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WO/PBC/28/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018و لييو  23التارخي: 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون الثامنة الدورة
ىل  10جنيف، من   2018سبمترب  14اإ

 التقرير السنوي ملدير شعبة الرقابة الداخلية
عداد مانة من اإ  الأ

ىل امجلعية العامة  44وفقا للفقرة  .1 م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا س نواي موجزا اإ من ميثاق الرقابة ادلاخلية، يقد ِّ

جلنة الربانمج واملزيانية )اللجنة(. ويتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجنزت  للويبو، من خالل

ىل  2017يوليو  1خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، أأي من   .2018يونيو  30اإ

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .2

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام  .3

رير الس نوي ملدير شعبة الرقابة مبضمون "التق

 (.WO/PBC/28/5ادلاخلية" )الوثيقة

]ييل ذكل التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة 

ادلاخلية[
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 معلومات أأساس ية

داخلية مس تقةل وفعاةل للويبو، وفقا للأحاكم املنصوص علهيا الغرض من شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية هو توفري رقابة  .1

 يف ميثاق الرقابة ادلاخلية.

الرقابة ادلاخلية ويقيض ميثاق .2
1

ىل امجلعية العامة للويبو، من   م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا س نواي موجزا اإ بأأن يقد ِّ

ة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجنزت خالل الفرتة خالل جلنة الربانمج واملزيانية. ويتناول التقرير الس نوي حمل

املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق وأأهداف هذه الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز يف تنفيذ توصيات 

 الرقابة ادلاخلية.

ىل املدير العام واللجنة الا .3 مت اإ ستشارية املس تقةل للرقابة نسةة من مورو  التقرير ووفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية، قد ِّ

 قات عليه؛ وروعيت تكل التعليقات يف النسةة الهنائية من التقرير.الس نوي لتقدمي تعلي

 مبادئ التخطيط

راعت الشعبة العوامل التالية يف وضع خطة معلها: تقيمي اخملاطر ودراسة اجلدوى والأثر يف البدل ودورة الرقابة والآراء  .4

م مورو  خطة الرقابة أأيضا نقدية لإدارة الويبو وادلول اال  لأعضاء واملوارد املتاحة. وقبل وضع الصيغة الهنائية خلطة العمل، قُد ِّ

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

التغطية الرقابية وتعظامي للفعالية يف اس تةدام املوارد وتفاداي لالزدواجية يف الأنشطة، راعت وحتقيقا لأكرب قدر من  .5

الشعبة أأيضا العمل اذلي أأجنزته هيئات رقابة أأخرى مثل املدقق اخلاريج ووحدة التفتيش املشرتكة فضال عن التقياميت اليت 

 طلبهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

وأأتيحت ملوظفي الويبو عرب الش بكة ادلاخلية للويبو.  عىل مجيع مديري الربامج 2018عام لرقابة لخطة ا وُوزعت .6

 وفقا للجدول الزمين احملدد ويف حدود املزيانية اخملصصة. 2017وُأجنزت خطة عام 

 املعايري املهنية

يل للمامرسات املهنية اذلي أأصدره معهد تلزتم شعبة الرقابة ادلاخلية يف أأنشطة التدقيق اليت جترهيا ابلإطار ادلو .7

املدققني ادلاخليني. وتسرتشد الشعبة يف أأعامل التحقيق اليت جترهيا ابملبادئ التوجهيية املوحدة واملبادئ التوجهيية للتحقيق 

رسات التقيمي كام حددها اليت أأقرها مؤمتر احملققني ادلوليني. ومتتثل الشعبة يف أأنشطة التقيمي اليت جترهيا ابملعايري ادلولية ملام

 فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي.

 مسائل هممة وتوصيات الرقابة العالية الأولوية

حيتوي هذا اجلزء عىل معلومات عن النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ويعاجل اخملاطر العالية ذات الأولوية املدرجة يف  .8

 وتقارير الإدارة( اليت صدرت خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير. تقارير الرقابة ادلاخلية )معليات التدقيق والتقيمي

                                         
1

 من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 45و 44انظر الفقرتني  



WO/PBC/28/5 
4 

 

وتتعلق النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ابلتقارير التالية الصادرة خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير .9
2

: 

دارة املناس بات اليت تنظمها/تس تضيفها الويبو لأطراف اثلثة؛ (أأ  )  التدقيق يف اإ

دارة أأصول الربامالتدقيق  (ب )  ؛ج احلاسوبيةيف اإ

 التدقيق يف التوظيف؛ (ج )

 التدقيق يف شعبة اللغات؛ (د )

دارة السفر؛ (ه )  التدقيق يف اإ

 مذكرات التدقيق املس متر؛ (و )

سهاماهتا يف العالمة التجارية للويبو ومسعهتا؛ (ز )  تقيمي أأنشطة التصالت املؤسس ية يف الويبو واإ

 تقيمي املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب؛ (ح )

 ؛لكية الفكرية والتحدايت العاملية: امل 18تقيمي الربانمج  (ط )

 تقيمي تمنية الكفاءات واملهارات يف جمال امللكية الفكرية ؛ (ي )

 تقرير عن التورط الإداري يف قواعد املرور يف أأماكن توقيف الس يارات؛ (ك )

اتحة أأماكن توقيف الس يارات للموظفني واس تةداهما؛ (ل )  تقرير عن التورط الإداري يف اإ

 ر عن التورط الإداري يف طلبات الوراء؛تقري (م )

 .2016/17تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية  (ن )

وحرصت الشعبة عىل التواصل مع الإدارة ابنتظام لس تعراض التوصيات املفتوحة ومتابعة وضع تنفيذها. وتعاجل الإدارة  .10

دد الأنشطة املقرتحة واملوظفني املسؤولني وأأجل التنفيذ. وتدار التوصيات املفتوحة مجيع التوصيات من خالل خطة معل حت

©(TeamCentralمن خالل نظام قاعدة بياانت الفرق املركزية )
3

دارة الويبو واملدققني اخلارجيني.   املتاح للشعبة واإ

                                         
2

 التقارير يف املرفق الأول.ترد قامئة  
3

لكرتونية  TeamMateهو أأحد وحدات نظام  ©TeamCentralنظام  وهو برجمية خمصصة ملهام التدقيق تضم وحدات خمتلفة مثل واثئق معل اإ

 التوصيات وتقيمي اخملاطر وحتديد اجلدول الزمين. ومتابعة



WO/PBC/28/5 
5 

 

دارة املناس بات اليت تنظمها/تس تضيفها الويبو لأطراف اثلثة  التدقيق يف اإ

ىل خلص  .11 ىل أأن وضع س ياسة شامةل بشأأن تنظمي/اس تضافة مناس بات لأطراف اثلثة يف الويبو، تستند اإ التدقيق اإ

جراءات ومبادئ توجهيية حمدثة، سيساعد عىل تقدمي التوجيه الالزم  س ياسات وتعلاميت ومذكرات داخلية قامئة، وتدمعها اإ

 وحتديد مسؤوليات وتبعات واحضة بشأأن هذا النشاط.

ىل زايدة الطلب من أأطراف اثلثة، وس يؤدي وقد أأدى تك  .12 ييف احتياجات املوارد البورية مع الأدوار واملسؤوليات، اإ

ىل تعزيز التنفيذ  قيام الوحدات املشاركة يف تنظمي واس تضافة مناس بات لأطراف اثلثة بتحديد الفجوات املتعلقة ابملوارد اإ

رساء مهنج لتجميع البياانت الالزمة لت قدمي التقارير عن التاكليف الشخصية وغري الشخصية لتنظمي/اس تضافة الفعال. كام أأن اإ

 مناس بات لأطراف اثلثة سيساعد عىل تقيمي الاس تدامة والتأأثري يف موارد الويبو.

ل يف  .13 ن رسوم الإجيار مل تفرض اإ ورمغ وجود س ياسة بشأأن استئجار قاعات املؤمترات والاجامتعات يف الويبو، فاإ

ضافية بسبب دمع تنظمي مناس بات 2016ور حالت استئجار يف عام ثالث حالت، من أأصل ع  ؛ مما يودل تاكليف اإ

لأطراف اثلثة. عالوة عىل ذكل، من شأأن تقيمي التاكليف وحتديد الرسوم لعقد مناس بات لأطراف اثلثة يف أأماكن مفتوحة مثل 

ن الأماكن املس تةدمة لتكل املناس بات، أأن يؤدي يف املائة م 55ردهة مبىن أأرابد بوكش أأو هبو املبنىى اجلديد وهام ميثالن 

ىل تعزيز الرؤية بشأأن التاكليف املتكبدة وأأن يساعد عىل تقيمي اس تدامة هذا النشاط.  اإ

دماج العمليات اليدوية احلالية يف تطبيق  .14 أأن يعزز فعالية وكفاءة الإدارة   PoepleSoftمعلتدفق وأأخريًا، من شأأن اإ

برام عقود/اتفاقات أأو رساةل تبادل مع أأطراف اثلثة )مبا يف ذكل ما العامة لهذا النشاط، ومن شأأ  ن القيام بشلك مهنجي ابإ

 يتعلق بغري الإجيارات( أأن يوحض التوقعات والأدوار واملسؤوليات وأأن حيمي أأصول املنظمة ومسعهتا عىل حنو أأفضل.

، لكن هذه 2018ول هناية شهر يناير وأأصدرت شعبة الرقابة ادلاخلية أأربع توصيات اكن من املتوقع تنفيذها حبل .15

ىل الآن.  التوصيات ما تزال معلقة اإ

دارة أأصول الربامج احلاسوبية  التدقيق يف اإ

جراءات ومبادئ توجهيية  .16 ىل أأن وضع س ياسة شامةل بشأأن أأصول الربامج احلاسوبية، مدعومة ابإ خلص التدقيق اإ

دارة أأصول الربامج احلاسوبية.حمدثة، سيساعد عىل تقدمي التوجيه الالزم وحتديد مسؤوليات   وتبعات واحضة بشأأن اإ

 وس تقدم الس ياسة املساعدة عىل النحو الآيت: .17

أأن تنشئ بوضوح وحدة ميكن التعرف علهيا لإدارة أأصول الربامج احلاسوبية، حيث حتدد بوضوح الأدوار  (أأ  )

 واملسؤوليات، فامي خيص الوحدات الأخرى لتكنولوجيا املعلومات؛

دارة الرتاخيص، ودمع مديري العقود ومساعدهتم عىل حنو مالمئ؛أأن حتدد الوسائل ا (ب )  لالزمة لتعزيز اإ

أأن حتدد الأدوات والأنظمة والعمليات الالزمة لتوفري مصدر واحد لقامئة جرد أأصول الربامج احلاسوبية،  (ج )

 ولتبس يط تسجيل أأصول الربامج احلاسوبية يف البياانت املالية للويبو.
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طار الأهداف الاسرت  .18 اتيجية لتكنولوجيا املعلومات، قررت الويبو نقل بعض من منصاهتا وهيالكها وخدماهتا ويف اإ

ىل هذا  ن الانتقال اإ ىل نظام احلوس بة السحابية. ورمغ أأن مبادرة احلوس بة السحابية ما تزال يف مراحلها الأولية، فاإ احلاسوبية اإ

داراًي متينًا وممارسات قوية، مبا يف ذكل دارة الأصول احلاسوبية لتعك  عىل حنو النظام سيتطلب هيالًك اإ  تكييف س ياسة اإ

 تبطة هبا.مالمئ ممارسات الإدارة السحابية واخملاطر املر 

دارة  .19 دارة اخملاطر املتعلقة ابلأصول احلاسوبية من خالل نظام اإ ضفاء الطابع الرمسي عىل معلية اإ وأأخريًا، من شأأن اإ

فيف من اخملاطر اليت اكن من املمكن، بدًل من عىل وعي وفاعةل يف التخ ويبو اخملاطر املؤسس ية للمنظمة أأن يوفر الثقة بأأن ال

دارة أأصولها احلاسوبية.  ذكل، أأن تؤثر يف فعالية وكفاءة اإ

 .2018وأأصدرت شعبة الرقابة ادلاخلية توصيتني، من املقرر تنفيذهام حبلول هناية عام  .20

 التدقيق يف التوظيف

ىل رضورة تعزيز س ياسا .21 جراءات الويبو ومبادهئا التوجهيية بشأأن التوظيف لضامن حتقيق اتساق خلص التدقيق اإ ت واإ

 القرارات يف معلية التوظيف ورضورة توثيق املؤرش الزمين للتوظيف وحتديده بطريقة دقيقة وحمددة وقابةل للقياس.

ضاء جلان التعيني ومن الرضوري أأيضًا مراجعة وحتديث بعض الس ياسات واملبادئ التوجهيية مثل تكل املتعلقة بأأع .22

ىل جانب تعممي النظام الإلكرتوين للتوظيف.  لتعك  العمليات واملامرسات احلالية، اإ

قرار رتب الأعضاء املرحشني للعمل يف جلان التعيني للك مسابقة، مبا يضمن  .23 رساء تدابري وضوابط مثل: اإ ومن شأأن اإ

ىل جانب خطاب التعيني، ومن شأأن اس   صدار توصيف حديث للك موظف اإ تعراض النظامني الأسايس والإداري اإ

نظمة  دارة املوارد البورية للأ للموظفني بشأأن الفحص الطيب لتوضيح املامرسات احلالية، أأن يساعد عىل كفاةل أأن متتثل اإ

 والقواعد واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابلتوظيف.

دارة املوارد البورية ل 2016يل ورمغ مالحظة أأن ازدايد الكفاءة قد حتقق من خالل تعممي نظام اتليو يف أأبر  .24 ن اإ ، فاإ

دارة ادلورة الاكمةل للتوظيف. وستس تفيد الويبو من الاس تغالل الأمثل للقدرات الوظيفية  تس تةدم الأداة باكمل طاقهتا يف اإ

 للنظام عىل حتليل البياانت وأأمتتة العمليات اليدوية يف مرحةل التوظيف.

طار هذا التدقيق بشأأن معلية التعيني والتوظيف يف الويبو وأأخريًا، تؤيد نتاجئ ادلراسة الاس تقصائ  .25 ية اليت أأجريت يف اإ

نظمة والإجراءات واملبادئ التوجهيية وغري ذكل من  بعضًا من املالحظات السابقة عن رضورة حتسني الامتثال للأ

 الإجراءات الشلكية للتعيني.

حداها حبلول شهر يونيو  وأأصدرت شعبة الرقابة ادلاخلية مخ  توصيات، من املقرر تنفيذ .26 ، وأأربع توصيات 2018اإ

 .2018من املقرر تنفيذها بني شهري سبمترب وديسمرب 

 التدقيق يف شعبة اللغات

ىل أأنه ليك تعمل شعبة اللغات بفعالية وبكفاءة، ينبغي أأن تضع س ياسة تشغيلية لتكون مبثابة مبدأأ  .27 خلص التدقيق اإ

جراءات  وتعلاميت مكتبية، لتدمع أأهدافها الاسرتاتيجية. توجهييي، وتعززها مببادئ توجهيية واإ
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وقرار املدير العام بتوحيد وجتميع ادلمع مركزاًي لتكنولوجيا املصطلحات والرتمجة يف الويبو مبوجب شعبة الرتمجة  .28

نشاء ولية وظيفية لهذا القسم، لها أأدو  ار ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت س تنشئ قسامً لهذا الغرض، سيتطلب اإ

ىل جانب مجموعة املهارات الصحيحة، دلمع معل الأطراف املعنية بفعالية  ومسؤوليات واحضة، ودلهيا ما يكفي من املوارد اإ

 )وهذه الأطراف يه شعبة اللغات وشعبة الرتمجة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وقطا  العالمات والتصاممي(.

ن قرار مجموعة تنس يق الرتمجة اليت  .29 نشاء منصة مشرتكة لقواعد بياانت كذكل، فاإ يرأأسها املدير العام، بشأأن اإ

املصطلحات، فامي بني معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وقطا  العالمات والتصاممي وشعبة اللغات، لنور املصطلحات عىل 

دما ماكنية اإ قامة تعاون وتنس يق فعال بني الأطراف املعنية لضامن اإ ج قواعد بياانت املوقع الش بيك للويبو، سيتطلب اإ

 املصطلحات للك مهنا بفعالية يف منصة مشرتكة لواهجات العمالء.

وجيري وضع الصيغة الهنائية لقاعدة بياانت املصطلحات لشعبة اللغات ونظرًا لأن مدير املورو ، وهو موظف أأيضًا  .30

س باين بشعبة اللغات، بصدد التقاعد، مفن الرضوري اختاذ تدابري فعاةل لضامن  نقل املعارف وتسلمي املورو  عىل يف قسم اإ

 حنو سلمي.

والاس تعراض اذلي أأجرته شعبة الرقابة ادلاخلية خلدمات املؤمترات واللغات .31
4

سلط الضوء عىل رضورة  2013يف عام  

نشاء وحدة لإدارة خدمات الرتمجة الفورية. وهذه الرضورة ما زالت قامئة، وما  وضع نظام متاكمل لإدارة املؤمترات مبا يف ذكل اإ

ىل الآن. وأأخريًا، نظرًا لذلروات يف عبء العمل بقسم الرتمجة الفورية وبنية مواردها ا ن تزال هذه التوصية مفتوحة اإ حلالية، فاإ

جراء حتليالت دورية لأداء أأنشطة الرتمجة الفورية سيساعد عىل حتديد ووضع مزيانية لحتياجات املوارد البورية املرنة دلمع  اإ

 القسم واحملافظة عىل جودة الرتمجة الفورية عىل حنو أأفضل يف منظمة الويبو.

، وست 2018ثالث مهنا حبلول هناية شهر ديسمرب وأأصدرت شعبة الرقابة ادلاخلية تسع توصيات، من املقرر تنفيذ  .32

 .2019مهنا حبلول شهر ديسمرب 

دارة السفر  التدقيق يف اإ

ىل أأن متوسط الطلبات املقدمة متأأخرا حلضور مناس بات بلغ  .33 يف املائة خالل فرتة الس نتني وأأن  77خلص التدقيق اإ

ىل 1.666/1.898ائة )يف امل 88يف املائة. كام أأن  33.5متوسط أأذون السفر املتأأخرة بلغ  ( من أأذون السفر املتأأخرة يرجع اإ

( من أأذون السفر املتأأخرة فامي خيص العورة برامج املذكورة اكنت من مسافرين 1.286/1.666يف املائة ) 77برامج، وأأن  10

 (.380/1.286يف املائة مسافرين من املوظفني ) 23من غري املوظفني/مسافرين من أأطراف اثلثة، مقابل 

ىل هذه التأأخريات ابعتبارها من العوامل اليت تسهم يف رشاء املنظمة لتذاكر مرتفعة المثن. ومن مث، وق .34 د أأشري اإ

جراءات لضامن تزويد مديري الربانمج  س يكون من املفيد للويبو أأن توجه وتبذل املزيد من اجلهود لصياغة س ياسات ووضع اإ

سفر املسافرين من أأطراف اثلثة، من أأجل تنفيذ ترتيبات السفر لهؤلء  يف الوقت املناسب ابلواثئق واملعلومات الالزمة عن

 املسافرين يف الوقت املناسب.

                                         
4

 2-2012التدقيق ادلاخيل  
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دارة السفر، وتضمن الامتثال لس ياسات السفر املرتبطة هبا عن طريق: " .35 " اعامتد 1وس تعزز الويبو فعالية وكفاءة اإ

طا رًا زمنيًا للموظفني املعينني حديثًا لس تكامل ادلورات ممارسات جيدة داخل النظام املشرتك للأمم املتحدة اذلي حيدد اإ

" تقيمي عدد املوظفني اذلين اضطلعوا ابلإجراءات الأمنية الأساس ية الإلزامية يف امليدان 2التدريبية يف جمال أأمن السفر؛ "

بشلك رمسي لورط " ضامن أأن ميتثل مجيع املوظفني اذلين يسافرون 3ورصد التقدم احملرز يف تدريب مجيع ملوظفني؛ "

 اس تكامل التدريب الإلزايم واملناسب يف جمال الأمن.

نشاؤه بدًل من  .36 دارة السفر اذلي جيري حاليًا اإ ذا اشرتط نظام اإ جراءات السفر من ازدايد الفعالية اإ وأأخريًا، ستس تفيد اإ

جراء ىل جنب مع اإ جراءات الترصحي الأمين لتسري جنبًا اإ ات رشاء التذاكر، وربطه بقاعدة نظام الأعامل الإلكرتونية اختاذ اإ

 بياانت لإدارة شهادات التدريب يف جمال أأمن السفر.

، وثالث مهنا 2018وأأصدرت شعبة الرقابة ادلاخلية مخ  توصيات، من املقرر تنفيذ اثنني مهنا حبلول هناية عام  .37

 .2019خالل عام 

 2016/2017ء الربانمج للثنائية تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأدا-مسائل أأخرى

اس تمكلت شعبة الرقابة ادلاخلية تقرير التثبيت بشأأن تقرير أأداء الربانمج للفرتة املمتدة بني شهر أأبريل وشهر مايو  .38

2018. 

 واكنت أأهداف هذا التثبيت يه: .39

 ؛2016/2017 التحقق بصفة مس تقةل من موثوقية وحصة املعلومات الواردة يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية (أأ  )

وغريها  الواثئقيةومتابعة وضع تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير تثبيت أأداء الربانمج السابق من خالل الأدةل  (ب )

 من الواثئق ادلامعة الأخرى.

واش متل النطاق عىل تقيمي لبياانت الأداء اخلاصة مبؤرش أأداء واحد مت اختياره عشوائيًا من لك برانمج كام هو وارد يف  .40

طار الإدارة القامئة 2016/17ر أأداء الربانمج تقري . كام تضمن التثبيت أأيضًا اس تنتاجات عامة بشأأن التقدم املُحرز يف حتسني اإ

عىل النتاجئ خالل الثنائية قيد الاس تعراض. واكن هذا هو التحقق املس تقل اخلام  لتقرير الأداء اذلي أأجرته شعبة الرقابة 

 ادلاخلية.

ىل وبشلك عام، أأكد من جد .41 جراء هذا التثبيت عىل التحسن املس متر يف الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف املنظمة، اإ يد اإ

يف املائة من بياانت أأداء  81جانب زايدة استيفاء بياانت الأداء ملعايري التقيمي مقارنة بتقرير التثبيت السابق. وابلتحديد، 

يف املائة من الربامج قدم  84املائة خالل التثبيت السابق. كام أأن يف  77الربامج اس توفت بشلك اكف معايري التثبيت مقابل 

شارات السري، مقابل   يف املائة يف تقرير التثبيت السابق. 81معلومات دقيقة عن تقيميه اذلايت ابس تةدام نظام اإ

وجشعت شعبة الرقابة ادلاخلية الربامج يف اجملالت املعيارية عىل العمل مع شعبة أأداء الربانمج واملزيانية ملواصةل تعزيز  .42

" رضورة تقيمي فعالية الأدوات والآليات لس تخراج وقياس 1جودة مؤرشاهتا وقابليهتا للقياس، وأأصدرت توصيتني بشأأن: "

مبا يف ذكل تعزيز التعاون وتبادل املامرسات اجليدة فامي بني الربامج حسب ما ينطبق؛ البياانت ملؤرشات الأداء الثالثة، 
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ىل العمل معًا مجلع املعلومات عن مؤرش معني وتقدمي تقرير  "2" وتعزيز التعاون والتنس يق فامي بني الربانجمني الذلين حيتاجان اإ

 بشأأنه.

 مذكرات التدقيق املس متر -مسائل أأخرى

ابة ادلاخلية مذكرة داخلية تلخص العمل املنجز ابس تةدام حتليالت البياانت ابعتبارها جزءًا من أأصدرت شعبة الرق .43

معلها املتواصل يف التدقيق؛ وأأطلعت الإدارة عىل النتاجئ املنبثقة عن ذكل. وركزت هذه املذكرة عىل ضوابط الرقابة ادلاخلية 

دارة معلومات يف جمالت نظام الإدارة املتاكمةل والإدارة املالية و  لكرتونية، واإ دارة السفر يف نظام الأعامل الإ دارة املشرتايت واإ اإ

دارة املعلومات الإدارية للموارد البورية.  املوظفني يف أأداة أأنظمة اإ

ىل معل التدقيق املس متر اذلي تضطلع به. لكن، حاملا ومىت دعت  .44 ول تس تةلص الشعبة توصيات رمسية استنادا اإ

دارة املوارد البورية ملناقشة املالحظات الرضورة، س تعقد اجامت عات مع ممثيل الإدارة من قطا  الإدارة والتنظمي واإ

 والاقرتاحات اليت قدمهتا الشعبة.

 التقيمي اذلايت جلودة وظيفة التدقيق ادلاخيل -مسائل أأخرى

ادلاخلية، أأجرت شعبة الرقابة دلليل الرقابة ادلاخلية: برانمج ضامن وحتسني جودة وظيفة الرقابة  4.1وفقًا للمرفق  .45

. والهدف من 2016-2015، تقياميً ذاتيًا لوظيفة التدقيق اليت تغطي أأنشطهتا خالل العامني 2017ادلاخلية يف شهر ديسمرب 

جراء تقيمي ذايت داخيل بشلك دوري هو تقيمي اتفاق وظيفة التدقيق مع معايري معهد املدققني ادلاخليني وحتديد جمالت  اإ

 التحسن.

ىل أأن وظيفة التدقيق ادلاخيل تتفق معومًا مع املعايري ادلولية ملعهد املدققني ادلاخليني  .46 وقد خلص التقيمي اذلايت اإ

للمامرسة املهنية للتدقيق ادلاخيل ومدونة الأخالقيات وتعريف التدقيق ادلاخيل )وهو ما يعرف ابملعايري(. وقد صدرت 

 توصية بناءًا عىل التقيمي اذلايت. 13

 رى اطال  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدير العام عىل نتاجئ هذا التقيمي اذلايت.وج .47

سهاماهتا يف العالمة التجارية للويبو ومسعهتا  تقيمي أأنشطة التصالت املؤسس ية يف الويبو واإ

سهامات التصالت املؤسس ية للويبو وأأنشطهتا يف بران .48 ىل تقيمي اإ مج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي يسعى هذا التقيمي اإ

ذا اكن النظام الإداري والبنية التشغيلية يسهالن حتقيق نتاجئ اخلطة  ىل حتليل ما اإ والهدف الاسرتاتيجي الثامن وكذكل اإ

 الاسرتاتيجية متوسطة الأجل.

جيابية أأو حمايدة  .49 يف املائة. وتقع  99.9بنس بة وتوحض النتاجئ والتوصيات الرئيس ية للتقيمي أأن التغطية الإعالمية للويبو اإ

مزيانية شعبة التواصل لأنشطة التصالت يف حدود مزيانيات واكلت الأمم املتحدة ذات الصةل، وأأظهرت اتصالت الويبو 

 مهنجًا نشطًا للغاية ويراعي الفروق بني اجلنسني.

تعزيز التأأثري الاسرتاتيجي لشعبة ورمغ النتاجئ الإجيابية، أأوىص التقيمي برضورة أأن ينظر مكتب املدير العام يف  .50

دارة مكتب املدير العام. ومن الرضوري أأيضًا أأن  التصالت عن طريق تنقيح وليته ونقل شعبة التصالت مبارشة حتت اإ



WO/PBC/28/5 
10 

 

طار قامئ عىل النتاجئ. وأأخريًا، ينبغي أأن تدمج شعبة  تضع شعبة التصالت اسرتاتيجية مفصةل لالتصالت املؤسس ية ذات اإ

ىل منسق اتصالت هممة التصال مبنسق التصا ضافية وأأن تشجع لك وحدة أأعامل عىل أأن تس ند اإ لت قدرات رئيس ية اإ

 داخل شعبة التصالت.

وقد مت تنفيذ توصيتني من ثالث توصيات صادرة. واس تجابة للتوصية الأوىل لتقرير التقيمي، نقلت شعبة التصالت  .51

ىل مكتب املدير العام. كام يضع الربان (، أأما 3سرتاتيجية لالتصالت املؤسس ية. )امتثاًل للتوصية لئية مج الصيغة الهنااإ

 .2018التوصية املتبقية مفن املقرر تنفيذها يف شهر ديسمرب 

قلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب  تقيمي املكتب الإ

ىل أأن أأحصاب املصاحل والزابئن راضون بشلك كبري عن  .52 اخلدمات اليت يقدهما املكتب )مس توايت خلص التقيمي اإ

يف املائة من اجمليبني عىل ادلراسة الاس تقصائية يرون أأن  89املشاركة يف الأنشطة ورسعة اس تجابة املكتب(. كام أأن 

 الإجاابت املقدمة من الويبو مفيدة لحتياجاهتم.

جيا .53 شاعة تصور اإ ىل اإ دخال خطط معل ومعليات ختطيط أأكرث مشوًل اإ يب فامي بني أأحصاب املصاحل عن وقد أأدى اإ

اخلدمات املقدمة من الويبو. وقد أأعربت أأغلبية كبرية من الزابئن وأأحصاب املصاحل عن رضاها عن املعارف اليت ميتلكها 

املكتب الإقلميي عن البدلان والنظراء الوطنيني، وتشعر أأيضًا الغالبية العظمى ابلرضا عن تبادل اخلربات اذلي تسههل الويبو 

ىل املنطقة. وتعترب اخلدمات والأنشطة املقدمة ذات صةل  يف املنطقة. وقد انتقلت ممارسات جيدة يف جمال امللكية الفكرية اإ

ابلبدلان اليت ختدهما حيث تقدم لها قمية مضافة. وقد حتسنت معلية التشاور بني ادلول الأعضاء والويبو من حيث النوعية 

 .2016)البنية( والمك، ل س امي منذ عام 

ىل الاس تنتاجات والنتاجئ، أأوىص التقيمي برضورة أأن يضمن املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر  .54 واستنادًا اإ

الاكرييب أأن يكون العنرص اجلنساين عاماًل يف الأنشطة املصممة واملنفذة ابلتساق مع الس ياسة املؤسس ية اجلنسانية للويبو. 

جراءات للتواصل كام ينبغي للمكتب أأن يضفي ا نشاء بروتوكولت واإ لصفة املؤسس ية عىل القدرة عىل الاس تجابة عن طريق اإ

طار النتاجئ  والاس تجابة للطلبات املقدمة من البدلان؛ وينبغي للمكتب أأن يضفي الطابع املهنجي عىل خطط العمل احلالية، واإ

، يتعني عىل املكتب أأن يضع معايري أأساس ية للمزيانية وأأن ونظام الرصد، وأأن ينشئ اسرتاتيجية واحضة لإدارة املعارف. وأأخرياً 

ينقل املامرسات اجليدة من الصناديق الاستامئنية الأخرى عند اس تعراض الوروط التعاقدية احلالية للصناديق الاستامئنية 

 لضامن حتقيق الاس تفادة الفعاةل من املوارد.

ن النقاش ادلاخيل وستس تمكل معليات التنفيذ حبلول شهر وختضع التوصيات امخل  لهذا التقيمي لطرائق خمتلفة م .55

 .2019ديسمرب 

 : امللكية الفكرية والتحدايت العاملية18تقيمي الربانمج 

ىل أأن  .56 سهامًا مركزاًي وفعاًل يف الهدف الاسرتاتيجي للويبو اذلي  18ربانمج الخلصت النتاجئ الرئيس ية للتقيمي اإ يقدم اإ

انمج بشلك كبري ظهور الويبو ومشاركهتا يف مناقشات يتعلق بقضااي الس ياسة العاملية. فقد عزز الرب يتناول امللكية الفكرية فامي

س ياس ية هممة تتعلق ابمللكية الفكرية، مما يساعد بدوره عىل حتسني جودة هذه املناقشات وموضوعيهتا. واكن هنج الربانمج 
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املشالكت املتعلقة ابمللكية الفكرية ومعاجلهتا هنجًا فعاًل. واكن  القامئ عىل اس تةدام رشااكت متعددة القطاعات كوس يةل لفهم

 .18التعاون الثاليث يعرف يف أأحيان كثرية ابعتباره الإسهام الوحيد الأكرث أأمهية للربانمج 

جيابية التقيمي العام للربانمج، فقد  .57 هجة، ميكن تعزيزها. مفن اليت معل الربانمج من وجه الأ التقيمي بعض حدد ورمغ اإ

ضافة اسرتاتيجية مدهتا  18 ينبغي اس تكامل اسرتاتيجية الربانمج اليت توجه معلية التطوير اجلارية مجليع أأنشطة الربانمج ابإ

مخ  س نوات ملنصة الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء )ويبو غرين(، من خالل معلية يدمعها فريق استشاري من اخلرباء. كام 

ويبو غرين من أأجل دمع معل اليف  18املوارد لسد الفجوة يف كفاءة موظفي الربانمج يتعني عىل الويبو أأن حتسن تعممي 

الربانمج املتعلق بتغري املناخ، وأأن تنظر يف تعزيز منوذج التعاون الثاليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية 

ولية أأو غريها من منظامت الأمم املتحدة. وينبغي أأيضًا للويبو لتعميق أأوجه التعاون مع املنظامت الرئيس ية املتعددة الأطراف وادل

ماكنية قياس الأثر طويل الأجل وحتقيقه.18أأن تعزز دمع التعاون اجلاري ورصد الورااكت اليت أأطلقها الربانمج   ، لتحسني اإ

 .2018وجيري تنفيذ التوصيات الأربع لهذا التقيمي لتس تمكل حبلول شهر ديسمرب  .58

 الكفاءات واملهارات يف جمال امللكية الفكريةتقيمي تمنية 

ىل أأن أأنشطة تمنية الكفاءات يف الويبو تسهم يف الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة و  .59 خلصت النتاجئ الرئيس ية للتقيمي اإ

مللكية ويف الاحتياجات الإمنائية لدلول الأعضاء. كام أأكد معظم أأحصاب املصاحل اخلارجيني )ممثلو ادلول الأعضاء ومنظامت ا

جيايب يف ثالثة  الفكرية( اذلين تناولهتم ادلراسة الاس تقصائية أأثناء التقيمي أأن التدخالت لتمنية كفاءات الويبو اكن لها تأأثري اإ

مس توايت من تمنية الكفاءات )الس ياس ية/القانونية واملؤسس ية والفردية(. وأأكد اجلزء الأكرب من أأحصاب املصاحل اخلارجيني 

بشأأن تمنية الكفاءات أأسهمت يف بناء كتةل حامسة من املس تفيدين يمتتعون ابلكفاءات املالمئة بطريقة أأن أأنشطة الويبو 

 مس تدامة.

طار لتمنية الكفاءات لتصممي تمنية الكفاءات  .60 وحدد التقيمي أأوجه معل الربانمج اليت ميكن تعزيزها. ويه حتديدًا وضع اإ

دارهتا وتقيميها يف برامج ال ويبو وتوحيد بنية لتكنولوجيا املعلومات لتجميع قواعد ومس تودعات البياانت وتنفيذها ورصدها واإ

احلالية بشأأن تمنية الكفاءات. كام ينبغي لقطا  التمنية أأن ينظر يف تقدمي التوجيه بشأأن مراحل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية 

ىل أأفضل املامرسات، وينظر يف تغطية ا ملسائل الإجرائية واملوضوعية. وأأخريًا، من للملكية الفكرية واعامتدها استنادًا اإ

الرضوري أأن تشمل الربامج الامثنية قيد الاس تعراض اجلوانب اجلنسانية يف أأنشطهتا وأأن تضع مؤرشات تراعي الفوارق بني 

 اجلنسني ملعاجلة الرؤى اجلنسانية بطريقة مس تدامة، عىل حنو ما أأوصت س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني.

 .2019املقرر تنفيذ توصيات هذا التقيمي قبل شهر يونيو  من .61

 أأنشطة التحقيق

 حملة عامة عن عدد احلالت

يف املائة زايدة عن الفرتة السابقة(  67حاةل اس تفسار جديدة )تشلك  40خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، ُُسلت و  .62

يل وست حالت يف حاةل عالقة مهنا أأ  12، اكنت 2018يونيو  30حاةل. ويف  42وأأغلقت  ربع حالت يف مرحةل التقيمي الأو 

جراء من جانب كيان  مرحةل التحقيق الاكمل وحالتان مهنا معلقة بسبب غياب املوظف املعين لفرتة طويةل، أأو ابنتظار اختاذ اإ
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آخر. وفُتحت مخ  حالت من احلالت العالقة يف عام  . 2016حاةل واحدة يف عام و  2017وست حالت يف عام  2018أ

 أأشهر.  7.1، بلغ الوقت املس تغرق للتحقيق يف احلالت 2017يوليو  1ويف 

ىل  2015يونيو  30حتليل مقارنة لعدد حالت التحقيق من  – 1الرمس البياين   2018يونيو  30اإ

 

ىل   .63 اللجنة ومن مضن احلالت املفتوحة الأربعني خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، أأحيلت اثىن عورة حالت اإ

الاستشارية املس تقةل للرقابة لتسدي املشورة بشأأهنا وفقا للأحاكم املناس بة من ميثاق الرقابة ادلاخلية
5

 . 

 حصيةل أأنشطة التحقيق

ثباهتا مع ما صدر بشأأهنا من وفقا مليثاق ال .64 رقابة ادلاخلية، يشمل التقرير الس نوي وصفا لقضااي التحقيق اليت مت اإ

ت احملقق فهيا، وجدت الشعبة أأدةل عىل حصة الادعاءات وأأوصت ابختاذ تدابري تأأديبية يف حق أأحاكم. ويف مخ  من احلال

 املوظف. ويف هذه احلالت امخل :

ساءة اس تةدام املوظفني للوق (أأ  )   العمل؛ت املنفق يفتتعلق حالتان ابإ

ساءة اس تغالل أأحد املوظفني لالمتيازات واحلصانة ادلبلوماس ية لل  (ب ) تنصل من الزتامات وتتعلق حاةل واحدة ابإ

 مالية خشصية؛

 وتتعلق حاةل واحدة بمترد أأحد املوظفني وسلوكه غري الالئق يف ماكن العمل؛ (ج )

 وتتعلق حاةل واحدة بقيام أأحد املوظفني بأأنشطة همنية خارجية غري مرصح هبا. (د )

                                         
5

 ميثاق الرقابة ادلاخلية.من  23و 22و 21و 19و 18الفقرات  
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صدار توصيات ابختاذ تدابري تأأديبية: .65  وعقب اإ

 يف حاةل واحدة، طرد موظف من املنظمة؛ (أأ  )

ىل رتبة أأقل؛يف حاةل  (ب )  واحدة، أأنزل موظف اإ

 يف حاةل واحدة، مل تتبع املنظمة التوصية ابختاذ تدابري تأأديبية؛ (ج )

 2018يونيو  30يف حالتني، ما يزال اختاذ الإدارة لقرار هنايئ معلقًا يف  (د )

ىل ذكل، مكَّنت أأنشطة التحقيق اليت نُفذت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير الشعبة من اس تةال .66 ضافة اإ ص بعض واإ

نفاذ قواعد بشأأن 1ادلروس. وبوجه خاص، ُأصدرت ثالثة تقارير عن التورط الإداري قدمت فهيا توصيات خبصوص: " " اإ

جراءات الوراء؛ "2السالمة البدنية والأمن؛ " نفاذ قواعد للمرور يف أأماكن توقيف الس يارات يف الويبو.3" اإ  " وضع واإ

ىل  2015يوليو  1 يف الفرتة من ويرد فامي ييل حتليل مقارنة للحالت املسجةل .67  .2018يونيو  30اإ

ىل  2015يوليو  1حتليل الشاكوى الواردة من  – 1اجلدول   2018يونيو  30اإ

 
 2015/16 2016/17 2017/18 

ساءة اس تةدام وقت العمل  (%13) 5 (%13) 3 (%10) 3 اإ

 (%8) 3 (%13) 3 (%3) 1 أأنشطة خارجية غري مرصح هبا

 (%20) 8 (%21) 5 (%10) 3 غري الالئقالعصيان والسلوك 

آخر يف الوفاء مبعايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية ادلولية  (%10) 4 (%8) 2 (%3) 1 تقصري أ

 (%5) 2 (%8) 2 (%13) 4 املضايقة والمتيزي

 (%3) 1 (%4) 1 (%6) 2 خمالفات املشرتايت

 (%5) 2 (%8) 2 (%13) 4 خرق الرسية

خالل من قبل مرحش    (%3) 1 لوظيفة شاغرة اإ

 (%3) 1  (%3) 1 تضارب املصاحل

ساءة اس تةدام أأموار الويبو أأو أأصولها  (%8) 3  (%3) 1 اإ

 (%8) 3   الانتقام

 (%3) 1  (%6) 2 التحرش اجلنيس

 (%3) 1 (%4) 1 (%6) 2 خمالفات التوظيف

  (%8) 2 (%3) 1 الإهامل يف العمل، عرقةل معليات الويبو

آخرالإخالل    (%4) 1 (%3) 1 من قبل ابئع أأو طرف خاريج أ

 (%8) 3  (%6) 2 بياانت أأو ترصحيات غري مرصح هبا

ساءة اس تةدام املنصب أأو الوضع   (%8) 2 (%6) 2 اإ

 (%8) 3   الغش أأو الإساءة للحصول عىل مس تحقات

 (%100) 40 (%100) 24 (%100) 31 اجملمو 
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ىل  2015يوليو  1احلالت املغلقة يف الفرتة من حتليل  –( 2الرمس البياين )  2018يونيو  30اإ

 

 احلالت اليت ُرفض فهيا تقدمي معلومات أأو مساعدات

)ز( من ميثاق الرقابة ادلاخلية، ينبغي لشعبة الرقابة ادلاخلية أأن تبلغ عن أأي حالت قي د فهيا نفاذ 45وفقا للفقرة  .68

ىل ُسالت أأو موظفني أأو مباٍن خ  الل الفرتة املشموةل ابلتقرير.الشعبة اإ

ىل أأنه مل ميتنع أأي من املوظفني عن الإدلء مبعلومات أأو املساعدة يف معلية رقابية جارية أأثناء فرتة  .69 وتشري الشعبة اإ

 التقرير.

 وضع تنفيذ توصيات الرقابة

ن  املدير العام مسؤول عن ضامن تلبية مجيع التوصيات الصادرة عن مدير الشعبة وغريها  .70 من الهيئات الرقابية اإ

6برسعة، وعن ذكر الإجراءات املتةذة فامي خيص نتاجئ وتوصيات تقرير بعينه
ىل مديري  . وحييل املدير العام هذه املسؤولية اإ

الربامج املسؤولني عن جمالت تشغيلية حمددة يف الويبو.
7

وخيضع تنفيذ مديري برامج الويبو مجليع توصيات املراقبة ملتابعة  

تولها شعبة الرقابة ادلاخلية.منتظمة ت 
8

  

عداد التقارير بشأأهنا من خالل نظام  .71 دارة التوصيات واإ قامة حوار© TeamCentralوتواصل الشعبة اإ  اذلي يتيح اإ

 م حتقيقا للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة.بهيتفاعيل بني مديري الربامج ومندو 

وقد أأهنت شعبة الرقابة ادلاخلية املرحةل الأوىل من موروعها اخلاص مبعلومات الأعامل اذلي يتيح متابعة التوصيات  .72

© TeamCentralيف لوحات البياانت التنظميية ملعلومات الأعامل. ومت حاليًا ربط بياانت التوصيات من خالل نظام 

                                         
6

 من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 42الفقرة  
7

  16/2010من التعممي الإداري  7الفقرة  
8

 16/2010من التعممي الإداري  8الفقرة  
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شعبة الرقابة ادلاخلية النفاذ. أأما املرحةل الثانية من املورو  اليت من املقرر بلوحات البياانت ملعلومات الأعامل، وأأتيح ملوظفي 

ىل حقوق النفاذ 2018اس تكاملها حبلول هناية عام  دارة ولأحصاب املصاحل الآخرين النفاذ للتوصيات، استنادًا اإ ، فس تتيح لالإ

يم عن تطور التوصيات، ونور تقارير بشلك احملددة. وس ميكن ذكل الإدارة من احلصول عىل رؤية أأكرث وضوحًا وبشلك يو

 مس تقل عن التوصيات. 

عداد هذا التقرير، اكنت  .73 ذات أأولوية متوسطة.  84ذات أأولوية عالية و 96توصية مفتوحة مهنا  180ويف اترخي اإ

 يف املائة من مجمو  توصيات الرقابة ادلاخلية املفتوحة. 74وتس تأأثر توصيات الشعبة بنس بة 

 (180التوصيات حبسب الأولوية ) –( 3الرمس البياين )

 

ىل  2017يوليو  1ويرد فامي ييل جدول يبني ِّ تطور التوصيات حبسب املصدر يف الفرتة املمتدة من  .74  .2018يونيو  30اإ

ىل  2017يوليو  1تطور التوصيات من  – 2اجلدول   2018يونيو  30اإ

 2018يونيو  30مفتوحة حىت  ل الس نةمغلقة خال مضافة خالل الس نة 2017يوليو  1مفتوحة حىت  املصدر

 134 61 50 145 شعبة الرقابة ادلاخلية

 46 28 26 48 مراجع احلساابت اخلاريج

اللجنة الاستشارية املس تقةل 

 للرقابة
0 1 1 0 

 180 90 77 193 اجملمو 

الإدارة عىل اخملاطر  خالل هذه الفرتة املشموةل ابلتقرير، اكنت هناك توصيتان مغلقتان دون تنفيذ، حيث وافقت .75

 املرتبطة هبا:

التعديالت اليت اقرتحهتا اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بشأأن النظام الأسايس  -WO/CC/74/7 (أأ  )

جراءللموظفني: التوصية ابعتبار   حتقيق مبثابة رشط أأسايس لختاذ تدابري تأأديبية. اإ

هناء خدمة املوظفني )التدقيق ادلاخيل  (ب ) دارة اإ بشأأن رضورة أأمتتة معلية خروج  5التوصية  -(2013-3مراقبة اإ

ن تلكفة التنفيذ ستتجاوز الفائدة. وتوافق شعبة الرقابة  املوظفني. واس تنتج أأنه نظرا لخنفاض معدل املغادرة، فاإ

 ادلاخلية عىل هذا الاس تنتاج.

 .2018يونيو  30ويرد فامي ييل رمس بياين لتوزيع التوصيات املفتوحة حبسب املصدر يف  .76
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 (180توصيات الرقابة املفتوحة حبسب املصدر ) –( 4الرمس البياين )

 

 .2018يونيو  30ويلخص الرمس البياين التايل تطور توصيات الرقابة املفتوحة حىت  .77

 (180تطور توصيات الرقابة املفتوحة حبسب الأولوية ) –( 5الرمس البياين )

 

 2011، ويبلغ عدد التوصيات اليت صدرت بني عايم 2011منذ عام ل تزال توصية واحدة عالية الأولوية مفتوحة  .78

ىل احلني  2014و  توصية. 24واليت ل تزال مفتوحة اإ

ويرد فامي ييل رمس بياين لعدد التوصيات حبسب برامج الويبو  .79
9

 :2018يونيو  30والأولوية يف  

                                         
9

 الربانمجو ،ؤلف واحلقوق اجملاورةحق امل 3الربانمج ، والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية 2الربانمج قانون الرباءات، و 1الربانمج  

 7الربانمج مدريد، و نظام 6الربانمج و ،نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 5الربانمج و ،املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 4

آس يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب  9الربانمج ، وتنس يق أأجندة التمنية 8الربانمج مركز الويبو للتحكمي والوساطة، و أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ

 13الربانمج ، والتصنيفات واملعايري ادلولية 12 الربانمجأأاكدميية الويبو، و 11 والربانمج، البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10الربانمج، ووالبدلان الأقل منوا

الاقتصاد  16الربانمج و  حلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية، 15والربانمج ، خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14الربانمج وانت العاملية، قواعد البيا

العالقات  20الربانمج وصل، التوا 19الربانمج ، و امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18، والربانمج اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17، والربانمج والإحصاء

دارة الربامج واملوارد، 22والربانمج الإدارة التنفيذية،  21والربانمج ، اخلارجية والورااكت واملاكتب اخلارجية دارة املوارد البورية، و 23والربانمج  اإ  24الربانمج اإ

         س     
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 (180التوصيات حبسب الربانمج والأولوية ) –( 6الرمس البياين )

 

يف املائة من التوصيات العالية الأولوية الست والتسعني، وختص احلصة الكربى من  58ر مخسة برامج بنحو تس تأأث .80

آس يا واحمليط الهادئ 24التوصيات املفتوحة عالية الأولوية خدمات ادلمع العامة )الربانمج  ( والبدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ

دارة املوارد البورية والتمنية )الربانمج 9قل منوا )الربانمج وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان الأ   (.23( واإ

 العمل الاستشاري والرقايب الاستشاري

سداء املشورة املهنية بشأأن الس ياسات والإجراءات  .81 ىل العمل الرقايب اخملطط هل، اس مترت الشعبة يف اإ ضافة اإ اإ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية.   املؤسس ية واإ

دارة ختط الشعب كام شاركت .82 يط الربامج والشؤون املالية، يف أأنشطة الوقاية من خماطر الغش. ة، ابلتعاون مع اإ

 وابلأخص:

ساءة الاس تعامل يف الويبو" وسوف يطرح عىل موظفي الويبو  ( )أأ  نرتنت عن "تفادي الغش واإ أأعد تدريب عرب الإ

 ؛2018يف النصف الثاين من عام 

خملاطر الغش، حيث شاركت رشكة استشارية متخصصة، وس تجرى أأنشطة معل وأأطلقت ممارسة تقيمي  ( )ب

 .2018ميدانية خالل النصف الثاين من عام 

                                         
 28الربانمج خدمات املؤمترات واللغات، و 27الربانمج و، الرقابة ادلاخلية 26 والربانمجتكنولوجيا املعلومات والتصالت،  25الربانمج خدمات ادلمع العامة، و

 : نظام لش بونة.32والربانمج ؛ نظام لهاي 31الربانمج الوراكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل، و 30الربانمج تأأمني املعلومات والسالمة والأمن، و
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 التعاون مع هيئات الرقابة اخلارجية

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

الرقابة ادلاخلية،  شاركت الشعبة ابنتظام يف جلسات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبالغها عن تنفيذ خطة .83

ومناقشة نتاجئ الرقابة وغريها من املسائل املتعلقة بعمل الشعبة وسري شؤوهنا، والامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل. 

ىل الثامنة والأربعني للجنة الاستشارية املس تقةل وشهدت الفرت  ة املشموةل هبذا التقرير عقد اجللسات اخلامسة والأربعني اإ

 للرقابة.

 املدقق اخلاريج

حافظت شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عالقة معل ممتازة مع املدقق اخلاريج من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن قضااي  .84

دارة اخملاطر. وتبادل املدقق اخلاريج والشعبة الاسرتاتيجيات واخلطط الس نوية والتقارير  التدقيق والضوابط ادلاخلية واإ

 التغطية الرقابية وتفادي أأي ازدواجية حممتةل أأو عبء رقايب مفرط.الفردية بغية ضامن فعالية 

، واطلعت عىل 2018واجمتعت الشعبة ابملدقق اخلاريج القادم من مكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة يف مايو  .85

ر للتدقيق ادلاخيل، من خطة العمل الس نوية وميثاق الرقابة ادلاخيل واسرتاتيجية التدقيق ادلاخيل ومذكرة عن العمل املس مت

 بني أأمور أأخرى.

 التعاون مع أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات

خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، اجمتع مدير الشعبة ابنتظام مع أأمني املظامل ورئي  مكتب الأخالقيات لضامن التنس يق  .86

 اجليد وتاكمل ادلمع.

 أأنشطة الرقابة الأخرى

 أأنشطة التواصل يف املنظمة

رت الشعبة، مضن هجودها املس مترة لتوضيح معلها وادلفا  عنه، يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل اس مت .87

صدار النورة الإخبارية للشعبة ولوحات البياانت اخلاصة  طار التدريبات المتهيدية، واإ تقدمي عروض للموظفني اجلدد يف اإ

 الاقتضاء. ابلشعبة، وتقدمي عروض للمدير وكبار الإداريني عند

 اس تقصاء الرضا

واصلت الشعبة اس تقصاء رضا الزمالء من وحدات الويبو اخلاضعة للتدقيق أأو التقيمي عن طريق اس تقصاءات رضا  .88

آراء الزمالء يف العمل الرقايب وحتليلها. ووفقا للتحليل املوحد لنتاجئ  ىل احلصول عىل أ الزابئن عقب لك هممة. وهيدف ذكل اإ

 يف املائة. 85ة الرضا الاس تقصاء، بلغت نس ب
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ىل  .89 وأأشارت نتاجئ الاس تقصاءات، اليت أأجريت بعد س نة من تنفيذ املهام واليت اس تةدمت لقياس أأثر العمل الرقايب، اإ

آراء الزمالء. 76نس بة رضا متوسطة تبلغ  ىل أ ىل حتسني أأثر معلها الرقايب استنادا اإ  يف املائة. وستسعى الشعبة جاهدة اإ

افية، اليت أأرسلهتا الوحدات اليت خضعت للتدقيق/التقيمي من خالل الاس تقصاءات، شعبة يقات الإضوساعدت التعل  .90

جراءات تصحيحية. الرقابة ادلاخلية عىل حتديد أأوجه القصور والعمل عىل  اختاذ اإ

 التواصل مع همام رقابية أأخرى

10يشمل ميثاق الرقابة ادلاخلية أأحاكما حمددة .91
عن التواصل مع دوائر الرقابة ادلاخلية يف املنظامت الأخرى التابعة  

، والتعاون معها. وتقر شعبة الرقابة ادلاخلية بقمية وأأمهية توطيد الأطرافملنظومة الأمم املتحدة ويف املؤسسات املالية املتعددة 

تعاوهنا النشط واملفيد وحافظت عىل عالقاهتا مع العالقات مع نظرياهتا. وخالل الفرتة املشموةل ابلس تعراض، واصلت الشعبة 

 املنظامت والهيئات الأخرى التابعة للأمم املتحدة. وشاركت الشعبة بفعالية بوجه خاص يف احملافل التالية:

ىل  28الاجامت  الس نوي ملمثيل دوائر التدقيق ادلاخيل يف الأمم املتحدة املعقود خالل الفرتة من  (أأ  )  31اإ

 اي، هبولندا؛.يف له 2017أأغسط  

الاجامت  الس نوي ملمثيل دوائر التحقيق يف الأمم املتحدة، اذلي عقد يف نيويورك، ابلولايت املتحدة  (ب )

ىل  10الأمريكية، خالل الفرتة من   ؛2017أأكتوبر  13اإ

ية الاجامت  الس نوي لرؤساء التدقيق ادلاخيل يف املنظامت ادلولية الأوروبية اذلي اس تضافته املفوضية الأوروب  (ج )

ىل  18يف بروكسل، ببلجياك، من   .2018أأبريل  20اإ

ىل  7وحرضت الويبو أأس بو  التقيمي لفريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي اذلي عقد يف الفرتة من  (د )  2018مايو  10اإ

يطاليا.  يف روما، ابإ

 الاس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية

يقتيض ميثاق الرقابة ادلاخلية .92
11

تشغيلية وأأن يبدي تعليقاته عىل نطاق شعبة أأن يؤكد اس تقالليته ال من مدير ال  

 الأنشطة ومدى كفاية املوارد اخملصصة ملهام الرقابة ادلاخلية.

وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مل تقع أأي حاةل مست ابلس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية ومل حيدث أأي  .93

ىل تقيمي اخملنشاط خيل  هبا. فقد حددت الش  اطر والتعليقات والآراء النقدية الواردة من عبة نطاق أأنشطهتا الرقابية استنادا اإ

دارة الويبو واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول الأعضاء.  اإ

                                         
10

 . )ز( من ميثاق الرقابة ادلاخلية26الفقرة  
11

 .)ط( من ميثاق الرقابة ادلاخلية45الفقرة  
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 موارد الرقابة

 املزيانية واملوظفون

ابملئة 0.73مليون فرنك سويرسي أأي  5.163ُخصصت للشعبة مزيانية للثنائية قدرها  .94
12

من مزيانية الويبو للثنائية  

لتنفيذ وليهتا. واكن مس توى املوارد البورية واملالية مالمئا يك تغطي الشعبة بفعالية اجملالت ذات الأولوية  2016/2017

 احملددة يف خطط معلها. وسامه تبادل خطط الرقابة والتنس يق املس متر لأنشطة الرقابة مع املدقق اخلاريج والاس تةدام

 الفعال لأدوات تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزيد من الفعالية والكفاءة يف تغطية اخملاطر.

مزيانية ونفقات شعبة الرقابة ادلاخلية - 3اجلدول 
13

 2016/17للثنائية  

  
املزيانية املعمتدة 

2016/17 

املزيانية بعد 

 التحويالت

2016/17 

 *2016/17نفقات 
 معدل الاس تةدام

(%) 

 %96 4,239  4,429  4,658 موارد املوظفني

 %74 543 734  700 موارد خالف املوظفني

 %93  4,781 5,163  5,358  اجملمو  

جراءات تعيني مدير قسم التقيمي، وتوىل املدير منصبه يف  .95  .2017سبمترب  1واس تمكلت اإ

 .P5معلية تعيني مدير قسم التدقيق ادلاخيل يف مس توى  ىما تزال جتر و  .96

ىل الشعبة يف  P3واس تمكلت معلية اختيار حمقق مؤقت يف مس توى  .97  .2018أأبريل  1وسينضم املرحش الناحج اإ

 .P4ري معلية التعيني ملنصب حمقق أأقدم يف مس توى وجت .98

ليحل حمل شاغل الوظيفة السابق اذلي  P3وماتزال يف املراحل الأوىل معلية تعيني مسؤول تقيمي مؤقت يف مس توى  .99

 .2018 مايو س ينهتيي عقده يف

 التدريب

ىل أأمهية التقدم املهين املس متر للموظفني ووفقا لس ياسة التدريب يف الويبو، حرض موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية  .100 نظرا اإ

أأنشطة تدريب خمتلفة لكتساب معارف وهمارات تقنية وكفاءات جديدة لزايدة الفعالية والكفاءة التشغيلية للشعبة عند 

 بية.الاضطال  مبهام رقا

أأايم من التدريب مشلت اجملالت التالية: ماكحفة الغش واكتشافه،  10ويف املتوسط، حرض لك من موظفي الشعبة  .101

وتقنيات البحث التحقيقي، وحتليل البياانت، وتطبيق تصور البياانت يف جداول، وحيازة املعلومات الرمقية، والأمن 

                                         
12

ىل املزيانية بعد حتويل مبالغ الشعبة.   تستند هذه النس بة اإ
13

آلف الفرناكت السويرسية.   ترد املبالغ بأ
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دارة الزناعات، وتقيمي العمل وس يا دارة الأفراد، وتقيمي جودة التدقيق ادلاخيل، والوراء يف الإلكرتوين، واإ سات الابتاكر، واإ

 جمال التدقيق، والعقود والاس تعانة جبهات خارجية.

 []ييل ذكل املرفق
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 املرفق
 

 قامئة تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية

ىل  2017يوليو  1من   2018يونيو  30اإ

 

دارة املناس بات اليت تنظمها/تس تضيفها الويبو لأطراف اثلثة  IA2017-02 التدقيق يف اإ

دارة أأصول الربامج احلاسوبية  IA 2017-03 التدقيق يف اإ

 IA2017-04 التدقيق يف التوظيف

دارة السفر  IA2018-01 التدقيق يف اإ

 IA2018-02 التدقيق يف شعبة اللغات

 CA2017-02 مذكرات التدقيق املس متر

سهاماهتا يف العالمة التجارية للويبو ومسعهتا  EVAL17-01 تقيمي أأنشطة التصالت املؤسس ية يف اليوم واإ

 EVAL17-04 تقيمي املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب

 EVAL17-03 ة: امللكية الفكرية والتحدايت العاملي18تقيمي الربانمج 

 EVAL17-05 تقيمي تمنية الكفاءات واملهارات يف جمال امللكية الفكرية

 VALID 2018-01 2016/17 تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية

 MIR2017-11 تقرير عن التورط الإداري يف قواعد املرور يف أأماكن توقيف الس يارات

اتحة أأماكن توقيف الس يارات للموظفني واس تةداهماتقرير   MIR2018-01 عن التورط الإداري يف اإ

 MIR2017-35 تقرير عن التورط الإداري يف طلبات الوراء

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


