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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  2جنيف، من   1024 سبمترب 5اإ

 
 

استعراض اإلدارة والتسيري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية " وحدة التفتيش املشرتكةتقرير 
 : تعليقات األمانة(JIU/REP/2014/2)" )الويبو(

عدادوثيق   مان  من اإ  الأ

 مجموع  من معليات الاس تعراضمضن  1022اس تعرضت وحدة التفتيش املشرتك  الإدارة والتيسري يف الوةبو يف عام  .2
م التقرير للمدير العاّم بنسخته الهنائي  يف ماةو   .1024للمنظامت املشارك . وقُّدِّ

عراض التفصييل الشامل اذلي أأجرته وحدة التفتيش املشرتك  وأأسهم يف تعزيز التقّدم اذلي ن  ابلس توترّحب الأما .1
والاعرتاف هبذا  برانمج التقومي الاسرتاتيجي مضنالواسع و برانمج التغيري املتعّمق تطبيق منذ أأن ابرشت أأحرزته الوةبو 

ىل املبادرات  التقّدم ضافً  اإ ىلاإ تبس يط العمليات الإدارة  وحتسيهنا. ويسهم التقرير أأةضًا يف معل الأمان  املتواصل  الرامي  اإ
اقرتاحات خالل توصياته العرش الرمسي  وعدد من التوصيات املساعدة اليت يه " منوالتس يري لتحسني معليات الإدارة 

ضافي  لتعزيز الإطار الإداري وتتصل ابملامرسات املطبق  يف الوةبو، وذكل يف  ضوء معاةري منظوم  الأمم املتحدة وممارساهتا اإ
 1."اجليدة

ىل مرحةل التحسني املس متّر لرتس يخ النتاجئ 1021يف هناة  عام  وابنهتاء برانمج التقومي الاسرتاتيجي .2 ، انتقلت الوةبو اإ
لهيا وتطويرهاواليت حتققت عىل مدى مبادرات الربانمج اخملتلف   لعمل لن ةنهتيي أأبدًا هذا او . عىل حنو متواصل الاستناد اإ

َمتأأةضًا الاقرتاحات اليت  عىل مبادرة المنو والتقدم كام أأظهرته حتافظ والأمان  ليك تنظر فهيا ادلول الأعضاء هذا العام،  قُّدِّ
دارة  طار س ياس  اإ عداد التقارير واإ طار مساءةل الوةبو وبيان قابلي  حتّمل اخملاطر واقرتاحات بشأأن حتسني اإ ويه تشمل اإ

 املوارد البرشة  واملالي  اليت س تدرسها ادلول الأعضاء.
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ويف هذا الس ياق، تتبّّن الوةبو توصيات وحدة التفتيش املشرتك  اليت تسهم يف معلي  التحسني املتواصل ويف تعزيز  .4
ردود املفّصةل للوةبو وفامي ةيل تُعَرض المعليات الإدارة والتيسري. وتطّبق الوةبو أأو س تطّبق توصيات وحدة التفتيش املشرتك ، 

 عىل لّك توصي  من توصيات وحدة التفتيش املشرتك .

 2التوصي  

طار احلومك  يف الوةبو وكذكل املامرسات احلالي  هبدف تعزيز قدرة الهيئات الرئاس ي   ةنبغي أأن تراجع امجلعي  العام  للوةبو اإ
طار هذه العملي ، قد ترغب ادل رشاد معل املنظم  ورصده. ويف اإ ول الأعضاء يف أأن تنظر خالل مداولهتا يف عىل اإ

 اخليارات املقرتح  هبذا التقرير.

 :رّد الأمان 
ىل رئيس 1024ماةو  20أأرسل املدير العام للوةبو يف  ىل هذه التوصي . اانتباههلسرتعاء امجلعي  العام  للوةبو   رساةل اإ  اإ

 1التوصي  

دراهجا يف التعماميت الإدارة  ةنبغي أأن ةضمن املدير العام توفري اختصاصات  ث  للك وحدات الوةبو التنظميي  واإ واحض  وحمدَّ
 املالمئ ، ول س امي يف لك مرة ةعاد فهيا التنظمي ادلاخيل.

 :رّد الأمان 
أأجل ضامن أأن  من 1024اليت س ُتَطبَّق ابلتوازي مع بدء الولة  الثاني  للمدير العام يف أأكتوبر  ترّحب الوةبو هبذه التوصي 

فرةق الإدارة العليا الوحدات التنظميي  واحض  ومع مراعاة اتم  للتغيريات احملمتةل يف الهيلك التنظميي بعد تعيني لّك  ولايت
ىل أأن اجلدةد دراج وصف ولة  لّك من الوحدات مضن . وةنبغي الإشارة يف هذا الس ياق اإ املتعلق   التعماميت الإدارة اإ

عادة الت   بقى املامرس  القياس ي .ي وس  1022يف نومفرب  بدأأ ادلاخلي   نظميبعمليات اإ

 2التوصي  

وةعممها عىل الهيئات الرئاس ي  املعني  يف  1024ةنبغي أأن ةصدر املدير العام اختصاصات شامةل للجان الإدارة قبل هناة  
 الوةبو.

 رّد الأمان :
، وس بق أأن 1024الأمان  هبذه التوصي . وس تصدر اختصاصات فرةق الإدارة العليا واجامتعات الإدارة حبلول هناة  عام ترّحب 

ىل وحدة التفتيش املشرتك . َمت الاختصاصات الشامةل للجان الإدارة ادلاخلي  الأخرى اإ  قُّدِّ

 4التوصي  

قاب  الإدارة  أأن تدرج يف خط  معلها مجموع  من التقياميت ةنبغي أأن ةطلب املدير العام من شعب  التدقيق ادلاخيل والر 
دارة الوةبو خالل املراحل التالي  من معلي   ملبادرات برانمج التقومي الاسرتاتيجي ونتاجئها بغي  اس تخالص العرب، ومن مث دمع اإ

صالح املنظم .  اإ
 

 رّد الأمان :
اس تعرضت عددًا من مبادرات برانمج التقومي الاسرتاتيجي.  الإدارة  شعب  التدقيق ادلاخيل والرقاب بدأأ تنفيذ هذه التوصي  ف 

ىل اس تعراض مبادرة برانمج دارة القامئ  عىل النتاجئ اذلي لإ ، أأمتّت الشعب  التدقيق يف ا1024ويف مطلع عام  ريم ابلتحدةد اإ
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ستمّت شعب  التدقيق ادلاخيل  1024لقمي  الأساس ي  "املساءةل عىل النتاجئ". وقبل هناة  عام اب املتعلق التقومي الاسرتاتيجي 
برانمج من قمي عن كثب يف قمي  أأساس ي  أأخرى  من خالهل ي تنظريف الوةبو اذل املعارفوالرقاب  الإدارة  أأةضًا تقيمي تقامس 

حدى أأنشطهت ىل "التقومي الاسرتاتيجي ويه "العمل ةدًا واحدة" واإ ". وس تدرج الشعب  تعزيز التصالت ادلاخلي ا الهادف  اإ
ضايف للمدير العام مضن خط  معلها.  أأّي طلب اإ

غراض نقل البياانت لأ ويف  برانمج الإهناء الطوعي للخدم س بق أأن أأجرت تدقيقيًا يف وتشمل معليات التدقيق الأخرى اليت 
 أأداء برانمج التقومي الاسرتاتيجي.ارجيون تدقيقًا يف برانمج التقومي الاسرتاتيجي. وسينفّذ املدققون اخل

 5التوصي  

عداد س ياس  الوةبو املتعلق  ابخملاطر ولك عنارص الإطار الشامل لإدارة 1025ةنبغي أأن ةنهتيي املدير العام، قبل هناة   ، من اإ
 اخملاطر، وأأن حيدهثا ابنتظام.

 
 رّد الأمان :

دارة اخملاطر املؤسس ي   أأدرَِّجتو  تنفيذ هذه التوصي ،بدأأ  مضن س ياس  الوةبو لإدارة اخملاطر من املبادئ التوجهيي  لأنشط  اإ
دارهتا هتّددأأجل تقيمي اخملاطر اليت قد  عىل حنو أأفضل، وهو ما  حتقيق أأهداف الوةبو الاسرتاتيجي  والنتاجئ املتوقع  واإ

، ومّث س ُينرَش عىل نطاق أأوسع. ويُرتَقَب خيل والرقاب  الإدارة شعب  التدقيق ادلايس تعرضه حاليًا فرةق الوةبو لإدارة اخملاطر و 
 .1024الإعالن عنه يف عام 

حدى دارة اخملاطر واملراقب  ادلاخلي لإ  الوةبو واكن ترس يخ نظايم برانمج التقومي  مضنواملنفّذة  املنشودةاملبادرات  اإ
طار هذه املبادرة حتقَّ الاسرت  املسار اذلي ُرمسِّ  يفاملهّم  اليت واصلت دفع املنظم  قدمًا  َق عدد من الإجنازاتاتيجي. ويف اإ

دارة اخملاطر  دارة اخملاطر املؤسس ي  ابلاكمل حبلول هناة  من هدف ال بلوغ  ابّّتاهواليت وضعهتا وفقًا خلط  اإ  الثنائي تنفيذ اإ
دارة دمج. وتشمل هذه الإجنازات املهم  1022/1022 وحتدةد اخملاطر  ،اخملاطر مضن دورة وضع خطط العمل الس نوة  اإ

 .1024/1025وتدابري التخفيف من اخملاطر يف برانمج وميزياني  الثنائي  

ىل الإطار املتاكمل للمراقب  ادلاخلي هذه وتستند  جلن  املنظامت الراعي  التابع  للجن  ترةدواي  الصادر عن 1الس ياس  اإ
(COSO)  رشادات املنظم  ادلولي  للمؤسسات العليا ملراجع  احلساابت ) بصيغته املطّبق ( بشأأن INTOSAIمضن اإ

" تقيمي 1" بيئ  املراقب ؛ "2"ويهوفقًا لعنارص الإطار املتاكمل للمراقب  ادلاخلي   موتُنَظَّ ب  ادلاخلي  للقطاع العام، معاةري املراق 
قابلي  حتّمل و لخطر ل" أأنشط  الرصد. وتقّدم الس ياس  تعارةف 5" املعلومات والتواصل؛ "4" أأنشط  املراقب ؛ "2اخملاطر؛ "

دارة اخملاطر وحتدةد خمتلف الأدوار  وحّد اخملاطرةاخملاطر  نشاء معلي  اإ  يف هذه العملي . املسامه عىل واإ

 2التوصي  

أأن تعيد جلن  التنس يق النظر يف املبادئ احلالي  املتعلق  ابلتوزةع اجلغرايف بغي  ضامن مزةد من التنوع اجلغرايف داخل ةنبغي 
 املهني  يف الوةبو. مةلاالع ىقو ال

 
 رّد الأمان :

ىل رئيس جلن  الوةبو للتنس يق لسرتعاء 1024ماةو  20أأرسل املدير العام للوةبو رساةًل يف  ىل هذه التوصي . اإ  انتباهه اإ

                                                
1

الإطار املتاكمل للمراقب  ادلاخلي  
1

)مدةن  جرييس، نيو جرييس: املعهد الأمرييك للمحاس بني  جلن  املنظامت الراعي  التابع  للجن  ترةدواياذلي أأعّدته  
 (1022، القانونيني
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 2التوصي  

رشادات جلن  التنس يق، ةنبغي أأن ةنشئ املدير العام، قبل هناة   استناداً  ىل اإ ، خط  معل ذات تدابري وأأهداف حمددة 1025اإ
 عن تنفيذها. س نوايً  املهني  ويرفع تقريراً  القوى العامةللزايدة التنوع اجلغرايف داخل 

 
 رّد الأمان :

ل ابلتشاور مع ادلول الأعضاء من أأجل زايدة التنوع اجلغرايف بني القوى العامةل املهني . وأأطلِّقَت محالت مج معس يوَضع بران
لزايدة التنوع  1025-1024ى فرتة وستس متّر هذه اجلهود عىل مد 1022 توعي  وازداد التفاعل مع ادلول الأعضاء يف أأكتوبر

دارة املوارد  تقّدم احملرز يف التنوع اجلغرايف داخل الوةبو مرتني يف الس ن  للّك البرشة  تقارير عن ال اجلغرايف يف املنظم . وتقّدم اإ
 ادلول الأعضاء ومرة يف الس ن  للجن  الوةبو للتنس يق من خالل تقريرها الس نوي عن املوارد البرشة .

 8التوصي  

عداد الس ياس  اجلنساني  للوةبو قبل  ، حبيث ةضمن اش امتلها عىل تدابري وأأهداف 1024هناة  ةنبغي أأن ةنهتيي املدير العام من اإ
 حمددة لتحسني التوازن بني اجلنسني، ول س امي عىل مس توى الإدارة العليا، ويرفع تقريرا س نواي عن تنفيذها.

 
 رّد الأمان :

دُّ  ، وس تعاجل هذه الس ياس  تعممي مراعاة متعلق  هباحول املساواة بني اجلنسني وخط  معل الأمان  حاليًا س ياس  شامةل تعِّ
وس يكون لها تدابري والأهداف املساواة بني اجلنسني يف ماكن العمل يف الوةبو و املنظور اجلنساين يف معل برامج الوةبو 

. 1024هذه الس ياس  يف عام  صدور. ويُرتَقَب 1010 املس توايت حبلول عام لكحمددة لتحسني التوازن اجلنساين عىل 
مرتني يف الس ن  لدلول الأعضاء ومرة  اجلنسايندارة املوارد البرشة  حاليًا تقارير عن التقّدم احملرز عىل صعيد التوازن وتقّدم اإ 

 يف الس ن  للجن  الوةبو للتنس يق من خالل تقريرها الس نوي عن املوارد البرشة .

 9التوصي  

ضفاء مزةد من الطابع الرمسي  عىل اسرتاتيجي  الوةبو املتعلق  بتكنولوجيا املعلومات ةنبغي أأن ةعمل املدير العام عىل اإ
ىل امجلعي  العام  قبل هناة    .1024والتصالت وةقدهما اإ

 
 رّد الأمان :

ُعرَِّضت اسرتاتيجي  الوةبو لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من بني واثئق اجللس  الرابع  وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء 
 (.1024سبمترب  20ىل اإ  11يف الوةبو )من 

 20التوصي  

ىل امجلعي  العام  قبل هناة   عداد اسرتاتيجي  شامةل لإدارة املعارف وةقدهما اإ  .1025ةنبغي أأن ةنهتيي املدير العام من اإ
 

 رّد الأمان :
يف النصف الأول من هذه الس ن  تقياميً مس تقاًل لتقامس املعارف يف الوةبو،  شعب  التدقيق ادلاخيل والرقاب  الإدارة  أأجرت

حدى التوصيات الأربع لهذا التقيمي عىل "...  .1024ةوليو  8وس يصدر التقرير يف  الس ياسات القامئ  اخملتلف  بني ع امجلوتنّص اإ
تقرير وحدة التفتيش  وفقًا لتوصي املعارف تُدَمج مضن اسرتاتيجي  شامةل لإدارة  للمعارفصياغ  س ياس  تقامس من أأجل 

دارة الوةبو حاليًا الالزتام بتنفيذ هذه التوصي  والتوصيات الثالث الأخرى والوفاء ابملسؤوليات املرتتب   املشرتك ". وتناقش اإ
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عداد هم لقيادة بتخصيص وظيف  رفيع  املس توى متعلق علهيا وحتدةد املهل اخلاص  هبا )التوصيات الأخرى الثالث  م  اإ
اسرتاتيجي  جدةدة للمعلومات واملعارف، وتوفري منص  لالتصالت ادلاخلي ، وهيلك  املعلومات ابنتظام(، وس يؤدي هذا 

دارة  متفق علهيا تصدر يف مطلع أأغسطس  ىل خط  معل اإ  .1024النقاش اإ

ح فقرة القرار التالي  .5  .وفامي ةيل تُقرُتَ

الربانمج وامليزياني  علاًم  جلن أأحاطت  .2
مان  عىل تقرير وحدة التفتيش املشرتك   تعليقاتب  الأ

اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظم  بعنوان "
( JIU/REP/2014/2" )العاملي  للملكي  الفكرة 

(، اليت تشمل ما WO/PBC/22/20)الوثيق  
 ةيل:

اخلطوة اليت اختذها املدير العام  "2"
رسال ىل ابإ رئيس   لّك من رسالتني اإ

امجلعي  العام  ورئيس جلن  التنس يق 
ىل التوصيات اليت  لسرتعاء انتباههام اإ

ىل   وهجهتا وحدة التفتيش املشرتك اإ
 الهيئات الترشةعي ،

التقّدم احملرز عىل صعيد تنفيذ  "1"
ىل املدير العام.  التوصيات املوهج  اإ

 الوثيق []هناة  


