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        2012012012013333أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

  أالمانة ٕاعدادمن 

 هذه الوثيقة عىل تقرير جلنة الويبو =ستشارية املسـتق6 للرقابة.حتتوي  .1

ٕان امجلعية العامة للويبو مدعوة ٕاىل  .2
، مع مراعاة أية حاطة علام مبحتوNت هذه الوثيقةاالٕ 

توصية تقّدYا جلنة الربXمج واملزيانية يف هذا 
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  تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

  وثيقة من ٕاعداد أالمانة

ٕاىل  2012سبمترب  1حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير ٔاعدته جلنة الويبو =ستشارية املسـتق6 للرقابة ويغطي الفرتة من  .1
 .2013ٔاغسطس  31

أن وة ٕاىل ٕان جلنة الربXمج واملزيانية مدع .2
�ٕالحاطة علام مبحتوNت تويص امجلعية العامة للويبو 

 هذه الوثيقة.

[ييل ذ` تقرير جلنة الويبو =ستشارية املسـتق6 
 للرقابة]
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  التقرير السـنوي
  للجنة الويبو =ستشارية املسـتق6 للرقابة

  2013ٔاغسطس  31ٕاىل  2012سبمترب  1عن الفرتة من 

  2013سبمترب  3

        املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة        أوالً.أوالً.أوالً.أوالً.

من اختصاصاهتا، وهو  13ٔاعدت جلنة الويبو =ستشارية املسـتق6 للرقابة هذا التقرير السـنوي معال �لفقرة هاء  .1
اليت تشمل ا�ورات السابعة والعرشين والثامنة والعرشين  2013ٔاغسطس  31ٕاىل  2012سبمترب  1ينسحب عىل الفرتة من 

، وقد صدرت التقارير أالربعة 2013ومارس ومايو ؤاغسطس  2012والتاسعة والعرشين والثالثني اليت عقدت يف ديسمرب 
 14كام ٔاعدت اللجنة هذا التقرير معال �لفقرة هاء  1اخلاصة بلك دورة مهنا ٕالطالع ا�ول أالعضاء �نتظام عىل ٔاعامل اللجنة،

 الربXمج واملزيانية.اليت يُطلب فهيا من اللجنة تقدمي تعليقات عىل تقارير مراجع احلسا�ت اخلار� ٕاىل جلنة 

ونُّظمت هذه الوثيقة متاشـيا مع جدول ٔاعامل ا�ورة احلادية والعرشين للجنة الربXمج واملزيانية، وبذ` تندرج املواضيع  .2
املتعلقة مبارشة مبناقشات جلنة الربXمج واملزيانية مضن اجلزء uلثا ٔالف أما سائر املواضيع اليت تتناولها اللجنة =ستشارية 

 سـتق6 للرقابة فرتد يف اجلزء uلثا �ء من هذه الوثيقة.امل 

    الوالية وأساليب العمل والعضويةالوالية وأساليب العمل والعضويةالوالية وأساليب العمل والعضويةالوالية وأساليب العمل والعضوية        uنيا.uنيا.uنيا.uنيا.

هيئة مسـتق6 ٕالسداء املشورة وخارجية للمراقبة، ٔانشئت " اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة حبسب واليهتا يه .3
وهتدف ٕاىل مساعدة ا�ول  �اخلية يف الويبو وفاعليهتا.لتقدمي الضامXت ٕاىل ا�ول أالعضاء حول سالمة وسائل املراقبة ا

 2".أالعضاء عىل ٔاداء دورها يف املراقبة و=ضطالع مبسؤولياهتا إالدارية بوجه ٔافضل ف¶ يتعلق مبختلف ٔاعامل الويبو

ما حتصل عليه  وليست اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة هبيئة تشغيلية، بل ٕاهنا متارس YاYا الرقابية عىل أساس .4
من معلومات من أالمانة و/ٔاو ما يردها من تقارير من مراجعي احلسا�ت ا�اخيل واخلار�. وتشمل ٔاساليب معلها مراجعة 
الوuئق وٕاجراء املناقشات مع مسؤويل أالمانة ومع املراجع اخلار� للحسا�ت وٕاجراء املداوالت ا�اخلية للتوصل ٕاىل توافق 

من اختصاصاهتا،  12عن لك دورة فصلية، حبسب الفقرة هاء  للجنة ٔايضا جلسة ٕاعالمية مث تعد التقاريريف االٓراء. وتنظم ا
 ٕالطالع ا�ول أالعضاء عىل ما تنجزه من معل.

ويف ٕاطار أالنشطة التشغيلية اليت تضطلع هبا اللجنة للوفاء بواليهتا، فٕاهنا تتابع املهمة والرؤية وخارطة الطريق اليت  .5
 ).WO/IAOC/21/2، ٔاثناء دورهتا احلادية والعرشين (انظر املرفق الثاين للوثيقة 2011عام ٔاعدهتا يف 

وخالل هذه الفرتة ٔاجرت اللجنة =نتخا�ت السـنوية ملنصيب الرئيس وXئب الرئيس، وفقا ملا تنص عليه اختصاصاهتا  .6
(=حتاد الرويس) وسـتواصل ي لوزنسيك نيكوالالسـيد و (الهند)  ٔانول شاتر�ونظاYا ا�اخيل، وعليه انتخب السـيد 

يف حني سـيواصل  2016معلهام يف اللجنة حىت عام  )ٔاوروغوايفرXندو نكيتني (يه والسـيد  (زامبيا)نكويب  ماريالسـيدة 
(ٕاسـبانيا) معلهم يف اللجنة حىت  مارN بياتريز سانز ريدرادو(الصني) والسـيدة ما فانغ  (السويد) والسـيد كييل الرسنالسـيد 

 .2014 يناير 31

                                                
  .WO/IAOC/30/2وWO/IAOC/29/2 وWO/IAOC/28/2 و WO/IAOC/27/2انظر الوuئق  1
 من اختصاصات اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة.  2املادة �ء  2
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    املواضيع اليت اسـتعرضهتا اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابةاملواضيع اليت اسـتعرضهتا اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابةاملواضيع اليت اسـتعرضهتا اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابةاملواضيع اليت اسـتعرضهتا اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة        uلثا.uلثا.uلثا.uلثا.

يف لك دورة فصلية يغطهيا هذا  شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالداريةاجمتعت اللجنة مع املدير العام ومع مدير  .7
التقرير. واجمتعت أيضا مع املراجع اخلار� للحسا�ت وكبار موظفي أالمانة، ومهنم عىل سبيل املثال Xئب املدير العام 

لالبتاكر والتكنولوجيا، ومساعد املدير العام لٕالدارة والتسـيري ورئيس املوظفني واملسؤول املايل الرئييس (املراقب) 
 ل إالعاليم أالول ومدير ٕادارة املوارد البرشية وكبري موظفي أالخالقيات وأمني املظامل.واملسؤو

منحت اللجنة أالولوية مخلسة مواضيع عىل وجه التحديد خالل تÖ الفرتة، ويه  3وعند دراسة خارطة الطريق .8
املالية وأالخالقيات. ويرد ف¶ ييل موجز مرشوعات البناء اجلديدة وٕادارة اÙاطر ومتابعة توصيات الرقابة وٕاعداد التقارير 

 جبميع املواضيع اليت تناولهتا اللجنة.

        املواضيع اليت درست يف ا�ورة احلادية والعرشين للجنة الربXمج واملزيانيةاملواضيع اليت درست يف ا�ورة احلادية والعرشين للجنة الربXمج واملزيانيةاملواضيع اليت درست يف ا�ورة احلادية والعرشين للجنة الربXمج واملزيانيةاملواضيع اليت درست يف ا�ورة احلادية والعرشين للجنة الربXمج واملزيانية        ألف.ألف.ألف.ألف.

        والرقابةوالرقابةوالرقابةوالرقابةالتدقيق التدقيق التدقيق التدقيق 

 لرقابةتقرير هيئة التحكمي لتعيني أالعضاء اجلدد يف جلنة الويبو =ستشارية املسـتق6 ل: 4البند 
 )WO/PBC/21/3 (الوثيقة

خالل الفرتة قيد التقرير شاركت اللجنة يف معلية تعيني ثالثة ٔاعضاء جدد عىل النحو املذكور يف الوثيقة  .9
WO/GA/39/13  واملدّون يف الوثيقةWO/PBC/21/3.مج واملزيانية وامجلعية العامةXوتنتظر اللجنة يف قرار جلنة الرب . 

 )WO/PBC/21/6الوثيقة احلسا�ت اخلار� (: تقرير مراجع 5البند 

(ب) من اختصاصاهتا، املعلومات واالٓراء مع املراجع اخلار� للحسا�ت حول 2دل اللجنة، يف ٕاطار الفقرة �ء تتبا .10
تقرير املراجع اخلار�  ىلتقدم اللجنة تعليقات ٕاىل جلنة الربXمج واملزيانية ع 14خطة معà مثال. ويف ٕاطار الفقرة هاء 

 من النظام املايل.  11.8للحسا�ت يك تيرس عىل جلنة الربXمج واملزيانية رفع التقارير ٕاىل امجلعية مبوجب املادة 

وقبيل الفرتة قيد التقرير اجمتعت اللجنة مع املراجع اخلار� للحسا�ت وتبادلت معه االٓراء حول خطة معà مثال.  .11
الثالثني ملناقشة تقريره الوارد يف  مع املراجع اخلار� للحسا�ت ٔاثناء دورهتا واجمتعت اللجنة جمددا

. وخالل تÖ ا�ورة اتفقت اللجنة مع املراجع اخلار� للحسا�ت عىل =جäع مرتني يف WO/PBC/21/6 الوثيقة
 السـنة ملناقشة خطة معà وتقريره.

  ت من معل. ويف هذا الصدد تقدم املالحظات التالية:وتسجل اللجنة ما يضطلع به املراجع اخلار� للحسا� .12

  1التوصية رمق 

ترى اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة ٔان أالموال =حتياطية اÙصصة ملرشوعات البناء قد ُكشف عهنا يف  .13
يال ٔاوحض عقب مجع ٔاموال مالحظة مضن البياXت املالية، مفع ذ` ينبغي اعتبارا من السـنة املقب6 تضمني البياXت نفسها تفص 

 احتياطية معينة لهذا الغرض.

                                                
  .WO/IAOC/21/2ٔاعدهتا اللجنة ويه مرفقة �لتقرير الصادر عن ا�ورة احلادية والعرشين. ٔانظر املرفق الثاين للوثيقة  3
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 2التوصية رمق 

Xقشت اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة مع أالمانة املامرسات ا�اخلية اليت أدت ٕاىل فتح حسا�ت مرصفية دون  .14
ٔالمانة ٕاجراءات من ٔاجل رمس موافقة املراقب. ؤاحاطت علام �ٕالجراءات اليت اقرتحهتا يف هذا الصدد وتتطلع ٕاىل أن تتخذ ا

 سـياسة مناسـبة ٕالدارة اخلزانة والنقد وتنفيذها.

 6و 5و 4التوصيات رمق 

�لنظر ٕاىل مالحظات املراجع اخلار� للحسا�ت بشأن احلصول عىل اخلدمات عن طريق ٕابرام اتفاقات اخلدمات  .15
ع مدير شعبة ٕادارة املوارد البرشية ٔاثناء ا�ورة اخلاصة، وعدم وجود ٕاطار تنظميي مناسب حيمكها، فقد نوقش هذا املوضوع م

أدXه). وتعزتم اللجنة وضع هذه التوصية عىل رٔاس قامئة أالولوNت وستتابع خطط العمل  34الثالثني للجنة (انظر الفقرة 
 وتنفيذها عن كسب.

 )WO/PBC/21/17: تقرير مدير شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة وإالدارية (الوثيقة 6البند 

(ب) و(ج) من اختصاصاهتا فعالية وظيفة التدقيق ا�اخيل يف الويبو، وتعزز 2تسـتعرض اللجنة يف ٕاطار الفقرتني �ء  .16
التنسـيق يف جمال التدقيق ا�اخيل واخلار� وتراقب تنفيذ توصيات التدقيق. ومبوجب ميثاق الرقابة ا�اخلية تسـتعرض 

التقيمي وا�الئل اليت تعدها الشعبة؛ وتسدي املشورة يف حاø تضارب املصاحل اللجنة خطط العمل وتقارير التدقيق ا�اخيل و 
وتسدهيا ٔايضا بشأن ختصيص موارد شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية يف مرشوع الربXمج واملزيانية؛ وتضمن تعيني 

 املوظفني املناسـبني يف الشعبة. 

 مالحظات عامة

 تقر اللجنة �لتحسينات احملققة يف ٔاداء شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية منذ تعيني املدير اجلديد.  .17

وحتيط اللجنة علام ٔايضا بزNدة الشفافية يف ٔاعامل شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية عقب تنفيذ آلية الشعبة من  .18
، حسب طلهبا، ٕاىل تقارير التدقيق والتقيمي، متاشـيا مع املراجعات اليت ٔاجرهتا ٔاجل ٕاýحة نفاذ ٕالكرتوين آمن لüول أالعضاء

 .2012ا�ول أالعضاء مليثاق الرقابة ا�اخلية يف ٔاكتوبر 

و�اللتفات ٕاىل توصيات التدقيق فقد ترّخس نظام تسجيل التوصيات الصادرة عن املدققني وتتبعها، وقد جسل معدل  .19
 خدم الشعبة نظاما برجميا يتيح تتبع توصياهتا يه والوحدات التشغيلية عىل حنو ٔايرس ؤارسع.مّطرد لتسوية القضاN. وتسـت

 خطة معل شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية

�لاكمل تقريبا. ورأت اللجنة ٔان من الرضوري حتسني مؤرشات أالداء  2012نُفّذت خطة معل الشعبة لعام  .20
املقرتحة. وردا عىل توصيهتا بأن جتري  2014/15سـنة يف وثيقة الربXمج واملزيانية وعليه دونت مؤرشات حم  2013 لعام

خطرت اللجنة بأن املتابعة ستبدٔا بتحليل  الشعبة تقي¶ت لضعف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واختبارا الخرتاق النظام، ا�
 لنتاجئ =ختبارات اليت ٔاجريت �لفعل.

 التدقيق ا�اخيل

سة تقارير تدقيق عن توليد إاليرادات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات وأالسفار ودمع املهام اسـُتلمت مخ  .21
 ومعليات سداد أالموال وخدمات املؤمترات واللغات ومرشوعات البناء اجلديدة تباعا.
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 التقيمي

الفكرية وعن تطوير ٔادوات اسـتمل تقريران تقيمييان عن حتسني قدرات املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية  .22
النفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات. ونوقش هذان التقريران ٕاىل جانب تقارير تقيميية ٔاخرى يف ندوة تقيميية نظمهتا شعبة 

 وشارك فهيا عضو واحد من اللجنة واكن متحدu. 2012التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية ليوم واحد يف نومفرب 

 التحقيق

. ويف 2013ٔاغسطس  30حاالت اكنت مفتوحة يف  3حاø حتقيق مفتوحة مقابل  11اكنت  2012ٔاغسطس  30يف  .23
حاø جديدة،  16جسلت شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية  2013ٔاغسطس  30و 2012ٔاغسطس  31الفرتة ما بني 

حاø ٔاغلقت خالل  19حاø مقابل  24يضا حاø جسلت خالل أالشهر االثين عرش السابقة. ؤاغلقت الشعبة أ  15مقابل 
 أالشهر االثين عرش السابقة.

 واسـُتمل تقريران عن التداعيات إالدارية للمسائل اليت حددت خالل ٔانشطة التحقيق اليت اضطلعت هبا الشعبة. .24

دليل وقدمت اللجنة تعليقات ٕاىل مدير شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية عن مرشوع سـياسة التحقيق و  .25
(ب) من 13ٕاجراءات التحقيق املنقح. ؤاخطرت اللجنة بأن مرشوع السـياسة قد ٔاحيل ٕاىل ا�ول أالعضاء معال �لفقرة 

ميثاق الرقابة ا�اخلية، والُتمس تقدمي تعليقات عليه يف موعد ٔاقصاه منتصف ٔاكتوبر. وسـيوضع ا�ليل يف صيغته الهنائية 
 .2013اء من ٕاعداد السـياسة وا�ليل يف هناية عام عقب ٕاصدار السـياسة. ومن املتوقع =نهت

 .2013يوليو  16ووضع خط ساخن للتحقيق وُمعّم هذا اخلط الساخن داخليا يف  .26

 إالبالغ عن تضارب املصاحل

من ميثاق الرقابة ا�اخلية طلب مدير شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية املشورة من اللجنة  5وفقا للفقرة  .27
ية املسـتق6 للرقابة بشأن احäل تضارب املصاحل يف شكويني اسـتلمهام. ومعل بتوصية اللجنة بأن جيري تقي¶ت =ستشار 

ٔاولية للشاكوى ويناقش املساøٔ مع اللجنة يف دورهتا الثامنة والعرشين. ويف تÖ ا�ورة الحظت اللجنة ٔان التقي¶ت أالولية 
بة ا�اخلية واملعايري املهنية. وأشارت ٔايضا عىل املدير بأن يعمل وفقا لسري ٕاجراءات ٔاجريت عىل حنو معقول، وفقا مليثاق الرقا

 العمل املقرتح يف تقارير التقيمي أالويل املعروضة عىل اللجنة.

عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن اسـتعراض الهيئات الترشيعية للويبو مرحيل : تقرير 7البند 
 )16WO/PBC/21/ (الوثيقة

 ٔاحاطت اللجنة علام ٕ�دراج هذا البند. .28

 : احلومكة يف الويبو8البند 

عرضت ورقة ٔاعدهتا اللجنة عن احلومكة، خالل ا�ورة التاسعة عرشة للجنة الربXمج واملزيانية يف ٕاطار تقرير رئيس  .29
 4امجلعية العامة.

                                                
  .WO/PBC/19/26الوثيقة  4
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    املاليةاملاليةاملاليةاملالية    واملراجعاتواملراجعاتواملراجعاتواملراجعاتأداء الربXمج أداء الربXمج أداء الربXمج أداء الربXمج 

(ٔا) و(ج) من اختصاصاهتا، ومن خالل وظيفهتا المتحيصية، يف احلفاظ عىل 2تسامه اللجنة، يف ٕاطار الفقرتني �ء  .30
ٔاعىل معايري إالدارة املالية؛ وتسـتعرض سري النظام املايل وفاعليته؛ وتراقب تنفيذ البياXت املالية وحمتوNهتا متاشـيا مع نظام 

 قوتة والفعاø واملناسـبة الصادرة عن إالدارة عىل توصيات التدقيق.الويبو املايل؛ وتراقب الردود املو 

  )WO/PBC/21/4(الوثيقة  2012البياXت املالية السـنوية لعام التقرير املايل السـنوي و : 9البند 

 .2012حتيط اللجنة علام �لرٔاي غري املشفوع ا�ي ٔابداه املراجع اخلار� للحسا�ت يف البياXت املالية لعام  .31

  )WO/PBC/21/7(الوثيقة  : وضع اسـتخدام أالموال =حتياطية10لبند ا

خالل الفرتة قيد التقرير المتست اللجنة توضيحات لعدد من مسائل التبليغ املالية، مهنا اسـتخدام أموال الويبو  .32
رئييس (املراقب)، =حتياطية. وأوحضت اللجنة شواغلها والشواغل اليت ٔاعربت عهنا ا�ول أالعضاء، للمسؤول املايل ال

وخاصة ٕازاء اسـتخدام أالموال =حتياطية يف مرشوعات البناء اجلديدة. وذكر املسؤول املايل الرئييس إالجراءات املتبعة 
معال بسـياسة الويبو بشأن اسـتخدام أالموال =حتياطية، مبا يف ذ` موافقة جلنة الربXمج واملزيانية عىل تكبد النفقات املالية 

ي املرشوعات من أالموال =حتياطية. ؤاجريت مناقشات مفّص6 مهنا ما تعلق ببعض التعاريف واملصطلحات. اليت تغط
ووافقت أالمانة عىل ٔان شلك إالبالغ اخلاص هبا ميكن ٔان يُعدل تيسريا لتعميق فهم اسـتخدام أالموال =حتياطية، 

حتياطية عىل حنو منفصل يف البياXت املالية ليطبق ذ` يف وتسـتطلع أالمانة حاليا البدائل املتاحة لتفصيل أالموال =
 .2013بياXت عام 

 )WO/PBC/21/13الوثيقة : التقرير السـنوي عن املوارد البرشية (11البند 

 تسجل اللجنة تقديرها لوضع اسرتاتيجية الويبو للموارد البرشية يف صيغهتا الهنائية. .33

ولفتت اللجنة انتباه ا�ول أالعضاء يف تقريرها السـنوي أالخري ٕاىل عدد التوصيات الكبري املدرج يف فئة التوصيات  .34
عالية اÙاطر يف تقرير التدقيق ا�اخيل الصادر عن شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية عن ٕادارة املوارد البرشية. وýبعت 

ر شعبة ٕادارة املوارد البرشية يف ثالثة اجäعات ٔاثناء الفرتة قيد التقرير. وذكرت اللجنة يف اللجنة توصياهتا مبارشة مع مدي
 39دورهتا الثالثني ٔايضا توصيات املراجع اخلار� للحسا�ت. وتشري مع التقدير ٕاىل العمل ا�ي أجنز وأمثر عن =نهتاء من 

، كام تشري ٕاىل أن من املزمع 2012لبرشية ومسج6 يف يوليو توصية مفتوحة متعلقة �ملوارد ا 59توصية تدقيق من ٔاصل 
 . 2013تنفيذ التوصيات املتبقية يف موعد ٔاقصاه هناية عام 

  )WO/PBC/21/19الوثيقة : تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التاكليف (12البند 

تدابري فعالية التاكليف، ؤاحاطت علام  ٔاشارت اللجنة ٕاىل رد إالدارة عىل توجهيات جلنة الربXمج واملزيانية بشأن تنفيذ .35
اليت حتتوي عىل تفاصيل عام بُذل من �ود وما حقق من نتاجئ ٕاىل االٓن. وتناقشت اللجنة مع  �WO/PBC/21/19لوثيقة 

تخذة مساعد املدير العام لٕالدارة والتسـيري ا�ي ذكر أن اجلهود تبذل دون انقطاع. وتشري اللجنة ٕاىل أن التدابري اÙتلفة امل 
حىت االٓن ينبغي أن تكون، يه ؤاية تدابري ٔاخرى قد تتخذ، جزءا من العملية اجلارية لتحديد أالنشطة اليت ميكن تعديلها ٔاو 

 ٕالغاؤها، وخاصة يف ضوء ٔانظمة تكنولوجيا املعلومات املسـتخدمة.
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        التخطيط وٕاعداد املزيانيةالتخطيط وٕاعداد املزيانيةالتخطيط وٕاعداد املزيانيةالتخطيط وٕاعداد املزيانية

ي اللجنة املشورة بشأن ختصيص املوارد ٕاىل شعبة من ميثاق الرقابة ا�اخلية، تسد 29و 28يف ٕاطار الفقرتني  .36
التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية يف وثيقة الربXمج واملزيانية املقرتحة، وبشأن مالءمة قوام موظفي الشعبة. ويف هذا الصدد 

 .2014/15نائية يف وثيقة الربXمج واملزيانية املقرتحة للث  26توافق اللجنة عىل ختصيص املوارد املقرتح للربXمج 

    تقارير مرحلية عن املرشوعات الرئيسـية واملسائل إالداريةتقارير مرحلية عن املرشوعات الرئيسـية واملسائل إالداريةتقارير مرحلية عن املرشوعات الرئيسـية واملسائل إالداريةتقارير مرحلية عن املرشوعات الرئيسـية واملسائل إالدارية

(د) من اختصاصات اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة، جيوز للجنة الربXمج واملزيانية أن 2يف ٕاطار الفقرة �ء  .37
الفرتة قيد التقرير واصلت تطلب من اللجنة =ستشارية اسـتعراض ٔانشطة ومرشوعات معينة ٔاو إالرشاف علهيا. وخالل 
 اللجنة =ستشارية إالرشاف عىل برXمج الويبو للتقومي =سرتاتيجي ومرشوعات البناء اجلديدة.

 )WO/PBC/21/10الوثيقة (: التقرير الهنايئ عن تنفيذ برXمج الويبو للتقومي =سرتاتيجي 16البند 

ر املرحلية الفصلية بشأن برXمج التقومي =سرتاتيجي ؤاشارت اسـتعرضت اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة التقاري .38
 ٕاىل اسـتالم تقرير مرحيل فصيل هنايئ يف مايو.

ركزت اللجنة =ستشارية عىل ٕادارة اÙاطر وأالخالقيات يف سـياق برXمج التقومي =سرتاتيجي.  2011ومنذ عام  .39
 دارة اÙاطر املؤسسـية ٔاعدهتا أالمانة.وقد اسـتعرضت ٔايضا ٕادارة اÙاطر يف سـياق خارطة طريق الٕ 

 ٕادارة اÙاطر

خالل الفرتة قيد التقرير حتقق عدد من املعامل املهمة يف جمال ٕادارة اÙاطر املؤسسـية ومهنا: ٕادراج مسار ٕالدارة اÙاطر  .40
يقة الربXمج واملزيانية يف دورة التخطيط السـنوي لٔالعامل؛ وٕادراج حتديد اÙاطر وتدابري التخفيف من وقعها يف مرشوع وث 

؛ وصياغة سـياسة بشأن اÙاطر يف الويبو. ورحبت اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة أيضا ٕ�نشاء 2014/15للثنائية 
جملس يف الويبو ٕالدارة اÙاطر والضوابط ا�اخلية، برئاسة املدير العام، وٕاصدار تعممي ٕاداري بشأن ٕادارة اسـمترارية العمل، 

ويه عبارة عن معيار دويل لتقنيات ٔامن تكنولوجيا ، ISO/IEC 27000ٔالمانة بطلب توثيق =متثال للسلسة وقرار ا
 املعلومات ؤانظمة ٕادارهتا.

وتتطلع اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة ٕاىل مواص6 التقدم يف تنفيذ ٕادارة اÙاطر املؤسسـية مبا يف ذ`، للفرتة  .41
اÙاطر يف الويبو، وتقدمي تقارير االٔداء بشأن اÙاطر ٕاىل ا�ول أالعضاء وحتسني ضوابط التخفيف من املقب6، وتطوير تقبل 

 وقع اÙاطر.

 أالخالقيات

خالل الفرتة قيد التقرير، صدرت سـياسة محلاية املبلغني عن اÙالفات وقدمت تدريبات بشأن أالخالقيات يف فصول  .42
=ستشارية املسـتق6 للرقابة بأن من املتوقع اسـهتالل سـياسـية الكشف املايل يف حرضها موظفو الويبو. ؤاخطرت اللجنة 

. وتتطلع اللجنة =ستشارية ٕاىل اسـتالم تقرير مرحيل عن القضاN املتعلقة �ٔالخالقيات يف 2013الويبو يف موعد ٔاقصاه هناية 
أيضا العمل مع املوظف املعين �لتخفيف من وقع اÙاطر  دورهتا احلادية والثالثني اليت سـتعقد يف نومفرب، وستتابع فهيا اللجنة

 .2011املتعلقة �لقمية التجارية للمعلومات الرسية اليت يعاجلها املوظفون، ويه مساøٔ طرحهتا اللجنة يف عام 



WO/PBC/21/2 

9 

 

  )WO/PBC/21/11الوثيقة (: تقرير مرحيل عن مرشوع قاعدة املؤمترات اجلديدة ومرشوع البناء اجلديد 17البند 

الل الفرتة فيد التقرير زادت اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة من ٕارشافها عىل مرشوعات البناء اجلديدة عقب خ .43
االتفاق الودي عىل =نفصال بني الويبو واملقاول العام السابق وعقب قرار الويبو �السـتغناء عن خدمات املقاول العام وتولهيا 

عالوة عىل رصد التقدم احملرز فقد قدمت اللجنة إالرشادات عن كسب من ٔاجل تطوير املسؤولية مبارشة عن املرشوعات. و 
آلية معززة للرصد وٕاعداد التقارير مبا يäىش مع املسؤوليات اجلديدة امللقاة عىل عاتق الويبو، ومن ٔاجل تعزيز التدقيق يف 

 عن دوراهتا الفصلية.املرشوعات. وترد ف¶ ييل النقاط الرئيسـية الواردة يف تقارير اللجنة 

 التقدم حمرز يف مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة

أخطرت اللجنة يف دورهتا السابعة والشعرين بأن الوضع العام اكن من املتوقع ٔان يصبح مسـتقرا متاما يف هناية  .44
تÖ ا�ورة ٔاعد جدول  وبأنه من املرتقب اسـتكامل املرشوع يف ٕاطار املزيانية وهو ما يبعث عىل الثقة. ؤاثناء 2013 يناير

 زمين مؤقت منقح ؤاعيدت صياغة جسل اÙاطر املتعلقة �ملرشوع.

مليون  42,4عقدا مببلغ ٕاجاميل قدره  32ويف ا�ورة الثامنة والعرشين ٔاشري ٕاىل ٕاحراز تقدم عن طريق منح زهاء  .45
عىل  2014فرباير  28من البناء ليصبح يف  �ملائة من تاكليف البناء) ؤاشري ٕاىل تعديل ýرخي =نهتاء 84,8فرنك سويرسي (

 .2014ٔانه من املتوقع ٔان تؤدي القاعة وظائفها �لاكمل يف صيف عام 

وا�خطرت اللجنة يف دورهتا التاسعة والعرشين بتأخر ٔاعامل البناء، وسـيقّمي وقع هذا التأخري يف هناية مايو. ؤاشارت  .46
�ملائة من تاكليف البناء)  90مليون فرنك سويرسي ( 45ٕاجاميل قدره مببلغ  2013ٔابريل  30عقدا يف  30اللجنة ٕاىل منح 

�ملائة). ويف تÖ ا�ورة  10مليون فرنك سويرسي تقريبا (ٔاقل من  5و 4عىل ٔان متنح العقود املتبقية بقمية ترتاوح بني 
خطرت اللجنة بأن املزيانية املعمتدة وأالموال اÙصصة ال تزال اكفية لتسـتوعب مجيع =  لزتامات.ا�

�ملائة من تاكليف  93مليون فرنك سويرسي ٕاجامال (زهاء  46,5منحة مبا ميثل  50ويف ا�ورة الثالثني قدمت  .47
�ملائة من تاكليف  7مليون فرنك سويرسي (زهاء  4منحا جديدة تقريبا يف املسـتقبل مبا ميثل  8ٕاىل  6البناء). وسـتقدم من 

يف البناء املبلّغ عنه مسـبقا مل يتجاوز ٔاسابيع قلي6 ؤان الوقع الفعيل لهذا التأخري عىل  البناء). ورصحت أالمانة بأن التأخري
 اجلدول الزمين سـيعرف رسيعا.

 التقدم احملرز يف املبىن إالداري اجلديد

من  ٔاثنت اللجنة عىل ٔاعامل إالصالح وإالحالل اجلارية يف املبىن إالداري اجلديد. ويف دورهتا السابعة والعرشين اكن .48
. 2013 ، وعّدل هذا التارخي يف ا�ورة الثامنة والعرشين ليصبح يف هناية عام2013املتوقع أن تسـتمكل أالعامل يف صيف عام 

ويف ا�ورة التاسعة والعرشين ظل اسـتكامل أالعامل عىل املسار الصحيح ف¶ عدا أعامل ٕاحالل بعض الشـبابيك اليت 
بلغت2014ستسـتمكل يف صيف عام  اللجنة يف دورهتا الثالثني بأن هذا الوضع مل يتغري. ؤاخطرت اللجنة بأن مجيع  ، وقد ا�

 أالعامل املتبقية ال تزال تغطهيا أالموال اليت حتتفظ هبا الويبو من الرصيد املسـتحق للمقاول العام.

 تعزيز مراقبة مرشوع قاعدة املؤمترات اجلديدة وإالبالغ عنه

 للرقابة يف دورهتا السابعة والعرشين لٔالمانة معلومات عن آلية مفص6 للكشف ٔاوحضت اللجنة =ستشارية املسـتق6 .49
عن النفقات املزمعة لقاء النفقات الفعلية اليت يتكبدها مجيع املقاولني العاملني من الباطن وأوحضت لها كذ` املعلومات 

ذ`. وبعد ٔان اسـتلمت اللجنة يف دورهتا الثامنة املتاحة عن حتقيق النتاجئ املتوقعة اجليدة واملوقوتة واتفقت معها عىل لك 
والعرشين تقريرا مرحليا مفصال وجدوال �لتاكليف وعقب حتديث جسل اÙاطر املتعلقة �ملرشوعات، طلبت اللجنة رؤية 
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واملزيانية  موسعة مجليع عنارص البناء الالزمة لبلوغ املرح6 اليت سـتؤدي فهيا قاعة املؤمترات وظائفها، يف احلدود الزمنية
 وخصائص اجلودة املتوقعة.

واسـتلمت اللجنة يف دورهتا التاسعة والعرشين تقريرا مرحليا تناول �لتايل املعلومات الالزمة ٔاال ويه: جدول ممدد  .50
مبسار حامس ينهتـي �لتارخي ا�ي سـتؤدي فيه القاعة وظائفها �لاكمل؛ وتقرير مرحيل عن =سـتكامل الفعيل لقبول العنارص 

ادN لقاء قبولها املرتقب، عىل ٔان يمكل هذا التقرير املعلومات املقدمة عن النفقات الفعلية يف مقابل املعلومات املقدمة عن م
ٕاعداد املزيانية؛ وجسل حمدث للمخاطر يعكس النقاط املذكورة ٔاعاله، ويشمل اÙاطر املسـتجدة النامجة عن ٕاعادة تفويض 

السابق ٕاىل خمتلف املقاولني املهنيني املتعاقدين مع الويبو. وخالل ا�ورة الثالثني للجنة  مجيع عنارص والية املقاول العام
المتست أالمانة تضمني التقرير الفصيل معلومات ٕاضافية عن جودة النتاجئ املتوقعة. وحيتوي التقرير املرحيل املعروض عىل 

ىل مرفق يتناول توصية اللجنة يف ) عWO/PBC/21/11يقة جلنة الربXمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين (الوث 
بتقدمي "رشح مفصل عن أالحداث اليت أدت ٕاىل ٕاهناء العقد لتدوين  2012دورهتا التاسعة عرشة املعقودة يف سبمترب 

 ýرخيها".

 تعزيز التدقيق

ٕاجراء تدقيق/حتقيق معّمق " �لنظر ٕاىل قرار الويبو بعدم =سـتعانة مبقاول عام يف املرشوعات، الحظت اللجنة ٔان .51
يف ٕادارة املرشوع انطالقا من اختيار املقاول العام ٕاىل غاية االتفاق املشرتك عىل ٕاهناء العالقة من شأنه أن يأيت مبعلومات 

وكتبت  5".يف ٔاية حماوø السـتكامل الربXمجموثوقة جدا بشأن املسائل اليت ٔادت ٕاىل الوضع احلايل واليت سيتعني التعاطي لها 
اللجنة ملراجع احلسا�ت اخلار� يف هذا الصدد وXقشت مالحظاهتا مع املدير العام لشعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة 

 إالدارية.

ٔاصدرت شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية تقرير تدقيق داخيل عن املرشوعات. وسـيجري  2013ويف يونيو  .52
. وأخطرت اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة بأن وحدة 2014متثال يف مارس املراجع اخلار� للحسا�ت تدقيق ا

منظومة  للمامرسات اجليدة يف ٕادارة عقود مرشوعات رٔاس املال والتجديد والبناء عرب ااسـتعراضالتفتيش املشرتكة اسـهتلت "
جزءا كبريا عن مرشوعات  2013 عام أالمم املتحدة" وقد ّمضنت "اسـتعراض إالدارة والتسـيري يف الويبو" ا�ي ٔاجرته يف

 البناء.

        مسائل ٔاخرىمسائل ٔاخرىمسائل ٔاخرىمسائل ٔاخرى        �ء.�ء.�ء.�ء.

 ٔامني املظامل يف الويبو

(ب) من اختصاصاهتا تغطية الرقابة امجلاعية ا�اخلية Ùتلف وظائف الويبو 2تسـتعرض اللجنة يف ٕاطار الفقرة �ء  .53
اللجنة عىل عبء القضاN املعروضة عليه يف  اليت تشمل مكتب أمني املظامل. وخالل الفرتة قيد التقرير، ٔاطلع ٔامني املظامل

مع مدير شعبة ٕادارة املوارد البرشية لوجاههتا،  2011، وýبعت اللجنة التوصيات الصادرة يف التقرير السـنوي لعام 2012 عام
 وذ` مثال لوضع اسرتاتيجية للموارد البرشية يف الويبو.

 العروض وجلسات إالحاطة و=جäعات

، وقد ٔاوحض هذا =حتاد ا�ويل محلاية أالصناف النباتية اجلديدة (أالوبوف)من عرض ٔاجري عن  اسـتفادت اللجنة .54
العرض ٔان أالوبوف ال تدخل يف والية اللجنة. وحرض عضوان من اللجنة ٔايضا عرضا عن "التدقيق واملزيانية" نّظم لبعض 
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عضاء ٕاىل مدير شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة ا�ول أالعضاء يف مارس نزوال عند الطلب ا�ي قدمته هذه ا�ول االٔ 
 إالدارية. وتعتقد اللجنة ٔان مجيع ا�ول أالعضاء ستسـتفيد من هذا العرض.

واجمتعت اللجنة مع فريق وحدة التفتيش ا�اخيل ا�ي جيري "اسـتعراض إالدارة والتسـيري يف الويبو" وتبادلت االٓراء  .55
 معه.

طلع اللجنة عىل مسائل تثري واجمتعت اللجنة ٔايضا مع ممثلني عن  .56 جملس موظفي الويبو بطلب من ا5لس ا�ي ا4
.àشواغ 

    املالحظات اخلتاميةاملالحظات اخلتاميةاملالحظات اخلتاميةاملالحظات اخلتامية        رابعا.رابعا.رابعا.رابعا.

التقت اللجنة عقب ممارساهتا اجلارية �ملدير العام ومساعد املدير العام لٕالدارة والتسـيري وغريهام من مسؤويل الويبو  .57
ملؤمترات واللغات. والتقت ٔايضا مبدير شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية ومهنم مدير ٕادارة املوارد البرشية ومدير شعبة ا

 واملراجع اخلار� للحسا�ت. وترد ف¶ ييل املواضيع املهمة اليت نوقشت ٕاضافة ٕاىل بعض اسـتنتاجات اللجنة:

قيق البياXت املالية ا�ي ٔاجرى املراجعون اخلارجيون للحسا�ت تدقيقا لٔالداء وتدقيقا لالمتثال ٕاضافة ٕاىل تد  (ٔا)
ٔاعاله، ينبغي تضمني البياXت نفسها تفصيال ٔاوحض عقب  13ٔاصدروا فيه رٔاN غري مشفوع. ٕاال ٔانه كام ُذكر يف الفقرة 

مجع ٔاموال احتياطية معينة لهذا الغرض. وخالل املناقشات ذكر مساعد املدير العام لٕالدارة والتسـيري ٔانه يقدر 
  ٔانه سـيتناول هذه املساøٔ مضن أالولوNت.شواغل ا�ول أالعضاء و 

وشدد مراجعو احلسا�ت اخلارجيون يف تدقيق أالداء ا�ي ٔاجروه لبعض عقود اتفاقات اخلدمات اخلاصة   (ب)
  عىل رضورة وضع ٕاطار تنظميي مناسب ٕالبرام هذه التعاقدات.

هنا تقارير عن مرشوعات البناء اجلديدة، ؤاعدت شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية عددا من التقارير وم  (ج)
وتوليد إاليرادات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات وٕادارة املوارد البرشية وخدمات املؤمترات واللغات. وذكر 
املدير العام ٔاثناء مناقشاته مع اللجنة =ستشارية املسـتق6 للرقابة ٔان املسائل اليت طرحت يف هذه التقارير وجهية 

  وسـيجري تناولها.

وXقش مدير شعبة ٕادارة املوارد البرشية املسائل املطروحة يف التقرير السـنوي عن املوارد البرشية. وحيتوي   (د)
هذا التقرير عىل حتليل مكي جيد جدا للمسائل املتعلقة �ملوارد البرشية يف الويبو. واتفق عىل ٔانه من الرضوري تناول 

 ظائف مكساY øٔمة.مساøٔ التوزيع اجلغرايف للو 

وتود اللجنة =ستشارية أن تسجل يف التقرير ٔان مراجعي احلسا�ت ا�اخيل واخلار� تناوال مسائل Yمة، وأن رد  .58
 إالدارة عىل تقاريرهام، فضال عن مشورة اللجنة، اكنت ٕاجيابية.

يف التقيد بأعىل معايري املامرسات املهنية وختاما تود اللجنة =ستشارية ٔان تؤكد للجنة الربXمج واملزيانية ٔاهنا ستسـمتر  .59
 وسـتكون حمل الثقة املوضوعة فهيا.

وترغب اللجنة =ستشارية يف التوجه �لشكر ٕاىل املدير العام وٕاىل مجيع موظفي الويبو اليت تفاعلت معهم عىل  .60
اء عىل طرح تساؤالهتا وتعليقاهتا حضورمه وانفتا7م وتقدميهم للوuئق يف الوقت املناسب. وتود ٔايضا أن تشكر ا�ول أالعض

 يف جلسات اللجنة إالعالمية، وتتطلع ٕاىل مواص6 =لزتام واحلوار.

  [هناية الوثيقة]


