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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :أأغسطس 4102

اجلمعية العامة للويبو
الدورة السادسة واألربعون (الدورة االستثنائية اخلامسة والعشرون)

جنيف ،من  44اإىل  01سبمترب 4102

تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

من اإعداد ا ألمانة
 .0حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" ،وهو مطروح عىل جلنة الويبو للربامج
واملزيانية (اللجنة) يف دورهتا الثانية والعرشين ( 0اإىل  5سبمترب .)4102
 .4وسرتد أأية قرارات للجنة بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية
والعرشين ( 0اإىل  5سبمترب ( )4102الوثيقة .)A/54/5

[تيل ذكل الوثيقة ]WO/PBC/22/2
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :أأغسطس 4102

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  0اإىل  5سبمترب 4102

تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

من اإعداد ا ألمانة
 .0تتضمن هذه الوثيقة "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" اذلي أأعدّته اللجنة ،وهو يشمل الفرتة
من  0سبمترب  4100اإىل  00أأغسطس .4102
.4

وفامي ييل النص املقرتح لفقرة القرار.

 .0اإن جلنة الربانمج واملزيانية أأوصت
امجلعية العامة للويبو ابلإااةة علا بتقرير جلنة
الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
(الوثيقة .)WO/PBC/22/2
[ييل ذكل تقرير جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة]
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التقرير الس نوي
للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
عن الفرتة من  0سبمترب  4100اإىل  00أأغسطس 4102
 44أأغسطس 4102
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أأول .مقدمة
 .0تُق ِّّدم جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل الرقابة (اللجنة) – وفقا لختصاصاهتا – تقريرا س نواي اإىل جلنة الربانمج
واملزيانية وإاىل امجلعية العامة للويبو.
 .4واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يه هيئة استشارية تتأألف من خرباء خارجيني تساعد ادلول ا ألعضاء عىل
مراقبة معليات الويبو .وتتأألف اللجنة من س بعة أأعضاء ُمختارين من مجموعات الويبو اجلغرافية ويعملون بصفهتم الشخصية
وبشلك مس تقل عن ادلول ا ألعضاء .وتشمل ولية اللجنة الهنوض ابملراقبة ادلاخلية وتركزي موارد الرقابة وا إلرشاف عىل أأداء
التدقيق .وتس تعرض اللجنة أأيضا أأنشطة ومرشوعات ،مثل مرشوعات املباين اجلديدة ،وترشف علهيا.
 .0والتقرير الس نوي احلايل يشمل الفرتة من  0سبمترب  4100اإىل  00أأغسطس  .4102ويُ ِّّقدم القسم الثاين من التقرير
حملة عامة عن دورات اللجنة وتشكيلها و أأساليب معلها .ويُ ِّّقدم القسان الثالث والرابع تفاصيل املسائل اليت اس تعرضهتا اللجنة
خالل هذه الفرتة.

اثنيا .ادلورات الفصلية والتشكيل و أأساليب معل
ادلورات الفصلية
 .2عقدت اللجنة خالل هذه الفرتة أأربع دورات فصلية :من  46اإىل  42نومفرب ( 4100ادلورة احلادية والثالثون)؛ ومن
 07اإىل  40مارس ( 4102ادلورة الثانية والثالثون)؛ ومن  02اإىل  44مايو ( 4102ادلورة الثالثة والثالثون)؛ ومن  08اإىل
 44أأغسطس (ادلورة الرابعة والثالثون) .و أأصدرت اللجنة – وفقا لختصاصاهتا – تقريرا فصليا بعد لك دورة .وامتثال
لقرار من امجلعية العامة 1،عُقدت يف لك دور ٍة جلس ٌة اإعالمي ٌة لدلول ا ألعضاء.

تشكيل اللجنة
.5

ة ّبِّق مبد أأ التناوب ألعضاء اللجنة يف  00يناير  .4102واكن ا ألعضاء الثالثة اخلارجون:
 الس يد كجيل لرسون (اجملموعة ابء) والس يد ما فانغ (الصني) -والس يدة ماراي بياتريز سانز ريدرادو (اجملموعة ابء).

وا ألعضاء الثالثة اجلدد مه:
 الس يد غابور أمون (مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق) والس يد اإغربت اكلتنباخ (اجملموعة ابء) والس يد تشانغ غوانغليانغ (الصني)وا ألعضاء ا ألربعة املس مترون مه:
 الس يد أأنول شاتريج (اجملموعة الس يوية) 1الوثيقة WO/GA/34/15
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 والس يد نيكولي لوزنسيك (مجموعة دول أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية) والس يدة ماري نكويب (اجملموعة ا ألفريقية) والس يد فرانندو نكيتني (مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب).6

ول تزال اللجنة بعد التناوب تعكس املزجي الصحيح من املهارات واخلربات والتوافق يف تشكيلها.

 .7واشرتكت ا ألمانة مع أأعضاء اللجنة املس مترين يف اإعداد وتقدمي برانمج تعريفي ألعضاء اللجنة اجلدد ،كا ادث يف عام
ئيس امجلعية العامة يف اللجنة بناء عىل دعوهتا .وجرى تبادل وهجات النظر ،مبا فهيا
 .4100ويف اإةار هذا الربانمج ،خطب ر ُ
وهجات النظر اخلاصة بدور اللجنة يف تعزيز الشفافية والانفتاح يف املنظمة .وتتطلع اللجنة اإىل فرص مس تقبلية لالجامتع
بأأعضاء مكتب امجلعية العامة و أأعضاء جلنة الربانمج واملزيانية.
 .8و أأعادت اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثني (ديسمرب  )4100انتخاب الس يد فرانندو نكيتني رئيسا والس يدة ماري
نكويب انئبة للرئيس.

أأساليب العمل
 .2ليست اللجنة هيئة تشغيلية ،بل تستند مالحظاهتا اإىل املعلومات اليت تقدهما ا ألمانة أأو مراجعو احلساابت ادلاخليون
واخلارجيون أأو الكها .وتمتثل أأساليب معلها يف اس تعراض الواثئق وإاجراء مناقشات مع مسؤويل ا ألمانة ومع مراجع
احلساابت اخلاريج ،وييل ذكل اإجراء مداولت داخلية للتوصل اإىل توافق يف الراء.

اثلثا .التعديالت املقرتح اإدخالها عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية
 .01اس تعرضت اللجنة ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية ابلتشاور مع مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ،واقرتحت
بعض التعديالت عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .WO/PBC/22/22وفامي ييل التعديالت الرئيس ية املقرتاة:
أأ) تغيري امس "شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية" اإىل "شعبة الرقابة ادلاخلية" ( ألن التدقيق
ادلاخيل جز ٌء ل يتجز أأ من الرقابة ادلاخلية ،ول يوجد مربر ل إالشارة اإىل وظيفة التدقيق وادها من
بني سائر وظائف الرقابة ا ألخرى)؛
ب) وتوضيح الطابع الإلزايم للمعايري الواجبة التطبيق يف التدقيق والتقيمي والتحقيق عىل املس توى ادلاخيل؛
ج) وتعزيز مشاركة اللجنة يف اإعداد خطة معل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ("املراجعة وتقدمي
املشورة")؛
د) وإادراج قسم جديد عن "تضارب املصاحل" يتناول خمتلف االت تضارب املصاحل احملمتل ،ل س امي تكل
املتعلقة ابلتحقيقات؛
ه) وتوس يع اإماكنية تقدمي الشاكوى املتعلقة ابدعاءات سوء السلوك اإىل " أأي هجة رقابية أأخرى داخلية أأو
خارجية"؛
و) والساح ابلنفاذ العام اإىل تقارير التدقيق والتقيمي الصادرة عن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية،
مع النص عىل جواز عدم الكشف عن تقارير معينة أأو جحهبا بصفة اس تثنائية ألس باب حمددة؛
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ز) وإابراز احلاجة اإىل ادوث تفاعل بني شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وغريها من اجلهات الرقابية
املعنية بضان اجلودة ،فضال عن مكتب ا ألخالقيات و أأمني املظامل؛
ح) وتوضيح النص اخلاص ابإقاةل مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ("استنادا اإىل أأس باب
حمددة")؛
ط) ومتديد أأجل وظيفة مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ،لشاغيل هذا املنصب مس تقبال ،اإىل
ست س نوات غري قابةل للتجديد (ويه نفس املدة احملددة ملراجع احلساابت اخلاريج).
 .00وتلقت اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني عددا من الاقرتااات من اثنتني من ادلول ا ألعضاء هبدف زايدة الوضوح
والشفافية .ونظرت اللجنة يف تكل الاقرتااات ابلتفصيل ،وقدمت تعقيباهتا يف مناقشات غري رمسية مع ممثيل هاتني ادلولتني.

تعرضة
رابعا .املسائل املُس َ
أألف .املراجعة اخلارجية للحساابت وإاعداد التقارير املالية
التدقيق اخلاريج
 .04اجمتعت اللجنة مبراجع احلساابت اخلاريج يف دورهتا الثانية والثالثني ملناقشة موضوعات خطة العمل اخلاصة مبراجع
احلساابت اخلاريج للثنائية  ،05/4102واجمتعت به مرة أأخرى يف دورهتا الرابعة والثالثني ملناقشة مرشوع تقرير مراجع
احلساابت اخلاريج املُقدم اإىل ادلول ا ألعضاء .وتأأسف اللجنة لعدم توفر التقرير الهنايئ يف موعد ادلورة.
 .00وذكرت اللجن ُة أأن مراجع احلساابت اخلاريج قد أأعرب عن ر أأي غري مشفوع بتحفظ بشأأن البياانت املالية
لعام .4100
 .02وةلبت اللجنة توضيحا بشأأن نطاق بعض توصيات مراجع احلساابت ،واقرتحت تصنيف التوصيات الواردة يف
التقرير حسب درجة ا ألولوية.
 .05وذكرت اللجنة أأن بعض القضااي الواردة يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج تشري اإىل تباين وهجات النظر بني املراجع
والإدارة .وانقشت اللجنة هذه القضااي مع الإدارة ،وقدمت اقرتااات حللها.
 .06واس تعرضت اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني خطة معل مراجع احلساابت اخلاريج للثنائية  ،05/4102وسوف
تس تعرض اللجنة هذه اخلطة يف دورهتا املقبةل يف س ياق اس تعراض ملرشوع خطة معل  4105اخلاصة بشعبة التدقيق
ادلاخيل والرقابة الإدارية من أأجل ضان التنس يق ونجنب تكرار هجود مراجعة احلساابت.

اإعداد التقارير املالية
 .07اس تعرضت اللجنة – يف دورهتا الثالثة والثالثني – مع الإدارة البياانت املالية غري املُدققة لعام  4100ونسخة لحقة
من البياانت نفسها مع تغيريات تعكس تعليقات مراجع احلساابت اخلاريج .وةلبت اللجنة توضيحات بشأأن عدد من
النقاط ،مهنا التغيري احلادث يف الس ياسة احملاسبية املعمتدة لقيد اإيرادات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وإادارة اخلزانة.
واكنت اللجنة بوجه عام سعيدة بزايدة قمية معلومات البياانت املالية.
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 .08ويف تكل ادلورة ،قدم خبري الويبو املعين ابملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام عرضا عن جوانب هذه املعايري يف
بياانت الويبو املالية لعام  4100اليت ر أأت اللجنة أأهنا واحضة جدا وغنية ابملعلومات .و أأوصت اللجنة ابإاتاة عرض مشابه عن
هذه املعايري لدلول ا ألعضاء.
 .02وتلقت اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني البياانت املالية املُدققة لعام  ،4100وذكرت أأنه مل حتدث أأي تغيريات يف
النسخة غري الهنائية اليت اس تعرضهتا يف دورهتا الثالثة والثالثني.
 .41وذكرت اللجنة أأيضا أأن ا ألمانة سوف تُق ِّّدم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وثيقة بشأأن "اس تعراض وضع الويبو املايل
وس ياساهتا املتعلقة اب ألموال الاحتياةية" ( .)WO/PBC/22/28ورحبت اللجنة ابجلهود اليت بذلهتا الإدارة لتوضيح مسأأةل
ا ألموال الاحتياةية .وقد أأجرت اللجنة ابلفعل مناقشات عديدة مع الإدارة بشأأن ا ألموال الاحتياةية يف س ياق اإعداد
التقارير املالية ،وتتطلع اللجنة اإىل اس مترار املناقشات يف اإةار هذا الاس تعراض.

ابء .الرقابة ادلاخلية
موارد شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وموظفوها
 .40اكن مجموع الوظائف يف شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية  00وظيفة خالل هذه الفرتة .و أأصبح منصب رئيس
ئيس جدي ٌد للقسم يف يوليو  .4102ونتيجة ذلكل أأصبح منصب كبري احملققني
قسم التحقيقات شاغرا يف يناير 4102؛ وعُ ِّ ّني ر ٌ
شاغرا .وظلت مجيع الوظائف ا ألخرى مشغوةل خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .وتتفق اللجنة مع تقدير مدير شعبة التدقيق
ادلاخيل والرقابة الإدارية يف أأن املس توى العام ملوارد الشعبة يبدو ،اعتبارا من اليوم ،اكفيا للقيام برقابة داخلية مناس بة يف
الويبو .و أأااةت اللجنة علا ابقرتاح املدير ادلاعي اإىل حتويل منصب كبري احملققني الشاغر اإىل منصب كبري ُمقيِّّمني ،وذكل
اس تجابة لنتاجئ الاس تعراض اخلاريج لوظيفة التقيمي ونتاجئ اس تعراض الإدارة والتنظمي يف الويبو اخلاص بوادة التفتيش
املشرتكة.

خطة معل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
 .44خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اس تعرضت اللجنة التقارير املرالية الفصلية املُقدمة من مدير شعبة التدقيق ادلاخيل
والرقابة الإدارية بشأأن تنفيذ خطة العمل ،وانقشت تنفيذ خطة العمل مع املدير يف لك دورة من دوراهتا .ومن دواعي
رسور اللجنة أأن ترى أأن خطة معل الشعبة لعام  4100ن ُ ِّفّذت ابلاكمل ،و أأن خطة معل عام  4102ل تزال تسري عىل ما
يرام .و أأااةت اللجنة علا يف دورهتا الثانية والثالثني خبطة معل الشعبة لعام  ،4102واكنت مقتنعة بأأن ش ىت همام الرقابة
املُخططة من املتوقع أأن تضمن مشول الرقابة ادلاخلية يف الويبو عىل حن ٍو ٍ
اكف.

التقيمي اخلاريج جلودة التدقيق ادلاخيل ولوظائف التقيمي
 .40اس تعرضت اللجن ُة التقياميت اخلارجية للتدقيق ادلاخيل ولوظائف التقيمي عىل التوايل .و أأثنت عىل مدير شعبة التدقيق
ادلاخيل والرقابة الإدارية فامي خيص نتاجئ التقيمي الإجيابية للغاية لوظيفة التدقيق ادلاخيل ،واليت أأثبتت التوافق العام للشعبة مع
املعايري ادلولية للتدقيق ادلاخيل ،وذكرت أأن الإدارة ومراجع احلساابت اخلاريج وادلول ا ألعضاء ميكهنم الاعامتد عىل معل
تكل الوظيفة .وقُ ِّّدرت وظيفة التقيمي بأأهنا متسقة معوما مع قواعد ومعايري فريق ا ألمم املتحدة املعين ابلتقيمي ( .)UNEGومن
دواعي رسور اللجنة أأن تالحظ أأن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية قد وضعت خطط معل لتناول اجملالت مبزيد من
التحسني ،مبا يف ذكل تعزيز القدرة عىل التقيمي ،وقد بد أأت يف تنفيذ هذه اخلطط .وسوف تس تعرض اللجنة ااةل التنفيذ يف
دورات مقبةل.
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التدقيق ادلاخيل
 .42ات ّبعت اللجنة خالل هذه الفرتة أأسلواب عاما لس تعراض تقارير التدقيق ادلاخيل والتقيمي ،لكا أأمكن ،ابلشرتاك مع
الإدارة (بوصفهم متلقني للتقارير) وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية؛ ووضعت هنجا ي ُسهِّّل فهم اللجنة لس ياق ا ألعال
التجارية وتقدير الإدارة للمخاةر وكيفية تنفيذ التوصيات ومواعيد تنفيذها.
 .45وجرى اس تعراض مثانية من تقارير التدقيق ادلاخيل ،يه عىل التوايل :أأمن املعلومات ،ومعليات حتقيق الإيرادات يف
نظايم مدريد ولهاي ،وهناية خدمة املوظفني ،وترحيل البياانت اإىل النظام اجلديد لإدارة املوارد البرشية ،والإدارة القامئة عىل
النتاجئ ،والصناديق الاستامئنية ،وإادارة ا ألاداث ،وإادارة اس تحقاقات املوظفني ومس تحقاهتم.
 .46وقدمت اللجنة توصية بشأأن معلية ختطيط أأعال الإدارة والتحسينات اليت تُال َحظ يف وقت لحق .واكن من دواعي
رسور اللجنة أأيضا أأن لحظت من حمتوى تقارير التدقيق ادلاخيل اليت اس تعرضهتا يف دورهتا الثالثة والثالثني وجود حوار
متواصل بني شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية والإدارة ،وتنفيذ بعض التوصيات خالل مراةل أأعال التدقيق امليدانية.
 .47ويثري التقرير اخلاص ابإدارة اس تحقاقات املوظفني ومس تحقاهتم عددا من مشالك الرقابة ادلاخلية مع الاثر املالية
احملمتةل اليت ترى اللجنة أأهنا مدعاة للقلق .وتويص اللجن ُة بأأن نجعل الويبو س ياساهتا وإاجراءاهتا متوامئة مع املارسات املعمول
هبا يف غريها من املنظات اليت تطبق نظام ا ألمم املتحدة املواد.

التقيمي
 .48جرى اس تعراض أأربعة تقارير تقيميية ،يه عىل التوايل :برانمج الويبو اخلاص بقانون الرباءات ،واافظة بدل (اتيلند)،
وخدمات ادلمع املُقدمة للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،وتبادل
املعارف.
 .42ونتاجئ التقرير التقيميي اخلاص بتبادل املعارف يف الويبو ترتبط بنتاجئ اس تعراض الإدارة والتنظمي يف الويبو اخلاص
بوادة التفتيش املشرتكة .وتود اللجنة أأن تس ِّل ّط الضوء عىل احلاجة اإىل نظام لإدارة احملتوى وإاىل س ياسة رمسية لتبادل
املعارف.

التحقيق
ُ .01أة ِّلعت اللجنة ابنتظام عىل ااةل قضااي التحقيقات اجلارية ونتاجئها .ويف العديد من القضااي ،قدمت اللجن ُة املشور َة
بشأأن االت تضارب املصاحل من أأجل ختفيف وتقليل أاثرها ،وذكل بناء عىل ةلب مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة
الإدارية.
 .00وعند اس تعراض اإحصائيات القضااي ،أأااةت اللجنة علا ابرتفاع نس بة الشاكوى النامجة عن نزاعات ومظامل تتعلق
مباكن العمل .و ُحمك عىل معظم هذه الشاكوى بعد التقيمي ا ألويل أأو بعد اإجراء حتقيق و ٍاف أأهنا ل تستند اإىل دليل .واللجنة
يساورها القلق إازاء الاس تخدام الكثيف ملوارد التحقيقات يف مثل هذه القضااي .وتتوقع من الس ياسات اجلديدة اخلاصة
بتسوية الزناعات واملظامل املتعلقة مباكن العمل – اليت قُدمت يف عام  – 4102أأن تسمح لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة
الإدارية برتكزي أأنشطهتا عىل قضااي سوء السلوك ا ألساس ية .كا تشجع اللجن ُة بشدة الإدار َة عىل مواصةل تعزيز التسوية غري
الرمسية للزناعات واملظامل ،ألن التحقيق ينبغي أأن يكون هو املالذ ا ألخري.
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 .04وتُر ِّّحب اللجن ُة بتقيمي خماةر الغش اذلي أأجرته شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ،وتتوقع أأن يقود الويبو اإىل
تكثيف هجودها لتعزيز ماكحفة الغش والفساد وردعها واكتشافها.

جمي .متابعة توصيات الرقابة
 .00وافقت امجلعية العامة يف أأكتوبر  4100عىل توصيات جلنة الربانمج واملزيانية اليت تدعو اإىل أأن تواصل اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة اس تعراض ومراقبة تنفيذ توصيات التدقيق ادلاخيل واخلاريج وفقا لوليهتا ،و أأن تتابع تنفيذ
التوصيات الصادرة عن وادة التفتيش املشرتكة.

توصيات الرقابة ادلاخلية والتدقيق اخلاريج
 .02ركزت اللجنة خالل هذه الفرتة عىل جوانب ُمحددة من معلية املتابعة ،مهنا التحديد املبكر ملعايري الإقفال ،وختطيط
العمل ،وحتديث تقدير اخملاةر .وعالوة عىل ذكل ،رشعت اللجنة – عىل أأساس ربع س نوي – يف اس تعراض توصيات
ذات خماةر عالية جدا وتوصيات عالية اخملاةر ُأغلقت دون تنفيذ ،والنوع الثاين مصحوب بقبول الإدارة للمخاةر املتبقية.
و أأوصت اللجنة ابإنشاء ألية اس تعراض للتوصيات اليت يزيد معرها عىل ثالث س نوات مع اإماكنية اإعادة تنس يق هذه
التوصيات أأو اإعادة صياغهتا أأو الك ا ألمرين معا حسب الاقتضاء.
 .05ويف شهر أأغسطس  ،4102اكنت هناك  025توصية مفتواة ،واكن معر  85يف املائة من هذه التوصيات أأقل من
 08شهرا .وهناك توصيتان ذواات أأولوية عالية جدا و 040توصية ذات أأولوية عالية.

توصيات وادة التفتيش املشرتكة
اس تعراض الإدارة والتنظمي يف الويبو
 .06اجمتعت اللجنة يف دورهتا الثالثة والثالثني مبفتيش وادة التفتيش املشرتكة لتبادل الراء بشأأن اس تعراض الإدارة
والتنظمي يف الويبو ( )JIU/REP/2014/2اذلي اكمتل مؤخرا ،وحرض ا ألمني التنفيذي الاجامت َع أأيضا .واس تعرضت اللجنة
يف دورهتا الرابعة والثالثني تعليقات ا ألمانة عىل الاس تعراض املذكور أنفا ،واكن من دواعي رسور اللجنة أأن علمت أأن
الإدارة قبلت مجيع التوصيات املُوهجة اإلهيا ورشعت ابلفعل يف تنفيذها.
تقرير عن تنفيذ توصيات وادة التفتيش املشرتكة بشأأن اس تعراض الهيئات الترشيعية للويبو
 .07ةبقا لقرار امجلعية العامة بتلكيف اللجنة ابس تعراض مجيع توصيات التدقيق ومراقبهتا ،مبا يف ذكل توصيات وادة
التفتيش املشرتكة ،انقشت اللجنة التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املفتواة لوادة التفتيش املشرتكة مع أأعضاء الإدارة
املعنيني .ولحظت اللجنة وجود تقدم يف هذا الصدد.

دال .مرشوعات التشييد اجلديدة
ِّ ُ .08لكّفت اللجنة أأيضا مبراقبة مرشوع تشييد املبىن الإداري اجلديد منذ بدايته ،واتّسع نطاق هذا ادلور لحقا ليشمل
مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة.
 .02واجمتعت اللجنة خالل هذه الفرتة مبساعد املدير العام ل إالدارة والتس يري ومدير شعبة البىن التحتية للمباين يف لك
دورة فصلية ،وتلقت تقارير مرالية ُمفصةل.

WO/PBC/22/2
10

 .21واكنت اللجنة قد تلقت من قبل تقريرا من شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بعنوان "التدقيق يف مرشوعات
البناء للويبو" ( .)IA/2012-06واكنت اللجنة قد ذكرت أأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة أأوش عىل الانهتاء وأأن القاعة
سوف تُفتتح يف سبمترب  .4102ومع ذكل سوف تواصل متابعة التوصية املفتواة املتبقية خبصوص املرشوع.
 .20وقد ُأتيحت للجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني فرصة اإجراء مناقشة مع الإدارة بشأأن مرشوع التقرير املُقدم من مراجع
احلساابت اخلاريج عن "مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة" .وسوف تدرس اللجنة التقرير الهنايئ املُقدم من مراجع
احلساابت اخلاريج اإىل جانب ردود الإدارة عىل القضااي املثارة والتوصيات املُقدمة .وسوف ُنجرى أأيضا متابعة توصيات
مراجع احلساابت اخلاريج عىل ضوء ذكل.

هاء .ا ألخالقيات
 .24تنص اختصاصات اللجنة عىل الهنوض ابملراقبة ادلاخلية من خالل مجةل أأمور مهنا اس تعراض الرتتيبات املتعلقة
ابلتحقق واملقابةل يف جمالت مثل أأخالقيات املهنة والكشف املايل ومنع الغش وسوء الترصف.
 .20واجمتعت اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني برئيس مكتب ا ألخالقيات ،و أأااةت علا ابلعزم عىل تعزيز نظام
الكشف املايل يف الويبو .واللجنة مس تعدة لس تعراض س ياسة الكشف املايل اجلديدة املقرتاة وتقدمي املشورة بشأأهنا.
 .22ونظرا لس تقالل وظيفة ا ألخالقيات عن مجيع الربامج ا ألخرى يف الويبو ،تقرتح اللجنة أأن تنظر الإدارة يف اإصدار
التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات يف شلك تقرير مس تقل بذاته لتقدميه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية بدل من اإصداره يف
شلك مرفق لتقرير املوارد البرشية.
 .25وترى اللجنة أأيضا أأن خطة العمل الس نوية ملكتب ا ألخالقيات ميكن أأن تس تفيد من اس تعراض اللجنة لها وتقدمي
املشورة بشأأهنا قبل أأن تُصاغ يف شلكها الهنايئ.

واو .مسائل اسرتاتيجية خمتارة
 .26اس تعرضت اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني واثئق خمتارة ُأ ِّعدت لدلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية،
و أأبدت املالحظات التالية:

أأداء الربانمج واملراجعات املالية
 .27لحظت اللجنة ادوث حتسن كبري يف نوعية املعلومات الواردة يف تقرير أأداء الربانمج .و أأكد ذكل تقرير التثبيت
الصادر عن شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية .ولحظت اللجنة أأيضا أأن هناك ااجة اإىل مزيد من التحسني ألن عددا
من برامج الويبو ل يزال يواجه حتدايت يف مجع بياانت اكفية وشامةل ومناس بة وحتليلها والإبالغ عهنا للمتكني من اإجراء تقيمي
ل ألداء.
 .28ولحظت اللجنة مع القلق عدد التقارير اليت تُقدم يف هذا اجملال ،وجحمها املزتايد ،ومقدار املعلومات املُكررة .ذلا
ترحب اللجنة ابقرتاح ا ألمانة بشأأن اإصالح وحتسني أأداء الربانمج والتقارير املالية ( )WO/PBC/22/27كخطوة لتوحيد
التقارير ،ونجنب التكرار ،وتقليل عدد التقارير بشلك ملحوظ.
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تقرير مرايل بش أأن مرشوعات اخلطة الر أأسالية الرئيس ية
 .22اس تعرضت اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني اخلطة الرأأسالية الرئيس ية  .4102-4102واقرتحت اللجنة اإدخال عدد
من التغيريات عىل شلك اخلطة من أأجل تعزيز قمية معلوماهتا ،مما جيعل تقديرات التاكليف أأك ر شفافية ،ويربط اخلطة
ابلسرتاتيجيات التنظميية ،وجيعل دورة الإبالغ اخلاصة ابخلطة متوامئة مع التخطيط وإاعداد التقارير لك س نتني يف الويبو.
واكن من دواعي رسور اللجنة أأن ر أأت أأن التغيريات املقرتاة مطبقة الن يف شلك ُمنقح للخطة الرأأسالية الرئيس ية قدمته
ا ألمانة اإىل اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني .وسوف تس تخدم الإدارة هذا الشلك املُنقح يف الواثئق اليت تقدهما يف
املس تقبل.

التقرير الس نوي عن املوارد البرشية
 .51أأااةت اللجنة علا مع املوافقة ابلتقرير املُقدم من مدير اإدارة املوارد البرشية ،ل س امي فامي يتعلق ابلرتكزي عىل تبديد
القلق اذلي يساور ادلول ا ألعضاء خبصوص المتثيل اجلغرايف العادل.

خامسا.

مالحظات ختامية

 .50تود اللجنة أأن تشكر املدير العام والإدارة ومدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية عىل وقهتم ،وعىل وضوهحم
وانفتاهحم يف التفاعل معها ،وعىل اإاتاة الواثئق يف الوقت املناسب.
[هناية الوثيقة]

