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  اإلدارية والرقابة الداخلي التدقيق شعبة ملدير املوجز السنوي التقرير

 أالمانة ٕاعدادمن 

من ميثاق الرقابة ا<اخلية، يقدم مدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية تقريًرا مرحلًيا كتابًيا ٕاىل  25وفقًا للفقرة  .1
ٔالنشطة الرئيسـية للشعبة يف الفرتة وحيوي التقرير معلومات حول ا ويرد تقرير مدير الشعبة �ملرفق. جلنة الربIمج واملزيانية.

 .2013يونيو  30ٕاىل  2012يوليو  1من 

ٕان جلنة الربIمج واملزيانية مدعوة ٕاىل  .2
توصية امجلعية العامة �ٕالحاطة علًما مبحتو\ت 

 الوثيقة. هذه

 

[ييل ذg التقرير السـنوي املوجز ملدير شعبة 
 التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية]
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 4 ..................................................................................................................... معلومات ٔاساسـية .1
 4 .......................................................................................................... التخطيط واملعايري والقواعد .2
 5 ............................................................................................... نتاجئ وتوصيات vمة للرقابة ا<اخلية .3

 5 ...................................................................................................... ٕادارة الربامج واملرشوعات .ٔالف
 6 .......................................................... معلية توليد إاليرادات بناًء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات .�ء
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        قامئة اoترصات املسـتخدمة يف النص إالنلكزييقامئة اoترصات املسـتخدمة يف النص إالنلكزييقامئة اoترصات املسـتخدمة يف النص إالنلكزييقامئة اoترصات املسـتخدمة يف النص إالنلكزيي
  

CLD .................. شعبة املؤمترات واللغات 
HOIA ................ رئيس دوائر التدقيق ا<اخيل 

HR .................... املوارد البرشية 
HRMD .............. ٕادارة املوارد البرشية 
IAOC ................  تشارية املسـتق� للرقابة�س اللجنة 
IAOD ................ شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية 

IIA ..................... معهد املدققني ا<اخليني 
IOC ................... ميثاق الرقابة ا<اخلية 

IT ...................... تكنولوجيا املعلومات 
JGP .................... جلنة التظلامت املشرتكة 

NCH ................. قاعة املؤمترات اجلديدة 
PCT ................... معاهدة التعاون بشأن الرباءات 

PMSDS ............. نظام ٕادارة أالداء وتطوير املوظفني  
RIAS.................. ممثلو دوائر التدقيق ا<اخيل 
SMT .................. فريق إالدارة العليا 
UN .................... أالمم املتحدة 

UNEG ............... فريق أالمم املتحدة املعين �لتقيمي 
UNHIG ............. دة املعين �لتحقيقرئيس فريق أالمم املتح 
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    داريةداريةداريةداريةالتقرير السـنوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة االٕ التقرير السـنوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة االٕ التقرير السـنوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة االٕ التقرير السـنوي املوجز ملدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة االٕ 
  2013يونيو  30ٕاىل  2012يوليو  1من 

    معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية .1111

الغرض من شعبة الويبو للتدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية هو توفري الرقابة ا<اخلية املسـتق� والفعا� للويبو، وفقا  .1
 لٔالحاكم اليت ٔاقرهتا ا<ول أالعضاء يف ميثاق الرقابة ا<اخلية.

ا ٕاىل رية تقريًرا سـنو\ موجز <اخلية بأن يقدم مدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالداويقيض ميثاق الويبو للرقابة ا .2
ا فيه م ومراجع احلسا�ت اخلار�، موحضاللجنة �ستشارية املسـتق� للرقابة، ونسخة من هذا التقرير ٕاىل املدير العا

ه هذه أالنشطة ونطاقها، واجلدول  Ãالزمين للعمل املنجز، والتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات أالنشطة اليت مت تنفيذها، وتوج
في الويبو بصفة عامة ا ٕاىل امجلعية العامة، ويتيح ٔالمه ٔاحصاب املصاحل وموظويُرفع هذا التقرير املوجز أيض ذات أالولوية.
ا لشعبة أيضا تقريرا مرحليا كتابيوتقدم ا  بتقارير الشعبة ؤانشطهتا والتحد\ت اليت تواÍها يف �ضطالع مبهاvا.إالحاطة علام

 عن خطط العمل السـنوية ٕاىل جلنة الربIمج واملزيانية.

    التخطيط واملعايري والقواعدالتخطيط واملعايري والقواعدالتخطيط واملعايري والقواعدالتخطيط واملعايري والقواعد .2222

تشمل أنشطة شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية التدقيق ا<اخيل ٔالنظمة الرقابة والعمليات التجارية يف الويبو  .3
كام حتقق  مالءمة وكفاءة بيئة الرقابة يف الويبو، و�سـتخدام الفعال والكفء للموارد.كام ترصد الشعبة وتقدر  وتقيميها.

 الشعبة يف ادعاءات الهدر والغش وسوء إالدارة ٔاو ٔاية انهتااكت ٔاخرى لنظام الويبو ولواحئها.

امرسات املهنية اÚي ٔاصدره وتلزتم شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية يف ٔاداهئا ٔانشطة التدقيق �ٕالطار ا<ويل للم .4
ويشمل ٕاطار املامرسات مدونة أالخالقيات، واملعايري ا<ولية للمامرسات املهنية للتدقيق ا<اخيل،  معهد املدققني ا<اخليني.

وتنص معايري معهد املدققني ا<اخليني عىل رشوط  واملشورات العملية، وورقات املواقف، وأالد� إالرشادية للمامرسة.
وهناك مبادئ  ية، تركز عىل املبادئ، للترصف يف التدقيق ا<اخيل عىل مسـتوى املنظمة ومسـتوى املدقق الفرد.ٕالزام 

توجهيية ٔاخرى، مثل تä اليت ٔاصدرهتا مؤسسة التدقيق والرقابة املعنية �لنظم املعلوماتية، تسـتخدم فâ يتعلق بأعامل تدقيق 
ة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية يف ٔاعامل التحقيق اليت جترهيا �ملبادئ و�ملثل، تسرتشد شعب تكنولوجيا املعلومات.

. ٔاما التقيمي فيجرى وفقا 2009التوجهيية املوحدة واملبادئ التوجهيية للتحقيق اليت صدق علهيا مؤمتر احملققني ا<وليني يف 
 عين �لتقيمي.للمعايري ا<ولية ملامرسات التقيمي كام حددها فريق أالمم املتحدة امل

 ومتاشـيا مع ميثاق الويبو للرقابة ا<اخلية، وضعت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية يف اعتبارها العوامل التالية: .5
تقيمي اoاطر والوجاهة والتأثري عىل البêان ودورة الرقابة والتعليقات الواردة من ٕادارة الويبو والتعليقات الواردة من ا<ول 

 كام عّدت الشعبة مواردها املتاحة من مضن العوامل املعتربة. ء.أالعضا

وقد وضعت الشعبة مهنجية لتقيمي اoاطر مبنية عىل توجيه معهد املدققني ا<اخليني واملامرسات اجليدة املعمول هبا يف  .6
  .2012/2013زم للفرتة يف حتديد مسـتوى تغطية التدقيق الال 1واسـتخدمت الشعبة مهنجيهتا لتقيمي اoاطر هذا الشأن.

                                                
، ونتج عن ذg تقيمي أكرث وأالثر�حðل  حتديدمن خالل حتسني  2011عُّدل منوذج تقيمي اoاطر يف و يعطي قمي اoاطرة.  وأالثرامجلع بني �حðل   1

معايري حلساب �حðل (الفرتة املنقضية منذ تقرير التدقيق أالخري، نتاجئ  9 حددت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالداريةقد تفصيًال للمخاطر يف الويبو. و 
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وتبذل الشعبة Íودا متضافرة لوضع ٔاولو\ت للرقابة تðىش مع ٔاولو\ت سـياسات الويبو وبراجمها كام وردت يف  .7
وحترص الشعبة عىل مواكبة التطورات بشأن توجه السـياسة العامة، وذg  الوùئق العامة و/ٔاو الوùئق املرس� ٕاىل الشعبة.

الوùئق �سرتاتيجية والتشغيلية، كتä اخلاصة �مجلعية العامة والربIمج واملزيانية واللجان ا<امئة من خالل اسـتعراض 
كام يشارك مدير الشعبة ٔاو من ينوب عنه يف  والتعديالت عىل نظام املوظفني والحئته وغريها من وùئق الربامج والتخطيط.

ومن خالل هذه العمليات، تزداد الشعبة وعيا بأولو\ت  سة املدير العام.�جðعات املنتظمة واخلاصة لٕالدارة العليا برئا
  الربامج وأالهداف اللكية للمنظمة.

وتستند الشعبة ٔايضا يف ٕاعداد خطهتا ٕاىل العمل املنجز من قبل القامئني بأعامل التأكد االٓخرين مثل مراجع احلسا�ت  .8
ويسمح التنسـيق مع   تطلهبا اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية.اخلار� ووحدة التفتيش املشرتكة ٔاو التقيâت اليت

هيئات الرقابة أالخرى للشعبة ٔان تضمن مسـتوى تغطية مالمئ للرقابة فضال عن جتنب "أالعباء املفرطة للرقابة" يف ا�االت 
  سبيل املثال. اليت تشهد تكرارا للرقابة، وجتنب تكرار التدقيق ا<اخيل واخلار� والتقيمي عىل

ومتاشـيا مع ميثاق الويبو للرقابة ا<اخلية، ٔاخذت الشعبة بعني �عتبار ٔاثناء معلية التخطيط برمهتا تعليقات ا<ول  .9
  أالعضاء والشعبة واملدير العام وإالدارة.

ملناسب ودون ؤاخريا، تبذل شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية لك اجلهود السـتكامل التحقيقات يف الوقت ا .10
وقد حتقق جناح كبري يف هذا  وكام يف السـنوات السابقة، اكن من بني أالولو\ت التعامل مع امللفات املتأخرة. إالخالل �جلودة.

ومن مث سيسمح ذg للشعبة ٕ�جراء املزيد من العمل  الصدد خالل فرتة التقرير كام يرد يف اجلزء اخلاص "بأنشطة التحقيق".
 ال التحقيق والرتكزي عىل ماكحفة الغش.�ستبايق يف جم

    نتاجئ وتوصيات vمة للرقابة ا<اخليةنتاجئ وتوصيات vمة للرقابة ا<اخليةنتاجئ وتوصيات vمة للرقابة ا<اخليةنتاجئ وتوصيات vمة للرقابة ا<اخلية .3333

ٕادارة الربامج واملرشوعات،  :2ٔابلغت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية عن نتاجئ يف ا�االت الرئيسـية التالية .11
أالسفار، وٕادارة دورة ا<فع وٕادارة خدمات املؤمترات ومعلية توليد إاليرادات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وٕادارة 

ووفقا مليثاق الرقابة ا<اخلية، فٕان التعليقات التالية توحض نتاجئ أعامل الرقابة املنجزة  واللغات وٕادارة مرشوعات البناء.
 الفرتة.  ٔاثناء

تفاعيل بدرجة كبرية بني الشعبة  واالٓن مثة حوار وقد اختذت إالدارة ٕاجراءات فعلية فâ يتعلق �ملسائل احملددة. .12
 وإالدارة حول تنفيذ التوصيات، عىل النحو املبني ٔادIه.

    ٕادارة الربامج واملرشوعات  ٔالف.

من خالل تقيمي مرشوعني من مرشوعات جدول أعامل التمنية و�سـتعراض املسـمتر السـتخدام املنظمة لٕالطار القامئ  .13
الرقابة إالدارية املامرسات اجليدة ؤاصدرت بعض التوصيات لتحسني ٕادارة عىل النتاجئ، حددت شعبة التدقيق ا<اخيل و 

  الربامج واملرشوعات.

                                                

لجنة دارة/ال طر املتأص� يف وظائف أالعامل التجارية، التغيريات يف العمليات التجارية، التغيري يف إالدارة، أالمهية النسبية املالية، شواغل االٕ التدقيق، اoا
يل والسمعة). وحددت شعبة ، �رخي الغش، أالمهية اجلوهرية للوظيفة ـ جوهرية/غري جوهرية) ومعيارين حلساب أالثر (أالثر املا�ستشارية املسـتق� للرقابة

فئات ترجيح ٔاخرى (اoاطرة املالية، اoاطر �سرتاتيجية، اoاطر التشغيلية، اoاطر القانونية و�متثال) ويه تقابل  4التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية 
 تصنيفات اoاطر.

 قامئة التقارير واردة يف املرفق أالول.  2
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واسـتطاعت الويبو ٔان تسـتفيد ٔاكرث من مؤرشات لٔالداء والنتاجئ تتسم بأهنا متخصصة وقاب� للقياس وميكن حتقيقها  .14
وجيب ٕايالء مزيد من �هðم لتعزيز التآزر  ة.ومتص� �ملوضوع وحمددة الوقت، وذg يف قياس اùٓر املرشوعات وأالنشط

وينبغي ٔان يشمل هذا تعزيز دور املاكتب إالقلميية يف املرشوعات والتنسـيق بشلك ٔافضل مع واكالت  داخل الويبو وخارÍا.
مو� وتقيميها وقد اسـتطاعت الويبو أن تع� مزيدا من اجلهود يف رصد نتاجئ أالنشطة امل أالمم املتحدة يف البêان املضيفة.

ومعوما، قد حتتاج اسرتاتيجيات تنفيذ املرشوع ٕاىل تعديل ليك يصبح تنفيذ املرشوع أكفأ وموÍا �الحتياجات  وإالبالغ عهنا.
 ٔاو �لطلب.

    معلية توليد إاليرادات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات  �ء.

وقد نفذت بنجاح  ات لتحسني معي� توليد إاليرادات.ٔاحرز تقدم ملموس عىل صعيد معاهدة التعاون بشأن الرباء .15
 معظم التوصيات الصادرة عن معلية تدقيق سابقة.

وقد مت حتسني التنسـيق بني ا<وائر فâ يتعلق �لتوفيق بني رسوم الطلبات ورصدها، وذg للحد من اoاطر بشأن  .16
 مشولية ودقة معاهدات التعاون بشأن الرباءات.

املتبعة يف حتديد تلكفة الوحدة للك معلية نرش بناء عىل املعاهدة بعني �عتبار مجيع عنارص التلكفة  وال تأخذ املهنجية .17
وبغية حتسني معلية وضع املزيانية، ينبغي أن  املتص� �ملوضوع وذg نظرا لعدم وجود نظام حماسـبة بشأن التاكليف.

  حتسب بدقة مؤرش تلكفة الوحدة.تسـتكشف املنظمة سـبال حلساب التاكليف املتص� �ملوضوع ليك

وحتدد الويبو  وتتضمن معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٔاحاكما بشأن دفع الرسوم اoتلفة املتعلقة بطلبات الرباءات. .18
 مقدارا مساو\ للك رمس �لنسـبة للك مع� قاب� للتحويل دون قيود وفقا لتوجهيات مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات.

وهذا إالجراء ال حيمي الويبو بشلك  الرسوم عندما يسـتويف اختالف سعر الرصف مجموعة من الرشوط احملددة. وحتّدث
فعندما حيّل الوقت اÚي يُطّبق فيه الرمس،  أشهر. 3فعال من خماطر ٔاسعار الرصف ٔالن معلية حتديد رمس جديد تسـتغرق 

جيب عىل أالمانة أن تعيد النظر يف املهنجية و  معلية ٕاعادة تقيمي.قد تكون ٔاسعار الرصف قد تغريت بدرجة كبرية، مما يتطلب 
وعندما تعيد املنظمة النظر يف االٓلية، ينبغي ٔان تضمن ٔاال يتأثر  بغية تقليل التباطؤ والنظر يف تقدمي اقرتاح لêول أالعضاء.

 العمالء تأثريا سلبيا بأي تغيريات ُجترى.

سـتقبلية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات وتلبية احتياجات أالعامل التجارية ولتحقيق أالهداف التجارية احلالية وامل  .19
املزتايدة، ينبغي التوفيق بني كفاءات املوارد البرشية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات مع أالهداف والنتاجئ املرتقبة خلطة معاهدة 

 التعاون بشأن الرباءات �سرتاتيجية لٔالجل املتوسط.

ٔان تتخذ أالمانة ٕاجراءات لضامن معل نسخ احتياطية مالمئة من بياIت معاهدة التعاون بشأن الرباءات  ؤاخريا، جيب .20
يف ماكن ختزين مؤمن خارج املوقع وذg لتقليل اoاطر املتعلقة �سـمترارية أالعامل التجارية مبا يتفق مع ٔافضل ممارسات 

 التعايف من الكوارث.

    ٕادارة أالسفار  جمي.

 وزاد عدد تقارير البعثات املوثقة اليت ٔاعدها املوظفون. .2009عديدة من التقرير السابق الصادر يف  فذت توصيات .21
ونتج  ساعات. 9ونفذت سـياسة السفر اجلديدة، اليت تقرص السفر يف درجة رجال أالعامل عىل الرحالت اليت تتخطى مدهتا 

زيد من الوفورات عن طريق ٕاجراء تغيريات يف ا�االت وميكن حتقيق امل عن ذg وفورات يف التاكليف لصاحل املنظمة.
متايش سـياسة الويبو بشأن السفر مع سـياسة أالمم املتحدة بشأن السفر، وتبادل تقارير البعثات فâ بني مجيع الربامج،  التالية:

 واحلجز يف الوقت املناسب وٕاكامل املطالب املتص� �ٔالسفار.
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لسفر مقدما بشلك اكف ليك يسـتفيدوا من أالسعار االٔكرث توفريا عند سفرمه الٔداء وال خيطط موظفو الويبو دامئا ل  .22
وتقدر الشعبة ٔانه  ونتيجة gÚ، تتكبد الويبو تاكليف سفر ٔاكرث بكثري مما هو رضوري. vام رمسية متعلقة �ٔالعامل التجارية.

 عن طريق التخطيط للسفر مقدما. 2011نك سويرسي يف ٔالف فر  870وية يف التاكليف تبلغ ميكن حتقيق وفورات سـن

بأن جتمع مجيع تقارير البعثات يف قاعدة بياIت لتحسني  2009مل تنفذ إالدارة التوصية السابقة الصادرة عن الشعبة يف  .23
 فعالية تبادل املعارف املرتامكة وتعزيز التنسـيق وحتسني مبادرات برامج الويبو املسـمترة واملقب�.

، ٕاال ٔان الشعبة تقدر أن تعديل السـياسة لتðىش ٔاكرث مع سـياسة أالمم 2011سفر يف ورمغ حتديث سـياسة ال  .24
نك مليون فر  7,7املتحدة بشأن السفر سـيقلل بشلك كبري من التاكليف احلالية لبدالت عط� ز\رة الوطن اليت بلغت قرابة 

  .2011ٕاىل ديسمرب  2009سويرسي يف الفرتة من يناير 

و دامئا املطالبات املتص� �ٔالسفار يف الوقت املناسب وحاليا ال متنع سلف السفر عن املوظفني وال يمكل موظفو الويب .25
وكنتيجة gÚ، قد ال تعرف إالدارة ما ٕاذا اكنت سلف  اÚين مل يمكلوا املطالبات املتص� �لسفر اليت فات موعد اسـتحقاقها.

  ا عىل حنو حصيح.أالسفار مربرة أو ال، وقد ال ُحتسب تاكليف أالسفار لكه

    ٕادارة دورة ا<فع  دال.

 8(حوايل  2012و 2010حدثت ز\دة تدرجيية لكن مطردة يف جحم الفواتري اليت يعاجلها قسم النفقات بني سنيت  .26
وزاد متوسط عدد املعامالت اليت يعاجلها لك موظف سـنو\ يف هذه  �ملائة)، يف حني ظل مسـتوى املوظفني ùبتا كام هو.

. وعىل املنظمة أن تعزز هذه النتيجة اجليدة عن طريق تعزيز معليات املراقبة ا<اخلية يف جمال 1 945ٕاىل  1 657الفرتة من 
 الفصل بني املهام ومراقبة �لزتامات وٕادارة البياIت واملعلومات.

ا<فع واحلفاظ عىل  وينبغي ز\دة تعزيز معلية الفصل بني املهام من Iحية عدد املوظفني اÚين ميكهنم ٕادارة دورات .27
يف نظام إالدارة  3فg7 تأثري عىل سالمة البياIت ).AIMSالبياIت الرئيسـية للبائعني يف نظام إالدارة املتاكم� للمعلومات (

 املتاكم� للمعلومات وهو يتطلب ٕاجراءات مشرتكة بني وحدات الويبو املعنية لتحسني بيئة املراقبة وكفاءة العمليات.

ومن اجلدير �Úكر ٔان  .�4ملائة من حيث القمية) بعد ٕامتام الرشاء �لفعل 17عدد كبري من طلبات الرشاء (وقد قدم  .28
تقدمي الطلبات بعد ٕامتام الرشاء �لفعل 9 تأثري كبري عىل نظام مراقبة الزتامات املنظمة وينبغي اللجوء gÚ اكسـتثناء من �ب 

 احلصافة املالية و�نضباط التنظميي.

من ٔامه فوائد نظام إالدارة املتاكم� للمعلومات ـ اÚي يعد ٔاحد حلول مرشوع ختطيط املوارد املؤسسـية ـ القدرة و  .29
ولكن هذه الفائدة ال تتحقق ٕاال من  عىل اسـتخدام بياIت رئيسـية مشرتكة، مثل بياIت البائعني، عرب وظائف متعددة.

مت؛ فقد حددت الشعبة حاالت تكرار حممتل بناء عىل ٔاسامء  ومل يكن هذا ما خالل احلفاظ عىل سالمة البياIت.
  البائعني.  وعناوين

                                                
ميكن أن تتعرض سالمة البياIت للخطر بطرق شـىت: اخلطأ البرشي عند ٕادخال البياIت، وأالخطاء اليت حتدث عند نقل و  تشري ٕاىل حصة البياIت.  3

عية، مثل البياIت من Íاز حاسوب ٕاىل آخر، وعيوب الربامج احلاسوبية ٔاو الفريوسات، وأعطال أالÍزة مثل التعطل املفاجئ للقرص، والكوارث الطبي 
 Iت.احلرائق والفيضا

 يه الطلبات اليت يمت ٕادخالها يف النظام بعد اسـتالم البضائع/تلقي اخلدمات وٕارسال املزود فاتورة (فواتري) للتحصيل. بعد ٕامتام الرشاء طلبات الرشاء  4
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ومل تنشئ الويبو حاليا نظاما متاكمال للمعلومات إالدارية، ففâ عدا التقارير الشهرية املعتادة، ُحتصل املعلومات املالية  .30
ير بشأن املعلومات إالدارية اليت ميكن أن تساعد يف اختاذ وميكن ٕاجراء حتسني لتوليد التقار  وغري املالية ويُبلغ هبا بصفة خاصة.

 القرارات عىل حنو أفضل وحتسني معليات املراقبة.

    ٕادارة خدمات املؤمترات واللغات  هاء.

 22راجعت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية اخلدمات اليت تقدvا شعبة املؤمترات واللغات استنادا ٕاىل معايري  .31
ٔالمم املتحدة واملنظامت ا<ولية أالخرى ووجدت ٔان ٔاعباء خدمات الرتمجة يف الويبو ٔاكرث واسـتخدام ٔادوات من هيئات ا

 تكنولوجيا املعلومات فهيا حمدودا بدرجة ٔاكرب ووجدت اختالفات يف تاكليف خدمات �سـتعانة �ملصادر اخلارجية.

للجمعيات وغريها من �جðعات الكربى تكبد املنظمة  فاحملارض احلرفية اليت تتضمن كتابة وحترير الوقائع الاكم� .32
ويتعني عىل الويبو ٔان تسـتغل التقنيات املتاحة حاليا لتوفري  ).2012مليون فرنك سويرسي يف  1,4تاكليف �هظة (

 املعلومات بأنساق خمتلفة وبتلكفة ٔاقل.

وليك حتقق شعبة  ل املوارد احملدودة املتاحة.وقد واÍت شعبة املؤمترات واللغات حتدي تلبية الطلب املزتايد من خال .33
وينبغي وضع  املؤمترات واللغات ٔاهدافها ونتاجئها املرتقبة، ينبغي مراجعة البنية احلالية لضامن ٔاهنا تليب احلاجة وتوفر خدمة كفؤة.

 املرتمجني الفوريني. نظام ٔاكرث مشوال لتحسني سري العمل، كام ينبغي �سـتعانة بربامج حاسوبية متخصصة ٕالدارة مواعيد
وسيتعني تعديل كفاءات  وينبغي �سـتعانة �السـتقصاءات عىل حنو منتظم مجلع ردود أالفعال لقياس أالداء عىل حنو ٔافضل.

 شعبة املؤمترات واللغات وكيفية سري العمل هبا لتðىش مع هذه أالدوات اجلديدة.

�ملائة  56) مهنا 2011ٔالف صفحة يف  36(مقابل  2012ٔالف صفحة يف  55وقد ترمجت شعبة املؤمترات واللغات  .34
 �ملائة. 45وهذا املعدل يتخطى املعدل املسـهتدف احملدد يف سـياسة اللغات وهو  عن طريق مرتمجني ٔافراد خارجيني.

  وتتطلب ز\دة معدل �سـتعانة �ملصادر اخلارجية مراجعة سـبل مراقبة اجلودة يف شعبة اللغات وتنسـيقها.

وينبغي مراجعة الرمس بغية وضع  سـنة. 15 مراجعة الرمس املدفوع للمرتمجني اخلارجيني أالفراد ملا يزيد عىل ومل تمت .35
 سـياسة ٔاسعار تتضمن ٔاسعارا خمتلفة خلدمات خمتلفة وينبغي ربط املدفوعات �ٔالداء املريض للبائعني.

    بناء قاعة املؤمترات اجلديدة  واو.

ويبو ا<ول أالعضاء ٕ�هناء التعاقد املربم بني الويبو واملقاول العام �لنسـبة لقاعة ، ٔابلغت ٔامانة ال2012يف سبمترب  .36
. وذكرت اللجنة �ستشارية املسـتق� للرقابة أن 2012املؤمترات اجلديدة "بشلك ودي و�تفاق الطرفني" يف هناية يوليو 

ول العام ٕاىل غاية االتفاق املشرتك عىل ٕاهناء العالقة "ٕاجراء تدقيق/حتقيق معّمق يف ٕادارة املرشوع انطالقا من اختيار املقا
من شأنه ٔان يأيت مبعلومات موثوقة جدا بشأن املسائل اليت أدت ٕاىل الوضع احلايل واليت سيتعني التعاطي لها يف أية حماو� 

 .5السـتكامل الربIمج كام هو معزتم"

اب املصلحة الرئيسـيني يف مرشوع قاعة املؤمترات وميكن ٔان يعزى ٕاهناء التعاقد ٕاىل تدهور عالقة العمل بني أحص .37
واسـمترار التأخر ملا بعد فرتة هناية السـنة، وتباين  2011اجلديدة؛ والتأخر يف ٔاعامل البناء، حيث اكن ذg واحضا يف ديسمرب 

يوم  33، و2011يسمرب ٔاسابيع يف د 3وذكرت التقارير ٔان التأخر يف ٔاعامل البناء اكن مقداره  االٓراء بشأن مواصفات التصممي.
بسبب �ختالف بني املقاول العام  2012. وتوقف البناء يف يونيو 2012يوم معل يف يونيو  52و 2012معل يف مارس 

 والويبو عندما رفض أالول أن هيدم ويعيد بناء معود مل يكن مðشـيا مع مواصفات التصممي املعامري. 
                                                

 .WO/IAOC/26/2 اللجنة �ستشارية املسـتق� للرقابةمن تقرير  23الفقرة   5
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بلغت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة االٕ  .38 Cهام السببان وا Iاوف بشأن صورة املنظمة ونقص أالد� الاكفية اكoدارية ٔان ا
  وراء عدم ٕاهناء التعاقد مع املقاول العام يف مرح� مبكرة.

وليات املقاول العام بشأن تنفيذ مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ؤاعطت ؤ هناء التعاقد، اضطلعت الويبو مبسومنذ إ  .39
ومن مث فٕان اoاطر الكبرية العديدة احمليطة هبذا املوقف تتطلب رسعة ترصف  وقيادة املرشوع.صالحيات موسعة للمهندس 

 إالدارة وتنفيذ ٕاجراءات التخفيف من وطأة اoاطر.

، قد بلغت 6، اكنت مدفوعات الويبو للمقاول العام، وفقا للرشوط التعاقدية2012وبعد ٕاهناء التعاقد يف يوليو  .40
ومن مث اسـتعادت الويبو جزءا من أالموال من املقاول  سويرسي وهو ما يزيد عن قمية العمل املنجز.نك مليون فر  10 حوايل
 ويتعني اختاذ املزيد من إالجراءات لضامن اسرتداد أالموال املسـتحقة للويبو. ؛7العام

    ٔانشطة التحقيق يف فرتة التقريرٔانشطة التحقيق يف فرتة التقريرٔانشطة التحقيق يف فرتة التقريرٔانشطة التحقيق يف فرتة التقرير .4444

دعوى مقف�  16مقارنة بFين عرشة دعوى متلقاة ودعوى ( 28دعوى جديدة ؤاقفلت  16ٔاثناء فرتة التقرير، ُجسلت  .41
تظهر هذه أالرقام ٔانه بيG ظل عدد ا<عاوى اجلديدة املسج� ùبتا، متكنت الشعبة من معاجلة عدد كبري  يف الفرتة السابقة).

 من ا<عاوى.

، اكن عدد 2013يونيو  30ففي  .ٔاوال، انهتت ظاهرة ترامك ا<عاوى املتأخرة وقد اكن لز\دة إالنتاجية ٔاثران ٕاجيابيان. .42
ُجسلت واحدة يف مطلع يونيو وختضع للتقيمي أالويل لتحديد ما ٕاذا اكن التحقيق الاكمل مربرا؛  فقط. 2ا<عاوى املعلقة 

، اكن 2012يوليو  1بيG يف  بعد ٕاحالهتا ٕاىل السلطات السويرسية. 2010وعلقت منذ  2009وجسلت ا<عوى أالخرى يف 
 دعاوى خاضعة للتقيمي أالويل. 10حتقيقات جارية و 4دعوى، مبا فهيا  14املعلقة عدد ا<عاوى 

        ملخص قضا\ التحقيقملخص قضا\ التحقيقملخص قضا\ التحقيقملخص قضا\ التحقيق    ––––    1111اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

يوليو يوليو يوليو يوليو     1111القضا\ املعلقة يف القضا\ املعلقة يف القضا\ املعلقة يف القضا\ املعلقة يف 
2012201220122012  

القضا\ اجلديدة املسج� القضا\ اجلديدة املسج� القضا\ اجلديدة املسج� القضا\ اجلديدة املسج� 
يوليو يوليو يوليو يوليو     1111يف الفرتة من يف الفرتة من يف الفرتة من يف الفرتة من 

يونيو يونيو يونيو يونيو     30303030ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2012201220122012
2013201320132013  

القضا\ املقف� يف الفرتة من القضا\ املقف� يف الفرتة من القضا\ املقف� يف الفرتة من القضا\ املقف� يف الفرتة من 
    30303030ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2012201220122012يوليو يوليو يوليو يوليو     1111

  2013201320132013يو يو يو يو يون يون يون يون 

يونيو يونيو يونيو يونيو     30303030القضا\ املعلقة يف القضا\ املعلقة يف القضا\ املعلقة يف القضا\ املعلقة يف 
2013201320132013  

14141414    16161616    28282828    2222    

فاكن متوسط مدة ٕاقفال  ùنيا، أدت ز\دة إالنتاجية ٕاىل ترسيع وترية ٕاجناز ٔانشطة التحقيقات اليت جترهيا الشعبة. .43
ٔاشهر ودعوى  10ٔاشهر ٕاذا مل حتسب دعوى واحدة وجب تعليقها ملدة  5وتصبح املدة  ٔاشهر. 6ا<عاوى أثناء فرتة التقرير 

وظلت ا<عاوى املتلقاة واملقف� خالل فرتة التقرير  شهرا ٔالسـباب خارجة جزئيا عن ٕارادة الشعبة. 30ٔاخرى اكمتلت بعد 
 ٔاشهر يف املتوسط، مقارنة بسـبعة ٔاشهر يف الفرتة السابقة. 3مفتوحة ملدة 

 .2013يونيو  30بارا من ٔاقفلت اعت  99قضية حتقيق ٕاجامال، مهنا  101، جسلت الشعبة 2008ومنذ سـنة  .44
                                                

يوم من �رخي اسـتالم الفاتورة؛ رشيطة ٔان  45يمت ا<فع بعد ٔان سددت الويبو دفعات حسب خطة ا<فع املتفق علهيا يف العقد. وقد نص العقد عىل   6
الويبو حىت مارس  يقدم املقاول العام تقريره الشهري بشأن التقدم احملرز ؤان تقبJ الويبو. مبلغ العرشة ماليني فرنك سويرسي يشمل ا<فعات اليت سددهتا

 .2012حني توقفت ا<فعات الشهرية وُسددت دفعة واحدة كجزء من التسوية الودية واملتفق علهيا من الطرفني يف يوليو  2012
 .2013مايو  6مليون فرنك سويرسي اعتباًرا من  5,2الرصيد املسـتحق عىل املقاول العام اكن   7
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من ا<عاوى اجلديدة املسج� ٕادعاءات مبامرسات غري متسقة بشأن املوارد البرشية  4وخالل فرتة التقرير، تضمنت  .45
ٔاما ا<عاوى التسع املتبقية فاكنت تنمتي ٕاىل  .FlexiTimeمهنا اكنت تتعلق بسوء اسـتخدام نظام ٔاوقات العمل املرنة  3و

بياIت والترصحيات اليت ختالف الزتامات موظف مدين دويل (دعو�ن؛ واملضايقة و/ٔاو المتيزي و/ٔاو ال  فئات خمتلفة، ويه:
ٕاساءة اسـتخدام السلطة (دعو�ن)؛ وٕارسال معلومات عىل حنو غري مرخص به (دعو�ن)؛ وٕاساءة اسـتخدام موارد 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (دعو�ن)؛ ومتفرقات (دعو�ن).

حدى ا<عاوى السـتة عرش اجلديدة املسج� خالل فرتة التقرير ٕاىل الشعبة ليك حتقق فهيا جلنة التظلامت وأحيلت إ  .46
وجسلت دعاوى ٔاخرى بناء عىل شاكوى ٔاو طلبات تقدم هبا موظفون  املشرتكة (مقارنة بثالث دعاوى يف الفرتة السابقة).

  �لويبو، سواء بصفهتم الشخصية ٔاو مكمثلني لٕالدارة.

�ملائة) ٕاىل التحقيق الاكمل، سواء  39دعوى ( 11 ا<عاوى الFين والعرشين املقف� خالل فرتة التقرير، أدت من بني .47
 بناء عىل قرار من مدير الشعبة وفقا لنتيجة التقيمي أالويل، ٔاو يف ا<عاوى أالربع بناء عىل ٕاحا� من جلنة التظلامت املشرتكة.

ويف ا<عاوى  لوك من قبل اجلاين املزعوم يف ٔاي من دعاوى جلنة التظلامت املشرتكة.ومل جتد الشعبة دليال عىل سوء الس
وتعذر  حا� مقف�)، خلصت الشعبة ٕاىل أن ادعاءات سوء السلوك مدعومة بأد�. �28ملائة من بني  18امخلس أالخرى (

  ٕاكامل معلية حتقيق واحدة بسبب ترك املوظفني للخدمة.

 تاجئ القضا\ املقف� يف فرتة التقرير:ٔادIه ن  2ويوحض اجلدول  .48

  2013201320132013يونيو يونيو يونيو يونيو     30303030ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2012201220122012يوليو يوليو يوليو يوليو     1111نتاجئ القضا\ املقف� يف الفرتة من نتاجئ القضا\ املقف� يف الفرتة من نتاجئ القضا\ املقف� يف الفرتة من نتاجئ القضا\ املقف� يف الفرتة من     ––––    2222اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

  العددالعددالعددالعدد  النتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجة
الالالالننننسـبة سـبة سـبة سـبة 
  املاملاملاملئئئئويةويةويةوية

 36 10  �دعاء ال يستند (�دعاءات ال تستند) ٕاىل دليل بناء عىل التقيمي أالويل

 21 6  تستند) ٕاىل دليل بناء عىل حتقيق اكمل�دعاء ال يستند (�دعاءات ال 

 18 5  �دعاء يستند (�دعاءات تستند) ٕاىل دليل

ٔاسـباب أخرى (عىل سبيل املثال ترك املوظفني للخدمة، املوضوع ال يقع 
  مضن نطاق سلطة الشعبة، وجود حل آخر)

6 21 

 4 1  حسب الشكوى

    100100100100    28282828  اااا����موعموعموعموع

وجدت الشعبة أن ادعاءات سوء السلوك فهيا تستند ٕاىل دليل، اختذت إالدارة من ا<عاوى امخلس اليت  4يف  .49
) ويف ٕاحدى ا<عاوى، قرر املدير العام عدم اختاذ ٕاجراءات 2(أ) ُوجه توبيخ كتايب ٕاىل ٔاحد املوظفني؛ ( إالجراءات التالية:

لرتك اخلدمة مع ٔاحد املوظفني بعد ٕاحا� ٔابرم اتفاق و ) 3ٔاخرى استنادا ٕاىل ظروف التخفيف املبينة يف تقرير التحقيق؛ (
ا<عوى ٕاىل اللجنة �ستشارية املشرتكة طلبا للمشورة بشأن إالجراء التأدييب املناسب؛ ويف دعوى ٔاخرى نفذت ٕاجراءات 

 ؤاخريا، ال تزال دعوى واحدة قيد �سـتعراض من قبل إالدارة. تأديبية.
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فقد صدرت بعض  التحقيق اليت ٔاجريت خالل فرتة التقرير. وقد اسـتخلصت الشعبة ٔايضا بعض ا<روس من ٔانشطة .50
ومن املسائل املرفوعة لٕالدارة أمور  تقارير التدخل إالداري والتوصيات لتحسني أالنظمة والسـياسات وإالجراءات احلالية.

 تتعلق �ٔالنشطة اخلارجية ونظام الربيد إاللكرتوين وحتديد حا� إالعا�.

 لتوضيحية الواردة يف املرفق الثاين معلومات ٕاحصائية عن قضا\ الشاكوى والتحقيق.وتعرض اجلداول وأالشاكل ا .51

، ؤايضا 2010وخالل فرتة التقرير، ٔاجرت الشعبة مشاورات حول مرشوع سـياسة التحقيق، املعلق منذ ٔاغسطس  .52
من املشاورات مع مديري  . وعقدت اجلو� أالوىل2010حول النسخة املعد� من دليل ٕاجراءات التحقيق الصادرة يف يوليو 

برامج الويبو ومكتب املستشار القانوين وٕادارة املوارد البرشية ؤامني املظامل وجملس املوظفني واللجنة �ستشارية املسـتق� 
. وبعد هذه اجلو� أالوىل من املشاورات، عدلت الشعبة املرشوعني 2013ٕاىل فرباير  2012للرقابة يف الفرتة من هناية ٔاكتوبر 

. واخلطوة التالية يه ٕارسال مرشوع سـياسة 2013ٔابريل  30ٔاعادت توزيعهام لعقد جو� أخرى من املشاورات حوهلام يف و 
 التحقيق ٕاىل ا<ول أالعضاء للتشاور حو9، حسـW يتطلب ميثاق الرقابة ا<اخلية.

    حاالت �متناع عن املساعدة أو إالدالء مبعلوماتحاالت �متناع عن املساعدة أو إالدالء مبعلوماتحاالت �متناع عن املساعدة أو إالدالء مبعلوماتحاالت �متناع عن املساعدة أو إالدالء مبعلومات .5555

لرقابة ا<اخلية، ٔابلغ مدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية عن اثنني من (ج) من ميثاق ا27وفقا للفقرة  .53
املوظفني امتنعا عن املساعدة يف حتقيق جاري ٔاثناء فرتة التقرير، بيG طلب موظف آخر ٕاجراء حتقيق مث امتنع عن توفري 

 كامل معلها ولكن تسبب يف تأخريه.ومل مينع عدم تعاون هؤالء املوظفني الشعبة من إ  دليل ادعى ٔانه حبوزته.

    حا� تنفيذ التوصيات السابقةحا� تنفيذ التوصيات السابقةحا� تنفيذ التوصيات السابقةحا� تنفيذ التوصيات السابقة .6666

املدير العام منوط به ٔان يضمن �سـتجابة الفورية للك التوصيات اليت يصدرها مدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة  .54
ويؤدي املدير  .8وصياته احملددةإالدارية وغريه من اجلهات الرقابية مع توضيح إالجراءات املتخذة فâ يتعلق بنتاجئ التقرير وت

ويكون تنفيذ مديري  .9العام هذه املهمة من خالل مديري الربIمج املسؤولني عن ا�االت التشغيلية املعينة بداخل املنظمة
 .10الويبو للك توصيات الرقابة خاضعا ملتابعة منتظمة من قبل الشعبة

                                                
 .23ميثاق الرقابة ا<اخلية، الفقرة   8
 7، الفقرة 16/2010لâت املكتب تع  9

 .3، الفقرة 16/2010تعلâت املكتب   10
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  التوصيات اجلارية حسب املصدرالتوصيات اجلارية حسب املصدرالتوصيات اجلارية حسب املصدرالتوصيات اجلارية حسب املصدر    ––––    3333اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

  2013201320132013يونيو يونيو يونيو يونيو     30303030            2012201220122012يوليو يوليو يوليو يوليو     1111  املصدراملصدراملصدراملصدر

  التوصيات اجلاريةالتوصيات اجلاريةالتوصيات اجلاريةالتوصيات اجلارية  توصيات الرقابة من:توصيات الرقابة من:توصيات الرقابة من:توصيات الرقابة من:
توصيات مضافة توصيات مضافة توصيات مضافة توصيات مضافة 

  ٔاثناء الفرتةٔاثناء الفرتةٔاثناء الفرتةٔاثناء الفرتة

توصيات مسج� توصيات مسج� توصيات مسج� توصيات مسج� 
�عتبارها منفذة �عتبارها منفذة �عتبارها منفذة �عتبارها منفذة 

  أثناء الفرتةأثناء الفرتةأثناء الفرتةأثناء الفرتة
توصيات قيد توصيات قيد توصيات قيد توصيات قيد 

  التنفيذالتنفيذالتنفيذالتنفيذ
 4 8 0 12  مراجع احلسا�ت اخلار�
 1 0 0 1  وحدة التفتيش املشرتكة
شعبة التدقيق ا<اخيل 

 118 86 77 118  والرقابة إالدارية 
اللجنة �ستشارية 

 3 6 0 9  املسـتق� للرقابة
    94949494    123123123123    77777777    140140140140  اااا����موعموعموعموع

توصية  67توصية مسج� �عتبارها مفتوحة من مديري املرشوعات مهنا  94ويف �رخي هذا التقرير، توجد االٓن  .55
وتتصل التوصيات أالربع ذات اoاطر  ).63) واملسائل ذات اoاطر العالية (4جدا (تتعلق �ملسائل ذات اoاطر العالية 

العالية جدا ٔاساسا مبسائل تكنولوجيا املعلومات احملددة يف تدقيقات نظام ٔاوقات العمل املرنة وآليات مراقبة دخول املوظفني 
التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية واملتص� بتكنولوجيا ) والتحقق من توصيات التدقيق اخلاصة بشعبة 2011ٕاىل مباين الويبو (
 من التوصيات عالية اoاطر مفتوحة منذ أكرث من سـنتني. �ملائة) 20وهناك تسع عرشة توصية ( ).2011ؤامن املعلومات (

 ، اسـتعانت الشعبة بربIمج حاسويب جديد للرقابة201211ومنذ صدور التقرير السـنوي املوجز لسـنة  .56
©TeamMate ونظام ٕالكرتوين جديد ٕالدارة التوصيات TeamCentral©  وقد اكن النظام حمل ترحيب واكنت النتيجة

 ويسمح الربIمج احلاسويب ٕ�جراء حوار مسـمتر بني الشعبة والربامج حول تنفيذ التوصيات. أالولية ٕاجيابية.

  2013يونيو  30 –ٔاعامر توصيات الرقابة  – 1الشلك 
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متص�  13توصية متص� ٕ�دارة الربامج و 15السـبع والسـتني ذات اoاطر العالية والعالية جدا، من بني التوصيات  .57
متص� بعمليات  3متص� �ملشرت\ت و 4متص� �ٕالدارة املالية و 10متص� بتكنولوجيا املعلومات و �12ملوارد البرشية و

تان ٕ�دارة املعلومات وواحدة متص� بلك من أالخالقيات متصل  2املراقبة ا<اخلية وٕادارة أالداء وأالمن �لرتتيب، و
  اخلزانة. وٕادارة

  التوصيات اجلارية حسب الفئة – 2الشلك 

 
وطبقا  توصيات. 4واسـمتر التنفيذ التدرجيي لتوصيات مراجع احلسا�ت اخلار� أثناء الفرتة، ومل يبق معلقا غري  .58

لمدير العام حول تنفيذ التوصيات اليت ٔاصدرها مراجع احلسا�ت اخلار�، مليثاق الرقابة ا<اخلية، قدمت الشعبة تقريرا ل
 وقدمت نسخة منه للك من مراجع احلسا�ت اخلار� واللجنة �ستشارية املسـتق� للرقابة.

 ووفقا مليثاق الرقابة ا<اخلية، جيب ٔان يقدم هذا التقرير السـنوي املوجز "وصفا للك التوصيات اليت مل يوافق علهيا .59
."gÚ ويعرض املرفق الثالث توصية واحدة ٔاقفلت أثناء فرتة التقرير دون تنفيذ  املدير العام، مع ٕابداء أالسـباب اليت دفعته

 مع ٔاسـباب عدم تنفيذها.

    ٔاعامل رقابية أخرىٔاعامل رقابية أخرىٔاعامل رقابية أخرىٔاعامل رقابية أخرى .7777

    ٔاعامل املشورة و�ستشارة  ٔالف.

تقدم شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية املشورة �ٕالضافة ٕاىل معلها الرقايب املعتاد ووفقا مليثاق الرقابة ا<اخلية،  .60
 أالوىل يه املشاركة مكراقب يف اللجان اoتلفة (جلنة الويبو بشأن �ستFر وجلنة عقد قاعة املؤمترات اخلاص). بطريقتني.

 ارد يف املرفق الرابع.والثانية يه تقدمي املشورة عند طلهبا بشأن إالطار التنظميي ٔاو وùئق السـياسات عىل النحو الو 

  اللجنة �ستشارية املسـتق� للرقابة  �ء.

حلضور  اكنت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية تتلقى ا<عوة �نتظام من اللجنة �ستشارية املسـتق� للرقابة .61
وقد عقدت �جðعات من السادس  اجðعاهتا الفصلية من ٔاجل إالجابة عىل أالسـئ� التفصيلية املتعلقة بعمل وأداء الشعبة.

 والعرشين ٕاىل التاسع والعرشين للجنة �ستشارية املسـتق� للرقابة ٔاثناء الفرتة اليت يغطهيا هذا التقرير.
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وقد ٔافادت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية من مشورة اللجنة �ستشارية املسـتق� للرقابة وٕارشاداهتا كام  .62
 .12خريةورد يف تقارير االٔ 

    اسـتقصاء رضا العمالء  جمي.

من ٔاجل حتقيق فهم ٔافضل لتوقعات الزمالء و�طالع عىل آراهئم يف العمل الرقايب، بدٔات شعبة التدقيق ا<اخيل  .63
. ومتكّن هذه �سـتقصاءات الشعبة من 2012والرقابة إالدارية اسـتخدام اسـتقصاءات رضا العمالء بشلك منتظم منذ يناير 

 فضل جماالت حتسني معلها.ٔان حتدد بشلك أ 

 80واكن العمل يف املتوسط مرضيا بنسـبة  اسـتقصاء ٕاىل العمالء يف أالشهر الFين عرش املاضية. 12وقد ٔارسل  .64
يف حني حتققت ٔافضل نتيجة يف املتوسط �لنسـبة للفرق اليت "اتبعت سلوكيات موضوعية وvنية وvذبة" حيث  �ملائة.

ٔاما ٔاسؤا عالمة يف املتوسط فقد جاءت عند تقيمي ما ٕاذا اكن "التدقيق/التقيمي الاكمل قد  .�ملائة 90بلغت نسـبة الرضا 
 .�ملائة 70اسـتغرق وقتا معقوال من ٕاخطار التدقيق/التقيمي ٕاىل ٕاصدار التقرير الهنايئ" حيث بلغت نسـبة الرضا 

يق/التقيمي يف حتديد مواطن الضعف وتفيد الشعبة من التعليقات إالضافية املرس� من الوحدات اليت خضعت للتدق  .65
احلاسويب يف حتسني ٔاداء الشعبة ومسـتوى الرضا  Teammate©ويُأمل ٔان يساعد برIمج  وكيفية ٕاصالح ٔاوجه القصور.

 اللكي للخدمات اليت تسـتفيد من معل الشعبة.

    مراجع احلسا�ت اخلار�    دال.

عميل واÚي توطد مع مراجع احلسا�ت اخلار� بعقد اسـمتر التعاون والتنسـيق املمتاز عىل املسـتوي املهين وال .66
وتبادل مراجع احلسا�ت  اجðعات منتظمة لتبادل املعلومات حول املسائل املتعلقة �لتدقيق والرقابة إالدارية وٕادارة اoاطر.

ردية هبدف ضامن تغطية اخلار� وشعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية �سرتاتيجيات واخلطط السـنوية والتقارير الف
 الرقابة إالدارية عىل حنو يتسم �لكفاءة وجتنب ٔاي ازدواج حممتل ال داعي 9.

 ٔامني املظامل ومكتب أالخالقيات    هاء.

ٔاثناء فرتة التقرير، اجمتع مدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية بأمني املظامل ومكتب أالخالقيات بشلك  .67
 الرقابة ا<اخلية، للتأكد من وجود حلقة االتصال اجليدة وجتنب أي ازدواج لٔالنشطة لغري رضورة. منتظم، كام يقيض ميثاق

وقدمت املناقشات عوI وفائدة كبريين يف �ضطالع الفعال �ملهام املنفص� واملسـتق� لشعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة 
 إالدارية وأمني املظامل ومكتب أالخالقيات.

 الشـبيك مع وظائف الرقابة أالخرىالربط     واو.

تضمن ميثاق الرقابة ا<اخلية حكام حمددا يتعلق �حلاجة ٕاىل املشاركة يف شـباكت رمسية خمتلفة من شـباكت أالمم  .68
 وتقر شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية بقمية ٕاقامة عالقات مع ٔاقراهنا ؤامهية ذg. املتحدة معنية بوظائف الرقابة.

شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية، يف الفرتة موضوع �سـتعراض، تعاوهنا النشط واملفيد والربط الشـبيك  وواصلت
 وشاركت الشعبة حتديدا يف: �ملنظامت والهيئات أالخرى التابعة لٔالمم املتحدة.

                                                
12 WO/IAOC/26/2 وWO/IAOC/27/2 وWO/IAOC/28/2 وWO/IAOC/29/2  
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. 2012تحدة، يف فيينا يف سبمترب �جðع السـنوي الثاين وأالربعني ملمثيل دوائر التدقيق ا<اخيل يف أالمم امل   (ٔا)
 وقد قادت الشعبة أالعامل املتعلقة حبراك املوظفني وٕاجراء املقارIت املرجعية؛

 ؛2012غ املنعقد يف سبمترب ققني ا<اخليني الثالث عرش يف لكسمرب ومؤمتر احمل  (ب)

ذ مقرا لها يف أورو� يف ٔابريل و�جðع السـنوي لرئيس دوائر التدقيق ا<اخيل للمنظامت ا<ولية اليت تتخ  (ج)
 يف هيدلربغ؛ 2013

وتعترب شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة  .2013و�جðع السـنوي لفريق التقيمي التابع لٔالمم املتحدة يف ٔابريل   (د)
 وبتقيمي ٔاعامل وضع إالدارية عضوا يف فريقي العمل التابعني لفريق أالمم املتحدة املعين �لتقيمي واملعنيني �لقواعد واملعايري

 القواعد واملعايري، ويه أيضا عضو يف فريق العمل املعين �لتقيمي والتدقيق؛

 �2013جðع أالول لفريق أالمم املتحدة املعين �لتحقيق املشلك حديثا، واÚي انعقد يف جنيف يف مارس   (ه)
ممارسات التحقيق وvنيته عن طريق توفري منتدى والفريق ملكف بتعزيز  منظمة �بعة لٔالمم املتحدة. 16وحرضه ممثلو 

لتطوير السـياسات وإالجراءات؛ والهنوض �السـتقالل والتعاون واملواقف املهنية املشرتكة ٔالعضاء الفريق ٕالضافة قمية 
 ملنظامهتم؛ وتبادل املعلومات وتوفري املشورة، حسـW يلزم، ٕاىل ٔاعضاء الفريق وحمافل أالمم املتحدة.

 ، ستسـتضيف الشعبة اجðع رئيس دوائر التدقيق ا<اخيل للمنظامت ا<ولية يف الويبو.2014 ويف ٔابريل .69

 ندوة التقيمي  زاي.

. واكنت ٔاهداف الندوة يه عرض 2012نظمت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية ندوة التقيمي الثانية يف نومفرب  .70
  ونتاجئها والهنوض �ملامرسات اجليدة للتقيمي وفائدهتا لٕالدارة واختاذ القرارات. وظيفة التقيمي �لويبو

وتناولت الندوة التقيâت املكمت� (تقيمي حافظة دو� كينيا، وتقيمي االٔاكدمييات الوطنية اجلديدة وتقيمي اسـتنباط أدوات  .71
وحتدثت ٕادارة الويبو عن توقعاهتا  قرير ٔاداء الربIمج.جديدة للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات) فضال عن تثبيت ت

وأدلت ا<ول أالعضاء واللجنة �ستشارية املسـتق� للرقابة  وخرباهتا بشأن التقيمي وشعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية.
  بآراهئا وأوحضت احتياجاهتا بشأن التقيمي.

موظفي الويبو وٕادارهتا، وا<ول أالعضاء يف الويبو، واخلرباء  مشاراك، واكنوا �ٔالساس من 62وشارك يف الندوة  .72
 اخلارجيني يف تقيمي امللكية الفكرية.

وٕاجامال، مسحت الندوة للمشاركني بتبادل أالمث� بشأن املواضيع السالفة اÚكر وتبادل اخلربة بشأن التقيâت اليت  .73
 ٔاجريت يف الويبو.

 املنظمةٔانشطة توعية الزمالء يف   حاء.

 ٔاطلقت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية عدة مبادرة لتوعية الزمالء بعملها عىل حنو ٔافضل وا<عوة ٕاىل دمعه: .74

  ٔاعيد تنظمي الصفحة الرئيسة لشـبكة الشعبة ا<اخلية ؤاخطر موظفو الويبو عهنا؛  (ٔا)
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  نرش كتيب معلومات حول خدمات الشعبة؛و   (ب)

"التعمل يف الويبو"، ويه مبادرة ٔاطلقهتا ٕادارة املوارد البرشية لتوسـيع نطاق برIمج يف ٕاطار لك من مبادرة و  (ج)
المتهيد، ومبادرة "ما اجلديد يف الويبو؟"، ويه مبادرة للتواصل ا<اخيل، قدمت الشعبة عرضني ٕاىل املوظفني ترشح 

فا اجللسـتني املنفصلتني واكنت ردود موظ 80ٕاجامال، حرض و  فهيام معلها يف التدقيق والتقيمي والتحقيق ا<اخليني.
  أالفعال ٕاجيابية؛

  الشعبة االٓن بصدد تنظمي تدريبات متهيدية للموظفني اجلدد.و   (د)

        موارد الرقابة ا<اخليةموارد الرقابة ا<اخليةموارد الرقابة ا<اخليةموارد الرقابة ا<اخلية .8888

يطلب ميثاق الرقابة ا<اخلية من مدير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية، عىل وجه التحديد، التعليق عىل  .75
 oصصة للرقابة ا<اخلية داخل املنظمة.كفاية املوارد ا

 املزيانية واملوظفون  ٔالف.

مقارنة بفرتة السـنتني املاضية، اتسمت ٔاعداد موظفي شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية �لثبات وزادت املوارد  .76
الرقابة ا<اخلية يف الويبو عىل حنو واكنت املسائل املتعلقة �لتوظيف متثل حتد\ ٕالدخال  ملائة.� 11من غري املوظفني بنسـبة 

لسنيت  موظفا 11و<ى الشعبة االٓن  يتسم �ملالءمة والفعالية لفرتة زمنية طوي�؛ ومل يكن أالمر كذg ٔاثناء فرتة التقرير.
فقط من  �ملائة 0,9و �ملائة 0,75ويف حني متثل مزيانية وموظفو شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية  .201313و 2012

  .14مزيانية وموظفي الويبو، فٕان ذg يضع الويبو يف املركز املتوسط ملنظامت أالمم املتحدة أالخرى

ويف وقت  وقد انضم اثنان من املوظفني ٔاثناء فرتة التقرير، رئيس قسم التحقيقات، ومراجع حسا�ت معّني مؤقتا. .77
ٕادارة املوارد البرشية، وبعد ٕاعالنني غري Iحجني عن الوظيفة  ومبساعدة كتابة هذا التقرير، مثة وظيفة شاغرة حملقق مؤقت.

 الشاغرة، تتوقع الشعبة ٔان يمت التوظيف قبل هناية السـنة.

وال يزال الشاغل االٔكرب يمتثل يف �نتقال من بنية خيدم فهيا املوظفون مضن الشعبة خدمة مؤقتة ٕاىل بنية تعمل فهيا  .78
د هذا شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية يف �قرتاب ٔاكرث من قواعد ومعايري فسوف يساع أالغلبية يف مناصب ùبتة.

ٔانشطة الرقابة ا<اخلية املعمول هبا يف أالمم املتحدة، وضامن اسـمترار الشعبة يف أداء وظائف الرقابة بفعالية واسـتقالل وفقا 
 للمهمة املولكة ٕالهيا.

                                                
ومستشارين  12- 10 ، اقرتحت شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية أن خيصص لها ٕاجاميل عدد موظفني يبلغ2013- �2012لنسـبة ملزيانية الفرتة   13

 مستشارين. 4وظيفة و 11- 7اثنني. ويقرتح مرشوع املزيانية ٕاجاميل عدد موظفني يبلغ 
ملراجعة يف وظيفة اـ  JIU/REP/2010/5ثغرات الرقابة يف منظومة أالمم املتحدة،  -  JIU/REP/2006/2(حسب تقارير وحدة التفتيش املشرتكة   14

 .وظيفة التحقيق يف منظومة أالمم املتحدة)ـ  JIU/REP/2011/7منظومة أالمم املتحدة، 
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  بعد التحويالتبعد التحويالتبعد التحويالتبعد التحويالت    2012201220122012يف سـنة يف سـنة يف سـنة يف سـنة     15151515يل والرقابة إالدارية ونفقاهتايل والرقابة إالدارية ونفقاهتايل والرقابة إالدارية ونفقاهتايل والرقابة إالدارية ونفقاهتامزيانية شعبة التدقيق ا<اخمزيانية شعبة التدقيق ا<اخمزيانية شعبة التدقيق ا<اخمزيانية شعبة التدقيق ا<اخ    ––––    4444اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

     
----    2012201220122012املزيانية بعد التحويالت للفرتة املزيانية بعد التحويالت للفرتة املزيانية بعد التحويالت للفرتة املزيانية بعد التحويالت للفرتة 

2013201320132013  
النفقات يف سـنة النفقات يف سـنة النفقات يف سـنة النفقات يف سـنة 

2012201220122012  
نسـبة نسـبة نسـبة نسـبة 

  �سـتخدام�سـتخدام�سـتخدام�سـتخدام
 48% 1 939 4 032  املوارد البرشية

خالف 
  املوظفني

805 367 %46 

 48% 2 306 4 837  ا�موع

واكن لهذا قمية كبرية خصوصا يف العمل  خرباء لالسـتعانة هبم يف ٔانشطة رقابية خمتلفة.ؤاثناء فرتة التقرير، مت التعاقد مع  .79
ومن اoطط ٔان تسـمتر �سـتعانة �خلرباء واملتعاقدين يف السـنوات املقب� ليك تمتكن شعبة التدقيق  املتعلق �لتقيâت.

 اoتلفة.ا<اخيل والرقابة إالدارية من أن توسع خربهتا يف ٔانشطة الرقابة 

  التدريب  �ء.

التدريب يشء ٔاسايس من ٔاجل اسـمترار التطوير املهين، ووفقا للسـياسات التدريبية لشعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة  .80
ن، املعارف واملهارات والقدرات الالزمة ٔالداء مسؤولياته  إالدارية، تتأكد الشعبة من ٔان i من موظفهيا ميä، وحيّسِ

ا ٔاثناء فرتة التقرير عىل برIمج وقد تلقى موظفو الشعبة تدريب � حتسني جودة العمل الرقايب املنجز.الفردية، هبدف مواص
©TeamMate  ونظام©TeamCentral  اطر واملعايري احملاسبية ا<ولية للقطاع العامoوماكحفة الغش واكتشافه وٕادارة ا
)IPSAS مجIوكتابة التقارير وبر (©PeopleSoft. 

 gاملرفقات][تيل ذ 

 

                                                
 ، وحدة احلساب ٔالف فرنك سويرسي. الزتامات املوظفني ختصص سـنوً\.2012ديسمرب  31اعتباًرا من  15
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 املرفق أالول
 قامئة تقارير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالداريةقامئة تقارير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالداريةقامئة تقارير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالداريةقامئة تقارير شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية

        2013201320132013يونيو يونيو يونيو يونيو     30303030ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2012201220122012يوليو يوليو يوليو يوليو     1111من من من من 

 IA 2012-01  التدقيق يف معلية توليد إاليرادات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات -

 IA 2012-02 التدقيق يف خدمات املؤمترات واللغات -

 IA 2012-03  التدقيق يف دمع أالسفار واملهامت -

 IA 2012-04 التدقيق يف معلية ا<فع -

 IA 2012-06 التدقيق يف مرشوعات البناء للويبو -

 قدرات املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية الفكرية تقيمي مرشوع تعزيز -

 EVAL 2012-08  الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلمييمن عىل لك 

  EVAL 2012-09 املتعلقة �لرباءات أدوات جديدة للنفاذ ٕاىل املعلومات تقيمي مرشوع اسـتنباط -

 دعوى حتقيق. 16جسلت  -

تقرير تقيمي ٔاويل،  21قيق، متثل خالل فرتة التقرير دعوى حت  28ٔاقفلت  -
 ٕاداري وتقرير خاص واحد.تقارير تدخل  4تقرير حتقيق، و 11و

 [ييل ذg املرفق الثاين] 
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الثايناملرفق   
        ٕاحصاءات التحقيقٕاحصاءات التحقيقٕاحصاءات التحقيقٕاحصاءات التحقيق

جسلت شعبة (هناية فرتة التقرير)،  2013يونيو  30(عندما ٔانشئ قسم التحقيقات) ٕاىل  2008يف الفرتة من مارس  .1
يبني اجلدول ٔادIه نتيجة ا<عاوى املقف� و  مهنا. 70دعوى حتقيق، وأقفلت  101التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية ما مجموعه 

 (سواء املدعومة بأد� ٔاو ال) وحا� ا<عوتني املفتوحتني (املعلقة واخلاضعة للتقيمي أالويل)

  2013يونيو  30ـ حا� ا<عاوى للك سـنة حىت  3الشلك 

 

 .2008يعطي اجلدول أدIه مؤرشا عن نوع �دعاءات املتلقاة منذ  .2

  ا<عاوى حسب فئة �دعاءات يف لك سـنة – 5اجلدول 

   السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    

    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    2009200920092009    2008200820082008  فئة ا<عوىفئة ا<عوىفئة ا<عوىفئة ا<عوى
    

2013201320132013    
  يونيويونيويونيويونيو----ينايرينايرينايريناير

ا�موع 
  اللكي

 %17 %29 %19 %23 %23 %25 %3  معلومات خاطمعلومات خاطمعلومات خاطمعلومات خاطئئئئة للمنظمةة للمنظمةة للمنظمةة للمنظمةالغش للحصول عىل مزا\ ومسـتحقات/تقدالغش للحصول عىل مزا\ ومسـتحقات/تقدالغش للحصول عىل مزا\ ومسـتحقات/تقدالغش للحصول عىل مزا\ ومسـتحقات/تقدميميميمي    
 %17 %29 %14  - %15 - %32  املضايقة/ااملضايقة/ااملضايقة/ااملضايقة/اللللمتيزي/ٕاساءة اسـتخدام السلطةمتيزي/ٕاساءة اسـتخدام السلطةمتيزي/ٕاساءة اسـتخدام السلطةمتيزي/ٕاساءة اسـتخدام السلطة

 %14 - %24 %15 %15 %13 %10        ممارسات غري متسقة بشأن املوارد البرشيةممارسات غري متسقة بشأن املوارد البرشيةممارسات غري متسقة بشأن املوارد البرشيةممارسات غري متسقة بشأن املوارد البرشية
 %2 %28 %0 - - - -  متفرقاتمتفرقاتمتفرقاتمتفرقات

 %18 - %5 %8 %23 %31 %29  ٕاساءة اسـتخدام موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتٕاساءة اسـتخدام موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتٕاساءة اسـتخدام موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتٕاساءة اسـتخدام موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ممارسات ممارسات ممارسات ممارسات غغغغش وفساد أخرى (غري الغش للحصول عىل ش وفساد أخرى (غري الغش للحصول عىل ش وفساد أخرى (غري الغش للحصول عىل ش وفساد أخرى (غري الغش للحصول عىل 

مزا\ واسـتحقاقات/�ستيالء غري املرشوع عىل االٔموال مزا\ واسـتحقاقات/�ستيالء غري املرشوع عىل االٔموال مزا\ واسـتحقاقات/�ستيالء غري املرشوع عىل االٔموال مزا\ واسـتحقاقات/�ستيالء غري املرشوع عىل االٔموال 
واالٔصول أو ٕاساءة اسـتخداvا (واالٔصول أو ٕاساءة اسـتخداvا (واالٔصول أو ٕاساءة اسـتخداvا (واالٔصول أو ٕاساءة اسـتخداvا (خبخبخبخبالف ٕاساءة اسـتخدام الف ٕاساءة اسـتخدام الف ٕاساءة اسـتخدام الف ٕاساءة اسـتخدام 

  موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتموارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتموارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتموارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت))))

13% 6% 8% 31% 5% - 11% 

ختختختختالف الزتامات موظف مدين الف الزتامات موظف مدين الف الزتامات موظف مدين الف الزتامات موظف مدين بياIت وترصحيات وأنشطة بياIت وترصحيات وأنشطة بياIت وترصحيات وأنشطة بياIت وترصحيات وأنشطة 
  دويلدويلدويلدويل

13% 19% 15% 15% 19% - 15% 

 %6 %14 %14 %8 - %6 -  ٕارسال معلومات عىل ٕارسال معلومات عىل ٕارسال معلومات عىل ٕارسال معلومات عىل حنحنحنحنو غري مرخص به و غري مرخص به و غري مرخص به و غري مرخص به 
 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  اااا����موع اللكيموع اللكيموع اللكيموع اللكي

  [ييل ذg املرفق الثالث]
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ANNEX III 

الثالثاملرفق   

 

        قامئة بتوصيات شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية املقف� بدون تنفيذقامئة بتوصيات شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية املقف� بدون تنفيذقامئة بتوصيات شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية املقف� بدون تنفيذقامئة بتوصيات شعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية املقف� بدون تنفيذ

  وصف التوصيةوصف التوصيةوصف التوصيةوصف التوصية  املرجعاملرجعاملرجعاملرجع  ررررمقمقمقمق
        تقدير اoاطر املتبقيةتقدير اoاطر املتبقيةتقدير اoاطر املتبقيةتقدير اoاطر املتبقية

  (االٔمانة(االٔمانة(االٔمانة(االٔمانة))))

 425التوصية  1.
من اسـتعراض 

ٕادارة املوارد 
 IAالبرشية 

2011-06   

ينبغي ز\دة مزيانية الويبو اoصصة للتدريب ليك تدمع عىل حنو 
فعال حتقيق ٔاهداف نظام ٕادارة االٔداء وتطوير املوظفني، مع اختاذ 

املامرسات اجليدة لٔالمم املتحدة ومعايري ٕاطار التعمل املؤسيس 
  ملنظومة االٔمم املتحدة مكقياس. 

ال يعد  �ملائة 1ترى ٕادارة املوارد البرشية ٔان الهدف 
 قابال لٕالجناز يف ظل الوضع �قتصادي احلايل.

ولكن طاملا اكنت املزيانية اoصصة للتدريب اكفية 
لتغطية احتياجات التدريب امجلاعي والهدف احملدد 
�لنسـبة الحتياجات التدريب الفردي حسـW حيدد 

نظام ٕادارة أالداء وتطوير املوظفني، ؤايضا مع مراعاة 
وعة كبرية من ٔانشطة التدريب ٔان الويبو تقدم مجم

اليت يقوم علهيا املدربون ا<اخليون واالٔاكدميية، فٕان 
�حنراف عن الواحد �ملائة ينبغي ٔان تقبJ الويبو 

  مكخاطرة مقبو�.

وافق املدير العام ؤاخرب شعبة التدقيق ا<اخيل 
والرقابة إالدارية بأن الويبو سـمتتثل بقدر ما تسمح 

  ما تراه مناسـبا لتلبية �حتياجات.املزيانية وبقدر 

 
 [ييل ذg املرفق الرابع]
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ANNEX IV 

الرابعاملرفق   

 

        قامئة �ٔالنشطة �ستشارية لشعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالداريةقامئة �ٔالنشطة �ستشارية لشعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالداريةقامئة �ٔالنشطة �ستشارية لشعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالداريةقامئة �ٔالنشطة �ستشارية لشعبة التدقيق ا<اخيل والرقابة إالدارية

 السجالت واحملفوظاتسـياسة ٕادارة  .1

 سـياسة الكشف املايل .2

 ة املعنية بتطوير البنية التحتيةتقيمي مشاريع الشعب .3

 التحقيق املسـتقل يف تقدمي املساعدة التقنية ٕاىل ا<ول اخلاضعة لعقو�ت أالمم املتحدة .4

 صندوق كور\ �ستrين .5

 اسة حامية املبلغني عن اoالفاتسـي .6

 ECMٕادارة احملتوى املؤسيس ـ  .7

 مبادرة الزناهة املؤسسـية .8

 مدونة السلوك ٕالدارة عالقات املوردين .9

 2013سـياسة النفاذ ٕاىل إالنرتنت  .10

 مبادرة أالمم املتحدة بشأن الشفافية واملساء� .11

 إالعالن عن الوظائف الشاغرة .12

 سـياسة ماكحفة الفساد وردعه .13

 تعلâت املكتب بشأن املشرت\ت ودليل املشرت\ت .14

 اسـتخدام املعلومات الرسيةتعلâت املكتب بشأن  .15

 نظام املوظفني والحئته .16

 اسـتعراض نظام العدا� ا<اخلية .17

 سـياسات ٔامن املعلومات .18

  [هناية املرفق الرابع والوثيقة]


