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 آ حاكم عامة الفصل ال ول:

 نطاق التطبيق والسلطة

 1.1املادة 

ينننظم هننذا النظننام ال نشننطة املاليننة للمنظمننة العامليننة للملكيننة الفكريننة )الويبننو( )املشننار اإ هيننا فنن  ينن  بلكمننة املنظمننة( 
 ولالحتادات اليت تديرها، وتقّره امجلعية العامة.

 1.101القاعدة 

خطنار جلننة النربانمج واملزيانينة بنف ا تغينري فهينا.  يضع املدير العام الالحئة املالية وفقًا ل حناكم النظنام املنايل، وينخ اإ
ل ما تقرره رصاحة امجلعينة العامنة خالفنًا  أ، آ و منا    دارة َجيع ال نشطة املالية للمنظمة اإ وتنظم الالحئة املالية اإ

جه التحديد. وبناء عليه، يفنوض املندير العنام املراقنب املنايل سنلطة ومسنؤولية يف ذن املدير العام ابس تثنائه عىل و 
دارينة لهنذا الغنرضتطبيق النظام املايل ولحئته صدار تعل ت اإ للمراقنب املنايل آ ن  . وجينو ، ابلإضافة اإىل سلطة اإ

ىل موظفني آ خرين ما   حيدد املندير العنام خنالف ذأ.  يقوم من جانبه بتفويض بعض جوانب من هذه السلطة اإ
ويسرتشنند املوظفننون، دلى تطبننيقهم النظننام املننايل، ابننادئ الإدارة املاليننة املتسننمة ابلكفنناءة والفعاليننة وبتننو  

 الاقتصاد. 

 املسؤولية الشخصية واملالية

 2.101لقاعدة ا

عىل َجيع املس تخدمني يف املنظمنة الامتثنال ل حناكم النظنام املنايل ولحئتنه وآ وامنر املكتنب النيت تصندر يف هنذا 
الصدد وتشفع هبذا النظام ولحئته. ولك مس تخدم خيالف النظام املنايل ولحئتنه آ و التعلن ت الإدارينة الصنادرة يف 

 ومالية عن نتاجئ آ عامهل.  هذا الصدد، يعترب مسؤوًل مسؤولية خشصية

 تعاريف

 3.101القاعدة 

 ل غراض هذا النظام:

يقصد بعبارة "َجعيات الاحتنادات" َجعينات الاحتنادات النيت آ نشنجت اوجنب معاهندات تنديرها  )آ (
 الويبو؛

نشناء املنظمنة العاملينة  8ويقصد بعبارة "جلنة التنس يق" اللجنة اليت تشنري اإ هينا املنادة  )ب( منن اتفاقينة اإ
 ، وكام مت تعديلها؛1967 ويولي 14للملكية الفكرية، املوقعة يف اس توكهو  بتارخي 

نشناء  6ويقصد بعبارة "امجلعينة العامنة" هي نة ادلول ال عضناء النيت تشنري اإ هينا املنادة  )ج( منن اتفاقينة اإ
 تعديلها؛ ، وكام مت1967يوليو  14املنظمة العاملية للملكية الفكرية، املوقعة يف اس توكهو  بتارخي 

ويقصد بعبارة "جلنة الربانمج واملزيانية" اللجنة اليت آ نشف هتا امجلعية العامة للنظر يف املسائل املتعلقنة  )د(
 ابلربانمج واملزيانية واملوارد البرشية واملباين والشؤون املالية؛

امجلعية العامة لفنرتة مالينة وتعين لكمة "الاعامتدات" ترصحيات الرصف من املزيانية اليت توافق علهيا  )ه(
 مقابل املرصوفات اليت تكون رضورية لل غراض اليت حتددها امجلعية العامة؛
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 وتعين عبارة "املدفوعات النقدية" املبالغ املدفوعة ابلفعل؛ )و(

وتعين لكمة "مس تخدم" الشخص ا ا تس تخدمه املنظمة بناء عىل آ ا نوع من العقود ل داء هممنة  ) (
 معينة؛

وتعين لكمة "النفقات" املبلغ املنرصف )ابس تثناء املبالغ املدفوعة مقدمًا يف هناية لك س نة من الفنرتة  )ح(
 املالية( ومس تحقات املرصوفات؛

 وتعين لكمة "املقر" ماكتب املنظمة اليت تقع يف جنيف؛ )ط(

قود املمنوحة مبالغ طلبات الرشاء والع)"الالزتامات التعاقدية"( وتعين لكمة "الالزتامات"  )ا(
 واملعامالت ال خرى اليت تتطلب ادلفع خالل تكل الفرتة آ و يف فرتة لحقة؛

لكمة "موظف" آ حد موظفي املنظمة، آ ا الفرد املُعنّي يف وظيفة حمنّددة املندة آ و مسن مترة آ و  وتعين )ك(
 ؛دامئة آ و مؤقتة

عبننارة "تعهنند سننابق" )"الننزتام" آ و "طلننب رشاء"( التعهنند بتخصننيص آ مننوال مننن مننوارد  وتعننين )ل(
 املنظمة؛

ويقصد بعبارة "مدير برانمج" املوظف ال عىل مقامًا ا ا يعينه املندير العنام ويكنون مسنؤوًل عنن  )م(
 برانمج واحد آ و آ كرث ف  يتعلق ابلربانمج واملزيانية؛

" الصناديق اليت تنش هئا َجعيات ادلول ال عضاء والاحتنادات، لك فن  وتعين عبارة "الاحتياطيات )ن(
يرادات الرسوم اليت تتجاو  املبالغ املطلوبنة  متوينل اعنامتدات النربانمج  خيصه، وينبغي آ ن يودع فهيا فائض اإ
واملزيانيننة. وينبغنني الانتفنناع ابلصننناديق الاحتياطينننة ابلطريقننة الننيت تقررهننا َجعيننات ادلول ال عضننناء 

 الاحتادات، لك ف  خيصه؛و

وتعين عبارة "حساب خاص" حساب لل موال اليت ل تكون جزءًا من اعامتدات املنظمة، غنري آ ن  )س(
 املنظمة تديرها ابلإانبة عن مسامهني طوعيني ملبارشة آ نشطة حمددة تمتىش مع آ هداف املنظمة وس ياساهتا؛

 اليت متسكها املنظمة نيابة عن هجات آ خرى؛وتعين عبارة "الصناديق الاستامئنية" الصناديق  )ع(

وتعين عبارة "صناديق رآ س املال العامل" الصناديق املنشف ة  متويل اعامتدات بشلك سلف يف حاةل  )ف(
وجود جعز مؤقنت يف السن يوةل ول غنراض آ خنرى تقررهنا َجعينات ادلول ال عضناء والاحتنادات، لك فن  

 خيصه.

 الفرتة املالية

 2.1املادة 

 الفرتة املالية من س نتني تقومييتني متتاليتني، تكون آ ولهام س نة  وجية.  تتكون

 اترخي النفاذ

 3.1املادة 

 يصبح هذا النظام انفذًا يف ال ول من يناير من الس نة ال وىل للفرتة املالية التالية لعامتد النظام من قبل امجلعية العامة.
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 الربانمج واملزيانية الفصل الثاين:

 واملسؤوليةالسلطة 

 1.2املادة 

 يضع املدير العام اقرتاح الربانمج واملزيانية للك فرتة مالية.

 2.2املادة 

عداد اقرتاح الربانمج واملزيانية للفرتة املالينة التالينة ممتشن ية منع ال لينة النيت اعمتندهتا يف  تكون مشاركة ادلول ال عضاء يف اإ
 ذأ الشف ن.

 1.102القاعدة 

مديرو الربامج مقرتحات بشف ن النربانمج واملزيانينة للفنرتة املالينة التالينة يف املواعيند وابلتفاصنيل النيت يقررهنا  يضع
 املدير العام.

 العرض واحملتوايت ومهنج العمل 

 3.2املادة 

موحد للمنظمنة ولنلك  يشمل اقرتاح الربانمج واملزيانية توقعات لإيرادات ونفقات الفرتة املالية اليت تتعلق هبا، وتعد بشلك
 احتاد عىل حدة.

 4.2املادة 

 تقدم لك التوقعات املتعلقة ابلإيرادات والنفقات ابلفرنك السويرسا.

 5.2املادة 

ىل برامج. وتشمل الربامج املقرتحة بيااًن لل هداف والنتاجئ املتوقعنة خنالل فنرتة السن نتني،  يقسم اقرتاح الربانمج واملزيانية اإ
ىل املنوا رد املالينة والبرشنية الرنورية لتحقينق ال هنداف والنتناجئ املتوقعنة ومعنا  ومنؤرشات الإبنا . ويسن بق ابلإضافة اإ

الربانمج واملزيانية املقرتحان بيان حمتوى الربانمج وجحم املوارد اخملصصة هل ابملقارنة بفرتة الس نتني السابقة. ويرفق ابلنربانمج 
ية العامة وَجعيات الاحتادات من معلومات ومرفقات وبياانت توضنيحية آ و منا واملزيانية املقرتحني ما يطلب من قبل امجلع 

ضافية.  قد يراه املدير العام رضوراًي ومفيدًا من مرفقات آ و بياانت اإ

 2.102القاعدة 

 يتضمن الربانمج واملزيانية املقرتحان ما ي :

عنداده بشنلك  بيان )آ ( نفناق وابإ ابملتطلبات املالية وابملوارد البرشية حسب الربانمج املقرتح وطبيعنة الإ
موحد للمنظمة وللك احتاد عىل حدة. ول غراض املقارنة، تبنّي نفقات الفرتة املالية السابقة واملزيانية ال صلية 

 جاننب تقنديرات املنوارد املطلوبنة للفنرتة املالينة املعمتدة واملزيانية املنقحة واملقرتحنة للفنرتة املالينة اجلارينة اإىل
 التالية؛
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بيان ابلإيرادات التقديرية، اا فهيا الإيرادات املتف تية من الاشرتااكت ورسوم اخلدمات املقدمنة بنناء  )ب(
يننرادات  يننرادات املصننفة اكإ عنىل آ نظمننة معاهندة التعنناون بشنف ن الننرباءات ومدريند ولهنناا ولشن بونة، والإ

 ؛13.3ًا للامدة متنوعة وفق

بيان بطلبات اخلدمات التقديرية بناء عىل آ نظمة معاهدة التعاون بشنف ن النرباءات ومدريند ولهناا  )ج(
 ولش بونة؛

 الهيلك التنظميي املفصل للمكتب ادلويل، اا يف ذأ آ سامء املديرين ومديرا الربامج. )د(

 الاس تعراض واملوافقة

 6.2املادة 

من الس نة السابقة للفرتة املالية، اقرتاح الربانمج واملزيانية و نة الربانمج واملزيانية، يف ال ول من يولييقدم املدير العام اإىل جل 
ماكنية تعديلهام.  للفرتة املالية التالية، ملناقش هتام والتعليق علهيام وتقدمي توصياهتا يف هذا الشف ن، اا يف ذأ اإ

 7.2املادة 

قنرتاح النربانمج واملزيانينة منن قبنل املندير العنام، وحتنيي اإىل َجعينات ادلول ال عضناء تس تعرض جلنة الربانمج واملزيانينة ا
ىل توصياهتا.  ابلإضافة اإ

 8.2املادة 

تتوىل َجعيات ادلول ال عضاء وَجعيات الاحتادات، لك ف  خيصه، اعامتد برانمج ومزيانية الفرتة املالية التالية، بعد النظنر 
ذا   يُعمتند النربانمج واملزيانينة قبنل بداينة نية وتوصيات جلنة الربانمج واملزيانية يف هذا الشنف ن. يف اقرتاح الربانمج واملزيا واإ

الفرتة املالية التالية، يظّل التفويض املمنوح للمدير العام بعقد الزتامات ودفع مبالغ ساراي يف مس توى اعامتدات الفرتة املالينة 
 السابقة.

 الربانمج واملزيانية بعد املوافقة علهيا نرش وثيقة

 3.102القاعدة 

 يتخذ املراقب املايل الرتتيبات الال مة لنرش وثيقة الربانمج واملزيانية عىل النحو ا ا آ قرته امجلعية العامة.

 مقرتحات تمكيلية ومنقحة للمزيانية

 9.2املادة 

للمدير العام آ ن يقدم مقرتحات تمكيلية ومنقحة للربانمج واملزيانية حيامث اقتىضن ال منر ذأ. غنري آ ن تنكل املقرتحنات  جيو 
ىل التحويالت اليت جترى يف احلدود املنصنوص علهينا يف املنادة  ل ، وتسنوايت املروننة النيت 5.5تكون رضورية ابلنس بة اإ

ع6.5جترى وفقًا ل حاكم املادة  دراج لك تكل التحويالت والتسوايت مع ذأ يف . ول غراض اإ الم ادلول ال عضاء، جيب اإ
ذا قدم املدير العام تكل املقرتحات.   املقرتحات التمكيلية واملنقحة للربانمج واملزيانية، اإ

 10.2املادة 

واملنقحة للمزيانية التغيريات املدخةل عىل متطلبنات املنوارد املالينة والبرشنية املرتبطنة انا  تشمل املقرتحات التمكيلية )آ (
 ي :
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عنداد املقرتحنات  "1" ال نشطة اليت يرى املدير العام آ هنا تتطلب معاًل عاجاًل، و  يكن ابلإماكن التنبؤ هبا عند اإ
 ال ولية للربانمج واملزيانية؛

 ؛5.5لربامج بناء عىل املادة وحتويل الاعامتدات بني ا "2"

 ؛6.5وتسوايت املرونة اليت جترى وفقًا ل حاكم املادة  "3"

 وال نشطة املذكورة يف املقرتحات السابقة للربانمج واملزيانية كبنود س تطلب لها اعامتدات يف وقت لحق؛ "4"

لزامية جلدول املرتب "5"  ات.ويف حاةل التضخم وتقلب آ سعار العمالت والتسوايت الإ

 كام ينبغي آ ن تشمل املقرتحات التمكيلية واملنقحة للمزيانية ما ي :  )ب(

 تقدير منقح لطلبات اخلدمات املقدمة بناء عىل آ نظمة معاهدة التعاون بشف ن الرباءات ومدريد ولهاا؛ "1"

يرادات، اا فهيا الإيرادات املتف تية من اخلدمات السابق ذكرها، والإي "2" رادات املتنوعة كام يه وتقدير منقح لالإ
 .13.3 حمددة املادة

قرارها املقرتحات التمكيلية واملنقحة للربانمج واملزيانية:  اس تعراضها واإ

 11.2املادة 

املدير العام املقرتحات التمكيلية واملنقحة للربانمج واملزيانية يف شلك يتفق مع املزيانية املعمتدة، ويقندم تنكل املقرتحنات  يعد
 اإىل جلنة الربانمج واملزيانية اليت تس تعرض املقرتحات وحتيلها اإىل َجعيات ادلول ال عضاء مصحوبة بتوصياهتا.

 4.102القاعدة 

 حات تمكيلية ومنقحة للربانمج واملزيانية ابملواعيد والتفاصيل اليت حيددها املدير العام.يعد مديرو الربامج مقرت 

 12.2املادة 

تعمتد َجعيات ادلول ال عضاء وَجعيات الاحتادات، لك ف  خيصه، املقرتحات التمكيلية واملنقحة للنربانمج واملزيانينة للفنرتة 

 املالية اجلارية. 

 ري العاديةاملرصوفات غري املنظورة وغ

 13.2املادة 

جيو  للجمعية العامة ومجلعيات الاحتادات، لك ف  خيصنه، آ ن تعمتند قنرارًا يرصنح للمندير العنام بتحمنل املرصنوفات غنري 
 املنظورة وغري العادية اليت ل ميكن سدادها من الاعامتدات املوجودة، يف حدود املبالغ املذكورة يف قرار الترصحي. 

 5.102القاعدة 

يصدر املراقب املايل الترصحي بعقد ارتباطات وفقنًا لقنرارات امجلعينة العامنة وَجعينات الاحتنادات، لك فن   ()آ  
ىل املرصوفات غري املنظورة وغري العادية.   خيصه، ابلنس بة اإ

ىل امجلعية العامنة وَجعينات الاحتنادات، لك فن   )ب( خيصنه، عنن يعد املراقب املايل تقريرًا يقدمه املدير العام اإ
 حاةل َجيع الارتباطات املتصةل ابملرصوفات غري املنظورة وغري العادية.
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عداد تقارير   وال داء املايل الربانمجاإ

 14.2املادة 

ىل هنيلك النربانمج وهينالك النتناجئ ومنؤرشات الإبنا  واملزيانينة يعد املندير العنام تقرينرًا عنن آ داء النربانمج ، ابلسنتناد اإ
عننداد ومتابعننة بننرانمج املتضنمنة يف  الننربانمج واملزيانيننة، ووفقننًا لل لينة الننيت اعمتنندهتا ادلول ال عضنناء بشنف ن مشنناركهتا يف اإ

" اخلناص ابلسن نة ال وىل منن الثنائينة تقرينرًا مرحلينًا عنن آ داء 1ويقندم تقرينر النربانمج والإدارة املالينة " ومزيانية املنظمة.
بنا ات الثنائينة، 2ج والإدارة املالية "الربامج واملزيانية؛ ويقدم تقرير الربانم " اخلاص ابلس نة الثانية من الثنائية تقريرًا عن اإ

ىل معلومات الإدارة املالية عىل النحو املطلوب اوجب النظام املايل ولحئته.  ابلإضافة اإ

 6.102القاعدة 

ىل املدير العام معلومات يف املوعد ا ا حيددونه   لإدراهجا يف التقرير املتعلق بف داء الربانمج.يقدم مديرو الربامج اإ

14.2املادة 
()اثنياً 

 

 :يتضمن تقرير الربانمج والإدارة املالية للس نة الثانية من الثنائية املعلومات املالية التالية

 ابل رصدة والإيرادات والنفقات الفعلية للفرتة املالية حمل التقرير عىل ال ساس احملاس يب ذاته املعمتد يف املزيانية؛ بيان آ ()

 :وحاةل الاعامتدات، اا يف ذأ ب()

 الاعامتدات ال صلية يف املزيانية؛ "1"

 ؛5.5والاعامتدات بعد تعديلها بف ا نقل جيريه املدير العام بناء عىل املادة  "2"

 ؛6.5و ايدة الاعامتدات آ و نقصها نتيجة لتسوايت املرونة بناء عىل املادة  "3"

 ويقدم املدير العام آ يضًا ما هو مناسب من املعلومات ال خرى لبيان املركز املايل احلايل للمنظمة.

 7.102القاعدة 

 )اثنيًا(.14.2و 14.2يعد املراقب املايل تقرير الربانمج والإدارة املالية وفقًا للامدة 

 15.2املادة 

دارهتا واس تخداهما من آ جل اختاذ القرارات.   يضع املدير العام نظامًا لتخطيط املعلومات التقيميية واإ

 الصناديق املالية الفصل الثالث:

 متويل الاعامتدات

 1.3املادة 

، ومنن رسنوم اخلندمات النيت تقندهما 3.3و 2.3متول الاعامتدات من اشرتااكت ادلول ال عضاء املقنررة بنناء عنىل املنادتني 
املنظمة بناء عىل آ نظمة معاهدة التعاون بشف ن الرباءات ومدريد ولهاا ولش بونة، ومن الإيرادات املتنوعة املشار اإ هينا يف 

 ، ومن الوسائل ال خرى اليت تقررها امجلعية العامة.13.3املادة 
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 الاشرتااكت املقررة آ لف

 الاشرتااكت املقررة

 2.3املادة 

حتسب الاشرتااكت بناء عىل نظام "الفئة والوحدة" ا ا ختتاره لك دوةل عضو يف الويبو و/آ و يف الاحتادات النيت متولهنا 
 الاشرتااكت، وتبعًا للفئة اليت تنمتي اإ هيا ادلوةل ل غراض الاشرتااكت.

 مبلغ الاشرتااكت املقررة

 3.3املادة 

دوةل هو نفسه سواء اكنت ادلوةل عضوًا يف الويبو فقط، آ و يف احتاد واحد آ و آ كنرث  يكون مبلغ الاشرتااكت الس نوية للك
فقط، آ و يف لك من الويبو واحتاد واحد آ و آ كرث. وحيسب مبلغ الاشرتااكت الس نوية الواجب دفعها عنىل لك دوةل يف لك 

ا. وحتندد تنكل القمينة امجلعينة فئة برب عدد وحدات تكل الفئة يف قمية لك وحندة منن الاشنرتااكت ابلفرننك السويرسن 
 العامة اليت تعقد دورة مشرتكة مع َجعيات الاحتادات اليت متولها الاشرتااكت.

 طلب دفع الاشرتااكت املقررة

 4.3املادة 

خيطر املدير العام ادلول ال عضاء يف الويبو و/آ و يف الاحتادات املموةل من الاشرتااكت، لك س نة، ابلغ اشرتااكهتا للسن نة 
 الالحقة حبسب الفئة اليت تنمتي اإ هيا.

 دفع الاشرتااكت املقررة

 5.3املادة 

تعترب الاشرتااكت مس تحقة وواجبة ادلفع ابلاكمل يف اليوم ال ول من الس نة التقوميية املتعلقة هبا. ويف ال ول من يناير من 
 ف خرًا س نة واحدة.الس نة التقوميية التالية، يعترب الرصيد غري املدفوع من تكل الاشرتااكت مت

ىل دفع الاشرتااكت املقررة  ادلعوة اإ

 6.3املادة 

تقيد املبالغ اليت تدفعها لك دوةل عضو حلساهبا يف صنندوق رآ س املنال العامنل آ وًل ص ختصنم منن الاشنرتااكت املسن تحقة 
 علهيا حسب ترتيب الس نوات اليت تس تحق عهنا الاشرتااكت. 

 حتصيل الاشرتااكت املقررة

 7.3املادة 

ىل   . بيااًن بشف ن وضع اشرتااكت ادلول ال عضاء، وذأ عن لك س نة وعن لك س نتني العامةامجلعية يقدم املدير العام اإ

 الاشرتااكت املقررة عىل ادلول ال عضاء اجلديدة

 8.3املادة 

 حت عضوًا فهيا.تكون ادلول ال عضاء اجلديدة ملزمة بدفع اشرتااكهتا اعتبارًا من الس نة الالحقة للس نة اليت آ صب
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 العمةل اليت تدفع هبا الاشرتااكت املقررة

 9.3املادة 

 تدفع الاشرتااكت ابلفرنك السويرسا.

 الرسوم ابء

 10.3املادة 

ىل املنظمة مقابل اخلدمات املقدمة بنناء عنىل آ نظمنة معاهندة التعناون  حتدد َجعية لك احتاد معدل الرسوم الواجب دفعها اإ
 بشف ن الرباءات ومدريد ولهاا ولش بونة. 

 التربعات والهدااي والهبات جمي

 قبولها والغرض مهنا

 11.3املادة 

للمدير العام آ ن يقبل التربعات والهدااي والهبات، سواء آ اكننت نقدينة آ م غنري مادينة، رشيطنة آ ن تكنون التربعنات مقدمنة 
ل غراض ممتش ية مع س ياسنات املنظمنة وآ هندافها وآ نشنطهتا، ورشيطنة آ ن يقتلن قبنول التربعنات النيت تنطنوا بصنورة 

ضافية كبرية، موافقة امجلعية العامة. مبارشة آ و غري مبارشة عىل حتمل املنظمة مسؤولية مالي  ة اإ

 12.3املادة 

 تسجل املبالغ املقبوةل ل غراض حيددها املاحن يف ابب احلساابت اخلاصة.

 السلطة واملسؤولية

 1.103القاعدة 

يف غري احلالت النيت توافنق علهينا امجلعينة العامنة، يقتلن قبنول آ ينة تربعنات آ و هندااي آ و هبنات تضنطلع  )آ (
دارهتا، قبول املراقب املايل نيابة عن املدير العام.املنظمة   ابإ

ل تقبل التربعات آ و الهندااي آ و الهبنات النيت تنطنوا بصنورة مبنارشة آ و غنري مبنارشة عنىل حتمنل املنظمنة  )ب(
ل اوافقة امجلعية العامة.  ضافية اإ  الزتامات مالية اإ

 ا الاعتبار. تعرف الهدااي آ و الهبات عىل آ هنا تربعات وتدار وفق هذ )ج(

يرادات املتنوعة دال  الإ

 13.3املادة 

 َجيع الإيرادات عدا:

 الاشرتااكت املقررة لدلول ال عضاء؛ )آ (

والرسوم الناَجة عن اخلدمات اليت تقدهما املنظمة بناء عىل آ نظمة معاهدة التعاون بشف ن النرباءات ومدريند  )ب(
 ولهاا ولش بونة؛

 الفرتة املالية؛لك س نة من املسرتدة مبارشة من النفقات اليت تدفع آ ثناء  واملبالغ )ج(
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 والسلف آ و الودائع يف الصناديق املالية؛ )د(

 ؛والفوائد آ و عوائد الاستامثرات )ه(

يرادات مركز التحكمي والوساطة )و(  ؛واإ

يرادات بيع املنشورات  ( )  ؛واإ

 تصنف يف عداد الإيرادات املتنوعة.

 14.3املادة 

يرادات متنوعة وتقيد يف  اخلاصنة ابلسن نة النيت تتعلنق هبنا السن نوية املالية البياانت تعد املبالغ املقبوةل دون حتديد غرضها اكإ
 .هذه املبالغ

 مردودات النفقات

 2.103القاعدة 

الفنرتة املالينة يف احلسناابت النيت السن نة ذاهتنا منن جيو  آ ن تقيند منردودات النفقنات الفعلينة املتكبندة يف  )آ (
ينرادات السن نوات خصمت مهنا يف ال صل؛ آ ما مردودات النفقات الفعلينة املتكبندة يف  السنابقة فتقيند ابعتبارهنا اإ

 متنوعة. 

ينرادات املتنوعنة يف املزيانينة العادينة آ و  )ب( قفال حسناب خناص منن ابب الإ ختصم التسوايت اليت تنشف  بعد اإ
ليه.  تضاف اإ

 حتصيل ال موال النقدية هاء

يداع  التحصيل والإ

 3.103القاعدة 

يصال رمسي يف غضون يويم معل من اترخي قبض آ ا مبلغ مايل آ و تسمل آ ا صك قابل للتداول.  )آ (  يصدر اإ

ذا )ب( ل للموظفني ا ين يسنمهيم املراقنب املنايل. واإ صدار الإيصالت الرمسية اإ قنبض موظنف  ل ختول سلطة اإ
صندار  آ خر مبالغ نقدية خمصصة للمنظمة، فعليه آ ن حيول هذه املبالغ ابلاكمل عىل الفور اإىل موظف خمول سنلطة اإ

يصال رمسي.   اإ

 تودع َجيع املبالغ املقبوضة يف حساب مرصيف رمسي يف غضون يويم معل من اترخي القبض. )ج(

 مسك الصناديق الفصل الرابع:

 احلساابت ادلاخلية آ لف

 صندوق عام 

 1.4املادة 

ينشف  صندوق عام حلساب نفقات املنظمة. وتقيند يف اجلاننب ادلائنن منن هنذا الصنندوق العنام الاشنرتااكت املقنررة النيت 
تدفعها ادلول ال عضاء، ورسوم اخلدمات اليت تقدهما املنظمنة بنناء عنىل آ نظمنة معاهندة التعناون بشنف ن النرباءات ومدريند 
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يننرا دات املتنوعننة، وآ يننة سننلف مدفوعننة مننن صننناديق رؤوس ال مننوال العننامةل آ و مننن ال مننوال ولهنناا ولشنن بونة، والإ
 الاحتياطية لتغطية النفقات العامة. 

 صناديق رؤوس ال موال العامةل

 2.4املادة 

تنشف  صناديق رؤوس ال موال العامةل للمنظمة ولحتادات ابريس وبرن ومدريد ولهاا والتصنيف ادلويل للرباءات ونيس 
معاهنندة التعنناون بشننف ن الننرباءات ولشنن بونة ولواكرنننو وفيينننا ابملبننالغ الننيت حتننددها َجعيننات ادلول ال عضنناء وَجعيننات و 

 الاحتادات، لك ف  خيصه. 

 3.4املادة 

 يس تفاد من صناديق رؤوس ال موال العامةل، قدر الإماكن، ابعتبارها سلفًا  متويل اعامتدات املزيانية اليت ل تغطهيا ال منوال
 النقدية املتاحة، ولل غراض ال خرى اليت حتددها َجعيات ادلول ال عضاء وَجعيات الاحتادات، لك ف  خيصه.

 4.4املادة 

ينرادات  ىل الصنناديق اجنرد تنوافر الإ السلف املسحوبة من صناديق رؤوس ال موال العامةل  متويل اعامتدات املزيانية تُرد اإ
  ا ا تسمح به هذه الإيرادات.الال مة لتحقيق هذا الغرض وابلقدر 

 الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة

 5.4املادة 

حيدد املدير العام بصورة واحضة آ غراض وحدود لك صندوق استامئين وحساب خاص، وتدار تكل الصناديق واحلساابت 
 اخلاصة وفقًا لهذا النظام املايل.

 1.104القاعدة 

نشاء الصناديق الاستامئنية واحلسناابت اخلاصنة وبينان آ غراضنها وحندودها احلصنول عنىل موافقنة  )آ ( يتطلب اإ
املراقب املايل ابلإانبة عن املدير العام. وخيول للمراقب املايل آ ن يفرض رسامً عىل الصناديق الاستامئنية واحلساابت 

ة آ و جزء من هذه التاكليف اليت تتكبدها املنظمة اخلاصة. ويس تخدم هذا الرمس لتسديد لك التاكليف غري املبارش 
دارة الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة. وختصم لك التاكليف املبارشة املرتتبنة عنىل تنفينذ  نشاء واإ من جراء اإ
 الربامج املموةل من الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة من الصندوق الاستامئين آ و احلساب اخلاص املعين.

  وجيو  للمراقب املايل منح تفويض لس تخدام التربعات يف حدود املبالغ احملّصةل نقدا. )ب(

 الفائض والعجز والصناديق الاحتياطية

 6.4املادة 

للجمعية العامة للويبو آ و َجعية الاحتاد املعين، حسب احلال، آ ن تبت يف وجه الانتفناع بنف ا احتيناطي، خنالف تغطينة 
 آ ا جعز.
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 7.4املادة 

قفال الفرتة املالية، فاإن ذأ الفائض يقيد يف ابب الاحتياطينات، منا   اإ  يرادات آ ا احتاد، بعد اإ ذا تبني وجود فائض يف اإ
 تقرر امجلعية العامة آ و َجعية الاحتاد املعين خالف ذأ.

 8.4املادة 

قفال الفرتة املالية و  يكن من املمكن تغطية ذ ذا تبني وجود جعز يف آ ا احتاد بعد اإ أ العجز منن الاحتياطينات، تولنت اإ
ىل تصحيح الوضع املايل.   امجلعية العامة للويبو آ و َجعيات الاحتادات املعنية، حسب احلال، البت يف التدابري الرامية اإ

 الشؤون املرصفية ابء

 احلساابت املرصفية وسلطة التوقيع والس ياسة املتبعة 

 9.4املادة 

املصارف النيت تنودع فهينا آ منوال املنظمنة، بعند طنرح مناقصنات تنافسن ية آ و بنناء عنىل آ ينة يعني املدير العام املرصف آ و 
جراءات منطبقة آ خرى بشف ن ابملشرتايت.  اإ

 2.104القاعدة 

يعني املراقب املايل املصارف اليت تودع فهيا آ موال املنظمة، ويفتح َجيع احلساابت املرصفية الرمسينة الال منة للقينام 
يعني آ حصاب التوقيعات اخملوةل هلم سلطة اس تخدام تكل احلساابت. وينف ذن املراقنب املنايل آ يضنًا بف عامل املنظمة، و 

غالق احلساابت املرصفية اكفة. وجترى حساابت املنظمة املرصفية وفقًا للمبادئ التوجهيية التالية:   ابإ

ىل احلساابت املرصفية بوصفها "حساابت رمسية للمنظمة العاملية للملك  )آ ( ية الفكرية )الويبنو("، يشار اإ
 وختطر السلطة اخملتصة بف ن هذه احلساابت معفاة من اكفة الرائب.

صدار بياانت شهرية حارضة عن احلساابت. )ب( ىل املصارف اإ  ويطلب اإ

وتكون اكفة الش ياكت وتعل ت السحب ال خرى، اا يف ذأ ال ساليب الإلكرتونية لدلفع، حنامةل  )ج(
لكرتونيًا.لتوقيعني آ و ما ياكفهئام   اإ

وتسمل اكفة املصارف بف ن املراقب املايل مف ذون هل بتلقي َجيع املعلومات املتعلقة ابحلساابت املرصفية  )د(
 الرمسية للمنظمة اجرد طلهبا، آ و يف آ قرب وقت ممكن معليًا.

 املوظفون املعمتد توقيعهم دلى املصارف

 3.104القاعدة 

ى املصارف واملسنؤولية عهننا عنىل آ سناس خش ن ول ميكنن تفويضنها. ول تس ند سلطة املوظف املعمتد توقيعه دل
. وجينب عنىل 7.105ميكن آ ن ميارس املوظفون املعمتد توقيعهم دلى املصارف همنام املوافقنة املسن ندة وفقنًا للقاعندة 

 املوظفني املعمتد توقيعهم دلى املصارف املعينني القيام اا ي : 

 يف احلساب املرصيف حيامن تقدم لدلفع الش ياكت وغريها من تعل ت ادلفع.كفاةل وجود آ موال اكفية  )آ (

والتحقق من آ ن َجيع الش ياكت وتعل ت ادلفع ال خرى مؤرخة ومسحوبة ل مر املندفوع هل املسنم   )ب(
 (.7.105ا ا وافق عليه موظف الاعامتد )واملسم  وفقًا للقاعدة 
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عنداهما وفقنًا للقاعندة  )ج( وكفاةل صون الش ياكت وغريها من التعل ت املرصفية عنىل النحنو املناسنب واإ
 بعد تقادهما. 13.106

 رصف العمالت

 4.104القاعدة 

دارة احلسنناابت املرصنفية للويبننو برصننف لك املنندفوعات املتسننلمة بعمننالت  ل يرصنح للمننوظفني املسننؤولني عننن اإ
ذا اكننت العمنالت ال خنرى رضورينة ل داء ال عنامل الرمسينة  سويرسنيةاكت خالف الفرنك السويرسنا، بفنرن ل اإ اإ

 للمنظمة اليت ميكن التنبؤ هبا. 

ىل   اخلارجيةاكتب املالتحويالت اإ

 5.104القاعدة 

ذن خاص منن املراقنب  اخلارجيةاكتب املحتصل  التابعة للمنظمة عىل اعامتداهتا بتحويالت من املقر. وما   يوجد اإ
املايل، ل جيو  آ ن تتجاو  تكل التحويالت املبلغ الال م جلعل الرصيد النقدا ملكتب التصنال املعنين اكفينًا للوفناء 

 ابلحتياجات النقدية التقديرية لفرتة الشهرين ونصف الشهر التالية. 

 سلف النقديةال 

 6.104القاعدة 

ل عنن طرينق ولصنامل املنوظفني ا ينن يعينهنم املراقنب املنايل لهنذه  )آ ( ل جيو  تقدمي سلف مرصوفات نرثية اإ
 الغاية.

 ومتسك احلساابت املعنية يف نظام السلف املؤقتة، وحيدد املراقب املايل مقدار لك سلفة والغرض مهنا.  )ب(

للمراقب املايل آ ن يوافق عىل تقدمي سلف نقدية آ خرى حس امب جيزيه النظام املايل ولحئته والتعل ت  وجيو  )ج(
 املالية اليت يصدرها املراقب املايل، وحس امب يرصح به خطيًا.

 7.104القاعدة 

لمية للنقدينة يتحمل املسؤولون ا ين صدرت هلم سلف نقدية املسؤولية الشخصية والتبعة املالية عن الإدارة السن 

املقدمة وصوهنا. وجيب آ ن يكونوا يف وضع يتيح هلم بيان آ وجه اس تخدام السنلف عنىل ادلوام. وجينب آ ن يقندموا 
 راقب املايل توجهيات لخالف ذأ.حساابت شهرية ما   يصدر امل

 املدفوعات

 8.104القاعدة 

وينل الإلكنرتوين لل منوال، عنىل آ ن جترى َجيع املدفوعات بش ياكت آ و حبوالات برقية آ و عن طرينق التح )آ (
 يف ذن املراقب املايل بتكل املدفوعات النقدية آ و ما يعادلها. 

صندار الشن يك آ و تنفينذ التحوينل آ و ادلفنع  )ب( وتسجل املدفوعات يف احلساابت يف اترخي رصفهنا، آ ا عنند اإ
 نقدًا آ و ما يعادل ذأ. 
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شنعار خصنم منن املرصنف، جينب  وابس تثناء )ج( احلالت اليت يعيد فهينا املرصنف الشن يك املندفوع آ و ورود اإ
يصال خطي من املدفوع هل ابلنس بة مجليع املدفوعات.  احلصول عىل اإ

 مطابقة احلساابت املرصفية

 9.104القاعدة 

رصنفية، منع املعلومنات النيت جيب القيام لك شهر اطابقة َجيع املعامالت املالية، اا يف ذأ الرسوم والعمنالت امل
. وجيب آ ن يؤدا هذه املطابقة آ و يعمتدها موظف ل يشرتك فعلينًا يف قنبض 2.104تقدهما املصارف وفقًا للقاعدة 

 ال موال آ و رصفها. 

 الاستامثرات جمي

 السلطة واملسؤولية والس ياسة

 10.4املادة 

العننام آ ن يسنتار ال مننوال النيت ل تكننون ل منة لتلبيننة الاحتياجنات الفوريننة يف اسنتامثرات قصننرية ال جنل، وفقننًا  للمندير
بالغ جلنة النربانمج واملزيانينة ابنتظنام بنتكل  لس ياسة املنظمة بشف ن الاستامثرات، كام توافق علهيا ادلول ال عضاء. ويقوم ابإ

 الاستامثرات.

 11.4املادة 

ن يستار يف استامثرات طويةل ال جل ال منوال النيت تظهنر ص رصندة دائننة للمنظمنة، وفقنًا لس ياسنة املنظمنة للمدير العام آ  
بنالغ جلننة النربانمج واملزيانينة ابنتظنام بنتكل الاسنتامثرات.  بشف ن الاستامثرات، كام توافق علهينا ادلول ال عضناء. ويقنوم ابإ

تشارية لالستامثرات تتكون من آ عضناء يعينهنم املندير العنام، انن وللمدير العام آ ن يطلب يف هذا الصدد مشورة جلنة اس 
 فهيم آ شخاص من خارج املنظمة هلم خربة كبرية يف القطاع املايل.

 10.104القاعدة 

دارهتا حبصافة، وفقًا للامدتني  )آ (  . 11.4و 10.4تفوض للمراقب املايل سلطة استامثر ال موال واإ

املراقب املايل، بطرق منن بيهننا وضنع مبنادئ توجهيينة مناسن بة، حينا ة ال منوال ابلعمنالت الال منة  يكفل )ب(
يث جيرا الرتكزي يف املقام ال ول عىل استبعاد تعرض ال موال ال صنلية للخطنر يف حنني يكفنل تنوفر واستامثرها حب 

هننذه املعننايري، خيتننار املراقننب املننايل السنن يوةل الال مننة لتلبيننة متطلبننات تنندفق النقديننة للمنظمننة. وابلإضننافة اإىل 
 الاستامثرات والعمالت اخملصصة هبا عىل آ ساس حتقيق آ عىل معدل مردود معقول، واتفاقها مع مبادئ املنظمة.

 11.104القاعدة 

تسجل الاستامثرات يف دفرت ال س تاذ ا ا يبني َجيع التفاصيل املهمة للك استامثر، اا يف ذأ عىل سبيل املثنال 
 ة الامسية وتلكفة الاستامثر واترخي الاس تحقاق وماكن الإيداع وحصيةل البيع والإيرادات املكتس بة.القمي

 12.104القاعدة 

جتننرى َجيننع الاسننتامثرات عننن طريننق مؤسسننات ماليننة معننرتف هبننا يعيهنننا املراقننب املننايل، وتتعهنند تننكل  )آ (
 الاستامثرات.
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ذن وتوقينع اثننني منن املنوظفني  يلزم )ب( مجليع معنامالت الاسنتامثرات، انا يف ذأ انب املنوارد املسنتارة، اإ
 املراقب املايل لهذا الغرض.يسمهيام 

يرادات الاستامثرات  اإ

 12.4املادة 

يرادات الاستامثرات القصرية آ و الطويةل ال جل وفقًا ملا تقل به املعايري احملاسبية املطبقة.  حتسب اإ

 سائر يف الاستامثراتاخل 

 13.104القاعدة 

جيب آ ن يبلغ املراقب املنايل بنف ا خسنارة يف الاسنتامثرات عنىل الفنور. وجينو  للمراقنب املنايل آ ن ينف ذن بشنطب 
ىل مراجننع احلسنناابت  اخلسننائر يف الاسننتامثرات. ويقنندم ن وجنندت، اإ بيننان مننوجز ابخلسننائر يف الاسننتامثرات، اإ

 الفرتة املالية.من  لك س نة تقومييةاخلاريج يف غضون ثالثة آ شهر من هناية 

 13.4املادة 

ىل امجلعية العامة للموافقة عليه. يقدم  املدير العام من خالل جلنة الربانمج واملزيانية لك اقرتاح لالقرتاض اخلاريج اإ

 الاقرتاض اخلاريج

 14.104القاعدة 

ىل  يعد املراقب املايل َجيع مقرتحات الاقرتاض اخلاريج اليت يقدهما املدير العام من خالل جلنة الربانمج واملزيانية اإ
 ية العامة للموافقة علهيا.امجلع 

 اس تخدام الصناديق املالية الفصل اخلامس:

 الاعامتدات آ لف

 التفويضات

 1.5املادة 

ىل املدير العنام بعقند  تشلك الاعامتدات اليت تقرها َجعيات ادلول ال عضاء وَجعيات الاحتادات، لك ف  خيصه، تفويضًا اإ
املبالغ املعمتدة، ابس تثناء ما هو منصنوص علينه  آ جلها الاعامتدات ويف حدودض اليت آ قرت من فع مبالغ لل غراالزتامات ود
 .6.5و 5.5 يف املادتني

 الفرتة املالية املتاحة

 2.5املادة 

 تس تخدم الاعامتدات للوفاء ابللزتامات يف الفرتة املالية اليت تتعلق هبا.

 3.5املادة 

الفنرتة املالينة املتعلقنة هبنا، وابلقندر لك سن نة منن مس تحقات املرصوفات متاحة ملدة اثين عرش شنهرًا عقنب انهتناء  تظل
 الال م لتغطية املدفوعات املتصةل ابلسلع املوردة واخلدمات املقدمة يف الفرتة املالية. 
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 4.5املادة 

ابلسن نة آ عاله، تلغ  َجينع مسن تحقات املرصنوفات املتعلقنة  3.5يف هناية فرتة الثين عرش شهرًا املنصوص علهيا يف املادة 
ذا ظل حصيحًا، عىل اعامتدات الفرتة املالية اجلارية.  املذكورة آ و حيمل الالزتام، اإ

 حتويل الاعامتدات

 5.5املادة 

ىل برانمج آ خر من الربانمج واملزيانية ل ا فرتة مالية مع  ينة حبدود مخسنة يف جيو  للمدير العام آ ن حيول مبالغ من برانمج اإ
املائة من املبلغ املطابق لعامتدات فرتة الس نتني للربانمج املس تفيد من ذأ، آ و حبدود واحد يف املائة من اإجاميل املزيانينة، 
آ هيام آ كرب، مىت اكن ذأ التحويل رضوراًي لضامن حسن سنري ال عنامل. وتسنجل َجينع التحنويالت النيت تنشنف  يف السن نة 

املالية يف املقرتحات املنقحة للمزيانية. وتبلغ التحويالت اليت تنشف  يف الس نة الثانية لدلورات التالينة للجننة  ال وىل من الفرتة
 الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة.

 تسوايت املرونة

 6.5املادة 

منن املنوارد املعمتندة  دلى تنفيذ الربانمج واملزيانية، تكنون للمندير العنام املروننة لإجنراء تسنوايت تزيند آ و ختفنض )آ (
 لل عامل يف آ نظمة معاهدة التعاون بشف ن الرباءات ومدريد ولهاا، ولربامج الويبو اليت تقدم ادلمع الإدارا لتكل ال عامل.

جترى هذه التسوايت وفقا ملا تعمتده َجعيات احتادات معاهدة التعاون بشف ن النرباءات ومدريند ولهناا، حسنب  )ب(
 عادلت تقدم يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للفرتة املالية املعنية.احلال، من مهنجيات وم

 ابلنس بة لعامتدات الفرتات املالية املقبةلتعاقدية الزتامات 

 7.5املادة 

 للفرتات املالية املقبةل، رشيطة آ ن تكون: تعاقدية جيو  للمدير العام آ ن يعقد الزتامات 

 املرتقب اس مترارها بعد هناية الفرتة املالية اجلارية؛  ل نشطة آ قرهتا امجلعية العامة ومن )آ (

 آ و ترصح هبا امجلعية العامة اوجب قرارات حمددة. )ب(

 1.105القاعدة 

للفنرتات املالينة املقنبةل. التعاقدينة آ عناله، تفنوض للمراقنب املنايل سنلطة املوافقنة عنىل الالزتامنات  7.5وفقًا للامدة 
( يتكنون منن 7.106)القاعندة التعاقدية يع هذه الالزتامات ابلسجالت احملاسبية مجل تفظ املراقب املايل بسجل وحي 

 آ ول مبالغ ختصم من الاعامتدات ذات الصةل اجرد موافقة امجلعية العامة علهيا.

دارة الاعامتدات  اإ

 8.5املادة 

 يتكفل املدير العام اا ي :

دارة ال نشنطة املالينة بفعالينة وضع لحئة مالية للمنظمنة، اشنورة جلننة النربانمج  )آ ( واملزيانينة، لضنامن حتقينق اإ
 واقتصاد يف النفقات.
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املندفوعات اوجنب قسنام ومسنتندات آ خنرى مؤيندة تضنمن آ ن يكنون قند مت احلصنول عنىل دفع َجينع و  )ب(
 اخلدمات آ و السلع وآ نه   يس بق ادلفع؛

 دفع مدفوعات ابلإانبة عن املنظمة؛وتعيني املوظفني اخملولني سلطة قبض آ موال وعقد الزتامات و  )ج(

وممارسة رقابة مالية داخلية تسمح ابلقيام آ وًل بف ول بفحص فعال و/آ و اس تعراض املعنامالت املالينة لضنامن  )د(
 ي : ما

 .نظامية معليات قبض َجيع آ موال املنظمة ومواردها املالية ال خرى، وحفظها والترصف فهيا "1"

املالية ال خرى، اليت تقرهنا امجلعينة العامنة،  فقات مع الاعامتدات آ و ال حاكماتفاق الالزتامات والنو  "2"
 آ و مع ال غراض والقواعد املتعلقة بصناديق استامئنية حمددة.

 اس تخدام موارد املنظمة اس تخدامًا فعاًل واقتصاداًي.و  "3"

 الالزتامات والتعهدات والنفقات ابء

 السلطة واملسؤولية

 9.5املادة 

ل بعند تو ينع الاعنامتدات آ و بعند  ل تعقد الزتامات للفرتة املالية اجلارية آ و ارتباطات للفرتة املالية اجلارينة والفنرتات املقنبةل اإ
ذن خطي مناسب بتفويض من املدير العام.   صدور اإ

 2.105القاعدة 

راقنب املنايل آ ن حيندد احلند يقتل اس تخدام َجيع ال موال اس تصدار ترصحي مس بق من املراقب املايل. وجيو  للم
ال قىص لالعامتدات اليت ينبغي آ ن يوفرها حبذر لتو يعها مع مراعناة احنامتلت دفنع الاشنرتااكت املقنررة ومسن توى 

 الإيرادات احملمتةل من الرسوم آ و آ ية عوامل مناس بة آ خرى.

 3.105القاعدة 

 ميكن آ ن تف خذ ترصحيات املراقب املايل الشلك التايل:

ابللنزتام بنف موال حمنددة  آ موال آ و ترصحي آ خر صادر ملدير برانمج لتخطيط آ نشطة واملبادرةختصيص  )آ (
نفاقها ل غراض حمددة خالل فرتة حمددة؛  والتعهد هبا واإ

دارة املنوارد البرشنية يسنمح  ترصحي )ب( لتوظيف موظفني صادر للك من مدير الربانمج ومندير قسنم اإ
 ملدير القسم املذكور بشغل الوظائف املرصح هبا استنادًا اإىل طلب مدير الربانمج.

 التثبت واملقابةل

 4.105القاعدة 

، تقتل َجينع الالزتامنات والتعهندات 3.104لخالف املوظفني املعمتد توقيعهم دلى املصارف املعينني وفقًا للقاعدة 
لكرتوين، كام هو حمدد ابلتفصيل يف القاعندتني   5.105والنفقات موافقتني عىل ال قل، سواء يف شلك تقليدا آ و اإ

 آ دانه. 6.105و
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 مديرو الربامج

 5.105القاعدة 

دارة اسن تخدام املنوارد بصنورة فعناةل )آ ( ورشن يدة، كنام تقنر  يتحمل مديرو الربامج مسؤولية ختطيط وتنفيذ واإ
ادلول ال عضاء ذأ، ويف حدود املبلغ ا ا خيصصنه املراقنب املنايل لل غنراض املشنموةل اوافقنة ادلول ال عضناء 
عىل الربانمج املعين. ويتحملون بصورة خاصة تبعة تقدمي النتاجئ املتوقعة واملبينة يف الربانمج واملزيانية املوافق علهيام 

ذا اكنننت املننوارد مننن خننارج املزيانيننة. وينبغنني مننع ذأ حفننص ال عبنناء املاليننة السننابقة آ و يف املوافقننة ذات الصننةل  اإ
والالزتامات والنفقات النيت يبنادر هبنا منديرو النربامج للتف كند منن متشن هيا منع الس ياسنات والإجنراءات املناسن بة، 

 آ دانه. 6.105 وجيرا ذأ الفحص موظفون يعيهنم املراقب املايل )"موظفو التصديق"( وفقًا للقاعدة

يعنّي املدير العام مديرا الربامج عىل آ سناس خش ن. وينبغني منع ذأ آ ن يعننّي مندير النربانمج منناواًب هل  )ب(
 آ كرث[. ]آ و

 موظفو التصديق

 6.105القاعدة 

دارة اس تخدام املوارد املقرتحة منن منديرا النربامج، وانا يف ذأ  )آ ( يتحمل موظفو التصديق املسؤولية عن اإ
الوظائف، وفقًا للنظام املايل ولحئته والنظام ال سنا  ملنوظفي املنظمنة والتعلن ت الإدارينة النيت يصندرها املندير 

ضني العام  . آ و غريه من املوظفني املُفوَّ

يعني املراقب املايل موظفي التصديق. وتس ند سلطة ومسؤولية التصنديق عنىل آ سناس خش ن ول ميكنن  )ب(
 . 7.105جيو  آ ن يبارش موظف التصديق همامت موظفي الاعامتد املس ندة اإ هيم وفقًا للقاعدة  تفويضها. ول

 موظفو الاعامتد

 7.105القاعدة 

يكون موظفو الاعامتد مسنؤولني عنن اعنامتد رصف املندفوعات بعند التحقنق منن اسن تحقاقها عنىل النحنو  )آ (
ت آ و املعدات وفقًا للعقد آ و التفاق آ و آ مر الرشاء آ و الصحيح، ومن آ نه قد مت احلصول عىل اخلدمات آ و الإمدادا

آ ا شلك آ خر من آ شاكل التعهد طلبت اوجبه. وجيب آ ن حيتفظ موظفو الاعامتد بسجالت تفصيلية وآ ن يكونوا 
 عىل اس تعداد لتقدمي آ ا واثئق مؤيدة وتفسريات ومربرات يطلهبا املراقب املايل.

 عامتد.ويعنّي املراقب املايل موظفي الا )ب(

وتس ند سلطة ومسؤولية الاعامتد عىل آ ساس خش ن، ول ميكنن تفويضنها. ول ميكنن آ ن مينارس موظنف  )ج(
آ و همنام املوظنف املعمتند توقيعنه دلى املصنارف وفقنًا للقاعندة  6.105الاعامتد همام التصديق املس ندة وفقًا للقاعدة 

3.104 . 

 عقد الالزتامات وتعديلها

 8.105القاعدة 

ابس تثناء تعيني املوظفني مقابل مالك مف ذون بنه للمنوظفني، والالزتامنات الناَجنة عنن ذأ اوجنب نظنام  )آ (
ىل آ ن ينخ رصند اعنامتد مناسنب )اعنامتدات مناسن بة(  املوظفني ولحئته، ل يربم آ ا عقند آ و اتفناق آ و آ منر رشاء اإ

يف ابب اخلصنوم، وتسنجل يف  أ يف احلساابت )"عبء مس بق"(. وجيرا ذأ عن طريق تسنجيل الزتامنات 
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جةل. ويسنجل آ ا النزتام يف السنجالت ابب النفقات املدفوعات آ و املرصوفات اليت جتنرى وفناء لاللزتامنات املسن
ذا مت تسنمّل السنلع آ و اخلندمات وحنىت تصنفيته آ و  3.5ابعتباره مس تحقا خالل الفنرتة النواردة يف املنادة  احملاسبية اإ

لغائه وفقًا للامدة   .4.5اإ

 جيو  للمراقب املايل آ ن حيدد حدًا ل ميكن جتاو ه للمطالبة ابلتعهدات املس بقة.و  )ب(

جنراءات مناسن بة جينب اتباعهنا يف حناةل  ايدة تاكلينف البضنائع آ و اخلندمات ذات  )ج( ويضع املراقنب املنايل اإ
جراء ادلفع ا هنايئ.   الصةل، ل ا سبب من ال س باب، يف الفرتة املنقضية بني عقد الالزتام واإ

لغاؤها عادة الارتباط هبا واإ  اس تعراض الالزتامات واإ

 9.105القاعدة 

ذا حتدد آ ن هناك الزتامًا حصيحًا لكنن  )آ ( جيب آ ن يس تعرض مدير الربانمج دوراًي الالزتامات غري املسددة. واإ
ن آ حاكم املادة 3.5ل ميكن تصفيته خالل الفرتة الواردة فني املادة   تطبق حسب الاقتضاء. 4.5، فاإ

)لخالف  آ ا الزتام س بق تسجيي يف السجالت احملاسبيةوحيامن جيرا، ل ا سبب من ال س باب، ختفيض  )ب(
لغاؤه، يضمن موظف التصديق بناء عىل ذأ تسج   .يل التسوايت املناس بة يف السجالت احملاسبيةدفعه( آ و اإ

 واثئق الالزتام

 10.105القاعدة 

آ ن يقوم آ ا الزتام عىل آ ساس وجود عقد آ و اتفاق آ و آ مر رشاء رمسي آ و آ ا شلك آ خر من التعهد آ و عنىل  جيب
 آ ساس دين تعرتف به املنظمة. وجيب آ ن تدمع َجيع الالزتامات بوثيقة الزتام مناس بة.

 دفع الإكراميات

 10.5املادة 

دراج بينان منوجز اندفوعات السن نة تقتضنهي للمدير العام آ ن يندفع الإكرامينات النيت ينرى آ ن مصنلحة املنظمنة ا، رشيطنة اإ
وتُدفع الإكراميات يف احلنالت النيت ل يوجند فهينا النزتام قنانوين ابدلفنع، ولكنن  .الس نوية يف بياانت املنظمة املاليةالتقوميية 

فرننك  50 000ات عنىل ول جينو  آ ن يزيند املبلنغ الإجناميل لنتكل املندفوع .يوجد الزتام آ ديب جيعل دفعها آ مرا مرغواب فينه
 سويرسا يف الفرتة املالية الواحدة.

 11.105القاعدة 

ن اكن  جيننو  كراميننات عننندما يكننون عننىل املنظمننة الننزتام آ ديب جيعننل دفعهننا آ مننرًا مرغننواًب فيننه ملصننلحهتا، واإ دفننع اإ
املستشار القانوين يرى آ نه ليس هناك الزتام قانوين واحض عىل املنظمة بذأ. ويدرج بيان موجز جبميع الإكرامينات 

. وتلنزم موافقنة املراقنب املنايل عنىل دفنع َجينع السن نوية يف بيناانت املنظمنة املالينةخالل الس نة التقوميية املدفوعة 
 الإكراميات.
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 املشرتايت جمي

 ومعلية الرشاء مبادئ عامة

 11.5املادة 

همام املشرتايت َجيع ال عامل الال مة لقتناء املمتلاكت، عن طريق الرشاء آ و الإجيار آ و آ ا وس يةل آ خرى،  تشمل )آ (
 وتراع  املبادئ العامة التالية: اا يف ذأ املنتجات وال مالك العقارية، ولقتناء اخلدمات، اا فهيا آ شغال املباين.

 .آ فضل قمية للنقد "1"

 .لفعاةل ملنح العقوداملنافسة الواسعة او  "2"

 .الإنصاف والزناهة والشفافية يف معليات الرشاءو  "3"

 .خدمة مصلحة املنظمة عىل آ فضل وجهو  "4"

 .يف جمال الرشاء احلصيفة املامرساتو  "5"

جراءات منح العقود. وقد تكون وسائل الامتس العروض رمسينة آ و  )ب( ويخ اقتناء البضائع و/آ و اخلدمات عىل آ ساس اإ
جنراءات  غري رمسية. ويُعلن عن وسائل الامتس العروض ما   ينص عىل خنالف ذأ. جنراء منن اإ وجينب آ ن يكنون آ ا اإ

 الرشاء انجتًا عن:

 معلية تنافس ية؛ "1"

 منظامت حكومية دولية آ خرى؛آ و تعاون مع  "2"

جراء بديل وفقًا للقاعدة   "3"  .18.105آ و اإ

 السلطة واملسؤولية

 12.105القاعدة 

ل )ويشنار مسؤول رفيع املسن توى يعنّي املدير العام  )آ ( فن  ين  بعبنارة "املسنؤول رفينع املسن توى امللكنف  ينهاإ
ليننه سننلطة ومسننؤولية تنفيننذ الإطننار التنظمينني ا ا ينننظم ابملشننرتايت" آ و "مسننؤول املشننرتايت"( ، ويُفننّو ض اإ

املتعلقنة بتحمنل الالزتامنات  10.105و 9.105و 8.105و 6.105مشرتايت املنظمة، منع مراعناة آ حناكم القواعند 
 املالية. 

ىل املندير املسنؤول عنن  )ب( وجيو  ملسؤول املشرتايت آ ن يقنوم منن جانبنه بتفنويض بعنض جواننب سنلطته اإ
 املشرتايت )املوظف املفوض(، ما   حيدد املدير العام خالف ذأ.

ىل  تكنوين واختصاصنات جلننة لسن تعراضمسنؤول املشنرتايت وحيدد  )ج( العقنود لإسنداء املشنورة اخلطينة اإ
ىل منننح عقننود الرشنناء آ و تعننديلها آ و جتدينندها. وتشننمل  مسننؤول املشننرتايت بشننف ن الإجننراءات الننيت تفلنن اإ

 اختصاصات جلنة اس تعراض العقود آ نواع الإجراءات املقرتحة للرشاء وقميهتا النقدية اليت ختضع لالس تعراض.

ىل مننح عقند ة جلنة اس تعراض الامث يقتل ال مر الامتس مشوريوح  )د( عقود، ل يتخنذ آ ا قنرار هننايئ يفلن اإ
رشاء آ و تعديي آ و جتديده قبل تلقي تكل املشورة. ويف احلالت اليت يرفض فهيا مسؤول املشرتايت قبول مشورة 

ىل اختاذ  نه يسجل خطيًا ال س باب ادلاعية اإ  .  مسؤول املشرتايت للقرارجلنة اس تعراض العقود، فاإ
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ذا اسن تدع  ال منملسؤول املشنرتايت جيو  و  )ه( ر تقندمي ضنامانت خاصنة و/آ و خنربة يف حنالت اسن تثنائية واإ
خارجية آ ن ينشئ جلنة خارجية مس تقةل وخمصصة، وحيدد تكوين واختصاصات تنكل اللجننة اخملصصنة، ويقنرر منا 

ذا اكنت توصيات و/آ و قرارات تكل ذا اكن جيو  لها اعامتد توصيات و/آ و قرارات. واإ اللجننة اخملصصنة رضورينة،  اإ
ىل منح عقد الرشاء آ و تعنديي آ و جتدينده قبنل تلقني تنكل التوصنيات آ و  نه ل جيو  اختاذ آ ا قرار هنايئ يفل اإ فاإ

 .عىل النحو احملدد يف وليهتا هي ة اخملتصةال القرارات من قبل 

 )ُحذفت( 13.105القاعدة 

 تنافس ية معلية

 14.105القاعدة 

جنراءات  11.5متنح عقود الرشاء للموردين املؤهلني عىل آ ساس املبادئ العامة الواردة يف املنادة  آ عناله. وتشنمل اإ
 املنافسة، عند الاقتضاء، ما ي :

 .حتديد املوردين املؤهلني احملمتلني )آ (

الامتس تقندمي واتباع الوسائل الرمسية لطلب تقدمي العروض ابس تخدام دعوات تقدمي العروض، آ و  )ب(
ىل املوردين املدعوين، آ و ابس تخدام الطرائق  الاقرتاحات عن طريق الإعالن، آ و تقدمي الطلبات املبارشة اإ

 غري الرمسية لطلب العروض.

 ءات املطروحة يف املناقصات. واتباع املعايري املوضوعية الشفافة واملرعية لتقيمي العطا )ج(

 15.105القاعدة 

حتنندد الإجننراءات الواجننب تطبيقهننا عننىل آ سنناس املبلننغ التقننديرا لاللننزتام املننايل ا ا تننتحمي املنظمننة وطننابع 
 الاحتياجات. 

 )ُحذفت( 16.105القاعدة 

 17.105القاعدة 

داريةمسؤول املشرتايت يقرر حندود انا يف ذأ ، ومبادئ الرشناء العامنة وقواعنده ال ساسن ية ، اوجب تعل ت اإ
 واملناقصنات احملندودة، "3" والإجنراءات غنري الرمسينة لطلبنات تقندمي العنروض، "2" ايت املبنارشة،املشرت "1"
 واملناقصات ادلولية املفتوحة. "4"

 التعاون مع منظامت حكومية دولية آ خرى

17.105القاعدة 
)اثنيًا(

 

جراءات مشاهبة؛   جيو  للمنظمة آ ن تتعاون مع منظامت حكومية دولية ذات اإ

 للقيام بعمليات رشاء مشرتكة، آ و آ ()

دلخول املنظمة يف عقد معمتدة عىل قرار ابلرشاء اختذته منظمة حكومية دولينة آ خنرى، وذأ منن  ب()
آ جل الاس تفادة املثىل من املوارد الإجاملية اليت تُنفق عىل معليات الرشاء، ويف ظل الظروف النيت تكنون 

  عن البائعني احملمتلني، ذات طبيعة مماثةل، آ و فهيا معليات الرشاء والسلع واخلدمات، فضال



 نظام الويبو املايل ولحئته

29 
 

 

للطلب من منظمة حكومية دولية آ خرى، دلهينا خنربة خاصنة يف رشاء سنلع آ و خندمات حمنددة آ و  ج()
 تمتتع بقدرة الرشاء الال مة يف موقع معني، آ ن تقوم ابلرشاء ابمس املنظمة، آ و

يف رشاء سنلع آ و خندمات حمننددة آ و للرشناء منن منظمنة حكومينة دولينة آ خننرى لهنا خنربة خاصنة  )د(
 حصلت عىل رشوط مواتية يف رشاء سلع وخدمات معينة.

 الإجراءات البديةل

 18.105القاعدة 

ىل املوظف املفنوض وفقنًا  )آ ( م جلنة اس تعراض العقود مشورة خطية اإىل مسؤول املشرتايت، آ و اإ تُقّد 
ها اوجب الفقرة )ب( من هذه القاعدة، لكام )ب(، بشف ن الإجراءات البديةل املقرتح اختاذ12.105للقاعدة 

جراء الرشاء يف نطاق اختصاصاهتا.  اكن اإ

ابلنسن بة اإىل معلينة رشاء عدم اس تخدام معلية تنافس ية معيارينة  جيو  ملسؤول املشرتايت آ ن يقرر )ب(
 بعيهنا يف احلالت التالية:

ل يكون هناك سوق تنافس ية للطلب املعين، مثل وجنود احنتاكر، آ و آ سنعار حمنددة  حيامن "1"
 اوجب ترشيع آ و مبدآ  حكويم، آ و يكون الطلب متعلقًا لخدمة آ و انتج خاضع مللكية خاصة.

 .املنتج/اخلدمةاملوّرد آ و ويف احلالت اليت يتعني فهيا معايرة  "2"

عنىل منتجنات وخندمات متطابقنة عنن طرينق تناف ن ويف احلالت اليت يخ احلصنول فهينا  "3"
 تظل فهيا ال سعار والرشوط املعروضة تنافس ية.خالل فرتة  منية معقوةل و 

ويف احلالت اليت ل يؤدا فهيا طلب تقدمي عروض رمسية للمنتجنات واخلندمات املتطابقنة  "4"
ىل نتاجئ مرضية خالل فرتة  منية سابقة معقوةل.  اإ

جيار ملكية عوحيامن يتعلق عق "5" قارية ول تسنمح ظنروف السنوق د الرشاء املقرتح برشاء آ و اإ
 ابملنافسة الفعلية.

جراءات فورية "6" )انعدام الوقت الناجت عنن  وحيامن تكون هناك رضورة ملحة تس تدعي اختاذ اإ
 .الإخفاق يف التخطيط املس بق ل يعّد من الرورات امللحة(

 .وحيامن يتعلق عقد الرشاء املقرتح ابحلصول عىل خدمات ل ميكن تقيميها بصورة موضوعية "7"

جراء الرشاء املقرتح عن اتفاق منع كينان حكنويم آ و منظمنة غنري رحبينة )كينان  "8" وحيامن ينشف  اإ
طارًا آ وسع للتعاون منع الويبنو. وتُسنتبعد رصاحنًة املننظامت احلكومينة ادلولينة، عنىل  رشيك( تضع اإ

ليه يف القاعدة   ".8)اثنيًا(، من نطاق هذه الفقرة الفرعية رمق "17.105النحو املشار اإ

ل حيقّق  مسؤول املشرتايت آ ن الطلب الرمسي لتقدمي العروض احلالت اليت يقرر فهيا ويف "9"
 .مصلحة املنظمة عىل الوجه ال مثل

 19.105القاعدة 

ال سنن باب تسننجيال خطيننا مسننؤول املشننرتايت آ عنناله، يسننجل  )ب(18.105بعنند صنندور قننرار اوجننب القاعنندة 
 الرشاء. عقدوالعملية املنطبقة اليت سوف تُس تخدم ملنح 
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 التقيمي

 20.105القاعدة 

جيرا تقيمي َجيع العروض عىل آ ساس معايري موضوعية خمتارة وفقًا لالحئة املالية احلالية واملبادئ العامنة املنصنوص 
 .12.5علهيا يف املادة 

 )ُحذفت( 21.105القاعدة 

 العقود

 22.105القاعدة 

 تنظم َجيع معليات الرشاء اوجب واثئق خطية.

 )ُحذفت( 23.105القاعدة 

 املدفوعات

 24.105القاعدة 

آ منر رشاء ابمس  ابس تثناء ما جيرا به العنرف التجنارا آ و منا تقتضنيه مصنلحة املنظمنة، ل ينربم آ ا عقند آ و يصندر
املنظمة يس توجب دفع مبلغ آ و مبالغ معجةل عىل احلساب قبل تسلمي البضائع آ و آ داء اخلندمات. ويف حناةل التفناق 

 دفع مبلغ معجل، تسجل ال س باب ادلاعية اإىل ذأ. عىل

 25.105القاعدة 

يقل مسؤول املشرتايت آ يضًا بطلب ضامانت اكفية واحلصول علهيا قبنل دفنع آ ا مبلنغ معجنل حينامن يكنون ذأ 
 ممكنًا و/آ و مناس بًا.

 الرسية

 26.105القاعدة 

من قبل املوظفني املعنينني املسنؤولني  نتاجئ تكل العمليةعن الرمسي وحىت الإعالن اختيار املوّرد معلية مدة طوال 
فشاء آ ا معلومات عن العروض آ و معلية التقيمي عن املشرتايت من قبل آ ا خشص مشنارك يف معلينة ، ل جيو  اإ

 .آ خر داخل املنظمة آ و خارهجا ل يكون مشاراكً يف معلية التقيمي آ و الاختيارل ا خشص الاختيار 

 معايري السلوك

 27.105عدة القا

الرشاء آ ن يكشفوا مقندمًا عنن آ ا تننا ع حممتنل يف املصنامل يطنرآ  خنالل معلية  عىل موظفي املنظمة املشاركني يف
جنراءات مدنينة آ و جنائينة  جنراءات تف ديبينة مناسن بة آ و اإ آ داء وظيفهتم. وقد يتسبب الإخفناق يف ذأ يف اختناذ اإ

 مناس بة آ و النوعني معًا.
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 28.105القاعدة 

 َجيع موظفي املنظمة املشاركني يف معلية رشاء آ ن يراعوا آ حاكم النظامني ال سا  والإدارا للموظفني يتعني عىل
ومعايري السلوك املطبقة عىل املوظفني املدنيني ادلوليني، وبصورة خاصة النظام ال سا  والإدارا ملنوظفي الويبنو 

ساءة اس تعامل.بشف ن الرسية، دون الإخالل ابلزتام املوظفني ابلتبليغ عن آ    ا تبذير آ و احتيال آ و اإ

دارة املمتلاكت دال  اإ

 السلطة واملسؤولية

 29.105القاعدة 

دارة ممننتلاكت املنظمننة، وعننن َجيننع النننظم املتعلقننة  )آ ( يعنننّي مسننؤول املشننرتايت املننوظفني املسننؤولني عننن اإ
 بيعها.ابس تالهما وتسجيلها واس تخداهما وحفظها وصيانهتا والترصف فهيا، اا يف ذأ 

ىل مراجع احلساابت اخلاريج بيان موجز عن املمتلاكت املعمرة املوجودة يف حيا ة املنظمة يف موعند  )ب( يقدم اإ
 تجاو  ثالثة آ شهر بعد انهتاء الفرتة املالية.ل ي 

 جملس مراقبة املمتلاكت

 30.105القاعدة 

دارية، ئينش )آ ( تكوين اجمللس وصالحياته النيت جملسًا ملراقبة املمتلاكت وحيدد  املدير العام، اوجب تعل ت اإ
جننراءات الترصننف يف  جننراءات لتحدينند آ سنن باب مننا حينند  مننن فقنندان آ و تلننف آ و آ رضار آ خننرى، واإ تتضننمن اإ

 .32.105و 31.105املمتلاكت وفقًا للقاعدتني 

يفقد من ممنتلاكت املنظمنة  ماويقدم جملس مراقبة املمتلاكت مشورة خطية اإىل مسؤول املشرتايت بشف ن  )ب(
ويف احلالت اليت تتطلنب استشنارة جملنس مراقبنة املمنتلاكت، ل جينو  . وما يلحق هبا من تلف آ و آ رضار آ خرى

جراء ف  يتصل بفقندان ممنتلاكت الويبنو آ و منا يلحنق هبنا منن تلنف آ و رضر قبنل احلصنول عنىل تنكل  اختاذ آ ا اإ
املشورة. ويف احلالت اليت يقرر فهيا مسؤول املشرتايت عدم اتباع مشورة اجمللس، يسجل خطيًا ال س باب النيت 

ىل اختاذ ذأ القرار.  دعته اإ

 بيع املمتلاكت والترصف فهيا

 31.105القاعدة 

تلاكت ال خنرى النيت يعلنن آ هننا  ائندة عنن احلاجنة آ و غنري صناحلة لالسن تعامل عنن تباع اللوا م آ و املعدات آ و املم 
 طريق العطاءات التنافس ية، ما   ير جملس مراقبة املمتلاكت:

 آ ن قمية املبيعات تقل عن مبلغ حيدده املراقب املايل. )آ (

حتقنق مصنلحة املنظمنة وآ ن مقايضة املمتلاكت بدفعة جزئية آ و اكمةل مقابل معدات آ و لوا م بنديةل  )ب(
 .عىل الوجه ال مثل

عندامفنوآ ن من ال و  )ج( املمنتلاكت الزائندة عنن احلاجنة آ و غنري الصناحلة لالسن تعامل، آ و يسن توجبه  ر اإ
 القانون آ و طبيعة املمتلاكت.
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ىل منظمة حكومية  )د( وآ ن من مصلحة املنظمة الترصف يف املمتلاكت ابلإهداء آ و البيع بف سعار رمزية اإ
 حكومة آ و واكةل حكومية آ و آ ا منظمة آ خرى ل تس هتدف الرحب.دولية آ و 

 32.105القاعدة 

 ، تباع املمتلاكت عىل آ ساس تسديد القمية عند التسلمي آ و قبي.31.105ابس تثناء ما تنص عليه القاعدة 

 التحقق املادا من املمتلاكت

 33.105القاعدة 

دارة ممتلاكت املنظمة بعمليات جنرد منادا دورا  بغنرض التف كند منن للممنتلاكت يقوم املوظفون املسؤولون عن اإ
 دقة السجالت احملاسبية لل صول الثابتة.

 احملاس بة الفصل السادس:

 السجالت احملاسبية

 1.6املادة 

تكل السنجالت منن آ ا رضر آ و تلنف آ و  ة ما هو ل م ل غراض الإدارة، ويقييسجالت احملاسب ال ميسك املدير العام من 
ذن. من  احلصول علهيا آ و نقلها دون اإ

 2.6املادة 

 متسك حساابت مس تقةل مناس بة مجليع الصناديق الاستامئنية والاحتياطية واخلاصة.

 1.106القاعدة 

ن يف السجالت احملاسبية َجيع املعامالت املالية للمنظمة. والغرض من هذه السجالت هو ا متكني منن تقينمي الوضنع  تُدوَّ
د هيلك السجالت احملاسبية هو خمطط احلساابت ا ا يُعّده وحيتفظ بنه املراقنب  املايل احلايل للمنظمة وآ داهئا. وما حُيّد 

م السجالت احملاسنبية لإعنداد التقنارير املالينة. ووفقنا   ، تشن متل السنجالت احملاسنبية2.6و 1.6للامدتنني املايل. وتُس تخدم
ل مننوال. وتتننف لف السننجالت اللمنظمننة عننىل تننالت تفصننيلية وشننامةل ومسنن تمكةل لل صننول واخلصننوم املتعلقننة جبميننع 

 مما ي : احملاسبية

 حساابت الربانمج واملزيانية اليت تبني: )آ (

 الاعامتدات ال صلية؛ "1"

   ؛بف ا نقل والاعامتدات بعد تعديلها "2"

 ؛6.5ناء عىل املادة و ايدة آ و نقص الاعامتدات نتيجة لتسوايت املرونة ب  "3"

 وال رصدة ادلائنة )خالف الاعامتدات اليت توفرها امجلعية العامة(؛ "4"

 ومس تحقات املرصوفات؛ النقديةوالنفقات، اا يف ذأ املدفوعات  "5"

 وآ رصدة اخملصصات والاعامتدات ؛ "6"
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وحسنناابت دفننرت ال سنن تاذ العننام، الننيت تبننني َجيننع املبننالغ النقديننة املودعننة يف املصننارف، والاسننتامثرات،  )ب(
 ل ال خرى، وحساابت ادلفع واخلصوم ال خرى؛وال صو  وحساابت القبض

الصناديق الاستامئنية واحلسناابت اخلاصنة  وال موال الاحتياطية وصناديق رآ س املال العامل وَجيع )ج(
 ال خرى.

 سلطة واملسؤوليةال 

 2.106القاعدة 

يكون املراقب املايل مسؤوًل عن تنظمي وحسن سري َجيع النظم احملاسبية للويبو، ويعني املنوظفني املسنؤولني عنن 
 آ داء املهام احملاسبية.

 املعايري احملاسبيةالقواعد و 

 3.106القاعدة 

عداد التقارير املالية عىل آ سس حماسبية خمتلفة عىل النحو ا ا تتطلبه املنظمنة.  حُيتمفظ ابلسجالت احملاسبية دلمع اإ
ل. الربانمج و وتُعدُّ تقارير الربانمج واملزيانية والتقارير ذات الصةل يف تقرير  الإدارة املالية عىل آ ساس اس تحقاق ُمعندَّ

ة املطبقة يف منظومنة ال   املتحندة. يمعايري احملاسب وتُعدُّ البياانت املالية الس نوية عىل آ ساس اس تحقاق اكمل وفقا لل
، ما   تصدر تعل ت خالفنًا  أ منن املراقنب الاكمل عىل آ ساس الاس تحقاقالتقارير املالية ال خرى َجيع  تُعدو 

 املايل آ و اوجب آ حاكم خاصة تنظم تشغيل صندوق استامئين آ و حساب خاص.

 العمةل اليت تقيد هبا احلساابت

 3.6 املادة

ذا الس نوية بياانت املنظمة املالية  تُقّدم ابلفرنك السويرسا. غري آ نه جيو  آ ن تقيد احلساابت بف ية معةل آ و معنالت آ خنرى اإ
 رآ ى املدير العام رضورة ذأ.

 4.106القاعدة 

ابلفرنننك السويرسننا مننا   يننرخص املراقننب املننايل خننالف ذأ. وجيننو  آ ن متسننك  متسننك السننجالت احملاسننبية
بعمةل البدل ا ا توجد فيه، رشيطة تسجيل َجيع املبالغ ابلعمنةل احمللينة وانا  اخلارجيةماكتب لل السجالت احملاسبية

 يعادلها ابلفرنك السويرسا.

 حساب تقلبات آ سعار الرصف

 5.106القاعدة 

بنناء عنىل آ سنعار بني الفرنك السويرسا والعمالت ال خنرى حيدد املراقب املايل آ سعار الرصف التشغيلية  )آ (
 الرصف التشغيلية لل   املتحدة. وتس تخدم هذه ال سعار يف تسجيل َجيع معامالت الويبو.

فرنك السويرسا ابلفرنك السويرسا عىل آ ساس وحتدد قمية املدفوعات املسجةل بعمالت آ خرى لخالف ال )ب(
  ا ا جينرا قبضنه وقنت سعر الرصف التشغي  السنارا وقنت تسنديدها، ويندون آ ا فنرق بنني املبلنغ الفعن

الرصننف، واملبلننغ املفننرتض احلصننول عليننه بسننعر الرصننف التشننغي ، بوصننفه خسننارة آ و رحبننًا مننن فننروق آ سننعار 
 الرصف.
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 حساب حصيةل مبيعات املمتلاكت

 6.106القاعدة 

ج ما ينتج عنن اسنتبعاد ال صنول الثابتنة  ل غراض ة عىل آ ساس اس تحقاق اكمل، يُدرم البياانت املالية الس نوية املُعدَّ
 )املعدات آ و املباين آ و ال صول غري امللموسة( من رحب آ و خسارة يف الفائض آ و العجز يف بيان ال داء املايل.

 ةيف الفرتة املالية الالحق التعاقدية قيد حساب الالزتامات

 7.106القاعدة 

ف عن الالزتامات  ، يف 1.105والقاعندة  7.5، معنال ابملنادة يف الفرتات املالينة الالحقنة اليت تنشف  التعاقدية يُكشم
 املالية.املالحظات املرفقة ابلبياانت 

 شطب اخلسائر من النقد وال صول وال موال حتت التحصيل

 4.6املادة 

جراء  حتقيق اكمل، بشطب اخلسائر من النقد واخملا ن وال صنول ال خنرى، رشيطنة آ ن يقندم للمدير العام آ ن يف ذن، بعد اإ
ىل مراجع احلساابت اخلاريج.مع البياانت املالية ااًن جبميع هذه املبالغ املشطوبة عن الس نة التقوميية بي  الس نوية اإ

 8.106القاعدة 

جراء حتقيق واف، بشنطب اخلسنائر يف النقدينة والقمينة ادلفرتينة حلسناابت  )آ ( للمراقب املايل آ ن يف ذن، بعد اإ
ىل  القبض وآ وراق القبض اليت تعترب متعذرة التحصيل. ويقدم بيان موجز ابخلسائر يف النقدية وحساابت القنبض اإ

 الس نة التقوميية. آ شهر بعد انهتاءمراجع احلساابت اخلاريج يف موعد ل يتجاو  ثالثة 

ن وجندت، عنىل آ ا موظنف )منوظفني( منن منوظفي  )ب( وحيدد التحقيق، يف لك حاةل، املسؤولية الواقعة، اإ
سارة آ و اخلسائر. وجيو  مطالبة هذا املوظف )هؤلء املوظفني( بسداد مبلغ اخلسارة جزئيًا آ و لكيًا املنظمة عن اخل 

َجيع املبالغ اليت س تقيد عىل حساب هذا املوظف )هنؤلء املنوظفني(  للمنظمة. وحيدد املراقب املايل بصورة هنائية
 نتيجة حلدو  اخلسائر.

 9.106القاعدة 

جراء حتقيق واف، بشطب ا )آ (  خلسائر يف ممتلاكت الويبو، وتسوية السنجالتللمراقب املايل آ ن يف ذن، بعد اإ
يك يتفق الرصيد املبني فهيا مع املمتلاكت املادية الفعلية. ويقدم كذأ بيان موجز ابخلسائر يف املمنتلاكت  احملاسبية

ىل مراجع احلساابت اخلاريج يف موعد ل يتجاو  ثالثة آ شهر بعد انهتاء   .الس نة التقومييةغري الهالكة اإ

ن وجندت،  )ب( عنىل آ ا موظنف )منوظفني( منن منوظفي وحيدد التحقيق، يف لك حاةل، املسؤولية الواقعة، اإ
سارة آ و اخلسائر. وحيدد املراقب املايل بصورة هنائية َجينع املبنالغ النيت سن تقيد عنىل حسناب هنذا املنظمة عن اخل 

 املوظف )هؤلء املوظفني( نتيجة حلدو  اخلسائر. 

 املرصوفات املبارشة وغري املبارشة

 10.106القاعدة 

نفاق ملصلحة ترب آ ا ع ي  )آ (  احتاد بعينه دون غريه "مرصوفات مبارشة"  أ الاحتاد.اإ
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نفاق آ خنر لتنفينذ النربانمج واملزيانينة املعمتندين منن َجعينات ادلول ال عضناء "مرصنوفات غنري  )ب( ويعترب آ ا اإ
 مبارشة".

 املبارشة. بني املرصوفات املبارشة وغري واحضا اللمنظمة متيزي  الإدارة املاليةالربانمج و تقرير  يكفلوجيب آ ن  )ج(

 املالية التقارير

 5.6املادة 

ىل مراجنع احلسناابت اخلناريج و السن نوية لنلك سن نة تقوميينة يف الفنرتة املالينة يقدم املندير العنام البيناانت املالينة  اللجننة اإ
 الس نة التقوميية املتصةل هبا.التايل لنهتاء  مارس 31يف موعد ل يتجاو  الاستشارية املس تقةل للرقابة 

 11.106القاعدة 

ىل مراجنع ديسنمرب، وتُ  31منن الفنرتة املالينة حنىت تقوميينة تغطي لك سن نة عد بياانت مالية س نوية تُ  )آ ( قندم اإ
التنايل لنهتناء السن نة  منارس 31يف موعند ل يتجناو  واللجننة الاستشنارية املسن تقةل للرقابنة احلساابت اخلناريج 

ال نسنخ منن هنذه وحُتن. التقوميية املتعلقة هبا. وجيب آ ن تشمل البياانت املالية الس نوية َجيع وحدات معل املنظمة
ضافية لكام وحاملا يرى املراقب الس نوية البياانت املالية  عداد بياانت مالية اإ آ يضًا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. وجيو  اإ
 أ. املايل رضورة  

ىل مراجنع احلسناابت اخلناالسن نوية وتشمل البياانت املالينة  )ب( جننة الاستشنارية املسن تقةل والل ريج املقدمنة اإ
 للرقابة ما ي :

 ؛بيان عن الوضع املايل "1"

 ؛وبيان عن ال داء املايل "2"

 ؛وبيان التغيريات يف صايف ال صول "3"

 ؛وبيان حبركة ال موال "4"

 ؛مقارنة املبالغ املدرجة يف املزيانية واملبالغ الفعلية وبيان "5"

 ومالحظات حتتوا عىل ملخص للس ياسات احملاسبية املهمة وعىل مالحظات توضيحية آ خرى. "6"

ىل "1تعترب الفقرات الفرعية من "  ." آ عاله البياانت املالية ال ساس ية5" اإ

11.106القاعدة 
)اثنيًا(

 

م  البياانت املالية الس نوية للس نة الثانية من الثنائية ما ي : تُقّد 

يرادات ونفقات َجيع الصناديق؛ )آ (  اإ

ىل املبالغ اخملصومة مهنا، يف  )ب( ن وجدت، عدا الاعامتدات املوافق علهيا للثنائية، ابلإضافة اإ وال رصدة ادلائنة، اإ
 شلك جدول شامل؛

متدة منن البيناانت املالينة ال ولينة املعندة لنلك سن نة تقوميينة، وذأ يف معلومات مالية عن الفرتة املالية مس   )ج(
طار املناقشة والتحليل املصاحبني لهذه البياانت؛  اإ

 تقرير عن الاستامثرات، مضن املالحظات املرفقة ابلبياانت املالية. )د(
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 )ُحذفت( 6.6املادة 

 )ُحذفت( 12.106القاعدة 

 7.6املادة 

 اخلاريج اإىل َجيع ادلول املعنية. وتقرير مراجع احلساابت الس نوية  ال لك من البياانت املالية، حيُ الس نوا بعد التدقيق

 الاحتفاظ ابلسجالت

 13.106القاعدة 

اليت يتعنني الاحتفناظ هبنا املستندات املالية وتالت املمتلاكت وغريها من  لسجالتتُدمّع السجالت احملاسبية اب
ذن منن املراقنب تفق علهيا مع مراجع احلساابت اخلاريج، وجيو  من ص للفرتات اليت ي يف ملفات مناس بة  عداهما ابإ اإ

 املايل.

 الرقابة ادلاخليةميثاق  الفصل السابع:

 الرقابة ادلاخليةميثاق 

 1.7املادة 

جراء تدقيق داخ  مس تقل والتفتيش والتحقيق وفقًا ل حناكم ميثناق الويبنو  ادلاخليةالرقابة تنشف  شعبة  للرقابنة من آ جل اإ
 ل ول(.املرفق هبذا النظام املايل )املرفق اادلاخلية 

 مراجع احلساابت اخلاريج الفصل الثامن:

 تعيني مراجع احلساابت اخلاريج

 1.8املادة 

املسنؤول تعنّي امجلعية العامة ابلطريقة اليت تقررها مراجنع احلسناابت اخلناريج ا ا يكنون املراجنع العنام للحسناابت )آ و 
 اللقب املعادل  أ( يف دوةل عضو.ا ا حيمل 

 مدة تعيني مراجع احلساابت اخلاريج

 2.8املادة 

 يعني مراجع احلساابت اخلاريج لفرتة مدهتا سّت س نوات غري قابةل للتجديد تتابعًا. 

 3.8املادة 

ذا   يعد مراجع احلساابت اخلاريج يشغل وظيفة املراجع العام )آ و اللقب املعادل( يف بدله، فاإن مندة تعييننه تنهتنبي بنناء  اإ
عىل ذأ، وحيل حمي مكراجع خاريج للحسناابت منن خيلفنه مكراجنع عنام للحسناابت. ول جينو  عنزل مراجنع احلسناابت 

ل من قبل  امجلعية العامة.  اخلاريج خالفًا  أ آ ثناء مدة تعيينه اإ
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دارهتا  آ صول مراجعة احلساابت ونطاقها واإ

 4.8املادة 

جترا مراجعة احلساابت طبقًا ل صول مراجعة احلساابت ادلولية املتعارف علهيا واملقبوةل معومًا، منع مراعناة آ ينة توجهينات 
 نظام )املرفق الثاين(.خاصة من امجلعية العامة، وفقًا للصالحيات الإضافية املنصوص علهيا يف مرفق هذا ال 

 5.8املادة 

ملراجع احلساابت اخلاريج آ ن يبدا مالحظات ف  يتعلق بفعالينة الإجنراءات املالينة والنظنام احملاسن يب والضنوابط املالينة 
دارة تنظمي املنظمة.  ادلاخلية، وبصفة عامة اإ

 6.8املادة 

 ل مراجعة احلساابت.مراجع احلساابت اخلاريج مس تقل متامًا ومسؤول وحده عن سري آ عام

 7.8املادة 

ىل مراجع احلساابت اخلاريج القيام بفحوص حمددة وتقدمي تقارير مس تقةل عن نتاجئها.  للجمعية العامة آ ن تطلب اإ

 التسهيالت

 8.8املادة 

 يوفر املدير العام ملراجع احلساابت اخلاريج التسهيالت اليت حيتاج اإ هيا للقيام اراجعة احلساابت.

 حفوص خاصة

 9.8املادة 

ملراجع احلساابت اخلاريج آ ن يس تعني، لإجراء حفص حم  آ و خاص آ و لتحقيق وفنورات يف تلكفنة مراجعنة احلسناابت، 
حيمل اللقب املعادل( آ و لخدمات مراجعي حساابت قانونيني ذوا  مسؤوللخدمات آ ا مراجع عام وطين للحساابت )آ و 

دلهيا املنؤهالت التقنينة مراجنع احلسناابت اخلناريج آ ن دلينه/مسعة حس نة آ و آ ا خشنص آ خنر آ و مؤسسنة آ خنرى ينرى 
 الال مة.

 التقارير

 10.8املادة 

يتضنمن املعلومنات تقوميينة منن الفنرتة املالينة للك سن نة الس نوية يصدر مراجع احلساابت اخلاريج رآ اي يف البياانت املالية 
ويف مرفنق هنذا النظنام  5.8اليت يعتربها مراجع احلساابت اخلاريج رضورية، ف  يتعلنق ابملسنائل املشنار اإ هينا يف املنادة 

ليه يف املادة   .4.8املشار اإ

 11.8املادة 

ىل تقنارير آ ا حُتال تقارير مراجع احلساابت اخلاريج  ضنافة اإ ىل  آ عنامل مراجعنة آ خنرى،بشف ن البياانت املالية السن نوية، اإ اإ
ىل سنائر َجعينات ادلول ال عضناء يف الويبنو وَجعينات الاحتناداتامجلعية العامة  عنن طرينق جلننة النربانمج واملزيانينة،  واإ

عة، وذأ وفقًا ل ينة توجهينات صنادرة عنن امجلعينة العامنة  وسنائر َجعينات ادلول مشفوعة ابلبياانت املالية الس نوية املراجم
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. وتفحننص جلنننة الننربانمج واملزيانيننة البينناانت املاليننة السنن نوية وتقننارير مراجعننة يبننو وَجعيننات الاحتنناداتال عضنناء يف الو 
ىل امجلعية العامة  ىل سائر َجعيات ادلول ال عضاء يف الويبنو وَجعينات الاحتناداتاحلساابت وحتيلها اإ مشنفوعة انا تنراه  واإ
 مناس بًا من املالحظات والتوصيات.

 ة الاستشارية املس تقةل للرقابةاللجن الفصل التاسع:

 1.9املادة 

من آ جل مساعدة ادلول ال عضاء عىل آ داء هممة املراقبة وممارسة مسنؤولياهتا الإدارينة جلنة استشارية مس تقةل للرقابة تنشف  
كهي نة خارجينة  معلهنااللجننة الاستشنارية املسن تقةل للرقابنة عىل آ فضل وجنه فن  يتعلنق اختلنف آ عنامل الويبنو. وتبنارش 

سداء املشورة. وتوافق امجلعية العامة عىل اختصاصاهتا بناء عىل توصية جلنة الربانمج واملزيانية. وترفق  ومس تقةل للمراقبة واإ
 اختصاصات اللجنة يف هذا النظام املايل )املرفق الثالث(.

 آ حاكم ختامية الفصل العارش:

 تعديل النظام املايل

 1.10املادة 

دخال تعديالت عىل هذا النظنام. وجينب آ ن توافنق امجلعينة العامنة عنىل آ ا تعنديل لهنذا النظنام.  للمدير العام آ ن يقرتح اإ
 وتصبح هذه التعديالت انفذة يف اترخي موافقة امجلعية العامة، ما   يُذكر خالف ذأ.

 1.110القاعدة 

وتصبح هذه التعنديالت انفنذة يف التنارخي مع النظام املايل.  جيو  للمدير العام آ ن يعدل هذه الالحئة بصورة تمتىش
 ا ا حيدده املدير العام.

 ]ت  ذأ املرفقات[
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 املرفق ال ول

 .2018آ كتوبر  2يف آ خر مّرة معّدل  *

 *ادلاخليةللرقابة ميثاق الويبو 

 املقدمة آ لف.

طارا لشعبة الرقابة ادلاخلية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، وحيدد  .1 يضع هذا امليثاق اإ
اختصاصاهتا: اختبار وتقيمي معليات املراقبة وآ ساليب العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، من آ جل حتديد املامرسات اجليدة 

دارة تكفل لها آ داء هماهما بفعالية، )الشعبة( الرقابة ادلاخلية وتقدمي توصيات لتحسيهنا. ومن ص، توفر شعبة  ضامانت لالإ
ىل تعزيز املساءةل وحتقيق فعالية  فضال عن مساعدهتا يف حتقيق رساةل الويبو وآ هدافها وغاايهتا. وهيدف هذا امليثاق آ يضا اإ

 يبو.التلكفة والإرشاف والقيادة واملراقبة ادلاخلية والإدارة املؤسس ية داخل الو 

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

 تعريف الرقابة ادلاخلية ومعايريها ابء.

، يعد التدقيق ادلاخ  معلية مس تقةل وموضوعية (IIAوفقا للتعريف ا ا اعمتده معهد التدقيق ادلاخ  ) .3
ضافة قمية ل عامل آ ا منظمة والارتقاء هبا. وهو يساعد املنظمة عىل حتقيق آ هدافها بتطبيق هنج  ىل اإ واستشارية تريم اإ

ىل تعزيز دارة اخملاطر واملراقبة واحلومكة وحتسني تكل الإجراءات. وهيدف اإ جراءات اإ وحامية  منتظم منضبط لتقيمي فعالية اإ
 البنية التنظميية عن طريق توفري ضامانت ومشورة وآ راء موضوعية قامئة عىل اخملاطر.

تُنفذ وظيفة التدقيق ادلاخ  يف الويبو وفقا للمعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخ  ومدونة السلوك  .4
التدقيق ادلاخ  ملنظامت ال   املتحدة واملؤسسات  ( واملعمتدة من ممث  دوائرIIAالصادرة عن معهد التدقيق ادلاخ  )

 (.RIASاملالية متعددة ال طراف واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية )

يُعمّرف التقيمي بف نه معلية منتظمة وموضوعية وحمايدة لتقيمي ال عامل اجلارية آ و املشاريع املس تمكةل آ و الربامج آ و  .5
جراءات تصممي تكل ا لربامج آ و الس ياسات وآ ساليب تنفيذها والنتاجئ احملققة. وهيدف اإىل حتديد وجاهة الس ياسات آ و اإ

ال هداف وفعالية وكفاءة تنفيذ تكل ال هداف وآ ثرها واس تدامهتا. يسامه التقيمي يف تعمل خربات جديدة وتعزيز املساءةل 
ىل آ دةل، اا يتيح دمج النتاجئ والتوصيات   يف معلية صنع القرار يف الويبو.وتوفري معلومات موثوقة ومستندة اإ

 (.UNEG) تُنفذ آ نشطة التقيمي داخل الويبو وفقا للمعايري اليت وضعها واعمتدها فريق ال   املتحدة املعين ابلتقيمي .6

ساءات السلوك آ و التجاو ات املزعومة ال خرى اليت  .7 يُعمّرف التحقيق بف نه معلية تقّصٍّ رمسي للحقائق للنظر يف اإ
ختص موظفي الويبو آ و يف معلومات حولها بغية التف كد من وقوعها، ويف تكل احلاةل، معرفة الشخص آ و ال شخاص 

 ات املزعومة اليت يرتكهبا آ شخاص آ خرون آ و آ طراف آ و املسؤولني عهنا. وجيو  آ ن تنظر التحقيقات آ يضا يف التجاو 
 كياانت آ خرى واليت تُعترب مسيئة للويبو.

تُنفذ التحقيقات داخل الويبو وفقا للمبادئ واخلطوط التوجهيية املوحدة لإجراء التحقيقات اليت اعمتدها مؤمتر  .8
 احملققني ادلوليني، وكذأ قواعد وآ نظمة الويبو ادلاخلية.
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 تصاصالاخ  جمي.

توفر وظيفة الرقابة ادلاخلية لإدارة الويبو ابنتظام وبصفة مس تقةل وموضوعية الضامانت والتحليالت والتقي ت  .9
والتوصيات وادلروس املس تفادة واملشورة واملعلومات من خالل القيام بف عامل التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى 

 ادلاخ . وتتضمن آ هدافها ما ي :

الوسائل الكفيةل بتحسني درجة الوجاهة والفعالية والكفاءة والتوفري والرتش يد يف الإجراءات حتديد  (آ   )
 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 )
واملعايري احملاسبية املعمول هبا، وقواعد مدونة سلوك اخلدمة املدنية ادلولية، فضاًل عن املامرسات املعنية، 
 اجليدة.

 الصالحيات واملسؤوليات دال.

ىل املدير العام، ولكنه ليس فردا من الإدارة التشغيلية. ويمتتع مدير الشعبة ابس تقاللية  .10 داراي اإ يتبع مدير الشعبة اإ
الإدارة يف آ داء واجباته. ويف خذ مدير الشعبة بنصيحة جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف  وظيفية وتشغيلية عن

عداد التقارير عهنا، وفقا ملا يراه رضوراي يف  جراءات وتنفيذها واإ آ داء همامه. وملدير الشعبة صالحية املبادرة ابختاذ آ ا اإ
 س ياق تنفيذ همامه.

ة مس تقةل عن لك برامج الويبو وآ عاملها وآ نشطهتا، بغية ضامن حيادية يعمل مدير الشعبة وموظفوها بصف .11
 ومصداقية العمل املُضطلع به.

يؤدا مدير الشعبة وموظفوها آ عامل الرقابة ادلاخلية بف سلوب همين حمايد ودون احنيا ، وفقا للمامرسات واملعايري  .12
 املتحدة، عىل النحو املُفّصل يف القسم "ابء" السابق.اجليدة والقواعد املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف منظامت ال   

يُتاح ملدير الشعبة، يف س ياق آ داء همامه، النفاذ غري املرشوط آ و احملدود واملبارش والرسيع اإىل َجيع تالت  .13
ىل َجيع مباين الويبو. ومن واجب موظفي ىل املسؤولني آ و املوظفني املتعاقدين بف ا صفة مع الويبو، واإ الويبو  الويبو، واإ

 واملتعاقدين معها وغريمه من العاملني التعاون يف آ ا حتقيق مرصَّح به حسب ال صول.

ملدير الشعبة التواصل مع رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية واللجنة الاستشارية  .14
 املس تقةل للرقابة.

العاملني الإبالغ عن التجاو ات املشتبه فهيا اليت حتد  يف من واجب موظفي الويبو واملتعاقدين معها وغريمه من  .15
الويبو. وحيدد مدير الشعبة ماكتب لتسمل التقارير اليت يقدهما املوظفون بشلك فردا، والتقارير ال خرى اليت تقدهما 

ساءات سلوك آ و خمالفات مشتبه فهيا تتضمن ع ىل سبيل آ طراف داخلية آ و خارجية، بشف ن الإبالغ عن جتاو ات آ و اإ
ساءة اس تعامل السلطة وخمالفة نظم  ساءة اس تخدام الامتيا ات واحلصانة واإ املثال ل احلرص: الاحتيال والفساد والتبديد واإ
ىل مدير الشعبة مع تو  الرسية وجيو  آ يضا ملقدمهيا عدم الكشف عن  الويبو ولواحئها. وتُتسمل تكل التقارير اليت تُقدم اإ

 هويهتم.
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ىل املسائل اليت صدرت بشف هنا بغض النظر عام س   .16 بق، ل متتد اختصاصات مدير الشعبة يف ال حوال العادية اإ
آ حاكم منفصةل ومهنا املنا عات املتعلقة ابلعمل واملظا  وتظلامت املوظفني من القرارات الإدارية املرتبطة برشوط التعيني 

ىل مدير الشعبة البت يف اندراج التجاو ات اليت واملسائل اخلالفية املتعلقة بتقيمي ال داء الوظيفي وتقارير ال   داء. ويرجع اإ
ىل هي ات داخلية آ خرى. حا هتا اإ  تنطوا علهيا تكل املسائل يف نطاق اختصاص الشعبة آ و اإ

يضمن املدير العام حق َجيع املوظفني يف التواصل رسا مع مدير الشعبة وتزويده ابملعلومات، دون خمافة آ ا  .17
يع موظفي الويبو آ ن يتخذوا اخلطوات املالمئة لضامن احلفاظ عىل رسية تكل البالغات. ويكون ذأ انتقام. ويتعني عىل َج 

دون الإخالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام موظفي الويبو ولحئته ف  يتعلق بتقدمي ادعاءات تتضمن معلومات 
هامل حترا دقة املعلومات  مة.خاط ة آ و مضلةل عن معد، آ و تقدميها مع اإ  املقدَّ

ُْول دون الإفصاح غري املرخص به عن آ ا  .18 يراع  مدير الشعبة الطابع الرسا لالتصالت مع الشعبة، وحيم
طار معليات التدقيق آ و التقيمي آ و التحقيق، ويس تخدم تكل املعلومات يف حدود ما هو  معلومات ُمحّصةل آ و واردة يف اإ

 رضورا ل داء واجباته فقط.

صالت منتظمة مع َجيع مقديم اخلدمات الرقابية ال خرى، عىل املس تويني ادلاخ  جُيرا مدير الشعبة ات .19
واخلاريج، للتف كد من التنس يق السلمي لل نشطة )مراجع احلساابت اخلاريج، ومسؤول اخملاطر، ومسؤول الانضباط(. 

 وجُيرا مدير الشعبة آ يضا اتصالت منتظمة مع رئيس مكتب ال خالقيات وآ مني املظا .

 تضارب املصامل ء.ها

يف س ياق آ داء همام الرقابة، يتجنب مدير الشعبة وموظفوها آ ا تضارب ظاهرا آ و فع  يف املصامل. وعىل مدير  .20
الشعبة الإبالغ عن آ ا عائق جوهرا خيل ابس تقالليته وموضوعيته، اا يف ذأ تضارب املصامل، ليك تنظر فيه اللجنة 

 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

ام س بق، يلمتس مدير الشعبة مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشف ن الترصف الواجب النظر عبغض  .21
 يف ادعاءات سوء السلوك املوهجة ملوظفي الشعبة.

ىل املدير العام ا ا يقوم، يف آ قرب فرصة ممكنة  .22 يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك ملدير الشعبة، يُرفع ال مر اإ
بالغ رئيس جلنة التنس يق والامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الترصف ويف آ جل ل يتجا و  شهرا، ابإ

ىل  ىل نتاجئ التقيمي، تقدم اللجنة توصية اإ الواجب. ويتعني عىل اللجنة آ ن تنجز تقي  آ وليا آ و ترتب لإبا ه. واستنادا اإ
ذا اكن يت ىل كيان خاريج مس تقل املدير العام ورئيس جلنة التنس يق حول ما اإ حاةل املسف ةل اإ غالق القضية آ و اإ عني اإ

للتحقيق فهيا. ويف حال اكنت التوصية ابلإحاةل، جيب آ ن حتتوا التوصية عىل اختصاصات التحقيق واقرتاح بكيان حمقق 
ة ملدير الشعبة آ و املديرين السابقني  جراءات حتقيق يف آ ا ادعاءات موهجَّ للشعبة دون موافقة مالم. ول جيو  اختاذ آ ا اإ

 اللجنة.

يف حال توجيه ادعاءات سوء السلوك ملوظفي الويبو عىل مس تويي انئب املدير العام ومساعد املدير العام، يُرفع  .23
بالغ املدير العام ورئيس جلنة  ىل مدير الشعبة ا ا يقوم، يف آ قرب فرصة ممكنة ويف آ جل ل يتجاو  شهرا، ابإ ال مر اإ

 التنس يق.

بالغ رئي م  يف حال توجيه .24 ىل مدير الشعبة ا ا يقوم فورا ابإ ادعاءات سوء سلوك للمدير العام، يُرفع ال مر اإ
امجلعية العامة وجلنة التنس يق والامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف الترصف الواجب. وتشري اللجنة 
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جراء تقيمي آ ويل آ و الرتتيب ل ن جيرا كيان ىل  عىل مدير الشعبة ابإ حمقق خاريج مس تقل ذأ التقيمي ال ويل. واستنادا اإ
غالق  ىل رئي م امجلعية العامة وجلنة التنس يق بف ن يطلبا من مدير الشعبة اإ نتاجئ التقيمي ال ويل، تقدم اللجنة توصية اإ

ىل كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. ويف حال اكنت التوصية ابلإحاةل، جيب آ ن حتت حا هتا اإ وا التوصية عىل القضية آ و اإ
ذا اقرتحا عدم ال خذ بتوصية  ىل اتفاق آ و اإ ذا   يتوصل الرئيسان اإ اختصاصات التحقيق واقرتاح بكيان حمقق مالم. واإ

 اللجنة، يتعني اإرشاك انئيب رئيس امجلعية العامة وانئيب رئيس جلنة التنس يق يف القرار.

ذا لزم الامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرق .25 ذا اإ ل اإ م اللجنة تكل املشورة يف غضون شهر، اإ ابة، تقّد 
 اس تدعت درجة تعقيد املسف ةل مزيدا من الوقت.

 الواجبات وآ ساليب العمل واو.

 تسهم وظيفة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة الفعاةل للمنظمة ويف الزتام املدير العام ابملساءةل آ مام ادلول ال عضاء. .26

جراء التدقيق والتقيمي والتحقيق. وينبغي ل نواع التدقيق آ ن تشمل ما ي ،  .27 تتضمن اختصاصات مدير الشعبة اإ
 دون الاقتصار عىل ذأ: تدقيق ال داء والتدقيق املايل والتدقيق يف الامتثال.

 تتضمن اختصاصات مدير الشعبة ما ي : .28

صري ابلتنس يق مع مراجع احلساابت وضع خطط معل للرقابة ادلاخلية عىل املدى الطويل والق (آ   )
ىل نتاجئ تقيمي للمخاطر جُيرى مرة لك س نة عىل ال قل، عند  اخلاريج. تستند خطة العمل الس نوية اإ

الاقتضاء، وحُتدد عىل آ ساسها آ ولوايت العمل. ويراعي مدير الشعبة لك الاقرتاحات اليت ترد من الإدارة 
م مدير  آ و اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة آ و عداد خطة العمل الس نوية. ويقّد  ادلول ال عضاء يف اإ

ىل اللجنة الاستشارية  الشعبة مرشوع خطة معل الرقابة ادلاخلية، قبل وضع الصيغة ا هنائية لها، اإ
بداء الرآ ا  فهيا. املس تقةل للرقابة ملراجعهتا واإ

والتحقيق، بعد مراجعهتا وضع س ياسات لتنفيذ لك وظائف الرقابة، آ ا التدقيق ادلاخ  والتقيمي  (ب )
طار اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور علهيا مع ادلول ال عضاء. وتنص الس ياسات عىل  يف اإ
ىل التقارير مع ضامن احلق يف اختاذ الإجراءات القانونية الواجبة واحلفاظ عىل  جراءات النفاذ اإ قواعد واإ

 الرسية.

عداد دليل للتدقيق ادلاخ  ودليل ل  (ج ) لتقيمي ودليل للتحقيقات، بعد آ ن تنظر اللجنة الاستشارية اإ
املس تقةل للرقابة فهيا. وتتضمن تكل ال دةل اختصاصات وظائف الرقابة عىل املس توى الفردا وجتميعا 

ذا اقتىض لالإجراءات املعمول هبا. وتُراجع تكل ال دةل مرة لك ثال  س نوات  آ و عىل فرتات آ قل من ذأ اإ
 .ال مر

للمتابعة وحتديهثا، هبدف التحقق من اختاذ التدابري الفعاةل لتنفيذ توصيات الرقابة يف وضع آ نظمة  (د )
ىل ادلول ال عضاء  غضون همل  منية معقوةل. ويرفع رئيس الشعبة تقارير حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ

ىل املدير العام بشف ن احلالت اليت   تُ  ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ نفّذ فهيا التدابري واإ
 التصحيحية املالمئة يف الوقت املناسب.

 التواصل مع مراجع احلساابت اخلاريج والتنس يق معه ورصد ومتابعة تنفيذ توصياته. (ه )
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وضع برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا والالزتام بتنفيذه، عىل آ ن يشمل لك جوانب التدقيق  (و )
جراء  مراجعات داخلية وخارجية منتظمة وتقيمي ذايت مس متر وفقا ادلاخ  والتقيمي والتحقيق، اا يف ذأ اإ

 للمعايري املعمول هبا. وجُترى معليات تقيمي خارجية مس تقةل مرة لك مخس س نوات عىل ال قل.

التواصل مع دوائر الرقابة ادلاخلية يف املنظامت ال خرى التابعة ملنظومة ال   املتحدة ويف  (  )
ف، والتعاون معها، ومتثيل الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني املؤسسات املالية املتعددة ال طرا

 الواكلت.

 وعىل وجه اخلصوص، يقمّي مدير الشعبة ما ي : .29

 موثوقية آ ليات الويبو للمراقبة ادلاخلية وفعاليهتا وسالمهتا. (آ   )

اليت حتققها الويبو سالمة البىن التنظميية وآ نظمهتا ومعلياهتا وتقيميها، لضامن الاتساق بني النتاجئ  (ب )
 وال هداف احملددة.

فعالية الويبو يف بلوغ آ هدافها وحتقيق النتاجئ، وتوجيه ما تقتضيه احلاجة من توصيات واقرتاحات  (ج )
 ل ساليب آ فضل لتحقيق النتاجئ، مع مراعاة املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة.

ىل التف كد من الامتثال لقواعد الويبو و  (د ) جراءاهتا.ال نظمة الرامية اإ  لواحئها وس ياساهتا واإ

 الاس تخدام الكفء والفعال والاقتصادا ملوارد الويبو البرشية واملالية واملادية واحلفاظ علهيا. (ه )

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

دارة  .30 يوفر مدير الشعبة خدمات استشارية يتفق عىل طبيعهتا ونطاقها مع الإدارة وتريم اإىل حتسني حومكة الويبو واإ
جراءات الضبط دون آ ن تتوىل الشعبة مسؤولية الإدارة.  اخملاطر واإ

جراء التحقيقات يف ادعاءات سوء السلوك آ و التجاو ات ال خرى. وملدير الش  .31 عبة آ ن يتوىل مدير الشعبة آ يضا اإ
جراء حتقيقات بناء عىل اخملاطر احملّددة.  يقّرر، ابادرة منه، اإ

عداد التقارير . اا  اإ

يف آ عقاب آ ا معلية تدقيق آ و تقيمي آ و حتقيق، يصدر مدير الشعبة تقريرا يوحض فيه آ هداف العملية ونطاقها  .32
واملهنجية املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات التصحيحية املتخذة آ و التوصيات املنبثقة عن تكل العملية، 

م فيه، عند الاقتضاء، توصيات لإجراء حتسينات و  ادلروس املس تفادة من العملية. ويكفل مدير الشعبة آ ن تصدر ويقّد 
 تقارير معليات التدقيق ادلاخ  والتقيمي والتحقيق يف مواعيدها وآ ن تكون وافية وعادةل وموضوعية ودقيقة.

تُعرض مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخ  والتقيمي عىل مدير الربانمج آ و النشاط، ا ا خضع للتدقيق ادلاخ   .33
د  آ و التقيمي، وغريه من املسؤولني مبارشة عن ذأ الربانمج آ و النشاط، وتتاح هلم فرصة الرّد يف غضون همةل معقوةل حتدَّ

 يف مرشوع التقرير.



 نظام الويبو املايل ولحئته

Annex I 
- 6 - 

 

تتضمن التقارير ا هنائية للتدقيق ادلاخ  والتقيمي آ ا تعليقات مفيدة من املسؤولني املعنيني، وعند الاقتضاء،  .34
ل الزمنية لتنفيذها. ويف حاةل عدم اتفاق مدير الشعبة ومدير الربانمج عىل نتاجئ مرشوع تقرير خطط معل الإدارة واجلداو 

 تدقيق وتقيمي، يعرض التقرير ا هنايئ رآ ا لك من مدير الشعبة واملديرين املعنيني.

ىل املدير العام مع توجيه نسخة  .35 ىل اللجنة يرفع مدير الشعبة التقارير ا هنائية للتدقيق ادلاخ  والتقيمي اإ اإ
د مراجع احلساابت اخلاريج، بناء عىل طلبه، بف ا  الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. ويزوَّ

 مستندات آ و واثئق دامعة لتقارير التدقيق ادلاخ  والتقيمي.

حقيقات، عىل موقع الويبو ينرش مدير الشعبة تقارير التدقيق ادلاخ  والتقيمي وتقارير دور الإدارة، الناجتة عن الت  .36
الإلكرتوين يف غضون شهر من اترخي صدورها. ولعتبارات حامية السالمة وال من واخلصوصية، جيو  ملدير الشعبة، 

وفقا ملا يرتجيه، عدم الكشف عن بعض املعلومات آ و جحب آ جزاء من التقرير. ومع ذأ، جيو  لدلول ال عضاء آ ن تطلب 
اتحة تكل الإماكنية حتت الاطالع عىل التقارير غري  املكشوف عهنا آ و عىل النسخة ال صلية من التقارير احملجوبة؛ ويتعني اإ

 رشط الرسية يف ماكتب الشعبة.

دارة املوارد البرشية ما    .37 ىل مدير اإ ىل املدير العام مع توجيه نسخة اإ يرفع مدير الشعبة تقارير التحقيقات ا هنائية اإ
و  ملراجع احلساابت اخلاريج واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة احلصول عىل ينص امليثاق عىل خالف ذأ؛ وجي

 تقارير التحقيق بناء عىل الطلب.

م مدير الشعبة تقارير التحقيقات ا هنائية اليت ختص موظفي الويبو من مس توى انئب مدير عام آ و مساعد  .38 يقّد 
ىل رئيس امجل  ىل املدير العام مع توجيه نسخ اإ عية العامة ورئيس جلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل مدير عام اإ

ىل  للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. وخيطر املدير العام، يف آ قرب فرصة ممكنة، رئي م امجلعية العامة وجلنة التنس يق، اإ
لقضية ومسوغاته. ومع ذأ، ل جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار البات يف ا

هناء التعيني. ويف احلالت اليت تكون فهيا الادعاءات ُمثبتة، تُمنح  بد من التشاور مس بقا مع جلنة التنس يق يف حاةل اإ
ماكنية الاطالع عىل التقارير مع تو  الرسية.  لدلول ال عضاء، بناء عىل الطلب، اإ

ىل رئيس امجلعية يتعني عرض تقارير التحقيقات ا هنائية املتعل .39 قة ادير الشعبة عىل املدير العام، مع توجيه نسخ اإ
العامة ورئيس جلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. وخيطر املدير العام، يف 

ىل جانب اللجنة الاستشارية  املس تقةل للرقابة ومراجع آ قرب فرصة ممكنة، رئي م امجلعية العامة وجلنة التنس يق، اإ
 احلساابت اخلاريج، ابلقرار البات يف القضية ومسوغاته.

يتعني عرض تقارير التحقيقات ا هنائية املتعلقة ابملدير العام عىل رئي م امجلعية العامة وجلنة التنس يق، مع توجيه  .40
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج ومدي  ر الشعبة.نسخ اإ

ليه يف الفقرة  .41 ذا   يثبت التحقيق املشار اإ مة، يطلب رئيسا امجلعية العامة وجلنة التنس يق،  40اإ الادعاءات املقدَّ
غالق القضية. وبناء عىل طلب املدير العام، يبلغ  بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، من مدير الشعبة اإ

 ال عضاء ابلقرار البات يف القضية.رئيس امجلعية العامة ادلول 

ليه يف الفقرة  .42 ذا آ ثبت التحقيق املشار اإ بعضا من ادعاءات سوء السلوك آ و لكها، تقوم اللجنة الاستشارية  40اإ
خطار ادلول ال عضاء، يف آ قرب فرصة ممكنة، بصدور تكل النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات، من  املس تقةل للرقابة ابإ

قلميية. ويقوم رئيسا امجلعية العامة وجلنة التنس يق اا ي :خالل منسقي اجملموع  ات الإ
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تزويد ادلول ال عضاء الخص حمجوب عن نتاجئ التقرير واس تنتاجاته وتوصياته، ويُفّضل آ ن يتوىل  (آ   )
عداده؛   الكيان احملقق اإ

ايئ تزويد آ ا دوةل من ادلول ال عضاء، بناء عىل طلهبا، بنسخة اكمةل من تقرير التحقيق ا هن (ب )
 احملجوب، ويُفّضل آ ن يتوىل الكيان احملقق جحبه؛

ماكنية الاطالع، حتت رشط الرسية، عىل تقرير التحقيق ا هنايئ غري  (ج ) ختويل ادلول ال عضاء اإ
 احملجوب واختصاصات التحقيق؛

جراء  (د ) غالق القضية آ و بدء اإ ىل اإ توجيه توصية اإىل جلنة التنس يق تدعو عىل آ ساس جحج مفّصةل اإ
 راعاة مشورة كتابية تقدهما اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة؛تف دييب، مع م

غالق  (ه ) دعوة جلنة التنس يق اإىل الاجامتع يف غضون شهرين من صدور التوصية من آ جل البت يف اإ
جراء تف دييب.  القضية آ و بدء اإ

لتوصيات معامةل تُعامل َجيع تقارير التحقيق ا هنائية ومرشوعات النصوص واملواد والنتاجئ والاس تنتاجات وا .43
 الواثئق ذات الرسية التامة، ما   يرّصح ابلكشف عهنا مدير الشعبة آ و املدير العام.

جيو  ملدير الشعبة، ف  يتعلق اسائل الرقابة ذات الطبيعة الثانوية آ و الروتينية داخل الويبو واليت ل تتطلب  .44
ىل آ ا مدير معين يف الو  عداد تقرير رمسي، توجيه مراسالت اإ  يبو.اإ

يكون املدير العام مسؤول عن ضامن الاس تجابة مجليع توصيات مدير الشعبة يف آ قرب فرصة، وبيان الإجراءات  .45
 اليت اختذهتا الإدارة يف شف ن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير.

ىل املدير العام بشف ن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت  .46 م مدير الشعبة تقريرا س نواي اإ اخلاريج مع توجيه نسخة يقّد 
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.  اإ

ىل امجلعية العامة للويبو، من خالل جلنة الربانمج واملزيانية )التقرير  .47 م مدير الشعبة تقريرا س نواي موجزا اإ يقّد 
الس نوا لإبداء ما يتالءم  الس نوا(. ويواىف املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بنسخة من مرشوع التقرير

من التعليقات عليه. ويعرض التقرير الس نوا حملة عامة عن آ نشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُآبزت خالل الفرتة املشموةل 
ابلتقرير، اا يف ذأ نطاق وآ هداف هذه ال نشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحر  يف تنفيذ توصيات الرقابة 

رسال تعليقات عىل التقرير الس نوا ا هنايئ يف تقرير منفصل حسب ما يراه مناس با.ادلاخلية  . وجيو  للمدير العام اإ

 يتضمن التقرير الس نوا عدة آ مور مهنا ما ي : .48

جراء  (آ   ) وصف للمشالكت وآ وجه القصور الرئيس ية املتعلقة بف نشطة الويبو عامًة آ و بربانمج آ و اإ
 شموةل ابلتقرير.بعينه، واليت تظهر خالل الفرتة امل 

ثباهتا مع ما صدر بشف هنا من  (ب ) ن وجد، لقضااي التحقيق اليت مت اإ وصف، اا يف ذأ الوقع املايل اإ
نفاذ القانون وآ ا عقوابت متّخذة آ خرى. ىل السلطات الوطنية لإ  آ حاكم مثل التدابري التف ديبية والإحاةل اإ
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لصادرة عن مدير الشعبة آ ثناء الفرتة وصف للك توصيات الرقابة ادلاخلية ذات ال ولوية العالية ا (ج )
 املشموةل ابلتقرير.

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

حتديد التوصيات ذات ال ولوية العالية الواردة يف تقارير سابقة واليت   تُكمتل يف شف هنا الإجراءات  (ه )
 التصحيحية.

دارا رئي  يرى مدير الشعبة آ نه يشلك خطرا حقيقيا عىل املنظمة. (و )  معلومات بشف ن آ ا قرار اإ

ملخص ل ا حاةل شهدت تقييدا عىل السامح للشعبة ابلطالع عىل السجالت آ و التصال بف فراد  (  )
ىل منشف ت.  آ و ادلخول اإ

ىل املدير العام بشف ن حاةل تنفيذ (ح ) توصيات مراجع  ملخص للتقرير املرفوع من رئيس الشعبة اإ
 اخلاريج. احلساابت

تف كيد لس تقاللية وظائف التدقيق ادلاخ  من الناحية املؤسس ية، ومعلومات عن نطاق آ نشطة  (ط )
 الرقابة ادلاخلية ومدى كفاية املوارد لتنفيذ ال غراض املنشودة.

 املوارد .حاء

ىل ادلول  .49 ال عضاء، احلاجة اإىل ضامن الاس تقاللية يراعي املدير العام، يف تقدمي مقرتحات الربانمج واملزيانية اإ
د املوارد املالية  التشغيلية لوظيفة الرقابة ادلاخلية، ويوفر املوارد الال مة ليك حيقق مدير الشعبة آ هداف وليته. وحُتمدَّ

يف وثيقة  والبرشية، اا يف ذأ الاس تعانة اصادر داخلية آ و خارجية آ و مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة واحضة
 الربانمج واملزيانية املقرتحة، واليت س تف خذ رآ ا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بعني الاعتبار.

يتف كد مدير الشعبة من توفر موظفني ابلشعبة، معينني وفقا لنظام موظفي الويبو ولحئته، مع متتعهم بشلك جامعي  .50
اءات املهنية ال خرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة ادلاخلية. ويعمل بقدر اكفٍّ من املعارف واملهارات وغري ذأ من الكف

 عىل تعزيز التطوير املهين املس متر للوفاء اتطلبات هذا امليثاق.

قالته .طاء  تعيني مدير الشعبة وتقيمي آ دائه واإ

ىل مسابقة يكون مدير الشعبة خشصا ذا كفاءات عالية ومتخصصا يف همام الرقابة. ويستند تعيني مدير الشع  .51 بة اإ
 دولية مفتوحة وشفافة جيرهيا املدير العام ابلتشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

يتوىل املدير العام تعيني مدير الشعبة بعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق. ويُعنيَّ مدير  .52
ديد. وبعد انقضاء مدة الولية احملددة، ل يكون آ هال ل ا منصب آ خر الشعبة ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل للتج

يف الويبو. وينبغي اختاذ اخلطوات الال مة، قدر الإماكن، لضامن آ ن تكون بداية ولية مدير الشعبة خمتلفة عن بداية 
 ولية مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد.

قاةل مدير الشعبة عىل آ ساس آ س   .53 باب حمددة وموثّقة فقط، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية جيو  للمدير العام اإ
 املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق.
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يتوىل املدير العام تقيمي آ داء مدير الشعبة، بعد تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور  .54
 معها.

 بند مراجعة امليثاق ايء.

ية املس تقةل للرقابة هذا امليثاق مرة لك ثال  س نوات آ و عىل فرتات آ قل يراجع مدير الشعبة واللجنة الاستشار  .55
ذا اقتىض ال مر. وآ ا تعديالت مقرتحة من ال مانة عىل امليثاق تُعرض عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  من ذأ اإ

 واملدير العام وحُتال اإىل جلنة الربانمج واملزيانية للموافقة علهيا.

 املرفق الثاين[]ي  ذأ 
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 اخلاريج اختصاصات مراجع احلساابت

لويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، اا فهيا احملاسبية لالسجالت مراجعة اخلاريج يتوىل مراجع احلساابت  .1
 الصناديق الاستامئنية واحلساابت اخلاصة، حسب ما يراه رضوراي ليتف كد مما ي :

 تمتىش ودفاتر الويبو وتالهتا؛الس نوية آ ن البياانت املالية  )آ (

تمتىش والالحئة والنظام وآ حاكم املزيانية وغريها منن املالية الس نوية وآ ن العمليات املالية الواردة يف البياانت  )ب(

 التوجهيات املطبقة؛

وآ ن ال وراق املاليننة وال مننوال النقديننة املودعننة يف املصننارف آ و الصننندوق قنند خضننعت للتنندقيق اوجننب  (ج)
 يداع اليت تتعامل معها الويبو آ و اوجب معلية حسابية فعلية؛شهادات مت تسلمها مبارشة من هجات الإ 

 جراءات املراقبة ادلاخلية عىل مس توى ال مهية املعلقة علهيا؛اإ وآ ن  د()

جراءات قد طبق عىل قيد لك ال صول واملوجنودات واخلصنوم والالزتامنات ولك منا وآ ن ما يرضيه من الإ  (ه)
 هو فائض وجعز.

املدير العام آ و  وحده صالحية قبول لك الشهادات واملستندات املؤيدة اليت يقدهمااخلاريج ملراجع احلساابت  .2
مدادات بعضها وهل آ ن يبارش ما خيتاره من حفص وتدقيق مفصلني يف لك السجالت املالية، اا فهيا تالت اللوا م والإ 

 وال هجزة واملعدات.

واملوظفني التابعني هل حرية الاطالع يف آ ا وقت مناسب عىل لك ادلفاتر والسجالت اخلاريج ملراجع احلساابت  .3
رضورية ملبارشة املراجعة. وبناء عىل الطلب، تتاح املعلومات اخلاريج ئق اليت يعتربها مراجع احلساابت وغريها من الواث

املصنفة عىل آ هنا معلومات امتيا ية ويوافق املدير العام )آ و املسؤول ا ا يعينه املدير العام( عىل آ هنا رضورية ل غراض 
املوظفون التابعون هل ابحرتام اخلاريج و ية. ويلزتم مراجع احلساابت مراجعة احلساابت واملعلومات املصنفة عىل آ هنا رس 

الرسا ملا آ تيح هلم من املعلومات املصنفة يف هذين الصنفني ول جيو  هلم الانتفاع بتكل املعلومات  الطابع الامتيا ا آ و
ل ف  يتعلق مبارشة بعملية املراجعة. وملراجع احلساابت  هي ات الرئاس ية املعنية للويبو ولك آ ن يلفت نظر ال اخلاريج اإ

ىل آ ا حاةل   يسمح هل فهيا ابلطالع عىل املعلومات اإ  الاستشارية املس تقةل للرقابةوجلنة الويبو  الاحتادات املعنية
 املصنفة عىل آ هنا معلومات امتيا ية واليت اعتربها رضورية ل غراض املراجعة.

، عىل آ ن هل آ ن يلفت نظر بند يف السجالت احملاسبيةفض آ ا آ ا صالحية لر اخلاريج ليس ملراجع احلساابت  .4
ىل آ ا معلية يشك يف آ هنا سلمية آ و مناس بة ليتخذ التدابري الال مة بشف هنا. وتبلّغ لك الاعرتاضات املرفوعة اإ املدير العام 

 ىل املدير العام فورا.اإ عىل تكل العمليات آ و غريها  السجالت احملاسبيةآ ثناء مراجعة 

للويبو ويوقع رآ يه. ويشمل الرآ ا العنارص الس نوية برآ يه عن البياانت املالية اخلاريج يديل مراجع احلساابت  .5
 ال ساس ية التالية:

 بعد مراجعهتا؛الس نوية حتديد البياانت املالية  )آ (

 ؛اخلاريج دارة الويبو ومسؤولية مراجع احلساابتاإ ىل مسؤولية اإ شارة اإ و  )ب(

 ايري املتبعة يف مراجعة احلساابت؛ىل املعاإ شارة اإ و  )ج(
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 ووصفا للعمل املنجز؛ )د(

 من حيث ما ي :الس نوية وتعبريا عن الرآ ا يف البياانت املالية  (ه)

 السن نة التقوميينةالوضع املنايل يف اترخي انقضناء  ،توحض، عىل حنو مرضالس نوية آ ن البياانت املالية  "1"
 ؛التقومييةالس نة ونتاجئ العمليات املبارشة يف تكل 

 ؛آ عدت وفقا لس ياسات احملاس بة املذكورة الس نوية وآ ن البياانت املالية "2"

 السابقة. الس نة التقومييةوآ ن س ياسات احملاس بة طبقت عىل آ ساس يتفق مع ما مت اعامتده يف  "3"

 وتعبريا عن الرآ ا يف مدى امتثال العمليات املبارشة للنظام املايل وال ساس الترشيعي؛ )و(

 واترخي الرآ ا؛ () 

 ومنصبه؛اخلاريج وامس مراجع احلساابت  )ح(

 ن اقتىض ال مر ذأ.اإ ، الس نوية عن البياانت املاليةاخلاريج ىل تقرير مراجع احلساابت اإ شارة اإ و  )ط(

 املعنية ما ي : س نة التقومييةقريره عن العمليات املالية لل يف تاخلاريج يذكر مراجع احلساابت  .6

 نوع الفحص ا ا آ جراه ونطاقه؛ )آ (

 آ و دقهتا، اا يف ذأ ما ي  عند الاقتضاء: السجالت احملاسبيةومدى اكامتل  )ب(

 ،عىل حنو حصيح السجالت احملاسبيةاملعلومات الرورية لتفسري  "1"

 ،ولك مبلغ اكن من املفرتض تسلمه و  يرد يف احلساب "2"

 ،الس نوية مبلغ موضع الزتام نظايم آ و مرشوط   يرد قيده آ و ذكره يف البياانت املالية ولك "3"

 ،والنفقات غري املدعومة ابملستندات املؤيدة الاكفية "4"

املالينة ىل ما يتضح دلى تقدمي البيناانت اإ شارة ذا اكن مسك دفاتر احلساابت سل . وينبغي الإ اإ وما  "5"
 ،احملاس بة املقبوةل عامة واملطبقة عىل آ ساس متسق ئاذة عن مبادمن حالت مادية شالس نوية 

 هيا نظر الهي ات الرئاسن ية املعنينة للويبنو ولك الاحتنادات املعنينة. اإ واملسائل ال خرى اليت ينبغي آ ن يلفت  )ج(
 ومهنا ما ي  عىل سبيل املثال:

 ،حالت الغش الفع  آ و الغش الافرتايض "1"

ن اكننت اإ نفاق غري السلمي ل موال الويبو وغريها من ال صول واملوجنودات )و الإ  هدار آ ووحالت الإ  "2"
 ،احلساابت املتعلقة ابلعملية املعنية سلمية(

 ،والنفقات اليت من شف هنا آ ن تثقل اكهل الويبو ارصوفات واسعة النطاق "3"

منندادات وال هجننزة لإ يننرادات والنفقننات آ و اللننوا م واوآ ا خلننل عننام آ و خنناص يف نظننام مراقبننة الإ  "4"
 ،واملعدات

والنفقات اليت ل تتفق ونية الهي نات الرئاسن ية املعنينة للويبنو ولك الاحتنادات املعنينة بعند مبنارشة  "5"
 ،التحويالت املرصح هبا حسب ال صول يف املزيانية

 والتجاو ات يف النفقات املعدةل نتيجة للتحويالت املرصح هبا حسب ال صول يف املزيانية؛ "6"

 ،والنفقات اليت ل تتفق وال ساس القانوين ا ا تقوم عليه "7"
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مدادات وال هجزة واملعدات، حسب اجلرد وحفنص وحصة احلساابت آ و انعدام حصهتا ف  يتعلق ابللوا م والإ  د()
 السجالت.

 ىل ما ي :اإ وعالوة عىل ذأ ، جيو  آ ن تشري التقارير 

قة وردت معلومات مس تجدة عهنا آ و آ ا معليات من املعزتم آ ا معليات حمسوبة عن فرتة مالية ساب (ه)
و ولك الاحتادات املعنية يبع الهي ات الرئاس ية املعنية للو مبارشهتا يف فرتة مالية لحقة ومن احملبذ ف  يبدو اطال

 علهيا مس بقا.

 تقرير املدير العام املايل آ ن يرفع مالحظاته بشف ن نتاجئ معلية املراجعة وآ ا تعليقات عىلاخلاريج ملراجع احلساابت  .7
 ىل املدير العام.اإ ىل الهي ات الرئاس ية املعنية للويبو ولك الاحتادات املعنية آ و اإ مما يعتربه مناس با 

ثبااتت الاكفية، احلصول عىل الإ اخلاريج ذا   يس تطع مراجع احلساابت اإ ذا اكن نطاق معلية املراجعة حمدودا آ و اإ  .8
 وتقريره، موحضا آ س باب تعليقاته وعواقهبا عىل الوضع املايل والعمليات املالية كام ورد تسجيلها.نه يبني ذأ يف رآ يه اإ ف

ن تقريره آ ا انتقاد قبل آ ن يتيح للمدير اخلاريج ل جيو  ملراجع احلساابت .9 ، يف آ ا حال من ال حوال، آ ن يضّم 
 العام الفرصة الاكفية لرشح املسف ةل موضع تعليقه.

 لثالث[]ي  ذأ املرفق ا
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 اختصاصات جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

 ادليباجة آ لف.

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

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

 وتعاقب آ عضاهئا.

 ال دوار واملسؤوليات ابء.

للرقابة )اللجنة( يه هي ة فرعية اتبعة للجمعية العامة للويبو وجلنة الويبو للربانمج  اللجنة الاستشارية املس تقةل .2
واملزيانية. ويه جلنة خرباء استشارية مس تقةل تساعد امجلعية العامة للويبو وجلنة الويبو للربانمج واملزيانية يف آ داء مسؤولياهتام 

 الرقابية.

 تتوىل اللجنة املسؤوليات التالية: .3

 ارير املالية:يف التق (آ   )

سداء املشورة بشف ن ال اثر املرتتبة عىل الويبو من املسائل والتوهجات البار ة يف البياانت  "1" اإ
 املالية وتقرير آ داء الويبو؛

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

دارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية: (ب )  يف اإ

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

سداء املشورة بشف نه؛ "2" طار املراقبة ادلاخلية واإ  اس تعراض مالءمة وفعالية اإ

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

 يف املراجعة اخلارجية للحساابت: (ج )

ت اخلاريج بشف ن الاسرتاتيجية العامة ملراجعة تبادل املعلومات وال راء مع مراجع احلسااب "1"
 احلساابت واخملاطر الكبرية وخطط العمل املقرتحة؛

نشاء آ لية ملناقشة آ مه النتاجئ والتوصيات املنبثقة عن مراجعة احلساابت مع مراجع احلساابت  "2" اإ
 اخلاريج؛

انمج واملزيانية يك النظر يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ورفع التعليقات عليه اإىل جلنة الرب "3"
 تنظر فهيا؛

                                                

 .2018آ كتوبر  2يف آ خر مّرة معّدةل  
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اس تعراض الإجراءات اليت اختذهتا الإدارة اس تجابًة لنتاجئ املراجعة اخلارجية للحساابت  "4"
 وتوصياهتا.

 يف الرقابة ادلاخلية: (د )

اّبن "1" ادلورة ال خرية من العام السابق  اس تعراض خطة العمل املقرتحة لشعبة الرقابة ادلاخلية، اإ
سداء املشورة بشف هنا 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 املشورة بشف ن جودة وظيفة الرقابة ادلاخلية وفعا  ليهتا وكفاءهتا واس تقاللها التنظميي؛واإ

سداء املشورة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية يف القضااي اليت يوجد فهيا عائق جوهرا خيل  "3" اإ
 ابس تقالليته وموضوعيته، اا يف ذأ تضارب املصامل؛

سداء املشورة بشف هنا؛ "4"  اس تعراض الس ياسات وال دةل املقرتحة للرقابة ادلاخلية واإ

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

اس تعراض ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية عىل آ ساس دورا، ابلتشاور مع مدير شعبة الرقابة  "6"
 ادلاخلية، ورفع ما يتالءم من توصيات التعديل اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا؛

سداء املشورة للمدير العام بشف ن تعيني آ و "7" قاةل، حبسب احلال، مدير شعبة الرقابة ادلاخلية،  اإ اإ
عالن الوظيفة الشاغرة املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين، وتقدمي تعليقات  اا يف ذأ اس تعراض اإ

قرار التعيني املقرتح؛  ملساعدة جلنة التنس يق دلى النظر يف اإ

ىل املدير العام ل غراض تقيمي آ داء مدير شعبة ا "8"  لرقابة ادلاخلية؛تقدمي معلومات اإ

سداء املشورة بشف ن ادعاءات سوء السلوك املوهجة للمدير العام، وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية  "9" اإ
 (؛42و 41و 24)الفقرات 

سداء املشورة بشف ن ادعاءات سوء السلوك املوهجة ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، وفقا مليثاق  "10" اإ
ة ملدير شعبة (. ول جيو  اخت22الرقابة ادلاخلية )الفقرة  جراءات حتقيق يف آ ا ادعاءات موهجَّ اذ آ ا اإ

 الرقابة ادلاخلية آ و 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 بشف ن الترصف   الواجب يف تكل احلالت.واإ

 يف ال خالقيات: (ه )

اّبن ادلورة ال خرية من العام السابق  "1" اس تعراض خطة العمل املقرتحة ملكتب ال خالقيات، اإ
سداء املشورة بشف هنا؛  لتنفيذها، واإ
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سداء املشورة بشف ن جودة وظيفة  "2" اس تعراض تنفيذ خطة معل مكتب ال خالقيات واإ
 ال خالقيات وفعاليهتا وكفاءهتا؛

سد "3" اء املشورة لرئيس مكتب ال خالقيات يف القضااي اليت يوجد فهيا عائق جوهرا خيل اإ
 ابس تقالليته وموضوعيته، اا يف ذأ تضارب املصامل؛

سداء املشورة بشف هنا؛ "4"  اس تعراض الس ياسات املقرتحة يف جمال ال خالقيات واإ

قاةل، حبسب احلال، رئيس  "5" سداء املشورة للمدير العام بشف ن تعيني آ و اإ مكتب ال خالقيات، اإ
عالن الوظيفة الشاغرة املقرتح وقامئة املرحشني اخملتارين؛  اا يف ذأ اس تعراض اإ

ىل املدير العام ل غراض تقيمي آ داء رئيس مكتب ال خالقيات. "6"  تقدمي معلومات اإ

 مسؤوليات آ خرى: (و )

مة اس تعراض الس ياسات املقرتحة آ و آ نشطة آ و مشاريع حمددة، بناء عىل طلب امجلعية العا "1"
سداء املشورة بشف هنا؛  للويبو آ و جلنة الويبو للربانمج واملزيانية، واإ

توجيه ما تراه مناس با من التوصيات، يف الشؤون اليت تندرج مضن اختصاصاهتا، اإىل جلنة  "2"
 الربانمج واملزيانية.

 العضوية واملؤهالت .جمي

قلميية الس بع .4 ىل اجملموعات الإ لدلول ال عضاء يف الويبو. وستتوىل جلنة الربانمج  تؤلّف اللجنة من س بعة آ عضاء ينمتون اإ
واملزيانية تعيني ال عضاء الس بعة عقب معلية اختيار جترهيا هي ة حتكمي تنش هئا اللجنة لهذا الغرض وتساعدها يف ذأ اللجنة 

 القامئة.

 ستنفّذ آ لية التعاقب ل عضاء اللجنة كام ي : .5

جتدد ملرة واحدة. ول يعمل آ ا عضو يف اللجنة ملدة  يعنيَّ َجيع آ عضاء اللجنة ملدة ثال  س نوات، (آ   )
 تزيد عىل ست س نوات يف الإجامل؛

ذا اكن العضو  (ب ) قلميية نفسها اليت ينمتي اإ هيا. واإ يُستبدل لك عضو من آ عضاء اللجنة ارحش من اجملموعة الإ
قلميية لها ممثل آ خر، فسيُستبدل بعضو من اجملموعة آ و اجمل قلميية غري املمثَّةل اخلارج ينمتي اإىل مجموعة اإ موعات الإ

قلميية املعنية يس تويف املعايري اليت تضعها هي ة  يف اللجنة. ولكن، يف حال عدم وجود مرحش من اجملموعة الإ
( واملبيّنة يف الفقرات WO/GA/39/14من الوثيقة  30التحكمي وفقا لقرار امجلعية العامة )الوارد يف الفقرة 

، فس يعنيَّ املرحش ال عىل تف هيال يف تقيمي اللجنة آ اي WO/GA/39/13ثيقة من الو  26و 22و 21و 15و 14
 اكن متثيي الإقلميي؛

 ؛WO/GA/39/13من الوثيقة  28تطبق معلية الاختيار املبيَّنة يف الفقرة  (ج )

دة  (د ) يف حاةل اس تقاةل آ حد آ عضاء اللجنة آ و وفاته آ ثناء مدة معي، جيو  الاس تعانة بقامئة اخلرباء احملدَّ
 ل معلية الاختيار.خال
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هنم جلنة الربانمج واملزيانية يمتتعون ابملؤهالت واخلربة  .6 تتف كد هي ة التحكمي من آ ن املرحشني ا ين تويص هبم ليك تعّي 
دارة اخملاطر والتحقيق والشؤون القانونية وتكنولوجيا املعلومات  املطلوبة يف جمالت مثل التدقيق والتقيمي واحملاس بة واإ

دارة املوارد البرشية وغريها من املسائل املالية والإدارية. وينبغي الاسرتشاد يف معلية الاختيار اعايري اخلربة  وال خالقيات واإ
والتو يع اجلغرايف والتعاقب. وس تحاول هي ة التحكمي، عند تقدمي توصياهتا ا هنائية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية، آ ن تضمن 

ات املناسب والتوا ن بني الرجال والنساء يف تشكيل اللجنة معوما. وتراعي يف ذأ درجة التوافق ومزجي املهارات واخلرب 
اس تعداد املرحشني للعمل والزتاهمم وهمنيهتم ونزاههتم واس تقالليهتم. وجيب آ ن يكون املرحشون متقنني للغة الإنلكزيية؛ ويكون 

ضافية. وعند تقان آ ا لغة آ خرى من لغات الويبو الرمسية مزية اإ تقدمي التوصيات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية، س تتيح هي ة  اإ
 التحكمي السري ا اتية املعنية اخلاصة بلك ال شخاص املرحشني للتعيني يف اللجنة.

 ينبغي آ ن تكون اللجنة جامعة للكفاءات يف اجملالت التالية: .7

 الإملام ابلشؤون التقنية آ و التخصصية املتعلقة بعمل املنظمة؛ (آ   )

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

 فهم ال وضاع العامة اليت تعمل فهيا املنظمة، اا يف ذأ آ هدافها وثقافهتا وبنيهتا؛ (ج )

 فهم دقائ ق الوضع الإدارا وهيالك املساءةل يف املنظمة؛ (د )

 اخلربة العالية يف املراقبة آ و الإدارة يف منظومة ال   املتحدة؛ (ه )

 ة و/آ و احلكومية ادلولية.اخلربة ادلولي (و )

ملام بف هداف املنظمة وبنيهتا وثقافهتا والقواعد اليت حتمكها، آ و يلموا هبا من خالل  .8 ينبغي آ ن يكون ال عضاء اجلدد عىل اإ
 برانمج متهيدا تنظمه آ مانة الويبو ابلتشاور مع ادلول ال عضاء ومشاركهتا.

واجباهتم، ول آ ن ينوب عهنم آ ا خشص آ خر يف دورات يعمل ال عضاء بصفهتم الشخصية؛ ول جيو  آ ن يفوضوا  .9
 اللجنة. ول يطلب ال عضاء، عند آ داء واجباهتم، ول يتلقون تعل ت من آ ا حكومة آ و آ ا طرف آ خر.

فصاح عن املصامل. .10 ع آ عضاء اللجنة بيان اإ  يوقّ 

طريقة مبارشة آ و غري مبارشة خالل مدة ل جيو  ل عضاء اللجنة ول ل فراد آ رسمه املبارشة الرتحّش للتعيني يف الويبو ب .11
 وليهتم وطيةل مخس س نوات بعد انقضاء مدة وليهتم.

 منصب الرئيس دال.

ينتخب آ عضاء اللجنة س نواي رئيسا وانئبا للرئيس. ويف حال آ صبح منصب الرئاسة شاغرا قبل انهتاء فرتة الولية،  .12
وينتخب ال عضاء انئب رئيس آ خر. ويف حال غياب لك من  يتوىل انئب الرئيس منصب الرئيس حىت انهتاء ولية سلفه،

 الرئيس وانئبه، جيو  لبايق ال عضاء تسمية رئيس ابلإانبة من بيهنم لتوجيه الاجامتع آ و ادلورة بف مكلها.
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 رد التاكليف .هاء

يبو ل عضاء ل يتقاىض ال عضاء آ جرا لقاء ال نشطة اليت يضطلعون هبا بصفهتم آ عضاء يف اللجنة. ولكن، ترّد الو  .13
قامة يتكبدوهنا ابلرورة يف السفر من آ جل املشاركة يف  اللجنة، وفقا لنظام الويبو املايل ولحئته، آ ا تاكليف سفر وبدل اإ

 اللجنة والاجامتعات الرمسية ال خرى.

 حامية ال عضاء .واو

خالل ممارس هتم ملسؤولياهتم  يُمنح آ عضاء اللجنة حامية من الإجراءات املتخذة ضدمه نتيجة ال نشطة اليت يؤدوهنا .14
 ص عضاء يف اللجنة، طاملا نفذوا تكل ال نشطة حبسن نية وبذلوا العناية الواجبة.

 الاجامتعات والنصاب القانوين  اا.

تعقد اللجنة دورة رمسية لك ثالثة آ شهر يف مقر الويبو الرئي . وقد تقرر اللجنة، يف ظروف اضطرارية، النظر يف  .15
ىل اس تنتاجات لها ال ثر ذاته لالس تنتاجات اليت تتوصل اإ هيا خالل دوراهتا قضااي من خالل مشا ورات افرتاضية والتوصل اإ

 العادية.

 ل بد من حضور آ ربعة من آ عضاء اللجنة عىل ال قل ليك يكمتل النصاب القانوين. .16

ىل املسؤولني يف آ مانة الويبو آ و غريمه حلضور دوراهتا. .17  جيو  للجنة آ ن توجه دعوة اإ

دارة املوارد البرشية واملراقب جتمت .18 ع اللجنة مرة واحدة يف الس نة عىل ال قل يف جلسات خاصة مع املدير العام ومدير اإ
 التوايل. ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية ورئيس مكتب ال خالقيات وآ مني املظا  ومراجع احلساابت اخلاريج، عىل

عداد التقارير والاس تعراض حاء.  اإ

ل ال عضاء عىل معلها ابنتظام. وعىل وجه اخلصوص، تعقد اللجنة، عقب لك دورة من دوراهتا تُطلع اللجنة ادلو  .19
م تقريرا اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. عالميا مع ممث  ادلول ال عضاء يف الويبو وتقّد   الرمسية، اجامتعا اإ

م اللجنة تقريرا س نواي اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة .20 للويبو، تعرض فيه آ نشطهتا ومعليات التقيمي اليت  تقّد 
جيا . ويتضمن التقرير الس نوا آ يضًا تعليقات اللجنة عىل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ليك تنظر فهيا  نفذهتا واس تنتاجاهتا ابإ

ريج قبل موعد دورة جلنة جلنة الربانمج واملزيانية. ولهذا الغرض، تتلق  اللجنة نسخة موقعة من تقرير مراجع احلساابت اخلا
 الربانمج واملزيانية بف ربعة آ سابيع عىل ال قل.

هنم الرئيس، حبمك املنصب، الاجامتعات الوجهية اليت تعقدها امجلعية العامة وجلنة  .21 حير الرئيس آ و آ عضاء آ خرون يعّي 
هنم الرئيس اجامتع  ات تعقدها جلان آ خرى، بناء عىل طلهبا.الربانمج واملزيانية. وجيو  آ ن حير الرئيس آ و آ عضاء آ خرون يعّي 

 التقيمي ا ايت طاء.

 جترا اللجنة، مرة لك س نتني عىل ال قل، تقي  ذاتيا لغرضها ووليهتا من آ جل ضامن فعالية معلها. .22
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 آ مني اللجنة ايء.

ىل اللجنة. وجيو  للجنة تعنّي  آ مانة الويبو، ابلتشاور مع اللجنة، آ مينا للجنة يتوىل تقدمي املساعدة اللوجستية والتقن  .23 ية اإ
 آ يضًا آ ن تس تعني لخرباء استشاريني خارجيني، حبسب احلاجة، دلمع آ عاملها.

عداد مرشوعات التقارير وآ ا مراسالت. وقد  .24 تشمل تكل املساعدة الإعداد دلورات اللجنة وحضورها واملساعدة يف اإ
طار التحضري دل عداد حبو  وورقات مواقف آ ساس ية يف اإ  ورات اللجنة، حسب طلب اللجنة.تشمل آ يضًا اإ

سهام رئيس اللجنة وابلتشاور معه. .25  جُيرى تقيمي آ داء آ مني اللجنة ابإ

 املزيانية اكف.

تُدرج الويبو يف مزيانيهتا للثنائية اعامتدات خاصة للجنة تغطي التاكليف املرتبطة ابل نشطة املشموةل بولية اللجنة،  .26
لك واحدة مهنا آ ربعة اإىل مخسة آ ايم مبدئيا، وحضور آ عضاء اللجنة دورات جلنة ويه حتديدا عقد آ ربع دورات رمسية تدوم 

الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة واجامتعات آ خرى حسب ما هو مطلوب، وتقدمي آ مني اللجنة ادلمع املطلوب، والاس تعانة 
 لخرباء استشاريني خارجيني حسب الاقتضاء.

 املعلومات الرورية لم.

د آ   .27 مانة الويبو اللجنة ابلواثئق واملعلومات املتعلقة جبدول آ عاملها وبف ا معلومات وجهية آ خرى يف وقت مبكر قبل تزّو 
موعد لك دورة رمسية. وس يكون للجنة نفاذ غري مرشوط اإىل َجيع املوظفني واخلرباء الاستشاريني يف املنظمة، فضال عن 

ىل السجالت.  النفاذ اإ

 الاختصاصاتالتعديالت املدخةل عىل  ممي.

وسبمترب  2010وسبمترب  2007وافقت امجلعية العامة للويبو عىل التعديالت السابقة لهذه الاختصاصات يف سبمترب  .28
)الوثيقة  2018. ووافقت امجلعية العامة للويبو عىل آ خر تعديل يف آ كتوبر 2015وآ كتوبر  2012وآ كتوبر  2011

WO/PBC/28/3.) 

تس تعرض ادلول ال عضاء، مرة لك ثال  س نوات عىل ال قل، دور اللجنة ومسؤولياهتا وطريقة معلها وعضويهتا.  .29
وتيسريا  أ الاس تعراض، تقوم اللجنة ابس تعراض اختصاصاهتا عىل آ ساس دورا، ورفع ما يتالءم من توصيات التعديل 

دراج اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا. وبغض النظر ع ن الاس تعراض ادلورا، جيو  لدلول ال عضاء آ ن تطلب اإ
 اس تعراض يف جدول آ عامل آ ا دورة من دورات جلنة الربانمج واملزيانية.

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[


