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 التقرير السنوي ملدير شعبة الرقابة الداخلية

عداد مانة من اإ  الأ

م املدير العام تقريرًا دوراًي كتابة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. ويوفر هذا الرقابة ادلاخلية، يقدمن ميثاق  38 وفقًا للفقرة .1
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 .2015 يونيو 30

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .2

املزيانية علاًم أأحاطت جلنة الربانمج و  .3
ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 
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 التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية

ىل  2014يوليو  1  2015يونيو  30اإ

 اخللفية

ية مس تقةل وفعاةل للويبو، وفقًا للأحاكم املنصوص علهيا الغرض من شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية هو توفري رقابة داخل  .1
 يف ميثاق الرقابة ادلاخلية.

ىل امجلعية العامة للويبو من خالل  1ويقيض ميثاق الرقابة ادلاخلية .2 بآأن يقدم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا س نواًي اإ
ىل واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، موحضًا فيه الأنشطة  اماملدير الع جلنة الربانمج واملزيانية، ونسخة من هذا التقرير اإ

ه هذه الأنشطة ونطاقها،  واجلدول الزمين للعمل املنجز، والتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات ذات الأولوية. اليت نُفذت، وتوجُّ
بتقارير الشعبة وأأنشطهتا والتحدايت  في الويبو بصفة عامة الإحاطة علامً وظملو  ويتيح هذا التقرير لأحصاب املصلحة الرئيس يني

 اليت تواهجها يف الاضطالع مبهاهما.

 مبادئ التخطيط

راعت الشعبة العوامل التالية يف وضع خطة معلها: تقيمي اخملاطر ودراسة اجلدوى والأثر يف البدل ودورة الرقابة وال راء  .3
م مرشوع خطة الرقابة أأيضًا د   وضع الصيغة الهنائية خلطة العمل، قُ النقدية لإدارة الويبو وادلول الأعضاء واملوارد املتاحة. وقبل 

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لس تعراضه وتقدمي املشورة بشآأنه وفقًا للفقرة   )أأ( من ميثاق الرقابة ادلاخلية.24اإ

نظر الشعبة أأيضًا يف العمل اذلي أأجنزته حتقيقًا لأكرب قدر من التغطية الرقابة وتعظاميً للفعالية يف اس تخدام املوارد، ت و  .4
عنية ابلتمنية وامللكية مثل املدقق اخلاريج ووحدة التفتيش املشرتكة أأو التقياميت اليت تطلهبا اللجنة امل هيئات رقابة أأخرى 

املشموةل الفرتة  خالل املفرطة للرقابة" يف اجملالت اليت تشهد أأنشطة رقابية متعددة وساعد ذكل عىل تفادي "الأعباء الفكرية.
 لتقرير.اب

عىل مجيع مديري الربامج وأأتيحت ملوظفي الويبو عرب الش بكة ادلاخلية للويبو.  2015وُوزعت خطة الرقابة لعام  .5
حاليًا عىل  2015وفقًا للجدول الزمين احملدد ويف حدود املزيانية اخملصصة. وجيري تنفيذ خطة عام  2014وُأجنزت خطة عام 
 املرفق الأول.النحو الوارد يف 

 املعايري املهنية

يف أأداهئا أأنشطة التدقيق ابلإطار ادلويل للمامرسات املهنية اذلي أأصدره معهد املدققني  يةادلاخل  الرقابةتلزتم شعبة  .6
ق اليت شعبة يف أأعامل التحقيق اليت جترهيا ابملبادئ التوجهيية املوحدة واملبادئ التوجهيية للتحقيال ادلاخليني. وابملثل، تسرتشد 

للمعايري ادلولية ملامرسات التقيمي كام حددها فريق الأمم املتحدة املعين  مؤمتر احملققني ادلوليني. أأما التقيمي فيجرى وفقاً  أأقرها
 .ابلتقيمي

 للرقابة ادلاخلية هامةنتاجئ وتوصيات 

ية ذات الأولوية املدرجة يف حيتوي هذا اجلزء عىل معلومات عن النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ويعاجل اخملاطر العال  .7
 ذا التقرير.املشموةل هبتقارير الرقابة ادلاخلية )معليات املراجعة والتقيمي وتقارير تورط الإدارة( اليت صدرت خالل الفرتة 

                                                
1
 من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 39و 38انظر الفقرتني  
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 2وتتعلق النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ابجملالت التالية: .8

 ؛اكء الاحرتام للملكية الفكريةز ادلويل من أأجل اإ التعاون  )أأ(

 ش ييل؛ يفالبدل  حمفظةتقيمي  )ب(

 ؛برانمج املاكفآ ت والتقدير )ج(

دارة خماطر الغري؛ )د(  اإ

دارة الأصول؛ )ه(  اإ

 أأاكدميية الويبو؛ )و(

 خدمات السالمة والأمن. )ز(

تعاجل وتعمل الإدارة عىل تنفيذ غالبية التوصيات اخلاصة ابلنتاجئ الرئيس ية احملددة يف تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية. و  .9
وتدار التوصيات  الإدارة مجيع التوصيات من خالل خطة معل ترد فهيا الأنشطة املقرتحة واملوظفني املسؤولني وأأجل التنفيذ.

دارة الويبو واملدققني اخلارجيني.  3(TeamCentral) قاعدة بياانت الفرق املركزية نظام املفتوحة من خالل املتاح للشعبة واإ
 ابنتظام لس تعراض ومتابعة وضع تنفيذ التوصيات املفتوحة.وجتمتع الشعبة والإدارة 

 اكء احرتام امللكية الفكريةز اإ  من أأجلالتعاون ادلويل  –السادس  تقيمي الهدف الاسرتاتيجي

جيابية وميكن اس تخالص  .10 اكنت هذه املهمة أأول تقيمي جتريه الشعبة لهدف اسرتاتيجي. وأأسفر التقيمي عن نتاجئ اإ
 ة:الاس تنتاجات التالي

دارة جيدة من خالل الربانمج  غاايتأأدير دمع الويبو لتحقيق  )أأ( أأساسًا  17الهدف الاسرتاتيجي السادس اإ
زاكء الاحرتام للملكية الفكرية(؛  )اإ

رمغ التقدم احملرز، يوجد جمال لتحسني تطبيق الويبو ملبادئ الإدارة القامئة عىل الإدارة يف ختطيط ورصد  )ب(
ط  ار الهدف الاسرتاتيجي السادس؛الأنشطة املدرجة يف اإ

 املزمعة؛ غاايتهامللحوظ والعايل اجلودة لتحقيق الهدف الاسرتاتيجي السادس و الأمانة ادلمع املالمئ و قدمت  )ج(

 ؛دول أأعامل التمنيةجل 45واعمتدت املبادئ الأساس ية للتوصيات  مت املساعدة التقنية بكفاءة معوماً قد )د(

نختذت خطوات أأولية ا )ه(  تعزيز الاس تدامة عىل مس توى ادلول الأعضاء.ل منتظمة  مل تكن واإ

طار الهدف الاسرتاتيجي السادس اتسم ابلفعالية والكفاءة واجلدوى وأأن  .11 واعُترب بوجه عام أأن معل الأمانة يف اإ
 ( تعاجل التحدايت القليةل اليت ُحددت.2014 – 2010التحسينات اليت أأدخلت خالل فرتة التقيمي )

                                                
2
 ترد قامئة التقارير يف املرفق الثاين. 
3
لكرتونية؛ ومتابعة  TeamMateهو أأحد وحدات نظام  TeamCentralنظام   وهو برجمية خمصصة ملهام الرقابة تضم وحدات خمتلفة مثل واثئق معل اإ

 الزمين.التوصيات وتقيمي اخملاطر وحتديد اجلدول 
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ىل الربانمج وبناء عىل  .12  أأو أأي برانمج مسامه أ خر. 17الاس تنتاجات واملالحظات الواردة أأعاله، مل تقدم أأية توصية اإ

 ش ييل يفالبدل  حمفظةتقيمي 

أأسفر عن النتاجئ الإجيابية التالية: اكنت خدمات  2014البدل يف ش ييل يف أأواخر عام  فظةأأجرت الشعبة تقياميً اثلثًا حمل .13
 سهمت الأنشطة املنفذة يف ش ييل جزئيًا يف حتقيق ما ييل:الويبو هامة وفعاةل؛ وأأ 

 مخسة من الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للويبو؛ )أأ(

 عنرص واحد من العنارص الامثنية لس ياسة الابتاكر الوطين يف ش ييل. )ب(

ييل وادلول وقُدمت التوصيات الأربع التالية لإدخال املزيد من التحسينات عىل فعالية وجدوى دمع الأمانة لش   .14
 الأعضاء الأخرى:

وضع خطة قطرية للويبو ابلتنس يق مع برامج الويبو وهجة التنس يق يف البدل املعين قبل اس هتالل دورة  )أأ(
 التخطيط؛

وفقًا لس ياسة الويبو بشآأن املساواة بني اجلنسني، ينبغي للخطط القطرية أأن تشمل مجةل أأمور مهنا الأنشطة  )ب(
ىل نظام امللكية الفكرية؛اليت تسهم يف تيسري تاك  فؤ نفاذ اجلنسني اإ

طار الويبو  )ج( دراج روابط أأوحض يف اخلطط القطرية املقبةل بني الأنشطة والنواجت والنتاجئ مبا يامتىش مع اإ يتعني اإ
 النتاجئ.عىل القامئ 

سهامات لك اً ينبغي لتفاقات اخلدمات بني الويبو واملؤسسات احلكومية أأن تشمل خطط )د( من الطرفني  حتدد اإ
 واسرتاتيجيات اخلروج.

 برانمج املاكفآ ت والتقدير

ىل يناير  2014أأجري هذا التقيمي يف الفرتة املمتدة من سبمترب  .15 اس تعراض مكتيب معمق، ومقارنة  انطوى عىل. و 2015اإ
ىل فريق الإدارة  مبنظامت الأمم املتحدة الأخرى اليت نفذت برامج مماثةل، وحلقات معل منظمة، ودراسات اس تقصائية وهجت اإ

ىل مجيع موظفي الويبو. واستشري أأكرث من أأربعامئة موظف من موظفي الويبو. 2014-2008العليا خالل الفرتة   واإ

دارة القيام مبا ييل: .16 يالء الأولوية للماكفآ ت العينية وغري امللموسة وينبغي لالإ ىل أأنه ينبغي اإ  وخلص التقيمي اإ

 الية وشفافية عىل أأن يكون موثقًا قدر الإماكن؛فعوضع نظام اختيار وتعيني أأكرث  )أأ(

 اإرشاك املوظفني يف الاعرتاف ابلأداء وماكفآأته؛ )ب(

 اإطالع موظفي الويبو عىل برانمج املاكفآ ت والتقدير بصورة استباقية؛ )ج(

دراج وصف واحض للعنارص والإجراءات وأأس باب تعيني واختيار املوظفني؛ (د)  اإ

دارة املوار  (ه)  د البرشية لتنفيذ برانمج املاكفآ ت والتقدير يشمل رقابة منتظمة للربانمج.ضامن دمع اإ
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جيابيًا ووافقت عىل تنفيذ هذه التوصيات. وتشمل خطة العمل الإدارية املقرتحة مراجعة  .17 دارة املوارد البرشية اإ وردت اإ
دارة الأداء وتطوير املوظفنيل س ياسة برانمج املاكفآ ت والتقدير ووضع دليل  ظهار التقدير" وصفحة داخلية عن  عن نظام اإ "اإ

دارية.  برانمج املاكفآ ت والتقدير فضاًل عن اإطالق برانمج كفاءة اإ

دارة خماطر الغري  اإ

دارة فعاةل بغية ختفيف أ اثر  يه أأهداف هذا التدقيقاكنت  .18 دارة خماطر الغري اإ تقيمي وضع الويبو أ ليات لتحديد وتقيمي واإ
دارة خماطر الغري بصورة أأكرث هذه اخملاطر وتعظمي الاس تفادة املتو  ىل أأنه ينبغي اإ قعة من العالقات مع الغري. وخلص التدقيق اإ

 رمسية ومهنجية.

دارة التفاقات اخلدمية الإدارية يف ش ىت برامج الويبو؛  .19 ذا نُسقت اإ وميكن لإدارة خماطر الغري أأن تكون أأكرث فعالية اإ
ذا تولت واكلت معل خارجية جراء التحقيقات السلمي واإ ة قبل تعيني املوظفني املؤقتني يف الويبو، وتشمل هذه التحقيقات اإ

دراج اخملاطر املتعلقة بعجز  التحقق من خلفيات العاملني وجسالهتم اجلنائية وتوقيع بيان رسية عند الرضورة. وينبغي كذكل اإ
 اس مترارية الأعامل يف الويبو.املوردين احلرجني عن الوفاء ابلزتاماهتم رمسيًا يف خطط 

جراءات لتنفيذ التوصيات. فقد أأدرج قطاع الإدارة والتس يري، ابلتشاور مع الشعبة  رشعتو .20 الإدارة يف اختاذ اإ
ذت خطوات لوضع نظام جزاءات للموردين ة لعقود الويبو، واختُ ومكتب املستشار القانوين، بند رقابة يف الرشوط العام

غري احلكومية( اذلين ُكشفت مشاركهتم يف أأشاكل حمددة من الاحتيال أأو )الكياانت التجارية أأو الرشاكت املهنية أأو املنظامت 
 الفساد.

 دارة الأصولاإ 

ىل أأن مسارات تلقي الأصول وتسجيلها وحفظها وصيانهتا والتخلص مهنا مسارات حممكة عىل الرمغ  .21 خلص التدقيق اإ
 املادي مهنا. بتتبع الأصول والتحقق من أأنه ميكن مواصةل حتسني الضوابط ادلاخلية املتعلقة

ن معاجلة املعلومات الناقصة يف قاعدة بياانت الأصول واملتعلقة مبوقع الأصول والوصااي علهيا  .22 س يعزز سالمة البياانت واإ
ن اس تخدام دللت أأصولية غري قابةل للتالعب س يحد من خطر نقل دللت الأصول والإخطاء يف التحقق  دقًة واكامتًل. واإ

 الثابتة. املادي من خمزون الأصول

دارة املصنفات الفنية، فاإن وضع قاعدة بياانت موحدة لتسجيل املصنفات الفنية ودمج املعلومات املدرجة  .23 وفامي خيص اإ
يف اختاذ  رشعتحاليًا يف نظامني مس تقلني س يعزز بصورة كبرية الضوابط ادلاخلية املعنية. وتدرك الإدارة هذه املشلكة وعليه 

 اخلطوات الالزمة حللها.

طار الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل س يحسن املساءةل واإ  .24 ن حتديد مؤرشات أأداء رئيس ية لإدارة الأصول يف اإ
دارة أأصول الويبو بكفاءة وفعالية.  واملسؤولية وس يعزز أ ليات رصد الأداء احلالية لضامن اإ

 أأاكدميية الويبو

ن أأاكدميية الويبو، اليت أأنشئت يف عام  .25 التدريب والتعلمي يف جمال امللكية الفكرية  يدانة يف م يه هيئة رائد، 1998اإ
البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية. ولكن بدأأت عدة برامج أأخرى للويبو  لصاحل

دون تنس يق أأنشطهتا  ين الكفاءاتتكو وهجة وحو التمنية وخدمات ل املتدريبية ال ورات املزيد من ادلتقدم يف الس نوات املاضية 
 ازدواجية يف أأنشطة التدريب ما أأثر يف الاس تخدام الفعال للموارد ويف صورة الويبو. وجود مع الأاكدميية. وأأدى ذكل اإىل
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رادة الويبو لإبراز ماكنة الأاكدميية بوصفها كيااًن أأساس يًا لأنشطة التدريب و  4ورمغ أأن مجموعة من الواثئق .26 تكوين تؤكد اإ
براز ذكل ادلور اجلديد. ودلى صدور الولية اجلديدة  كفاءاتال للتمنية، فال يزال ينبغي مراجعة ولية الأاكدميية رمسيًا لإ

 ل اسرتاتيجية ملعاجلة املتطلبات الناش ئة عن هذه املاكنة اجلديدة.معرمسيًا، سيتعني كذكل عىل الأاكدميية أأن تضع خطة 

اجل القضااي التشغيلية احلالية. وتشمل هذه القضااي مواءمة املسارات واملامرسات ويتعني كذكل عىل الأاكدميية أأن تع .27
ادلاخلية؛ واس تعراض بنية املوارد البرشية واملهارات احلالية؛ وتعزيز نظمها دلمع تنفيذ العمليات والربامج عىل وحو أأفضل؛ 

طار م  راقبة اجلودة لتقدمي اخلدمات اجليدة بفعالية.ومواصةل تطوير الأدوات لتحسني قياس أأنشطة الأاكدميية؛ وحتسني اإ

 خدمات السالمة والأمن

اكن هدف التدقيق حتديد مدى مالءمة وفعالية وكفاءة الإجراءات الأمنية املطبقة يف الويبو وامتثالها ملعايري الأمم  .28
وسلطت نتاجئ ذكل  ؛مناملتحدة ادلنيا للعمل. واكن هذا التدقيق أأول اس تعراض جتريه الشعبة خلدمات السالمة والأ 

 الاس تعراض الضوء عىل القضااي الرئيس ية التالية الواجب معاجلهتا:

ضفاء طابع رمسي علهيا؛ )أأ(  حتديث الإجراءات والس ياسات املتعلقة ابلأن والسالمة واإ

جناز مسار تعيني رئيس جديد لقسم تنس يق شؤون السالمة والأمن يف الوقت املناسب؛ )ب(  اإ

دارة النظم الأمنية اجلديدة؛توفري التدري )ج(  ب املالمئ ملوظفي الأمن عىل اإ

جراء اس تعراض أأمين مجليع النظم الأمنية املطبقة مؤخرًا؛ )د(  اإ

 الإدارة الفعاةل لأماكن توقيف الس يارات يف الويبو. )ه(

  

                                                
4
، ومذكرة اإصالح الأاكدميية اليت أأرسلها املدير التنفيذي السابق 17/2016، ومرشوع الربانمج واملزيانية للفرتة 15/2014وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  

 .(OI/8/2015ية )فضاًل عن التعممي الإداري لتعيني املدير التنفيذي اجلديد للأاكدمي  2013للأاكدميية اإىل املدير العام يف عام 
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 لتقريراب املشموةلأأنشطة التحقيق يف الفرتة 

 حملة عامة عن عدد احلالت

، مثة 2015يونيو  30ويف . واس تجيب لعرشين مهناحاةل اس تفسار جديدة  26 جُسلت ابلتقرير، خالل الفرتة املشموةل .29
 يف مرحةل التحقيق الاكمل.حالت  4حاةل يف مرحةل التقيمي الأويل و 14حاةل عالقة و 18

 2015يونيو  30اإىل  2011يونيو  30من  قضااي التحقيقحتليل مقارنة لعدد  –( 1) الرمس البياين

 

 شهر. 5.1، بلغ متوسط همةل معاجلة احلالت اليت حُيقق فهيا 2015يونيو  30 ويف .30

 القضااي املفتوحة يف الفرتة املشموةل ابلتقرير

ساءة اس تخدام السلطة املزعومة تعد  جزءًا ملحوظًا من قضااي الشعبة اجلديدة  .31 ن شاكوى املضايقة أأو المتيزي أأو اإ اإ
 موةل ابلتقرير(.)وردت مثاين شاكوى خالل الفرتة املش

ساءة اس تخدام وقت العمل ختص ادعاءاتوفُتحت مخس قضااي  .32 ذن والاحتيال يف  ابإ )تتعلق غالبًا بغياب بدون اإ
تسجيل ساعات احلضور والانرصاف املرنة( مقارنة بقضية واحدة يف الفرتة املاضية. ومن هذه القضااي امخلس، اس تخدام نظام 
ىل تقا قضاايفُتحت ثالث  رير من مرشفني عىل املوظفني املعنيني ما قد يمن عن زايدة وعي مديري الويبو بقضااي استنادًا اإ
 وقت العمل.

وفُتحت أأربع قضااي تتعلق مبخالفات مزعومة خالل مسار اختيار املوظفني )تشمل اس تخدام مواد غري مرخص هبا  .33
الشعبة سوى  خالل الفرتة املاضية. ومل تتلقع ل أأي قضية من هذا النو والغش يف الاختبارات التحريرية( بيامن مل تسج  
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قضيتني جديدتني من خالل اخلط الساخن لالإبالغ عن سوء السلوك. وجسلت مجيع القضااي الأخرى فامي خيص شاكوى أأو 
داريني. ما بصفهتم الفردية أأو مكمثلني اإ  تقارير قدهما موظفون يف الويبو اإ

ي املشورة بشآأهنا وفقًا لتسد اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ومن مضن القضااي اجلديدة، أأحيلت أأربع قضااي اإىل .34
ىل  18للفقرات   من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 21اإ

 حصيةل أأنشطة التحقيق

ىل فتح حتقيق اكمل بناء عىل قرار أأصدره  قضيةمن العرشين  .35 املغلقة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، أأدت مثاين قضااي اإ
ما ا حاةل من مدير الشعبة اإ ىل نتيجة تقيمي أأويل )س بع قضااي( أأو ابإ )قضية واحدة(. ويف مخس  جلنة التظلامت املشرتكةستنادًا اإ

 :القضااياحملقق فهيا، وجدت الشعبة أأدةل عىل حصة الادعاءات. وييل بيان تفاصيل تكل  القضاايمن 

دارة املوارد البرش قضااي، أأحال املدير العام القضية اإىل يف ثالث  )أأ( جاإ راءات تآأديبية. ونتيجة ذلكل، ية لختاذ اإ
 ترك املوظف املعين الويبو قبل انهتاء املسار؛الثالثة،  القضيةيف و مهنام فصل أأحد املوظفني؛ تآأديبيان جزاءان فرض

 أأدت قضية واحدة اإىل الاس تغناء عن خدمات عامل اتبع لواكةل خارجية تلبية لتوصية الشعبة؛ )ب(

عداد تقرير التحقيق.تعلقت القضية الأخ )ج(  رية مبوظف ترك املنظمة وقت اإ

ضافة اإىل ذكل، و  .36 مك نت أأنشطة التحقيق اليت نُفذت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير الشعبة من اس تخالص بعض اإ
دارة قدمت فهيا مخس توصيات لتحسني الضوابط ادلاخلية ونظم  ادلروس. وبوجه خاص، ُأصدرت ثالث تقارير تورط اإ

نفاذ ساعات العمل ت املعلومات والس ياسات والإجراءات. و تكنولوجيا  تعلق القضااي املعروضة عىل الإدارة مبوضوعات مثل اإ
 والعالقة مع املتعاقدين اخلارجيني وأأمن املعلومات.

ىل  2011يوليو  1يرد فامي ييل حتليل مقارنة للقضااي املسجةل يف الفرتة من و  .37  .2015يونيو  30اإ
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 2015يونيو  30اإىل  2011يونيو  30لشاكوى الواردة من حتليل ا – 1اجلدول 

  
 – 2011يوليو  1

 2012 يونيو 30

 – 2012يوليو  1

 2013 يونيو 30

 – 2013يوليو  1

 2014 يونيو 30

الفرتة املشموةل 

 ابلتقرير

 (31%) 8 (23%) 6 (13%) 2 (17%) 3 مضايقة/متيزي/اإساءة اس تخدام السلطة

 (15%) 4 (0%) 0 (6%) 1 (0%) 0  خالل مسار التعينيخمالفة ارتكهبا مرحش

 (0%) 0 (15%) 4 (25%) 4 (6%) 1 املوارد البرشية بشآأنممارسات خمالفة 

 (19%) 5 (4%) 1 (19%) 3 (0%) 0 اإساءة اس تخدام وقت العمل

 (8%) 2 (4%) 1 (0%) 0 (28%) 5 مس تحقاتأأو مزااي  الغش للحوص عىل

نولوجيا املعلومات اإساءة اس تخدام موارد تك 

 والتصالت
0 (%0) 1 (%6) 1 (%4) 1 (%4) 

تنطوي عىل الغش أأو الفساد أأو ممارسات 

 اإساءة اس تخدام السلطة
4 (%22) 0 (%0) 3 (%12) 4 (%15) 

 (4%) 1 (12%) 3 (19%) 3 (17%) 3 اإذن بذكلالإفصاح عن معلومات دون 

الزتامات  ختالفبياانت وترصحيات وأأنشطة 

 ين دويلموظف مد
2 (%11) 2 (%13) 7 (%27) 1 (%4) 

 (100%) 26 (100%) 26 (100%) 16 (100%) 18 اجملموع

 2015يونيو  30اإىل  2011يونيو  30حتليل القضااي املغلقة يف الفرتة من  – (2الرمس البياين )
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 فض فهيا تقدمي معلومات أأو مساعداتاحلالت اليت رُ 

رقابة ادلاخلية، ينبغي لشعبة الرقابة ادلاخلية أأن تبلغ عن أأي حالت قيد فهيا نفاذ )ز( من ميثاق ال39وفقًا للفقرة  .38
 الشعبة اإىل جسالت أأو موظفني أأو مباٍن خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.

جازة مرضية أأو ابس تخدام شهادات  –طلب الاجامتع ابلشعبة لأس باب حصية  5رفض ست موظفون .39 ما من خالل اإ اإ
ة ذلكل، تآأخر التحقيق يف مثاين قضااي )أأربع يف مرحةل التقيمي الأويل وأأربع يف مرحةل التحقيق الاكمل( حصية خمصصة. ونتيج

 خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.

 وضع تنفيذ توصيات الرقابة

 املدير العام مسؤول عن ضامن تلبية مجيع التوصيات الصادرة عن مدير الشعبة وغريها من الهيئات الرقابية برسعة، .40
ىل مديري الربامج وحي  6وعن ذكر الإجراءات املتخذة فامي خيص نتاجئ وتوصيات تقرير بعينه. يل املدير العام هذه املسؤولية اإ

وخيضع تنفيذ مديري برامج الويبو مجليع توصيات املراقبة ملتابعة منتظمة  7املسؤولني عن جمالت تشغيلية حمددة يف الويبو.
 8ية.تتولها شعبة الرقابة ادلاخل 

عداد التقارير بشآأهنا من خالل نظام  .41 دارة التوصيات واإ قامة حوار  TeamCentralوتواصل الشعبة اإ اذلي يتيح اإ
 تفاعيل بني مديري الربامج ومندوبهيم حتقيقًا للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة.

عداد هذا التقرير، مثة  .42  عاجل خماطر عالية.توصية ت 119توصية مفتوحة مهنا  184ويف اترخي اإ

 التوصيات حبسب الأولوية – (3البياين )الرمس 

 

                                                
5
 موظف واحد معين بثالث من أأصل القضااي الامثين. 
6
 من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 36الفقرة  
7
 .16/2010من التعممي الإداري  7الفقرة  
8
 .16/2010من التعممي الإداري  8الفقرة  
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 عدد توصيات الرقابة حبسب الأولويةر تطو  –( 4الرمس البياين )

 

ىل أأن  .43 توصية  15عىل التوايل وأأن  2013و 2011منذ عام الأولوية مفتوحتان   عالييتنيتوصيتوجتدر الإشارة اإ
 .2014مفتوحة منذ عام 
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 أأدانه. 2015يونيو  30والأولوية يف  9التوصيات حبسب برانمج الويبووييل بيان عدد  .44

 التوصيات حبسب الربانمج والأولوية –( 5الرمس البياين )

 

ه العدد الأكرب من  119ابملئة من التوصيات العالية الأولوية البالغ عددها  67ومتثل مخسة برامج  .45 توصية، ويوج 
دارة الربامج واملوار  ىل اإ  (.22د )الربانمج التوصيات اإ

                                                
9
نظام معاهدة التعاون بشآأن  - 5، الربانمج  الثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةاملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري - 4، الربانمج قانون الرباءات - 1الربانمج  

أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ  - 9، الربانمج تنس يق جدول أأعامل التمنية - 8، الربانمج نظاما مدريد ولش بونة - 6، الربانمج الرباءات
، التواصل – 19، الربانمج خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة - 14، الربانمج أأاكدميية الويبو - 11، الربانمج دلان الأقل منواً وأأمرياك الالتينية والاكرييب والب

دارة الربامج واملوارد - 22، الربانمج الإدارة التنفيذية - 21، الربانمج العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية - 20الربانمج  دارة  - 23لربانمج ، ااإ اإ
 - 27، الربانمج الرقابة ادلاخلية - 26، الربانمج تكنولوجيا املعلومات والتصالت - 25، الربانمج خدمات ادلمع العامة - 24، الربانمج املوارد البرشية وتطويرها

 نظام لهاي - 31، الربانمج قاعة املؤمترات اجلديدة - 29، الربانمج تآأمني املعلومات والسالمة والأمن - 28، الربانمج خدمات املؤمترات واللغات

2 

6 

0 
1 

3 

22 

4 

7 

4 

11 

1 

6 

8 

1 
0 

18 

4 

0 

21 

1 

8 

1 
0 0 

15 

7 

5 

2 
3 

1 

9 

0 
1 

5 

0 

4 

1 
2 

 متوسطة عالية



WO/PBC/24/6 
14 
 

 .2015يونيو  30وييل بيان نسب التوصيات املفتوحة حسب املصدر يف  .46

 توصيات الرقابة حبسب املصدر –( 6الشلك البياين )

 

ابملئة يف  83ابملئة مقارنة بنس بة  73وميثل ذكل اخنفاضًا يف عدد التوصيات الصادرة عن شعبة الرقابة ادلاخلية ) .47
 (.2014ابملئة يف  17ابملئة مقارنة بنس بة  27التوصيات الصادرة عن املدققني اخلارجيني )( بيامن ازداد عدد 2014

 التقيمي اخلاريج لعمل شعبة الرقابة ادلاخلية

يف العام املايض، قدمت شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرًا عن تقياميت اجلودة اخلارجية لعمليات التدقيق ادلاخلية وهمام  .48
عداد هذا التقرير، نُفذت التوصيات الإحدى عرشة املتعلقة مبهام التدقيق ادلاخيل وس تعاجل التوصيات التقيمي. ويف اترخي اإ 

( الصادرة عن تقيمي اجلودة اخلاريج ملهام التقيمي من خالل س ياسة التقيمي املراَجعة. وبدأأت الشعبة يف ختطيط 13العالقة )
 ل هناية العام.تقيمي جودة خاريج ملهام التحقيق يُعزتم اس تكامهل قب

 العمل الاستشاري والرقايب الاستشاري

سداء املشورة املهنية بشآأن الس ياسات والإجراءات املؤسس ية  .49 ىل العمل الرقايب املزمع، اس مترت الشعبة يف اإ ضافة اإ اإ
دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية دارة . وحترض الشعبة جلسات جلنة استامثر الويبو بصفة مراقب وتشارك أأيضًا يف حواإ لقات اإ

اخملاطر اليت ينظمها مكتب املراقب املايل. وترد قامئة الس ياسات والإجراءات اليت أأسدت الشعبة مشورة بشآأهنا يف مرفق 
 هذا التقرير )املرفق الثالث(.

 التعاون مع هيئات الرقابة اخلارجية

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

بة ابنتظام شعبة الرقابة ادلاخلية اإىل حضور اجامتعاهتا الفصلية بغية الرد عىل تدعو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقا .50
ىل  34أأس ئةل مفصةل عن معل الشعبة وسري شؤوهنا. وشهدت الفرتة املشموةل هبذا التقرير انعقاد اجللسات  من اللجنة  37اإ

 الاستشارية املس تقةل للرقابة.

 املدقق اخلاريج

27% 

 شعبة الرقابة ادلاخلية

73% 
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رشادات اللجنة الا .51  10ستشارية املس تقةل للرقابة عىل النحو الوارد يف التقارير الالحقة.واس تفادت الشعبة من نصاحئ واإ

 املدقق اخلاريج

اخلاريج من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن قضااي  املدققحتافظ شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عالقة معل ممتازة مع  .52
دارة اخملاطر. وتبادل  اسرتاتيجيات وخطط س نوية وتقارير فردية بغية والشعبة  املدقق اخلاريجالتدقيق والضوابط ادلاخلية واإ

 ضامن فعالية التغطية الرقابية مع تفادي أأي ازدواجية حممتةل أأو عبء رقايب مفرط.

 التعاون مع أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات

لطلبات اللجنة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، اجمتع مدير الشعبة ابنتظام مع أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات، تلبية  .53
 الاستشارية املس تقةل للرقابة، لضامن التنس يق اجليد وتفادي أأي ازدواجية غري رضورية يف الأنشطة.

 أأنشطة الرقابة الأخرى

 أأنشطة التواصل يف املنظمة

تبذل الشعبة هجودًا مس مترة لتوضيح معلها وادلفاع عهنا، فاس هتلت عدة مبادرات كجزء من هذه اجلهود بغية مواصةل  .54
صدار النرشة الإخبارية لتواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل مشاركة املوظفني اجلدد يف التدريبات المتهيديةا ، واإ

 للشعبة، وتقدمي عروض للمدير وكبار الإداريني عند الاقتضاء.

 اس تقصاء الرضا

ملاهما بتوقعا .55 ت الزمالء واحلصول عىل أ راهئم واصلت الشعبة ممارسة اس تقصاء رضا العمالء بعد لك هممة لها لتحسني اإ
 يف العمل الرقايب. ووردت أأربعة اس تقصاءات خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.

ابملئة. وعىل الرمغ من أأن املشاركني يف الاس تقصاء رأأوا أأن "اجملالت  83ظل معدل الرضا العام مس تقرًا عند نس بة  .56
ىل الربانمج ابملئة(، فقد اعتربوا أأن الشعبة مل تراع اقرتاحاهتم  93/الوحدة/املرشوع" )اخملتارة للتدقيق/للتقيمي هامة ابلنس بة اإ

 ابملئة(. 73اخلاصة مبجالت التدقيق/التقيمي مراعاة اتمة )

ن نتاجئ الاس تقصاءات ) .57 ( اليت أأجريت بعد س نة من تنفيذ املهام واملس تخدمة لقياس الأثر املتوسط الأجل للعمل 6واإ
ىل أأن الف  ابملئة 70ابملئة وأأن أأعىل نس بة اكنت  64ائدة اللكية للتدقيق/للتقيمي بعد س نة قُدرت بنس بة الرقايب، أأشارت اإ

 ابملئة ختص "مساعدة التدقيق/التقيمي يف معليات اختاذ القرارات". 45بُلغت يف "جدوى التوصيات"؛ وأأن أأقل نس بة ويه 

قيق/التقيمي من خالل الاس تقصاءات شعبة وساعدت التعليقات الإضافية اليت أأرسلهتا الوحدات اليت خضعت للتد .58
جراءات تصحيحية  الرقابة ادلاخلية عىل حتديد أأوجه القصور والعمل عىل اختاذ اإ

  

                                                
10
 .WO/IAOC/33/2و WO/IAOC/32/2و WO/IAOC/31/2و WO/IAOC/30/2الواثئق  



WO/PBC/24/6 
16 
 

 التواصل مع همام رقابية أأخرى

عن املشاركة يف خمتلف الش باكت الرمسية للأمم املتحدة املعنية مبهام  11يشمل ميثاق الرقابة ادلاخلية أأحاكمًا حمددة .59
وتقر شعبة الرقابة ادلاخلية بقمية وأأمهية توطيد العالقات مع نظرياهتا. وخالل الفرتة املشموةل ابلس تعراض، واصلت الرقابة. 

الشعبة تعاوهنا النشط واملفيد وحافظت عىل عالقاهتا مع املنظامت والهيئات الأخرى التابعة للأمم املتحدة. وشاركت الشعبة 
 ة:التالي خاص يف احملافل بفعالية بوجه

للأمم املتحدة، بواش نطن  للمنظامت التابعة التدقيق ادلاخيلمثيل خدمات الاجامتع الس نوي الرابع والأربعني مل  )أأ(
 ؛2014يف سبمترب 

. وخالل الفرتة املشموةل 2015بنيويورك يف أأبريل  فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيميلالاجامتع الس نوي  )ب(
الفريق الفرعي املعين : 1 فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي "الهدف الاسرتاتيجي ابلتقرير، اكنت الشعبة عضوًا يف

 ابلقواعد واملعايري"؛

، يف ريفا ديل دوائر التحقيق يف الأمم املتحدة مثيلاملؤمتر اخلامس عرش للمحققني ادلاخليني واجامتع الثاين مل  )ج(
يطاليا يف أأكتوبر؛  غاردا ابإ

ملكتب الأورويب قيق ادلاخيل يف املنظامت ادلولية الأوروبية املقر، اذلي اس تضافه ااجامتع رؤساء التد )د(
 .2015 بآأملانيا يف أأبريل للرباءات يف ميوخن

 موارد الرقابة

تعليقاته عىل الاس تقاللية التشغيلية ونطاق الأنشطة  أأن يبديمن مدير الشعبة  12يقتيض ميثاق الرقابة ادلاخلية .60
 صصة ملهام الرقابة ادلاخلية.ومالءمة املوارد اخمل

ابلس تقاللية التشغيلية لشعبة حدث أأي نشاط مس أأو مست وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، مل تقع أأي حاةل  .61
دارة الويبو  ىل التعليقات وال راء النقدية الواردة من اإ الرقابة ادلاخلية. فقد قررت الشعبة نطاق أأنشطهتا بنفسها استنادًا اإ

 شارية املس تقةل للرقابة وادلول الأعضاء.واللجنة الاست 

 وننية واملوظفاملزيا

ىل الثنائية 2012منذ عام  13موظفاً  11ُحسنت مشلكة قوى العمل يف الشعبة من خالل تعيني  .62 . وابلنس بة اإ
ة عىل ، اكنت املوارد املالية اخملصصة للخربة اخلارجية اكفية لإرشاك مزودي اخلدمات ال خرين يف مساعدة الشعب15/2014

 تنفيذ خططها الرقابية.

مبوجب عقدين  اً . وعينت الشعبة موظف تقيمي مساعد وأأمين2014يوليو  1وُشغل منصب رئيس قسم التحقيقات يف  .63
 .2012مؤقتني ما ساعد يف احلفاظ عىل مس توى املوظفني نفسه منذ عام 

                                                
11
 )ز( من ميثاق الرقابة ادلاخلية.24الفقرة  
12
 )ط( من ميثاق الرقابة ادلاخلية.39الفقرة  
13
 لعامةل احلالية يف شعبة الرقابة ادلاخلية.وظائف مؤقتة تؤلف القوى ا ثالثوظائف موافق علهيا و  مثاين 
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. ويف وقت 2015مايو  1عة للأمم املتحدة يف وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، انتقل مدير الشعبة اإىل واكةل أأخرى اتب .64
عداد هذا التقرير، اكن مسار التعيني لشغل الوظيفة الشاغرة ل يزال جاراًي. وخالل تكل الفرتة، عني   رئيس قسم التدقيق  اإ

ىل أأن يتوىل مدير الشعبة اجلدي منصبه. 2015مايو  8ادلاخيل مكدير مؤقت للشعبة بتارخي   اإ

طار تنفيذ الو .65 ابملئة من  0.98والإجاملية ابملئة من مزيانية الويبو  0.76 –لية، قد يُعترب املس توى احلايل للموارد ويف اإ
منخفضًا مقارنة ببعض املعايري مثل املعايري اليت أأوصت هبا وحدة التفتيش املشرتكة يف تقاريرها عن  –موظفي الويبو تاكليف 

برشية واملالية احلايل مالمئًا يك تغطي الشعبة بفعالية اجملالت ذات الأولوية ومع ذكل، اكن مس توى املوارد ال  14همام الرقابة.
احملددة يف خطط معلها. وُحقق ذكل من خالل حتسني تنس يق أأنشطة الرقابة مع املدقق اخلاريج وزايدة اس تخدام أأدوات 

ىل ىل زايدة فعالية تنفيذ أأنشطة الرقابة. ونظرًا اإ  عدم وجود تغيري ملحوظ يف الأهداف تكنولوجيا املعلومات اليت أأدت اإ
دارة خماطر وضبط داخيل عىل مس توى املنظمة، فميكن اعتبار  الاسرتاتيجية للويبو ويف التقدم احملرز يف تنفيذ نظام اإ

ضافة اإىل ذكل، قد يساعد حتويل الوظائف املؤقتة اإىل وظائف حمددة املدة بصورة تدرجيية  املس توى احلايل للموارد مالمئًا. واإ
 عىل تعزيز وحتفزي املوظفني واحلد من أ اثر فقدان اذلاكرة املؤسس ية بسبب رحيل املوظفني.

 بعد التحويالت 2014لعام  15مزيانية ونفقات شعبة الرقابة ادلاخلية – 2اجلدول 

 

 املزيانية املعمتدة

15/2014 

 املزيانية بعد التحويالت

15/2014 

 النفقات

2014 

 معدل الاس تخدام

)%( 

 46 1993 4358 4396 ملوظفنيموارد ا

 48 336 704 720 موارد غري املوظفني

 46 2329 5062 5116 اجملموع

طبقا لأحاكم  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت اإىل غاية  2014/15مزيانية   -مالحظة 
 من النظام املايل. 5.5املادة 

اس تعني خبرباء متعاقد معهم لتنفيذ خمتلف أأنشطة الرقابة. واكتست هذه الأنشطة  رتة املشموةل ابلتقرير،وخالل الف .66
 قمية خاصة يف العمل املتعلق بعمليات التقيمي والتدقيق املتخصص والتحقيق.

 التدريب

ىل أأمهية التطور املهين املس متر للموظفني ووفقًا لس ياسة التدريب يف الويبو، حرض .67  موظفو شعبة الرقابة نظرًا اإ
ف وهمارات تقنية وكفاءات جديدة لزايدة الفعالية والكفاءة التشغيلية ر لكتساب معا موهجة هلمادلاخلية أأنشطة تدريب 

دارة هممة التدقيق وماكحفة الغش  للشعبة عند الاضطالع مبهام رقابية. ومشلت أأنشطة التدريب اليت حرضها موظفو الشعبة اإ
دارة اخملاطر. واكتشافه، وتقنيات عداد التقارير واإ  البحث التحقيقي وتقيمي التطوير وحتليل الأس باب اجلذرية واإ

 [ات]تيل ذكل املرفق

 

                                                
14
 800و 250املتعلقة بثغرات الرقابة يف منظومة الأمم املتحدة واليت أأوصت فهيا املنظامت اليت تمتتع مبوارد اإجاملية ترتاوح بني  JIU/REP/2006/2الوثيقة  - 

نفاق   ادلاخلية؛ ابملئة من مواردها عىل الرقابة 0.90اإىل  0.60مليون دولر أأمرييك ابإ
- JIU/REP/2010/5  املتعلقة مبهمة التدقيق يف منظومة الأمم املتحدة واليت أأوصت فهيا الويبو ابلس تعانة بس تة اإىل عرشة مدققني )ل يشمل هذا العدد

 احملققني أأو املقميني(؛
- JIU/REP/2011/7 – تعزيز همام التحقيق يف منظومة الأمم املتحدة 

15
 . وترد الأرقام بآ لف الفرناكت السويرسية.2014ت وفقا لتقرير أأداء الربانمج النفقااملصدر: أأرقام  



WO/PBC/24/6 
ANNEX I 

 املرفق الأول
 

 2014وضع همام الرقابة يف عام 

 الوضع القطاع اخلطة

EVAL 2014 -01 – اي العامليةالقضا الهدف الاسرتاتيجي السادس: التعاون ادلويل من أأجل اإزاكء الاحرتام للملكية الفكرية  
EVAL 2014 – 02 – اللك تبادل املعارف يف الويبو  

EVAL 2014 – 04 – مكتب املدير العام الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل: 30 تقيمي الربانمج  
EVAL 2014 – 05 –  اللك البدل يف ش ييل حمفظةتقيمي  
EVAL 2014 – 06 – دارة املوارد البرشية يرالربانمج الرائد للماكفآ ت والتقد   اإ

INV 2014-01 – ل ينطبق اإساءة اس تخدام وقت العمل   

INV 2014-02 – ل ينطبق بياانت وترصحيات وأأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل   

INV 2014-03 – ل ينطبق ممارسات خمالفة بشآأن املوارد البرشية   

INV 2014-04 –  ل ينطبق ذن بذكلالإفصاح عن معلومات دون اإ   

INV 2014-05 – ل ينطبق ممارسات أأخرى تنطوي عىل الغش أأو الفساد أأو اإساءة اس تخدام السلطة   

INV 2014-06 – ل ينطبق املضايقة/المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطة   

INV 2014-07 – ذن بذكل    ل ينطبق الإفصاح عن معلومات دون اإ

INV 2014-08 – ل ينطبق تنطوي عىل الغش أأو الفساد أأو اإساءة اس تخدام السلطة ممارسات أأخرى   

INV 2014-09 – ل ينطبق بياانت وترصحيات وأأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل   

INV 2014-10 – ل ينطبق بياانت وترصحيات وأأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل   

INV 2014-11 –  ل ينطبق نولوجيا املعلومات والتصالتاس تخدام موارد تك  ساءةاإ   

INV 2014-12 - ل ينطبق املضايقة/المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطة   

INV 2014-13 – ل ينطبق املضايقة/المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطة   

INV 2014-14 – ل ينطبق بياانت وترصحيات وأأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل   

INV 2014-15 – ل ينطبق املضايقة/المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطة   

INV 2014-16 – ل ينطبق اإساءة اس تخدام وقت العمل   

INV 2014-17 – ل ينطبق ارتاكب مرحش خمالفة خالل مسار التعيني   

INV 2014-18 – ل ينطبق املضايقة/المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطة   

INV 2014-19 – /ل ينطبق المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطةاملضايقة   

INV 2014-20 – ل ينطبق ممارسات أأخرى تنطوي عىل الغش أأو الفساد أأو اإساءة اس تخدام السلطة   

INV 2014-21 – ذن بذكل    ل ينطبق الإفصاح عن معلومات دون اإ

VALID 2014-01 –  بو لكهاالوي  2013-2012التصديق عىل تقرير أأداء الربانمج للفرتة  
IA 2014-01 – دارة املوارد البرشية مزااي ومس تحقات املوظفني   اإ
IA 2014-02 – دارة الأحداث   الويبو لكها اإ
IA 2014-03 – تقيمي خاريج ملهام التدقيق ادلاخيل يف شعبة التدقيق والرقابة ادلاخلية

  شعبة الرقابة ادلاخلية 1
IA 2014-05 – دارة الأصول   الويبو لكها اإ

                                                
1
 معل ينجزه استشاريون خارجيون، وختضع شعبة الرقابة ادلاخلية لهذا التقيمي اخلاريج. 
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 الوضع القطاع اخلطة

IA 2014-07 –  دارة   قطاعات متداخةل خماطر الغرياإ
IA 2013-01 – الإدارة والتس يري أأمن املعلومات  
IA 2013-03 – دارة انهتاء خدمة املوظفني   املوارد البرشية اس تعراض اإ
IA 2013-05 – قطاعات متداخةل اس تعراض مبادرة مضن برانمج التقومي الاسرتاتيجي: تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ  

  قطاعات متداخةل املشاركة يف الأنشطة الاستشارية
  شعبة الرقابة ادلاخلية الربط الش بيك مع الواكلت الأخرى
  شعبة الرقابة ادلاخلية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

  شعبة الرقابة ادلاخلية أأنشطة غري مبارشة أأخرى
  اللك متابعة التوصيات املفتوحة

  شعبة الرقابة ادلاخلية التدريب

 تفسري الألوان:

 العمل جاري أأو مس متر 

 منهتيي 

 مل يبدأأ  
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 2015يونيو  30وضع همام الرقابة يف 

 الوضع القطاع اخلطة

EVAL 2015-01 –  بداعية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة: 3الربانمج   الصناعات الإ
EVAL 2015-02 – التمنية دلان الأقل منواً تقيمي مساعدة الويبو للب  

IA 2015-01 – دارة اس مترارية الأعامل   قطاعات متداخةل اس تعراض اإ
IA 2015-02 – التمنية التدقيق ادلاخيل لأاكدميية الويبو  
IA 2015-03 – التدقيق يف اإطار الويبو الأخاليق

  قطاعات متداخةل 2
IA 2015-04 – دارة أأداء املوظفني   ارد البرشيةاملو  التدقيق يف اإ
IA 2015-05 – السالمة والأمن التدقيق يف خدمات السالمة والأمن  
IA 2015-06 – دارة اخلدمات التعاقدية الفردية   قطاعات متداخةل التدقيق يف اإ
IA 2015-07 – دارة خدمات العمالء   قطاعات متداخةل التدقيق يف اإ

INV 2015-01 –  ل ينطبق عينيارتاكب مرحش خمالفة خالل مسار الت  
INV 2015-02  )اإساءة اس تخدام موارد تكنولوجيا املعلومات  –)برانمج الأغذية العاملي

 والتصالت
  ل ينطبق

INV 2015-03 – ل ينطبق اإساءة اس تخدام وقت العمل  
INV 2015-04 – ل ينطبق ممارسات أأخرى تنطوي عىل الغش أأو الفساد أأو اإساءة اس تخدام السلطة  
INV 2015-05 – ل ينطبق اإساءة اس تخدام وقت العمل  
INV 2015-06 – ل ينطبق املضايقة/المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطة  
INV 2015-07 – ل ينطبق الغش للحصول عىل مزااي أأو مس تحقات  
INV 2015-08 – ل ينطبق املضايقة/المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطة  
INV 2015-09 –  ل ينطبق عىل مزااي أأو مس تحقاتالغش للحصول  
INV 2015-10 – ل ينطبق بياانت وترصحيات وأأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل  
INV 2015-11 – ل ينطبق ملضايقة/المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطةا  
INV 2015-12 – قل ينطب ارسات أأخرى تنطوي عىل الغش أأو الفساد أأو اإساءة اس تخدام السلطةمم  
INV 2015-13 – ل ينطبق اإساءة اس تخدام وقت العمل  
INV 2015-14 – ل ينطبق ارتاكب مرحش خمالفة خالل مسار التعيني  
INV 2015-15 – ل ينطبق ارتاكب مرحش خمالفة خالل مسار التعيني  
INV 2015-16 –  ل ينطبق ساءة اس تخدام وقت العملاإ  
INV 2015-17 – ل ينطبق /اإساءة اس تخدام السلطةاملضايقة/المتيزي  
INV 2015-18 – ل ينطبق ممارسات أأخرى تنطوي عىل الغش أأو الفساد أأو اإساءة اس تخدام السلطة  
INV 2015-19 – ل ينطبق املضايقة/المتيزي/اإساءة اس تخدام السلطة  

  قطاعات متداخةل تقيمي خماطر الاحتيال
  ات متداخةلقطاع املشاركة يف الأنشطة الاستشارية
  شعبة الرقابة ادلاخلية الربط الش بيك مع الواكلت الأخرى

 

                                                
2
 اإجيابية وعليه قررت شعبة الرقابة ادلاخلية أأن طلب الاقرتاح اخلاص ابلامتس املساعدة اخلارجية لإجراء التدقيق يف اإطار الويبو الأخاليق مل يؤدي اإىل نتاجئ 

 تس تعرض نطاق املهمة وأأن تعيد مسار املناقصة دلى شغل منصب املسؤول الأخاليق الشاغر حاليًا.
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 الوضع القطاع اخلطة

  شعبة الرقابة ادلاخلية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
  شعبة الرقابة ادلاخلية أأنشطة غري مبارشة أأخرى
  اللك متابعة التوصيات املفتوحة

  شعبة الرقابة ادلاخلية التدريب

 تفسري الألوان:

 العمل جاري أأو مس متر 

 منهتيي 

 مل يبدأأ  لكنو مزمع  

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الرقابة ادلاخليةقامئة تقارير شعبة 

 2015يونيو  30اإىل  2014يوليو  1من 

دارة احملافل التدقيق يف اإ
18 IA 2014-02 

دارة الأصول  IA 2014-05 التدقيق يف اإ

 IA 2014-07 غريالتدقيق يف خماطر ال

دارة اس مترارية الأعامل التدقيق يف اإ
19 IA 2015-01 

 IA 2015-02 التدقيق يف أأاكدميية الويبو

التدقيق يف خدمات السالمة والأمن
20 IA 2015-05 

زاكء الاحرتام للملكية الفكرية  EVAL 2014 – 01 الهدف الاسرتاتيجي السادس: التعاون ادلويل من أأجل اإ

 EVAL 2014 – 02 يف الويبو تبادل املعارف

 EVAL 2014 – 05 البدل يف ش ييل حمفظةتقيمي 

 EVAL 2014 – 06 الربانمج الرائد للماكفآ ت والتقدير

 قضية حتقيق 24جُسلت 

دارة 10حتقيق مهنا  قضية 18أأغلقت   تقارير تقيمي أأولية لشعبة الرقابة ادلاخلية ومثانية تقارير حتقيق وتقريري تورط اإ

 ذكل املرفق الثالث[]ييل 

 

                                                
18
 .2014يونيو  30يرد يف التقرير الس نوي املوجز الصادر عن  
19
 مل يتوافر سوى مرشوع تقرير وقت اإصدار هذا التقرير. 
20
عداد هذا التقرير.ُأصدر مرشوع تق   رير تدقيق وقت اإ
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 الرقابة ادلاخليةقامئة ابلأنشطة الاستشارية لشعبة 

 الالحئة املالية .1

 بند التدقيق يف عقود الويبو .2

 جملس مراقبة املمتلاكت .3

دارة اخملاطر .4  مقدم تدريب عىل اإ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية .5  دليل اإ

 س ياسة حفظ الربيد الإلكرتوين .6

دارة الاس تثناءات .7  اإ

 ن التصويت الإلكرتويناس تقصاء ع .8

 س ياسة حساابت الربيد الإلكرتوين وامللفات بعد مغادرة املوظفني .9

دارة النقدية يف املاكتب اخلارجية .10  املبادئ التوجهيية لالإ

طار الأداء ل  .11  شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءاتاإ

 قسم تنس يق شؤون السالمة والأمنالتعاون بني شعبة الرقابة ادلاخلية و  .12

 لوك لإدارة عالقات املوردينمدونة الس .13

 نظام الويبو جلزاءات املوردين .14

 مرشوع تقيمي التكنولوجيا املالمئة .15

دارة ختطيط الربامج والشؤون املاليةمساعدة  .16  عىل وضع مؤرشات الأداء الرئيس ية اإ

 جلنة الاستامثر .17

 مبادرة الأمم املتحدة اخلاصة ابلشفافية واملساءةل .18

 

 []هناية املرفق الثالث والوثيقة


