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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
ىل  3من جنيف،   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 اقرتاحات إلدخال تعديالت على ميثاق الرقابة الداخلية من جانب اللجنة االستشارية املستقلة للرقابة

عداد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  وثيقة من اإ

دخالها عىل ميثاق  الويبو للرقابة ادلاخلية تقرير اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عن التعديالت املقرتح اإ
ىل " هجتو  .1 اقرتاح جلنة املزيانية، يف دورهتا اخلامسة والعرشين، اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة )"اللجنة"(، اإ

تعديالت استرشافية عىل ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية جلعهل ميثاقا منوذجيا مضن منظومة الأمم املتحدة من حيث كفاءة 
 ."رة ضد كبار املسؤولني، ومن حيث اس تقالليهتا وشفافيهتامعليات التحقيق اليت تنطوي عىل ادعاءات صاد

دخالها عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية يك تنظر فهيا امجلعية العامة. ويرس اللجنة أأن .2  تقدم التعديالت املرفقة املقرتح اإ

عداد اقرتاحاهتا، توصية وحدة التفتيش املشرتكة يف تقريرها لعام  .3 خالقيات يف عن الأ  2010وقد راعت اللجنة، يف اإ
ىل أ لية ل (JIU/REP/2010/3)منظومة الأمم املتحدة  ذ دعت اإ الرئيس التنفيذي، مبا  لتحقيق يف الادعاءات الصادرة ضد، اإ

بالغ الهيئة الترشيعية مبارشة ب  ىل جانب التعليقات اليت أأبداها لك من الأمني العام للأمم املتحدةيف ذكل اإ  نتيجة التحقيق، اإ
 يذيني يف منظومة الأمم املتحدة عىل توصية وحدة التفتيش املشرتكة.وجملس الرؤساء التنف 

ن اقرتاحات اللجنة تغطي فئات خمتلفة من كبار املسؤولني، أأي املدير العام، و  .4 نواب فئة وعىل النحو املطلوب، فاإ
متسقة بني ملقرتحة لتكون وقد مصمت اللجنة العمليات ا املدير العام ومساعدو املدير العام، ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية.

ىل أأبعد حد ممكن.  تكل الفئات اإ

ىل  .5 أأنه يف نس بة يعتد هبا من احلالت، ل تكون الادعاءات املس تلمة موثوقة أأو وتشري اللجنة، انطالقًا من معلها، اإ
ىل ذكل، مفن الواحض أأن الادعاءات قد ، أأو أأهنا حيامث ثبتت، ل تشلك سوء سلوك.قابةل للتحقق ضافة اإ تكون واهية أأو  اإ

حاةل تكل احلال حىت اتفهة. وقد تؤدي ىل انهتاك حقوق الفرد املعي اإ ىل رر  لالث لغر  التحقيق اإ  وتشويه مسعته. ذلا،ت اإ
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ىل التحقيق. وتقدم  ىل هيئة خارجية للتحقيق، ما مل يؤكد تقيمي داخيل متهيدي احلاجة اإ حاةل الشاكوى اإ زاء اإ ن اللجنة حذرة اإ فاإ
 ات حرصًا عىل نزاهة تكل التقياميت المتهيدية ومصداقيهتا.اللجنة اقرتاح

وموازين داخلية ترسي عىل مجيع القرارات الإجرائية ضوابط لضامن نزاهة معلية التحقيق وشفافيهتا، تقرتح اللجنة و   .6
ن التعديالت املقرتحة تقتيض من صاحَبي القرار التفاق يف املرحةل املقبةل )أأي  الرئيس ية. غالق القضية أأو متابعة اإ ومن مث فاإ

 النظر فهيا(.

تود اللجنة أأن تؤكد عىل أأن مسأأةل الرسية تكتيس أأمهية قصوى، ل س امي يف مس هتل معلية التحقيق، عندما ل و  .7
عت بعد. ويف هذه املرحةل من العملية، ينبغي أأن يظل عدد  أأحصاب تكون الادعاءات موثقة بعد ول تكون الأدةل قد مجم

 عىل القضية يف حده الأدىن تفاداًي لهتديد جناح التحقيق، ولكن أأيضًا محلاية حقوق الأفراد املعنيني. القرار واملطلعني

هنا تود أأن تذكّر بأأهنا، ربقًا لختصاصاهتا و  .8 فامي يتعلق بدور اللجنة يف معلية التحقيق، فاإ
نه ل يبدو من املالمئ  نية ابلرقابة.( اليت أأقرهتا امجلعية العامة، هيئة استشارية للخرباء مع WO/PBC/24/4 )الوثيقة ذلا، فاإ

دارة معليات التحقيق أأو أأجزاء مهنا مبارشة.ابلنس بة للجنة أأن تتخذ دورًا فعاًل يف  ولكن اللجنة تتوقع أأن تشارك يف مراحل  اإ
حاةل خارجية أأو حتديد املورّ  د اخلاريج الأنسب معينة من العملية قد تس تلزم مشورة اخلرباء، كوضع الاختصاصات املتعلقة ابإ

 شعبة الرقابة ادلاخلية، حلالت تضارب املصاحل. حفص املدير،ابلنس بة للقضية املطروحة، أأو 

ىل هيئة خارجية يف حاةل و .9 حاةل القضية اإ الادعاءات الصادرة ضد املدير العام، ترى اللجنة أأن القرار القايض ابإ
ذلا،  ادلاخلية، جتنبًا لأي تصور حملدودية الاس تقالل أأو تضارب املصاحل.شعبة الرقابة  للتحقيق ل ينبغي أأن يتخذه املدير،

وعقب اختاذ القرار، ل ترى اللجنة  تقرتح اللجنة أأن يمتَّخذ هذا القرار بصفة مشرتكة بني رئييسي امجلعية العامة وجلنة التنس يق.
دارة معلية الإحاةل،أأي حاجز مينع املدير ابلتفاعل مع املوّرد اخلاريج، أأو تقدمي ادلمع لرئييسي  ، شعبة الرقابة ادلاخلية، من اإ

عداد موجز امجلعية العامة وجلنة التنس يق ، عىل النحو املطلوب خالل العملية، كتقدمي املساعدة يف حترير تقرير التحقيق أأو اإ
 هل.

العقوابت الالحقة. فهو ل  تود اللجنة أأن تؤكد بأأن الغاية الأوىل من تقرير التحقيق يه أأن يكون مبثابة أأساس لعمليةو  .10
تحمل المتحيص القانوين خالل تكل الالزمة ل يتضمن النتاجئ والاس تنتاجات حفسب، بل حيتوي أأيضًا عىل الأدةل املفصةل 

ن التحرير اجملدي غالبًا ما يواجه صعوابت ونظرًا ل  وخالل احملامكة القضائية، عند احلاجة.العملية،  طبيعة التقرير وحمتواه، فاإ
ن اللجنة تقرتح أأن تكون تقارير التحقيق املتعلقة بكبار املسؤولني مقرونة مبوجز للنتاجئ والاس تنتاجات  قية ابرزة.تطبي  ذلا، فاإ

كأداة مناس بة لتلبية احتياجات اجلهات املعنية من املعلومات، وحامية حقوق الأفراد املسمني والتشبث ابلشفافية دون 
 الإفصاح عن تفاصيل التحقيق.

ن السلطة التأأديبية حيامثو  .11 جراءات تأأديبية، فاإ ىل اإ يف احلالت املتعلقة بنواب املدير العام/  واحضة أأدى تقرير التحقيق اإ
لحئة موظفي من  2-1-10ربقًا للبندين )د( و)ه( من القاعدة . و مساعدي املدير العام أأو مدير شعبة الرقابة ادلاخلية

دارة املوارد الويبو،   .تطبيق التدابري التأأديبية احملّددة واملدير العام، تباعًا، البرشيةيتوىل مدير شعبة اإ

ن تكل السلطة واملسؤولية تقع عىل عاتق هيئة التعيني، أأي امجلعية العامة.و .12  يف احلالت املتعلقة ابملدير العام، فاإ
الاضطالع هبذه املسؤولية وكيفية  الطرائق اليت ينبغي أأن تتبعها امجلعية العامة يف وتقرتح اللجنة أأن حتدد ادلول الأعضاء

ىل قرارات امجلعية العامة.  التوصل اإ
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زاء لنئ و  .13 زاء الرسية ومن مث اإ هنا أأيضًا تنطوي عىل خمارر أأعىل اإ حقوق املعنيني يف اكنت اجملموعة الأكرب أأكرث متثياًل، فاإ
مل يثبت فهيا بعد مدى سوء السلوك ويسود فهيا افرتا  الرباءة. ويف رأأي اللجنة، مثة عدة  يف مرحةل –احرتام أأصول الإجراء 

جراء تأأديَب أأو عدم الرشوع فيه. زاء الرشوع يف اإ  خيارات لختاذ قرار اإ

قرار بصفة مشرتكة، عقب التشاور ة العامة وجلنة التنس يق ابختاذ من اخليارات املتاحة تلكيف رئييسي امجلعي (1)
جراء تأأديَب.ادلول الأعضاء، مع   يقيض ابلرشوع يف اإ

من اخليارات الأخرى املمكنة تلكيف "جلنة خاصة" مصغرة اتبعة للجنة التنس يق أأو امجلعية العامة، متثل  (2)
جراء تأأديَب أأم ل؛ ومن شأأن تكل  قلميية اكفة، ابس تعرا  تقرير التحقيق والبت يف مسأأةل بدء اإ اجملموعات الإ

حمل بعض الوظائف املامثةل ملا تضطلع به جلنة الأخالقيات التابعة للبنك ادلويل، امللكفة يف مجةل اللجنة أأن تت
 عاجلة ادعاءات سوء السلوك الصادرة ضد رئيس البنك ادلويل.أأمور، مب

رار جلسة مغلقة، ابختاذ قرار من هذا و  (3) يمتثل اخليار الثالث يف تلكيف جلنة التنس يق، اليت تتداول يف اإ

 قبيل.ال 

ن وجد، عىل عاتق ، الأخري خبصوص التدابري التأأديبيةالقرار  مسأأةل اختاذ ظلت تفرت  اللجنة أأنو  .14 امجلعية العامة، ما اإ
ىل هيئة أأخرى. جراء تأأديَب س تقوم، نتيجة العملية التأأديبية، بعر  اقرتاح  مل يمفوَّ  اإ ن الهيئة امللكفة ابلرشوع يف اإ ذلا، فاإ

ما لإغالق القضية أأو تطبيق تدبري تأأديَب.  عىل امجلعية العامة يك توافق عليه، اإ

ماكنية الاو  .15 رالع عىل تنص التعديالت املقرتحة أأيضًا عىل حمك يقيض مبنح ادلول الأعضاء، حتت رشط الرسية، اإ
 ، الصادرة يف صيغة حمررة أأو احملجوبة عن النرش.التدقيق ادلاخيل والتقيميالنسخة الأصلية من تقارير 

دخالها عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية .16 من )ج(  7-1، تقرتح اللجنة النظر يف تعديل املادة ويف س ياق التعديالت املقرتح اإ
بالغ عن نظام املوظفني اليت تنص حاليًا عىل سكل رري ق مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، ابعتبارها من الطرق العديدة لالإ

الرقابة  [التدقيق و] مرش  يف التسلسل الوظيفي الهريم، أأو مكتب املدير العام، أأو مدير شعبة.[ ]..)" اخملالفات
ادلاخلية ابعتباره السبيل الرئييس  مدير شعبة الرقابةي تعيني اللجنة أأنه ينبغوترى  ".]...[ادلاخلية، أأو رئيس جلنة التنس يق

بالغ عن اخملالفات املزعومة حرصًا عىل تلقي مجيع الشاكوى يف الوقت املناسب من جانب املكتب اذلي لكف  واملفضل لالإ
 مبهمة التحقيق للويبو.

دخالها عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية عقب التشاور معو  .17 ىل جانب التعديالت املقرتح اإ املدير العام،  قد ُأعد التقرير اإ
ضفاء اللمسات  واملستشار القانوين، ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية. وُأخذت مجيع التعليقات املس تلمة بعني الاعتبار يف اإ

 الأخرية عىل هذا التقرير والتعديالت املقرتحة.
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خالل ادلورة الثامنة اللجنة عىل أأهبة الاس تعداد لزتويد ادلول الأعضاء مبزيد من التوضيحات عىل النحو املطلوب و  .18
 والأربعني للجمعية العامة للويبو والرد عىل أأي تساؤلت يف هذا الصدد.

ىل  .19 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
ميثاق الويبو ملوافقة عىل التعديالت املدخةل عىل ا

للرقابة ادلاخلية عىل النحو الوارد يف مرفق الوثيقة 
WO/GA/48/16. 

دخالها عىل ميثاق تيل ذكل التعديالت امل] قرتح اإ
 [الويبو للرقابة ادلاخلية
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 لتنظر فهيا امجلعية العامة للويبو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالتعديالت املقرتحة من 

 أألف. املقدمة

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

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

 ا  والقيادة واملراقبة ادلاخلية والإدارة املؤسس ية داخل الويبو.والإرش 

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

 ابء. تعريف الرقابة ادلاخلية ومعايري الأداء

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

جراءات تقدير اخملارر وأأنشطة املراقبة والإدارة الرش يدة وحتسني تكل الإجراءات والأن   شطة.منضبط لتقيمي فعالية اإ

تمنفذ وظيفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو وفقا للمعايري ادلولية للمامرسات املهنية للتدقيق ادلاخيل ومدونة السلوك  .4
( واملعمتدة من ممثيل دوائر التدقيق ادلاخيل ملنظامت الأمم املتحدة واملؤسسات IIAالصادرة عن معهد التدقيق ادلاخيل )

 (.RIASامت احلكومية ادلولية املعنية )املالية متعددة الأررا  واملنظ

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

أأهدا  الويبو، وفعالية وكفاءة تنفيذ تكل الأهدا  وأأثرها واس تدامهتا. يسامه التقيمي يف تعمل خربات جديدة وتعزيز املساءةل 
ىل أأدةل، مبا يتيح دمج النتاجئ والتوصيات يف مراحل صنع القرار يف الويبو.  وتوفري معلومات موثوقة ومستندة اإ

ضعت وامعمتدت من قبل فريق الأمم املتحدة املعي ابلتقيمي تمنفذ أأنشطة التقيمي داخل الويبو  .6 وفقًا للمعايري اليت وم
(UNEG.) 

ساءات السلوك  .7 اليت هتم  اخملالفات املزعومة الأخرى وأأ يمعيّر  التحقيق بأأنه معلية تقّصٍّ رمسي للحقائق للنظر يف اإ
ذا اكنت قد وقعت،  موظفي الويبو ذا اكن الأمر كذكل، معرفة الشخص أأو الأشخاص أأو يف معلومات حولها ومعرفة ما اإ واإ

اخملالفات املزعومة املرتكبة من جانب أأشخاص أ خرين أأو أأررا  أأو  وجيوز أأن تبحث التحقيقات أأيضاً  املس ئولني عن ذكل.
 اليت تعترب مرضة للويبو.كياانت أأخرى، 

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

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

 ادلاخيل. وتتضمن أأهدافها:

حتديد الوسائل الكفيةل بتحسني درجة الكفاءة والفعالية والتوفري والرتش يد يف الإجراءات ادلاخلية واس تخدام  )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()
ذات الصةل بعمل املنظمة، وللمعايري املطبقة يف جمال احملاس بة وقواعد مدونة سلوك اخلدمة املدنية ادلولية، ابلإضافة 

ىل أأفضل املامرسات.  اإ

 املسؤولياتدال. الصالحيات و 

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

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

يعمل مدير الشعبة وموظفوه بصفة مس تقةل عن اكفة برامج الويبو وأأعاملها وأأنشطهتا، بغية ضامن حيادية ومصداقية  .11
مضطلع به.الع  مل امل

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

 أأعاله.

ىل مجيع  .13 يمتاح 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 مع الويبو أأاًي اكن نوعها، وادلخول اإ

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

حيدد مدير الشعبة ماكتب لس تالم الشاكوى املقدمة من املوظفني بشلك فردي، فضاًل عن أأي شاكوى أأخرى  .14
مة من أأي أأررا  داخلية أأو خارجية،  قدَّ بشأأن الإبالغ عن سوء سلوك أأو جتاوزات أأو خمالفات تتضمن عىل سبيل املثال مم

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 اخلالفية املتعلقة بتقيمي الأداء الوظيفي وتقارير الكفاءة. يقع عىل عاتق مدير الشعب ة مس ئولية حتديد ما اإ

ىل هيئات داخلية أأخرى. حالهتا اإ رار اختصاصات الشعبة أأو يتعني اإ  تكل الأمور تنطوي عىل خمالفات تدخل يف اإ
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يضمن املدير العام حق مجيع املوظفني يف التواصل رسًا مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية وتزويده ابملعلومات، دون  .15
وذكل ويتعني عىل مجيع موظفي الويبو أأن يتخذوا اخلطوات املالمئة لضامن احلفاظ عىل رسية تكل البالغات. خمافة أأي انتقام. 

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

مْول دون الإفصاح غري املرخص به عن أأية معلومات  .16 يراعى مدير الشعبة الطابع الرسي لالتصالت مع الشعبة، وحيي
رار معليات التدقيق أأو التقيمي أأو التحق  حّصةل أأو واردة يف اإ يق، ويتعني اس تخدام تكل املعلومات يف حدود ما هو رضوري مم

 لأداء واجباته فقط.

رى مدير الشعبة اتصالت منتظمة مع مجيع مقديم اخلدمات الرقابية الأخرى سواء ادلاخليني مهنم أأو اخلارجيني  .17 جيم
ري مدير للتأأكد من التنس يق السلمي للأنشطة )مراجع احلساابت اخلاريج، مس ئول اخملارر، مس ئ ول الانضباط(. كام جيم

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

 هاء. تعار  املصاحل

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

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

 ريفعيلمتسوخالفًا ملا س بق، ويف احلالت اليت تتعلق ابدعاءات سوء السلوك ضد موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية،  .19
ىلمشورةالأمر الشعبة مدير   يف شـأأن الترص  الواجب.مشورة اللجنة  يلمتسو   جلنة الويبو الاستشارية اإ

ىل املدير العام، واذلي يقوم  .20 ويف احلالت اليت تتعلق مبزامع لسوء سلوك ضد مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، يمرفع الأمر اإ
بالغ ر  ، يف أأقرب فرصة ممكنة،بدوره زاء اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة الامتس املشورة من جلنة التنس يق و  ؤساءئيسابإ اإ

ىل نتاجئ التقيمي، ويتعني عىل اللجنة أأن تنجز تقياميً أأوليًا أأو ترتب لإجنازه.  كيفية الترص . يتعني عىل املدير العام، واستنادًا اإ
ىل كيان خاريج مس تقل  حاةل املسأأةل اإ غالق القضية أأو اإ للتحقيق. ويف حاةل الإحاةل، يتعني ابلتفاق مع رئيس جلنة التنس يق، اإ

 وبشأأن كيان مالمئ للتحقيق. عىل اللجنة أأن تقدم املشورة بشأأن اختصاصات التحقيق

بالغ  .21 الصادرة ضد موظفي الويبو عىل مس تويي انئب ابدعاءات سوء السلوك  مدير شعبة الرقابة ادلاخليةويتعني اإ
خطار املدير العام ورئيس جلنة التنس يق.املدير العام ومساعد املدير العام للتشاور ، ويتعني عليه أأن يقوم يف أأقرب فرصة ابإ

ىل سلطة حتقيق خارجية مس تقةل. حاةل الأمر اإ  معهم يف شأأن اإ

، الأمر أأن يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية فعتعني على احلالت اليت تتعلق مبزامع لسوء سلوك ضد املدير العام، ي  ويف .2122
ىل رئييسي  يف أأقرب فرصة ممكنة،  ىل رئيس و امجلعية العامة  اإ اللجنة  رئيسأأن يلمتس مشورةجلنة التنس يق و مع توجيه نسخة اإ

زاء  الاستشارية املس تقةل للرقابة س بل الترص  س مدير الشعبة املشورة من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة حول يلمت. اإ
نه يتعني عىل مدير خبال  ذكل،  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوما مل توص  الواجب. أأن جيري  شعبة الرقابة ادلاخليةفاإ

 يطلب نعىل نتاجئ التقيمي، يتعني عىل رئيس امجلعية العامة، ابلتفاق مع رئيس جلنة التنس يق، أأ  تكل املزامع. وبناءتقياميً أأوليًا ل 
ىل كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية حاةل املسأأةل اإ غالق القضية أأو اإ ويف حاةل الإحاةل،  اإ

 ق وبشأأن كيان مالمئ للتحقيق.يتعني عىل اللجنة أأن تقدم املشورة بشأأن اختصاصات التحقي
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سداء تكل املشورة يف ظر   .23 نه يتعني اإ ىل مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، فاإ وحيامث اكنت مثة حاجة اإ
ذا اس تدع ل اإ  ت درجة تعقيد املسأأةل مزيدًا من الوقت.أأس بوعني، اإ

 واو. الواجبات وأأساليب العمل

 تسهم وظيفة شعبة الرقابة ادلاخلية يف الإدارة الفّعاةل للمنظمة ويف الزتام املدير العام ابملساءةل أأمام ادلول الأعضاء. .2224

جراء التدقيق والتقيمي والتحقيق. وينبغي لأنواع التدقيق أأن تشمل  .2325 تتضمن اختصاصات مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
 تدقيق الأداء والتدقيق املايل والتدقيق يف الامتثال.ما ييل، دون الاقتصار عىل ذكل: 

 ولتنفيذ همامت الرقابة ادلاخلية بفعالية يف الويبو، يضطلع مدير الشعبة مبا ييل: .2426

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

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

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

، وذكل صياغة س ياسات لتنفيذ اكفة وظائف الرقابة ادلاخلية، واليت تشمل التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق )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 واحلفاظ عىل الرسية.

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

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

ختاذ التدابري الفّعاةل لتنفيذ توصيات الرقابة يف غضون همل وضع أأنظمة للمتابعة وحتديهثا، هبد  التحقق من ا )د(
ىل مدير  ىل ادلول الأعضاء واإ زمنية معقوةل. يرفع رئيس شعبة الرقابة ادلاخلية تقاريرًا حتريرية بصفة دورية ومنتظمة اإ

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

 التصال مبراجع احلساابت اخلاريج والتنس يق معه ورصد ومتابعة تنفيذ توصياته. )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(
 الأررا ، والتعاون معها، ومتثيل الويبو يف الاجامتعات املعنية املشرتكة بني الواكلت.متعددة 

 وعىل وجه اخلصوص، يقمّي مدير شعبة الرقابة ادلاخلية: .2527
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 التحقق من موثوقية أ ليات الويبو للمراقبة ادلاخلية وفعاليهتا ونزاههتا. )أأ(

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

جراء تقيمي لفّعالية الويبو يف الوفاء بأأهدافها وحتقيق النتاجئ وتوجيه ما تقتضيه )ج( احلاجة من توصيات واقرتاحات  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.

قتصادي ملوارد الويبو البرشية واملالية واملادية واحلفاظ علهيا وتقيمي التأأكد من الاس تخدام الكفء والفّعال والا )ه(
 ذكل.

دارة اخملارر. )و(  حتديد موارن تعّر  الويبو للمخارر اجلس مية وتقيميها والإسهام يف حتسني اإ

جراء التحقيقات فامي يتعلق ابدعاءات سوء السلوك وغري ذكل من اخملالفات  .2628 يتوىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأيضًا اإ
جراء حتقيقات بناء عىل اخملارر احملّددة.  الأخرى. وملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، من ابب الاستباق، أأن يقّرر اإ

عداد التقارير  زاي. اإ

تدقيق أأو تقيمي أأو حتقيق، يصدر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا يوحض فيه أأهدا  العملية  يف أأعقاب أأي معلية .2729
ونطاقها واملهنجية املس تخدمة والنتاجئ والاس تنتاجات والإجراءات التصويبية املتخذة أأو التوصيات اخلاصة ابلنشاط املعي 

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

عداد التقارير.  يف اإ

وغريمه من املوظفني املعنيني املس ئولني  تمعر  مرشوعات تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي عىل مرشيف الربامج .2830
مس ئولية مبارشة عن الربامج أأو عن النشاط اذلي خضع للتدقيق ادلاخيل أأو للتقيمي، وتتاح هلم فرصة الرّد يف غضون همةل 

د يف مرشوع التقرير.  معقوةل حتدَّ

ن أأمكن، خطط معل  تتضمن التقارير الهنائية للتدقيق ادلاخيل والتقيمي أأية تعليقات مفيدة من .2931 املس ئولني املعنيني، واإ
الإدارة املعنية وتوقيتات التنفيذ. يف حاةل عدم اتفاق مدير الشعبة واملدير املس ئول عن الربانمج حول الوقائع الواردة يف 

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

ىل اللجنة  .3032 ىل املدير العام ونسخة اإ يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية التقارير الهنائية عن التدقيق ادلاخيل والتقيمي اإ
الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج. يمتاح ملراجع احلساابت اخلاريج احلصول عىل مستندات أأو ولائق 

  وتقارير التقيمي بناء عىل رلبه.مؤيدة للتدقيق ادلاخيل

يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي، وتقارير عن دور الإدارة الناجتة عن التحقيقات، عىل  .3133
من يومًا من اترخي صدورها. ولعتبارات حامية السالمة والأ  30موقع الويبو الإلكرتوين عىل ش بكة الإنرتنت يف غضون 

ومع  واخلصوصية، جيوز ملدير الشعبة، ووفقا ملا يرتأ ى هل، عدم الكشف عن بعض املعلومات أأو جحب أأجزاء من التقرير.
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نه جيوز لدلول الأعضاء أأن  تطلب الارالع عىل التقارير احملجوبة أأو عىل النسخة الأصلية من التقارير احملررة؛ ذكل، فاإ
اتحة تكل الإماكنية حتت رشط ا  .شعبة الرقابة ادلاخليةلرسية يف ماكتب ويتعني اإ

ىل املدير العام .3234 ىل مدي يرفع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقارير التحقيقات الهنائية اإ دارة املوارد مع توجيه نسخة اإ ر اإ
واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقارير التحقيق بناء عىل  مراجع احلساابت اخلاريجويتعني أأن حيصل . البرشية

 الطلب.

ذا اكنت تكل ال ويتعني عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يقدم  .35 ن يف  ختص موظفي التحقيقات الهنائية اليت تقاريرواإ
ىل الويبو من مس توى انئب مدير عام أأو مساعد مدير عام الشعبة نسخة من التقرير  العام مع توجيه نسخ ديرامل ، يرسلاإ

ىل رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق،  ىل رئيس و اإ ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة و مع نسخ اإ مراجع اإ
ىل  ويتعنياحلساابت اخلاريج.  عىل املدير العام أأن خيطر، يف أأقرب فرصة ممكنة، رئييسي امجلعية العامة وجلنة التنس يق، اإ

لبت الهنا ي يف القضية والأس باب الاكمنة وراء جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومراجع احلساابت اخلاريج، اب
 جلنة التنس يق.ومع ذكل، ل بد يف حاةل الإهناء من التشاور مس بقًا مع ذكل. 

عىل رئييسي امجلعية العامة وجلنة التنس يق لختاذ الإجراء  ملدير العاماب املتعلقةتقارير التحقيقات الهنائية  ويتعني عر  .36
ىل ]من جانب امجلعية العامة[ املناسب ، مراجع احلساابت اخلاريجاللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، و  مع توجيه نسخ اإ

 .الرقابة ادلاخليةومدير شعبة 

نه يتعني عىل رئيس امجلعية العامة، عقب التشاور مع رئيس جلنة  )أأ( ذا مل يثبت التحقيق الادعاءات الصادرة، فاإ اإ
غالق القضية. مدير شعبة الرقابة ادلاخليةالتنس يق أأن يطلب من   اإ

ذا )ب( نه يتعني عىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ أأن ختطر، يف  أأثبت التحقيق ادعاءات سوء السلوك، فاإ
قلميية، بصدور تكل النتاجئ، الاس تنتاجات و/أأو  أأقرب فرصة، ادلول الأعضاء، من خالل منسقي اجملموعات الإ

 التوصيات.

للنتاجئ والاس تنتاجات  اء مبلخص حمررتزويد ادلول الأعض]يتعني علهيام رئيسا امجلعية العامة وجلنة التنس يق  ج()
 [توالتوصيا

جراء تأأديَب أأم ل[  ]يتعني علهيام التشاور مع ادلول الأعضاء لس تعرا  نتاجئ التحقيق والبت يف مسأأةل بدء اإ

من جلنة التنس يق/من امجلعية العامة، قصد اس تعرا   أأعضاء ... يتعني علهيام عقد جلنة خاصة، مؤلفة من]
جراء تأأديَب أأم لنتاجئ التحقيق و   [البت يف مسأأةل بدء اإ

جراء تأأديَب أأم ليتعني علهيام ]  [عقد جلنة التنس يق قصد اس تعرا  نتاجئ التحقيق والبت يف مسأأةل بدء اإ

 للرقابة احلق يف الارالع عىل تقارير التحقيقات. يكون ملراجع احلساابت اخلاريج وللجنة الاستشارية املس تقةل .33

ومرشوعات النصوص واملواد والنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات معامةل الولائق  الهنائية تمعامل مجيع تقارير التحقيق .3437
ولكن جيوز  أأو املدير العام. ةادلاخلي الرقابةالتدقيق ادلاخيل و ذات الرسية التامة، ما يرّصح ابلكشف عهنا مدير شعبة 

ماكنية الارالع، حتت رشط الرسية، عىل لرئيس امجلعية العامة، ابلتفاق مع رئيس جلنة التنس يق، أأن  خيول لدلول الأعضاء اإ
 تقارير التحقيق الهنائية املتعلقة ابملدير العام.
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ذات الطبيعة الثانوية أأو الروتينية داخل الويبو واليت ل جيوز ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية، فامي يتعلق مبسائل الرقابة  .3538
 تتطلب الإبالغ الرمسي، التصال ابملدير اخملتص أأو مراسلته بشأأن تكل املسأأةل.

يكون املدير العام مس ئوًل عن ضامن الاس تجابة مجليع توصيات مدير الشعبة يف أأقرب فرصة، وبيان الإجراءات اليت  .3639
 شأأن النتاجئ والتوصيات احملددة يف التقارير. يف حال اكنت اس تنتاجات و/أأو توصيات تقرير التحقيق تنطبق اختذهتا الإدارة يف

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

ىل املدير العام بشأأن تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج مع ي .3740 م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نواًي اإ قّدِ
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.  توجيه نسخة اإ

ىل امجلعية العامة للويبو، من خالل .3841 م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نواًي موجزًا اإ جلنة الربانمج واملزيانية  يقّدِ
)التقرير الس نوي(. يواىف املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بنسخة من مرشوع التقرير الس نوي لإبداء الرأأي 

فيه، وتقدمي تعليقات وفقا ملقتىض احلال. يتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجنزت خالل 
محرز يف تنفيذ  منجز والتقدم امل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق وأأهدا  هذه الأنشطة واجلدول الزمي للعمل امل

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

 الس نوي عدة أأمور من بيهنا:يتضمن التقرير  .3942

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

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

وصفًا للك توصيات الرقابة ادلاخلية ذات الأولوية العالية الصادرة عن مدير الشعبة أأثناء الفرتة املشموةل  )ج(
 ابلتقرير.

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

 حتديد التوصيات ذات الأولوية العالية يف تقارير سابقة واليت مل يمكمتل يف شأأهنا الإجراءات التصحيحية. )ه(

داري رئييس ل حيظى مبوافقة مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، ويرى أأنه يشلك خطراً  )و( معلومات بشأأن أأي قرار اإ
 املنظمة. حقيقيًا عىل

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

ىل املدير العام بشأأن موقف تنفيذ توصيات مراجع  ملخصاً  )ح( للتقرير املرفوع من رئيس شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
 احلساابت اخلاريج.
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ومدى  تهة الرقابة ادلاخليةعىل نطاق أأنشطويعلق التدقيق ادلاخيل،  ومعلومات لس تقاللية وظائف اً تأأكيدو  )ط(
 لتنفيذ الأغرا  املنشودة. هوارداملكفاية 

 املوارد حاء.

ىل ضامن  .4043 ىل ادلول الأعضاء، يأأخذ املدير العام بعني الاعتبار احلاجة اإ عند تقدمي مقرتحات الربانمج واملزيانية اإ
اس تقاللية معل الرقابة ادلاخلية وتوفري املوارد الالزمة لضامن فّعالية معل مدير الشعبة وقدرته عىل حتقيق الأهدا  املنشودة 

د املوارد املالية والبرشية، مبا يف ذكل الاس تعانة مبصادر داخلية أأو خارجية أأو من خالل التلكيف ال يدَّ صادر للشعبة. وحتم
مشرتكة لتقدمي اخلدمات املطلوبة، بصورة واحضة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة، 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  .4144
متتعهم بشلك جامعي بقدر اك ٍّ من املعار  واملهارات وغري ذكل من الكفاءات املهنية الأخرى املطلوبة لتنفيذ همام الرقابة 

 زيز التطوير املهي املس متر للوفاء مبتطلبات هذا امليثاق.ادلاخلية. وأأن يعمل املدير عىل تع

ىل مسابقة دولية  .4245 يكون مدير الشعبة خشصًا ذا كفاءات عالية ومتخصصًا يف همام الرقابة. يستند تعيني مدير الشعبة اإ
 مفتوحة وشفافة جيرهيا املدير العام ابلتشاور مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

بعد موافقة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وجلنة التنس يق. يمعنيَّ مدير  يتوىل املدير العام تعيني مدير الشعبة .4346
الشعبة ملدة حمددة بست س نوات غري قابةل للتجديد. بعد انهتاء املدة احملددة ملدير الشعبة، ل يكون أأهاًل لأي منصب أ خر 

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

قاةل مدير الشعبة عىل أأساس أأس باب حمددة وموثّقة فقط، وبعد موافقة اللجنة الاستشارية  .4447 جيوز للمدير العام اإ
 يق.املس تقةل للرقابة وجلنة التنس  

 يتوىل املدير العام تقيمي أأداء املدير، بعد تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معها. .4548

 ايء. بند مراجعة امليثاق

ىل املراجعة من قبل مدير الشعبة واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مرة لك ثالث س نوات أأو  خيضع .4649 هذا امليثاق اإ
ذا ما اقتىض الأمر. وأأية تعديالت مقرتحة من الأمانة عىل امليثاق تمعر  عىل اللجنة الاستشارية  عىل فرتات أأقل من ذكل اإ

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

 []هناية املرفق والوثيقة


