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 وامليزانية الربنامج جلنة
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ىل  0جنيف، من   4102سبمترب  5اإ

 
 

 اإلدارية والرقابة الداخلي التدقيق شعبة ملدير املوجز السنوي التقرير

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ
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 قامئة اخملترصات املس تخدمة يف النص الإنلكزيي

 

BCM دارة اس مترارية الأعامل  اإ
CPE تقيمي حافظة البدل 
ERP  املؤسس يةالتخطيط للموارد 
FIT الصناديق الاستامئنية 

AIOH  رئيس دوائر التدقيق ادلاخيل 
AH املوارد البرشية 

AHRH دارة املوارد البرشية  اإ
IAOC اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 
IAOD شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية 

IGC واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية 
OOH معهد املدققني ادلاخليني 

OII ميثاق الرقابة ادلاخلية 
IP امللكية الفكرية 
OI تكنولوجيا املعلومات 

PGJ جلنة التظلامت املشرتكة 
JIU وحدة التفتيش املشرتكة 

PBC جلنة الربانمج واملزيانية 

JII  بشأأن الرباءاتمعاهدة التعاون 
PLD شعبة قانون الرباءات 
PPR تقرير أأداء الربانمج 

RBM الإدارة القامئة عىل النتاجئ 
HOHR ممثلو دوائر التدقيق ادلاخيل 
RRP برانمج املاكفأ ت والتقدير 

RRI فريق الإدارة العليا 
SRP برانمج التقومي الاسرتاتيجي 
SRR نظام املوظفني ولحئته 
UAT قبول املس تخدم اختبار 

NU الأمم املتحدة 
NUNG فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي 
UNRIS ممثلو دوائر التحقيق يف الأمم املتحدة 

UNRIAS ممثلو دوائر التدقيق ادلاخيل يف الأمم املتحدة 
VSP برانمج الإهناء الطوعي للخدمة 
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 التقرير الس نوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
 

ىل  4102يوليو  0من   4102يونيو  21اإ

 معلومات أأساس ية
وفقا  الغرض من شعبة الويبو للتدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية هو توفري الرقابة ادلاخلية املس تقةل والفعاةل للويبو، .0

 للأحاكم اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء يف ميثاق الرقابة ادلاخلية.

ىل  .4 ويقيض ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية بأأن يقدم مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية تقريًرا س نواًي موجًزا اإ
ىل املدير العام  واملدقق اخلاريج، موحًضا فيه الأنشطة اليت مت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، ونسخة من هذا التقرير اإ

ه هذه الأنشطة ونطاقها، واجلدول الزمين للعمل املنجز، والتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات ذات الأولوية. ويُرفع  تنفيذها، وتوجُّ
ىل امجلعية العامة، ويتيح لأمه أأحصاب املصاحل وموظفي الويبو بصفة عا مة الإحاطة علًما بتقارير هذا التقرير املوجز أأيًضا اإ

وتقدم الشعبة أأيًضا تقريًرا مرحلًيا كتابًيا عن خطط العمل  الشعبة وأأنشطهتا والتحدايت اليت تواهجها يف الاضطالع مبهاهما.
ىل جلنة الربانمج واملزيانية.  الس نوية اإ

 التخطيط واملعايري والقواعد
أأنظمة الرقابة والربامج واملشاريع والعمليات يف التدقيق ادلاخيل تشمل أأنشطة شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  .2

 ترصد الشعبة وتقدر مالءمة وكفاءة بيئة الرقابة يف الويبو، والاس تخدام الفعال والكفء للموارد.و  التجارية يف الويبو وتقيميها.
الغش والفساد  عىل سبيل اذلكر ل احلرص:كام حتقق الشعبة يف ادعاءات سوء السلوك أأو الإساءات أأو اخملالفات مبا يف ذكل 

ساءة اس تخدام السلطة وانهتاك نظام الويبو ولواحئها. ساءة اس تخدام الامتيازات واحلصاانت واإ  والهدر واإ

وتلزتم شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف أأداهئا أأنشطة التدقيق ابلإطار ادلويل للمامرسات املهنية اذلي أأصدره  .2
وابملثل، تسرتشد شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف أأعامل التحقيق اليت جترهيا ابملبادئ  ققني ادلاخليني.معهد املد

. أأما التقيمي فيجرى وفقا 4112التوجهيية املوحدة واملبادئ التوجهيية للتحقيق اليت صدق علهيا مؤمتر احملققني ادلوليني يف 
 مي كام حددها فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي.للمعايري ادلولية ملامرسات التقي

 ومتاش يا مع ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية، وضعت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف اعتبارها العوامل التالية: .5
دارة الويبو والتعليقات الواردة من ادلول  تقيمي اخملاطر والوجاهة والتأأثري عىل البدلان ودورة الرقابة والتعليقات الواردة من اإ

 كام عّدت الشعبة مواردها املتاحة من مضن العوامل املعتربة. الأعضاء.

وقد وضعت الشعبة مهنجية لتقيمي اخملاطر مبنية عىل توجيه معهد املدققني ادلاخليني واملامرسات اجليدة املعمول هبا يف  .1
واس تخدمت الشعبة مهنجيهتا لتقيمي اخملاطر هذا الشأأن.

1
  يف حتديد مس توى تغطية التدقيق الالزم لفرتة الس نتني احلالية. 

وتبذل الشعبة هجوًدا متضافرة ليك تدرج يف خطة الرقابة اخلاصة هبا اجملالت اليت تامتىش مع أأولوايت س ياسات الويبو  .7
ىل الشعبة. وحترص الشعبة عىل مواكبة التطورات بشأأن توجه  وبراجمها كام وردت يف الواثئق العامة و/أأو الواثئق املرسةل اإ

                                                
1

أأكرث تفصياًل الاحامتل والأثر، ونتج عن ذكل تقيمي  من خالل حتسني حتديد 4100امجلع بني الاحامتل والأثر يعطي قمي اخملاطرة. وعُّدل منوذج تقيمي اخملاطر يف  
معايري حلساب الاحامتل )الفرتة املنقضية منذ تقرير التدقيق الأخري، نتاجئ التدقيق،  2للمخاطر يف الويبو. وقد حددت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية 

، الأمهية النسبية املالية، شواغل الإدارة/اللجنة الاستشارية اخملاطر املتأأصةل يف وظائف الأعامل التجارية، التغيريات يف العمليات التجارية، التغيري يف الإدارة
ت شعبة التدقيق ادلاخيل املس تقةل للرقابة، اترخي الغش، الأمهية اجلوهرية للوظيفة ـ جوهرية/غري جوهرية( ومعيارين حلساب الأثر )الأثر املايل والسمعة(. وحدد

 اخملاطر القانونية والامتثال( ويه تقابل تصنيفات اخملاطر.و اخملاطر التشغيلية و  اخملاطر الاسرتاتيجيةو  ليةاملا فئات ترجيح أأخرى )اخملاطر 2والرقابة الإدارية 
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الس ياسة العامة، من خالل اس تعراض الواثئق الاسرتاتيجية والتشغيلية، كتكل اخلاصة ابمجلعية العامة والربانمج واملزيانية 
ير الشعبة أأو من كام يشارك مد واللجان ادلامئة والتعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته وغريها من واثئق الربامج والتخطيط.

دارة العليا برئاسة املدير العام أأو يف الاجامتعات الفردية املنتظمة مع الأخري.  ينوب عنه يف الاجامتعات املنتظمة واخلاصة لالإ
  ومن خالل هذه العمليات، تزداد الشعبة وعًيا بأأولوايت الربامج والأهداف اللكية للمنظمة.

ىل العمل املنجز من قبل القامئني بأأعامل املراقبة ال خرين مثل املدقق اخلاريج  وتستند .1 عداد خطهتا اإ الشعبة أأيًضا يف اإ
ويسمح التنس يق مع هيئات الرقابة  ووحدة التفتيش املشرتكة أأو التقياميت اليت تطلهبا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

طية مالمئ للرقابة مع جتنب "الأعباء املفرطة للرقابة" يف اجملالت اليت تشهد أأنشطة الأخرى للشعبة أأن تقدم مس توى تغ 
  رقابية متعددة؛ عىل سبيل املثال التدقيق والتقيمي ادلاخليني واخلارجيني.

ول ومتاش يا مع ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية، أأخذت الشعبة بعني الاعتبار أأثناء معلية التخطيط برمهتا تعليقات ادل .2
  الأعضاء والشعبة واملدير العام والإدارة.

وأأخرًيا، فامي خيص التحقيقات، تبذل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية لك اجلهود للبت يف الشاكوى يف الوقت  .01
مسح ذكل  وقد وقد حتقق جناح كبري يف هذا الصدد خالل فرتة التقرير كام يرد يف اجلزء اخلاص "بأأنشطة التحقيق". املناسب.

جراء املزيد من العمل الاستبايق يف جمال ماكحفة الغش وردعه واكتشافه.  للشعبة ابإ

ىل مديري الربامج وأأتيحت مجليع موظفي الويبو عرب ش بكة  4102وس نة  4102وقد أأرسلت خطط الرقابة س نة  .00 اإ
وجيري  ىل حنو يراعي املزيانية.مع تعديالت بس يطة يف الوقت املناسب وع 4102وقد أمُكلت خطة س نة  الويبو ادلاخلية.

  حالًيا كام يرد يف املرفق الأول. 4102تنفيذ خطة س نة 

 نتاجئ وتوصيات هممة للرقابة ادلاخلية
أأبلغت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عن نتاجئ يف اجملالت الرئيس ية التالية .04

2
دارة الربامج واملرشوعات من  : اإ

دارة احملافل، خالل همام متنوعة، ومعلية  دارة املوارد البرشية، واإ توليد الإيرادات بناء عىل نظام مدريد ونظام لهاي، واإ
ن التعليقات التالية توحض نتاجئ أأعامل الرقابة املنجزة أأثناء  وتبادل املعارف وأأمن املعلومات. ووفقًا مليثاق الرقابة ادلاخلية، فاإ

 الفرتة.

جراءات فعلية فامي .02 ىل مجيع التوصيات الصادرة عن   يتعلق ابملسائل احملددة.وقد اختذت الإدارة اإ وتس تجيب الإدارة اإ
وتصدر خطط العمل بشأأن  الشعبة من خالل وضع خطة مش متةل عىل أأنشطة مقرتحة وموظفني مس ئولني وموعد هنايئ.

ابلإدارة عىل حنو منتظم ملراجعة  وتلتقي الشعبة الإدارة مع تقارير الشعبة أأو تناقش ابلتفصيل يف الشهر التايل لإصدار التقرير.
 حاةل تنفيذ التوصيات العالقة.

                                                
2

 قامئة التقارير واردة يف املرفق الثاين. 
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دارة الأداء  اإ
اكن من شأأن تثبيت تقرير أأداء الربانمج .02

3
والتدقيق يف الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو السامح بتقيمي التقدم احملرز  

 يف الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو.

ءات مع ادلول الأعضاء يف الويبو ومديري برامج الويبو والأمم املتحدة وغريها من املنظامت وقد أأجرت الشعبة اس تقصا .05
دارة القامئة عىل النتاجئ  ادلولية. ووضعت نتاجئ الاس تقصاءات الويبو مضن املنظامت اليت أأحرزت تقدًما كبرًيا يف وضع نظام لالإ

  وتنفيذه.

طار أأفضل ق .01 امئ عىل النتاجئ )النتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء وأأسس املقارنة ويعد التقدم احملرز عىل صعيد وضع اإ
وميكن حتسس نتيجة هذه اجلهود  والأهداف( وتعزيز املعارف ادلاخلية بشأأن الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو جديًرا ابلثناء.

دارة الأداء، ينبغي أأن تُعطى الأولوية  ولتعزيز من خالل حتسن معلية وضع خطط العمل وجودة الواثئق املتصةل ابملوضوع. اإ
طار مساءةل رمسي بغية توحيد الهيلك احلايل وحتسني احلومكة يف املنظمة بوجه عام. ومن دواعي رسور الشعبة أأن  لوضع اإ

ىل ادلول الأعضاء يف سبمترب  طار املساءةل س يقدم اإ  .4102حتيط علًما بأأن اقرتاح اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ/ توجيه ملمثيل ادلول الأعضاء.وتشمل جمالت التحسني الأخرى اس تعر  .07 وعىل  اض س نوي لالإ
دارة القامئة عىل النتاجئ عىل  حنو مماثل، ينبغي وضع خطة لتدريب املوظفني بناء عىل احتياجات التدريب احملددة ابلنس بة لالإ

  أأن تُدمج يف برانمج الويبو للتدريب املؤسيس.

ح .01 ىل اإ ومع ذكل، ل يزال ابلإماكن القيام  راز تقدم بشأأن مؤرشات الأداء وبياانت الأداء.وأأشارت معلية التثبيت اإ
ىل حمصةل/تأأثري فضاًل عن ضامن وجود أأساس مقارنة سلمية مجليع مؤرشات  ىل نتاجئ مستندة اإ ابملزيد من العمل للوصول اإ

  الأداء.

 تقيمي حافظة البدل
ـ أأاكدميية الويبو وأأنشطة  4117نشاًطا، واليت تشمل ـ منذ  71 ركز تقيمي حافظة دوةل اتيلند املس تقل عىل حتليل .02

ىل نظام مدريد  حتديث الأعامل ومرشوع مضن جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات ودمع الانضامم اإ
ملاكتب اخلارجية والتنس يق وموقع كام قمّي أأيًضا هنج الويبو ودور املكتب الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئ ودور ا ونظام لهاي.

 الويبو الاسرتاتيجي يف هذا البدل.

جامًل، أأسهم ما عدده  .41 نشاًطا يف حتقيق نتاجئ الويبو املرتقبة عىل  71نشاًطا من الأنشطة اخملتارة البالغ عددها  57واإ
قلميية للبدل  وقد اتسقت أأنشطة الويبو مع الاحتياجات مس توى النواجت عىل مدار الس نوات الست املاضية. املؤسس ية والإ

وقد احتلت الويبو ماكنة الأطراف الفاعةل الهامة يف جمال امللكية الفكرية يف  وأأسهمت يف حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية.
دارة امللكية الفكرية.  اتيلند، خاصة من منظور اإ

ية بوصفها أأجزاء من خطط أأو أأطر موحدة ولكن تبني أأن أأنشطة الربامج العديدة املنفذة يف اتيلند ليست لها الأولو  .40
ومل تسهم أأنشطة الويبو كثرًيا يف  للبدل بسبب عدم حتديد مس ئولية التخطيط واملراقبة املوحدين للعمليات املنفذة داخل البدل.

اخلدمة  من ر الأنشطة للحفا  عىل مس توى عال  ومل جتر متابعة أ اث تكوين الكفاءات بسبب نقص التقيمي والتخطيط املعمقني.
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الأنشطة مس تدامة يف لك الأحوال بسبب نقص اسرتاتيجيات اخلروج ومعليات تقيمي الاحتياجات املشرتكة  ومل تكن
 والتخطيط لها مع رشاكء قادرين عىل ضامن حتقيق النفع املس تدام عىل املدى الطويل.

دارة الصناديق الاستامئنية  اإ
فضاًل  ربامج بشلك أأسايس من مزيانية فرتة الس نتني املعتادة اخلاصة هبا.تس متد الويبو مواردها الالزمة لتنفيذ أأنشطة ال .44

ضافية خارج املزيانية من خالل عدد من التفاقات مع البدلان املاحنة ليك تنفذ أأنشطة حمددة  عن ذكل، تتوفر للويبو موارد اإ
 4وال من خالل الصناديق الاستامئنية.وهذه التفاقات تكون غالًبا يف صورة مذكرة تفامه وتدار الأم يف نطاق وليهتا.

جراءات الويبو املعمول هبا فامي خيص بدء املعامالت املتعلقة  .42 ىل اإ وعىل صعيد املعامالت، لوحظ مراعاة الامتثال اإ
ىل  ابلصناديق الاستامئنية والتصديق علهيا وتسجيلها. دارهتا، تدعو احلاجة اإ وفامي خيص تنظمي الصناديق الاستامئنية واإ

يجية رمسية فامي يتعلق ابملوارد الإضافية من خارج املزيانية مبا يف ذكل الصناديق الاستامئنية اليت تسمح ابمتثال أأنشطة اسرتات 
وينبغي أأن حتدد هذه  الصناديق الاستامئنية عىل حنو أأفضل مع النتاجئ املرتقبة وأأهداف الربامج عىل صعيد املنظمة.

 هل ميكن للويبو واجلهات املاحنة أأن حتقق الأهداف اخلاصة بلك مهنا عىل حنو أأفضل الاسرتاتيجية أأيًضا الإطار اذلي من خال
  من خالل اتفاقات الصناديق الاستامئنية.

قلميية أأن يعزز  ومن شأأن حتديد الأدوار .42 واملس ئوليات بوضوح بني برامج الويبو واملاكتب اخلارجية واملاكتب الإ
دارة العالقة ابجلهات املاحنة.التخطيط والتنفيذ واملراقبة والإبالغ بش  أأن أأنشطة الصناديق الاستامئنية وأأن يزيد من فعالية اإ

دارة الصناديق الاستامئنية.  ويتطلب ذكل التنس يق والتعاون عىل حنو أأفضل بني برامج الويبو املرتبطة ابس تخدام الأموال واإ

 )قانون الرباءات( 0الربانمج 
وقد شلك ذكل حتداًي يف ظل غياب تقياميت مماثةل  القواعد واملعايري يف الويبو.أأجرت الشعبة أأول تقيمي لنشاط وضع  .45

 منجزة يف منظامت أأخرى يف منظومة الأمم املتحدة رمغ أأمهية نشاط وضع القواعد واملعايري يف ولية منظامت الأمم املتحدة.

ىل حتقيق هدف عام وهو "التطوير التدرجيي للقانون وامل 0يسعى الربانمج و  .41 امرسات ادلولية بشأأن الرباءات عىل حنو اإ
متوازن مبا خيدم مصاحل ادلول الأعضاء واملنتفعني واجملمتع كوس يةل للتشجيع عىل الابتاكر ونقل التكنولوجيا، ل س امي يف البدلان 

ىل نظام الاقتصاد احلر". دمع مناقشات اللجنة  يف جمالت العمل التالية: 0تؤدى أأنشطة الربانمج  النامية والبدلان املنتقةل اإ
دارة املعاهدات فامي  ادلامئة املعنية بقانون الرباءات وأأنشطهتا؛ وتقدمي املشورة لدلول الأعضاء بشأأن الترشيعات والس ياسات؛ واإ

 يتعلق مبعاهدة بودابست واتفاقية ابريس ومعاهدة قانون الرباءات.

ىل ينفذ بفعالية وحيقق النواجت  0وقد وجد التقيمي أأن الربانمج  .47 اخملطط لها من خالل معل متقن عايل اجلودة يس تجيب اإ
ل أأن الربانمج مل حيرز  احتياجات متلقي اخلدمات. جناز مجيع النتاجئ الرئيس ية اخلاصة ابلربانمج وفقًا للربانمج واملزيانية، اإ ورمغ اإ

أأما من  ادلولية عىل حنو متوازن.سوى تقدم بس يط فامي خيص حتقيق هدفه العام وهو التطوير التدرجيي للقانون واملامرسات 
طار أأكرث دقة  انحية الفعالية، فقد اكن أأداء الربانمج جيًدا فامي خيص حتقيق نواجت جيدة يف الوقت املناسب. ويلزم وضع اإ

يف فالإطار الوارد  للتخطيط واملراقبة والنتاجئ لمتكني تقيمي فعالية عنارص الربانمج ووجاههتا وتأأثريها عىل حنو أأكرث دقة.
لهيا واثئق الربانمج واملزيانية اليت صدرت  4100-4101الربانمج واملزيانية للفرتة  شابته مواطن ضعف كبرية واليت تطرقت اإ

 مؤخًرا.
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يرادات بناء عىل نظام مدريد ونظام لهاي  معلية توليد الإ
ويوفر  مات اخلدمة(.يسهل نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات تسجيل العالمات )العالمات التجارية وعال  .41

نظام لهاي للتسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية أ لية لتسجيل الرسوم والامنذج يف البدلان و/أأو املنظامت احلكومية 
 ادلولية الأطراف يف اتفاق لهاي.

صول عىل امحلاية يف ويوفر النظامان املذكوران أ نًفا ملاكل العالمة التجارية أأو الرمس أأو المنوذج الصناعي وس يةل للح .42
يداع طلب واحد ببساطة دلى املكتب ادلويل للويبو بلغة واحدة مقابل رسوم واحدة بعمةل واحدة  بدلان عديدة عن طريق اإ

ويكون للتسجيل ادلويل نفس التأأثري يف أأي من البدلان املعينة كام لو اكنت العالمة التجارية ـ أأو  )الفرنك السويرسي(.
 صناعي ـ مسجةل مبارشة دلى املكتب الوطين للك بدل، ما مل يرفض املكتب الوطين للبدل املعين امحلاية.الرمس أأو المنوذج ال 

وليك حيقق نظاما مدريد ولهاي الهدف الاسرتاتيجي املمتثل يف توفري خدمات ملكية فكرية عاملية رائدة بشأأن  .21
عداد وثيقة اسرتاتيجية ليك  تكون مبزنةل خارطة طريق تعرف بوضوح أأهداف العمل العالمات والرسوم والامنذج، ينبغي اإ

 وقد أأعدت الإدارة ال ن الوثيقة واعمتدهتا. ووسائل حتقيقها يف الأجلني املتوسط والطويل.

ىل معلية دفع أأكرث فعالية وهيلك رسوم فعال للحفا   .20 وينبغي حتليل هيلك الرسوم احلايل ومعلية ادلفع بغية التوصل اإ
وينبغي أأن هتدف  ة يف ضوء الزايدة املتوقعة يف حالت الانضامم والتوسع اجلغرايف يف لك من النظامني.عىل الاس تدامة املالي

ىل تسجيل تاكليف املعامالت وحتسيهنا عىل حنو أأكرث فعالية وتعزيز دقة معادةل حساب تلكفة  حتسينات العملية أأيًضا اإ
 الوحدة.

دارة ليك وس يوفر التحليل الاكمل ملتطلبات التوظيف واملهار  .24 ات والكفاءات املطلوبة لالك النظامني معلومات قمية لالإ
ومما ل شك فيه أأن الزايدة املرتقبة يف  تتخذ قرارات مس تنرية ملعاجلة املسائل بفعالية يف بيئة امللكية الفكرية املتطورة ابس مترار.

ىل توظيف موظفني ذوي همارات لغوية خاصة.   حالت الانضامم قد ختلق حاجة اإ

ىل التحسني فامي خيص وظيفيت خدمة العمالء ومراقبة اجلودة حيث سزتيد فعالية و  .22 قد لوحظت جمالت أأخرى حباجة اإ
ذا ما ُحددت الأدوات املناس بة واس ُتخدمت. ولزايدة الاتساق والفعالية، ينبغي أأن تكون اخلطوة الأوىل  التشغيل وكفاءته اإ

  أأن توضع س ياسات ومبادئ توجهيية للخدمتني.

ىل تعزيز أأنظمة تكنولوجيا املعلومات املس تخدمة  ومن .22 كامل مرشوع حتديث تكنولوجيا املعلومات اذلي يريم اإ املتوقع اإ
دارة أأن جتري مراجعة للمرشوع لحقة للتنفيذ.4102يف نظايم مدريد ولهاي بهناية   . وينبغي لالإ

كرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية تقيمي خدمات ادلمع املقدمة للجنة احلكومية ادلولية بشأأن امللكية الف
 والفوللكور

ىل اللجنة احلكومية ادلولية  .25 ويعد الهدف الأسايس من هذا التقيمي تقيمي فعالية خدمات ادلمع اليت تقدهما أأمانة الويبو اإ
ولية وادلروس وينظر هذا التقيمي يف مدى تلبية خدمات ادلمع لحتياجات اللجنة احلكومية ادل وكفاءة هذه اخلدمات.

 املس تفادة يف هذا الشأأن والعمليات املتعددة الأطراف الأخرى.

جيايب نسبته  .21 % من جانب 21وختاًما، تليب الويبو احتياجات اللجنة احلكومية ادلولية اللكية من خالل تقيمي اإ
وقد قُدمت توصيات معلية بشأأن  ل.ومنا انحية توفري اخلربة الرضورية، تبني أأن الأمانة تؤدي هممهتا عىل حنو فعا املشاركني.

ونظًرا للمنعطف احلايل اذلي  التواصل واملنشورات ومعلية التسجيل ومعلية الاختيار ابلنس بة لصندوق الويبو للتربعات.
ليه املفاوضات، اقرتح بعض املشاركني أأن جتري الأمانة املزيد من العمل الاستبايق.   وصلت اإ
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دارة املوارد البرشية: ترك املو   واملاكفأ ت والتقدير ظفني للخدمة، واملزااي واملس تحقات،اإ
ىل يونيو  4112نتج عن تنفيذ برانمج الإهناء الطوعي للخدمة يف الفرتة من أأكتوبر  .27 هناء خدمة  4101اإ موظًفا من  17اإ

جاملية مقدرة مببلغ  قرتاح الإهناء وقد اكن ا مليون فرنك سويرسي. 44ذوي مناصب مرصودة يف املزيانية العادية، بتلكفة اإ
الطوعي للخدمة اذلي اعمتدته ادلول الأعضاء يفيد بأأن تس تخدم املناصب املرتوكة يف توظيف همارات وكفاءات غري موجودة 

 داخل املنظمة مثل املهارات الإدارية وبعض املهارات اللغوية فضاًل عن اخلربة التكنولوجية وادلراية مبجال امللكية الفكرية.

لأمانة يفيد بعدم استبدال مناصب املوظفني العاملني لفرتة طويةل واذلين ُعّينوا بصفة رمسية، مما ينتج وقد اكن اقرتاح ا .21
دارة املوارد البرشية أأن شغل املناصب  ومل حيدث ذكل. عنه اخنفاض صايف يف عدد املوظفني. وابلرمغ من ذكل، أأوحضت اإ

عادة تنظمي املرتوكة حسب برانمج الإهناء الطوعي للخدمة مبهارات/كفا ءات جديدة سد جفوات املهارات وساعد يف اإ
نتاجية وادلخل. ىل حتسني مس توايت الإ  احتياجات املنظمة مما أأدى اإ

هناء  .22 هناء خدمات الأفراد أأن القمية النقدية لصفقات اإ وأأوحض اس تعراض برانمج الإهناء الطوعي للخدمة واتفاقات اإ
ولكن حساابت عنارص  اذلين اختاروا البقاء يف اخلدمة حىت تقاعدمه.اخلدمة تعد أأقل من تلكفة الاحتفا  ابملوظفني 

هناء اخلدمة ليست موحضة ابلتفصيل كام أأهنا ل حتدد بوضوح عنارص التعويض  التعويض امللحقة بعدد من اتفاقات اإ
هناء خدمة ويف حالت عديدة، مل تُملأ جيًدا مناذج اخلر  والاس تثناءات املقدمة مبوجب نظام املوظفني ولحئته. وج اخلاصة ابإ

هناء اخلدمة املس تعرضة فقرة تُذكر املوظفني ابلزتاماهتم حنو رسية معلومات الويبو واليت  املوظفني ومل تتضمن أأي من اتفاقات اإ
 تس متر بعد انهتاء خدمهتم.

هناء اخلدمات. .21 ىل أأ  وخضعت منظامت أأخرى لس تقصاء فامي خيص اتفاقات اإ ن ويشري ملخص نتاجئ الاس تقصاء اإ
هناء اخلدمة ل ختتلف كثرًيا عن ممارسات املنظامت ادلولية الأخرى.  ممارسات الويبو فامي خيص اتفاقات اإ

وقد شلكت التاكليف الشخصية جزًءا كبرًيا من  وأأجرت الشعبة أأيًضا تدقيقًا يف املزااي واملس تحقات اخلاصة ابملوظفني. .20
نفاق اخلاصة ابلويبو )حوايل  جاميل مزيانية الإ ىل تاكليف املرتبات،  (.4102-4104% يف فرتة الس نتني 12.2اإ فبالإضافة اإ

جازة زايرة الوطن وبدل الإعاةل وبدل تعمل اللغات ومنحة  تشمل التاكليف الشخصية مزااي وبدلت مثل منحة التعلمي واإ
عانة الإجيار واليت ينظمها قسم معليات املوارد البرشية.  الانتداب واإ

وارد البرشية يتبع ممارسات معيارية حمددة كنوع من الروتني عند التعامل مع طلبات ورمغ أأن قسم معليات امل .24
ل أأن هذه املامرسات ليست موثقة جيًدا. وس يجري حتسني تقدمي اخلدمات ابتساق وفعالية عرب توثيق املامرسات  املوظفني، اإ

 ية.املعيارية احلالية توثيُقا اكماًل ودجمها يف دليل معليات املوارد البرش 

ىل بعض أأوجه عدم الامتثال لأحاكم نظام املوظفني ولحئته فامي خيص معاجلة  .22 وأأشار اس تعراض املعامالت اخملتارة اإ
عانة الإجيار وبدلت الإعاةل. وس يضمن الامتثال التام لنظام املوظفني ولحئته فعالية املراقبة ادلاخلية  طلبات املنحة التعلميية واإ

 الية حممتةل للمنظمة.احملددة ويقلل أأي خسارة م

وراجعت الشعبة أأيًضا املعامالت فامي خيص منح الانتداب وبدلت المتثيل وبدلت التنقل واملشقة ومل جتد أأي  .22
 اس تثناءات.

دارة املوارد البرشية يف تقيمي الربانمج الرائد بشأأن املاكفأ ت والتقدير. .25 وهيدف برانمج  وأأخرًيا، شاركت الشعبة اإ
ىل الإشادة ابلأداء املمتزي وتقديره علنًا والإشادة ابلأداء الاس تثنايئ للموظفني والفرق وماكفأأته فضاًل عن املاكفأ ت والتقدير  اإ

 بث الاهامتم والتحفزي يف مجيع املوظفني ليك ينالوا نفس الإشادة واملاكفأ ت يف املس تقبل.
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قبل املديرين بصفة منتظمة؛ والإشادة الرمسية الإشادة غري الرمسية من  أ ليات: 2ويتأألف برانمج املاكفأ ت والتقدير من  .21
فراد والفرق.  من خالل تقدمي خطاابت تقدير لأحصاب الأداء املمتزي؛ وماكفأ ت أأداء ذات قمية نقدية للأ

أأظهرت املرحةل الأوىل من التقيمي أأن برانمج املاكفأ ت والتقدير ينبغي أأن يس متر بنفس املزجي من الإشادة غري  وقد .27
فراد والفرق سواء بقمية نقدية أأو بدون ذكل. وس يفيد الربانمج من توفري املزيد من املاكفأ ت  الرمسية واملاكفأ ت الرمسية للأ

فراد  وتقدمي ماكفأ ت عينية )اكلتدريب واملشاركة يف البعثات أأو احملافل املس هتدفة( أأكرث من للفرق وتقليل املاكفأ ت املقدمة للأ
 املاكفأ ت النقدية.

ىل التفكري بشأأن عنارص أأخرى )غري تكل الواردة يف برانمج املاكفأ ت  .21 وعىل الأجل الطويل، مثة حاجة معرتف هبا اإ
 والتقدير( واليت تسهم يف خلق ثقافة الأداء.

 ونقل البياانت أأمن املعلومات
ومن  قدمت الإدارة واملوظفون أأدةل عىل الزتاهمم بوضع نظام لإدارة أأمن املعلومات يف الويبو وصيانته وحتسينه. .22

( بشأأن حامية أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ISOالإجنازات الهامة احلصول عىل شهادة املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )
 لرباءات.اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن ا

كامل جسل  .51 جراءات الأعامل فامي خيص اإ جراءات املراقبة ادلاخلية واإ وقد قدم التدقيق توصيات بشأأن تعزيز حتسينات اإ
نشاء نظام مركزي لتتبع مواطن ضعف تكنولوجيا املعلومات، والنفاذ املشرتك واملراجعة ادلورية  اخملاطر املتعلقة ابملعلومات واإ

هنا دارة النظام، واإ دارة املعلومات الإدارية )برانمج لأنشطة اإ ©( PeopleSoftء تفعيل حساب مس تخدم نظام اإ
طار رمسي.  والاس تعراضات والرشوط الأمنية املتفق علهيا مع مركز الأمم املتحدة ادلويل للحساب الإلكرتوين واملوضوعة يف اإ

دارة املو  واس ُتعرض مرشوع يتعلق بتكنولوجيا املعلومات حتديًدا. .50 ارد البرشية أأحد العنارص الهامة يف ويعد مرشوع اإ
ومن املهام البالغة الأمهية ابلنس بة لعملية تنفيذ النظام حتويل  تنفيذ مرشوع شامل للتخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو.

ىل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اجلديد SIGAGIPالبياانت أأو نقلها من نظام املوارد البرشية القدمي ) ( اإ
(PeopleSoft©) .واذلي دققت فيه الشعبة خالل الفرتة اخلاضعة لالس تعراض  

وقد أأجري التدقيق يف أ ن واحد مع أأنشطة املرشوع اجلارية، ولتحسني تنفيذ املرشوع، قُدمت املدخالت يف الوقت  .54
عداد قامئة مرجعية. دارة املرشوع بشأأن وضع خطة حممكة لتوحيد البياانت واإ ىل فريق اإ  املناسب اإ

ىل عدم اجتياز اختبار قبول  وقد واجه .52 تنفيذ مرشوع التحويل هذا بعض التأأخري ويعزى ذكل يف الأساس اإ
املس تخدم

5
ويعد السبب الرئييس ذلكل غياب املشاركة املبكرة مجليع الأقسام الوظيفية  ملرات عديدة أأثناء مرحةل الاختبار. 

ىل عدم دقة نقل  وقد اكنت بعض حالت الفشل يف اجتياز املعنية منذ بدء املرشوع. اختبار قبول املس تخدم تعزى أأيًضا اإ
وقد ُأجري حتليل حلديد السبب اجلذري لتأأخر املرشوع وس تكون حالت الفشل يف اجتياز اختبار  البياانت أأو اعدم اكامت هل.

دارة املوار   د البرشية.قبول املس تخدم مفيدة للغاية بوصفها دروس مس تفادة يس تعان هبا يف املراحل الالحقة ملرشوع اإ

 

                                                
5

املراحل الأخرية يف معلية الاختبار مضن مرشوع تنفيذ نظام ما حيث جُيرى الاختبار عن طريق مس تخدمني هنائيني يعد اختبار قبول املس تخدم بوجه عام من  
 فعليني للنظام لضامن متكنه من معاجلة املهام يف سيناريوهات العامل احلقيقي.
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 تبادل املعارف
جراءات مفيدة فامي خيص تبادل املعارف. .52 وقد أأدخلت حتسينات عىل هنج  وضعت الويبو عدة س ياسات ومعليات واإ

املقارابت املبتكرة أأو متعددة الأبعاد لتبادل  تكن ملومع ذكل،  " واذلي يدمعه برانمج التقومي الاسرتاتيجي.يدا واحدة"العمل 
 املعارف سائدة عىل صعيد املنظمة، خاصة فامي يتعلق بوضع الاسرتاتيجيات أأو التخطيط للبعثات. 

وقد عززت حمافل التواصل فهم قضااي الويبو عىل نطاق أأوسع ولكن ل يزال مثة نقص يف التبادل الفعال للمعلومات  .55
دارة احملتوى ويعوزها  تلف القطاعات.واملعارف يف م  جراءات حممكة عىل مس توى املنظمة لتسهيل اإ وتعوز املنظمة أأدوات واإ

 ول يعد تبادل املعارف عنرًصا كبرًيا يف الثقافة التنظميية للويبو. توضيح الأدوار فامي يتعلق حبفظ السجالت يف املنظمة.

ذت يف الويبو يف الس نوات القليةل املاضية، مبا يف ذكل املوقع وقد ُوضعت تطبيقات وأأدوات تكنولوجية عديدة ونُف .51
Wikiالإلكرتوين املعاد تصمميه، وصفحة وييك 

6
جيايب   والش بكة ادلاخلية ونظام التخطيط للموارد املؤسس ية واكن ذلكل أأثر اإ

دارة عىل تبادل املعلومات واملعارف. تباع هنج اسرتاتيجي فامي خيص التحول الرمقي واإ احملتوى عىل حنو أأفضل وذكل من  ويلزم اإ
لهيا والانتفاع هبا.  أأجل توفري وسائل أأفضل لتنظمي البياانت واملعلومات يف الويبو والنفاذ اإ

دارة احملافل  اإ
بيامن تعد احملافل .57

7
عنرًصا هاًما يف أأنشطة الويبو ووس يةل حتقق هبا املنظمة أأهدافها ونتاجئها املرتقبة وفق نظام الإدارة  

دارة احملافل حالًيا غري مدجمة متاًما مع الأدوات والأنظمة الأخرى املس تخدمة يف دمع القامئة عىل  النتاجئ اخلاص هبا، ل تزال اإ
دارهتا داخل نظام  الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو. ونتيجة ذلكل، تدار احملافل حالًيا خارج سلسةل النتاجئ عوًضا عن اإ

 متاكمل.

دارة املواعيد والتنس يق، وينبغي حتسني وينبغي تعزيز أأدوات  .51 الويبو احلالية بشأأن التخطيط والتنفيذ من أأجل حتسني اإ
  املراقبة خالل الاس تعراض الفصيل خلطط العمل لتجنب احلالت احملمتةل لتعدد احملافل يف نفس املاكن يف نفس الفرتة الزمنية.

ىل تكب .52 د املنظمة تاكليف سفر أأعىل بسبب ضياع فرصة رشاء وتؤدي طلبات احملافل وترصحيات السفر املتأأخرة اإ
ضافية عن طريق الاس تعانة ابلندوات عرب الإنرتنت عوًضا عن سفر املوظفني أأو  تذاكر أأقل مثنًا. كام ميكن حتقيق وفورات اإ

جراءات مالمئة  الغري حلضور حمافل صغرية يف أأماكن تتوفر فهيا التكنولوجيا وتعمل بفعالية. لالس تفادة عىل حنو وينبغي اختاذ اإ
 أأفضل من هذه الوفورات احملمتةل.

 

                                                
6

ضافة حمتوى أأو حذفه أأو مراجعته ابلتعاون مع أ خرين  لكرتوين يسمح لأي خشص ابإ  .موقع اإ
7

حول السفرايت الرمسية والنفقات املتعلقة هبا؛ وتعرف الأحداث يف الويبو عىل أأهنا تشمل "مجيع املؤمترات واحللقات ادلراس ية   42/4102تعلاميت املكتب رمق  
 .واملعارض والاجامتعات وامجلعيات اليت تنشأأ عن همام تنفيذ برامج الويبو وواجبات هذا التنفيذ والزتاماته الرمسية"
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 أأنشطة التحقيق يف فرتة التقرير
جامًل، من بيهنا  047، جسلت الشعبة 4111س نة  منذ .11 . 4102يونيو  21دعوى أأقفلت يف  005دعوى حتقيق اإ

دعوى مقفةل يف  41دعوى )مقارنة بس تة عرشة دعوى متلقاة و 01دعوى جديدة وأأقفلت  41وخالل فرتة التقرير، جُسلت 
  الفرتة السابقة(.

ىل اللج  2ومن بني ادلعاوى اجلديد، أأحيلت  .10 من ميثاق الرقابة  5نة الاستشارية املس تقةل للرقابة وفقًا للفقرة دعاوى اإ
ادلاخلية

8
ىل خارج وحدات التحقيق يف  . وبناء عىل توصيات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، أأحيلت ادلعاوى اإ

ىل متعاقد خاريج. مم املتحدة وواحدة اإ ىل منظامت اتبعة للأ واتن من الثالث قيد التقيمي ول تزال دع الويبو، أأحيل اثنان اإ
 . 4102يونيو  21الأويل اعتباًرا من 

صدار هذا التقرير. 04ومثة  .14 جامًل يف وقت اإ وبعيًدا عن احلالت اليت تتولها أأطراف خارجية، مجيع  دعوى مفتوحة اإ
صدار هذا التقرير. 2ادلعاوى عدا اثنتني ظلت مفتوحة لفرتة أأقل من  أأخرت نتيجة ويف دعوتني، ت أأشهر يف وقت اإ

جازة مرضية ممتدة.  التحقيقات بسبب غياب الأشخاص اخلاضعني للتحقيق وفق اإ

قفال ادلعاوى أأثناء فرتة التقرير  .12   أأشهر، مقارنة بس تة أأشهر يف فرتة التقرير السابقة. 2واكن متوسط مدة اإ

اكوى املتلقاة تندرج حتت نفس ول تزال طبيعة الش ويبني اجلدول التايل نوع الشاكوى املتلقاة خالل قرتة التقرير. .12
دارة املوارد البرشية اكلفئات الثالث  الفئات، وأأدرجت فئات املضايقة ومالفة الزتامات املوظفني ادلوليني املدنيني وممارسات اإ

 الأوىل لدعاءات سوء السلوك.

 ـ نوع الشاكوى املتلقاة خالل فرتة التقرير0اجلدول 

 % اجملموع فئة الإبالغ عن سوء السلوك/الشكوى

ساءة اس تخدام السلطة  %27 7 املضايقة/المتيزي/اإ

 %27 7 بياانت وترصحيات وأأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل

 %15 4 ممارسات غري متسقة بشأأن املوارد البرشية

رسال معلومات عىل حنو غري مرخص به   %12 3 اإ

ساءة  ممارسات غش وفساد أأخرى )غري الغش للحصول عىل مزااي واس تحقاقات/الاستيالء غري املرشوع عىل الأموال والأصول أأو اإ

ساءة اس تخدام موارد تكنولوجيا املعلومات والتصالت(  %12 3 اس تخداهما )خبالف اإ

 %4 1 الغش للحصول عىل مزااي ومس تحقات/تقدمي معلومات خاطئة للمنظمة

ساءة اس تخدام موارد تكنولوجيا املعلومات والتصالت  %4 1 اإ

  26 اجملموع

                                                
8

بالغ اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بتنازع املصاحل الهامة واملادية : "من ميثاق الويبو للرقابة الإدارية 5الفقرة   )..(يتعنّي تفادي تنازع املصاحل. وجيب علهيم اإ
ىل اختاذها لتخفيف ما يرتتب عىل أأي تنازع للمصاحل من أ    .اثر غري مرغوب فهيا واحلد مهنا.)..("فتويص اللجنة ابلإجراءات اليت قد تدعو احلاجة اإ
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ىل الشعبة ليك حتقق فهيا  .15 وأأحيلت ثالث دعاوى من ادلعاوى الس تة وعرشين اجلديدة املسجةل خالل فرتة التقرير اإ
بالغ  2وقد وردت  السابقة(.)مقارنة بدعوى واحدة يف الفرتة  جلنة التظلامت املشرتكة، دعاوى من خالل اخلط الساخن لالإ

وجسلت دعاوى أأخرى بناًء عىل شاكوى أأو طلبات تقدم هبا موظفون ابلويبو، سواء بصفهتم الشخصية أأو  عن سوء السلوك.
دارة.   مكمثلني لالإ

ىل التحقيق الاكمل، سواء بناًء ابملائة( اإ  45دعاوى ) 2من بني ادلعاوى الس تة عرش املقفةل خالل فرتة التقرير، أأدت  .11
حاةل من جلنة التظلامت املشرتكة. ومل جتد الشعبة دلياًل  عىل قرار من مدير الشعبة وفقًا لنتيجة التقيمي الأويل، أأو بناء عىل اإ

، انهتت وفامي يتعلق ابدلعوتني الأخريتني عىل سوء السلوك من قبل اجلاين املزعوم يف أأي من دعويت جلنة التظلامت املشرتكة.
ىل أأدةل. ىل أأن دعاوى سوء السلوك اكنت مستندة اإ جراءات تأأديبية ومت فصل  الشعبة اإ ويف هاتني ادلعوتني، اختذت اإ

املوظفني
9

.  

فقد صدرت بعض  وقد اس تخلصت الشعبة أأيًضا بعض ادلروس من أأنشطة التحقيق اليت أأجريت خالل فرتة التقرير. .17
دارة أأمور  ني الأنظمة والس ياسات والإجراءات احلالية.تقارير التدخل الإداري والتوصيات لتحس ومن املسائل املرفوعة لالإ

لكرتونية غري مرصح هبا وتضارب املصلحة  ىل مواقع اإ تتعلق ابلأنشطة اخلارجية واملراقبة ابلفيديو وفرتات الاحتفا  والنفاذ اإ
 وحتديد حاةل الإعاةل.

ضافية عن دعاوى التحقيق.ويعرض اجلدول والشلك التوضيحي الواردان يف املر  .11 حصائية اإ  فق الثالث معلومات اإ

وخالل فرتة التقرير، أأصدرت الشعبة بعد مشاورات معمقة س ياسة التحقيق واليت اكنت معلقة منذ  .12
جراءات التحقيق.4101 أأغسطس ىل املبادئ التوجهيية املوحدة للتحقيق اليت  ، فضاًل عن نسخة معدةل من دليل اإ واستناًدا اإ

مؤمتر احملققني ادلوليني )واذلي تتضمن منظومة الأمم املتحدة ومنظامت دولية عديدة أأخرى( توحض س ياسة  صدق علهيا
 التحقيق وادلليل املعدل ـ يف مجةل أأمور ـ ما ييل:

 واجب املوظفني أأن يبلغوا عن أأي مالفة؛ (أأ  )

جراءات التحقيق؛ (ب )  رسية اإ

 دور احملققني يف نظام العدل ادلاخيل؛ (ج )

 حقيق، واليت تتضمن التقيمي الأويل يتبعه أأو ل يتبعه التحقيق الاكمل؛ مرحلتا أأنشطة الت  (د )

ماكنية املساعدة من قبل  (ه ) تعزيز قواعد الإجراءات الواجبة، حيث توفر للأشخاص اخلاضعني للتحقيق اإ
 مراقبني والفرصة للتعليق عىل تقارير التحقيق قبل الانهتاء مهنا؛

طار للجداول الزمنية املثىل للمراحل  (و )  العديدة لأنشطة التحقيق.اإ

                                                
9

 املرنة.  العمل أأوقات ادلعواتن متعلقتان ابلغش يف املطالبات الطبية والانهتااكت اخلطرية لنظام 
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وقد نفذ اخلط الساخن اخلاص ابلإبالغ عن سوء السلوك احملمتل أأو غري ذكل من اخملالفات وأأعلن عنه للموظفني  .71
بالغ عرب الإنرتنت وخط هاتف مصص لهذا الغرض. خالل فرتة التقرير. وقد أأدى اخلط الساخن  وهو يتكون من منوذج اإ

ىل  مهنا جسلت رمسًيا كدعاوى. 2تقارير بشأأن سوء سلوك مزعوم،  7 اإ

وأأخرًيا، أأجرت الشعبة تقيميًا أأولًيا بشأأن ماطر الغش لتحليل ماطر الغش وتقيميها داخل الويبو واس تعراض مواطن  .70
دارة ماطر الغش. ىل توصيات معلية بشأأن تع قوة الويبو ومواطن ضعفها فامي خيص اإ زيز ماكحفة الغش وقد أأفىض التقيمي اإ

الاس مترار يف تضمني الغش كعامل خطر ينظر فيه املوظفون  وقد وافقت الويبو عىل ما ييل: واكتشافه داخل املنظمة.
ذا ما توفرت املوارد الالزمة ـ فضاًل عن التوعية املس مترة  والإدارة بصفة روتينية؛ وزايدة الوعي ابلغش عن طريق التدريب ـ اإ

ي؛ ونرش نواجت نظام العدل ادلاخيل بعد التحقيقات اليت تثبت حالت غش وذكل لتعزيز دور خبالف التدريب الرمس
 التحقيقات كرادع ولتعزيز ثقافة املعامةل العادةل واملساوية.

 حالت الامتناع عن املساعدة أأو الإدلء مبعلومات
ادلاخيل والرقابة الإدارية أأنه مل ميتنع أأي من )ج( من ميثاق الرقابة ادلاخلية، أأبلغ مدير شعبة التدقيق 47وفقًا للفقرة  .74

ومع ذكل، كام ورد أأعاله، رفض بعض  املوظفني عن الإدلء مبعلومات أأو املساعدة يف معلية رقابية جارية أأثناء فرتة التقرير.
 املوظفني أأن تقابلهم الشعبة لأس باب حصية ـ مما تسبب يف تأأخر التحقيقات.

 حاةل تنفيذ التوصيات السابقة
املدير العام منوط به أأن يضمن الاس تجابة الفورية للك التوصيات اليت يصدرها مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة  .72

الإدارية وغريه من اجلهات الرقابية مع توضيح الإجراءات املتخذة فامي يتعلق بنتاجئ التقرير وتوصياته احملددة
10

ويؤدي املدير  .
ي الربانمج املسؤولني عن اجملالت التشغيلية املعينة بداخل املنظمةالعام هذه املهمة من خالل مدير 

11
ويكون تنفيذ مديري  .

الويبو للك توصيات الرقابة خاضًعا ملتابعة منتظمة من قبل الشعبة
12

. 

 

                                                
10

 من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 42الفقرة  
11

 .7، الفقرة 01/4101تعلاميت املكتب رمق  
12

 .2، الفقرة 01/4101تعلاميت املكتب رمق  
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 4102يونيو،  21ـ التوصيات حسب الأولوية ـ  0الشلك 

 

صدار هذا التقرير، توجد ال ن  يف .72  25توصية مسجةل ابعتبارها مفتوحة من مديري املرشوعات مهنا  020اترخي اإ
وتتعلق التوصيتان ذات اخملاطر  (.22( واملسائل ذات اخملاطر العالية )4توصية تتعلق ابملسائل ذات اخملاطر العالية جدا )

ىل %( من 1.2ومثة مثانية )أأو   أأبنية الويبو وماكحفة الغش يف نظام الشارات.العالية جًدا يف الأساس مبراقبة النفاذ املادي اإ
 (.4التوصيات ذات اخملاطر العالية/العالية جًدا مفتوحة منذ أأكرث من س نتني )الشلك 

 4102يونيو  21 –أأعامر توصيات الرقابة  – 4الشلك 

 

4104منذ التقرير الس نوي املوجز لس نة  .75
13

أأبلغت الشعبة أأهنا تس تعني بنظام لإدارة التوصيات عىل الإنرتنت،  ،
TeamCentral

©
وقد اس مترت الشعبة يف الاس تعانة ابلربانمج احلاسويب يف تسهيل احلوار املس متر مع مديري الربامج  .

 ومندوبهيم فامي يتعلق بتنفيذ التوصيات.

TeamCentralـ التوصيات يف  2الشلك 
© 

 4102 يونيو 21حسب املصدر ـ 

 
                                                

13
 WO/GA/41/9. 
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 ويبسط هذا النظام الفريد معلية املتابعة. ويس تعني املدقق اخلاريج بنفس الأداة ملتابعة توصيات التدقيق اخلاريج. .71

 ، دلى برامج خدمات ادلمع والربامج املنفذة بني القطاعات عدد كبري من التوصيات املفتوحة.2وكام يبني الشلك  .77
عت للتدقيق مؤخًرا من خالل الشعبة واملدقق اخلاريج، مثل معاهدة التعاون بشأأن وابملثل، يتعني عىل الربامج اليت خض

  الرباءات أأو نظايم مدريد ولهاي، أأن تس تجيب لعدد كبري من التوصيات املفتوحة.

التوصيات املفتوحة حسب الربانمج – 2الشلك 
14

 

 

مليثاق الرقابة ادلاخلية، جيب أأن يقدم هذا التقرير الس نوي املوجز "وصًفا للك التوصيات اليت مل يوافق علهيا  ووفقًا .71
بداء الأس باب اليت دفعته ذلكل". ويعرض املرفق الرابع توصية واحدة أأقفلت أأثناء فرتة التقرير دون تنفيذ مع  املدير العام، مع اإ

 أأس باب عدم تنفيذها.

                                                
14

نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  5املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية، الربانمج  2قانون الرباءات، الربانمج  0الربانمج  
ان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك البدل 2تنس يق جدول أأعامل التمنية، الربانمج  1نظام مدريد ونظام لش بونة، الربانمج  1الربانمج 

ىل املعلومات واملعارف، الربانمج  02أأاكدميية الويبو، الربانمج  00الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منوًا، الربانمج   41التواصل، الربانمج  02خدمات النفاذ اإ
دارة الربامج واملوارد، الربانمج  44الإدارة التنفيذية، الربانمج  40الربانمج  العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية، دارة املوارد البرشية  42اإ اإ

خدمات املؤمترات  47الرقابة الإدارية، الربانمج  41تكنولوجيا املعلومات والتصالت، الربانمج  45خدمات ادلمع العامة، الربانمج  42وتطويرها، الربانمج 
 نظام لهاي. 20قاعة املؤمترات اجلديدة، الربانمج  42السالمة والأمن، الربانمج  41لربانمج واللغات، ا



WO/PBC/22/4 
16 

 التقيمي اخلاريج لعمل شعبة التدقيق ادلاخيل واملراقبة والرقابة الإدارية
ىل اخلرباء اخلارجيني تقيمي تدقيقها ادلاخيل  .72 وفقًا مليثاق الرقابة ادلاخلية ووفقًا للمعايري ادلولية، طلبت الشعب اإ

 ووظائف التقيمي اخلاصة هبا.

ىل أأن الشعبة بوجه عام تتوافق مع املعايري أأجرى معهد املدققني ادل .11 اخليني تقيميًا لوظيفة التدقيق ادلاخيل وخلصوا اإ
ىل مقياس  ومدونة قواعد السلوك وتعريف التدقيق ادلاخيل. ويشري دليل التقيمي اجليد الصادر عن معهد املدققني ادلاخليني اإ

ويعد التقيمي "متوافقة بوجه عام" أأعىل تقيمي وهو يعين  متوافقة". تقياميت، "متوافقة بوجه عام" و"متوافقة جزئًيا" و"غري 2من 
جراءات تنفيذها ـ تتوافق  ىل أأن الهيالك والس ياسات والإجراءات املعنية واخلاصة ابلنشاط ـ فضال عن اإ أأن املقميني خلصوا اإ

 املادية.مع رشوط املعايري أأو مدونة قواعد السلوك أأو تعريف التدقيق ادلاخيل يف مجيع النوايح 

ىل أأنه بوجه عام تامتىش وظيفة التقيمي يف الشعبة مع معايري  .10 وقد أأجرى مقمي خاريج معمتد تقيمي وظيفة التقيمي وخلص اإ
ىل أأن مث جمالت حمددة متوافقة جزئًيا وتسرتعي انتباه الشعبة  فريق التقيمي التابع للأمم املتحدة وقواعده. وانهتىى الاس تعراض اإ

ول تؤثر جفوات  ا مع معايري فريق التقيمي التابع للأمم املتحدة وقواعده وليك تعزز أأداء وظيفة التقيمي.ليك تعزز من متاش هي
التوافق اليت أأظهرها التقيمي، سواء عُدت فرداًي أأو جامعًيا، عىل الزناهة اجلوهرية لوظيفة التقيمي، بيد أأهنا تتطلب اختاذ تدابري 

 للتقيمي ويه الاس تقالل واملصداقية والنفع.يف لك من اجملالت الثالثة اخلاضعة 

وأأعدت الشعبة خطة معل  وقد أأصدر املقميون توصيات من أأجل اس مترار حتسني معل الشعبة يف خدمة املنظمة. .14
15لتنفيذ التوصيات

.  

 أأعامل رقابية أأخرى

 أأعامل املشورة والاستشارة
ىل .12 معلها الرقايب املعتاد ووفقًا مليثاق الرقابة ادلاخلية، تقدم شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية املشورة  ابلإضافة اإ

 الأوىل يه املشاركة مكراقب يف اللجان اخملتلفة )جلنة الويبو بشأأن الاستامثر وجلنة عقد قاعة املؤمترات اخلاص(. بطريقتني.
 ا بشأأن الإطار التنظميي أأو واثئق الس ياسات عىل النحو الوارد يف املرفق اخلامس.والثانية يه تقدمي املشورة عند طلهب

  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
حلضور  اكنت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية تتلقى ادلعوة ابنتظام من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .12

وقد عقدت الاجامتعات من الثالثني  عىل الأس ئةل التفصيلية املتعلقة بعمل وأأداء الشعبة.اجامتعاهتا الفصلية من أأجل الإجابة 
ىل الثالث والثالثني للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأثناء الفرتة اليت يغطهيا هذا التقرير.  اإ

رشاداهتا كام  .15 وقد أأفادت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية من مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واإ
ورد يف تقارير الأخرية

16
. 

 اس تقصاء الرضا
من أأجل حتقيق فهم أأفضل لتوقعات الزمالء والاطالع عىل أ راهئم يف العمل الرقايب، بدأأت شعبة التدقيق ادلاخيل  .11

. ومتكّن هذه الاس تقصاءات الشعبة من أأن 4104الإدارية اس تخدام اس تقصاءات الرضا بشلك منتظم منذ يناير  والرقابة
 حتدد بشلك أأفضل جمالت حتسني معلها.

                                                
15

 الإدارية.ميكن الاطالع عىل التقريرين وخطط العمل بشأأن الإدارة من خالل موقع الويبو العام يف الصفحة اخلاصة بشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة  
16

 WO/IAOC/30/2 وWO/IAOC/31/2 وWO/IAOC/32/2 وWO/IAOC/33/2. 
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ىل املنظامت اخلاضعة للتدقيق والتقيمي خالل فرتة التقرير. 2وقد أأرسلت  .17 واكن العمل يف املتوسط  اس تقصاءات اإ
حتققت أأعىل نتيجة يف املتوسط ابلنس بة للفرق اليت "اتبعت سلوكيات موضوعية وهمنية  يف حني %.14مرضيا بنس بة 

ذا اكنت "الشعبة قد أأخذت بعني  %.25وهمذبة" حيث بلغت نس بة الرضا  وحتققت أأدىن نتيجة يف املتوسط عند تقيمي ما اإ
 %.11نس بة الرضا  الاعتبار اقرتاحات )الإدارة( فامي يتعلق مبجالت التدقيق/التقيمي." حيث بلغت

وتفيد الشعبة من التعليقات الإضافية املرسةل من الوحدات اليت خضعت للتدقيق/التقيمي يف حتديد مواطن الضعف  .11
صالح أأوجه القصور. عداد اس تقصاءات  4102ولقياس الأثر املتوسط الأجل للعمل الرقايب، بدأأت الشعبة يف  وكيفية اإ يف اإ

بيد أأنه يف وقت كتابة التقرير، مل  اس نتيجة تنفيذ التوصيات واملاكسب املتحققة من ذكل.بشأأن الرضا بعد التلكيف بس نة لقي
  يتوفر سوى عدد قليل من الاس تقصاءات املعادة واليت ل تكفي لتقيمي الأثر املتصور للعمل الرقايب.

 املدقق اخلاريج
وطد مع املدقق اخلاريج بعقد اجامتعات منتظمة اس متر التعاون والتنس يق املمتاز عىل املس توي املهين والعميل واذلي ت .12

دارة اخملاطر. وتبادل املدقق اخلاريج وشعبة التدقيق  لتبادل املعلومات حول املسائل املتعلقة ابلتدقيق والرقابة الإدارية واإ
الإدارية عىل حنو  ادلاخيل والرقابة الإدارية الاسرتاتيجيات واخلطط الس نوية والتقارير الفردية هبدف ضامن تغطية الرقابة

 يتسم ابلكفاءة وجتنب أأي ازدواج حممتل ل داعي  هل.

 أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات
أأثناء فرتة التقرير، اجمتع مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بأأمني املظامل ومكتب الأخالقيات بشلك  .21

 حلقة التصال اجليدة وجتنب أأي ازدواج للأنشطة لغري رضورة. منتظم، كام يقيض ميثاق الرقابة ادلاخلية، للتأأكد من وجود
وقدمت املناقشات عواًن وفائدة كبريين يف الاضطالع الفعال ابملهام املنفصةل واملس تقةل لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة 

 الإدارية وأأمني املظامل ومكتب الأخالقيات.

 الربط الش بيك مع وظائف الرقابة الأخرى
اق الرقابة ادلاخلية أأحاكًما حمددة تتعلق ابملشاركة يف ش باكت رمسية متلفة من ش باكت الأمم املتحدة معنية تضمن ميث .20

قامة عالقات مع أأقراهنا وأأمهية ذكل. بوظائف الرقابة. وواصلت شعبة  وتقر شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بقمية اإ
رتة موضوع الاس تعراض، تعاوهنا النشط واملفيد والربط الش بيك ابملنظامت والهيئات التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، يف الف

 وشاركت الشعبة حتديًدا يف: الأخرى التابعة للأمم املتحدة.

الاجامتع الس نوي الثالث والأربعني ملمثيل دوائر التدقيق ادلاخيل يف الأمم املتحدة، يف روما يف  (أأ  )
جراء املقارانت املرجعية؛. وقد قادت الشعبة الأع4102 سبمترب  امل املتعلقة ابإ

 ؛4102ومؤمتر احملققني ادلاخليني الرابع عرش يف تونس املنعقد يف سبمترب  (ب )

مم املتحدة يف أأبريل  (ج ) وخالل فرتة التقرير،  يف ابنكوك. 4102والاجامتع الس نوي لفريق التقيمي التابع للأ
سرتاتيجي لفريق تقيمي الأمم املتحدة بشأأن املعايري اكنت الشعبة عضًوا يف الفريق العامل املعين ابلهدف الا

 والقواعد؛ 

نشاء فريق ممثيل دوائر التحقيق يف الأمم املتحدة. (د ) والفريق ملكف بتعزيز ممارسات التحقيق وهمنيته عن  اإ
 طريق توفري منتدى لتطوير الس ياسات والإجراءات؛ والهنوض ابلس تقالل والتعاون واملواقف املهنية املشرتكة

ىل أأعضاء الفريق  لأعضاء الفريق لإضافة قمية ملنظامهتم؛ وتبادل املعلومات وتوفري املشورة، حس امب يلزم، اإ
 وحمافل الأمم املتحدة.
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، اس تضافت الشعبة يف مقر الويبو اجامتع رؤساء دوائر التدقيق ادلاخيل يف املنظامت ادلولية اليت 4102ويف أأبريل  .24
وقد أأجريت مناقشات جوهرية حول التدقيق يف  منظمة. 25مشارك ممثلني  51رك أأكرث من وشا تتخذ من أأورواب مقًرا لها.

جراء مناقشات  احلومكة واخلطوط الثالثة لدلفاع يف الإدارة الفعاةل للمخاطر واملراقبة ادلاخلية والتدقيق يف الأداء فضاًل عن اإ
جراء املقارانت املرجعية من خالل اس تقصاء موهجة أأكرث حنو الش ئون ادلاخلية واليت تضمنت أأنشطة التدريب امل  شرتك واإ

 الش بكة العاملية ملعلومات التدقيق التابعة ملعهد املدققني ادلاخليني.

 أأنشطة توعية الزمالء يف املنظمة
شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عدة مبادرة لالس مترار يف توعية الزمالء بعملها عىل حنو أأفضل  أأطلقت .22

ىل دمعه:  وادلعوة اإ

  الشعبة ل تزال بصدد تنظمي تدريبات متهيدية للموظفني اجلدد. (أأ  )

بالغ عن سوء  وقد أأرسلت رسائل (ب ) طالق اخلط الساخن لالإ ىل مجيع املوظفني عند اإ لكرتوين اإ بريد اإ
 السلوك وأأطلقت س ياسة التحقيق؛

 .وأأطلقت الشعبة نرشة أأخبار يصدر مهنا عددان يف الس نة (ج )

  موارد الرقابة ادلاخلية
ه التحديد، التعليق عىل يطلب ميثاق الرقابة ادلاخلية من مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية، عىل وج .22

  كفاية املوارد اخملصصة للرقابة ادلاخلية داخل املنظمة.

 املزيانية واملوظفون
اكنت القوة العامةل متثل مشلكة يف الشعبة يف املايض بسبب عدم كفاية عدد املناصب أأو املوارد الالزمة للخرباء  .25

عُّدل عدد املناصب ليك يكون مبس توى مناسب منذ س نة وقد  الاستشاريني اخلارجيني وارتفاع عدد املناصب الشاغرة.
برام العقود مع 4102ـ4104واعتباًرا من فرتة الس نتني  موظًفا. 00حيث صار العدد  4104 ، أأصبحت املوارد اخملصصة لإ

اصب يف وفامي يتعلق ابلوظائف الشاغرة، شغلت املن اخلرباء اكفية للحصول عىل خدمات تعاقدية تساعد يف العمل الرقايب.
، ظل منصب رئيس قسم التحقيق شاغًرا حيث 4102وطوال الس تة أأشهر الأوىل من س نة  .4102-4104فرتة الس نتني 

ىل منصب أ خر.  .4102يوليو  0وس ُتملأ هذه الوظيفة الشاغرة اعتباًرا من  انتقل شاغل الوظيفة اإ

ابملائة من موظفي الويبو، منخفًضا  1.11ة الويبو وابملائة من مزياني 1.75ولتنفيذ وليهتا، يعد مس توى املوارد احلايل،  .21
مقارنة ببعض املعايري مثل اليت تويص هبا تقارير وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن وظائف الرقابة

17
ومع ذكل فقد مسح مس توى  .

ملناطق ذات وقد تناول التدقيق ا املوارد للشعبة بأأن تغطي املناطق اليت حددهتا كأولوايت يف خطط العمل اخلاصة هبا.
وتُراقب أأعباء أأعامل  4102ـ4104اخملاطر العالية، وأأصبحت تقارير التقيمي املس تقل للشعبة حقيقة واقعة يف فرتة الس نتني 

حاكم. ويبدو أأن مس توى املوارد مالمئًا يف الس ياق احلايل حيث أأحرزت املنظمة تقدًما كبرًيا فامي يتعلق ابملراقبة  التحقيقات ابإ
دار   ة اخملاطر ومل تغري يف الوقت احلارض الأهداف الاسرتاتيجية ومنوذج الأعامل اخلاصني هبا تغيرًيا كبرًيا.ادلاخلية واإ

                                                
17

حول ثغرات الرقابة يف منظومة الأمم املتحدة واذلي يويص املنظامت اليت تقدر مواردها الإجاملية مببلغ  JIU/REP/2006/2ـ تقرير وحدة التفتيش املشرتكة  
 ابملائة عىل الرقابة ادلاخلية؛ 1.21اإىل  1.11مليون دولر أأمرييك أأن تنفق ما مقداره  111مليون دولر أأمرييك اإىل  451يرتاوح من 

 1حول وظيفة التدقيق يف منظومة الأمم املتحدة واذلي يويص بأأن يكون عدد املدققني يف الويبو من  JIU/REP/2010/5ـ تقرير وحدة التفتيش املشرتكة 
ىل  )دون أأخذ احملققني أأو املقميني يف احلس بان( 01 اإ

 حول تعزيز وظيفة التحقيق يف منظومة الأمم املتحدة JIU/REP/2011/7ـ تقرير وحدة التفتيش املشرتكة 
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مزيانية شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ونفقاهتا – 4اجلدول 
18

 بعد التحويالت 4104يف س نة  
 نس بة الاس تخدام )%(  4102-4104النفقات للفرتة  4102-4104املزيانية بعد التحويالت للفرتة  4102ـ4104املزيانية املعمتدة للفرتة         

 %100 3,987 3,987 4,250   املوارد البرشية 

 %87 699 805 800  خالف املوظفني 

 %98 4,687 4,792 5,050  اجملموع 

واكن لهذا قمية كبرية خصوصا يف العمل  فرتة التقرير، مت التعاقد مع خرباء لالس تعانة هبم يف أأنشطة رقابية متلفة. وأأثناء .27
 املتعلق ابلتقياميت ومعليات التدقيق والتحقيق املتخصصني.

 التدريب
التدريبية للويبو، يعد التدريب يشء أأسايس من أأجل اس مترار التطوير املهين ملوظفي الشعبة، ووفقا للس ياسات  .21

هنا هبدف  تتأأكد الشعبة من أأن مجيع موظفهيا ميكل املعارف واملهارات والقدرات الالزمة لأداء مسؤولياته الفردية وحيس ّ
وقد تلقى موظفو الشعبة تدريبا أأثناء فرتة التقرير عىل ماكحفة الغش واكتشافه،  مواصةل حتسني جودة العمل الرقايب املنجز.

دارة اخملاطر، واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )وتقيمي التطوير طار جلنة املنظامت الراعية IPSAS، واإ (، واإ
(COSO)

19
، وبرانمج اس تخراج البياانت، وتقياميت اجلودة، وكتابة التقارير وبرانمج 

©
PeopleSoft. 

 

 [املرفقاتذكل  تيل]
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 ، الأرقام بأ لف الفرناكت السويرسية، ختصص الزتامات املوظفني س نواًي.4102ديسمرب  20املصدر: تقرير أأداء الربانمج الصادر يف  
19

طار مراقبة داخلية وضعته جلنة املنظامت الراعية التابعة للجنة تريدواي: مجعية ا  حملاس بة الأمريكية، واملعهد الأمرييك للمحاس بني القانونيني ومجعية املديرين اإ
 املاليني ادلولية ومعهد املدققني ادلاخليني وامجلعية الوطنية للمحاس بني )ال ن معهد احملاس بني الإداريني(.
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 املرفق الأول
 

 4102وضع همام الرقابة يف 

 الوضع القطاع اخلطة

  الابتاكر والتكنولوجيا قانون الرباءات والابتاكر 0الربانمج  تقيمي الربانمج:

   قضااي التمنية أأو القضااي العاملية تقيمي حافظة البدل الثاين يف اتيلند )اختري بناء عىل وجود اسرتاتيجية ملكية فكرية(

تقيمي خدمات الأمانة فامي يتعلق ابجامتعات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية 

 واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور 
  القضااي العاملية

  الإدارة والتس يري اس تعراض الزتامات ادلفع

  الإدارة والتس يري التدقيق يف أأمن املعلومات

يرادات بناء عىل نظام مدريد ونظام لهاي اس تعراض   العالمات والتصممي معلية توليد الإ

هناء خدمة املوظفني دارة اإ   املوارد البرشية اس تعراض اإ

  قطاعات متداخةل الإدارة القامئة عىل النتاجئتعزيز اس تعراض مبادرة برانمج التقومي الاسرتاتيجي:

   قضااي التمنية أأو القضااي العاملية ابلتمنية )واليت ميكن أأن تشمل الصناديق الاستامئنية أأيَضا(.اس تعراض املشاريع الكربى املتعلقة 

  ل ينطبق حالت( 2الغش للحصول عىل مزااي ومس تحقات/تقدمي معلومات خاطئة للمنظمة )

ساءة اس تخدام موارد تكنولوجيا املعلومات والتصالت )صفر حالت(   ل ينطبق اإ

  ل ينطبق حالت( 2وترصحيات وأأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل )بياانت 

ساءة اس تخدام السلطة )   ل ينطبق حالت( 5املضايقة/المتيزي/اإ

رسال معلومات عىل حنو غري مرخص به )   ل ينطبق حالت( 2اإ

  ل ينطبق حالت( 2ممارسات غري متسقة بشأأن املوارد البرشية )

  ل ينطبق )حاةل واحدة( متفرقات

  قطاعات متداخةل تقيمي ماطر الغش

جراءات التحقيق   قطاعات متداخةل س ياسة التحقيق ودليل اإ

  قطاعات متداخةل املشاركة يف الأنشطة الاستشارية

  الشعبة الربط الش بيك مع الواكلت الأخرى

  الشعبة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

  الشعبة الأخرى غري املبارشةالأنشطة 

  اللك متابعة التوصيات املفتوحة

  الشعبة التدريب

دارة املعارف يف الويبو   قطاعات متداخةل تقيمي اإ

ذاكء احرتام امللكية الفكرية  القضااي العاملية تقيمي الهدف الاسرتاتيجي ـ التعاون ادلويل بشأأن اإ

ىل  4102 ُأجل اإ

وحل حمهل تقيمي 

اللجنة احلكومية 

  4102ادلولية يف 

دارة اس مترارية الأعامل  قطاعات متداخةل اس تعراض اإ

ىل   4102أأجل اإ

لأخذ طلب الإدارة 

 يف احلس بان

  تفسري الألوان:

 العمل جاري أأو مس متر 

 منهتىي 

 مل يبدأأ  
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 (4102يونيو  21)حىت  4102همام الرقابة يف س نة وضع 

 الوضع القطاع اخلطة

ذاكء احرتام امللكية الفكرية تقيمي الهدف الاسرتاتيجي السادس:   القضااي العاملية التعاون ادلويل بشأأن اإ

دارة املعارف يف الويبو   قطاعات متداخةل تقيمي اإ

  الشعبة التقيمي اخلاريج لوظيفة التقيمي يف الشعبة

  الابتاكر والتكنولوجيا الرشاكت الصغرية واملتوسطة 21الربانمج  تقيمي الربانمج:

دارة املوارد البرشية( 4102املرحةل الأوىل لتقيمي برانمج املاكفأ ت والتقدير ـ مرحةل جتريبية  دارة املوارد البرشية )ابلشرتاك مع اإ   اإ

  التمنية جملموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب( )بدل اتبع تقيمي حافظة البدل

  مجيع قطاعات الويبو 4102-4104تثبيت تقرير أأداء الربانمج لفرتة الس نتني 

دارة املوارد البرشية مزااي املوظفني ومس تحقاهتم   اإ

دارة احملافل   مجيع قطاعات الويبو اإ

التقيمي اخلاريج لوظيفة التدقيق ادلاخيل يف الشعبة
1

  الشعبة 

دارة اس مترارية الأعامل   قطاعات متداخةل اس تعراض اإ

دارة الأصول   مجيع قطاعات الويبو اإ

  التمنية أأاكدميية الويبو

  الإدارة والتس يري التدقيق يف أأمن املعلومات

هناء خدمة املوظفني دارة اإ   املوارد البرشية اس تعراض اإ

  قطاعات متداخةل الإدارة القامئة عىل النتاجئتعزيز الاسرتاتيجي:اس تعراض مبادرة برانمج التقومي 

  ل ينطبق حالت( 2بياانت وترصحيات وأأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل )

رسال معلومات عىل حنو غري مرخص به )   ل ينطبق حالت( 4اإ

  ل ينطبق ممارسات غري متسقة بشأأن املوارد البرشية )حاةل واحدة(

ساءة اس تخدام السلطة )   ل ينطبق حالت( 2املضايقة/المتيزي/اإ

ساءة اس تخدام موارد تكنولوجيا املعلومات والتصالت )حاةل واحدة(   ل ينطبق اإ

ممارسات غش وفساد أأخرى )غري الغش للحصول عىل مزااي واس تحقاقات/الاستيالء غري املرشوع عىل الأموال 

ساءة اس تخداهما ) ساءة اس تخدام موارد تكنولوجيا املعلومات والتصالت( ـ )حالتان(والأصول أأو اإ  خبالف اإ
  ل ينطبق

  قطاعات متداخةل تقيمي ماطر الغش

  قطاعات متداخةل املشاركة يف الأنشطة الاستشارية

  الشعبة الربط الش بيك مع الواكلت الأخرى

  الشعبة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

  الشعبة الأخرى غري املبارشةالأنشطة 

  اللك متابعة التوصيات املفتوحة

  الشعبة التدريب

 تفسري الألوان:

 العمل جاري أأو مس متر 

 منهتىي 

 مل يبدأأ  

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 دارية خاضعة للتقيمي اخلاريج.جُيري العمل خرباء استشاريون خارجيون، حيث تكون شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإ  
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 املرفق الثاين
 

 قامئة تقارير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية

ىل  4102يوليو  0من   4102يونيو  21اإ

 IA 2013-01 التدقيق يف أأمن املعلومات يف الويبو

يرادات(  IA 2013-02 التدقيق يف نظام مدريد ونظام لهاي )معلية توليد الإ

هناء خدمة املوظفني دارة اإ  OH 4102-12 التدقيق يف اإ

دارة املوارد البرشية ىل نظام اإ  OH 4102-12 التدقيق يف نقل البياانت اإ

 IA 2013-05 التدقيق يف الإدارة القامئة عىل النتاجئ

 OH 4102-11 التدقيق يف الصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو

دارة مزااي املوظفني ومس تحقاهتم  OH 4102-10 التدقيق يف اإ

دارة احملافل  OH 4102-14 التدقيق يف اإ

 VALID 2014-01 تثبيت تقرير أأداء الربانمج

 EVAL 2012-03 )قانون الرباءات( 0تقيمي الربانمج 

 EVAL 2013-03 تقيمي خدمات ادلمع املقدمة للجنة احلكومية ادلولية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 EVAL 2013-05 تقيمي حافظة البدل يف اتيلند

دارة املعارف يف   EVAL 2014-01 الويبوتقيمي اإ

دارة املوارد البرشية( 4102برانمج املاكفأ ت والتقدير ـ مرحةل جتريبية    EVAL 2014-06 )ابلشرتاك مع اإ

 FRA 2014-01 تقرير تقيمي ماطر الغش

 دعوى حتقيق. 41جسلت 

داري وتقرير خاص واحد. 7حتقيق، وتقارير  2تقرير تقيمي أأويل، و 04دعوى حتقيق، متثل خالل فرتة التقرير  01أأقفلت   تقارير تدخل اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 املرفق الثالث

حصاءات التحقيق  اإ

ىل  4111يف الفرتة من مارس  )هناية فرتة التقرير(، جسلت شعبة التدقيق  4102يونيو  21)عندما أأنشئ قسم التحقيقات( اإ
يبني اجلدول أأدانه نتيجة ادلعاوى املقفةل )سواء  مهنا. 005دعوى حتقيق، وأأقفلت  047والرقابة الإدارية ما مجموعه  ادلاخيل

ىل  4111املدعومة بأأدةل أأو ل( يف الفرتة من   4102يونيو  21عرش املفتوحة اعتباًرا من  الثنيتوحاةل ادلعاوى  4102اإ
 ضعة للتحقيق(.)املعلقة واخلاضعة للتقيمي الأويل واخلا

 4102يونيو  21ـ حاةل ادلعاوى للك س نة حىت  5الشلك 

 

 .4101يعطي اجلدول أأدانه مؤرًشا عن نوع الادعاءات املتلقاة منذ 

 ادلعاوى حسب فئة الادعاءات يف لك س نة – 2اجلدول 

  الس نة  عدد الأوضاع
 اجملموع اللكي 2014 2013 2012 2011 2010 فئة ادلعوى

 %16 %0 %16 %19 %23 %23 عىل مزااي ومس تحقات/تقدمي معلومات خاطئة للمنظمة الغش للحصول

ساءة اس تخدام السلطة  %18 %29 %26 %14 %0 %15 املضايقة/المتيزي/اإ

 %18 %7 %21 %24 %15 %15 ممارسات غري متسقة بشأأن املوارد البرشية

ساءة اس تخدام موارد تكنولوجيا املعلومات والتصالت  %8 %7 %0 %5 %8 %23 اإ

ممارسات غش وفساد أأخرى )غري الغش للحصول عىل مزااي واس تحقاقات/الاستيالء غري 
ساءة اس تخدام موارد  ساءة اس تخداهما )خبالف اإ املرشوع عىل الأموال والأصول أأو اإ

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت(
8% 31% 5% 5% 14% 11% 

 %19 %29 %16 %19 %15 %15 وأأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل بياانت وترصحيات

رسال معلومات عىل حنو غري مرخص به   %11 %14 %16 %14 %8 %0 اإ

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اجملموع اللكي

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[



WO/PBC/22/4 

الرابعاملرفق   
 بتوصيات شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية املقفةل بدون تنفيذ قامئة

]ييل ذكل املرفق اخلامس[

 التفسري وصف التوصية املرجع رمق
 )الأمانة(

من وحدة  2التوصية  1.

التفتيش املشرتكة 

اس تعراض الإدارة 

 والتس يري يف الويبو؛

املزيانية والرقابة وغريهام 

(JIU/REP/2005/1) 

ينبغي للمدير العام أأن 

وقف نقل يوجه 

الوظائف مع 

 املناصب؛

 4115الإطار التنظميي والتغيريات يف اسرتاتيجيات الإدارة الوجهية منذ 
شهدت أأنظمة الويبو للتسجيل ادلويل )أأنظمة معاهدة التعاون بشان الرباءات، ومدريد، ولهاي( 

جراءات منًوا مس متًرا صاحبته تغيريات يف جغرافيا الطلب )يف معاهدة التعاون بشأأن الربا ءات( وأأمتتة اإ

ىل حد كبري. وقد خلقت هذه  املعاجلة )الفحص والرتمجة وخدمة العمالء( اخلاصة بنا وحتديهثا اإ

ىل صقل املهارات احلالية واكتساب همارات جديدة لضامن جتهزي املكتب ادلويل ليك  التغيريات حاجة اإ

  ن فهيم ماكتب امللكية الفكرية.يكون قادًرا عىل تلبية طلبات مودعي الطلبات وأأحصاب املصلحة مب

عادة تدريب  دارة فعاةل للقوة العامةل لضامن صالحيهتا لهذا الغرض، مبا يف ذكل اإ ويتطلب ذكل اإ

املوظفني احلاليني وجلب همارات جديدة حسب احلاجة )حسب ما هو متوقع ومعمتد يف الربانمج 

عادة توزيع املوظفني فامي ب ني الربامج حسب الرشوط اليت حيددها واملزيانية( ويف بعض احلالت اإ

ىل ضامن اجتياز الويبو لأزمة اقتصادية عاملية  النظام املايل ولحئته. وقد أأدت هذه الاسرتاتيجيات اإ

يراداتنا خالل الفرتة   ، دون أأي تأأثري سليب عىل موظفينا.4100ـ4112خطرية واليت أأثرت عىل اإ

دارة الويبو القامئة عىل  النتاجئ ـ كجزء من برانمج التقومي الاسرتاتيجي واكن من شأأن تعزيز اإ

حاكم يف التخطيط للعمل والتصممي التنظميي  الإصاليح ـ ترس يخ الهنج القامئ عىل النتاجئ ابإ

ويضمن ذكل توافق املوارد املوزعة عىل الربامج مع النتاجئ  واسرتاتيجيات التخطيط للقوة العامةل.

ل الأعضاء يف الربانمج واملزيانية، ومراعاة اسرتاتيجيات تنفيذ املرتقب حتقيقها، حسب ما اعمتدته ادلو 

نتاجية. وقد   الربانمج مبا يف ذكل الاس تعانة ابملوارد الصحيحة وتدابري فعالية التلكفة وحتسني الإ

ضفاء الطابع املؤسيس عىل الهنج القامئ عىل النتاجئ لختاذ قرارات مس تنرية  تعززت مؤخًرا معلية اإ

صدار مجموعة من املبادئ التوجهيية لإدارة املناصب.بشأأن ختصيص ا  ملوارد البرشية وذكل بفضل اإ

وقد أأقرت وحدة التفتيش املشرتكة يف اس تعراض الإدارة والتس يري يف الويبو ابلتدابري اليت اختذهتا 

 JIU/REP/2014/2الويبو لتحسني متاسك هيلكها ادلاخيل وحماذاته مع أأنشطهتا وأأهدافها )

عادة الهيلكة هذه، لأن منوذج الويبو  (.53 الفقرة كام أأوحض املفتشون أأهنم "يؤيدون أأهداف معلية اإ

بشأأن الأعامل حيّّت املراقبة الوثيقة للمجالت اليت تشهد ارتفاعًا أأو اخنفاًضا يف الأنشطة وذكل لتكييف 

عادة توزيع املوظفني حس امب يلزم".   الهيلك تبًعا ذلكل واإ

 اخلالصة
ن التغيريات  دارة واسرتاتيجياهتا يف الويبو منذ اإ ىل تكييف  4115املكثفة يف مقارابت الإ وحاجهتا اإ

هيالكها التنظميية وفقًا ملتطلبات الأعامل اخلاصة هبا، عىل النحو اذلي أأقرته وحدة التفتيش املشرتكة 

دارة والتس يري يف الويبو تنسخ التوصية العالقة الصادرة عن  4102يف اس تعراضها س نة  اس تعراض لالإ

ويص بوقف نقل الوظائف مع واليت ت 4112الإدارة والتس يري اذلي أأمتته وحدة التفتيش املشرتكة يف 

فاملوارد البرشية ستُنقل مع املناصب مبوجب الإطار التنظميي )النظام املايل ولحئته ونظام   املناصب

ري ذكل من الظروف املوظفني ولحئته( وفقط عندما تس تلزم ذكل احتياجات الأعامل أأو يف غ

ىل جلنة التنس يق   الاس تثنائية. وس يقدم املدير العام اقرتاًحا بشأأن مراجعة نظام املوظفني ولحئته اإ

 ( تنص عىل ذكل.2.2.0متضمنًا مادة جديدة )القاعدة اجلديدة  4102التابعة للويبو يف سبمترب 
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