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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 سبمترب 11التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
 2015 أأكتوبر 14اإىل  5من جنيف، 

 
 

 تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

مانة عداد الأ  من اإ

م  انالوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"، وهو مطروح عىل جلنة الويبو للربحتتوي هذه  .1
ىل  14يف دورهتا الرابعة والعرشين )من  واملزيانية  (.2015سبمترب  18اإ

بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانم  واملزيانية  الربانم  واملزيانية وسرتد أأية قرارات للجنة .2
 (.A/55/4)الوثيقة 
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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون رابعةالالدورة 
 2015 سبمترب 18اإىل  14جنيف، من 

 
 

 تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

مانة عداد الأ  من اإ

حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"، اذلي أأعّدته اللجنة، وهو يشمل الفرتة  .1
ىل  2014سبمترب  1 من  .2015أأغسطس  31اإ

 : ييل الن  املقرتح لفقرة القراروفامي .2

ن جلنة الربانم  واملزيانية أأوصت امجلعية العامة  .3 اإ
جلنة الويبو الاستشارية  للويبو ابلإحاطة علاًم بتقرير
 (.WO/PBC/24/2املس تقةل للرقابة )الوثيقة 
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 مقدمة أأوًل.

م جل  .1 تقريرًا س نواًي اإىل جلنة الربانم   –وفقًا لختصاصاهتا  –لرقابة )اللجنة( لنة الويبو الاستشارية املس تقةل تُقّدِ
ىل امجلعية العامة للويبو.  واملزيانية واإ

فامي وتغري امسها  ،2010يف عام ، مث تغريت وليهتا ابمس جلنة الويبو للتدقيق 2005يف عام قد ُأنشئت  اللجنة واكنت .2
 اإىل جلنة الربانم  واملزيانية وامجلعية العامة بشأأن املشورةَ  تسدي اللجنةُ نة الويبو الاستشارية املس تقةل الرقابة. و اإىل جل  بعد

وتس تعرض أأداء التدقيق. الرقابة، والإرشاف عىل تركزي موارد و ادلاخلية،  ابملراقبة الهنوضومهنا ا، الأمور ادلاخةل يف وليهت
 .ة، وترشف علهياالبناء اجلديد مرشوعاتمثل  ،ات  عوومرش  أأنشطةً أأيضًا  اللجنةُ 

ىل  2014سبمترب  1التقرير الس نوي يشمل الفرتة من هذا و  .3 م القسمُ 2015أأغسطس  31اإ هذا من  الثاين . ويُقّدِ
م القسمُ  الثالث تفاصيل املسائل اليت اس تعرضهتا اللجنة  التقرير حملًة عامًة عن دورات اللجنة وتشكيلها وأأساليب معلها. ويُقّدِ

دخالها عىل املقرتحعديالت التعن  معلومات  الرابع  م القسمُ قدِّ ، ويُ خالل هذه الفرتة  .اختصاصات اللجنة اإ

 عملالادلورات الفصلية والتشكيل وأأساليب  اثنيًا.

 ادلورات الفصلية 

ىل  13 أأربع دورات فصلية: من خالل هذه الفرتةعقدت اللجنة  .4 من و (؛ امسة والثالثون)ادلورة اخل 2014نومفرب  17اإ
ىل  23 ىل  26من و (؛ السادسة والثالثون)ادلورة  2015مارس  27اإ (؛ ومن السابعة والثالثون)ادلورة  2015مايو  29اإ
ىل  24 ًا بعد لك تقريرًا فصلي –وفقًا لختصاصاهتا  –وأأصدرت اللجنة (. الثامنة والثالثون)ادلورة  2015أأغسطس  28اإ

عالميٌة لدلول الأعضاءهناية ُعقدت يف  1دورة. وامتثاًل لقرار من امجلعية العامة،  .لك دورة  جلسٌة اإ

 تشكيل اللجنة 

تتأألف اللجنة من س بعة أأعضاء ُمختارين من مجموعات الويبو اجلغرافية ويعملون بصفهتم الشخصية وبشلك مس تقل  .5
، لمهارات والتخصصات واخلرباتالتوازن واملزج املناسب ل ا ي للجنة يعكس ول يزال التشكيل احل عن ادلول الأعضاء.

 :الأعضاء التالية أأسامؤمهمن اللجنة تتأألف و 

 )اجملموعة الأفريقية( ، رئيسة اللجنةالس يدة ماري نكويب -
 )مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق( ، انئب رئيسة اللجنةالس يد غابور أ مون -
 )اجملموعة ال س يوية( الس يد أأنول شاتريج -
غربت اكلتنباخ )اجملموعة ابء( -  الس يد اإ
 الس يد نيكولي لوزنسيك )مجموعة دول أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية( -
 الس يد فرانندو نكيتني )مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب( -
 الس يد تشانغ غوانغليانغ )الصني( -

 أأمني اللجنة اجلديد 

قد  ت اكنيتحل حمل الس يدة نيكول لندر، الي، ل 2015مارس اللجنة يف  أأمني فريدريك صامويل همامالس يد توىل  .6
 وظيفة أأخرى يف الويبو.يف  تنيّ عُ 

                                                
1
 WO/GA/34/15الوثيقة  
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ىل  قدمت اللجنةُ و  .7 ُ اإ لوجستية ال ةملساعدبشأأن ا اتوقعاهتًة وّضِ مُ ديد، اجل اللجنةحة لأمني قرتَ الإدارة الاختصاصات امل
أأن ب اللجنةَ  دارةُ الإ أأبلغت و شاغل الوظيفة. ل ح نق  مُ يف وصف  وظيفّي  هذه املقرتحات أأن تُذَكر والتقنية الالزمة. وتتوقع اللجنة 

 .قريباً صاغ يف شلكه الهنايئ يُ س   اللجنةاقرتاحات اذلي سرُتاعي فيه الوصف الوظيفي اجلديد 

 أأساليب العمل 

م  واملعلومات بناًء عىل التفاعالت املشورةَ سدي تُ بل ، ةً تنفيذيهيئًة اللجنة  ليست .8 مراجعي الأمانة أأو من اليت تُقد 
جراءاس تعراض الواثئق يف اللجنة تمتثل أأساليب معلول تزال . أأو لكهيام ادلاخليني واخلارجينياحلساابت  مناقشات مع  ، واإ

ضافًة اإىل مسؤو ي الأمانة لتتوصل املراجع اخلاريج ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية، تلهيا مداولت داخلية مع  تفاعالت، اإ
ىل اس تنتاجاهتاللجنة   .ااإ

 املسائل املُس تعَرضة اثلثًا.

 املراجعة اخلارجية للحساابت والبياانت املالية املُراَجعة أأِلف.

 املراجعة اخلارجية للحساابت 

تحسني معلية متابعة توصيات املراجع اخلاريج، كتب رئيس ل اخلاريج و غية تعزيز التفاعل مع مراجع احلساابت بُ  .9
ىل املراقب املا ي ومراجع اللجنة مقرتحات معينة يف النظر  اً لبااخلاريج، ط احلساابت العام للهند، بصفته مراجع احلساابت اإ
الس يد رهتا السادسة والثالثني التقى ابللجنة خالل دو كل، اس تجابًة ذلمع مسؤول كبري من مكتبه. و عقد اجامتع و  للجنة
كتب مل  الأولسوبرامانيان، املدير ك. س. العام، والس يد  احلساابت موخريج، انئب املراقب املا ي ومراجع س نجيتابر 

عن تنس يق مجيع املسائل املتعلقة  مسؤولً  من ال ن فصاعداً أأنه س يكون ب العالقات ادلولية. وأأبلغ الس يد سوبرامانيان اللجنةَ 
 راقبة عىل مس توى رفيع.امللويبو، مما يسهل حلساابت اجعة اخلارجية ملرااب

ىل ابلإ  هناوف يتناولالويبو اليت سأأنشطة جمالت عىل ن اللجنَة مثالامل كام اطلع  .10 البياانت املالية املتعلقة  تدقيقضافة اإ
 .2014ديسمرب  31ابلفرتة املالية املنهتية يف 

مل يُن  عليه  الأسلوب املُتّبع ما دامعىل أأنه  َق فِ ت  احسب الأولوية، احلساابت وفامي يتعلق بتصنيف توصيات مراجع  .11
ج يف امللخ  درَ فلن يُ يف منظومة الأمم املتحدة،  للحساابت اليت حتمك املراجعة اخلارجية ملراجعة احلساابت عايري ادلوليةيف امل
دارة مما يسمح  ،خملاطراعالية التوصيات ال املراجع اخلاريج سوى لتقرير  العميل ، يف حني أأن متقدمةأأولوية مبنحها لالإ

 أأولوية متوسطة. سوف تُعترَب ذاتالتوصيات الأخرى 

ىل اللجنة تتطلع و  .12 لك اجلهود من أأجل التفاعل  لبذسوف تُ ، و الوثيق مع مراجع احلساابت اخلاريجالتعاون اس مترار اإ
 يف املس تقبل.مراجع احلساابت اخلاريج واللجنة املنتظم بني 

ُ  البياانت ا الثامنة والثالثنييف دورهتوتسلّمت اللجنُة  .13 وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج.  2014لعام  راَجعةاملالية امل
 .2014البياانت املالية لعام  يفتحفظ مشفوع ب غري  رأأايً أأبدى املراجع اخلاريج قد أأحاطت اللجنة علامً بأأن و 

التحسينات اليت قامت هبا الإدارة يف  أأو ل تقديره للتغيرياتاخلاريج قد س  أأن املراجع حاطت اللجنُة علامً بأأ كام  .14
 .احلساابت مراجعالحظات اس تجابًة ملاملالية بياانت ال 

تخطيط ال ومراجعة أأداء تنفيذ نظام  ،املاليةبياانت نتاجئ مراجعة ال  ىلع اخلاريجاحلساابت تقرير مراجع حيتوي و  .15
دارة املوارد البرشية. ويتضمن التقرير االتحقق من و  ية،موارد املؤسس  لل  .، ووافقت الإدارة عىل تنفيذها لكهاتوصيةً  21متثال اإ
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اخلاريج يتضمن  مراجع احلساابتتقرير أأحاطت اللجنُة علامً بأأن ، يةموارد املؤسس  للتخطيط ال تنفيذ نظام   وفامي خي .16
 .مس توى املرشوع، وكذكل عىل مس توى احملفظة"اس تكشاف س بل للحد من التأأخري عىل  ابلس مترار يفدارة "الإ توصية 

قرار الإدارة ابرمغ و  دت"ا رضورة احلد منه، ذكرت أأهنبتأأخري و ل اإ لجنة ال س تقوم و الوقت". أأكرث من عىل اجلودة والتلكفة  شد 
 يف دوراهتا املقبةل.مبزيد من الإمعان  يةموارد املؤسس  للتخطيط ال تنفيذ نظام برصد 

دارة املوارد التحقق من عن  انجتةيشمل ست توصيات  تقرير املراجع اخلاريج أأحاطت اللجنة علامً بأأنو  .17 امتثال اإ
دارة املتبعة يف امرسات املبعض  مواءمةاإىل التوصيات دعت قد ، و البرشية وقد واللواحئ والس ياسات.  القواعدمع  املس تحقاتاإ
 .تنفيذها فوراً أأمكلها، وتعهدت ب التوصيات ب دارةُ قبلت الإ 

 2014 امُلراَجعة لعامالبياانت املالية  

البياانت املالية للس نة املنهتية  يفتحفظ مشفوع ب غري  رأأايً أأبدى اخلاريج قد احلساابت مراجع حاطت اللجنة علامً بأأن أأ  .18
ليت التحسينات ا أأو قد سل تقديره للتغيريات اخلاريجاحلساابت أأن مراجع ب علامً اللجنة  كام أأحاطت. 2014ديسمرب  31يف 

 ساابت.احل ملالحظات مراجع  قامت هبا الإدارة يف البياانت املالية اس تجابةً 

 15.1 بلمليون فرنك سويرسي مقا 37 للقطاع العام املعايري احملاسبية ادلوليةبناًء عىل  2014عام يف فائض ال بلغو  .19
مليون  370.2يبلغ  2014. واكن اإجام ي الإيرادات يف عام %145بزايدة قدرها  ، أأي  2013يف عام فرنك سويرسي مليون 

 .%5.3، مما ميثل زايدة قدرها 2013يف عام فرنك سويرسي مليون  351.6بل ، مقافرنك سويرسي

يرادات و  .20 فرنك مليون  278.6اليت بلغت رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هو اكن أأكرب مصدر لالإ
جام ي الإيرادات اليت حقق% 75.2، أأي ما ميثل سويرسي متثل و العام السابق.  عن %8.2زايدة بنس بة بو  ،ا الويبوهتمن اإ

جام ي الإيرادات  %14.9يرادات، فقد بلغت نسبهتا رسوم نظام مدريد اثين أأكرب مصدر لالإ  ابخنفاض  ،2014عام يف من اإ
يرادات نظام لهاي وبلغت العام السابق. عن  %0.5قدره  متثل اثلث أأكرب مصدر واكنت ، يرسيفرنك سو  مليون 3.2اإ
 .2014 عام يرادات يفلالإ 

. %1.0بنس بة  ، وهو ما ميثل اخنفاضاً فرنك سويرسيمليون  333.2يبلغ  2014يف عام  املرصوفاتاكن مجموع و  .21
 ، وقد شهدت2014يف عام رصوفات من بنود امل بندأأكرب فرنك سويرسي مليون  216.4 البالغة نفقات املوظفني واكنت
أأكرب  اثينواكنت ، فرنك سويرسيمليون  63.6اخلدمات التعاقدية وبلغت مرصوفات . 2013عام  % عن1.1بنس بة  زايدةً 

فرنك سويرسي مليون  20.8البالغة التشغيل  اتفومرص أأما . 2013عام  % عن2.2وقد اخنفضت بنس بة ، بند مرصوفات
 ابلعام السابق. مقارنةً  %1.4بنس بة  اخنفاضاً شهدت ، و بند مرصوفاتاثلث أأكرب فاكنت 

قبل عداد تقرير أأداء الربانم  ابإ توصية مهنا اخلاريج أأربع توصيات،  احلساابت مراجعم قد  لبياانت املالية، ابوفامي يتعلق  .22
 املالية.بياانت يف ال الواردة الفعلية  واملبالغبني املزيانية للتباين تفسري الانهتاء من املراجعة املالية أأو تقدمي 

 الرقابة ادلاخلية ابء.

 2015وخطة معل  ،2014 نتاجئ خطة معل 

أأهنا قد حققت نتاجئها اخملطط لها لعام ب اللجنةَ شعبُة الرقابة ادلاخلية  سادسة والثالثني للجنة، أأبلغتيف ادلورة ال  .23
ُ وثيقة ، عىل النحو احملدد يف 2014 جديدة، مثل "التدقيق هُنُ  مبادرات و  ت خالل هذه الفرتةذفِّ الربانم  واملزيانية. وقد ن

بشلك الرئيس ية اخملتارة يف الويبو الرقابة ادلاخلية  بضوابطاخلاصة مراجعة احلساابت حصة املس متر" اذلي ينطوي عىل اختبار 
 .أ ين أأو ش به أ ين
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، 2015شعبة الرقابة ادلاخلية لعام ، مرشوع خطة معل اخلامسة والثالثني عقب دورهتااس تعرضت اللجنُة، و  .24
صياغة خطة العمل يف شلكها يف الاعتبار عند ُوِضعت من التعليقات والاقرتاحات اليت  اً عددالشعبة  مديراإىل  تموقد  
 .الهنايئ

ط لها، وأأحاطت اللجنُة علامً ب تغبلِ ورات، أُ ادللك دورة من  يفو .25 تنفيذ خطة الرقابة أأن اللجنُة ابملهام اجلارية واملُخط 
طاملُ تدقيق ، ابس تثناء ال الصحيح وحسب اخلطة الزمنية هيسري يف مسار اكن  2015لعام  ي مت "، اذلالإطار الأخاليقل" خط 

ىل أأنتأأجيهل   .يتوىل همام منصبهو  جديد ملكتب الأخالقيات رئيس عني  يُ  اإ

 رحيل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية

من هناية شهر أأبريل  ادلاخلية، اعتباراً س تقا ة الس يد تيريي راجاوبيلني، مدير شعبة الرقابة أأحاطت اللجنُة علامً اب .26
 منظومة الأمم املتحدة. يفأأخرى نظمة لتو ي منصب مدير الرقابة ادلاخلية يف م ابنتقاهل قريبًا ، و2015

فقد قام الس يد تعاونه الوثيق مع اللجنة. ل و  راجاوبيلنيتقديرها للعمل املمتاز اذلي قام به الس يد  وسلت اللجنة .27
ز يتعز ب و  ،س تقاللهابتدعمي او  ،لويبول تعزيز وظيفة الرقابة ادلاخليةب قضاها يف منصبه رث من ثالث س نوات خالل أأك راجاوبيلني

 ملعايري املهنية.ا مع اً عامالتدقيق ادلاخيل والتقيمي توافقًا  حققت همامُ قيادته، يف ظل و. اإىل حد كبريها وأأداء اأأمهيهت

 لشعبة الرقابة ادلاخلية تعيني مدير جديد

دارة املوارد البرشية اللجنَة طلع أأ ، السادسة والثالثنيادلورة يف أأثناء  .28 التوظيف لشغل منصب مدير  معليةعىل مديُر اإ
لرقابة ادلاخلية. ليف معلية الاختيار، عىل النحو املتوىخ يف ميثاق الويبو أأن تسامه  اللجنةُ عرضت و . شعبة الرقابة ادلاخلية

دارةُ الوصف الوظيفي، بشأأن تعليقات واقرتاحات  اللجنةُ قدمت و  يف املوارد البرشية تكل التعليقات والاقرتاحات  ووضعت اإ
عالن الوظيفة الشاغرة.  عداد اإ دارة املوارد البرشية و الاعتبار عند اإ حاملا تُوَضع أأخرى  مرةً عىل استشارة اللجنة وافق مدير اإ

عىل توصية من جملس  بناءً و (. ا السادسة والثالثنيعن دورهتاللجنة ير من تقر  14الفقرة كام ورد يف ) التصفيةقامئة 
ىل الإدارة سوف تسعى ، تقابالامل من ميثاق الرقابة  43للفقرة  طبقاً قبل تعيني املرحش اخملتار، احلصول عىل موافقة اللجنة اإ

 ادلاخلية.

نشاؤه، وبأأنه سوف يبدأأ املقابالت يُ جملس ا السابعة والثالثني بأأن يف دورهت اللجنةُ غت بلِ أُ و  .29  اس تعراض قريباً رى اإ
 معلية التوظيف.للجنة أأي تدخل ، مل يكن  بعد ذكلالطلبات الواردة. وفامي

يطلب فهيا املوافقة  2015أأغسطس  24بتارخي  من املدير العام مذكرةً  ا الثامنة والثالثنييف دورهتوتسلّمت اللجنُة  .30
ىل املدير العاماللجنُة مت قد  و تعيني املرحش اخملتار. عىل  الرشوط املرحش املقرتح يف ضوء سرية اس تعرضت بعد أأن  ردها اإ

عالن الوظ الواردة يف   الشاغرة. ةفياإ

 شعبة الرقابة ادلاخلية تقيمي أأداء مدير

شعبة الرقابة  املدير العام يتوىل تقيمي أأداء مديرح اليت تن  عىل أأن "نق  من ميثاق الرقابة ادلاخلية املُ  45للفقرة  وفقاً  .31
ىل  ، استناداً معلومات اللجنةُ ، قدمت "، بعد تلقي معلومات من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة والتشاور معهاادلاخلية اإ
الأداء وتمنية قدرات دارة لإ الويبو نظام ، يف 2014لعام شعبة الرقابة ادلاخلية ملدير اليت ُوضعت ابلعمل املتعلقة الأهداف 
ىل(. PMSDSاملوظفني )   املدير العام.وُأرِسل التقيمُي مكتواًب اإ
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 القامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، وموظفو الشعبة

فنديوغلومع الس يد  السابعة والثالثني هتايف دوراجمتعت اللجنُة  .32  شعبة الرقابة ادلاخلية ديرمب، القامئ بأأعامل توناكي اإ
 .يف شعبة الرقابة ادلاخليةيف وظيفته كرئيس لقسم التدقيق ادلاخيل  أأيضاً س متر ، اذلي سي  حديثاً عني  املُ 

أأمني  عاون ومنصباملالتقيمي منصب موظف أأن ب غت اللجنةُ بلِ ، أُ ينخر شعبة الرقابة ادلاخلية ال  وظفي مبوفامي يتعلق  .33
 .شعبة الرقابة ادلاخليةر ابس تثناء منصب مديمرسورة بأأن ُشغلت مجيع الشواغر، اكنت اللجنة و . غالقسم التحقيقات قد شُ 

 مرشوع س ياسة نرش تقارير الرقابة

جراءات التشغيل امل اكنت اللجنة قد قدمت فامي س بق معلومات عن  .34 ها دّ عِ اليت تُ  لنرش تقارير الرقابةعيارية مجموعة من اإ
من دواعي رسور اللجنة أأن علمت  اكنو نرش تقارير الرقابة يف املس تقبل،  شعبة الرقابة ادلاخلية من أأجل الاسرتشاد هبا عند

عدم بشأأن ، معايري مفصةل من مضن ما يقدمهمرشوع الس ياسة، ويقدم يف الاعتبار.  ا قد ُوِضعتخالهتاومد اتعليقاهتأأن 
وف حا ة تنفيذ التوصيات سورحبت اللجنُة أأيضًا بأأن  لرسية.تتعلق اب بابس  لأ  ارير أأو جحب أأجزاء مهناتقال الكشف عن 

ث   راقبة تطبيق هذه الس ياسة.مبلجنة ال س تقوم و التقارير. ذاهتا اليت تُنرش علهيا نرش عىل صفحة الويب تُ و  دورايً حُتد 

 املراجعة ادلاخلية للحساابت جمي.

 راجعة ادلاخلية للحساابتمرشوع دليل امل 

 دليل مرشوعَ اللجنُة  وتعترب. بشأأنه تعليقات   توقدماملراجعة ادلاخلية للحساابت، مرشوع دليل  ت اللجنةُ اس تعرض .35
من مراجعي احلساابت والكياانت اخلاضعة  يسرتشد هبا لكل ابملعلومات  وغنيةً  شامةلً  وثيقةً  ية للحساابتادلاخل املراجعة 
 .مراجعة احلساابت معلية يفللمراجعة 

 مرشوع اسرتاتيجية مراجعة احلساابت

ىل  أأكرث وضوحاً عىل حنو شارة الإ عىل رضورة  توشدداحلساابت،  مرشوع اسرتاتيجية مراجعةت اللجنُة اس تعرض .36 اإ
دارة اخملاطر املؤسس ية نظام الويبو لإ  رد يفتو املديرون ددها حيخماطر من املنظمة ما يوجد عىل مس توى بني القامئة الروابط 

(ERMومعلية تقيمي خماطر مراجعة ) .احلساابت اليت تقوم هبا شعبة الرقابة ادلاخلية 

 ادلاخلية للحساابتتقارير املراجعة 

مراجعة داخلية أأربعة تقارير  ،دارةالإ و  ابلشرتاك مع شعبة الرقابة ادلاخلية ،الفرتةهذه خالل  ت اللجنةُ اس تعرض .37
دارة الأصول"، و"أأاكدميية الويبو"و"، الغري"خماطر للحساابت بشأأن  ىل تقرير و"السالمة والأمن"،  ،"اإ ضافًة اإ عن "رصد اإ
 الاس تثناءات".

دارة  مساراتقمّي  التدقيقواعي رسور اللجنة أأن علمت أأن من د اكنو  .38 وجه بمسارات ُمحََكة الويبو بأأهنا أأصول اإ
. وفامي يتعلق مواصةل حتسني الضوابط ادلاخلية املتعلقة بتتبع الأصول والتحقق املادي مهنا احلاجة اإىلعىل الرمغ من عام، 

دراج بند خاص  ت اللجنةُ برح   غري،تدقيق خماطر الب  لشعبة الرقابة  يسمحمما الويبو، رشوط العامة لعقود لتدقيق يف ال ابابإ
نشاءخطة اللجنُة  رقدِّ ، حسب الاقتضاء. وتُ مبراجعة حساابت املتعاقدينادلاخلية  ترغب يف ، و يننظام عقوابت املورد اإ

 احلصول عىل معلومات عن التقدم احملرز يف هذا الصدد.
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ضفاء الطابع  عىلستساعد  احلساابت مراجعأأن توصيات  للجنةُ عتقد اأأاكدميية الويبو، ت  حساابت راجعةمبوفامي يتعلق  .39 اإ
تعممي توصيات يتوقف عىل صدور بعض ال تنفيذ أأن  الإدارةُ وضت . وأأ الرمسي عىل تعديل وضع الأاكدميية وتنفيذ ذكل التعديل

داري جديد حيُ  أأكدت للجنة أأن العمل عىل تنفيذ التوصيات  ا، ولكهناومسؤولياهت هاوأأدوار  هاوأأهداف  الأاكدميية د رسا ةدِّ اإ
 بدأأ دون تأأخري.ي الأخرى س 

يف الوقت املناسب  اذلي ُأجري السالمة والأمن، رحبت اللجنة هبذا الاس تعراضمبراجعة حساابت وفامي يتعلق  .40
عدة ممارسات جيدة يف جمال السالمة  دت املراجعةُ حد   أأن  ب. وأأعربت اللجنة عن رسورها لعمل الويبوابلنس بة  حيويجملال 

 توصياتال قبلت مجيع قد دارة الإ أأن فأأحاطت اللجنة علامً ب، راجعةا املهتوالأمن. أأما ابلنس بة جملالت التحسني اليت حدد
. 2015حبلول هناية عام املتقدمة ولوية ذات الأ تنفيذ التوصيات الأربع ب ملزتمة بأأهنا اليت قدهما ُمراجع احلساابت، و  العرش
عالمأأن تكون ميكن  احلساابت اللجنة أأن نتاجئ مراجعةوتعتقد  ُ ل  مصدر توجيه واإ رئيس الو   حديثاً عني  كبري موظفي الأمن امل

 ابلرسية، تتعلق لأس باب نرَش يُ  لن التقرير أأنب اللجنة غتبلِ وأُ . مسؤولياهتام يفالسالمة والأمن القادم دلائرة تنس يق شؤون 
 بعض املعلومات احلساسة.ن تضم  لتقرير الأن 

وقد ، اجراءاهتاإ و الويبو رصد اس تثناءات س ياسات  بشأأنًا من شعبة الرقابة ادلاخلية تقرير أأيضًا  اللجنةُ ت اس تعرضو  .41
قواعد  يف تطبيق بعض الاس تثناءات القليةل جداً  وجود. وخل  التقرير اإىل تس تثناءاالإدارة لال تعزيز رصدغية ب ُأِعد  التقرير 

ه ل توجد حاجة أأناتفقت اللجنُة يف الرأأي مع شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عىل هذا الأساس،  وبناءً . الويبو ولواحئها وتعلاميهتا
مبثابة احلا ي نتاجئ التقرير عىل أأن تكون  س نوايً يكون الرصد من ذكل أأن  بدلً ميكن ولكن ابس مترار، رصد الاس تثناءات  اإىل

 .مقارنةلل أأساس

 التقيمي دال.

 مرشوع س ياسة التقيمي

 ه شعبة الرقابة ادلاخليةي أأعدترشوع س ياسة التقيمي اجلديدة اذلا الثامنة والثالثني م يف دورهت اللجنةُ اس تعرضت  .42
 لتقيمي اخلاريج جلودة وظيفة التقيمي.التوصيات  اس تجابةً 

ويصف  ،مبادئ وظيفة التقيمي يف الويبوبوضوح يُريس وثيقة الترى أأن مرشوع واكن من دواعي رسور اللجنة أأن  .43
ىل  اللجنةُ وقدمت يف التقياميت املركزية والالمركزية.  شعبة الرقابة ادلاخليةدور  من  اً عدد شعبة الرقابة ادلاخليةمدير اإ

 .يف شلكها الهنايئ س ياسة التقيمي اجلديدةا عند صياغة املقرتحات للنظر فهي

 تقارير التقيمي

"الهدف  بشأأنثالثة تقارير تقيمي  ،والإدارة ، ابلشرتاك مع شعبة الرقابة ادلاخليةهذه الفرتة خاللاس تعرضت اللجنة  .44
ذاكء الاالاسرتاتيجي السادس: التعاون ادلو ي عىل  )املراحل التقدير و لماكفأ ت لالويبو برانم  "ولملكية الفكرية"، ل حرتام اإ

 ".2014-2010يف ش ييل  تقيمي حمفظة البدل( و"2014-2013التجريبية 

زاء  ةً قلق اللجنةُ اكنت و  .45 : الرشاكت 30تقيمي الربانم  اخلاص ب تقرير التقيمي صيغة الهنائية ل كبري يف وضع ال ال تأأخري ال اإ
يف وقت تقرير التقيمي لعوا عىل مرشوع قد اط   املعنينيمديري الربام  غت اللجنة بأأن بلِ . وأُ والابتاكرالصغرية واملتوسطة 

لتعليقات الإدارة مل تأأن ، يف حني 2015أأبريل  30، هو مبكر أأن رضورة عىل  اللجنةُ  شددت. و 2015يف أأغسطس  رد اإ
 تعليقاهتم يف الوقت املناسب.أأن يقدموا الربام  بنشاط يف همام الرقابة و  ومدير يشارك 
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 التحقيق

 أأسدت، قضااييف العديد من الو. فهياالأحاكم الصادرة و ُأطِلعت اللجنة ابنتظام عىل حا ة قضااي التحقيقات اجلارية  .46
ىل  املشورةَ  اللجنةُ   وقتاً اللجنة  تتضارب يف املصاحل. وكرسقضااي اليت ياُلحظ فهيا وجود لايف  شعبة الرقابة ادلاخليةمدير اإ
سداءيف  طويالً  ىل ر املشورة  اإ  .قضاايبعض هذه ال بشأأن اموالتفاعل معهورئيس جلنة التنس يق  امجلعية العامةئيس اإ

النامجة عن أأحد تقارير تورط الإدارة  شعبة الرقابة ادلاخلية مع مدير الثامنة والثالثنيانقشت اللجنة يف دورهتا و .47
ىل أأظهر احلاجة مما التحقيق،   .النفاذ املادي ضوابطو تعزيز املعلومات احلالية اإ

 متابعة توصيات الرقابة هاء.

 اخلاريجوالتدقيق الرقابة ادلاخلية توصيات 

اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة  بأأن  توصيات جلنة الربانم  واملزيانية عىل امجلعية العامة أأحاطت اللجنة علامً مبوافقة  .48
وتوصيات شعبة الرقابة لتوصيات اللجنة  اس تعراض الإجراءات اليت تتخذها الأمانة اس تجابةً أأن تواصل لوليهتا،  وفقاً ينبغي، 
 .اإىل جلنة الربانم  واملزيانية شأأنهذا ال يف كثب ورفع تقارير ومراقبهتا عن ادلاخلية 

توصيات ال  ثالثة أأشهرلك أأيضًا س تعرض وت وصيات الرقابة مرتني يف الس نة. مجيع تحا ة تنفيذ اللجنُة  وتس تعرض .49
شعبة الرقابة و  بني الإدارةينشأأ أأي خالف عقب دون تنفيذ املغلقة عالية اخملاطر والتوصيات الجدًا عالية الاطر ذات اخمل
حدى ال حصة  بشأأن ادلاخلية  خاطر املتبقية.قبول الإدارة للم مما يسفر عن اتتوصياإ

عادة تقيمي اخملاطر املتبقية املتعلقة عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابإ  ا السابعة والثالثنييف دورهتوأأشارت اللجنة  .50
ما مجموعه اكن هناك  2015أأغسطس  يف وأأحاطت اللجنة علامً بأأنه ذلكل. اخملاطر وفقاً تصنيف تعديل ب و  ،لتوصيات املعلقةاب

عادة تقيمي اخملاطر املتبقية.هذا . و متقدمةذات أأولوية % مهنا 66واكن ذ بعد ابلاكمل، نف  مل تُ  ةتوصي 176  يعكس املوقف بعد اإ

احلساابت  ومراجع قدهمااليت  الإحدى والعرشين التوصيات تشمل بعدُ  لهذه الأرقام أأحاطت اللجنة علامً بأأن و  .51
 .2015يوليو  7 املؤرخ، 2014عن الس نة املالية  يف تقريرمه يوناخلارج 

 توصيات وحدة التفتيش املشرتكة

أأحاطت . و اومذكراهت ن تقارير وحدة التفتيش املشرتكةعالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املنبثقة ت اللجنة عىل طلعأُ  .52
مت  ةتوصي 77اللجنة علامً يف دورهتا السابعة والثالثني بوجود  أأعربت . ومع ذكل، ل تزال معلقةً  2014و 2010بني عايم قُّدِ

 2013يف هناية عام % 29رفع معدل التنفيذ الشامل من مما ، 2014تنفيذ يف عام ال حراز تقدم كبري يف اللجنة عن رسورها ابإ 
ىل   .2014يف هناية عام  %55اإ

ّ لويبو. ابصةل  اتذ غريمن التوصيات  اً عدداعتربت الإدارة كام أأحاطت اللجنُة علامً بأأن  .53 عىل  الإدارةَ  لجنةُ ت ال وحث
 تعليق عىل مرشوع التقرير.ال  أأن يكون ذكل حنيل فض  مع وحدة التفتيش املشرتكة يف مرحةل مبكرة، ويُ الت مناقشة هذه احل

ُ ب اللجنةَ  دارةُ الإ لغت ، أأبالثامنة والثالثنيويف ادلورة  .54 مة من أأن مجيع التوصيات امل وحدة التفتيش املشرتكة يف قد 
ُ قد  (JIU/REP/2014/2)" اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو("املعنون  اتقريره ذت فِّ ن

ىل الهيئة الترشيعية. ةوّج  مُ ابس تثناء ثالث توصيات   اإ
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 وأأمني املظامل ياتالأخالق  واو.

 مكتب الأخالقيات

سوف  –يف منظومة الأمم املتحدة املُت بعة املثىل  ةلمامرسل وفقاً  – اللجنَة بأأن رئيس مكتب الأخالقيات أأبلغت الإدارةُ  .55
سوف لرئيس مكتب الأخالقيات التقرير الس نوي وُأبِلغت اللجنة أأيضًا بأأن . مبارشةً  املدير العاميرفع تقاريره يف املس تقبل اإىل 

م  الس نوي بشأأن املوارد املدير العام تقرير ب  اً مرفقوليس بوصفه  ،مس تقالً  اً تقرير بوصفه  –طبقًا لأحد اقرتاحات اجلنة  –يُقد 
 البرشية. وهذا من شأأنه التأأكيد عىل ادلور املس تقل ملكتب الأخالقيات.

ن قرتاح أ خر ابوفامي يتعلق  .56 خطة العمل الس نوية ملكتب الأخالقيات ميكن أأن تس تفيد من اس تعراض للجنة تقول فيه اإ
 نظراً  مبارشةً مكتب الأخالقيات فاعل مع رئيس سوف تت اأأهنب اللجنةغت بلِ ، أُ يف شلكها الهنايئ هتاقبل صياغلها اللجنة 

 .مكتب الأخالقيات معللس تقاللية 

دا طلع مديرُ أأ ، الثامنة والثالثنيوقبل انعقاد ادلورة  .57 رئيس مكتب عىل معلية توظيف  اللجنةَ رة املوارد البرشية اإ
 .2015سبمترب  15اعتبارا من  عني  ني سوف يُ املرحشأأحد أأن ب الثامنة والثالثنيغت اللجنة يف دورهتا بلِ أُ و . الأخالقيات

 أأمني املظامل

ىل ام مع أأمني املظامل املنهتية وليته اذلي قد  اجمتعت اللجنة  .58 حاطةً اإ هذا خالل ورأأت اللجنة عن العمل.  جلنة اإ
نظر فهيا فريق الإدارة العليا، ي وفر معلومات قمية ل يظامل ميكن أأن اخلاص بأأمني املاإحصاءات عبء العمل  أأن حتليلالاجامتع 

دارة املوارد البرشية عىل وجه اخلصوص، دون انهتاك   كتب أأمني املظامل.مل ة يخالقيات املهن الأ رسية أأو ال واإ

 ت البناء اجلديدةمرشوعا .زاي

ا السابعة والثالثني يف دورهتُأبِلغت اللجنة قد ف. ايف مرشوع البناء اجلديد خالل دوراهتاحملرز لتقدم اللجنة ابغت بلِ أُ  .59
املقاول واملقاول من  لسامح بغلق حساابتل  هتاوالتحقق من حصقاعة املؤمترات اجلديدة أأعامل عملية اجلارية ملراجعة فواتري ابل 

ن وجدت، س  وأأحاطت اللجنة علامً بأأن الباطن.  د يف ضوء حد  تُ احلساابت اخلتامية ومتطلبات المتويل الإضافية املرتبطة هبا، اإ
 .نياملعني نياملهني الأطرافنتاجئ املناقشات اجلارية مع 

بأأن  ملرافق الويبو اخملصصة للمؤمترات، وأأحاطت علامً س تخدام اخلاريج اخلاصة ابلس ياسة ت اللجنُة ال اس تعرضو  .60
 .2015يف هناية عام معدلت الرسوم سوف يُعاد النظر فهيا 

 التس يري والإدارة حاء.

مبادرات الإدارة، مبا يف ذكل الإدارة تقدميي بشأأن ش ىت  عرضمن ا السادسة والثالثني يف دورهتاللجنة اس تفادت  .61
دارة اخملاطر ،القامئة عىل النتاجئ املناقشات عىل حتسني الإطار التنظميي للويبو، وكذكل دم  ورك زت والرقابة ادلاخلية.  ،واإ

دارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية.  اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية، وأُ  ا السابعة والثالثنييف دورهت اللجنة تعطلِ وأُ  .62 . للجدول الزمين وفقاً تس يري غت أأهنا بلِ عىل اإ
عىل مس توى الربام ، ل س امي ، ةمسؤو ة عن العملي التشغيليةأأن تكون مجيع الوحدات عىل أأمهية من جديد وأأكدت اللجنة 

ىل تلقي مزيد من التحديثات . وتتطلع اللجنهتادار اإ و  مهنا لتخفيفامن خالل حتديد اخملاطر ومقرتحات  عداد سل بشأأن ة اإ اإ
طارجعهل متوافقًا مع و التجارية اخملاطر   تنفيذ.ال الرقابة ادلاخلية. وس تواصل اللجنة متابعة التقدم احملرز يف  اإ
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، وهو كبري موظفي املعلوماتوتأأمني من شعبة الأ مع املدير اجلديد ل السادسة والثالثني يف ادلورة واجمتعت اللجنة  .63
ىل ، هذا املنصب اجلديد وجودا للنظر، بعد عن تقديرهاللجنة  تأأعربو ملنظمة. الأمن يف ا املعلومات والأمن  تكنولوجيان أأماإ
 ال ن بطريقة متاكمةل. اممعهوالتعامل  هامس ياق املادي يف 

املنظامت  ودائععن الاحتفاظ بوقف ابلتمن أأجل التعامل مع اخملاطر النامجة عن قرار البنك الوطين السويرسي و  .64
النقدية والعهدة  ستامرلال بديةل اً هُنُج صيغت أأن الأمانة ب اللجنةَ  دارةُ الإ أأبلغت  ،ي وعن قبولهاسويرس ال فرنك ابلاملقومة  ادلولية

ُ  م هذهقد  وس تُ  ،ابلتشاور مع اخلرباء  تقدر اللجنةُ لتنظر فهيا ادلول الأعضاء يف ادلورة املقبةل للجنة الربانم  واملزيانية. و  الهن 
 .هذا الأمر ابنتظاموستتابع  ،بذل يف هذا الشأأنجلهود اليت تُ ا

النفقات توجهيات ادلول الأعضاء، بناء عىل  تتضمن، 2016/17وثيقة الربانم  واملزيانية للثنائية  أأناللجنة بغت بلِ وأُ  .65
املرصوفات نفقات و مجموع ال  ام يللك مرشوع رأأسيُعرض أأن ت اللجنة اقرتحو . هباعلق ربام  اليت تتؤوس الحتت ر الرأأساملية 

 .وافقت الإدارة عىل ذكلالية. و ام  احلمزيانية الرب املقرتحة للموافقة علهيا يف  السابقة والنفقات الثنائيةاملتكبدة حىت هناية 

عدادهاكن احلالية من الثنائية أأن تقرير أأداء الربانم  للس نة الأوىل أأحاطت اللجنة علامً مع املوافقة بو  .66 ابلتوازي  يري اإ
 املقبةل. ايف دورهتالربانم  واملزيانية عرض عىل جلنة يُ اجلديدة وس   لثنائيةزيانية ل اقرتاح الربانم  واملمع 

دخالها عىل الا رابعًا.  ختصاصاتالتعديالت املُقرَتح اإ

، 2015ومارس  2014 )نومفرب دورتهيا اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني خالل اختصاصاهتات اللجنُة اس تعرض .67
)الوثيقة  السادسة والثالثني للجنةورة ادلل يف تقرير سج  عىل النحو املُ ، عديالتمن الت ، واقرتحت عدداً عىل التوا ي(

WO/IAOC/36/2.) 

حسب  والنظر فهيا اس تعراضهاجرى  تعليقات  شعبة الرقابة ادلاخلية ادلول الأعضاء ومن مدير تسلمت اللجنُة من و  .68
دخالها مزيد من التعديالت املقرتح وأأسفرت هذه التعليقات عنالأصول.  عىل هذه الإدارة عت لِ ُأط  و  ،عىل الاختصاصات اإ
ىل جلنة الربانم  واملزيانية للموافقة علهيا يف دورهت تمدِّ وقُ التعديالت   .الرابعة والعرشين ابعد ذكل اإ

 وفامي ييل التعديالت الرئيس ية املقرتحة: .69

 عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية؛ مواءمة الاختصاصات مع التغيريات اليت أأدخلت مؤخراً  ()أأ 
 أأفضل املامرسات يف معل جلان الرقابة؛دم  بعض من  )ب(
طار  )ج( توضيح دور اللجنة يف تقدمي املشورة يف جمال التحقيقات، مبا يف ذكل احلالت اليت ل يشملها اإ
 القامئ؛ الرقابة
 تعزيز الرقابة املس تقةل عىل املهمة الأخالقية للويبو؛ )د(
 حاكم الفرتة الانتقالية الأوىل مل تعد وجهية.ن أأ اإ ملتعلق ابلعضوية واملؤهالت، حيث تبس يط القسم ا )ه(

ماكنية هو ال ن ين  عىل ، و نظاهما ادلاخيل وعدلته امسة والثالثنيواس تعرضت اللجنة يف دورهتا اخل .70 دورة عقد اإ
 يف حا ة الاس تعجال. لكرتونيةية عن طريق الاجامتعات الإ اس تثنائ 

 مالحظات ختامية خامسًا.

عىل  الشعبةوالقامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، املدير السابق ل و الإدارة، و عام، املدير الاللجنة أأن تشكر تود  .71
اتحة ، و هامع  تفاعلال يف  موانفتاهح موضوهحوقهتم، و   الواثئق يف الوقت املناسب.عىل اإ

 ]هناية الوثيقة[


