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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السادسةسلسلة االجتماعات 
ىل  3من جنيف،   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 التقرير املوجز

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة

لدلول الأعضاء التالية العرشين احلادية و امجلعيات وسائر الهيئات صادرة عن القرارات الوج  جل هذا التقرير امليس .1
 :)"امجلعيات"( الويبو يف

 (السادسة والعرشون الاس تثنائية)ادلورة  الثامنة والأربعونامجلعية العامة للويبو، ادلورة  (1)
 (اخلامسة عرشة الاس تثنائية)ادلورة  السابعة والثالثونومؤمتر الويبو، ادلورة  (2)
 (والأربعون السابعة)ادلورة العادية  والس بعون الثالثةوجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة  (3)
 (والعرشون التاسعة الاس تثنائية)ادلورة امخلسون احلادية و ومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (4)
 (وامخلسون الثانية)ادلورة العادية  وامخلسون السادسةواللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، ادلورة  (5)
 والعرشون( الثالثة الاس تثنائيةوالأربعون )ادلورة  اخلامسةومجعية احتاد برن، ادلورة  (6)
 (والأربعون السابعة)ادلورة العادية  والس تون الثانيةواللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة  (7)
 (والعرشون التاسعة الاس تثنائية)ادلورة  امخلسونومجعية احتاد مدريد، ادلورة  (8)
 (السادسة عرشة الاس تثنائيةوالثالثون )ادلورة  السادسةومجعية احتاد لهاي، ادلورة  (9)
 (الرابعة عرشةوالثالثون )ادلورة العادية  السادسةومجعية احتاد نيس، ادلورة  (10)
 ()ادلورة الاس تثنائية الثانية عرشةوالثالثون  الثالثةومجعية احتاد لش بونة، ادلورة  (11)
 (والثالثون )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة السادسةومجعية احتاد لواكرنو، ادلورة  (12)
 (س تثنائية السابعة عرشة)ادلورة الا والثالثون السابعةومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات، ادلورة  (13)
س تثنائية الثامنة الا )ادلورة والأربعون الثامنةومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ادلورة  (14)

 (والعرشون
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 ()ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة والثالثون الثالثةومجعية احتاد بودابست، ادلورة  (15)
 عرشة(ادلورة الاس تثنائية الثالثة والعرشون ) التاسعةومجعية احتاد فيينا، ادلورة  (16)
 (التاسعة عرشة )ادلورة الاس تثنائية السادسةومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة  (17)
 (عرشة )ادلورة الاس تثنائية التاسعة السادسةمجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة و  (18)
 (س تثنائية التاسعة)ادلورة الاعرشة  اخلامسةومجعية معاهدة قانون الرباءات، ادلورة  (19)
 (اخلامسة الاس تثنائية)ادلورة  التاسعةومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات، ادلورة  (20)
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص ومجعية  (21) معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات أأو  .(العادية الأوىل)ادلورة  الأوىلرة ، ادلو ذوي اإ

واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت عضاء يف امجلعيات لأ قامئة اب A/56/INF/1 Rev.2وترد يف الوثيقة  .2
 .2016 أأكتوبر 3

وترأأس الأشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول الأعامل  .3
 :(A/56/1 Prov.6 )الوثيقة

 13و 12و 11و 10و 9و 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1 البنود
 31و 30و 29و 23و 18و 17و 16و 15و 14و

 (لتفيا) اينيس اكرلكينس السفري
 امجلعية العامة، بصفة رئيس امجلعية العامة ابلنيابة انئب رئيس

نرييك تشاف  ابساغويتياالسفري  28و 27و 26و 25و 7 ودالبن  (بريو) لويس اإ
 لتنس يقالويبو ل رئيس جلنة 

 الس يدة سوزان أ س س يفربغ )السويد( 19البند 
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمجعية احتاد  ةرئيس

 ميغيل أأخنل مارغني )املكس يك(الس يد  20البند 
 رئيس مجعية احتاد مدريد

 الس يدة ساراني غانبااير )منغوليا( 21البند 
 رئيسة مجعية احتاد لهاي

  جواو بينا دي مورايس )الربتغال(الس يد  22البند 
 ابلنيابة رئيس مجعية احتاد لش بونةبصفة 

 (الربازيل) الوزير مارس يلو اكلريو فاراي غارس يا 24البند 
 مراكشرئيس مجعية معاهدة 
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 من جدول الأعامل املوّحد 1البند 

 افتتاح ادلورات

ىل الانعقاد. الويبومجلعيات  وامخلسني السادسةعات سلسةل الاجامت ،الس يد فرانسس غريدعا املدير العام للويبو،  .4  اإ

السفري اينيس اكرلكينس  العرشيناحلادية و ورات يف اجامت  مشكر  ل ل امجلعيات والهيئات املعنية الأخرى ادل وافتتح .5
ادلاخيل العام  من النظام 10 )لتفيا(، انئب رئيس امجلعية العامة اذلي ترأأس ادلورات بصفة الرئيس ابلنيابة طبقا للامدة

اس تقال من منصبه كرئيس  غابرييل دويكأأوحض الرئيس ابلنيابة أأن السفري و . وبعد مشاورات مع منسقي اجملموعات، للويبو
ابلسفري جديدة. وأأشاد الرئيس ابلنيابة  همام، بسبب مغادرته جنيف لتوىل 2016 أأغسطس 8للجمعية العامة، اعتبارا من 

دارته املاهرة للجمعيات السابقة مما أأسفر عن اختاذ عدد من القرارات املهمة. ومتىن الرئيس ابلنيابة املمتازة و  تهدويك عىل قياد اإ
 اجلديدة. همامهللسفري دويك لك النجاح يف 

 من جدول الأعامل املوّحد 2البند 

 انتخاب أأعضاء املاكتب

ىل الوثيقة .6  .A/56/INF/1 Rev.2 استندت املناقشات اإ

 التالية أأسامؤمه يف: وانُتخب أأعضاء املكتب .7

 امجلعية العامة
 أأكوس تا )املكس يك(هرييداي الس يد خوان رؤول  انئب الرئيس ابلنيابة:

 جلنة التنس يق
نرييك شافزي ابساغويتيا )بريو( الرئيس:  لويس اإ

 الس يدة ابميال فييل )أأملانيا( انئبة الرئيس:
 الس يد كريس توفر أأونياغا أأابر )أأوغندا( انئب الرئيس:

 التنفيذية لحتاد ابريساللجنة 
 الس يدة ماغي كوبيتوبو ابتيس يك نوكو )اكمريون( الرئيسة:

ندونيس يا( انئب الرئيسة:  الس يد مياكيل تيين )اإ
ميل حسانوف )أأذربيجان( انئب الرئيسة:  الس يد اإ

 اللجنة التنفيذية لحتاد برن
 الس يد فيضل عال  )اجل ائر( الرئيس:

 لهند(الس يد سوميت سيث )ا انئب الرئيس:
 مانويل غريا زامارو )املكس يك( انئب الرئيس:

 مجعية احتاد لش بونة
 الس يد جواو بينا دي مورايس )الربتغال( الرئيس ابلنيابة:
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ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي  مجعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

 مرس يلو اكلريو فاراي غرس يا )الربازيل( الرئيس:
 الس يد سوميت سيث )الهند( انئب الرئيس:
 الس يد مار  شان )كندا( انئب الرئيس:

 .A/56/INF/4 وترد قامئة أأعضاء ماكتب امجلعيات وسائر الهيئات يف الوثيقة .8

 من جدول الأعامل املوّحد 3البند 

 اعامتد جدول الأعامل

ىل الوثيقةاستندت املناقشات  .9  .A/56/1 Prov.6 اإ

يف  النحو املقكرح عىل وسائر الهيئات املعنية جدول أأعاملها من امجلعياتلك  واعمتدت .10
ليه يف هذه الوثيقة بعبارة "جدول الأعامل املوّحد"(. A/56/1 Prov.6 الوثيقة  )املشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 4البند 

ىل مجعيات الويبو  تقرير املدير العام اإ

 قدم املدير العام تقريره الس نوي )اخلطاب والتقرير متاحان يف موقع الويبو الإلككروين(. .11

 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 البياانت العامة

التايل ذكرها  11 الست واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية 114 أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول .12
طار هذا البند من جدول الأعامل: أألبانيا، اجل ائر، أأنغول، أأنتيغوا وبربودا، أأرمينيا، الأرجنتني، أأسكراليا، المنسا،  ببياانت يف اإ

أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بنن، بواتن، بوتسواان، الربازيل، بروين دار السالم، بلغاراي، الاكمريون، كندا، 
اد، ش ييل، الصني، كولومبيا، الكونغو، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي تش

ثيوبيا، فرنسا، غابون، غامبيا،  كوادور، مرص، غينيا الاس توائية، السلفادور، اإ الشعبية ادلميقراطية، ادلامنر ، جيبويت، اإ
يران  -تاميل، غينيا جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غوا ندونيس يا، اإ بيساو، الكريس الرسويل، هنغاراي، أ يسلندا، الهند، اإ

يطاليا، الياابن، الأردن، كينيا، قريغزيس تان، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، لتفيا، لبنان،  -)مجهورية  الإسالمية(، اإ
اجلبل الأسود، املغرب، انميبيا، نيبال، نيوزيلندا، ليسوتو، ليبرياي، مدغشقر، مالوي، مالزياي، املكس يك، منغوليا، 

نياكراغوا، نيجرياي، عامن، ابكس تان، ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، 
س بانيا، جنوب أأفريقيا، رسي لناك،  الاحتاد الرويس، رواندا، سان مارينو، الس نغال، سرياليون، س نغافورة، سلوفاكيا، اإ

السودان، سوازيلند، السويد، سويرسا، امجلهورية العربية السورية، طاجيكس تان، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، 
أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فييت انم، المين، زامبيا، زمبابوي، 

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI)املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية  ، املنظمة الأوروبية (ARIPO)، املنظمة الإ
، (GCC Patent Office)، مكتب براءات الاخكرا  جمللس التعاون دلول اخلليج العربية (EAPO)ال س يوية للرباءات 

، املعلومات الإلككرونية للمكتبات (EBU)ذاعة (، الاحتاد الأورويب لالإ SC، مرك  اجلنوب )(LAS)جامعة ادلول العربية 
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(EIFL الاحتاد الأمرييك الالتيين الإيبريي لفناين الأداء ،)(FILAIE) برانمج الصحة والبيئة ،(HEP) الاحتاد ادلويل ،
ادلويل لالس تغالل التجاري  ، اجمللس(IFLA)، الاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها (ICMP)لنارشي املوس يقى 

يكولوجيا املعرفية (IIPCC) للملكية الفكرية احملدود ، مجعية أأطباء (KEI)، مبادرة تصورات الابتاكر، املؤسسة ادلولية لالإ
 .(TWN)ش بكة العامل الثالث  ،(MSF)بال حدود 

كام تقّرر شامةل للجمعيات س ُتصدر وس ُتدرج البياانت املتعلقة هبذا البند وببنود أأخرى من جدول الأعامل يف تقارير  .13
. ويف انتظار صدور تكل التقارير تُنرش، يف موقع الويبو الإلككروين، البياانت اليت أأرسلهتا من جدول الأعامل 30 مضن البند

ىل الأمانة يف ش ل كتايب  ي".، مع الإشارة التالية: "يُرىج التأأكّد من البيان الشفو بشأأن هذا البند وبنود أأخرى الوفود اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 6البند 

 قبول املراقبني

ىل الوثيقة .14  ..A/56/2 Rev استندت املناقشات اإ

ّن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو مدعوة، لّك فامي يعنيه،  .15 قّررت أأن متنح اإ
 صفة املراقب للهيئات التالية:

مرك  ؛ و (AfLIAمجعيات ومؤسسات املكتبات واملعلومات الأفريقية )" 1املنظامت غري احلكومية: " )أأ(
 .أأدوية من أأجل أأفريقيا" و 3؛ "(CII Suisseالاستامثر ادلويل )

مؤسسة اكري ما " و 2؛ "(JIPAامجلعية الياابنية للملكية الفكرية )" 1املنظامت الوطنية غري احلكومية: " )ب(
(Karisma). 

 وّحدمن جدول الأعامل امل 7البند 

 العادية 2017 مرشوعات جداول أأعامل دورات

ىل الوثيقة .16  .A/56/3 استندت املناقشات اإ

اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق املرفقني الأول والثاين، واعمتدت اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس املرفق الثالث،  .17
 .A/56/3 واعمتدت اللجنة التنفيذية لحتاد برن املرفق الرابع من الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 8البند 

 ادلورة الانتخابية اجلديدة لأعضاء ماكتب امجلعية العامة

ىل الوثيقة .18  ..WO/GA/48/14 Rev استندت املناقشات اإ

 (.A/56/16 Add.1 من جدول الأعامل )الوثيقة 8 التقرير عن البند تمكةلانظر  .19
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 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 والرقابةمسائل التدقيق 

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

ىل الواثئق  .20  .WO/GA/48/16 Corrو WO/GA/48/16و WO/GA/48/1استندت املناقشات اإ
 .A/56/12و

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )أأ(

للرقابة أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  .21
 (.WO/GA/48/1 )الوثيقة

 ةاقكراحات لإدخال تعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية من جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقاب )ب(

ن امجلعية العامة للويبو قّررت: .22  اإ

 اعامتد ميثاق الرقابة ادلاخلية املراَجع الوارد نصه يف املرفق؛ "1"

والالامتس من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن تعّد، ابملساعدة التقنية من الأمانة وبعد التشاور  "2"
دخالها عىل املناس بة الطرائق والإجراءات مع ادلول الأعضاء،  نظام )مبا يف ذكل أأية تعديالت رضورية يُقكرح اإ

اليت  املساراتاملنطبقة عىل  تكل، مبا يف ذكل ةوفقا للنسخة املراَجعة من ميثاق الرقابة ادلاخلي (املوظفني
 ملقبةل.ا جلنة التنس يق، يك تنظر فهيا جلنة التنس يق وتعمتدها يف دورهتا تتبعها

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2"

ىل الوثيقتني .23  .A/56/12و A/56/4 استندت املناقشات اإ

تقرير مراجع لوثيقة املعنونة "يف الويبو علام اب وسائر مجعيات ادلول الأعضاءللويبو أأحاطت امجلعية العامة و  .24
 (.A/56/4 )الوثيقة "احلساابت اخلاريج

 تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

ىل الوثيقتني  .25  .A/56/12و WO/GA/48/2استندت املناقشات اإ

ة" وأأحاطت امجلعية العامة للويبو ابلوثيقة املعنونة "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلي .26
 (.WO/GA/48/2 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 10البند 

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية

ىل الواثئق .27  A/56/10و A/56/9و A/56/8و A/56/7و A/56/6و A/56/5 استندت املناقشات اإ
 .A/56/15و A/56/14و A/56/12و A/56/11و .A/56/10 Addو



A/56/16 

7 
 

 (.A/56/16 Add.2 جدول الأعامل )الوثيقةمن  10 التقرير عن البند تمكةلانظر  .28

 من جدول الأعامل املوّحد 11لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةتقرير عن 

ىل الوثيقة .29  .WO/GA/48/3 استندت املناقشات اإ

 (.A/56/16 Add.3)الوثيقة  من جدول الأعامل 11 التقرير عن البند تمكةلانظر  .30

 من جدول الأعامل املوّحد 12لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن 

ىل الوثيقة .31  .WO/GA/48/4 استندت املناقشات اإ

"تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات"  امجلعية العامة للويبو ابلوثيقة املعنونةوأأحاطت  .32
 (.WO/GA/48/4 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 13لبند ا

 اجلغرافيةواملؤرشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن 

ىل الوثيقة .33  .WO/GA/48/5 استندت املناقشات اإ

عالمات التجارية أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الو  .34
 (.WO/GA/48/5 الوثيقةوالتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية" )

 من جدول الأعامل املوّحد 14لبند ا

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي  مسائل تتعلق ابدلعوة اإ

ىل الوثيقة .35  .WO/GA/48/6 استندت املناقشات اإ

 (.A/56/16 Add.4 من جدول الأعامل )الوثيقة 14 التقرير عن البند تمكةلانظر  .36

 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 التمنية أأجندةاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات عن قرير ت

ىل الواثئق .37  .WO/GA/48/13و WO/GA/48/8و WO/GA/48/7 استندت املناقشات اإ

ن امجلعي .38  ة العامة للويبو:اإ

تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ " أأحاطت علام ابلوثيقة املعنونة )أأ(
 ؛(WO/GA/48/7 " )الوثيقةالتمنية أأجندةتوصيات 
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قرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية املعنونة " WO/GA/48/8 وفامي خيص الوثيقة )ب(
للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مبواصةل مناقشة القرار املعمتد يف ادلورة "، مسحت وامللكية الفكرية

والأربعني للجمعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة، خالل دورتهيا الثامنة عرشة والتاسعة  الثالثة
ىل ا  .2017 مجلعية العامة للويبو يف عامعرشة، وتقدمي تقرير وتوصيات حول املسأألتني اإ

وصف ملسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات "أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف و  )ج(
ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، وأأحالت (WO/GA/48/13 الوثيقة) "أأجندة التمنية رير االتق اإ

لهي  .الوثيقة تكليف  ااملشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

 املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليديةتقرير عن 
 والفوللكور

ىل الوثيقة .39  .WO/GA/48/9 استندت املناقشات اإ

عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية ابلوثيقة املعنونة "تقرير أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام و  .40
لولية اللجنة للثنائية  ( وفقاWO/GA/48/9 واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور" )الوثيقة

 .2016 ولربانمج معل اللجنة لعام 2016/2017

 من جدول الأعامل املوّحد 17لبند ا

 الويبواللجنة املعنية مبعايري تقرير عن 

ىل الوثيقة .41  .WO/GA/48/10 استندت املناقشات اإ

وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو"  .42
 (.WO/GA/48/10 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

نفاذتقرير عن   اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

ىل الوثيقةاستندت  .43  .WO/GA/48/11 املناقشات اإ

نفاذ"  .44 وأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
 (.WO/GA/48/11 الوثيقة)

 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل الواثئق .45  .PCT/A/48/4و PCT/A/48/3و PCT/A/48/2و PCT/A/48/1 استندت املناقشات اإ
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 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ن امجلعية: .46  اإ

أأحاطت علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"  "1"
 (؛PCT/A/48/1 )الوثيقة

من  6 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، كام هو مبنّي يف الفقرة ووافقت عىل عقد دورة للفريق العامل "2"
 تكل الوثيقة.

 معل الإدارات ادلولية اخلاص ابجلودة

والوارد يف "معل الإدارات ادلولية اخلاص ابجلودة"  علام ابلتقرير املعنونعية امجل أأحاطت  .47
 .PCT/A/48/2 الوثيقة

دخالها عىل الالحئة التنفي  ذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتعديالت املقكرح اإ

ن امجلعية: .48  اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف  "1" اعمتدت التعديالت املقكرح اإ
 ؛PCT/A/48/3 أألأول من الوثيقةرفق امل

بشأأن ادلخول حزي النفاذ  PCT/A/48/3 من الوثيقة 7 واعمتدت القرارات املبيّنة يف الفقرة "2"
 والكرتيبات الانتقالية.

دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دارة للبحث ادلويل واإ  تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ

ن امجلعية، طبقا  .49 ىلوبعد  ،التعاون بشأأن الرباءات عاهدة( من م3)32( و3)16 لأحاكم املادتنياإ  الاس امت  اإ
ممثل معهد تركيا للرباءات ومراعاة مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعروضة يف 

ذ أأحاطت علام ابلتحفظات اليت أأبداها وفد قربص:PCT/A/48/4 من الوثيقة 5 الفقرة  ، واإ

دلويل، كام جاء يف مرفق نص مرشو  التفاق بني معهد تركيا للرباءات واملكتب اوافقت عىل  "1"
 ؛PCT/A/48/4 الوثيقة

دارة للفحص المتهيدي ادلويل ليبدأأ معهل هبذه وعّينت  "2" دارة للبحث ادلويل واإ معهد تركيا للرباءات اكإ
 .2017 ديسمرب 31 الصفة اعتبارا من بدء نفاذ التفاق وحىت

 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

 نظام مدريد

ىل الواثئقاستندت املناقشات  .50  MM/A/50/4و MM/A/50/3و MM/A/50/2و MM/A/50/1 اإ
 .MM/A/50/INF/1و
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 تقرير مرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات

ن امجلعية: .51  اإ

ابلتقرير املرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات  علامأأحاطت  "1"
 ؛املتعلقة بأأموال املرشو  املتبقية 33 الفقرة(، مبا يف ذكل MM/A/50/1 )الوثيقة

ىل امجلعية يف عاملمتست وا "2" بشأأن قاعدة  2017 من املكتب ادلويل أأن يقّدم تقريرا مرحليا جديدا اإ
 .بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات، مبا يف ذكل اس تخدام أأموال املرشو  املتبقية

 وكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتمن بروت )سادسا(9اس تعراض تطبيق املادة 

ن امجلعية: .52  اإ

من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن  )سادسا(9اس تعراض تطبيق املادة " علام ابلوثيقة املعنونةأأحاطت  "1"
 (؛MM/A/50/2 " )الوثيقةالتسجيل ادلويل للعالمات

اس تعراض "من  2 الفقرةالتوصية املُقدمة من الفريق العامل، كام وردت يف واعمتدت  "2"
" من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )سادسا(9 املادة تطبيق

 .(MM/A/50/2 )الوثيقة

ىل اتفاق مدريد فقط  اقكراح بشأأن حالت الانضامم اإ

ن امجلعية: .53  اإ

ىل اتفاق مدريد  اقكراح بشأأن حالت الانضامميف الاقكراحات املُقدمة يف الوثيقة املعنونة " نظرت "1" اإ
 (؛MM/A/50/3 " )الوثيقةوحده

اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، )أأ( من 2( و1)14 تطبيق املادةقرار جتميد  واختذت "2"
ىل اتفاق مدريد وحدهمن " 10 مع ال اثر املبيّنة يف الفقرة " اقكراح بشأأن حالت الانضامم اإ

 اترخي ذكل القرار.(، اعتبار من MM/A/50/3 )الوثيقة

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشكركة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات  التعديالت املقكرح اإ

ن امجلعية: .54  اإ

من الالحئة التنفيذية املشكركة  32و 27و 26و 25و 12 التعديالت املقكرحة عىل القواعد اعمتدت "1"
، 2017 يوليو 1 النفاذاترخي من جدول الرسوم ابللغة الفرنس ية، عىل أأن يكون  7 وعنوان البند 4.7 والبند

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشكركة بني اتفاق " يف املرفق الأول من كام هو مبنّي  التعديالت املقكرح اإ
 ؛(MM/A/50/4 الوثيقة) وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

ضافة  32و 27و 25و 22)اثلثا( و18و 3ديالت املقكرحة عىل القواعد التع تدواعمت "2" واإ
ىل23 القاعدة ، كام هو 2017 نومفرب 1 الالحئة التنفيذية املشكركة، عىل أأن يكون اترخي النفاذ )اثنيا( اجلديدة اإ
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دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشكركة بني  يف املرفق الثاين من "مبنّي  اتفاق وبروتوكول التعديالت املقكرح اإ
 (؛MM/A/50/4 )الوثيقة مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

ضافة القاعدتني 40و 32و 27و 22 التعديالت املقكرحة عىل القواعداعمتدت و  "3" )اثلثا( 27)اثنيا( و27 واإ
ضافة البند ىل الالحئة التنفيذية املشكركة واإ ىل جدول 7.7 اإ  ذالنفااترخي الرسوم، عىل أأن يكون  اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشكركة "يف املرفق الثالث من  ، كام هو مبنّي 2019 فرباير 1 التعديالت املقكرح اإ
 (؛MM/A/50/4 )الوثيقة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

املشكركة اليت اعمتدهتا  ()أأ( و)د( من الالحئة التنفيذية5)24 علّقت نفاذ التعديالت عىل القاعدةو  "4"
 حلني مواصةل الفريق العامل اس تعراض تداعيات تنفيذها.، امجلعية يف دورهتا السابقة

 من جدول الأعامل املوّحد 21لبند ا

 نظام لهاي

ىل الوثيقة .55  .H/A/36/1 استندت املناقشات اإ

دخالها عىل: .56  واعمتدت امجلعية التعديالت املقكرح اإ

 ؛2017 يناير 1التنفيذية املشكركة، عىل أأن يكون اترخي بدء النفاذ  من الالحئة 5 القاعدة "1"

د املكتب ادلويل اترخي  26و 21و 14 والقواعد "2" وجدول الرسوم لالحئة التنفيذية املشكركة، عىل أأن حيّدِّ
 .بدء النفاذ

 من جدول الأعامل املوّحد 22لبند ا

 لش بونةنظام 

ىل الوثيقتني .57  .LI/A/33/2و LI/A/33/1 استندت املناقشات اإ

ن جلنة احتاد لش بونة: .58  اإ

 (املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة)بعض  LI/A/33/1 ابلوثيقةأأحاطت علام  "1"
 (؛اقكراح بشأأن املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة) LI/A/33/2 والوثيقة

 2016/17فامي خيص جع  احتاد لش بونة املتوقّع للثنائية 

 عاانتملعلومات الإضافية املتعلقة ابلإ ابأأحاطت علام ابلبياانت اليت أأدىل هبا أأعضاء احتاد لش بونة و "2"
لهيا يف مرفق الوثيقة " من اتفاق لش بونة3("3)11 مبوجب املادة املُقدمة ، وكذكل LI/A/33/2 واملشار اإ

ىل عية احتاد لش بونةابلبياانت اليت أأدلت هبا الوفود خبصوص تكل الإعاانت يف هذه ادلورة من مج  ، وأأشارت اإ
 أأن الإعاانت اليت مُجعت حىت هذه املرحةل تتجاوز مليون فرنك سويرسي؛

لهيا يف  " من اتفاق لش بونة3("3)11 املادةووافقت عىل أأن تش ّل الإعاانت املُقدمة مبوجب  "3" واملشار اإ
نائية، طبقا للقرارات اليت اختذهتا مجعيات " أأعاله، تدابري للتخلص من جع  احتاد لش بونة املتوقّع للث 2" الفقرة
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" 3"231" و2"231 ، والفقراتLI/A/32/5 " من الوثيقة2"73" و1"73 )انظر الفقرة الفقرتني 2015 عام
 (؛A/55/13 من الوثيقة 235و

 اختاذ اخلطوات الإدارية الالزمة لس تالم الإعاانت امل مع أأن يقدهما أأعضاءوالمتست من املكتب ادلويل  "4"
 " من اتفاق لش بونة؛3("3)11 احتاد لش بونة مبوجب املادة

 فامي خيص الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة

أأنشطة تع ي  نظام لش بونة مبا يف ذكل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات قّررت تكثيف  "5"
 ؛املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية؛

نشاء  "6" طار النظام الأحادي الاشكرااكت، ويف وقّررت مواصةل النظر يف اإ نظام لالشكرااكت، يف اإ
 ؛الاشكرااكت تكلمهنجية حلساب 

دخال زايدة عليه يف رصد جدول رسوم اتفاق لش بونة وقّررت مواصةل  "7" لإعادة النظر فيه واحامتل اإ
 املس تقبل؛

واجامت  غري رمسي واحد وقّررت أأن تس تفيد من الاجامت  القادم للفريق العامل لحتاد لش بونة،  "8"
أأكرث قد يطلب رئيس الفريق العامل من الأمانة تنظميه ملواصةل مناقشة الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة،  أأو
لهيام يف  الأمرينس امي  ل  " أأعاله.7" و"6" الفقرتنياملشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 23لبند ا

 أأسامء احلقول عىل الإنكرنتا يف ذكل مرك  الويبو للتحكمي والوساطة، مب

ىل الوثيقة .59  ..WO/GA/48/12 Rev استندت املناقشات اإ

ىل أأسامء احلقول" وأأحاطت امجلعية العامة للويبو ابلوثيقة املعنونة " .60 مرك  التحكمي والوساطة، ابلإضافة اإ
 (..WO/GA/48/12 Rev )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 24لبند ا

 معاهدة مراكش

ىل الوثيقتنياستندت املن .61  ..MVT/A/1/2 Revو MVT/A/1/1 اقشات اإ

 11و 8 املعدةل ابلصيغة الواردة يف الفقرات 25و 9و 7 مع املواد واعمتدت امجلعية النظام ادلاخيل العام للويبو .62
من الوثيقة نفسها،  14 ، ومع املادتني اخلاصتني الإضافيتني ابلصيغة الواردة يف الفقرةMVT/A/1/1 الوثيقةمن  13و

 .ابعتباره نظاهما ادلاخيل

 ..MVT/A/1/2 Rev وأأحاطت امجلعية ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .63
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 من جدول الأعامل املوّحد 25لبند ا

 تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية

ىل الوثيقة .64  .WO/CC/73/6 استندت املناقشات اإ

ىل 1الواردة يف الفقرات من  علام ابملعلوماتوأأحاطت جلنة الويبو للتنس يق  .65 من  8 اإ
عىل تعيني الس يد سينغ يف منصب مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ملدة ست س نوات وافقت و WO/CC/73/6 لوثيقةا

 غري قابةل للتجديد.

 من جدول الأعامل املوّحد 26لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

ىل  .66  WO/CC/73/5و .WO/CC/73/1 Corrو WO/CC/73/1 الواثئقاستندت املناقشات اإ
 ..WO/CC/73/5 Corrو

ن جلنة الويبو للتنس يق: .67  اإ

ىل 87 ابملعلومات الواردة يف الفقرات من علامأأحاطت  "1"  خبت، وانت WO/CC/73/1 من الوثيقة 91 اإ
للجنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفكرة املمتدة حىت ادلورة العادية  الس يد فيليب فافاتييه عضوا مناواب

 ؛2019 للجنة الويبو للتنس يق يف عام

 .WO/CC/73/1 من الوثيقة 94و 93 ابملعلومات الواردة يف الفقرتنيوأأحاطت علام  "2"

ن جلنة الويبو للتنس يق .68  :اإ

 (؛WO/CC/73/5 توزيع اجلغرايف" )الوثيقةال  بشأأنتقرير " ابلوثيقة املعنونة علام أأحاطت "1"

 .ذاهتا من الوثيقة 18و 17 التوصيات المتهيدية املنصوص علهيا يف الفقرتنيوأأيّدت  "2"

 تقرير مكتب الأخالقيات "2"

ىل الوثيقة .69  .WO/CC/73/2 استندت املناقشات اإ

"التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات"  جلنة الويبو للتنس يق علام ابلوثيقة املعنونةأأحاطت و  .70
 (.WO/CC/73/2 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 27لبند ا

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته

ىل الواثئق .71  .WO/CC/73/INF/1و WO/CC/73/4و WO/CC/73/3 استندت املناقشات اإ
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 تعديالت عىل نظام املوظفني

ن جلنة الويبو للتنس يق: .72  اإ

والثامن والعارش، مبا الثاين  املرفقاتالتعديالت عىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف وافقت عىل  "1"
حزي النفاذ يف  لتدخل، ايدة ادلورية اخلاصة يف املرتباتبشأأن ال  25-3 املادة اجلديدةيف ذكل 

أأو يف اترخي  2017 يناير 1 يفلتدخل حزي النفاذ الواردة يف املرفق الرابع،  التعديالت، وعىل 2017 يناير 1
مم املتحدةجديد تقرّ   ؛ره امجلعية العامة للأ

عداد  "2" س ياسة شامةل لتنقل املوظفني قبل انعقاد ادلورة العادية للجنة التنس يق والمتست من الأمانة اإ
ذا بغرض متكني اللجنة من اس تعراض اس تخدام ال ايدة ادلورة اخلاصة يف املرتبات والبّت  2017 لعام فامي اإ

 أأو حذفها؛ 25-3 اكن يتعنّي الإبقاء عىل املادة اجلديدة

عىل التعديالت عىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف املرفق السادس لتدخل حزي النفاذ ووافقت  "3"
 ؛حسب احلال 2018 أأو الس نة ادلراس ية لعام 2017/2018 اعتبارا من الس نة ادلراس ية

ُ ووافقت عىل التعديل  "4" من لحئة املوظفني كام هو وارد يف  1-1-8دخل عىل القاعدة امل
 ؛عرش الثاين املرفق

من نظام املوظفني للمتكني من تنفيذ التدبري امل مع تنفيذه مّرة واحدة  6-3 تقييد للامدةووافقت عىل  "5"
 .15و 14 واملذكور يف الفقرتني

رفقات ذات الصةل عىل النحو الوارد يف املرفقات أأحاطت علام ابلتعديالت عىل لحئة املوظفني واملو  "6"
 الثالث واخلامس والسابع والتاسع والثاين عرش والثالث عرش.

بقرار عرش، وكذكل  احلادي " الواردة يف املرفقاملوظفني تنقلراسة بشأأن وأأحاطت علام مبضمون "ادل "7"
مل ولكن ، التعيني اذلي أأوىص هبم جملس حتفاب بفكرة الس نة اليت زووز فهيا وضع املرينيالااملدير العام 

 .4-9-4القاعدة  كام هو منصوص عليه يفاحتياطية ، عىل قامئة يُعّينوا

 فيه تعديالت عىل نظام املوظفني بشأأن منحة التعلمي للموظفني املقميني يف بدلمه وغري العاملني

 : 2017 يناير 1وافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل ما ييل، ليدخل حزي النفاذ يف  .73

 من نظام املوظفني؛ )و(14-3 املادة حذف" 1"

ضافة تدبري انتقايل "و 2" ىل املادةاإ تعديالت عىل "الوثيقة املعنونة من " 2"2 كام هو وارد يف الفقرة 5-12 اإ
 (WO/CC/73/4 )الوثيقة "فيه نظام املوظفني بشأأن منحة التعلمي للموظفني املقميني يف بدلمه وغري العاملني

 من جدول الأعامل املوّحد 28لبند ا

 اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية

ىل الوثيقة .74  .A/56/13 استندت املناقشات اإ
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، جمددا، قرار للجنة الويبو للتنس يقالسابعة والأربعون( العادية أأكّدت ادلورة الثالثة والس بعون )ادلورة و  .75
 والعرشين( وأأوصت امجلعية العامة للويبو مبا ييل: دورهتا الثانية والس بعني )ادلورة الاس تثنائية السادسة

 الكرحيب بتدقيق "الإطار الأخاليق"، اجلاري الاضطال  به من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية؛ (1)

الالامتس من الأمانة مراجعة الس ياسة اخلاصة ابملبلغني عن اخملالفات، مع مراعاة ادلروس املس تفادة،  (2)
ا اجملال، وأأفضل املامرسات املُتبعة يف املنظامت الأخرى، والالامتس من اللجنة والتطورات الأخرية يف هذ

 الاستشارية املس تقةل للرقابة اس تعراض تكل املراجعة املقكرحة والتعليق علهيا؛

والالامتس من رئيس مكتب الأخالقيات تضمني التقرير الهنايئ أأيضا معلومات عن أأي حالت قامئة  (3)
جراءات الويبو من حالت  بالغ عن خمالفة، مبا يتفق مع اإ الانتقام ضد شهود يتعاونون مع حتقيق يف حاةل اإ

 املنطبقة؛

جراءات الويبو اخلاصة ابملشكرايت  (4) والالامتس من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اس تعراض س ياسات واإ
امجلعية العامة وجلنة التنس يق، لضامن  بعد الاس تعراض اذلي زوريه املدير العام حاليا، بناء عىل توصية رئيَس 

ىل جلنة  الوضوح والشفافية يف معلية الرشاء يف الويبو، حىت يتس ىن تقدمي الاس تنتاجات و/أأو التوصيات اإ
 الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا ادلول الأعضاء.

 من جدول الأعامل املوّحد 29لبند ا

 اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية

ىل الوثيقتنيا .76  .WO/GA/48/15و A/56/13 ستندت املناقشات اإ

الصادرة عن توصيات ال فقت عىل اوأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام بتقرير رئيس جلنة الويبو للتنس يق و  .77
 (.A/56/16و WO/CC/72/4 )الوثيقتانللجنة الويبو للتنس يق ثة والس بعني الثال ادلورتني الثانية والس بعني و 

 ن جدول الأعامل املوّحدم 30لبند ا

 املوج اعامتد التقرير 

ىل الوثيقة .78  .A/56/16 استندت املناقشات اإ

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك فامي يعنيه، .79  اإ

 (؛A/56/16 الوثيقةاعمتدت هذا التقرير املوج  ) "1"

تبليغها لدلول ونرشها عىل موقع الويبو الإلككروين و مانة اس تكامل التقارير الشامةل والمتست من الأ  "2"
ىل الأمانة يف موعد أأقصاه 2016 أأكتوبر 31الأعضاء يف موعد أأقصاه  . وينبغي تقدمي التعليقات اإ

 .2016 ديسمرب 16 حبلولعترب التقارير ُمعمتدة وبعد ذكل س تُ ، 2016 نومفرب 30
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 الأعامل املوّحدمن جدول  31لبند ا

 اختتام ادلورات

وسائر هيئات ادلول مجلعيات  السادسة وامخلسنيسلسةل الاجامتعات اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو ابلنيابة  .80
 .الويبوالأعضاء يف 

[ييل ذكل املرفق]
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 ميثاق الرقابة ادلاخلية املراَجع كام اعمتدته امجلعية العامة للويبو

 أألف. املقدمة

طارًا لشعبة الرقابة ادلاخلية ) .1 (، وحيدد WIPO( التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )IODيضع هذا امليثاق اإ
وتقيمي معليات املراقبة وأأساليب العمل يف الويبو، بطريقة مس تقةل، من أأجل حتديد املامرسات اجليدة اختصاصاهتا: اختبار 

دارة تكفل لها أأداء هماهما بفعالية، فضاًل عن  وتقدمي توصيات لتحسيهنا. وابلتايل، توفر شعبة الرقابة ادلاخلية ضامانت لالإ
ىل تع ي  املساءةل وحتقيق فعالية التلكفة مساعدهتا يف حتقيق رساةل الويبو وأأهدافها وغاايهتا . كام هيدف هذا امليثاق أأيضًا اإ

 والإرشاف والقيادة واملراقبة ادلاخلية والإدارة املؤسس ية داخل الويبو.

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

 عايري الأداءابء. تعريف الرقابة ادلاخلية وم

(، يعد التدقيق ادلاخيل معلية مس تقةل وموضوعية IIAوفقًا للتعريف املُعمتد من قبل معهد التدقيق ادلاخيل ) .3
ضافة قمية لأعامل أأي منظمة والارتقاء هبا. كام تساعد املنظمة عىل حتقيق أأهدافها بتطبيق مهنج نظايم  ىل اإ واستشارية تريم اإ

جراء  ات تقدير اخملاطر وأأنشطة املراقبة والإدارة الرش يدة وحتسني تكل الإجراءات والأنشطة.منضبط لتقيمي فعالية اإ

تُنفذ وظيفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو وفقا للمعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل ومدونة السلو   .4
لتدقيق ادلاخيل ملنظامت الأمم املتحدة واملؤسسات ( واملعمتدة من ممثيل دوائر اIIAالصادرة عن معهد التدقيق ادلاخيل )

 (.RIASاملالية متعددة الأطراف واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية )

يَُعّرف التقيمي بأأنه معلية منتظمة وموضوعية وحمايدة لتقيمي الأعامل اجلارية أأو املشاريع املس تمكةل أأو الربامج أأو  .5
جراءات تصممي تكل  ىل حتديد وجاهة الس ياسات أأو اإ الربامج أأو الس ياسات وأأساليب تنفيذها والنتاجئ احملققة. وهيدف اإ

أأهداف الويبو، وفعالية وكفاءة تنفيذ تكل الأهداف وأأثرها واس تدامهتا. يسامه التقيمي يف تعمل خربات جديدة وتع ي  املساءةل 
ىل أأدةل، مبا يتيح دمج النتاجئ وال   توصيات يف مراحل صنع القرار يف الويبو.وتوفري معلومات موثوقة ومستندة اإ

تُنفذ أأنشطة التقيمي داخل الويبو وفقًا للمعايري اليت ُوضعت وُاعمتدت من قبل فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي  .6
(UNEG.) 

ساءات السلو   .7 اليت هتم  رىاخملالفات امل عومة الأخ وأأ يَُعّرف التحقيق بأأنه معلية تقّصٍّ رمسي للحقائق للنظر يف اإ
ذا اكن الأمر كذكل، معرفة الشخص أأو الأشخاص  موظفي الويبو ذا اكنت قد وقعت، واإ أأو يف معلومات حولها ومعرفة ما اإ

وزووز أأن تبحث التحقيقات أأيضًا اخملالفات امل عومة املرتكبة من جانب أأشخاص أ خرين أأو أأطراف  املس ئولني عن ذكل.
 ويبو.كياانت أأخرى، اليت تعترب مرضة لل أأو

تُنفذ التحقيقات داخل الويبو وفقًا للمبادئ التوجهيية املوحدة للتحقيقات املعمتدة من مؤمتر احملققني ادلوليني، ووفقًا  .8
 لقواعد وأأنظمة الويبو ادلاخلية.



A/56/16 

Annex 
2 
 

 جمي. الاختصاص

والتحاليل والتقياميت توفر وظيفة الرقابة ادلاخلية لإدارة الويبو ابنتظام وبصفة مس تقةل وموضوعية الضامانت  .9
والتوصيات وادلروس املس تفادة واملشورة واملعلومات من خالل القيام بأأعامل التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى 

 ادلاخيل. وتتضمن أأهدافها:

ام حتديد الوسائل الكفيةل بتحسني درجة الكفاءة والفعالية والتوفري والكرش يد يف الإجراءات ادلاخلية واس تخد )أأ(
 املوارد؛

 تقيمي مدى الالزتام بتطبيق ضوابط حتقيق فعالية التلكفة؛ و )ب(

تقيمي مدى الامتثال لنظام الويبو املايل ولحئته، وللقواعد وللنظام الأسايس للموظفني، ولقرارات امجلعية العامة  )ج(
لو  اخلدمة املدنية ادلولية، ابلإضافة ذات الصةل بعمل املنظمة، وللمعايري املطبقة يف جمال احملاس بة وقواعد مدونة س

ىل أأفضل املامرسات.  اإ

 دال. الصالحيات واملسؤوليات

ىل املدير العام، ولكنه ليس فردًا من الإدارة التشغيلية. يمتتع مدير الشعبة  .10 داراًي اإ يتبع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
يأأخذ مدير الشعبة بنصيحة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  ابس تقاللية وظيفية وتشغيلية عن الإدارة يف أأداء واجباته.

عداد التقارير يف شأأهنا، وفقًا ملا يراه  جراءات وتنفيذها واإ يف ممارسة همامت وظيفته. وملدير الشعبة سلطة املبادرة ابختاذ أأية اإ
 رضوراًي يف س ياق تنفيذ همام اختصاصاته.

قةل عن اكفة برامج الويبو وأأعاملها وأأنشطهتا، بغية ضامن حيادية ومصداقية يعمل مدير الشعبة وموظفوه بصفة مس ت .11
 العمل املُضطلع به.

يؤدي مدير الشعبة وموظفوه أأعامل الرقابة ادلاخلية بأأسلوب همين حمايد ودون احنياز، ووفقًا للمامرسات واملعايري  .12
لية ملنظامت الأمم املتحدة، عىل النحو املُفّصل يف القسم ابء املذكور اجليدة والقواعد املقبوةل واملطبقة بوجه عام يف النظم ادلاخ 

 أأعاله.

ىل مجيع  .13 يُتاح ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يف س ياق تنفيذ املهام، النفاذ غري املرشوط أأو احملدود واملبارش والرسيع اإ
ىل مجيع مباين الويبو جسالت الويبو والتصال ابملس ئولني أأو املوظفني املتعاقدين بأأي صفة م ع الويبو أأاًي اكن نوعها، وادلخول اإ

لأداء واجباته. وملدير الشعبة التواصل مع رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية واللجنة الاستشارية 
 املس تقةل للرقابة.

بش ل فردي، فضاًل عن أأي شاكوى أأخرى حيدد مدير الشعبة ماكتب لس تالم الشاكوى املقدمة من املوظفني  .14
مة من أأي أأطراف داخلية أأو خارجية، بشأأن الإبالغ عن سوء سلو  أأو جتاوزات أأو خمالفات تتضمن عىل سبيل املثال  ُمقدَّ

ساءة اس تعامل السلطة وخمالفة قواعد ولواحئ  ساءة اس تخدام الامتيازات واحلصانة واإ ل احلرص: الاحتيال والفساد والتبديد واإ
ىل تكل الانهتااكت الصادر يف شأأن النظر فهيا  الويبو. وخالفًا ملا تقدم، ل متتد اختصاصات مدير الشعبة يف الأحوال العادية اإ
أأحاكمًا منفصةل، ومن بيهنا املنازعات املتعلقة ابلعمل واملظامل وتظلامت املوظفني من القرارات الإدارية املرتبطة برشوط التعيني 

ذا اكنت مثل واملسائل اخلالفي ة املتعلقة بتقيمي الأداء الوظيفي وتقارير الكفاءة. يقع عىل عاتق مدير الشعبة مس ئولية حتديد ما اإ
ىل هيئات داخلية أأخرى. حالهتا اإ طار اختصاصات الشعبة أأو يتعني اإ  تكل الأمور تنطوي عىل خمالفات تدخل يف اإ
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مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وت ويده ابملعلومات، دون  يضمن املدير العام حق مجيع املوظفني يف التواصل رساً  .15
وذكل ويتعني عىل مجيع موظفي الويبو أأن يتخذوا اخلطوات املالمئة لضامن احلفاب عىل رسية تكل البالغات. خمافة أأي انتقام. 

خالل ابلتدابري املنصوص علهيا يف نظام موظفي الويبو ولحئته فامي يتعلق بتقدمي  تتضمن معلومات خاطئة  اتادعاءدون اإ
هامل حتري دقة املعلومات املتضمنة هبا. أأو  مضلةل عن معد، أأو تقدميها مع اإ

يراعى مدير الشعبة الطابع الرسي لالتصالت مع الشعبة، وحَيُْول دون الإفصاح غري املرخص به عن أأية معلومات  .16
طار معليات التدقيق أأو التقيمي أأو الت  حقيق، ويتعني اس تخدام تكل املعلومات يف حدود ما هو رضوري ُمحّصةل أأو واردة يف اإ

 لأداء واجباته فقط.

زُورى مدير الشعبة اتصالت منتظمة مع مجيع مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى سواء ادلاخليني مهنم أأو اخلارجيني  .17
س ئول الانضباط(. كام زُوري مدير للتأأكد من التنس يق السلمي للأنشطة )مراجع احلساابت اخلاريج، مس ئول اخملاطر، م 

 الشعبة أأيضًا اتصالت بصفة منتظمة مع رئيس مكتب الأخالق وأأمني املظامل.

 هاء. تعارض املصاحل

يف س ياق تنفيذ همام الرقابة، يتجنب مدير الشعبة وموظفو الرقابة ادلاخلية أأي تضارب مصاحل من املتصور حدوثه أأو  .18
. وعىل مدير الشعبة الإ  ْعيلِّ بالغ عن أأي عائق جوهري يؤثر عىل اس تقاللية وموضوعية معل الشعبة، مبا يف ذكل تضارب فِّ

 املصاحل، للنظر فيه من قبل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة.

وخالفًا ملا س بق، ويف احلالت اليت تتعلق ابدعاءات سوء السلو  ضد موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية، يلمتس مدير  .19
 يف شـأأن الترصف الواجب. شعبة مشورة جلنة الويبو الاستشاريةال 

ىل املدير العام، واذلي يقوم  .20 ويف احلالت اليت تتعلق مب امع لسوء سلو  ضد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يُرفع الأمر اإ
بالغ ر  ، يف أأقرب فرصة ممكنة ويف أأجل ل يتجاوز شهرا،بدوره اللجنة املشورة من الامتس جلنة التنس يق و  ئيسابإ

ىل نتاجئ الاستشارية املس تقةل للرقابة  زاء كيفية الترصف. ويتعني عىل اللجنة أأن تنج  تقياميً أأوليًا أأو ترتب لإجنازه. واستنادًا اإ اإ
حاةل املسأأةل غالق القضية أأو اإ ذا اكن يتعني اإ ىل املدير العام ورئيس جلنة التنس يق حول ما اإ ىل  التقيمي، تقدم اللجنة توصية اإ اإ

كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. ويف حاةل الإحاةل، يتعني عىل اللجنة أأن تقدم املشورة بشأأن اختصاصات التحقيق وبشأأن 
 كيان حمقق مالمئ.

بالغ  .21 ابدعاءات سوء السلو  الصادرة ضد موظفي الويبو عىل مس تويي انئب  مدير شعبة الرقابة ادلاخليةويتعني اإ
خطار املدير العام املدير العام ومساعد  املدير العام، ويتعني عليه أأن يقوم، يف أأقرب فرصة ويف أأجل ل يتجاوز شهرا، ابإ

 ورئيس جلنة التنس يق.

بالغ  .22 مدير شعبة  تعني عىلي و ضد املدير العام، ابدعاءات سوء السلو  الصادرة  مدير شعبة الرقابة ادلاخليةويتعني اإ
ىل رئيَس فورا  الأمر أأن يرفع الرقابة ادلاخلية اللجنة الاستشارية املس تقةل  أأن يلمتس مشورةجلنة التنس يق و و امجلعية العامة  اإ

زاء  للرقابة جراء تقيمي  س بل الترصف الواجب.اإ ذا اكن يتعني اإ ىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية حول ما اإ وتقدم اللجنة مشورة اإ
ىل رئيس امجلعية العامة أأويل أأو الكرتيب لإجرائه من قبل حمقق خاريج مس تقل. وبن اء عىل نتاجئ التقيمي، تقدم اللجنة توصية اإ

ىل  حاةل املسأأةل اإ غالق القضية أأو اإ ذا اكن يتعني أأن يطلب من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ ورئيس جلنة التنس يق حول ما اإ
ذا اقكرحا عد ىل اتفاق أأو اإ ذا مل يتوصل الرئيسان اإ رشا  كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. واإ م الأخذ بتوصية اللجنة، يتعني اإ

ىل  انئيب رئيس امجلعية العامة وانئيب رئيس جلنة التنس يق يف القرار. ويف حاةل الإحاةل، يتعني عىل اللجنة أأن تقدم املشورة اإ
 الرئيسني بشأأن اختصاصات التحقيق وبشأأن كيان حمقق مالمئ.
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ىل مشورة اللجنة الاستشار  .23 سداء تكل املشورة يف غضون وحيامث اكنت مثة حاجة اإ نه يتعني اإ ية املس تقةل للرقابة، فاإ
ذا اس تدعت درجة تعقيد املسأأةل م يدًا من الوقت. ل اإ  شهر، اإ

 واو. الواجبات وأأساليب العمل

 الأعضاء.تسهم وظيفة شعبة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة الفّعاةل للمنظمة ويف الزتام املدير العام ابملساءةل أأمام ادلول  .24

جراء التدقيق والتقيمي والتحقيق. وينبغي لأنوا  التدقيق أأن تشمل  .25 تتضمن اختصاصات مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
 ما ييل، دون الاقتصار عىل ذكل: تدقيق الأداء والتدقيق املايل والتدقيق يف الامتثال.

 لع مدير الشعبة مبا ييل:ولتنفيذ همامت الرقابة ادلاخلية بفعالية يف الويبو، يضط .26

وضع خطط معل للرقابة ادلاخلية عىل املدى الطويل والقصري ابلتنس يق مع مراجع احلساابت اخلاريج.  )أأ(
جراء تقيمي س نوي عىل الأقل للمخاطر، عند الاقتضاء، وعىل أأساس هذا التقيمي،  تتأأسس خطة العمل الس نوية عىل اإ

عداد خط ة العمل الس نوية، يلزتم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابلأخذ يف الاعتبار تتحدد أأولوايت العمل. يف س ياق اإ
اكفة الاقكراحات اليت ترد من الإدارة أأو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأو من ادلول الأعضاء. يرسل مدير 

ىل اللجنة الا ستشارية املس تقةل للرقابة الشعبة مرشو  خطة معل الرقابة ادلاخلية، قبل وضع الصيغة الهنائية لها، اإ
بداء الرأأي.  ملراجعهتا واإ

صياغة س ياسات لتنفيذ اكفة وظائف الرقابة ادلاخلية، واليت تشمل التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق، وذكل  )ب(
ىل التقارير مع ضامن احلقوق يف اختاذ  جراءات النفاذ اإ ابلتشاور مع ادلول الأعضاء. توفر الس ياسات قواعد واإ

 الإجراءات القانونية عىل حنو سلمي واحلفاب عىل الرسية.

عداد دليل حيتوي عىل توجهيات للتدقيق ادلاخيل ودليل للتقيمي ودليل لإجراء التحقيق، وعرضها عىل اللجنة  )ج( اإ
ردي الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبداء الرأأي. تتضمن هذه التوجهيات اختصاصات وظائف الرقابة عىل املس توى الف

 وجتميعًا لالإجراءات املعمول هبا. تُراجع تكل التوجهيات مرة لك ثالث س نوات أأو عىل فكرات أأقل من ذكل.

وضع أأنظمة للمتابعة وحتديهثا، هبدف التحقق من اختاذ التدابري الفّعاةل لتنفيذ توصيات الرقابة يف غضون همل  )د(
ىل مدير  يرس شعبة الرقابة ادلاخلية تقار زمنية معقوةل. يرفع رئي ىل ادلول الأعضاء واإ حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ

ىل املدير العام بشأأن احلالت اليت مل تُنفّذ فهيا التدابري التصحيحية املالمئة يف  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ
 الوقت املناسب.

 ذ توصياته.التصال مبراجع احلساابت اخلاريج والتنس يق معه ورصد ومتابعة تنفي )ه(

وضع برانمج لضامن اجلودة وحتسيهنا والالزتام بتنفيذه، عىل أأن يشمل لك جوانب التدقيق ادلاخيل والتقيمي  )و(
جراء مراجعات داخلية وخارجية منتظمة وتقيمي ذايت مس متر وفقا للمعايري املعمول هبا. ويتعنّي  والتحقيق، مبا يف ذكل اإ

جراء التقيمي اخلاريج املس تقل مرة  لك مخس س نوات عىل الأقل. اإ

يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم املتحدة ويف املؤسسات املالية ة ادلاخليالرقابة التواصل مع دوائر  )ز(
 متعددة الأطراف، والتعاون معها، ومتثيل الويبو يف الاجامتعات املعنية املشكركة بني الواكلت.

 عبة الرقابة ادلاخلية:وعىل وجه اخلصوص، يقمّي مدير ش  .27
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 التحقق من موثوقية أ ليات الويبو للمراقبة ادلاخلية وفعاليهتا ون اههتا. )أأ(

التحقق من سالمة البىن التنظميية وأأنظمهتا ومعلياهتا وتقيميها، لضامن الاتساق بني النتاجئ اليت حتقّقها الويبو  )ب(
 والأهداف احملّددة.

جراء تقيمي لفّعالية الويبو )ج( يف الوفاء بأأهدافها وحتقيق النتاجئ وتوجيه ما تقتضيه احلاجة من توصيات واقكراحات  اإ
 لأساليب أأفضل لتحقيق النتاجئ، مع مراعاة املامرسات اجليدة وادلروس املس تفادة.

ىل التأأكد من الامتثال بقواعد الويبو ولواحئها وللس ياسات ادلاخلية ولالإجراءات )د(  مراجعة الأنظمة الرامية اإ
 املتبعة.

التأأكد من الاس تخدام الكفء والفّعال والاقتصادي ملوارد الويبو البرشية واملالية واملادية واحلفاب علهيا وتقيمي  )ه(
 ذكل.

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

جراء التحقيقات فامي يتعلق ابدعاءات سوء السلو  وغري ذكل من اخملالفات يتوىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضًا  .28 اإ
جراء حتقيقات بناء عىل اخملاطر احملّددة.  الأخرى. وملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، من ابب الاستباق، أأن يقّرر اإ

عداد التقارير  زاي. اإ

الرقابة ادلاخلية تقريرًا يوحض فيه أأهداف العملية يف أأعقاب أأي معلية تدقيق أأو تقيمي أأو حتقيق، يصدر مدير شعبة  .29
ونطاقها واملهنجية املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات التصويبية املتخذة أأو التوصيات اخلاصة ابلنشاط املعين 

ن أأمكن، توصيات لإجراء حتسينات وادلروس املس تفادة من النشاط. ويكفل املدير استيفا جراءات احملدد، ويتضمن، اإ ء اإ
معليات التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق والانهتاء مهنا يف التوقيتات احملددة ومراعاة مبادئ الانصاف واملوضوعية وادلقة 

عداد التقارير.  يف اإ

تُعرض مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي عىل مرشيف الربامج وغريمه من املوظفني املعنيني املس ئولني  .30
لية مبارشة عن الربامج أأو عن النشاط اذلي خضع للتدقيق ادلاخيل أأو للتقيمي، وتتاح هلم فرصة الرّد يف غضون همةل مس ئو 

د يف مرشو  التقرير.  معقوةل حتدَّ

ن أأمكن، خطط معل  .31 تتضمن التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي أأية تعليقات مفيدة من املس ئولني املعنيني، واإ
ة املعنية وتوقيتات التنفيذ. يف حاةل عدم اتفاق مدير الشعبة واملدير املس ئول عن الربانمج حول الوقائع الواردة يف الإدار 

براز رأأي لك من مدير الشعبة واملديرين املعنيني يف التقارير الهنائية.  مرشوعات تقارير التدقيق والتقيمي، يتعنّي اإ

ىل اللجنة يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية  .32 ىل املدير العام ونسخة اإ التقارير الهنائية عن التدقيق ادلاخيل والتقيمي اإ
الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. يُتاح ملراجع احلساابت اخلاريج احلصول عىل مستندات أأو واثئق 

 مؤيدة للتدقيق ادلاخيل وتقارير التقيمي بناء عىل طلبه.

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي، وتقارير عن دور الإدارة الناجتة عن التحقيقات،  نرشي  .33
 من اترخي صدورها. ولعتبارات حامية السالمة والأمن شهرعىل موقع الويبو الإلككروين عىل ش بكة الإنكرنت يف غضون 

ومع ذكل،  ، عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو جحب أأج اء من التقرير.هرتئيواخلصوصية، زووز ملدير الشعبة، وفقا ملا ي
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نه زووز لدلول الأعضاء أأن تطلب الاطال  عىل التقارير غري املكشوف عهنا أأو عىل النسخة الأصلية من التقارير احملجوبة؛  فاإ
اتحة تكل الإماكنية حتت رشط الرسية يف ماكتب   .شعبة الرقابة ادلاخليةويتعني اإ

ىل املدير العامما مل ينص امليثاق عىل خالف ذكل،  .34 مع  يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التحقيقات الهنائية اإ
دارة املوارد البرشية؛ ىل مدير اإ واللجنة الاستشارية املس تقةل  مراجع احلساابت اخلاريجويتعني أأن حيصل  توجيه نسخة اإ

 لطلب.للرقابة عىل تقارير التحقيق بناء عىل ا

الويبو من مس توى  ختص موظفي التحقيقات الهنائية اليت تقاريرويتعني عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يقدم  .35
ىل انئب مدير عام أأو مساعد مدير عام ىل رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق،  العام مع توجيه نسخ ديرامل اإ اللجنة و اإ

ويتعني عىل املدير العام أأن خيطر، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئيَس مراجع احلساابت اخلاريج. الاستشارية املس تقةل للرقابة و 
ىل جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، ابلقرار البات يف  امجلعية العامة وجلنة التنس يق، اإ

هناء التعيني، من التشاور مس بقًا مع جلنة التنس يق. ويف  القضية والأس باب الاكمنة وراء ذكل. ومع ذكل ل بد، يف حاةل اإ
ماكنية الاطال  عىل التقارير مع تويخ  احلالت اليت تكون فهيا الادعاءات ُمثبتة، تُمنح لدلول الأعضاء، بناء عىل الطلب، اإ

 الرسية.

ىل ويتعني عرض تقارير التحقيقات الهنائية املتعلقة مبدير شعبة الرقابة ادلاخلية  .36 عىل املدير العام، مع توجيه نسخ اإ
ويتعني عىل املدير رئيَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق، واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. 

ىل جانب اللجنة الاستشارية املس تق ةل للرقابة العام أأن خيطر، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئيَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق، اإ
 يف القضية والأس باب الاكمنة وراء ذكل.لقرار البات ومراجع احلساابت اخلاريج، اب

ويتعني عرض تقارير التحقيقات الهنائية املتعلقة ابملدير العام عىل رئيَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق، مع توجيه نسخ  .37
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلسا  ابت اخلاريج ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية.اإ

ليه يف الفقرة  .38 ذا مل يثبت التحقيق املشار اإ نه يتعني عىل رئيَس امجلعية العامة وجلنة  37واإ الادعاءات الصادرة، فاإ
غالق ا لقضية. وبناء التنس يق، بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، الطلب من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

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

ليه يف الفقرة ذا أأثبت التحقيق واإ  .39 نه يتعني عىل اللجنة أأو لكها ادعاءات سوء السلو بعضا من  37املشار اإ ، فاإ
قلميية، بصدور تكل ادلول الأعضاء، من خالل منسقي اجملموعاالاستشارية املس تقةل للرقابة أأن ختطر، يف أأقرب فرصة،  ت الإ

 ويتعني عىل رئيَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق: الاس تنتاجات و/أأو التوصيات. النتاجئ و/أأو

ه، ويُفّضل أأن يتوىل الكيان توصياته و اس تنتاجاتالتقرير و نتاجئ حمجوب عن ت ويد ادلول الأعضاء مبلخص  )أأ(
ع  داده؛احملقق اإ

وت ويد أأي دوةل من ادلول الأعضاء، بناء عىل طلهبا، بنسخة اكمةل من تقرير التحقيق الهنايئ احملجوب،  )ب(
 ويُفّضل أأن يتوىل الكيان احملقق جحبه؛

ماكنية الاطال ، حتت رشط الرسية، عىل تقرير التحقيق الهنايئ غري احملجوب  )ج( وختويل ادلول الأعضاء اإ
 واختصاصات التحقيق؛
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ىل جلنة  )د( والعمل، مبراعاة مشورة كتابية تقدهما اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، عىل توجيه توصية اإ
جراء تأأدييب. غالق القضية أأو بدء اإ ىل اإ  التنس يق تدعو عىل أأساس جحج مفّصةل اإ

ىل الانعقاد يف غضون شهرين من صدور التوصية من أأجل البت فامي  )ه( غالق ودعوة جلنة التنس يق اإ اكن يتعني اإ
جراء تأأدييب وامليض فيه.  القضية أأو بدء اإ

ومرشوعات النصوص واملواد والنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات معامةل الواثئق  الهنائية تُعامل مجيع تقارير التحقيق .40
 أأو املدير العام. ةادلاخلي يرّصح ابلكشف عهنا مدير شعبة الرقابةمل ذات الرسية التامة، ما 

زووز ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، فامي يتعلق مبسائل الرقابة ذات الطبيعة الثانوية أأو الروتينية داخل الويبو واليت ل  .41
 تتطلب الإبالغ الرمسي، التصال ابملدير اخملتص أأو مراسلته بشأأن تكل املسأأةل.

الشعبة يف أأقرب فرصة، وبيان الإجراءات اليت يكون املدير العام مس ئوًل عن ضامن الاس تجابة مجليع توصيات مدير  .42
اختذهتا الإدارة يف شأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير. يف حال اكنت اس تنتاجات و/أأو توصيات تقرير التحقيق تنطبق 

عضاء بأأن تكل عىل املدير العام، تعنّي عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، يف أأقرب فرصة لها، أأن تبلغ ادلول الأ 
ت.  الاس تنتاجات و/أأو التوصيات قد ُأعدَّ

ىل املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج مع  .43 م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نواًي اإ يقّدِّ
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.  توجيه نسخة اإ

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ت .44 ىل امجلعية العامة للويبو، من خالل جلنة الربانمج واملزيانية يقّدِّ قريرًا س نواًي موج ًا اإ
)التقرير الس نوي(. يواىف املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بنسخة من مرشو  التقرير الس نوي لإبداء الرأأي 

ي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجن ت خالل فيه، وتقدمي تعليقات وفقا ملقتىض احلال. يتناول التقرير الس نو 
الفكرة املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق وأأهداف هذه الأنشطة واجلدول ال مين للعمل املُنج  والتقدم املُحرز يف تنفيذ 

رسال تعليقات عىل التقرير الس نوي الهنايئ يف تقرير منفصل حسب ما يراه  توصيات الرقابة ادلاخلية. زووز للمدير العام اإ
 مناس بًا.

 يتضمن التقرير الس نوي عدة أأمور من بيهنا: .45

جراء بعينه، وصف  )أأ( دارة الويبو عامة أأو أأي برانمج أأو اإ للمشالكت الهامة وأأوجه القصور الرئيس ية املتعلقة ابإ
 واليت تظهر خالل الفكرة قيد النظر.

ن وجد، وصف )ب( ثباهتا مع ما صدر بشأأهنا من أأحاكم مثل ، مبا يف ذكل الوقع املايل اإ لقضااي التحقيق اليت مت اإ
نفاذ القانون وأأية عقوابت متّخذة أأخرى. ىل السلطات الوطنية لإ  التدابري التأأديبية والإحاةل اإ

ل ل توصيات الرقابة ادلاخلية ذات الأولوية العالية الصادرة عن مدير الشعبة أأثناء الفكرة املشموةل  وصف )ج(
 رير.ابلتق

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

 حتديد التوصيات ذات الأولوية العالية يف تقارير سابقة واليت مل يُكمتل يف شأأهنا الإجراءات التصحيحية. )ه(
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داري رئيس ل حيظى مبوافقة مدير شعبة الرق )و( ابة ادلاخلية، ويرى أأنه يش ل خطراً معلومات بشأأن أأي قرار اإ
 حقيقيًا عىل املنظمة.

لأية حاةل شهدت تقييدًا عىل السامح لشعبة الرقابة ادلاخلية ابلطال  عىل السجالت أأو التصال  لخصم )ز(
ىل منشأ ت.  بأأفراد أأو ادلخول اإ

ىل املدير العام بشأأن موقف تنفيذ توصيات مراجع  لخصم )ح( للتقرير املرفو  من رئيس شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
 احلساابت اخلاريج.

ة الرقابة نطاق أأنشط ومعلومات عن، من الناحية املؤسس ية التدقيق ادلاخيل تأأكيد لس تقاللية وظائف )ط(
 ة.وارد لتنفيذ الأغراض املنشوداملومدى كفاية  ادلاخلية

 حاء. املوارد

ىل ضامن  .46 ىل ادلول الأعضاء، يأأخذ املدير العام بعني الاعتبار احلاجة اإ عند تقدمي مقكرحات الربانمج واملزيانية اإ
اس تقاللية معل الرقابة ادلاخلية وتوفري املوارد الالزمة لضامن فّعالية معل مدير الشعبة وقدرته عىل حتقيق الأهداف املنشودة 

د املوارد املالية والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية أأو خارجية أأو من خالل التلك  يف الصادر للشعبة. وحُتَدَّ
مشكركة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقكرحة، واليت س تأأخذ بعني الاعتبار رأأي 

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

يتأأكد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية من توفر موظفني ابلشعبة، معينني وفقا للنظام الأسايس ملوظفي الويبو ولحئته، مع  .47
متتعهم بش ل جامعي بقدر اكفٍّ من املعارف واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية الأخرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة 

  ي  التطوير املهين املس متر للوفاء مبتطلبات هذا امليثاق.ادلاخلية. وأأن يعمل املدير عىل تع

قالته  طاء. تعيني املدير وتقيمي أأدائه واإ

ىل مسابقة دولية  .48 يكون مدير الشعبة خشصًا ذا كفاءات عالية ومتخصصًا يف همام الرقابة. يستند تعيني مدير الشعبة اإ
 ة الاستشارية املس تقةل للرقابة.مفتوحة وشفافة زورهيا املدير العام ابلتشاور مع اللجن

بعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق. يُعنيَّ مدير  يتوىل املدير العام تعيني مدير الشعبة .49
خر الشعبة ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد. بعد انهتاء املدة احملددة ملدير الشعبة، ل يكون أأهاًل لأي منصب أ  

يف الويبو. وينبغي اختاذ اخلطوات، قدر الإماكن، لضامن أأن تكون بداية ولية مدير شعبة الرقابة ادلاخلية غري مطابقة لبداية 
 ولية مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد.

قاةل مدير الشعبة عىل أأساس أأس باب حمددة وموثّقة فقط، وبعد موافقة اللجنة الاستش .50 ارية زووز للمدير العام اإ
 املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق.

 يتوىل املدير العام تقيمي أأداء املدير، بعد تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معها. .51



A/56/16 

Annex 
9 
 

 ايء. بند مراجعة امليثاق

ىل املراجعة من قبل مدير الشعبة واللجنة الاستشارية املس تقةل لل .52 رقابة مرة لك ثالث س نوات خيضع هذا امليثاق اإ
ذا ما اقتىض الأمر. وأأية تعديالت مقكرحة من الأمانة عىل امليثاق تُعرض عىل اللجنة  أأو عىل فكرات أأقل من ذكل اإ

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

 []هناية املرفق والوثيقة


