية فز ز نامج والمي  أن هناك ما علما ب اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة الدول األعضاء أحاطت(، WO/PBC/30/2) 2019تقريرها المقدم إل لجنة الير
ر مراجعة  ي الفقرة ب اإلجراءات الخاصةيير

 (. 9االختيار )فز
 . قيام الدول األعضاء بهذا االستعراضرصاحة عىل إمكانية  WO/GA/39/13من الوثيقة  29وتنص الفقرة  4
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ز الحادي  اجتماعها قبل  اللجنةاألمانة مع  وساهمت .12 ي أسبوع والستي 
ز
ي كل 2021يوليو  5ف

ز
اح مراجعة اإلجراءات من  ف اقير

حة  اللجنةالخاصة باختيار أعضاء  ات المقير من جلسات خالل جلسة وناقشت األمانة . اللجنةعىل اختصاصات تبعا لذلك والتغيي 
ز هذه األمور مع  ز  ،اللجنةاالجتماع الحادي والستي  ي استعرضت كال الوثيقتي 

خذت  ،التر
ُ
وقدمت تعليقاتها عليهما إل األمانة. وقد أ

انية. ها تعليقات ز نامج والمي  ي النسخ المعروضة عىل لجنة الير
ز
ي االعتبار وأدرجت ف

ز
 ف

نامج و و  .13 حاتها لتنظر فيها لجنة الير
انية وتوافق عليها الجمعية العامة للويبو. تقدم األمانة مقير ز  المي 

ح فقرة القرار التالية:  .14 قير
ُ
 وت

انية الجمعية  أوصت .15 ز نامج والمي  لجنة الير
 :  العامة للويبو بما يىلي

اح مراجعة اإلجراءات " الموافقة عىل 1" اقير
)إضافة  اللجنةالخاصة باختيار أعضاء 

المرفق الرابع إل النظام المالي والئحته(، 
ي المرفق األول من 

عىل النحو الوارد فز
 ؛ WO/PBC/33/3الوثيقة 

حة و " 2" الموافقة عىل التعديالت المقير
عىل اختصاصات لجنة الويبو إدخالها 

االستشارية المستقلة للرقابة، عىل النحو 
ي 
ي المرفق الثانز

وكما هو المنصوص عليه فز
ي المرفق الثالث من الوثيقة  مدرج
فز

WO/PBC/33/3 . 

 المرفقات[ ذلك ]تىلي 



WO/PBC/33/3 
 المرفق األول
ANNEX I 

 
 

 اللجنةمراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار أعضاء 

 مقدمة . ألف

ي  المرفقهذا  يفصل .1
ي  شغليجب و  1. اللجنةإجراءات اختيار أعضاء ف 

من خالل عملية  اللجنةالمقاعد الشاغرة ف 
ف عليها هيئةتنافسية  توظيف نشأ)الهيئة( اختيار  تشر

ُ
انية قراًرا بشأن و خصيًصا لهذا الغرض.  ت نامج والمب   ستتخذ لجنة البر

ي  تنصيب
 . ، بمجرد االنتهاء من إجراءات االختيار الهيئةبناًء عىل توصيات  اللجنةاألعضاء الجدد ف 

 هيئة التحكيمإنشاء  . باء

ي الويبو إىل ترشيح شخص و من سبعة أعضاء.  الهيئةتتكون  .2
يدعو المدير العام كل مجموعة إقليمية من الدول األعضاء ف 

ي  قبول إالال يمكن و من سبعة أعضاء.  ةالمكون الهيئةواحد مناسب من تلك المجموعة لتشكيل 
بغض  الهيئةعضو واحد ف 

 بأكملها.  تعيينهمعملية طوال  مهامهملتنفيذ  من إتاحتهم الهيئةأعضاء  أن يتأكديجب و . النظر عن جنسيته

 . بهونائ الهيئة ينتخب األعضاء من بينهم رئيسو  .3

انية و  .4 نامج والمب   ي عضويته، يقوم رئيس لجنة البر
ي الهيئة، لسبب ما، االستمرار ف 

شخص  بتنصيبإذا تعذر عىل عضو ف 
ي 
ا تعذر، ألي سبب من إذو ، بناًء عىل توصية هذه المجموعة. الهيئةآخر من نفس المجموعة اإلقليمية كعضو جديد ف 

ي   مامجموعة إقليمية عن ممثل  تنصيباألسباب، 
نامج المغادر ليحل محل العضو الهيئة كعضو ف  ، يتخذ رئيس لجنة البر

 . انية قراًرا بشأن التعيي    والمب  

اإلخطار باالجتماعات، وتوزي    ع الوثائق  األمي   تشمل وظائف و . هيئةالمدير العام أحد أعضاء أمانة الويبو أمينا لل وينّصب .5
ها من المهام ،قرارات الهيئة وتدوينتقارير االجتماعات،  مسوداتكل اجتماع، وإعداد الخاصة ب ي خرى األ  وغب 

 يسندها لهقد الت 
 التصويت.  الهيئةال يحق ألمي   و المدير العام أو الهيئة. 

ي  الهيئةتستمر و  .6
نامج وا عملهاف  انية قراًرا حت  تعتمد لجنة البر ي  بتنصيبلمب  

ذلك  حلول وعند، اللجنةاألعضاء الجدد ف 
 جديدة لكل عملية توظيف.  هيئةيجب تشكيل و . وتتوقف جميع مهامهاالوقت يتم حل الهيئة 

 ومهامهاهيئة ال والية . جيم

اف عىل تتوىل الهيئة .7 ي  لشغلعملية توظيف تنافسية  اإلشر
. واستنادا إىل المعايب  العامة اللجنةالمقاعد الشاغرة ف 

ي اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة، 
هم  الهيئة تكلفتالمنصوص عليها ف  ، من أجل تحديد أكبر بإجراء تقييم دقيق للمرشحي  

شديجب أن و مالءمة.  ةعملية االختيار  تسب  ي  بالخبر
بعد  وتقدم الهيئة. الرجال والنساءوالتوازن بي    والتعاقبوالتوزي    ع الجغراف 

انية بشأن  تقييمها توصياتها نامج والمب   ي   المرشحي    تنصيبإىل لجنة البر
 . اللجنةكأعضاء ف 

ها من األمور ، وأساليب عملهافيه مهاهما تفصل عىل أن  الهيئة نظامها الداخىلي  وتصوغ .8  . وغب 

ي عملها.  مهامها الهيئة وتزاول .9
اء عند  لهايجوز و بشكل مستقل مع الحفاظ عىل الشفافية ف  االستفادة من مشورة الخبر

 عند الطلب.  لهاسيكون أعضاء أمانة الويبو عىل استعداد لتقديم المساعدة والمشورة و االقتضاء. 

ي مداوالت الهيئة  وتجري .10
 . تامة شيةف 

 اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة . دال

ي تتن المرفق مقتضياتيجب أن يستند إعالن الوظيفة الشاغرة إىل  .11
 . اللجنةاول عضوية ومؤهالت الثالث الت 

. من ذلك اإلعالنمسودة أولية  يقدم أمينها وبعدهايتعي   عىل الهيئة االنتهاء من اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة، و  .12
: عدد المقاعد المطلوب شغلها؛ و   ؛التنصيبمدة و يجب أن يشب  اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة، من بي   أمور أخرى، إىل ما يىلي

ب  هدف ضمان تمثيل كل المجموعات اإلقليمية و . ألداء المهام المطلوبةاألساسية المطلوبة  اتوالمؤهالت والمهارات والخبر 

                                              
ي الوثيقة  1

ي سبتمبر WO/GA/39/13يحل هذا المرفق محل التوصيات الواردة ف 
من الوثيقة  30)انظر الفقرة  2010، كما وافقت عليها الجمعية العامة للويبو ف 

WO/GA/39/14 .) 



WO/PBC/33/3 
Annex I 
2 
 

ي 
ي اللجنةالسبع للدول األعضاء ف 

ا المجموعات اإلقليمية الت 
ً
عضو  تقديم يلزمها، يجب أن يحدد إعالن الوظيفة الشاغرة أيض

ي ال عضو ممثل لها  الختيار مرشح من كل تلك المجموعات اإلقليميةجديد، ويشب  إىل أن األولوية ستعىط
 . الت 

ي ة اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة. يأمانة الويبو مسؤولوتتحمل  .13
 تقديم طلباتهمإىل المرشحي   المهتمي    أن تدعو  وينبغ 

 : من خالل الطريقتي   التاليتي   

ي إعالنات مفتوحة  إدراج (أ
ي  المواقع األخرى و/أو مواقع الويبو واألمم المتحدة و  ف 

 المنشورات.  ف 

والدول  همطلباتإىل تقديم المرشحي   المهتمي    فيه دعو يإىل جميع الدول األعضاء تبليغ المدير العام  توجيه (ب
عىط األسبقية وس التعيينات، عىل أساس أن هذه الطلبات/ تعييناتها األعضاء إىل تقديم

ُ
ي يُ لن ت

تعامل بنفس الطريقة الت 
 فتح اإلعالنات. عىل  ءالتعامل مع الطلبات الواردة رًدايتم بها 

ي  لويبو ا دولة عضو تقديم طلباتهم من خالل نظام عينتهميتعي   عىل المرشحي   المهتمي   الذين و  .14
ون   . للتوظيف اإللكب 

 تقييم المرشحي    هاء. 

قدم .15
ُ
 . الطريقتي   المذكورتي   الواردة من خالل  التعييناتالطلبات/ جميع إىل اللجنة  ت

الواردة من المجموعات  التعييناتالطلبات/ بفحص جميع  الهيئةتقوم  ،إغالق إعالن الوظيفة الشاغرة وعقب .16
ي إعالن الوظيفة الشاغرة، وتحدد أهلية هؤالء المرشحي   بالرجوع إىل المتطلبات 

منح األولوية ف 
ُ
ي يجب أن ت

اإلقليمية الت 
ي إعالن الوظيفة الشاغرة. 

ات  عىلهؤالء المرشحي    توفر هيئة من ال وتتأكدالمنصوص عليها ف  المؤهالت والكفاءات والخبر
ي إعالن الوظيفة الشاغرة. 

ي ذي صلة دعوة خبب   للهيئةيجوز  ،إذا لزم األمر و اإللزامية ذات الصلة الموضحة ف  اء خارجر  )خبر
ي هذه المهمة وطلب تمويل من أمانة الويبو لهذا الغرض.  ذوي صلة(خارجيي   

 لمساعدتهم ف 

ي  إذاو  .17
فستكون  ،يلزمها تقديم عضو جديدلم يكن هناك مرشحون مؤهلون من المجموعة )المجموعات( اإلقليمية الت 

منحالهيئة ملزمة بتقييم المرشحي   من المجموعات اإلقليمية 
ُ
ي ال ت

ي إعالن الوظيفة الشاغرة الت 
ي  ،األولوية ف 

عىل النحو المبي   ف 
 الفقرة السابقة. 

أمي   وبدعم من  اللجنةيتعي   عىل الهيئة وضع مصفوفة تقييم بالتشاور مع  ،يفة الشاغرةبالرجوع إىل إعالن الوظو  .18
 عن تقييم  ،لمهارات الفرديةا عىل تقييممصفوفة ال وتعمل تلك. الهيئة

ً
ي المهارات الجماعية للجنة  إسهامفضال

المرشح ف 
 االستشارية المستقلة للرقابة. 

تقييمها القائم عىل إلجراء  ،طلبات المرشحي   المؤهلي    إىل جانب ،اللجنةترسل الهيئة مصفوفة التقييم النهائية إىل و  .19
يجب عىل الهيئة أن تحجب  ،اللجنةعند إعادة توجيه الطلبات إىل و عىل أساس تلك المصفوفة. تصنيف طلبات المرشحي   

ي تحدد هوية المرشح معلومات المختارةالبعض 
 إجراء تقييم عادل ونزيه. بغية  ،مثل االسم والجنسية ،الت 

 ،الهيئة اللجنةأعضاء  ويخطر . المذكورة بإجراء تقييم المرشحي   المؤهلي   باستخدام مصفوفة التقييم اللجنةتقوم و  .20
ي المصالح قد  ،عبر أمينها

 . ولة الهويةمجهالطلبات  وإن كانت ،عملية التقييمب يصادفونه أثناء القيامبأي تضارب محتمل ف 

ا  تصنيفالهيئة  تعيد ،استالمهعند و . الهيئةتقييمها إىل  إرسال اللجنة تعيد ،عند االنتهاء من المهمةو  .21
ً
المرشحي   وفق

 . بأسماء المرشحي    قائمة مخترصة ومن ثم تضع ،للمجموعات اإلقليمية

ي القائمة المخترصة )ويفضل أن يكون ذلك عبر  عقب ذلكاللجنة  وتجري .22
 تقنيةمقابالت مع المرشحي   المدرجي   ف 

 عن  ،التوافق بي   الزمالءالفيديو( لضمان 
ً
ات مزي    ج مالئم الجمع بي   فضال ي  ،من المهارات والخبر

 
التشكيلة العامة للموظفي   ف

حي   يمتلكون الصفات الشخصية ذات الصلة المنصوص التأكد من أن المرش الهيئة. كما يتعي   عىل اللجنة الذين سيقودون
ي إعالن الوظيفة الشاغرة. 

ا إيالء االعتبار الواجب و عليها ف 
ً
امهم ومهنيتهم.  إلتاحةيجب أيض يجب عىل الهيئة و المرشحي   والب  

 أثناء المقابالت. من المرشحي   سجالت كافية  الحصول عىلالتأكد من 

ا إجراء أن تقرر  لهيئةويمكن ل .23
ً
ي أو أشكال أخرى من االختبارات.  أيض يجوز للهيئة أن تطلب  ،إذا لزم األمر و اختبار كتانر

اء ذي صلةآخر أي خبب  من و/أو  اللجنةالمساعدة من  ي ذوي صلةآخرون  )خبر
البد من  إذا كانو المهام.  تلك( لمساعدتها ف 

ة الخارجيةب االستعانة  يجوز للهيئة أن تطلب التمويل من أمانة الويبو لهذا الغرض.  ،الخبر
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انيةو  .24 نامج والمب    المرشحي   بناء عىل عملية تصنيف الهيئة تجري ،ألغراض تقديم توصيتها )توصياتها( إىل لجنة البر
ي القائمة المخترصة مع مراعاة 

ي أو  أثناء المقابلة الطلب الذي قدموه وأداءهممجموعة المرشحي   المدرجي   ف  وأي اختبار كتانر
 ختبارات. ال أي أشكال أخرى من ا

ي  ،بعد إجراء االختيار أعاله ،إذا لم يكن هناكو  .25
يلزمها مرشحون مؤهلون من المجموعة )المجموعات( اإلقليمية الت 

منح، فستكون الهيئة ملزمة بتقييم المرشحي   من المجموعات اإلقليمية تقديم عضو جديد
ُ
ي ال ت

ي إ الت 
عالن الوظيفة األولوية ف 

ي الفقرة 
ا.  18وتستأنف العملية من الفقرة  ،16الشاغرة، عىل النحو المبي   ف 

ً
ي نهاية هذه العمليةوفصاعد

تحدد الهيئة  ،ف 
.  أيا كان ،تصنيفاالمرشح األعىل   تمثيله اإلقليمي

 تأكيد المالءمة واإلتاحة واو. 

(  أمينهاقبل وضع الصيغة النهائية لتقريرها، تطلب الهيئة من  .26 القيام بالمهام التالية فيما يتعلق بالمرشح )المرشحي  
انية:  سيوىص بهالذي  نامج والمب    للجنة البر

فحوصات تلك البمجرد االنتهاء، يجب تقديم و ذات الصلة.  الفحوصات عىل المعلومات األساسيةإجراء جميع  (أ
 . لدراستها الهيئةالمذكورة إىل 

ي قد تمسعن  باإلفصاح المرشحي   مطالبة  (ب
ة الت  ار الكبب  ي مأو حياده مأو موضوعيته مباستقالليته األض 

، بما ف 
ي و/أو 

ي الماىص 
ي الحاض  ذلك تضارب المصالح ف 

ي حال ف 
 . تنصيبهم، ف 

ي حالة  بأنهم متاحي   طيلة مدةي   طلب تأكيد من المرشح (ج
 . تنصيبهمشغل المنصب، ف 

 والتنصيبالتوصية  زاي. 

عد األمي    .27 انية، من خالل تقرير مفصل، يُ نامج والمب   . مسودتهتقدم الهيئة توصيتها )توصياتها( النهائية إىل لجنة البر
التقرير. كما يجب عىل الهيئة أن ترفق بتقريرها السب  الذاتية لجميع األفراد الذين  ويعتمد رئيس الهيئة وجميع أعضائها ذلك

ي  بتنصيبهمتمت التوصية 
 . اللجنةف 

ي بشأن و  .28
انية القرار النهان  نامج والمب   ا  تنصيبمن خالل  اللجنة تشكيلةستتخذ لجنة البر

ً
(، وفق المرشح )المرشحي  

 . الهيئةلتوصية )توصيات( 

اء حاء.   قائمة/مجموعة الخبر

درج .29 ي القائمة المخترصة الواردة أسماؤهمجميع المرشحي    يُ
 
اء الهيئةحسب تصنيف  ،ف ي قائمة/مجموعة الخبر

 
، ف

ي المستقبل  لالستفادة منهم
 
ي الفقرتي     ،ظروف استثنائية جراء أيف

 
 أدناه.  31و 30كما هو موضح ف

ي وبدء  اتضح،إذا و  .30
 
انية قرارها النهان نامج والمب   ي بي   اتخاذ لجنة البر

ي تنقض 
ة الت  الذي تم المرشح  مدة شغلخالل الفب 

ي تحمل  ،لمنصبشغل اع لغب  الئق بشكل غب  متوقأن المرشح المذكور  ،لمنصبه تنصيبه
أو غب  قادر أو غب  راغب ف 

المتاح  األعىل تصنيفا المرشح التاىلي  سُينصب ،" أعالهاوالتأكيد الذي تم استالمه بموجب القسم "و  عىل الرغم من ،المسؤولية
ي حالة و. الهيئةبناًء عىل تقييم  نفس المجموعة اإلقليميةمن 

المرشح  سُينصب ،من تلك الشاكلة مرشح بديل متاح غيابف 
. أيا كان  ،تقييم الهيئة حسب المتاح تصنيفااألعىل   تمثيله اإلقليمي

ي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء و .31
 تصنيفاالمرشح األعىل  ،قدر اإلمكان ،المقعد الشاغر  سيشغل ،واليتهأثناء  اللجنةف 

او المتاح من نفس المجموعة اإلقليمية. 
ً
أيا كان متاح األعىل تصنيفا المرشح القعد الشاغر الم يشغل ،إذا لم يكن ذلك ممكن

 . طبقتمثيله اإلقليمي
ُ
أو غب  قادر  ،لمنصبشغل اأن العضو غب  الئق ل بعدما اتضحنفس المنهجية إذا أصبح المقعد شاغًرا  وست

ي أداء واجباته. 
 أو غب  راغب ف 

 آلية المراجعة طاء. 

اجع .32 ورة للتأكد من أنها ال تزال مناسبة  اللجنةختيار أعضاء با الخاصة جراءاتاإل الدول األعضاء  سب  حسب الرص 
 للغرض. 

 ]نهاية المرفق األول[
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ح إدخالها عىل المرفق الثالث من النظام المالي والئحته والتعديالت األخرى عىل الشؤون الداخلية –المرفق الثان  التعديالت المقتر

 

 النص الحالي 
حة  التعديالت المقتر
ات"(  )"تعقب التغيتر

حة النهائيةالتعديالت   المقتر
 )نص "نظيف"(

 المسوغ وراء التغيتر 

 باء. الوظائف والمسؤوليات
 

  باء. الوظائف والمسؤوليات

اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة )اللجنة( ه  . 2
 هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو 
اء استشارية مستقلة  انية. وه  لجنة خبر نامج والمب   للبر
نامج  تساعد الجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للبر

  أداء مسؤولياتهما الرقابية. 
 
انية ف   والمب  

اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة . 2
)اللجنة( ه  هيئة فرعية تابعة للجمعية 

نامج  انية. العامة للويبو ولجنة الويبو للبر والمب  
اء استشارية مستقلة تساعد  وه  لجنة خبر

نامجالجمعية العامة للويبو ولجنة   الويبو للبر
نامج    أداء مسؤولياتهما البر

 
انية ف والمب  

  الرقابية. 

اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة )اللجنة( ه  . 2
 هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو 
اء استشارية مستقلة  انية. وه  لجنة خبر نامج والمب   للبر

انية اتساعد الجمعية العامة للويبو ولجنة  نامج والمب   لبر
  أداء مسؤولياتهما الرقابية. 

 
  ف

كتب
ُ
انية بالكامل )أو  ت نامج والمب   لجنة البر

ستخدم كلمة "اللجنة" ببساطة، عندما يتضح 
ُ
ت

نامج لجالمشار إليها ه  من السياق أن  نة البر
انية، وليس اللجنة االستشارية المستقلة  والمب  

 للرقابة(. 

 

  العضوية والمؤهالت جيم.   العضوية والمؤهالت جيم. 

ف اللجنة من سبعة أعضاء ينتمون إىل . 4
ّ
تؤل

  
 
المجموعات اإلقليمية السبع للدول األعضاء ف
انية تعيي    نامج والمب   الويبو. وستتوىل لجنة البر

السبعة عقب عملية اختيار تجري  ها هيئة األعضاء 
  ذلك 

 
تحكيم تنشئها اللجنة لهذا الغرض وتساعدها ف

 اللجنة القائمة. 

ف اللجنة .4
ّ
من  ، كأقىص حد ممكن،تؤل

سبعة أعضاء ينتمون إىل المجموعات 
  الويبو. 

 
اإلقليمية السبع للدول األعضاء ف
انية  نامج والمب    تعيي   وستتوىل لجنة البر

السبعة عقب عملية  األعضاء تنصيب
 تنشئها اللجنةاختيار تجري  ها هيئة تحكيم 

نشأ 
ُ
  ذلك ت

 
لهذا الغرض وتساعدها ف

 اللجنة القائمة. 

ف اللجنة. 4
ّ
من سبعة أعضاء  ، كأقىص حد ممكن،تؤل

ينتمون إىل المجموعات اإلقليمية السبع للدول 
انية  نامج والمب     الويبو. وستتوىل لجنة البر

 
األعضاء ف
عضاء السبعة عقب عملية اختيار تجري  ها األ  تنصيب

نشأ هيئة تحكيم 
ُ
  ذلك ت

 
لهذا الغرض وتساعدها ف

 اللجنة القائمة. 

 4ال يمكن اعتبار الجملة األوىل من الفقرة 
  ضوء الفقرة 

 
ا، ف

ً
اًما مطلق  )ب(. 5الب  

" شخص ما تعيي   تصحيح المصطلحات، ألن "
احه" "   "اقب 

 . كعضو "  لُينصبيعن 

ح العملية.  وتيسب  هذا التغيب  لتبسيط  واقب 
  الواقع، و
 
المدير العام، نيابة عن لجنة  يدعو ف

انية، كل مجموعة إقليمية  نامج والمب    لتعيي   البر
فرد واحد من تلك المجموعة لتشكيل الفريق 

 والبد من التعاقبالمكون من سبعة أعضاء، 
  كل مرة

 
 . عىل المنصب ف
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 النص الحالي 
حة  التعديالت المقتر
ات"(  )"تعقب التغيتر

حة النهائيةالتعديالت   المقتر
 )نص "نظيف"(

 المسوغ وراء التغيتر 

اللجنة لمدة ثالث سنوات، يعي َ  جميع أعضاء . )أ( 5
  اللجنة لمدة 

 
تجدد لمرة واحدة. وال يعمل أي عضو ف

  اإلجمال؛
 
 تزيد عىل ست سنوات ف

جميع أعضاء اللجنة لمدة ُينصب  يعي َ  . )أ( 5
ثالث سنوات، تجدد لمرة واحدة. وال يعمل 

  اللجنة لمدة تزيد عىل ست 
 
أي عضو ف

  اإلجمال؛
 
 سنوات ف

أعضاء اللجنة لمدة ثالث سنوات، جميع ُينصب . )أ( 5
  اللجنة لمدة 

 
تجدد لمرة واحدة. وال يعمل أي عضو ف

  اإلجمال؛
 
 تزيد عىل ست سنوات ف

" شخص ما تعيي   تصحيح المصطلحات، ألن "
احه" "   "اقب 

 . كعضو "  لُينصبيعن 

ُيستبدل كل عضو من أعضاء اللجنة بمرشح  ب(). 5
  ينتم  إليها. وإذا 

من المجموعة اإلقليمية نفسها الن 
كان العضو الخارج ينتم  إىل مجموعة إقليمية لها 
ممثل آخر، فسُيستبدل بعضو من المجموعة أو 

  اللجنة. ولكن، 
 
لة ف

َ
المجموعات اإلقليمية غب  الممث

  حال عدم وجود مرشح من المجموع
 
ة اإلقليمية ف

  تضعها هيئة التحكيم 
  المعايب  الن 

 
المعنية يستوف

  الفقرة 
 
من  30وفقا لقرار الجمعية العامة )الوارد ف

  الفقرات WO/GA/39/14الوثيقة 
 
 14( والمبّينة ف

، WO/GA/39/13من الوثيقة  26و 22و 21و 15و
  تقييم اللجنة أيا كان 

 
فسيعي َ  المرشح األعىل تأهيال ف

؛تمثيله   اإلقليم 

ُيستبدل كل عضو من حيث المبدأ،  ب(). 5
من أعضاء اللجنة بمرشح من خارج 

  ينتم  إليها. 
المجموعة اإلقليمية نفسها الن 

وإذا كان العضو الخارج ينتم  إىل مجموعة 
 بعضو ستبدل فسيُ إقليمية لها ممثل آخر، 

من المجموعة أو المجموعات بمرشح 
  
 
لة ف

َ
  اإلقليمية غب  الممث

 
اللجنة. ولكن، ف
حال عدم وجود مرشح من المجموعة 

  المعايب  
 
   اإلقليمية المعنية يستوف

 
الواردة ف

  تضعها  اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة
الن 

هيئة التحكيم وفقا لقرار الجمعية العامة 
  الفقرة 

 
من الوثيقة  30)الوارد ف

WO/GA/39/14 الفقرات  
 
 14( والمبّينة ف

الوثيقة  من 26و 22و 21و 15و
WO/GA/39/13 فسيعي َ  المرشح األعىل ،

  تقييم اللجنة أيا كان تمثيله 
 
تأهيال ف
؛  اإلقليم 

من خارج ُيستبدل كل عضو من حيث المبدأ،  ب(). 5
اإلقليمية نفسها أعضاء اللجنة بمرشح من المجموعة 

  ينتم  إليها. 
وإذا كان العضو الخارج ينتم  إىل الن 

من بمرشح ستبدل يُ مثل آخر، مجموعة إقليمية لها م
  
 
لة ف

َ
المجموعة أو المجموعات اإلقليمية غب  الممث
  حال عدم وجود مرشح من 

 
اللجنة. ولكن، ف

  المعايب  
 
   المجموعة اإلقليمية المعنية يستوف

 
الواردة ف

  اإلعالن عن الوظيفة
 
، فسيعي َ  المرشح األعىل تأهيال ف

 ؛تقييم اللجنة أيا كان تمثيله اإلقليم  

نقطة  لجعلمن حيث المبدأ"، " إضافة كلمة
 . أوضح البداية األساسية

 

لضمان االتساق مع المصطلحات المستخدمة 
  تشب  إىل "مرشح" 

  هذه الفقرة الفرعية، والن 
 
ف

  ثالثة مواضع. 
 
 ف

 

ح ل لتبسيط، ألن ألغراض احذف النص المقب 
اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة يجب أن يمتثل 

ح، ا المرفقألحكام  لثالث والمرفق الرابع المقب 
  بدورها توافق عليها الدول األعضاء. 

 والن 

  الفقرة  ج(). 5
 
من  28تطبق عملية االختيار المبَينة ف

 ؛WO/GA/39/13الوثيقة 
   ج(). 5

 
 تطبق عملية االختيار المبَينة ف

من الوثيقة  28الفقرة  المرفق الرابع
WO/GA/39/13؛ 

  تطبق عملية االختيار  ج(). 5
 
يحل المرفق الرابع محل الوثيقة  ؛المرفق الرابع المبَينة ف

WO/GA/39/13 إذا ما تمت الموافقة عليه . 
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 النص الحالي 
حة  التعديالت المقتر
ات"(  )"تعقب التغيتر

حة النهائيةالتعديالت   المقتر
 )نص "نظيف"(

 المسوغ وراء التغيتر 

  حالة استقالة أحد أعضاء اللجنة أو وفاته  د(). 5
 
ف

اء  أثناء مدة عمله، يجوز االستعانة بقائمة الخبر
دة خالل عملية االختيار. 

َ
 المحد

  حالة استقالة أحد أعضاء اللجنة أو  د(). 5
 
ف

اتضح أن العضو غب   أو وفاته أثناء مدة عمله، 
الئق لشغل المنصب، أو غب  قادر أو غب  

  أداء واجباته
 
يجوز االستعانة بقائمة ، راغب ف

دة خالل عملية االختيار 
َ
اء المحد من  الخبر

أجل تعيي   بديل إلكمال ما تبق  من مدة 
 المنصب. 

   د(). 5
 
حالة استقالة أحد أعضاء اللجنة أو وفاته  ف

اتضح أن العضو غب  الئق لشغل  أو أثناء مدة عمله، 
  أداء واجباته

 
، المنصب، أو غب  قادر أو غب  راغب ف

دة خالل عملية 
َ
اء المحد يجوز االستعانة بقائمة الخبر

من أجل تعيي   بديل إلكمال ما تبق  من مدة  االختيار 
 المنصب. 

ح.  المرفقالمواءمة مع  ألغراض الرابع المقب 
ألن مغادرة  إضافية،توقع احتماالت  والبد من
من خالل االستقاالت أو الوفيات ال المنصب 

 تغط  جميع السيناريوهات الممكنة. 

تتأكد هيئة التحكيم من أن المرشحي   الذين  . 6
انية  نامج والمب   نهم لجنة البر توص  بهم لك  تعيِّ

  مجاالت 
 
ة المطلوبة ف يتمتعون بالمؤهالت والخبر

مثل التدقيق والتقييم والمحاسبة وإدارة المخاطر 
والتحقيق والشؤون القانونية وتكنولوجيا المعلومات 

ها من واألخالقيات وإدارة الموارد الب ية وغب  شر
  عملية 

 
شاد ف   االسب 

المسائل المالية واإلدارية. وينبغ 
  والتعاقب. 

 
ة والتوزي    ع الجغراف االختيار بمعايب  الخبر

وستحاول هيئة التحكيم، عند تقديم توصياتها 
انية، أن تضمن  نامج والمب   النهائية إىل لجنة البر

ات المناسب والتوازن  التوافق ومزي    ج المهارات والخبر
  تشكيل اللجنة عموما. 

 
 بي   الرجال والنساء ف

  ذلك درجة استعداد المرشحي   للعمل 
 
وتراع  ف

امهم ومهنيتهم ونزاهتهم واستقالليتهم. ويجب  والب  
ية؛ ويكون  أن يكون المرشحون متقني   للغة اإلنكلب  
ة  إتقان أي لغة أخرى من لغات الويبو الرسمية مب  

نامج  إضافية. وعند تقديم التوصيات إىل لجنة البر
انية، ستتيح هيئة التحكيم السب  الذاتية المعنية  والمب  
  اللجنة. 

 
  الخاصة بكل األشخاص المرشحي   للتعيي   ف

تتأكد هيئة التحكيم من أن المرشحي    . 6
نامج  نهم لجنة البر الذين توص  بهم لك  تعيِّ

انية يتمتعون يتعي   عىل أعضاء اللجنة و  والمب  
 10وما ال يقل عن بالمؤهالت أن يتمتعوا 
ة سنوات من  المهنية ذات الصلة الخبر

   والحديثة عىل مستوى اإلدارة العليا 
 
ف

والمالية مجاالت مثل التدقيق والتقييم 
والمحاسبة وإدارة المخاطر والتحقيق 

والشؤون القانونية وتكنولوجيا المعلومات 
ية  ها من واألخالقيات وإدارة الموارد البشر وغب 

شاد واإلدارية.  سائل الماليةالم   االسب 
وينبغ 

ة والتوزي    ع    عملية االختيار بمعايب  الخبر
 
ف

  والتعاقب. وستحاول هيئة التحكيم، 
 
الجغراف

عند تقديم توصياتها النهائية إىل لجنة 
انية، أن تضمن التوافق ومزي    ج  نامج والمب   البر
ات المناسب والتوازن بي    المهارات والخبر

  تشكيل اللجنة عموما. الرجال والنسا 
 
  ء ف

  ذلك درجة استعداد المرشحي   
 
 وتراع  ف

امهم ومهنيتهم ونزاهتهم  للعمل والب  

بالمؤهالت يتعي   عىل أعضاء اللجنة أن يتمتعوا و  . 6
ة المهنية ذات  10وما ال يقل عن  سنوات من الخبر

  مجاالت 
 
الصلة والحديثة عىل مستوى اإلدارة العليا ف

والمحاسبة وإدارة والمالية مثل التدقيق والتقييم 
المخاطر والتحقيق والشؤون القانونية وتكنولوجيا 

ية  المعلومات واألخالقيات وإدارة الموارد البشر
  . واإلدارية

ا  تعي   عليهم أن يتمتعوا وي
ً
صفات شخصية ذات بأيض

اهة  صلة، مثل االستقاللية والموضوعية والحياد والب  
يجب أن يظهر أعضاء و . المتينةوالقيم األخالقية 

ام، والكفاءة المهنية، وأن يكونوا متاحي    اللجنة االلب  
يتوفروا عىل مهارات ويجب أن  .لتنفيذ مهامهم

ية؛  تواصلية جيدة وأن يكونوا    متقني   للغة اإلنكلب  
 
ف

إتقان أي لغة أخرى من لغات الويبو الرسمية  حي   ُيعتبر 
ة إضافية  . مب  

حذف اإلشارات إىل عملية االختيار من هذا 
 الذي يتعامل مع اختصاصات اللجنة.  المرفق

ة  دقةمتطلبات أكبر  إدراج فيما يتعلق بالخبر
ا الفقرة 

ً
من تقرير وحدة  103المهنية. انظر أيض
كة ستعراض لجان احول " التفتيش المشب 

  منظومة األمم المتحدة
 
" المراجعة والرقابة ف

(JIU/REP/2019/6 وكذلك التوصية رقم ،)5 
 الواردة فيها. 

  القائمة غب  الشاملة إجراء 
 
ات طفيفة ف تغيب 
ة من أجل  مزيد من  تطبيقلمجاالت الخبر

 . الدقة

 

الفردية،  بالكفاءاتنظًرا ألن هذه الفقرة تتعلق 
  نقل اإلشارات إىل الكفاءات الجماعية 

ينبغ 
 للجنة ككل إىل الفقرة التالية. 
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 النص الحالي 
حة  التعديالت المقتر
ات"(  )"تعقب التغيتر

حة النهائيةالتعديالت   المقتر
 )نص "نظيف"(

 المسوغ وراء التغيتر 

ا  ويتعي   عليهم أن يتمتعوا  واستقالليتهم. 
ً
أيض

صفات شخصية ذات صلة، مثل ب
اهة  االستقاللية والموضوعية والحياد والب  

يجب أن يظهر و . المتينةوالقيم األخالقية 
ام، والكفاءة المهنية، وأن أعضاء اللجنة  االلب  

ويجب أن  .يكونوا متاحي   لتنفيذ مهامهم
يتوفروا عىل مهارات  يكون المرشحون

متقني   للغة يكونوا تواصلية جيدة وأن 
ية؛    حي   ُيعتبر  ويكوناإلنكلب  

 
إتقان أي لغة  ف

ة إضافية.  أخرى من لغات الويبو الرسمية مب  
نامج وعند تقديم التوصيات إىل لجنة البر 

انية، ستتيح هيئة التحكيم السب  الذاتية  والمب  
المعنية الخاصة بكل األشخاص المرشحي   

  اللجنة. 
 
  للتعيي   ف

 

من تقرير وحدة التفتيش  98انظر الفقرة 
كة المذكور أ  عاله. المشب 

7 .   
 
  أن تكون اللجنة جامعة للكفاءات ف

ينبغ 
 المجاالت التالية: 

  أن  . 7
، التوافقيعكس تشكيل اللجنة وينبغ 
ات المناسب  فضال عن مزي    ج المهارات والخبر

  االعتبار 
 
التوازن بي   الرجال مع األخذ ف
  أن تكون اللجنة جامعة و والنساء. 

ينبغ 
  المجاالت التالية: 

 
 للكفاءات ف

  أن  . 7
، فضال التوافقيعكس تشكيل اللجنة وينبغ 

ات المناسب  عن   مزي    ج المهارات والخبر
 
مع األخذ ف

  أن تكون و التوازن بي   الرجال والنساء. االعتبار 
ينبغ 

  المجاالت التالية: 
 
 اللجنة جامعة للكفاءات ف

  الفقرة ورد مسبقا الجملة األوىل  محتوى
 
 . 6ف

  إدارة  ب(). 7
 
ة ف منظمات مشابهة من حيث الخبر
 الحجم والتعقيد؛

ة ال ب(). 7   القطاعي   العام والخاص خبر
 
ف

كات إدارة منظمات  مشابهة من حيث وشر
 الحجم والتعقيد؛

ة  ب(). 7   إدارة القطاعي   العام والخاص خبر
 
ف

كات منظمات   مشابهة من حيث الحجم والتعقيد؛وشر
من تقرير وحدة التفتيش  5انظر التوصية 

كة المذكور أعاله. المش  ب 

  أن يكون األعضاء الجدد عىل إلمام بأهداف  . 8
ينبغ 

  تحكمها، أو 
المنظمة وبنيتها وثقافتها والقواعد الن 

  أن يكون األعضاء الجدد عىل إلمام  . 8
ينبغ 

بأهداف المنظمة وبنيتها وثقافتها والقواعد 
  أن يكون األعضاء الجدد عىل إلمام بأهداف  . 10

ينبغ 
  تحكمها، أو 

المنظمة وبنيتها وثقافتها والقواعد الن 
قلت إىل

ُ
لها ، حيث سيكون 11قبل الفقرة ما  ن

، سواء من وجهة نظر التمعن   سلسل أكبر



WO/PBC/33/3 
Annex II 
5 
 

 النص الحالي 
حة  التعديالت المقتر
ات"(  )"تعقب التغيتر

حة النهائيةالتعديالت   المقتر
 )نص "نظيف"(

 المسوغ وراء التغيتر 

يلموا بها من خالل برنامج تمهيدي تنظمه أمانة الويبو 
 بالتشاور مع الدول األعضاء ومشاركتها. 

  تحكمها، أو يلموا بها من خالل برنامج 
الن 

تمهيدي تنظمه أمانة الويبو بالتشاور مع 
 الدول األعضاء ومشاركتها. 

يلموا بها من خالل برنامج تمهيدي تنظمه أمانة الويبو 
 بالتشاور مع الدول األعضاء ومشاركتها. 

  أو من حيث األولوية. 
 الزمن 

ة  . 11 ال يجوز ألعضاء اللجنة وال ألفراد أشهم المباشر
ة  ة أو غب  مباشر   الويبو بطريقة مباشر

 
ح للتعيي   ف

ّ
ش الب 

خالل مدة واليتهم وطيلة خمس سنوات بعد انقضاء 
 مدة واليتهم. 

ال يجوز ألعضاء اللجنة وال ألفراد أشهم  . 11
  الويبو بطريقة 

 
ح للتعيي   ف

ّ
ش ة الب  المباشر

ة خالل مدة واليتهم  ة أو غب  مباشر مباشر
وطيلة خمس سنوات بعد انقضاء مدة 

يجب أال يكون أعضاء  وبالمثل، واليتهم. 
  الويبو 

 
  اللجنة قد عملوا كموظفي   ف

 
 ف

  تىل  خمس سنوات ال
انضمامهم إىل  الن 

 اللجنة. 

ة  . 11 ال يجوز ألعضاء اللجنة وال ألفراد أشهم المباشر
ة  ة أو غب  مباشر   الويبو بطريقة مباشر

 
ح للتعيي   ف

ّ
ش الب 

خالل مدة واليتهم وطيلة خمس سنوات بعد انقضاء 
يجب أال يكون أعضاء اللجنة قد  وبالمثل، مدة واليتهم. 

  الويبو 
 
  عملوا كموظفي   ف

 
  تىل  سنوات خمس ال ف

 الن 
 انضمامهم إىل اللجنة. 

من تقرير وحدة التفتيش  101انظر الفقرة 
كة المذكور أعاله.   المشب 

 التعديالت المدخلة عىل االختصاصات ميم. 
 

 التعديالت المدخلة عىل االختصاصات ميم. 
 

عىل التعديالت  وافقت الجمعية العامة للويبو  . 28
  سبتمبر 

 
 2007السابقة لهذه االختصاصات ف

 2012وأكتوبر  2011وسبتمبر  2010وسبتمبر 
. ووافقت الجمعية العامة للويبو عىل 2015وأكتوبر 

  أكتوبر 
 
)الوثيقة  2018آخر تعديل ف

WO/PBC/28/3 .) 

وافقت الجمعية العامة للويبو عىل  . 28
  التعديالت السابقة لهذه االختصاصا

 
ت ف

وسبتمبر  2010وسبتمبر  2007سبتمبر 
وأكتوبر  2015وأكتوبر  2012وأكتوبر  2011
. ووافقت الجمعية العامة للويبو عىل 2018

  أكتوبر 
 
الوثيقة ) 2021 2018آخر تعديل ف

 WO/PBC/28/3 ]سُيدرج المرجع الحقا[ .) 

عىل التعديالت  وافقت الجمعية العامة للويبو  . 28
  سبتمبر 

 
وسبتمبر  2007السابقة لهذه االختصاصات ف

 2015وأكتوبر  2012وأكتوبر  2011وسبتمبر  2010
. ووافقت الجمعية العامة للويبو عىل 2018وأكتوبر 

  أكتوبر 
 
]سُيدرج المرجع )الوثيقة  2021آخر تعديل ف

 (. الحقا[

 

 

  حالة ووقتمرجع الوثيقة، يتعي   تحديث 
 
 ف

 . عليه الجمعية العامة للويبو  موافقة

 
  ]نهاية المرفق 

 [الثان 
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ANNEX III 

 
 

 اختصاصات لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة

حة[  ]تشمل التعديالت المقتر

 الديباجة ألف. 

ي سبتمبر  .1
 
ي سبتمبر عىل إنشاء لجنة تدقيق للويبو  2005وافقت الجمعية العامة للويبو المعقودة ف

 
، وافقت 2010. وف

لت إجراءات تشكيلها 
َّ
الجمعية العامة للويبو عىل تغيبر تسمية اللجنة لتصبح "اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة" وعد

 وتعاقب أعضائها. 

 األدوار والمسؤوليات اء. ب

نامج  .2 اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة )اللجنة( هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للبر
ي أداء 

 
انية ف نامج والمبر  اء استشارية مستقلة تساعد الجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للبر انية. وهي لجنة خبر والمبر 

 مسؤولياتهما الرقابية. 

 لمسؤوليات التالية: تتوىل اللجنة ا .3

ي  (أ)
 
  التقارير المالية: ف

ي البيانات المالية  "1"
 
تبة عىل الويبو من المسائل والتوجهات البارزة ف إسداء المشورة بشأن اآلثار المبر

 وتقرير أداء الويبو؛

ي سياسات المحاسبة والمعايبر المحاسبية.  "2"
 
ات اإلدارية ف  مناقشة التغيبر

ي إدارة المخاطر والمراقبة  (ب)
 
 الداخلية: ف

 استعراض جودة وفعالية إجراءات إدارة المخاطر وإسداء المشورة بشأنها؛ "3"

 استعراض مالءمة وفعالية إطار المراقبة الداخلية وإسداء المشورة بشأنه؛ "4"

حة للنظام الماىلي والئحته وإسداء المشورة بشأنها.  "5"
 استعراض التعديالت المقبر

ي المراجعة الخارجية للحسابات:  (ج)
 
 ف

اتيجية العامة لمراجعة الحسابات تبادل الم "1" ي بشأن االسبر علومات واآلراء مع مراجع الحسابات الخارجر
حة؛ ة وخطط العمل المقبر  والمخاطر الكببر

إنشاء آلية لمناقشة أهم النتائج والتوصيات المنبثقة عن مراجعة الحسابات مع مراجع الحسابات  "2"
؛ ي  الخارجر

ي و  "3" ي تقرير مراجع الحسابات الخارجر
 
انية كي تنظر النظر ف

نامج والمبر  رفع التعليقات عليه إىل لجنة البر
 فيها؛

 لنتائج المراجعة الخارجية للحسابات وتوصياتها.  "4"
ً
ي اتخذتها اإلدارة استجابة

 استعراض اإلجراءات التر

ي الرقابة الداخلية:  (د)
 
 ف

ة من العام "1" حة لشعبة الرقابة الداخلية، إّبان الدورة األخبر
السابق  استعراض خطة العمل المقبر

 لتنفيذها، وإسداء المشورة بشأنها مع ضمان التنسيق مع خطة عمل المراجعة الخارجية للحسابات؛

                                                 
  ي

لت آخر مّرة ف 
ّ
 . [2021أكتوبر  xx]ُعد
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استعراض تنفيذ خطة عمل شعبة الرقابة الداخلية ونتائج عمليات التقييم الداخلية والخارجية وإسداء  "2"
؛المشورة بشأن جودة وظيفة الرقابة الداخلية وفعاليتها وكفاءتها واستقالله  ا التنظيمي

ي يوجد فيها عائق جوهري يخل باستقالليته  "3"
ي القضايا التر

 
إسداء المشورة لمدير شعبة الرقابة الداخلية ف

ي ذلك تضارب المصالح؛
 
 وموضوعيته، بما ف

حة للرقابة الداخلية وإسداء المشورة بشأنها؛ "4"  استعراض السياسات واألدلة المقبر

 وإسداء المشورة بشأنها؛استعراض تنفيذ توصيات الرقابة الداخلية  "5"

استعراض ميثاق الويبو للرقابة الداخلية عىل أساس دوري، بالتشاور مع مدير شعبة الرقابة الداخلية،  "6"
انية كي تنظر فيها؛

نامج والمبر   ورفع ما يتالءم من توصيات التعديل إىل لجنة البر

ي  إسداء المشورة للمدير العام بشأن تعيير  أو إقالة، بحسب الحال، مدير  "7"
 
شعبة الرقابة الداخلية، بما ف

ح وقائمة المرشحير  المختارين، وتقديم تعليقات لمساعدة لجنة  ذلك استعراض إعالن الوظيفة الشاغرة المقبر
ح؛ ي إقرار التعيير  المقبر

 
 التنسيق لدى النظر ف

 تقديم معلومات إىل المدير العام ألغراض تقييم أداء مدير شعبة الرقابة الداخلية؛ "8"

لمشورة بشأن ادعاءات سوء السلوك الموجهة للمدير العام، وفقا لميثاق الرقابة الداخلية إسداء ا "9"
 (؛42و 41و 24)الفقرات 

إسداء المشورة بشأن ادعاءات سوء السلوك الموجهة لمدير شعبة الرقابة الداخلية، وفقا لميثاق  "10"
ي 22الرقابة الداخلية )الفقرة 

 
هة لمدير شعبة الرقابة (. وال يجوز اتخاذ أي إجراءات تحقيق ف أي ادعاءات موجَّ

 الداخلية أو المديرين السابقير  للشعبة دون موافقة اللجنة؛

ي شعبة الرقابة الداخلية الحاليير  والسابقير  وإسداء  "11"
استعراض ادعاءات سوء السلوك الموجهة لموظف 

ي تلك الحاالت. 
 
 المشورة لمدير شعبة الرقابة الداخلية بشأن الترصف الواجب ف

ي  (ه)
 
  األخالقيات: ف

ة من العام السابق لتنفيذها،  "1" حة لمكتب األخالقيات، إّبان الدورة األخبر استعراض خطة العمل المقبر
 وإسداء المشورة بشأنها؛

استعراض تنفيذ خطة عمل مكتب األخالقيات وإسداء المشورة بشأن جودة وظيفة األخالقيات  "2"
 وفعاليتها وكفاءتها؛

ي يوجد فيها عائق جوهري يخل باستقالليته  "3"
ي القضايا التر

 
إسداء المشورة لرئيس مكتب األخالقيات ف

ي ذلك تضارب المصالح؛
 
 وموضوعيته، بما ف

ي مجال األخالقيات وإسداء المشورة بشأنها؛ "4"
 
حة ف  استعراض السياسات المقبر

ي إسداء المشورة للمدير العام بشأن تعيير  أو إقالة، بحسب الحال، رئ "5"
 
يس مكتب األخالقيات، بما ف

ح وقائمة المرشحير  المختارين؛  ذلك استعراض إعالن الوظيفة الشاغرة المقبر

 تقديم معلومات إىل المدير العام ألغراض تقييم أداء رئيس مكتب األخالقيات.  "6"

 مسؤوليات أخرى:  (و)

حة أو أنشطة أو مشاري    ع محددة، بناء عىل طلب الجمعية ا "1" لعامة للويبو أو استعراض السياسات المقبر
انية، وإسداء المشورة بشأنها؛ نامج والمبر   لجنة الويبو للبر

نامج  "2" ي تندرج ضمن اختصاصاتها، إىل لجنة البر
ي الشؤون التر

 
توجيه ما تراه مناسبا من التوصيات، ف

انية.   والمبر 
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 العضوية والمؤهالت . جيم

ي الويبو.  .4
 
ف اللجنة، كأقىص حد ممكن، من سبعة أعضاء ينتمون إىل المجموعات اإلقليمية السبع للدول األعضاء ف

ّ
تؤل

نشأ لهذا الغرض 
ُ
انية تنصيب األعضاء السبعة عقب عملية اختيار تجري  ها هيئة تحكيم ت نامج والمبر  وستتوىل لجنة البر

ي ذلك اللجنة القائمة
 
 . وتساعدها ف

ذ آلية ا .5
ّ
: ستنف  لتعاقب ألعضاء اللجنة كما يىلي

ي اللجنة لمدة تزيد يُ  (أ)
 
نصب جميع أعضاء اللجنة لمدة ثالث سنوات، تجدد لمرة واحدة. وال يعمل أي عضو ف

ي اإلجمال
 
 ؛عىل ست سنوات ف

ي ينتمي  (ب)
من حيث المبدأ، ُيستبدل كل عضو خارج من أعضاء اللجنة بمرشح من المجموعة اإلقليمية نفسها التر

كان العضو الخارج ينتمي إىل مجموعة إقليمية لها ممثل آخر، ُيستبدل بمرشح من المجموعة أو المجموعات   إليها. وإذا 
ي المعايبر 

 
ي حال عدم وجود مرشح من المجموعة اإلقليمية المعنية يستوف

 
ي اللجنة. ولكن، ف

 
لة ف

َّ
اإلقليمية غبر الممث

ي اإلعالن عن الوظيفة، فسيعيرَّ  المرشح األعىل
 
ي تقييم اللجنة أيا كان تمثيله اإلقليمي الواردة ف

 
 ؛ تأهيال ف

ي المرفق الرابع (ج)
 
نة ف  ؛تطبق عملية االختيار المبيَّ

ي حالة استقالة أحد أعضاء اللجنة أو وفاته أثناء مدة عمله، أو اتضح أن العضو غبر الئق لشغل المنصب، أو  (د)
 
ف

ي أداء واجباته، يجوز االستعانة 
 
دة خالل عملية االختيار من أجل تعيير  غبر قادر أو غبر راغب ف

َّ
اء المحد بقائمة الخبر

 بديل إلكمال ما تبفر من مدة المنصب. 

ة المهنية ذات الصلة والحديثة  10يتعير  عىل أعضاء اللجنة أن يتمتعوا بالمؤهالت وما ال يقل عن و  .6 سنوات من الخبر
ي مجاالت مثل التدقيق والتقييم وا

 
لمالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والتحقيق والشؤون القانونية عىل مستوى اإلدارة العليا ف

ا بصفات شخصية ذات 
ً
ية واإلدارية. ويتعير  عليهم أن يتمتعوا أيض وتكنولوجيا المعلومات واألخالقيات وإدارة الموارد البشر

اهة والقيم األخالقية المتينة. ويجب أن ي ام، صلة، مثل االستقاللية والموضوعية والحياد والب   ظهر أعضاء اللجنة االلبر 
والكفاءة المهنية، وأن يكونوا متاحير  لتنفيذ مهامهم. ويجب أن يتوفروا عىل مهارات تواصلية جيدة وأن يكونوا متقنير  للغة 

ة إضافية ي حير  ُيعتبر إتقان أي لغة أخرى من لغات الويبو الرسمية مبر 
 
ية؛ ف  . اإلنكلبر 

ي أن يعكس تشكيل اللجنة التوافق .7
ي االعتبار التوازن وينبغ 

 
ات المناسب مع األخذ ف ، فضال عن مزي    ج المهارات والخبر

ي المجاالت التالية
 
ي أن تكون اللجنة جامعة للكفاءات ف

 : بير  الرجال والنساء. وينبغ 

 إللمام بالشؤون التقنية أو التخصصية المتعلقة بعمل المنظمة؛ا (أ)

كات (ب) ي إدارة منظمات وشر
 
ة القطاعير  العام والخاص ف  ؛مشابهة من حيث الحجم والتعقيد  خبر

ي ذلك أهدافها وثقافتها وبنيتها؛ (ج)
 
ي تعمل فيها المنظمة، بما ف

 فهم األوضاع العامة التر

ي المنظمة؛ (د)
 
 فهم دقاِئق الوضع اإلداري وهياكل المساءلة ف

ي منظومة األمم المتحدة؛ (ه)
 
ي المراقبة أو اإلدارة ف

 
ة العالية ف  الخبر

ة الدولية و/أو الحكومية  (و)  الدولية. الخبر

ي دورات  .8
 
يعمل األعضاء بصفتهم الشخصية؛ وال يجوز أن يفوضوا واجباتهم، وال أن ينوب عنهم أي شخص آخر ف

 اللجنة. وال يطلب األعضاء، عند أداء واجباتهم، وال يتلقون تعليمات من أي حكومة أو أي طرف آخر. 

ع أعضاء اللجنة بيان إفصاح عن المصالح.  .9
ِّ
 يوق

ي أن يكون األع .10
ي تحكمها، أو يلموا بها من خالل ينبغ 

ضاء الجدد عىل إلمام بأهداف المنظمة وبنيتها وثقافتها والقواعد التر
 برنامج تمهيدي تنظمه أمانة الويبو بالتشاور مع الدول األعضاء ومشاركتها. 

ة أو  .11 ي الويبو بطريقة مباشر
 
ح للتعيير  ف

ّ
ش ة البر ة خالل مدة ال يجوز ألعضاء اللجنة وال ألفراد أشهم المباشر غبر مباشر

ي 
 
ي الويبو ف

 
واليتهم وطيلة خمس سنوات بعد انقضاء مدة واليتهم. وبالمثل، يجب أال يكون أعضاء اللجنة قد عملوا كموظفير  ف

ي تىلي انضمامهم إىل اللجنة
 . الخمس سنوات التر
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 منصب الرئيس ال. د

ي حال أصبح منصب  .12
 
ة الوالية، يتوىل ينتخب أعضاء اللجنة سنويا رئيسا ونائبا للرئيس. وف الرئاسة شاغرا قبل انتهاء فبر

ي حال غياب كل من الرئيس 
 
نائب الرئيس منصب الرئيس حتر انتهاء والية سلفه، وينتخب األعضاء نائب رئيس آخر. وف
ي األعضاء تسمية رئيس باإلنابة من بينهم لتوجيه االجتماع أو الدورة بأكملها. 

ر
 ونائبه، يجوز لباف

 رد التكاليف . اء ه

 الويبو ألعضاء اللجنة،  .13
ّ
ي اللجنة. ولكن، ترد

 
ي يضطلعون بها بصفتهم أعضاء ف

ال يتقاض  األعضاء أجرا لقاء األنشطة التر
ي اللجنة 

 
ي السفر من أجل المشاركة ف

 
ورة ف وفقا لنظام الويبو الماىلي والئحته، أي تكاليف سفر وبدل إقامة يتكبدونها بالرص 

 واالجتماعات الرسمية األخرى. 

 حماية األعضاء . او و 

ي يؤدونها خالل ممارستهم لمسؤولياتهم  .14
ُيمنح أعضاء اللجنة حماية من اإلجراءات المتخذة ضدهم نتيجة األنشطة التر

ي اللجنة، طالما نفذوا تلك األنشطة بحسن نية وبذلوا العناية الواجبة. 
 
 كأعضاء ف

   اي. ز 
 
 االجتماعات والنصاب القانون

ي قضايا  .15
 
ي ظروف اضطرارية، النظر ف

 
. وقد تقرر اللجنة، ف ي مقر الويبو الرئيسي

 
تعقد اللجنة دورة رسمية كل ثالثة أشهر ف

ي تتوصل إليها خالل دوراتها العادية. 
اضية والتوصل إىل استنتاجات لها األثر ذاته لالستنتاجات التر  من خالل مشاورات افبر

. ال بد من حضور أربعة من أعضاء اللج .16 ي
 نة عىل األقل لكي يكتمل النصاب القانون 

هم لحضور دوراتها.  .17 ي أمانة الويبو أو غبر
 
 يجوز للجنة أن توجه دعوة إىل المسؤولير  ف

ية والمراقب  .18 ي جلسات خاصة مع المدير العام ومدير إدارة الموارد البشر
 
ي السنة عىل األقل ف

 
تجتمع اللجنة مرة واحدة ف

، عىلومدير شعبة الرقابة الداخلية و  ي .  رئيس مكتب األخالقيات وأمير  المظالم ومراجع الحسابات الخارجر  التواىلي

 إعداد التقارير واالستعراض اء. ح

طلع اللجنة الدول األعضاء عىل عملها بانتظام. وعىل وجه الخصوص، تعقد اللجنة، عقب كل دورة من دوراتها  .19
ُ
ت

ي ال
 
انية. الرسمية، اجتماعا إعالميا مع ممثىلي الدول األعضاء ف نامج والمبر  م تقريرا إىل لجنة البر

ِّ
 ويبو وتقد

انية والجمعية العامة للويبو، تعرض فيه أنشطتها وعمليات التقييم  .20 نامج والمبر  م اللجنة تقريرا سنويا إىل لجنة البر
ِّ
تقد

 تعليقات اللجنة عىل تقرير مراجع ا
ً
ي نفذتها واستنتاجاتها بإيجاز. ويتضمن التقرير السنوي أيضا

ي لكي تنظر التر لحسابات الخارجر
ي قبل موعد دورة  انية. ولهذا الغرض، تتلفر اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع الحسابات الخارجر نامج والمبر  فيها لجنة البر

انية بأربعة أسابيع عىل األقل.  نامج والمبر   لجنة البر

نهم الرئيس، بحكم المنصب، االجتماعات .21 ي تعقدها الجمعية العامة  يحرص  الرئيس أو أعضاء آخرون يعيِّ
الوجيهة التر

نهم الرئيس اجتماعات تعقدها لجان أخرى، بناء عىل  انية. ويجوز أن يحرص  الرئيس أو أعضاء آخرون يعيِّ نامج والمبر  ولجنة البر
 طلبها. 

   اء. ط
ر
 التقييم الذان

 فعالية عملها. تجري اللجنة، مرة كل سنتير  عىل األقل، تقييما ذاتيا لغرضها وواليتها من أجل ضمان  .22

 أمي   اللجنة اء. ي

تعيرِّ  أمانة الويبو، بالتشاور مع اللجنة، أمينا للجنة يتوىل تقديم المساعدة اللوجستية والتقنية إىل اللجنة. ويجوز للجنة  .23
، بحسب الحاجة، لدعم أعمالها.  اء استشاريير  خارجيير   أن تستعير  بخبر

ً
 أيضا
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وعات التقارير وأي مراسالت. وقد  تشمل تلك المساعدة اإلعداد لدورات اللجنة .24 ي إعداد مشر
 
وحضورها والمساعدة ف

ي إطار التحضبر لدورات اللجنة، حسب طلب اللجنة. 
 
 إعداد بحوث وورقات مواقف أساسية ف

ً
 تشمل أيضا

 ُيجرى تقييم أداء أمير  اللجنة بإسهام رئيس اللجنة وبالتشاور معه.  .25

انية اف. ك  المت  

انيتها ل .26 ي مبر 
 
درج الويبو ف

ُ
لثنائية اعتمادات خاصة للجنة تغطي التكاليف المرتبطة باألنشطة المشمولة بوالية اللجنة، ت

وهي تحديدا عقد أرب  ع دورات رسمية تدوم كل واحدة منها أربعة إىل خمسة أيام مبدئيا، وحضور أعضاء اللجنة دورات لجنة 
انية والجمعية العامة واجتماعات أخرى حسب ما هو مط نامج والمبر  لوب، وتقديم أمير  اللجنة الدعم المطلوب، البر

اء استشاريير  خارجيير  حسب االقتضاء.   واالستعانة بخبر

ورية م. ال   المعلومات الض 

ي وقت مبكر قبل  .27
 
د أمانة الويبو اللجنة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بجدول أعمالها وبأي معلومات وجيهة أخرى ف تزوِّ

ي المنظمة، فضال عن موعد كل دورة رسمية. وسيكون للجنة 
 
اء االستشاريير  ف وط إىل جميع الموظفير  والخبر نفاذ غبر مشر

 النفاذ إىل السجالت. 

 التعديالت المدخلة عىل االختصاصات يم. م

ي سبتمبر  .28
 
وسبتمبر  2010وسبتمبر  2007وافقت الجمعية العامة للويبو عىل التعديالت السابقة لهذه االختصاصات ف

ي أكتوبر 2018وأكتوبر  2015وبر وأكت 2012وأكتوبر  2011
 
 2021. ووافقت الجمعية العامة للويبو عىل آخر تعديل ف

 )الوثيقة ]سُيدرج المرجع الحقا[(. 

ا  .29 تستعرض الدول األعضاء، مرة كل ثالث سنوات عىل األقل، دور اللجنة ومسؤولياتها وطريقة عملها وعضويتها. وتيسبر
اختصاصاتها عىل أساس دوري، ورفع ما يتالءم من توصيات التعديل إىل لجنة لذلك االستعراض، تقوم اللجنة باستعراض 

ي 
 
انية كي تنظر فيها. وبغض النظر عن االستعراض الدوري، يجوز للدول األعضاء أن تطلب إدراج استعراض ف

نامج والمبر  البر
انية.  نامج والمبر   جدول أعمال أي دورة من دورات لجنة البر

 والوثيقة[ الثالث نهاية المرفق]
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