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WO/GA/48/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 أأغسطس 2التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3من جنيف، 

 
 

 تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

عدادمن  مانة اإ  الأ

حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"، وهو مطروح عىل جلنة الويبو للربانمج  .1
ىل أأغسطس  29والعرشين )من  اخلامسةواملزيانية يف دورهتا   (.2016سبمترب  2اإ

ليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية وسرتد أأية قرارات للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة القرارات ا .2
 (.A/56/12)الوثيقة 

 

 [WO/PBC/25/2]تيل ذكل الوثيقة 
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WO/PBC/25/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 يونيو 30التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 اخلامسة والعشرونالدورة 
ىل  29جنيف، من   2016سبمترب  2أأغسطس اإ

 
 

  جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابةتقرير 

مانة عداد الأ  من اإ

للرقابة"، اذلي أأعّدته اللجنة، وهو يشمل الفرتة حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  .1
ىل  2015 سبمترب 1 من  .2016يونيو  30اإ

 وفامي ييل النص املقرتح لفقرة القرار: .2

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية العامة للويبو  .3 
بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة  ابلإحاطة علام

 (.WO/PBC/25/2)الوثيقة 

 

 للرقابة[ ]ييل ذكل تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
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 التقرير الس نوي

 للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

 2016 يونيو 30اإىل  2015سبمترب  1عن الفرتة من 

 2016 يونيو 30
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 مقدمة أأول.
م جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  .1 تقريرا س نواي اإىل جلنة الربانمج  –ا لختصاصاهتا وفق   –لرقابة )اللجنة( لتُقّدِّ

ىل امجلعية العامة للويبو.واملزيانية   واإ

 رقابية. ويه جلنة خرباء استشارية مس تقةل وهجة 2005نشئت جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف أ  و  .2
ىل مساعدة ادلول الأعضاء يف ، يه هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة وللجنة الربانمج واملزيانية. وخارجية دورها أأداء هتدف اإ
 ولياهتا الإدارية.ؤ مسوممارسة  الرقايب

ىل  2015سبمترب  1من ويغطي هذا التقرير الفرتة  .3 م القسم الثاين منو . 2016يونيو  30اإ حملة عامة عن دورات  هيُقّدِّ
م القسُم الثالث تفاصيل املسائل اليت اس تعرضهتا اللجنة خالل هذه الفرتةبيامن اللجنة وتشكيلها وأأساليب معلها.   .يُقّدِّ

 ادلورات الفصلية والتشكيل وأأساليب العمل اثنيا .
 ادلورات الفصلية

ىل  7ثالث جلسات فصلية: يف الفرتة من  اللجنة وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، عقدت  .4  2015ديسمرب  10اإ
ىل  15من و (؛ التاسعة والثالثون)ادلورة   2016يونيو  3ىل اإ مايو  30(؛ ومن الأربعون)ادلورة  2016مارس  18اإ

عالميا مع ممثيل ادلول الأعضاء تختصاصاهتا، ل ووفقا(. احلادية والأربعون ورةادل) انهتاء لك دورة،  عقبعقد اللجنة اجامتعا اإ
ىل تو   .نة الربانمج واملزيانيةجل قدم تقريرا اإ

 الأعضاء اجلدد اختيارتشكيل اللجنة واإجراء 

يعملون بصفهتم الشخصية وبشلك مس تقل و  ،اجلغرافيةتتأألف اللجنة من س بعة أأعضاء ُمختارين من مجموعات الويبو و  .5
الأربعني  ايف دورهت ينوفقا لختصاصاهتا ونظاهما ادلاخيل، انتخبت اللجنة رئيسا وانئبا للرئيس جديدو عن ادلول الأعضاء. 

 تالية أأسامؤمه:. وتتأألف اللجنة من الأعضاء ال عىل الفوراجلديد  همام منصبه هامالك وقد ابرش. 2016يف مارس اليت ُعقدت 

 )مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق(  ، رئيس اللجنةالس يد غابور أ مون -

غربت اكلتنباخ -  )اجملموعة ابء( ، انئب رئيس اللجنةالس يد اإ

 )اجملموعة الأفريقية(، رئيسة الس يدة ماري نكويب -

 الس يد أأنول شاتريج )اجملموعة ال س يوية( -

 يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية(الس يد نيكولي لوزنسيك )مجموعة دول أ س   -

 الس يد فرانندو نكيتني )مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب( -

 الس يد تشانغ غوانغليانغ )الصني( -

 .التشكيل احلايل للجنة يعكس التوازن واملزج املناسب للمهارات والتخصصات واخلرباتول يزال 

وفقا لعملية  موسيمت استبداهل ،2016الس بعة يف هناية عام  هئامن أأعضا أأعضاء اللجنة مخسة ومن املقرر أأن يغادر .6
 .WO/GA/39/13من الوثيقة  28يف الفقرة  الواردةالاختيار 
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 شمل معليةت . و هيامعلية الاختيار ودور اللجنة ف ت معهوانقش ،اجلدد عضاءالأ  اختيار جلنةمع أأمني  ت اللجنةاجمتعو  .7
ىل بنتيجة الفرز  بصورة مبدئية، ورفع تقرير طلبا 136ز بفر  قيام خبري استشاري الاختيار  .جلنة الاختياراإ

ىل  اخلبري الاستشاريوقدم  .8 الطلبات،  لهذه وتصنيفهاتقيمي اللجنة ويف ضوء تطلبات الأهلية. ب  تفي طلبا 48 اللجنةاإ
جلنة ترفع وبناء عىل نتاجئ املقابالت، . هتممقابال اذلين س تجريملريحني ابوضع قامئة خمترصة ب معلهانة الاختيار جل  تواصل

 .اخلامسة والعرشين اخالل دورهتللبت فهيا نة الربانمج واملزيانية جل الاختيار توصياهتا اإىل 

 أأساليب العمل

سداء واإ ، ةتنفيذيهيئة اللجنة وليست  .9 من كبار  همع املدير العام للويبو وغري  تعاوهناخالل من  املشورةمنا تقوم ابإ
اليت تُقدم ىل التقارير واملعلومات اإ  وتستند هذه املشورة أأساسا .واملراجع اخلاريج، الرقابة ادلاخلية شعبة مديرمثل املديرين، 

لهيا. وُُتري اللجنة املزيد ىل  قبل أأن تتوصلبشأأن املسائل ذات الصةل  ةاخليادل تمن املداول اإ  اس تنتاجاهتا.اإ

 لأمم املتحدةيف اجعة التفاعل مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للمرا

لأمم املتحدة، اجمتعت اللجنة مع أأعضاء اللجنة يف ا للمراجعةعوة من اللجنة الاستشارية املس تقةل دل واس تجابة .10
جمالت الرتكزي  يفالتفاعل عىل تبادل وهجات النظر  وانصب. ا التاسعة والثالثنيالاستشارية املس تقةل خالل دورهت

 ومنأأفضل املامرسات.  تقامسبني جلان الرقابة يف منظومة الأمم املتحدة، با يف ذكل  املمكنتنس يق ال والتعاون و  ،رئيس يةال
دارة  غري املنفذةمناقش هتا التوصيات  جرتاملوضوعات اليت  املتعلقة ابلرقابة، وتنس يق أأنشطة املراجعة ادلاخلية واخلارجية واإ

 اخملاطر.

منظومة الأمم  يفلرقابة اتلف جلان خم لتعزيز التفاعل بني  شرتكةمتش يا مع توصية وحدة التفتيش امل و ويف وقت لحق،  .11
منظومة  يفرؤساء ونواب رؤساء جلان الرقابة يضم عقد اجامتع للمراجعة املتحدة، اقرتح رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل 

ذه اللجنة هب ترحبو . شرتكامل ملناقشة املوضوعات وتبادل اخلربات ذات الاهامتم  ،2016 منالأمم املتحدة يف وقت لحق 
 املبادرة.

 املسائل املُس تعَرضة اثلثا .

 الرقابة ادلاخلية .أأ  

 خطة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ خطة العمل

 لأن وأأبدت ارتياهحا ،2016مرشوع خطة الرقابة ادلاخلية لعام  ت اللجنةوفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية، اس تعرضو  .12
اليت تضمنت  ،قدمت اللجنة املشورةو ذات أأولوية.  أأخرى جمالتوعىل عالية، الاطر اخملركز عىل يهام الرقابة مل املزجي املقرتح 

وتعزيز  ،املهام اخملططة جدوى ضامنل وذكل ،أأفضلعىل حنو  اخملططةلمهام ل  الزمنيةزيانيات املو  ،عرض افرتاضات املوارد
 لخطة.ل الصيغة الهنائيةوضع خذت اقرتاحات اللجنة يف الاعتبار عند وقد أ  تنفيذ اخلطة.  رصد

املهام اجلارية  ة حاةلناقشم و  أأنشطة شعبة الرقابة ادلاخلية، تقريرابس تعراض ، تعقدهايف لك دورة  وتقوم اللجنة .13
قةل أأنه عىل الرمغ من ملالحظة دير. وأأعربت اللجنة عن ورورها املالقامئ بأأعامل مع الأنشطة الرقابية غريها من و  ة،واخملطط
 الصحيح.  عىل املسار بوجه عاميسري تنفيذ خطة الرقابة  فاإن ،املوظفنيعدد 
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 عيني مدير جديد لشعبة الرقابة ادلاخليةت 

 ةورادلقبل و شعبة الرقابة ادلاخلية.  مدير تعيني موضوعمع املدير العام  اللجنة ، انقشتالتاسعة والثالثنييف ادلورة و .14
جراء   يتعلقفاميالأمانة مشورة اللجنة  المتست، الأربعني عالن عىل بعض التغيريات املقرتحة ابإ ، وذكل الوظيفة الشاغرةاإ
الأمانة  قبلهتا يت، المالحظاهتا التعقيبيةانقشت اللجنة التغيريات املقرتحة، وقدمت و. زايدة عدد املريحني احملمتلنيهبدف 

عالن ، ذكل يف ضوءمت، ابلاكمل و  عىل موقع الويبو. الوظيفة الشاغرةنرش اإ

دارة املوارد البرشية اللجنة عىل ويف ادلورة احلادية والأربعني،  .15 التوظيف، واجلدول الزمين  معليةخطوات أأطلع مدير اإ
مانة يف مرحةل مبكرة من العملية.  املتوقع لها. وعرضت اللجنة تقدمي املساعدة للأ

  تقيمي أأداء القامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية

بة ادلاخلية، قدمت اللجنة معلومات لتقيمي الأداء الس نوي للقامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، ووفقا مليثاق الرقا .16
ىل املدير العام للنظر فهيا.  اإ

  موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية

ز شعبة الرقابة ادلاخلية ويف لك دورة من دوراهتا، تس تعرض اللجنة حاةل التوظيف يف .17 اء . وأأعربت اللجنة عن قلقها اإ
جازة لإ ، والتقاعد املبكر لرئيس قسم التقيمي، واالشعبةمس توى القيود النامجة، مضن أأس باب أأخرى، عن ُخلُو منصب مدير 

 متدة ملوظف أ خر.امل جازة الإ اصة لكبري موظفي التقيمي، و اخل

عيني رئيس لقسم ت  وانه جيري ،ويف دورهتا احلادية والأربعني، لحظت اللجنة أأن مثة خطوات اخُتذت لتحسني الوضع .18
تعيني حمقق جديد، سيبدأأ العمل قريبا بعد موافقة الأمانة عىل و مت تعيني بديل مؤقت لكبري موظفي التقيمي، كام التقيمي، 

 املنصب اجلديد.

 س ياسة نرش تقارير الرقابة

س ياسة نرش التقارير، اليت تقدم  شعبة الرقابة ادلاخلية، أأصدر مدير اللجنة، وبعد التشاور مع 2015ويف أأبريل  .19
طارا وتضع مبادئ لنرش تقارير الرقابة. وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، رصدت اللجنة تطبيق هذه الس ياسة، ولحظت  اإ

ىل التقارير سواء املنشورة بصيغة خالية من  احلاجة اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء مرارا وتكرارا للوصول بصورة ورية اإ
مات احلساسة أأم احملجوبة عن النرش. و ملعاجلة هذه املسأأةل، تعزتم اللجنة أأن تقرتح، بعد التشاور مع أأحصاب املصلحة، املعلو 

دخال تعديل عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية.  اإ

 ادلاخلية املراجعة

والإدارة، س بعة تقارير للمراجعة شعبة الرقابة ادلاخلية وخالل هذه الفرتة، اس تعرضت اللجنة، جنبا اإىل جنب مع  .20
عدادها خطة لتنفيذها.ل الإدارة  امتثالادلاخلية، تؤكد   توصيات املراجعة، واإ

 ( دارة اس مترارية الأعامل  (؛IA 2015-01اس تعراض اإ

 ( دارة مركز الويبو خلدمة العمالء  (؛IA 2015-07مراجعة حساابت اإ

  دارة اخلدمات التعاقدية الفرديةمراجعة حساابت  ؛(IA 2015-06) اإ

  ىل و  ؛(IA 2016-01)يف مرحةل ما قبل التنفيذ  ™Taleoأأداة اتليو للتوظيف اس تعراض نقل البياانت اإ
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  دارة أأداء املوظفنيحساابت  مراجعةو  ؛(IA 2015-04) اإ

  مراجعة حساابت برانمج حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية و(IA 2016-02)؛ 

  تقرير عن "رصد الاس تثناءات".و 

ىل مراجعة حساابت الأداءعمتدتا شعبة الرقابة ادلاخليةوأأعربت اللجنة عن ورورها لأن  .21 ضافة اإ ، بصورة منتظمة ، اإ
 هُنجا مبتكرة، مثل "املراجعة املس مترة" ملعامالت منتقاة، و"اس تعراضات ما قبل التنفيذ" للمشاريع.

 التقيمي

دخال تعديالت عليه يف وقت سابق، واس تعرضت اللجنة مرشوع س ياسة التقيمي املنقح، اذلي اكن .22 ت قد اقرتحت اإ
ضافية موضوعية وحتريرية لالإسهام يف حتسني  وأأبدت ارتياهحا لأن الوثيقة ال ن مركزة وموجزة. وقدمت اللجنة اقرتاحات اإ

ىل جانب التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء، يف توجيه الشعبة عند وضع  الوثيقة. وقد أأسهمت هذه الاقرتاحات، اإ
 الهنائية. هتاصيغيف لس ياسة ا

، تكون مجيع توصيات التقيمي اخلاريج جلودة وظيفة التقيمي قد نُفذت 2016وبصدور س ياسة التقيمي يف فرباير  .23
 ابلاكمل.

 وقدمت اقرتاحات بشأأنه. ،واس تعرضت اللجنة أأيضا مرشوع دليل التقيمي .24

الويبو: دروس مس تفادة وأ فاق ، بعنوان 2016عن التقيمي يف يناير  الشعبةوأأسهمت اللجنة يف حلقة معل أأقامهتا  .25
 تقيمي. ال يف جمال  الشعبةمن خالل عرض خربهتا يف التفاعل مع للمس تقبل، 

 اك مع الشعبة والإدارة، ثالثة تقارير للتقيمي:وخالل هذه الفرتة، اس تعرضت اللجنة، ابلشرت  .26

  سطة والابتاكر : الرشاكت الصغرية واملتو 30تقيمي الربانمج(EVAL 2014-04)؛ 

  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3تقيمي الربانمج :(EVAL 2015-01)؛ 

 ( تقيمي مرشوع الويبو التجرييب بشأأن التمنية املهنية للمرأأةEVAL 2016-02.) 

 التحقيق

 شعبة الرقابة ادلاخليةر مديمع القامئ بأأعامل  وتناقشالتحقيق.  حبالت علاماللجنة  حُتاط ويف لك دورة من دوراهتا. .27
ىل الشعبةاملشورة  وتُسدي التطورات ذات الصةل بعدد هذه احلالت، تضارب يف املصاحل احلالت اليت قد تنطوي عىل يف  اإ

 قدما.فهيا وتنصحها بشأأن كيفية امليض 

أأن التقيمي أأكد أأن  تعمل واس تعرضت اللجنة نتاجئ التقيمي اخلاريج جلودة وظيفة التحقيق، واكن من دواعي ورورها أأن .28
 ، عىل النحو املبني يف املبادئ وادللئل التوجهيية املوحدة للتحقيقات.للمعايري املقبوةل بشلك عامالشعبة تبارش معلها وفقا 

تنقيحات لس ياسة التحقيق ودليل التحقيق.  الشعبةومن أأجل تنفيذ توصيات التقيمي اخلاريج للجودة، أأعدت  .29
ضافية هذه التن  اللجنةاس تعرضت و  اقرتاحات الإدارة وجملس  أأسفرت عهناقيحات املقرتحة، كام اس تعرضت تغيريات اإ

دخال عدد من التغيريات ملواصةل حتسني الواثئق، وبصفة خاصة، من خالل تغطية الأفراد غري  املوظفني. واقرتحت اللجنة اإ
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سلطت اللجنة أأيضا الضوء عىل رضورة و  ، اذلين يشلكون رشحية كبرية ومزتايدة من موظفي الويبو.حيرصبشلك املوظفني 
نفاذ القانون. ىل السلطات الوطنية اخملتصة ابإ حاةل قضااي السلوك الإجرايم اإ  اإ

 ميثاق الرقابة ادلاخلية. وفقا ملا يقتضيهلتشاور، غرض اس ياسة التحقيق املنقحة املقرتحة لدلول الأعضاء ل حاليا وتُتاح .30

صدار  ،ليلادلو  ةلس ياسل  الصيغة الهنائيةوضع عىل  شعبة الرقابة القامئ بأأعامل مدير ت اللجنةجشعو  .31 يف أأقرب  هامواإ
 .فرصة ممكنة هل

 املراجعة اخلارجية .ب 

جراءه مت اختاذ أأناللجنة بملدير اجلديد للمراجعة اخلارجية، اذلي أأبلغ ابرحبت اللجنة  تاسعة والثالثني،ويف دورهتا ال  .32  ،اإ
املراجعة  أأثناءملراجعات املالية، املتعلقة اب لس اميتقارير املراجع اخلاريج،  الواردة يفالتوصيات املفتوحة  ستمت بوجبه مراجعة

 .ةاخلارجية الس نوي

وأ بلغت اللجنة أأيضا أأنه جيري حتميل التوصيات املنبثقة عن تقارير املراجع اخلاريج يف قاعدة بياانت  .33
TeamCentralغالق التوصيات يف القاعدة نفسها. وورت اللجنة ، اليت تتوىل الشعبة تشغيلها ، كام جيري تسجيل اإ

ملالحظة أأنه قد مت التغلب عىل الصعوابت الأولية، اليت واهجت املراجع اخلاريج عند اس تخدام قاعدة البياانت 
TeamCentral. 

التوصيات  بيامن تُصنفاطر، أأهنا عالية اخملبتقرير مراجع احلساابت اخلاريج  موجزالتوصيات الواردة يف مجيع تصنف و  .34
دارة املراجع اخلاريج، اليت اخملمتوسطة بأأهنا  املوجزغري املدرجة يف   يف تُدرجمل اطر. وتصنف التوصيات الواردة يف خطاابت اإ

عادة النظر يف تصنيف مسأأةل متوسطة أأو منخفضة اخملاطر. أأاثرت اللجنة  بأأهناتقرير املراجع اخلاريج  ولوايت الأ جدوى اإ
ليت ادارة أأو التطورات الأخرى الإ  اليت اختذهتا التصحيحيةالتدابري  يف ضوءلتوصيات مراجع احلساابت اخلاريج، صصة اخمل
 تؤثر عىل هذا التصنيف. قد

ىل مايو  2015يونيو من الس نوية للفرتة  املراجعةخطة معل عىل مدير املراجعة اخلارجية اللجنة وأأطلع  .35 ، 2016اإ
طة الرقابة خل ممكةل 2016 ة لعاماخملططهمام مراجعة احلساابت ن لأ  ارتياهحااللجنة عن  وأأبدتوانقش معايري الاختيار. 

 .ثىلة مُ يهو املفتاح لتغطية رقاب  ةواخلارجي ةادلاخلي املراجعة يتبأأن التنس يق الفعال بني وظيف ، وأأعربت عن اعتقادهاادلاخلية

 2015 للس نة املالية تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

لقوامئ املالية عن الس نة ا ةمراجع انهتىى مناملراجع اخلاريج أأن دارة اللجنة الإ ، أأبلغت احلادية والأربعني يف دورهتاو .36
مع  ،2016مايو 20 يف رساةل الإدارةمرشوع  وأأرسل، 2016بني شهري أأبريل ومايو  ،2015ديسمرب  31املالية املنهتية يف 
ن ادلورة أأثناء انعقاد متاحامل يكن مرشوع تقرير املراجع اخلاريج  ومع أأن. دهمةل أأس بوعني للر  عىل لجنة ال  اطلعتدارة الإ ، فاإ

 املراجعة.عن  الناش ئةاملسائل 

كرسوم  ُحصلتمليون فرنك سويرسي  4.7عن مبلغ  السلمي الإفصاحومن املسائل اليت أأاثرها املراجع اخلاريج  .37
 ونظرا لعدم توفر أأيةمن مكتب براءات وطين معني.  )معاهدة التعاون( التعاون بشأأن الرباءاتمعاهدة مس تحقة لإيداعات 

لهياميكن  اليت الس نواتبشأأن تفاصيل  س ناد املبلغ اإ يرادات عىل عرض هذا املبلغالإدارة مع املراجع اخلاريج  اتفقت بدقة، اإ  اكإ
 الحظات عىل البياانت املالية والتقرير املايل.امل يفمناسب عهنا بشلك مع الإفصاح  ،2015لعام  غري متكررة

 :لمراجعةلتوصيات التالية ال دارة الإ قبلت و  .38
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  يرادات الرسوم ادلولية رمق للتوفيق بني  مناس بة وضع أ ليةبتوصية للويبو ىل  املستنِّدعاهدة التعاون مع الرمق ملاإ  طلباتاإ
 ؛املعنيةعاهدة املنشور للس نة امل

  يف البياانت املالية منصفةقميهتا بصورة  با يعكسلأصول ا معر اس تخدامعادة تقيمي ابإ توصية للويبو. 

  ملقديم الطلبات اليت ل تس تطيع ردهابالغ امل لشطب  بوضع س ياسةلويبو لتوصية. 

 .البياانت املالية يفتحفظ مشفوع ب رأأاي غري أأبدى املراجع اخلاريج قد بأأن  الإدارة اللجنة علامأأحاطت و  .39

من رسوم احملصةل بني الإيرادات  بصورة سلميةالتوفيق  رضورة عىلاللجنة مع مراجع احلساابت اخلاريج  تواتفق  .40
طار املناظرة طلبات الإيداع معاهدة التعاون مع ليهعاهدة، امل يف اإ عاهدة. وتتوقع اللجنة امليف مراجعة أأداء  عىل النحو املشار اإ

دخالهاساعد ت أأن   معاجلة الوضع. يفللمعامالت  معلوماتيةمنصة  وتطوير التحسينات املعزتم اإ

تعليقات لتنظر فهيا جلنة الربانمج  وقدمت ،اللجنة يف تقارير مراجع احلساابت اخلاريج نظرت ووفقا لختصاصاهتا، .41
ىل واملزيانية بغية تيسري تقدمي التقارير للجمعية العامة جلنة الربانمج . ونظرا لأن املوعد الهنايئ لتقدمي تقرير اللجنة الس نوي اإ

ل يف وقت لحق،  وعدم توفريونيو،  26هو واملزيانية  لن تمتكن اللجنة من تغطية تقرير مراجع فتقرير املراجع اخلاريج اإ
تعزتم تقدمي تعليقاهتا عىل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج شفهيا اإىل جلنة ، بيد أأهنا احلساابت اخلاريج يف تقريرها الس نوي

 نية.الربانمج واملزيا

 التقارير املالية .ج 

42.  ُ ىل البياانت املالية غري امل ، اس تعرضت اللجنة الوضع املايل 2015ديسمرب  31راجعة للس نة املالية املنهتية يف واستنادا اإ
 والأداء املايل.

يرادات حتقق وفامي يتعلق ابلأداء املايل، لحظت اللجنة  .43  370.1 مليون فرنك سويرسي ابملقارنة مع 381.9 قدرهااإ
مليون فرنك  333.2مليون فرنك سويرسي ابملقارنة مع   348.7بلغت النفقاتبيامن . 2014مليون فرنك سويرسي يف 

مليون فرنك  37.0مليون فرنك سويرسي، ابملقارنة مع  33.3. وجسلت الويبو صايف فائض قدره 2014سويرسي يف 
 .2014سويرسي يف 

سهاماصادر الثالثة الأكر املو  .44 مليون فرنك سويرسي  275.39 رسوم نظام معاهدة التعاون :خل يهدليف ا اإ
مليون فرنك  55.1مليون فرنك سويرسي ) 67.92 (، ورسوم نظام مدريد2014مليون فرنك سويرسي يف  278.60)

(. أأما 2014مليون فرنك سويرسي يف  17.9مليون فرنك سويرسي ) 17.8 (، والاشرتااكت املقررة2014سويرسي يف 
(، 2014مليون فرنك سويرسي يف   216.4مليون فرنك سويرسي ) 216.3ات املرصوفات فهىي نفقات املوظفني أأمه فئ

 21.2(، ونفقات التشغيل 2014مليون فرنك سويرسي يف  63.6مليون فرنك سويرسي ) 72.1واخلدمات التعاقدية 
مليون فرنك سويرسي  17.4راس ية (، والسفر واملنح ادل2014مليون فرنك سويرسي يف  20.9مليون فرنك سويرسي )

 (.2014مليون فرنك سويرسي يف  15.4)

(، فامي يتعلق ابلطلبات IPSAS)املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام وأأظهرت الإيرادات املسجةل عىل أأساس نظام  .45
يرادات  ،2015املس تلمة بوجب نظام معاهدة التعاون يف  ذكل اس متر عدد الطلبات  ،ومع2014اخنفاضا ابملقارنة مع اإ

ىل ارتفاع حاد اس تثنايئ يف الطلبات املس تلمة يف . ويُ 2015يف الزايدة يف  ةاملس تلم عزى هذا الاخنفاض يف الإيرادات جزئيا اإ
ىل عدد أأكرب و نتيجة التغيري اذلي أ دخل عىل الترشيعات يف الولايت املتحدة الأمريكية.  ،2014مارس  أأدى هذا الارتفاع اإ
طار  2014من املنشورات يف نسبيا  ل عند نرشها يف اإ يرادات معاهدة التعاون اإ املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع )ل تُسجل اإ
 (.العام
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جناز عدد  .46 ىل اإ وفامي يتعلق بنظام مدريد، جُسلت زايدة حادة يف الإيرادات مقارنة ابلعام السابق، وتُعزى هذه الزايدة اإ
 اليت مت تلقهيا يف الس نوات السابقة.كبري من التسجيالت املرتامكة 

جاميل  977.0، بلغ اإجاميل الأصول 2015ديسمرب  31يف  وفامي يتعلق ابملركز املايل .47 مليون فرنك سويرسي، بيامن بلغ اإ
مليون  245.8) قدرها مليون فرنك سويرسي، بزايدة 279.1بلغ صايف الأصول  كاممليون فرنك سويرسي.   697.9اخلصوم

مليون فرنك سويرسي  489.5، حيث بلغت أأمه بند يف الأصول الس يوةل وما يعادلهاواكنت  .2014عن  (فرنك سويرسي
مليون  383.4مليون فرنك سويرسي ) 380.5الأرايض واملباين بيامن بلغت (، 2014مليون فرنك سويرسي يف  474.5)

مليون فرنك سويرسي يف  29.7مليون فرنك سويرسي ) 28.9 امللموسة(، والأصول غري 2014فرنك سويرسي يف 
مليون فرنك  244.7مليون فرنك سويرسي ) 253.6 املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقهاهىي: ف أأمه بنود اخلصوم أأما (. 2014

(، 2014مليون فرنك سويرسي يف  161.3مليون فرنك سويرسي ) 171.4(، ومزااي املوظفني 2014سويرسي يف 
التحويالت (، و 2014مليون فرنك سويرسي يف  110.0مليون فرنك سويرسي ) 88.7والقروض املس تحقة بعد عام واحد 

 (.2014مليون فرنك سويرسي يف  83.6مليون فرنك سويرسي ) 84.1 س تحقة ادلفعامل 

غالق حساب مرصيف متداوةل أأخرى خصومولحظت اللجنة اخنفاضا كبريا يف " .48 "، وأأسهم يف ذكل عامل واحد هو اإ
ىل مكتب الرباءات املعين، ؤ السابق نيابة عن مكتب وطين للرباءات، ومع نقل مساكنت الويبو تُديره يف  دارة احلساب اإ ولية اإ
 يداع املس تلمة ملعاجلة الطلبات يف ذكل البدل.ال ن فصاعدا التعامل مع رسوم الإ  سيتوىل املكتب من

به املراجعون اخلارجيون، يف  ولحظت اللجنة أأيضا أأن "احتياطي املشاريع اخلاصة" قد أ درج، عىل حنو ما أأوىص .49
املشاريع من الأموال قامئة املركز املايل لعرض الرصيد املتبقي من املبلغ الإجاميل، اذلي أأذنت به ادلول الأعضاء لمتويل 

 .2014مليون فرنك سويرسي يف  27.2مليون فرنك سويرسي مقابل  23.7. وبلغ الرمق الهنايئ الاحتياطية

ابلتقرير، خضعت اللجنة، بصورة منتظمة، لتقيمي من الإدارة فامي يتعلق ابلأداء املايل للويبو. وخالل الفرتة املشموةل  .50
طار تفاعلها مع الإدارة، قدمت اللجنة أأيضا معلومات بشأأن عدد من املسائل، با يف ذكل الإفصاح عن حمتوايت بيان  ويف اإ

 القوامئ املالية.الويبو املوجز عن اخلسائر، واملبالغ املشطوبة اليت تصدر مع 

 ةتنفيذ توصيات الرقاب رصد .د 

يف لك دورة من دوراهتا، حاةل تنفيذ  ،تنفيذ توصيات الرقابة. كام اس تعرضت اللجنةووفقا لختصاصاهتا، رصدت  .51
ىل البياانت املقدمة لهيا التوصيات استنادا اإ كزي ، مع الرت TeamCentral من قاعدة البياانت املركزية لشعبة الرقابة ادلاخلية اإ

بشلك خاص عىل التوصيات العالية اخملاطر. وأ بلغت اللجنة بأأنه مل يمت غلق أأي توصية دون تنفيذ؛ وابلتايل، مل يكن مثة حاةل 
 تقبل فهيا الإدارة اخملاطر املتبقية.

منذ توصية من املراجعني اخلارجيني. و  62، مهنا توصية 161عالقة للرقابةال اتتوصيال  عدد، 2016منذ يونيو وبلغ،  .52
غالقها. وأ ضيفت، خالل الفرتة نفسها،  105، مت تنفيذ 2015بداية الفرتة املشموةل ابلتقرير يف سبمترب  توصية  89توصية واإ

ىل قاعدة البياانت.  جديدة اإ

راجعت ابنتظام التصنيف املبديئ للمخاطر املتبقية مجليع التوصيات املفتوحة، يك تعكس  الشعبةأأن  اللجنةوأ بلغت  .53
عداد التقرير. ومل ُُتر الشعبة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير أأية تغيريات عىل تصنيف اخملاطر اخملاطر  املتبقية ابلفعل وقت اإ

املتبقية للتوصيات املفتوحة. ولحظت اللجنة التقدم احملرز يف التنفيذ، وأأقرت ابجلهود اليت تبذلها الإدارة والشعبة يف متابعة 
 ومعاجلهتا.التوصيات العالقة للرقابة 

 الأخالقيات وأأمني املظامل .ه 
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 مكتب الأخالقيات

. وتقتيض ياتليشمل أأيضا وظيفة الأخالق  للجنة،عت ادلول الأعضاء نطاق الولية اخملوةل ، وس  2015ويف  .54
سداء املشورة بشأأهنا. اختصاصات اللجنة اس تعراض خطة العمل الس نوية املقرتحة ملكتب الأخالقيات،  واإ

 هادور بشأأننظرها  ةوهج تعرض يتالأخالقيات، ال مكتب ةاللجنة مع رئيس اجمتعت، ادوراهتيف لك دورة من و  .55
أأوحضت اللجنة دورها و بأأخالقيات العمل بني املوظفني، وحهثم عىل الترصف بطريقة أأخالقية.  التوعية زايدة مثل، اوأأولوايهت
 يف هذا الصدد. عاهتاوتطل اومكتب الأخالقيات، ومتطلباهت ياتعىل وظيفة الأخالق  الرقايب

بريلم يف قدَ امل كتب الأخالقياتمل ، اس تعرضت اللجنة برانمج العمل املقرتح ا احلادية والأربعني دورهتويف .56  ،2016 اإ
هبا، فضال عن الأنشطة  اليت اُضطلعلأنشطة الرئيس ية اب، قامئة من بيهنا ، مجةل أأمورالربانمج تضمنو  بشأأنه. وقدمت املشورة

خطة العمل، وحتديد أأولوايت  بتعديل هيلكلأخالقيات ا مكتب ةقيد التنفيذ. وأأوصت اللجنة رئيس اليت ل تزال أأو ةاخملطط
ُتميع الأنشطة  كام أأوصت برضورة، والتوارخي املس هتدفة، والاحتياجات من املوارد. املنشودةالنتاجئ  وتوضيح ،الأنشطة
الس ياسات،  وتطويرب الأخالقيات يف منظومة الأمم املتحدة )وضع املعايري كتب  عادةاملنوطة  ةتلفاخمل املسؤولية  جمالت حتت

طار منالأخالق  بشأأن وتقدمي املشورة اية املبلغني عن محلس ياسة  وضعو ، بأ داب املهنة التدريب والتوعيةو  الرسية، يات يف اإ
دارة برانمج الإفصاح   .املايل(عن الوضع اخملالفات، واإ

ىل مراجعة نة ت اللج ويف هذا الصدد، أأبرز .57 من  ،ياتخالق للأ لويبو اكتب مل  2010 التعلاميت املكتبية الصادرةاحلاجة اإ
اية املبلغني عن اخملالفات، مع مراعاة محلومراجعة س ياسة الويبو  ،الويبويف الإفصاح املايل لتطوير س ياسة جديدة أأجل 

 منظومة الأمم املتحدة يف هذا اجملال. اليت تشهدهاالتطورات 

 املظامل أأمني

، ومفادها مالحظاهتا عرضت يتال ة،املظامل املؤقت ةاجمتعت اللجنة مع أأمين ربعني،والأ  التاسعة والثالثني هيايف دورتو .58
أأن يفهم لك منا  تمتثل يف الأساس ية هتاوظيفوأأن ، الزناعاتدارة ابإ  فامي يتعلقللمنظمة  عامل أأسايسالتواصل املفتوح أأن 

ىل  .لك الأطراف" حتقق مصلحةمشالك " حلول لل  ال خر، والتوصل اإ

اتفقا معا عىل و اللجنة مع أأمني املظامل اجلديد، اذلي توىل همام منصبه يف مايو،  تالتق احلادية والأربعني، يف دورهتاو .59
رمسية  س بل غريوتشجيع اس تخدام  املظامل،تلفة للتعامل مع اخمل خليارات ابأأفضل  درايةن عىل واملوظف أأن يكون رضورة
متسقة  ردود تقدمي. وأأكد أأمني املظامل أأمهية امناس باكن ذكل رمسية لكام الشكوى ال الزناعات قبل اللجوء اإىل أ ليات لتسوية 
 .هانفس  املسأأةل بشأأنة من ماكتب خمتلف نصافشورة أأو الإ امل  اذلين يلمتسون للموظفني

ىل تلقيعن  ار أأمينة املظامل املؤقتة املنهتية وليهتا تقري أأن تقدموطلبت اللجنة  .60  التقرير انهتاء املهمة، معربة عن تطلعها اإ
 ومناقش ته.

دارة اخملاطر الرقابة .و   ادلاخلية واإ

دارُة اخملاطر املؤسس ية  اإ

دارة اخملاطر ويف دورهتا التاسعة والثالثني، قُ  .61 ىل اللجنة عرضا متعمقا بشأأن التقدم احملرز يف تنفيذ مرشوع اإ دم اإ
دارة اخل. ولحظت اللجنة حتقق أأهداف التنفيذ 2016/17املؤسس ية، اذلي من املتوقع أأن يكمتل يف الثنائية  رطة طريق اإ

الإبالغ عن الأداء فامي يتعلق ابخملاطر اليت تواجه  وهو –، ابس تثناء هدف واحد 2014/15للفرتة الشامةل للثنائية اخملاطر 
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. وعالوة عىل ذكل، لحظت اللجنة حتقق ثالثة 2016يف  هذا الهدف ادلول الأعضاء.  وأأوحضت الإدارة أأنه س يجري تنفيذ
 .2015منذ ديسمرب  ،2016/17من أأصل س بعة أأهداف خلارطة الطريق للثنائية 

ماكنية  .62 عادة النظر يف جانب واحد يتعلق بتصنيف اخملاطر اإىل خماطر ميكن التغلب علهيا  وانقشت اللجنة مع الإدارة اإ اإ
ذ يويح هذا التصنيف عىل ما يبدو بأأنه ل توجد خطط للتخفيف من   أأو التغلب عىلوخماطر جس مية وخماطر حامسة، اإ

عدادذت، با يف ذكل اخملاطر املصنفة جس مية أأو حامسة. وأأحاطت اللجنة علام ابملبادرات التدريبية اليت نُف  مواد ادلورات. اإ

عداد خطط العمل واملزيانيات ويف تنفيذ الربانمج وتشغيهل  .63 ووُرت اللجنة ملالحظة أأنه مت حاليا مراعاة اخملاطر أأثناء اإ
 يوميا.

دارة نظام ة عامة عن التحديثات الأخرية اليت أأدخلت عىل ويف دورهتا احلادية والأربعني، قدم فريق الإدارة للجنة حمل .64 اإ
اخملاطر ابس مترار، سواء عىل مس توى  ترصدأأن الإدارة اللجنة احلالية. ولحظت  اطراخملحمفظة وعن  ،اخملاطر املؤسس ية

 الربانمج أأم عىل املس توى التنظميي، وأأهنا أأولت اهامتما خاصا للمخاطر الأشد حسام.

 يتعلق ابس تعراض تقارير الرقابة ادلاخلية دارة اخملاطر. وفاميلإ نصف س نوية ال تقارير ال واس تعرضت اللجنة ابنتظام  .65
دارة اخملاطر  ومناقش هتا، طلبت اللجنة أأيضا تقدمي جسالت اخملاطر ذات الصةل، بغية التأأكد من الزتام الإدارة ادلامئ بتحسني اإ

 احملددة.

دارة اخملاطر املؤسس ية ومعلياهتا. .66  وبشلك عام، أأبدت اللجنة ارتياهحا لتنفيذ نظم اإ

طار الرقاب  ة ادلاخليةاإ

وأ بلغت اللجنة أأن الإدارة ترمس خرائط مجليع الأعامل التجارية الرئيس ية، كام حُتدد وتسجل الضوابط ذات الصةل يف  .67
دارة اخملاطر املؤسس ية. ورحبت اللجنة هبذه املبادرة اليت تُعد عامال أأساس يا لنظام رقابة داخلية فعال. وقد اكمتلت،  نظام اإ

الأربعني، معلية رمس اخلرائط وتسجيل الضوابط يف جمال المتويل، بيامن ل يزال العمل جاراي يف جمايل أأثناء ادلورة احلادية و 
جناز هذا املرشوع الهام يس تحق  ىل أأن اإ التوظيف واملشرتايت. وهنأأت اللجنة الإدارة عىل النتاجئ احملرزة حىت ال ن، مشرية اإ

 أأولوية عالية.

 التوظيف

طار الويبو للمشرتايت، وعىل الإجنازات مدير شعبة املشرتايت والسفر ويف دورهتا الأربعني، أأطلع .68 ، اللجنة عىل اإ
)حتسني نظام ختطيط املوارد املؤسس ية، واس تكامل املرحةل التجريبية لتقيمي أأداء  2014/15الرئيس ية اليت حتققت يف الثنائية 

دة مجليع الوحدات، وحتسني التعاون بني الواكلت(، خطط الرشاء املعمتو املوردين، وتنفيذ قاعدة بياانت العقود ابلاكمل، 
ىل أأنه عىل الرمغ من اخنفاض نفقات املشرتايت بنس بة 2016ومشاريع الأولوية لعام  يف املائة ابملقارنة  17. وأأشار املدير اإ

هذه الزايدة من خالل نظم الأمتتة وزايدة  استيعابيف املائة، مؤكدا  23، فاإن جحم أأوامر الرشاء قد ازداد بنس بة 2014 مع
 الكفاءة الإدارية.

تعلاميت مكتبية بشأأن س ياسة الويبو  املتعلقة  وأأبلغ مدير شعبة املشرتايت والسفر اللجنة أأيضا أأن الشعبة تُعدُ  .69
سة اجلديدة. وأأقرت جبزاءات البائعني. ورحبت اللجنة هبذه املبادرة، وعرضت تقدمي املشورة يف وضع الصيغة الهنائية للس يا

 زايدة كفاءة معليات الرشاء، مع احلفاظ، يف الوقت نفسه، عىل ضوابط داخلية قوية.لاللجنة ابجلهود املبذوةل 

 الإدارة والتنظمي .ز 

حاطات بشأأن بعض برامج الويبو.ال وخالل جلساهتا  .70  فصلية، تلقت اللجنة اإ
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 احتاد لهاي

( وقطاع العالمات التجارية والتصاممي اللجنة 31لهاي )الربانمج يف دورهتا التاسعة والثالثني، أأحاط مدير جسل  .71
وُرت اللجنة وقد علام بأأهداف نظام لهاي ومزاايه، كام أأطلعهم عىل العمليات اليت يقوم هبا النظام والتحدايت اليت تواهجه. 

ماكنية ه، دليه ربانمج رمغ التحدايت العديدة اليت تواهجأأن الملالحظة   ن مس تداما وفعال.تطوير ليكوال اإ

 نظام مدريد

اللجنة عىل  ،(، قطاع العالمات التجارية والتصامميA6ويف دورهتا الأربعني، أأطلع مدير جسل مدريد )الربانمج  .72
عىل الاسرتاتيجية الطويةل الأجل لتحسني جودة اخلدمة  كام أأطلعهااخملاطر الاسرتاتيجية والتشغيلية اليت تواجه نظام مدريد، 

 املؤرشات املس تخدمة يف قياس أأداء النظام، مثل اس تخدام النظام ونظام حصة السوق. كذكلرة. وأأوحض بصورة مس مت

 السالمة والأمن

عىل التدابري اليت اخُتذت لضامن أأمن وسالمة مباين الويبو  لجنةويف دورهتا الأربعني، قام رئيس الأمن ابطالع ال  .73
طار  نُفذ عدد منوقد واملوظفني والزوار واملندوبني.  معايري الأمنية ادلنيا للعمل يف للمرشوع الأمم املتحدة هذه التدابري يف اإ

ىل ادلول الأعضاء يف امجلعية العامة 2015، اذلي مت الانهتاء منه يف املقار  .2015، وقُدم التقرير الهنايئ للمرشوع اإ

، وأأن العقد دمات احلراسة الأمنيةالانتقال اإىل رشكة جديدة خلجّراء وفورات يف التاكليف  بتحققوأ بلغت اللجنة  .74
دارة أأفضل من خالل الاس تعانة بصادر خارجية لأداء اخلدمات الأمنية.  اجلديد من شأأنه أأن يكفل اإ

معايري الأمم املتحدة الأمنية جريت معليات مراجعة حساابت أأمن وسالمة ماكتب الويبو اخلارجية، با يامتىش مع وأ   .75
 يف املائة من نتاجئ مراجعة احلساابت. 80ابلشرتاك مع البدل/البدلان املضيفة، ومت معاجلة ما يزيد عىل ، ادلنيا للعمل يف املقار

ورحبت اللجنة ابجلهود املبذوةل لزايدة وعي املوظفني برضورة زايدة اليقظة يف مواهجة تغري الصورة العامة للأخطار  .76
قلميية والعاملية.  عىل املس توايت احمللية والإ

 البناء مشاريع

ويف دورهتا التاسعة والثالثني، اجمتعت اللجنة مع مساعد املدير العام لقطاع الإدارة والتنظمي، ومدير شعبة البىن  .77
ىل امجلعية العامة يف دورهتا الأخرية املنعقدة يف أأكتوبر  حاطة شامةل اإ . ووُرت 2015التحتية للمباين. ولحظت اللجنة تقدمي اإ

 ،حسابني فقط مع الرشاكت واملوردين ةحص من لتحقق متاماارا من اترخي الاجامتع، مل يتبق سوى اللجنة ملالحظة أأنه اعتبا
وحساب واحد مع اختصاصيني همنيني واملوافقة علهيا. واكنت الإدارة عىل ثقة من أأنه ميكن الانهتاء من هذه احلساابت املتبقية 

التحقق ابلاكمل من حصة احلسابني املتبقيني مع الرشاكت واملوردين  . وفامي بعد أأبلغت الإدارة اللجنة بأأن مت2015قبل هناية 
، بيامن مت التحقق ابلاكمل من احلساب املتبقي مع الاختصاصيني املهنيني واملوافقة عليه 2015واملوافقة علهيام يف هناية ديسمرب 

 .2016يف يناير 

 مالحظات ختامية رابعا.
 ،شعبة الرقابة ادلاخلية، ومدير مكتب الأخالقياتمدير والقامئ بأأعامل دارة، الإ و العام،  املديراللجنة أأن تشكر تود  .78

اتحة ، و هاتفاعل مع ال يف  موانفتاهح موضوهحعىل وقهتم، و  وأأمني املظامل  .2016يناير  الواثئق يف الوقت املناسب.عىل اإ

 ]هناية الوثيقة[

 


