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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون بعةالساالدورة 
ىل  11جنيف، من   2017سبمترب  15اإ

 
 

 التقرير السنوي ملدير شعبة الرقابة الداخلية 

مانة عداد الأ  من اإ

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقرير  44للفقرة  اوفق .1 ىل امجلعية العامة للويبو،  اس نواي موجز  امن ميثاق الرقابة ادلاخلية، يقد ِّ اإ
ويتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجنزت خالل  .)اللجنة( من خالل جلنة الربانمج واملزيانية

ىل  2016يوليو  1من الفرتة املشموةل ابلتقرير، أأي   .2017يونيو  30اإ

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .2

مبضمون  امأأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل .3
 "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"

 (.WO/PBC/27/4 )الوثيقة

]ييل ذكل التقرير الس نوي ملدير شعبة 
 ادلاخلية[ الرقابة
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 التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية

ىل  2016يوليو  1  2017يونيو  30اإ

 قامئة احملتوايت

 3 .............................................................................................. يف النص الإنلكزيي قامئة اخملترصات املس تخدمة

 4 ................................................................................................................................... معلومات أأساس ية

 4 .................................................................................................................................... مبادئ التخطيط

 4 ......................................................................................................................................... املعايري املهنية

 5 ................................................................................................. مسائل هممة وتوصيات الرقابة العالية الأولوية

 9 ...................................................................................................................................... أأنشطة التحقيق

 12 ..................................................................................... احلالت اليت ُرفض فهيا تقدمي معلومات أأو مساعدات

 12 ...................................................................................................................... وضع تنفيذ توصيات الرقابة

 15 ......................................................................................................... تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التحقيق

 15 .....................................................................................................العمل الاستشاري والرقايب الاستشاري

 15 ............................................................................................................. ارجيةالتعاون مع هيئات الرقابة اخل

 15 ................................................................................................. التعاون مع أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات

 15 ............................................................................................................................ الأخرىأأنشطة الرقابة 

 16 ...............................................................................................الاس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية

 17 ........................................................................................................................................ بةموارد الرقا

 املرفقان

 قامئة تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية - املرفق الأول

 لأنشطة الاستشارية لشعبة الرقابة ادلاخليةابقامئة  - املرفق الثاين
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 النص الإنلكزيي قامئة اخملترصات املس تخدمة يف

AIMS HR دارة املعلومات الإدارية للموارد البرشية  أأنظمة اإ

CDIP اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

CII مؤمتر احملققني ادلوليني 

ER النتاجئ املتوقعة 

ERM دارة اخملاطر املؤسس ية  اإ

EQA تقيمي اجلودة اخلاريج 

FRR نظام الويبو املايل ولحئته 

HOIA رؤساء التدقيق ادلاخيل يف املنظامت ادلولية الأوروبية املقر 

HRMD دارة املوارد البرشية  اإ

IAOC اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ICT  كنولوجيا املعلومات والتصالتت 

IIA معهد املدققني ادلاخليني 

IOC ميثاق الرقابة ادلاخلية 

IOD شعبة التدقيق ادلاخيل 

IP امللكية الفكرية 

ISO املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس 

IT تكنولوجيا املعلومات 

JIU وحدة التفتيش املشرتكة 

MIR تقرير عن التورط الإداري 

MIRIS نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية 

OI التعلاميت الإدارية 

PBC جلنة الربانمج واملزيانية 

RIAS  ادلاخيلممثلو دوائر التدقيق 

UN الأمم املتحدة 

UNEG فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي 

UNRIS ممثلو دوائر التحقيق يف الأمم املتحدة 

UPOV داحتاد ادلويل ياماية الأصناا النباتية اجلديدةالا 

WFP برانمج الأغذية العاملي 

WIPO املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
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 معلومات أأساس ية

للأحاكم املنصوص علهيا يف  اشعبة الويبو للرقابة ادلاخلية هو توفري رقابة داخلية مس تقةل وفعاةل للويبو، وفقالغرض من  .1
 ميثاق الرقابة ادلاخلية.

ويقيض ميثاق الرقابة ادلاخلية .2
1

م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقرير بأأن   ىل امجلعية العامة للويبو،  ايقد ِّ س نواي موجزا اإ
يتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجنزت خالل الفرتة و ربانمج واملزيانية. خالل جلنة ال من

املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق وأأهداا هذه الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز يف تنفيذ توصيات 
 .الرقابة ادلاخلية

ىلووفقا مليثاق الرقابة  .3 مت اإ املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة نسخة من مرشوع التقرير  ادلاخلية، قد ِّ
 .عليه؛ وروعيت تكل التعليقات يف النسخة الهنائية من التقرير تقدمي تعليقاتل الس نوي 

 مبادئ التخطيط

دوى والأثر يف البدل ودورة الرقابة والآراء راعت الشعبة العوامل التالية يف وضع خطة معلها: تقيمي اخملاطر ودراسة اجل .4
ىل م مرشوع خطة الرقابة أأيضا اإ  النقدية لإدارة الويبو وادلول الأعضاء واملوارد املتاحة. وقبل وضع الصيغة الهنائية خلطة العمل، قُد ِّ

 يثاق الرقابة ادلاخلية.)أأ( من م 26اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لس تعراضه وتقدمي املشورة بشأأنه وفقا للفقرة 

الشعبة  راعت، وتفاداي لالزدواجية يف الأنشطة ة وتعظامي للفعالية يف اس تخدام املوارديوداحتقيقا لأكرب قدر من التغطية الرقاب  .5
ا هتالتقياميت اليت طلب فضال عنأأيضا العمل اذلي أأجنزته هيئات رقابة أأخرى مثل املدقق اخلاريج ووحدة التفتيش املشرتكة 

 الفكرية. نة املعنية ابلتمنية وامللكيةاللج 

عىل مجيع مديري الربامج وأأتيحت ملوظفي الويبو عرب الش بكة ادلاخلية للويبو. وُأجنزت  2017 وُوزعت خطة الرقابة لعام .6
 وفقا للجدول الزمين احملدد ويف حدود املزيانية اخملصصة. 2016 خطة عام

 املعايري املهنية

ابلإطار ادلويل للمامرسات املهنية اذلي أأصدره معهد املدققني اليت جترهيا تلزتم شعبة الرقابة ادلاخلية يف أأنشطة التدقيق  .7
ادلاخليني. وتسرتشد الشعبة يف أأعامل التحقيق اليت جترهيا ابملبادئ التوجهيية املوحدة واملبادئ التوجهيية للتحقيق اليت أأقرها 

ملعايري ادلولية ملامرسات التقيمي كام حددها فريق الأمم املتحدة اب اليت جترهيا التقيمي ومتتثل الشعبة يف أأنشطةني. مؤمتر احملققني ادلولي
 ابلتقيمي. املعين

، خضعت س ياسة التحقيق ودليلها ملزيد من التعديالت يك 2016أأكتوبر  11ميثاق الرقابة ادلاخلية يف اس تعراض وبعد  .8
لادلاخلية امل مع ميثاق الرقابة ياامتش  ي  .2017فرباير  28ن يف االوثيقت تمد. واعتُ عد 

بعد معاجلة التعليقات الواردة من  2017يونيو  7يف  س ياسة شعبة الرقابة ادلاخلية اخلاصة بنرش التقاريروصدرت  .9
 الأعضاء. ادلول

                                                
1

 من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 45و 44انظر الفقرتني  
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 الرقابة العالية الأولويةوتوصيات مسائل هممة 

 والتوصيات الرئيس ية ويعا ج اخملاطر العالية ذات الأولوية املدرةة يف تقارير حيتوي هذا اجلزء عىل معلومات عن النتاجئ .10
 والتقيمي وتقارير الإدارة( اليت صدرت خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير. التدقيقالرقابة ادلاخلية )معليات 

روةل هبذا التقريالصادرة خالل الفرتة املشم التالية ابلتقاريروتتعلق النتاجئ والتوصيات الرئيس ية  .11
2

: 

 (؛WIPO LEX) لكس بياانت ويبوال قاعدة  )أأ(

دارة املشاريع )ب(  ؛اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية )ج(  ؛اإ

طار الويبو الأخاليق )د(  ؛اإ

 جسل مدريد؛ )ه(

 كشف املرت بات؛ )و(

جراءاته؛ااس تعراض معلية  )ز(  لرشاء وس ياساته واإ

 ؛(UPOVالنباتية اجلديدة )الاداحتاد ادلويل ياماية الأصناا تقيمي  )ح(

 ؛قواعد بياانت الويبو العاملية: 13الربانمج  )ط(

 ؛التصنيفات واملعايري ادلولية :12الربانمج  (ي)

 يف املطبعة؛تقرير عن التورط الإداري  )ك(

جراءات التوظيفيف تقرير عن التورط الإداري  )ل(  ؛اإ

ةازة يف اس تحقاقات  تقرير عن التورط الإداري )م(  .زايرة الوطناإ

وتعا ج الإدارة  .ومتابعة وضع تنفيذها ابنتظام لس تعراض التوصيات املفتوحةوحرصت الشعبة عىل التواصل مع الإدارة  .12
وتدار التوصيات املفتوحة من  الأنشطة املقرتحة واملوظفني املسؤولني وأأةل التنفيذ. داحتددمجيع التوصيات من خالل خطة معل 

(©TeamCentralالفرق املركزية )خالل نظام قاعدة بياانت 
3

دارة الويبو واملدققني اخلارجيني.   املتاح للشعبة واإ

 يف قاعدة البياانت ويبو لكستدقيق ال  

تؤثر  قدويبو لكس. و  بياانتال ية بشأأن جودة البياانت الواردة يف قاعدة بعض اخملاوا اجلد  وجود شعبة ال لحظت  .13
بذل هجد  نبغيلأدوات مرجعية عالية اجلودة للملكية الفكرية. وي  وردعة الويبو مكتصحح، عىل مسمل  نأأخطاء البياانت هذه، اإ 

 .بياانتال منتظم وحمدد زمنيا ملعاجلة شواغل جودة البياانت يف قاعدة 

                                                
2

 التقارير يف املرفق الأول. ترد قامئة 
3

لكرتونية؛  TeamMateهو أأحد وحدات نظام  ©TeamCentralنظام   وهو برجمية خمصصة ملهام الرقابة تضم وحدات خمتلفة مثل واثئق معل اإ
 التوصيات وتقيمي اخملاطر وداحتديد اجلدول الزمين. ومتابعة
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ن  تطوير و  .14 جراءات تشغيل موحدةاإ ملراقبة اجلودة و  موثوقةوظيفة اإ الكشف املبكر عن أأخطاء البياانت س يتيحان  ،عداد اإ
 داحتسني نوعية البياانت بوةه عام.ا و تصحيحهو 

 قدرته مبا يامتىش مع خطط العمل املقبل. رفعتقيمي احتياةات املوارد البرشية لفريق الويبو لكس بغية  نبغيوي  .15

دارة املشاريع  التدقيق يف اإ

طار لإدارة املشاريع يف الويبو يت  رضورة ىل أأك د التدقيق ع .16 نشاء اإ دارة املشاإ دارة تكنولوجيا ع وهيلك اريسق مع ثقافة اإ اإ
طار النتاجئ يف املنظمة. قامئاملعلومات ال  واإ

ن  و  .17 دارة املرشوع،  الأنسبالتنظميي داحتديد الهيلك  عالوة عىل ذكل، فاإ طار اإ دارة املشاريعمثل دلمع اإ داحتديد و  ،مكتب اإ
  نطاق املنظمة.لإدارة املشاريع بفعالية وكفاءة عىل ةط أأساس يوش  بوضوح، يهاملولكة للجميع الأدوار واملسؤوليات 

دارة املشوأأخريا، يعمتد  .18 طار اإ تلبية برانمج تدريب مؤسيس مصمم ل وضع صل الفعال و واتل اواس تدامته عىل ع اريجناح اإ
دارة املشاريع دعام مامال يف الويبو.دلنظم وأأدوات مناس بة تصممي احتياةات الويبو، فضال عن   مع اإ

دارة   اخملاطر املؤسس يةالتدقيق يف اإ

اجلهود  تضاعفمعلية رمسية لإدارة اخملاطر املؤسس ية يف الويبو منذ وضع يف قد أأحرز كبري أأن تقدما  ةشعبال  لحظت .19
 .2014 عام

يف تقيمي فعالية الضوابط ادلاخلية من خالل توزيع للويبو الثاين" ادلفاع "خط الرقايب لوظيفة ور ادلوميكن تعزيز  .20
دارة اخملاطر.  املسؤوليات رمسيا من ةانب فريق اإ

ىل رضورة  .21 طار الس ياسة العامة للويبو مثل نظام الويبو املايل ولحئته وخلصت الشعبة اإ جراء اس تعراض مجليع واثئق اإ اإ
 لضوابط.ابجرد وضع قامئة غية الإدارية ب تعلاميت ال نظام املوظفني ولحئته و و 

يالءع وينبغي  .22 دارة اخملاطر املؤسس ية للحصول عىل معلومات الضوابط، اإ اهامتم ماا لتسجيل خصائص  ند تصممي نظم اإ
 الضوابط ادلاخلية.

منظمة من منظامت الأمم املتحدة وغريها من املنظامت ادلولية أأن  32يف وأأظهرت نتاجئ دراسة اس تقصائية معيارية أأجريت  .23
دارة اخملاطر املؤسس ية يف الويبو ت دراما للمخاطر.تكل املتب عة يف  اكئفممارسات اإ  املنظامت الأكرث اإ

طار الويبو الأخاليقاس تعراض   اإ

طار الويبو الأ  تصممي أأن   وةد .24 وضع الوحدات املؤسس ية ومجموعة الضوابط ممتاما من حيث  مالمئانخاليق وبنيته اإ
كجزء من هذه  ية. وأأظهر اس تقصاء أأجر تينوالس ياسات واملبادئ التوجهيية امل  لواحئوالعمليات ادلاخلية ومجموعة القواعد وال

وبنيته يتفقان مع املعايري املعمول هبا يف منظومة الأمم املتحدة واملنظامت  خاليقطار الويبو الأ اإ تصممي  أأن   الاس تعراض
 الأخرى. ادلولية

طار الأخالقيات،  ومن بني فرص .25 شعبة أأولوية عالية لوضع اختصاصات شامةل ملكتب الأخالقيات ال  أأعطتتعزيز اإ
عداد  اس تكاملو  دراج اخملاطر املتعلقة ابلأخالقيات يف جسل اخملاطر املؤسس ية للمنظمة،  وينبغي ته.اسرتاتيجي اإ عادة  وكذكلاإ اإ

 تقيمي املوارد البرشية واملالية لمتكني املكتب من داحتقيق نتاجئه املتوقعة.
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ن .26 شأأنه  زايدة فعالية التصال منو  ،دةاحتياةات الويبو احملد  يوامئ التدريب ل وتواتر نوعية تكييف  وعالوة عىل ذكل، فاإ
 خاليق.الأ طار الإ تعزيز ، بغية نتقامفصاح املايل وس ياسة اياماية من الالإ داحتديث س ياسة امن الرضوري أأن يدمع الإطار. و 

 التدقيق يف امتثال جسل مدريد

طالق منصة ةديدة  هاأأه مان . و 2016قد شهد جسل مدريد بعض التغيريات الهامة يف معلياته منذ أأوائل عام ل .27 اإ
ة  طالتد تنفيذ و بعد هج ،2016امس نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية يف مارس داحتت علومات لتكنولوجيا امل س نوات. لعد 

 .ةنظمامل بنية بعض املناصب الرئيس ية يف جسل مدريد، فضال عن تغيريات يف  اتوشهدت هذه الفرتة أأيضا تغيريات يف قياد

يف النظام اجلديد أأسهمت عديدة ت مسائل برز، 2016وبعد بدء تنفيذ نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية يف مارس  .28
قفال املشاريع بعد بدء تشغيل النظام  جيه زاملعامالت اليت ستتوىل شعبة العمليات معاجلهتا. ومل  ةرامكميف  تقرير رمسي عن اإ

تاملشاريع املقبةل. و يف  امهنلالس تفادة اة قاملس ت ادلروس اس تخالصاجلديد، مما قد يؤثر عىل   فرصة النظام اجلديدمرشوع  فو 
صدار الشهادات.اليت لبعض العمليات  ةاجلزئيالأمتتة لمتكني ساحنة   تنفذ حاليا خارج النظام، مثل مراقبة اجلودة واإ

عادة ال  من الرضوريو  .29 عقود الثابتة واملرنة اليق توازن أأفضل بني شعبة العمليات بغية داحتق ل يف ختطيط املوارد البرشية  نظراإ
الاعامتد عىل عقود مرنة ذات معدل دوران مرتفع نسبيا، مما يؤثر عىل قدرة فهيا زيد اليت يبغية معاجلة املامرسة احلالية للموظفني 

 شعبة العمليات عىل داحتقيق الفعالية والكفاءة.

وضع خطط طويةل الأةل للتخفيف من اخملاطر " 1" ق:عن طريجسل مدريد عىل مزيد من التحسينات دخال وميكن اإ  .30
ىل تدهور نوعية اخلدمات املقدمة؛  " 2"املتعلقة ابلعامتد الشديد عىل بعض املوظفني الرئيس يني اذلين قد يؤدي غياهبم اإ

راقبة اجلودة يف اختبار العينات لأغراض م شاركنيضامن تدريب املوظفني امل " و 3"سجل مدريد؛ ل كامل معلية تعيني مدير واس ت
ودليل الفحص والواثئق التوجهيية  " ومتايش توثيق سري الأعامل4"تدريبا مافيا يف مبادئ املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس؛ 

 .مامالمتاش يا الأخرى 

 اس تعراض كشف املرت بات

ىلخلص الا .31 املنقحة للأمم املتحدة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا  الأجورالويبو نفذت بنجاح حزمة  أأن   س تعراض اإ
عن احلزمة بعد تنفيذ  ،قةداحتراي لدل   ،املوظفني مرت باتعينة من عىل الشعبة الاس تعراض اذلي أأجرته كشف ي دون انقطاع. ومل 
 أأي حالت شاذة.

بة والعمليات اليدوية اليت وضعت لتوفري  أأن بعض أأنشطة املراق بات، تبني  كشف املرت  ل العمليات التشغيلية  صوفامي خي .32
ن غري رضورية الضامانت عىل أأمكل من وظائف املراقبة الفعاةل املتاحة  ل تس تفيدلإعداد الكشف عملية الإجاملية ال ؛ ومن مث فاإ

دارة املعلومات الإدارية للموارد البرشيةيف أأداة وةه   .أأنظمة اإ

تعزيز الضوابط الرئيس ية ومعاجلة بعض املسائل يف  زايدة أأمتتهتاو ختصص بعض العمليات التشغيلية قد يسهم رفع و  .33
أأن يزيد من  هتالقواعد والأنظمة والتعلاميت اخلاصة بلك مهنا ومواءممع االعمليات التشغيلية  ضامن توافقالنظامية؛ ومن شأأن 

 .وفعاليهتا باتكشف املرت   اتكفاءة معلي
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جراءاته  اس تعراض معلية الرشاء وس ياساته واإ

اليت طلبت فهيا، من مضن  2016عىل توصية جلنة التنس يق املقدمة يف دورهتا يف عام  4وافقت مجعيات ادلول الأعضاء .34
جراءاهتا اخلاصة ابملشرتايت عقب الاس تعراض  أأمور أأخرى، من "مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اس تعراض س ياسات الويبو واإ

رئييسي امجلعية العامة وجلنة التنس يق، لضامن الوضوح والشفافية يف معلية الرشاء  اذلي جيريه املدير العام حاليا، بناء عىل توصية
ىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا ادلول الأعضاء".  يف الويبو، حىت يتس ىن تقدمي الاس تنتاةات أأو التوصيات أأو لكتهيام اإ

دارة الويبو ع وبناء .35 النظام و  اءالصيغة الهنائية للتغيريات عىل س ياسات الرش ىل تعليقات شعبة الرقابة ادلاخلية، وضعت اإ
ادلورتني املقبلتني للجنة الربانمج واملزيانية وامجلعية ولحئته عىل  املايل ولحئته. وتعرض التعديالت املقرتحة عىل النظام املايل

 العامة للويبو للموافقة علهيا.

 التدقيق املس متر –مسائل أأخرى 

التدقيق كرات داخلية تلخص العمل املنجز ابس تخدام داحتليالت البياانت كجزء من أأعامل الث مذثشعبة ال أأصدرت  .36
دارة . ورك  هانتاجئ عىل  الإدارةأأطلعت املس متر املنتظم؛ و  زت هذه املذكرات عىل الضوابط ادلاخلية يف جمالت الإدارة املالية واإ

دارة معلومات دارة السفر يف النظام الإلكرتوين، واإ دارة املعلومات الإدارية للموارد البرشية.أأداة املوظفني يف  املشرتايت واإ  أأنظمة اإ

ىل شعبة توصيات رمسية ال  س تخلصول ت  .37 مع ممثيل  ااجامتع تعقد لكهنا. و التدقيق املس متر اذلي تضطلع بهمعل استنادا اإ
دارة املوارد البرشية ملناقشة املالحظات والاقرتاحات اليت قدمهتا  قسمالإدارة من قطاع الإدارة والتنظمي و   شعبة.ال اإ

ماكن الشعبة و .38 ىل ابإ دخال ماكنية رحبت ابإ قد و  ،ن تقديرها للمالحظات اليت أأبدهتاعأأعربت الإدارة أأن الإشارة اإ اإ
 الضوابط ادلاخلية.عىل  اتداحتسين

 (UPOVة )الاداحتاد ادلويل ياماية الأصناا النباتية اجلديدتقيمي 

يف دورهتا التسعني )جنيف، )الاداحتاد( الداحتاد ادلويل ياماية الأصناا النباتية اجلديدة لووافقت اللجنة الاستشارية  .39
ىل طلب أأن ت( عىل 2015 أأكتوبر 29و 28 يويم جراء تقيمي لربانمج أأنشط شعبة الرقابة ادلاخليةاإ  ة الاداحتاداإ

 .2016أأكتوبر  28يف  الاداحتاد التقيمي يف ادلورة العادية امخلسني جمللس شعبة تقريرال . وقدمت 2016/2017 لثنائية

 هاوأأثر  ةدواهاو  هتامكتب الاداحتاد وفعالياليت ينفذها نشطة الأ مدى مالءمة  ديدداحت التقيمي ومان الهدا الرئييس من .40
والأساليب مبا يف ذكل مجيع الأنشطة وليته. ومشل التقيمي اسرتاتيجيات التعاون وممارسات التنفيذ، لأغراض داحتقيق  هتاواس تدام

ىل  2012من الفرتة املتبعة يف   .2015اإ

ىل داحتاد م الاوس يقد   .41 جراءات  2017 أأكتوبراليت س تعقد يف لس يف دورته اجملاإ  متابعة تنفيذ التوصيات.خبصوص اإ

 13الربانمج  - قواعد بياانت الويبو العامليةتقيمي 

لأغراض قواعد البياانت العاملية( وكفاءته وتأأثريه واس تدامته ) 13فعالية الربانمج لتحديد مدى رئييس سعى التقيمي بشلك  .42
 .وليتهداحتقيق 

                                                
4

)القرارات اليت  WO/GA/48/15يا بعنوان "اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية" و )اقرتاح تضمني ةدول الأعامل بندا تمكيل  A/56/13 الوثيقة 
 اختذهتا جلنة الويبو للتنس يق(.
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الويبو املتوقعة داحتقيق نتاجئ أأاتح  مم ا، هاقواعد البياانت العاملية ووظائف  ايتاستمثر الربانمج ابس مترار يف تطوير حمتوقد و  .43
)مبا يف ذكل ادلمع املتعدد اللغات لركن الرباءات(  هاقواعد البياانت العاملية ووظائف  ايتحمتو لقت . وقد( بنجاح3ا)ورابع (2ا)رابع

جيابيتقيامي  اس تخدام ركن الرباءات وقواعد بياانت  زابئن اذلين مشلهم الاس تقصاء، كام أأن  اليف املائة من  80من أأكرث من  ااإ
 ملاليتني املاضيتني.ا الثنائيتنيتدرجييا خالل ازداد العالمات التجارية العاملية 

 س مترارية الأعامل وقدرات التعايف من الكوارثا لخططبعد ، رمغ أأنه مل يضع نشطتهوقد أأجرى الربانمج تقيامي لأثر أأ  .44
ختصص موارد لتتبع معليات تسلمي البياانت الوطنية أأو متابعة ماكتب  من الكوارث. وملالاكمل ضامن قدرة الشعبة عىل التعايف ل

طار نتاجئ ؤ ية يف حاةل الرضورة اليت تامللكية الفكر  خر تبادل املعلومات. ومل تدرج بعد مؤشات املساواة بني اجلنسني كجزء من اإ
 الربانمج للفرتة قيد التقيمي.

تنقيح خطط املوارد البرشية للربانمج يك تلّب  الاحتياةات الإمنائية " 1عن طريق: "مزيد من التحسينات دخال وميكن اإ  .45
" والنظر يف 2سني وظائف ادلمع املتعددة اللغات( وتكفهيا للك قاعدة بياانت وتقدمي نسخة احتياطية مامةل؛ ")مبا يف ذكل داحت 

وضع نظام شامل لضامن جودة البياانت لتنفيذ املكوانت التفاعلية والاستباقية يف نظام جودة البياانت ابلتساوي من خالل 
" ومعاجلة عنرص جودة اخلدمة يف الربانمج من خالل مزامنة "خيار مساعدة" 3اجلودة عند املصدر والرصد والهنج املتوامئ؛ "

ثراءه.  متعدد اللغات لقواعد البياانت واإ

 12الربانمج  - التصنيفات واملعايري ادلوليةتقيمي 

ىل  ينايرمن يف الفرتة  12 الربانمج قمي   .46  12انمج مدى مالءمة الرب ديد. ومان الهدا الرئييس للتقيمي هو داحت2017 ويونياإ
آراء وتوفري  ،وليته يف التصنيفاتلأغراض داحتقيق وفعاليته وكفاءته وأأثره واس تدامته  (لتصنيفات واملعايري ادلوليةا) تقيميية أ

 ملساعدة الإدارة يف اختاذ قرارات مس تنرية.

عرب . وساهت يف داحتقيق الهدا الاسرتاتيجي الرابع اوتناولت أأنشطة الربانمج احتياةات مجيع البدلان املس تفيدة وأأولوايهت .47
نشاء منصات للتعاون بني ماكتب امللكية الفكرية لتعزيز التعاون ادلويل الطوعي التقين بشأأن مسائل التصنيف. وي الربانمج  عا جاإ

ر تدريب اثبت طو   ويقدم ابس مترار منط ة،صصالاحتياةات اخملعىل أأساس بشلك رئييس طلبات التدريب من البدلان النامية 
ىل تطوير أأدوات تقامس املعلومات  يف وقت سابق. وقد خصص الربانمج اجلزء الأكرب من مزيانيته للخدمات التعاقدية الرامية اإ

عض مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املتوقعة بتأأخري جرى ، وقد االرمقية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت واس تخداهم
لغاأأو   بسبب حمدودية املوارد. اؤهاإ

أأخذ زمام املبادرة يف معاجلة تواتر دورات جلنة اخلرباء املعنية  "1"ما ييل: عرب مزيد من التحسينات  دخالوميكن اإ  .48
طار أأكرث مشولية للكفاءة؛لالإسهام يف معلية تقيمي احتياةات التدريب اخملطط لها " و 2"لومارنو وفيينا؛  يبتصنيف  "3" وضع اإ

عادة تشك و   .قسملل البدء يف تعيني رئيس و ممي اقسم العالمات والتصبغية تعيني موظفني يف يل خطط املوارد البرشية للربانمج اإ

 أأنشطة التحقيق

 حملة عامة عن عدد احلالت 

 مانت ،2017 يونيو 30 . ويفحاةل 27أأغلقت حاةل اس تفسار ةديدة و  24خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، جُسلت   .49
يلحاةل عالقة  14 مخس مهنا معلقة بسبب غياب و  حالت يف مرحةل التحقيق الاكمل ومثان مهنا حاةل يف مرحةل التقيمي الأو 

آخر، أأو املوظف املعين لفرتة طويةل جراء من ةانب كيان أ  2017 . وفُتحت مثان حالت من احلالت العالقة يف عامابنتظار اختاذ اإ
للتحقيق يف  الوقت املس تغرقبلغ ، 2017يونيو  30. ويف 2014حدة يف عام وحاةل وا 2016ومخس حالت يف عام 

 أأشهر. 6.3 احلالت
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ىل  2014يونيو  30التحقيق من  حالتداحتليل مقارنة لعدد  –( 1الرمس البياين )   2017يونيو  30اإ

 

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  حالتأأحيلت أأربع  احلالت املفتوحة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير،ومن مضن   .50 اإ
حاكم املناس بة لتسدي املشورة بشأأهنا وفقا ل  .5من ميثاق الرقابة ادلاخليةلأ

 حصيةل أأنشطة التحقيق

ثباهتا مع ما صدر بشأأهنا من أأحاكموفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية، يشمل التقرير الس نوي وصفا  .51 . لقضااي التحقيق اليت مت اإ
. موظفوأأوصت ابختاذ تدابري تأأديبية يف حق  ت الشعبة أأدةل عىل حصة الادعاءاتاحلالت احملقق فهيا، وةدويف مخس من 

ىل ذكل: ضافة اإ  واإ

ىل الاس تغناء عن خدمات حاةلأأدت  )أأ(  ؛موظف من املنظمة واحدة اإ

حدى احلالت، ترك املوظف املعين املنظمة قبل بدء الإجراءات التأأديبية؛ )ب(  ويف اإ

 ، مل تتخذ الإدارة قرارا هنائيا يف ثالث حالت.2017يونيو  30 وحىت )ج(

ىل ذكل، مكَّنت أأنشطة التحقيق اليت نُفذت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير الشعبة من اس تخالص بعض   .52 ضافة اإ واإ
اس تحقاقات التحقق من " 1خبصوص: "قدمت فهيا توصيات  يدار عن التورط الإ تقارير  ثالثةادلروس. وبوةه خاص، ُأصدرت 

عادة انتداب املوظفني اذلين ل تتناسب اختصاصاهتم مع متطلبات دورمه؛ و  "2"املوظفني؛  توضيح املتطلبات الأمادميية " و 3"اإ
عالانت الوظائف  الشاغرة. يف اإ

ىل  2014يوليو  1املسجةل يف الفرتة من  حالتويرد فامي ييل داحتليل مقارنة لل  .53  .2017يونيو  30اإ

                                                
5

 .ميثاق الرقابة ادلاخليةمن  23و 22و 21و 19و 18الفقرات  
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ىل  2014يوليو  1داحتليل الشاكوى الواردة من  – 1اجلدول    2017يونيو  30اإ

 

ىل  2014يوليو  1املغلقة يف الفرتة من  احلالتداحتليل  –( 2الرمس البياين )  2017يونيو  30اإ

 

  

(%13)3(%10)3(%20)5إساءة استخدام وقت العمل

(%13)3(%3)1أنشطة خارجية غير مصرح بها

(%21)5(%10)3(%4)1العصيان والسلوك غير الالئق

(%8)2(%3)1(%8)2تقصير آخر في الوفاء بمعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية

(%8)2(%13)4(%20)5المضايقة، والتمييز

(%4)1(%6)2مخالفات المشتريات

(%8)2(%13)4(%8)2خرق السرية

(%3)1(%16)4إخالل من فبل مرشح لوظيفة شاغرة

(%3)1تضارب المصالح

(%3)1(%4)1إساءة استخدام أموال الويبو أو أصولها

(%4)1االنتقام

(%4)1التحرش الجنسي

(%6)2مخالفات التوظيف

(%4)1(%6)2اإلهمال في العمل، عرقلة عمليات الويبو

(%8)2(%3)1(%4)1اإلخالل من قبل بائع أو طرف خارجي آخر

(%4)1(%3)1بيانات أو تصريحات غير مصرح بها

(%6)2إساءة استخدام المنصب أو الوضع

(%8)2(%6)2(%8)2الغش أو اإلساءة للحصول على مستحقات

(%100)24(%100)31(%100)25المجموع

2015-20142016-20152017-2016
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 احلالت اليت ُرفض فهيا تقدمي معلومات أأو مساعدات

د فهيا نفاذ الشعبة الرقابة ادلاخلية أأن تبلغ عن أأي حالت قي  )ز( من ميثاق الرقابة ادلاخلية، ينبغي لشعبة 45وفقا للفقرة  .54
ىل جسالت أأو موظفني أأو مباٍن خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.  اإ

ىل  .55  أأنه مل ميتنع أأي من املوظفني عن الإدلء مبعلومات أأو املساعدة يف معلية رقابية ةارية أأثناء فرتة التقرير.وتشري الشعبة اإ

 لرقابةوضع تنفيذ توصيات ا

ن   .56 املدير العام مسؤول عن ضامن تلبية مجيع التوصيات الصادرة عن مدير الشعبة وغريها من الهيئات الرقابية برسعة، اإ
وعن ذكر الإجراءات املتخذة فامي خيص نتاجئ وتوصيات تقرير بعينه

6
ىل مديري الربامج  . وحييل املدير العام هذه املسؤولية اإ

حمددة يف الويبو. املسؤولني عن جمالت تشغيلية
7

وخيضع تنفيذ مديري برامج الويبو مجليع توصيات املراقبة ملتابعة منتظمة تتولها  
8شعبة الرقابة ادلاخلية.

 

عداد التقارير بشأأهنا من خالل نظام  .57 دارة التوصيات واإ قامة حوار  ©TeamCentralوتواصل الشعبة اإ اذلي يتيح اإ
 داحتقيقا للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة. تفاعيل بني مديري الربامج ومندوبهيم

عداد هذا التقرير،  .58 وتس تأأثر  .ذات أأولوية متوسطة 94ذات أأولوية عالية و 99توصية مفتوحة مهنا  193 مانتويف اترخي اإ
 .املفتوحة ادلاخليةتوصيات الرقابة  يف املائة من مجموع 75توصيات الشعبة بنس بة 

 لتوصيات حبسب الأولويةا –( 3الرمس البياين )

 

ىل 2016يوليو  1ويرد فامي ييل ةدول يبني ِّ تطور التوصيات حبسب املصدر يف الفرتة املمتدة من  .59  .2017 يونيو 30 اإ

                                                
6

 من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 36الفقرة  
7

 .16/2010من التعممي الإداري  7الفقرة  
8

 .16/2010من التعممي الإداري  8الفقرة  
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ىل  2016يوليو  1من تطور التوصيات  – 2اجلدول   2017يونيو  30اإ

 املصدر
 مفتوحة

 2016يوليو  1يف 
 مضافة خالل الس نة

 منقوةلأأو  مغلقة

الس نةخالل 
9

 
 2017يونيو  30مفتوحة يف 

 145 45 61 129 شعبة الرقابة ادلاخلية

 48 13 30 31 املدقق اخلاريج

اللجنة الاستشارية 

 املس تقةل للرقابة
1 0 1 0 

 193 59 91 161 اجملموع

 .2017يونيو  30ويرد فامي ييل رمس بياين لتوزيع التوصيات املفتوحة حبسب املصدر يف  .60

 توصيات الرقابة املفتوحة حبسب املصدر –( 4الرمس البياين )

 

  

                                                
9

 اس تحقاقات العودة اإىل الوطن(. INV 2017-01أأغلقت توصية من توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية بعد تقبل الإدارة خماطر التنفيذ ) 
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 .2017يونيو  30 حىتتوصيات الرقابة املفتوحة  تطورويلخص الرمس البياين التايل  .61

 توصيات الرقابة املفتوحة حبسب الأولويةتطور  –( 5الرمس البياين )

 

، ويبلغ عدد التوصيات اليت صدرت بني 2011مفتوحتني منذ عام توصية عالية الأولوية وأأخري متوسطة الأولوية ل تزال  .62
ىل احلني  2014و 2011عايم   توصية. 41واليت ل تزال مفتوحة اإ

عدد التوصيات حبسب برامج الويبورمس بياين ل ويرد فامي ييل  .63
10

 :2017يونيو  30والأولوية يف  

 حبسب الربانمج والأولويةالتوصيات  –( 6الرمس البياين )

 

                                                
10

، مدريد ولش بونة انظام 6الربانمج ، ولرباءاتنظام معاهدة التعاون بشأأن ا 5الربانمج ، وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3الربانمج قانون الرباءات، و 1الربانمج  
آس يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتيني 9الربانمج ، ومركز الويبو للتحكمي والوساطة 7الربانمج و ، ة والاكريّب والبدلان الأقل منواالبدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ
 21الربانمج و ،التواصل 19الربانمج وحلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية،  15الربانمج و ،العاملية قواعد البياانت 13الربانمج و، أأمادميية الويبو 11الربانمج و

دارة الربامج واملوارد،  22الربانمج والإدارة التنفيذية،  دارة املوارد البرشية 23الربانمج واإ تكنولوجيا املعلومات  25الربانمج وخدمات ادلمع العامة،  24الربانمج و، اإ
، الرشمات الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30الربانمج و، تأأمني املعلومات والسالمة والأمن 28الربانمج و خدمات املؤمترات واللغات،  27 الربانمجووالتصالت، 

 .نظام لهاي 31الربانمج و
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يف املائة من التوصيات العالية الأولوية التسع والتسعني، وختص احلصة الكربى من  48تأأثر مخسة برامج بنحو تس   .64
دارة املوارد البرشية )الربانمج  دارة الربامج واملوارد )الربانمج 23التوصيات املفتوحة اإ والبدلان الأفريقية والعربية وبدلان ( 22( مث اإ

آس يا واحمليط الهادئ وأأمرياك  .(9)الربانمج الالتينية والاكريّب والبدلان الأقل منوا أ

 تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التحقيق

توصية منبثقة عن تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التحقيق. وستنفذ توصيتان من  13أأصل  نف ِّذت تسع توصيات من .65
لكرتونية للتوعية بأأساليب الغش، س ينهتيي العمل علهيا يف الربع الثالث  التوصيات الأربعة املتبقية عن طريق تطوير أأداة تدريبية اإ

ا التوصيتان الأخرياتن فت 2017من عام   ناقشها مع الإدارة.ت شعبة ال زال ت لوظيف اليت تعلقان مبسائل الت، أأم 

 العمل الاستشاري والرقايب الاستشاري

ىل العمل الرقايب اخمل .66 ضافة اإ سداء املشورة املهنية بشأأن الس ياسات والإجراءات املؤسس ية طط هاإ ، اس مترت الشعبة يف اإ
دارة  أأسدت الشعبة مشورة بشأأهنا يف مرفق  تسع جمالتيف والضوابط ادلاخلية. وترد قامئة الس ياسات والإجراءات  اخملاطرواإ

 (.الثاينالتقرير )املرفق  هذا

 التعاون مع هيئات الرقابة اخلارجية

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

لإبالغها عن تنفيذ خطة الرقابة ادلاخلية، اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  شاركت الشعبة ابنتظام يف ةلسات .67
تاجئ الرقابة وغريها من املسائل املتعلقة بعمل الشعبة وسري شؤوهنا، والامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل. ومناقشة ن 

ىل الرابعة والأربعني للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.  وشهدت الفرتة املشموةل هبذا التقرير عقد اجللسات الثانية والأربعني اإ

 املدقق اخلاريج

شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عالقة معل ممتازة مع املدقق اخلاريج من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن قضااي  تحافظ .68
دارة اخملاطر. وتبادل املدقق اخلاريج والشعبة  فردية التقارير ال س نوية و ال طط اخلسرتاتيجيات و الاالتدقيق والضوابط ادلاخلية واإ

 دي أأي ازدواجية حممتةل أأو عبء رقايب مفرط.تفاو بغية ضامن فعالية التغطية الرقابية 

 التعاون مع أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات

مكتب الأخالقيات لضامن التنس يق رئيس خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، اجمتع مدير الشعبة ابنتظام مع أأمني املظامل و  .69
 .اكمل ادلمعاجليد وت

 أأنشطة الرقابة الأخرى

 أأنشطة التواصل يف املنظمة

مع الزمالء داخل الويبو من خالل يف التواصل  س مترة لتوضيح معلها وادلفاع عنه،ها امل هجودمضن  ،الشعبةاس مترت  .70
طار لموظفني اجلدد يفتقدمي عروض ل صدار النرشة الإخبارية للشعبة اإ لوحات البياانت اخلاصة و  التدريبات المتهيدية، واإ

 عند الاقتضاء. الإداريني وتقدمي عروض للمدير وكبار ،شعبةل اب
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 اس تقصاء الرضا

الزمالء من وحدات الويبو اخلاضعة للتدقيق أأو التقيمي عن طريق اس تقصاءات رضا  اصلت الشعبة اس تقصاء رضاو  .71
آراء الزمالء يف العمل الرقايب وداحتليلها. ووفقا ىل احلصول عىل أ للتحليل املوحد لنتاجئ  الزابئن عقب لك هممة. وهيدا ذكل اإ

 يف املائة. 86الاس تقصاء، بلغت نس بة الرضا 

ىل القياس أأثر  تس تخدماليت ايت أأجريت بعد س نة من تنفيذ املهام و وأأشارت نتاجئ الاس تقصاءات، ال .72 لعمل الرقايب، اإ
ىل داحتسني أأثر معلها الرقايب استنا 85نس بة رضا متوسطة تبلغ  آراء الزمالء.يف املائة. وستسعى الويبو ةاهدة اإ ىل أ  دا اإ

شعبة  ،اليت أأرسلهتا الوحدات اليت خضعت للتدقيق/التقيمي من خالل الاس تقصاءات ،وساعدت التعليقات الإضافية .73
جراءات تصحيحية  .الرقابة ادلاخلية عىل داحتديد أأوةه القصور والعمل عىل اختاذ اإ

 التواصل مع همام رقابية أأخرى

حمددة يشمل ميثاق الرقابة ادلاخلية أأحاكما .74
11

عن التواصل مع دوائر الرقابة ادلاخلية يف املنظامت الأخرى التابعة ملنظومة  
وتقر شعبة الرقابة ادلاخلية بقمية وأأهية توطيد العالقات  تعددة الأطراا، والتعاون معها.امل الأمم املتحدة ويف املؤسسات املالية 

الشعبة تعاوهنا النشط واملفيد وحافظت عىل عالقاهتا مع املنظامت مع نظرياهتا. وخالل الفرتة املشموةل ابلس تعراض، واصلت 
 والهيئات الأخرى التابعة للأمم املتحدة. وشاركت الشعبة بفعالية بوةه خاص يف احملافل التالية:

امن يف نيويورك ابلولايت املتحدة  )أأ( املؤمتر ادلويل الس نوي واجامتع جلنة القطاع العام ملعهد احملققني ادلاخليني املنظَّ
ىل 17الأمريكية من   .2016يوليو  20 اإ

 املعقود يف نيويورك ابلولايت الاجامتع الس نوي ملمثيل خدمات التدقيق ادلاخيل للمنظامت التابعة للأمم املتحدة )ب(
ىل  6املتحدة الأمريكية من   .2016سبمترب  9اإ

، يف 2016أأكتوبر  4، اذلي عقد يف دوائر التحقيق يف الأمم املتحدة مثيلالاجامتع الس نوي مل  )ج(
 المنسا. لكس ينبورغ،

ة اس تضافته منظمة الآليرؤساء التدقيق ادلاخيل يف املنظامت ادلولية الأوروبية املقر اذلي الاجامتع الس نوي ل )د(
ىل  26الأوروبية لالس تقرار يف لكسمربغ بفرنسا من   .2017أأبريل  29اإ

ىل  15أأس بوع التقيمي لفريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي اذلي عقد يف الفرتة من  )و(  يف فيننا، المنسا. 2017مايو  19اإ

ويتوق ع اس تكامه حبلول  2017يونيو ، اذلي بدأأ يف ربانمج الأغذية العامليل تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التحقيق )ز(
 .2017 سبمترب

 الاس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية

يقتيض ميثاق الرقابة ادلاخلية .75
12

عىل نطاق الأنشطة يبدي تعليقاته التشغيلية وأأن  يؤكد اس تقالليتهمن مدير الشعبة أأن  
 املوارد اخملصصة ملهام الرقابة ادلاخلية. دى كفايةوم

                                                
11

 )ز( من ميثاق الرقابة ادلاخلية.26الفقرة  
12

 .من ميثاق الرقابة ادلاخلية)ط( 45لفقرة انظر ا 
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دث أأي حي ملخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مل تقع أأي حاةل مست ابلس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية وو  .76
ىل تقيمي اخملاطر حددت. فقد خيل  هبانشاط  دارة الويبو و  الشعبة نطاق أأنشطهتا استنادا اإ التعليقات والآراء النقدية الواردة من اإ

 للرقابة وادلول الأعضاء. واللجنة الاستشارية املس تقةل

 موارد الرقابة

 املزيانية واملوظفون

ابملئة من مزيانية الويبو  0.77مليون فرنك سويرسي أأي  5.45قدرها للثنائية ُخصصت للشعبة مزيانية  .77
مس توى املوارد البرشية واملالية مالمئا يك تغطي الشعبة بفعالية اجملالت ذات الأولوية  نلتنفيذ وليهتا. وما 2016/2017 للثنائية

وسامه تبادل خطط الرقابة والتنس يق املس متر لأنشطة الرقابة مع املدقق اخلاريج والاس تخدام الفعال  احملددة يف خطط معلها.
 فاءة يف تغطية اخملاطر.لأدوات تكنولوجيا املعلومات يف داحتقيق املزيد من الفعالية والك

مزيانية ونفقات شعبة الرقابة ادلاخلية - 3اجلدول 
13

 2016/17لثنائية ل  

 

2016/17 

 املزيانية املعمتدة 

2016/17 

 زيانية بعد التحويالتامل

2016 

 *نفقات

نس بة الاس تخدام 

)%( 

 %39 1,847 4,790 4,658 موارد املوظفني

 %31 202 659 700 خالا موارد املوظفني

 %38 2,049 5,450 5,358 اجملموع

 .ختضع للتدقيق من قبل املراجعني اخلارجينيو أأولية يه أأرقام  2016عام نفقات  مبالغ* 

ىل غاية  2016/17مزيانية مالحظة:  طبقا لأحاكم  2016/17لتلبية الاحتياةات خالل الثنائية  2017مارس  8بعد التحويالت تعكس التحويالت اإ

 النظام املايل. من 5.5املادة 

جراءاتوا .78  .2017فرباير  1يف  همنصباملدير تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، وتوىل  س تمكلت اإ

 1حبلول معلهام ن عي ناامل  انوظفامل باشتعيني رئيس قسم التقيمي ومدقق داخيل، ومن املرحج أأن ي  تامعلي  اس تمكلتو  .79
 .التوايل عىل 2017أأغسطس  1و 2017سبمترب 

ىل  شعبة التدقيق ادلاخيلانتقال رئيس  وعقب .80 تعيني موظف منظمة دولية أأخرى، مكدير للرقابة ادلاخلية، بدأأت معلية اإ
 .الشاغرة لهذه الوظيفة

 التدريب

ىل أأهية  .81 املهين املس متر للموظفني ووفقا لس ياسة التدريب يف الويبو، حرض موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية  التقدمنظرا اإ
لكتساب معارا وهمارات تقنية وكفاءات ةديدة لزايدة الفعالية والكفاءة التشغيلية للشعبة  خمتلفةأأنشطة تدريب 

 الاضطالع مبهام رقابية. عند

                                                
13

آلا الفرناكت السويرسية.2016املصدر: بياانت تقرير أأداء الربانمج لعام    . وترد املبالغ بأ
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دارة  10الشعبة  لك من موظفيويف املتوسط، حرض  .82 وماكحفة  ،هممة التدقيقأأايم من التدريب مشلت اجملالت التالية: اإ
، وحيازة املعلومات الرمقية، والأمن وداحتليل الأس باب اجلذريةداحتليل البياانت، و  ،حقيقيالغش واكتشافه، وتقنيات البحث الت 

 الإلكرتوين، وهمارات تقدمي العروض وتبس يط املعلومات، وختطيط التدقيق.

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول
 

 تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية قامئة

ىل  2016يوليو  1من   2017يونيو  30اإ

 IA 2016-07 قاعدة البياانت ويبو لكسالتدقيق يف 

دارة املشاريع  IA 2016-04 التدقيق يف اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية  IA 2016-08 التدقيق يف اإ

طار   IA 2015-04 الويبو الأخاليقالتدقيق يف اإ

 IA 2016-03 مدريدالتدقيق يف جسل 

 IA 2017-05 التدقيق يف كشف املرت بات

جراءاته   اس تعراض معلية الرشاء وس ياساته واإ

 CA 2016-01 2016مذكرات التدقيق املس متر لعام 

CA 2016-02 

 CA 2017-01 2017مذكرات التدقيق املس متر لعام 

 EVAL 2016-01 (UPOVداحتاد ادلويل ياماية الأصناا النباتية اجلديدة )تقيمي معل الا

 EVAL 2016-05 قواعد بياانت الويبو العاملية :13تقيمي الربانمج 

 EVAL 2017-02 التصنيفات واملعايري ادلولية: 12تقيمي الربانمج

 MIR 2016-01 تقرير عن التورط الإداري يف املطبعة

جراءات التعيني  MIR 2016-09 تقرير عن التورط الإداري يف اإ

ىل الوطن تقرير ةازة العودة اإ  MIR 2017-01 عن التورط الإداري يف اس تحقاقات اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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ANNEX II 

 رفق الثاينامل
 

 قامئة ابلأنشطة الاستشارية لشعبة الرقابة ادلاخلية

داري بشأأن تنظمي الأحداث والضيافة .1  تعممي اإ

 تغيريات عىل عقود الويبو .2

 اس تعراض اسرتاتيجي للأمن .3

جراءات تقيمي الضبط .4  اإ

 الغش الفعيل والغش الافرتايض تعريف .5

داري بشأأن هتيئة ماكن معل يسوده التوافق .6  تعممي اإ

دينس ياسة جزاءات امل .7  ور 

 س ياسة تصنيف املعلومات مراجعة .8

 منوذج الويبو لتقيمي جناعة ماكحفة الغش .9

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


