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WO/GA/50/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  31 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون السابعة االستثنائية الدورة) اخلمسون الدورة
 2018أأكتوبر  2سبمترب اإىل  24جنيف، من 

 للرقابة املستقلة االستشارية الويبو جلنة تقرير
عداد  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من اإ

لربانمج واملزيانية احتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"، وهو مطروح عىل جلنة  .1

ىل  10والعرشين )من  الثامنةيف دورهتا   (.2018سبمترب  14اإ

 "قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية"وسرتد أأية قرارات للجنة الربانمج واملزيانية بشأأن تكل الوثيقة يف  .2

 (.A/58/6 )الوثيقة

[WO/PBC/28/2]تيل ذكل الوثيقة 
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WO/PBC/28/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  23التارخي: 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون الثامنة الدورة
 2018سبمترب  14اإىل  10جنيف، من 

 للرقابة املستقلة االستشارية الويبو جلنة تقرير
عداد  جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة من اإ

الاستشارية(، اذلي أأعّدته اللجنة توي هذه الوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" )اللجنة حت  .1

ىل  2017يوليو  7الفرتة من اذلي يشمل الاستشارية و   .2018يوليو  5اإ

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة: .2

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية  .3

العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو 

الاستشارية املس تقةل للرقابة )الوثيقة 

WO/PBC/28/2.) 

جلنة الويبو الاستشارية ]ييل ذكل تقرير 

 للرقابة[ املس تقةل
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 مقدمة أأول.

م جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل  .1 تقريرا س نواي اإىل جلنة ، ا لختصاصاهتاوفق  ، (الاستشارية لرقابة )اللجنةلتُقّدِّ

ىل امجلعية العامة )جلنة املزيانية( الربانمج واملزيانية   للويبو.واإ

ويه جلنة  .املزيانيةوللجنة للويبو للجمعية العامة . ويه هيئة فرعية اتبعة 2005 عام الاستشارية يف اللجنةنشئت أ  و  .2

 ة.الرقابي امولياهتؤ سب  الاضطالعيف  املزيانية، تساعد امجلعية وجلنة خرباء استشارية مس تقةل

ىل  2017يوليو  7الفرتة من ويغطي هذا التقرير  .3 م القسم الثاين منو . 2018يوليو  5اإ ورات ادلحملة عامة عن  هيُقّدِّ

م القسُم الثالث تفاصيل املسائل اليت اس تعرضهتا اللجنة ويُ لها وأأساليب معلها. ي وتشك الاستشارية للجنة الفصلية  قّدِّ

 .املشموةل ابلتقرير خالل الفرتةالاستشارية 

 ادلورات الفصلية والتشكيل وأأساليب العمل .اثنيا

 ادلورات الفصلية

ىل  17جلسات فصلية: يف الفرتة من  الاستشارية أأربعشموةل ابلتقرير، عقدت اللجنة خالل الفرتة امل  .4  20اإ

ىل  12ن(؛ ومن والأربعو السادسة)ادلورة  2017 أأكتوبر ىل  19الأربعون(؛ ومن و  السابعة)ادلورة  2017 ديسمرب 15اإ اإ

ىل  2؛ ومن والأربعون( الثامنة)ادلورة  2018 مارس 23  تعقد اللجنةو . (والأربعون التاسعةادلورة ) 2018يوليو  5اإ

عالميا مع ممثيل ادلول االاستشارية،  دوراهتا عىل ير ر اتق نرشلأعضاء عقب انهتاء لك دورة، وت وفقا لختصاصاهتا، اجامتعا اإ

 .موقع الويبو الإلكرتوين

 اللجنةتشكيل 

، ويعملون بصفهتم الشخصية الإقلمييةمن س بعة أأعضاء ُمختارين من مجموعات الويبو الاستشارية تتأألف اللجنة  .5

، 2017 ديسمرب يف املعقودةالأربعني و  السابعةيف دورهتا الاستشارية  ت اللجنةوصوتوبشلك مس تقل عن ادلول الأعضاء. 

 ام.هييس همام منصبلرئ ارئيس وانئب ، ابملوافقة عىل أأن يتابع الختصاصاهتا ونظاهما ادلاخيلوفقا ل

من الاستشارية حاليا تتأألف اللجنة ، WO/GA/39/13 من الوثيقة 28وفقا لعملية الاختيار الواردة يف الفقرة و  .6

 :أأسامؤمه الأعضاء التالية

 ؛ى والبلطيق()مجموعة دول أأورواب الوسط، رئيس الس يد غابور أ مون -

غربت اكلتنباخو  -  ؛)اجملموعة ابء(، انئب رئيس الس يد اإ

 ؛موعة الأفريقية(اجمل)الس يد عامثن رشيف و  -

 (؛اجملموعة ال س يويةوالس يد موكيش أ راي ) -

 (؛مجموعة دول أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوالس يدة اتتياان فاس يليفا ) -

 (؛مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوالس يدة ماراي فيسني ميلبورن ) -

 .والس يد زانغ لونغ )الصني( -
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 .التشكيل احلايل للجنة التوازن واملزج املناسب للمهارات والتخصصات واخلربات وجيسد

 أأساليب العمل

سداء املشورة من خالل تعاوهنا مع املدير العام للويبو وغريه من كبار  .7 منا تقوم ابإ ليست اللجنة هيئة تنفيذية، واإ

ومراجع احلساابت اخلاريج. وتستند  ،وأأمني املظاملمكتب الأخالقيات،  ةورئيس املديرين، مثل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية،

لهيا. وُُتري اللجنة أأيضا مداولت داخلية بشأأن املسائل ذات الصةل  ىل التقارير واملعلومات اليت تُقدم اإ تكل املشورة أأساسا اإ

ىل اس تنتاجاهتا.  قبل أأن تتوصل اإ

حاطات بشأأنوخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، تلقت اللجنة  .8 قطاع البنية ، و قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية اإ

 الربامج يريدكبار مهذه الاجامتعات مع  . ووفّرتقطاع الرباءات والتكنولوجيا، و قطاع العالمات والتصاممي، و التحتية العاملية

لس ياق ا حتسني فهمهلجنة ل  وأأاتحتالويبو، اليت تضطلع هبا  املوضوعيةعن املهام والأنشطة نظرة اثقبة وشامةل وأأفرقهتم 

 الرقابية. مسؤولياهتا

 التقيمي اذلايت

الفرتة  مشل ياذل ،تقيميأأشارت نتيجة ال و . فعالية معلها، أأجرت اللجنة تقيامي ذاتيا للتأأكد من ختصاصاهتال وفقا .9

ىل أأ 2016/2017 جمالت معينة للتحسني  مّت حتديد، ابس تثناء جمال الأخالقيات. وفعال عىل حنووليهتا ب تضطلعن اللجنة ، اإ

قامة تفاعل أأوثق مع )مثل زايدة الرتكزي عىل اس تعراض  دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية، واإ  اخلاريج(. احلساابت راجعماإ

ىل نطاق مسؤولياهتا وتزايد عدد الطلبات اخملصصة  .10 هنا ستس تفيد من ، فاملس تلمةورأأت اللجنة أأيضا أأنه ابلنظر اإ اإ

 اس تجابة اتمة. لتوقعات ادلول الأعضاء أأن تس تجيبادلمع عىل املس توى الفين حىت تمتكن من 

 املسائل املُس تعَرضة .اثلثا

 الرقابة ادلاخلية .لفأأ 

 خطة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ خطة العمل

وقدمت  ،2018 قابة ادلاخلية لعاممرشوع خطة الر الاستشارية  ت اللجنةيثاق الرقابة ادلاخلية، اس تعرضمعال  ب  .11

زاء ا اوأأبدت اللجنة عن ارتياهح. تعليقاٍت بشأأنه  هنجية املطّبقة.، وامل اخملاطرلهنج املعمتد القامئ عىل اإ

ىل  .12  عىل مدار الس نة ، اس تعرضت اللجنةعدها مدير شعبة الرقابة ادلاخليةاليت أأ  ،الفصلية للأنشطة تقاريرال واستنادا اإ

جناز، تنفيذ خطة العمل املعمتدةرز يف التقدم احمل احملرز بشلك تقدم . وأأعربت اللجنة عن ارتياهحا لل خملطط لهاااملهام  وأأكّدت اإ

لهيا. الإجاملية، والتغطية الرقابية احملققة واجلودة يف تنفيذ خطة الرقابة عام  للنتاجئ اليت مت التوصل اإ

 موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية

ملدة شاغرة الوظائف بقاء املوظفني و  تغرّي شعبة الرقابة ادلاخلية ارتفاع معدل  جّسلتخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير،  .13

ذ بقي منصب . طويةل يف اترخي كتابة هذا التقرير، مل يعنّي و. 2017اإىل سبمترب  2016التقيمي شاغرا  من يوليو  قسمرئيس اإ
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التعيينات يف ، ل تزال . وابلإضافة اإىل ذكل،2017يونيو  منصبه شاغرا  منذ يبقىذلي ا، ادلاخيلالتدقيق  شعبةل رئيس بعد 

زاء اللجنة  أأعربت. و جارية( 4-الفئة ف( والتحقيق )3-الفئة فالتقيمي ) قسمي يف املناصب الشاغرة  اس تغراقعن قلقها اإ

 .مدة طويةل احلالت تكليف بعض  التعيني معليات

. قّررةمن اس تكامل معظم أأنشطهتا امل ، متكنت شعبة الرقابة ادلاخليةالعقبات فامي خيص املوظفنيهذه عىل الرمغ من و  .14

 .املنشودةاليت تبذلها شعبة الرقابة ادلاخلية لتحقيق النتاجئ  احلثيثةاللجنة ابجلهود  وأأقّرت

 ادلاخيل التدقيق

يف  جريي أ  ذلا وظيفة التدقيق ادلاخيلل ادلوري نتاجئ التقيمي اذلايتب  علام   شعبة الرقابة ادلاخلية اللجنة حاطتأأ  .15

تراعي املعايري ادلولية للمامرسات املهنية اخلاصة ابلتدقيق لويبو يف اذلايت أأن وظيفة التدقيق ادلاخيل . وأأكد التقيمي ا2017 عام

ىل تعديل ميثاق الرقابة ادلاادلاخيل لمي لتقدمي اخلدمات أأساس س رساءخلية هبدف اإ . كام حدد التقيمي اذلايت احلاجة اإ

أأوصت يف ، و التدقيقصةل حتسني معلية رحبت اللجنة ابخلطوات اليت تعزتم شعبة الرقابة ادلاخلية اختاذها ملواو الاستشارية. 

جراء  الوقت نفسه جراؤه لك، اذلي ة أأساس للتقيمي اخلاريج الإلزايم، لتكون بثابلك س نتني التدقيق تكل معليةابإ  يتعني اإ

 مخس س نوات.

والإدارة، ، جنبا اإىل جنب مع شعبة الرقابة ادلاخلية الاستشارية ، اس تعرضت اللجنةاملشموةل ابلتقرير الفرتةخالل  .16

 اخيل:ادل تقارير للتدقيق مخسة

 دارة املناس بات اليت تنظمها/تس تضيفها الويبو لأطراف اثلثة  (IA 2017-02) التدقيق يف اإ

 دارة أأصول الربامج احلاسوبية  (IA 2017-03) التدقيق يف اإ

  التوظيفالتدقيق يف (IA 2017-04) 

  شعبة اللغاتالتدقيق يف (IA 2018-02) 

  دارة السفرالتدقيق يف  (IA 2018-01) اإ

 التقيمي

لأن  ارتياهحاانقشت اللجنة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأساليب العمل والهنج املتبعة يف همام التقيمي، وأأعربت عن  .17

جراء تقيمي شامل لفعالية الربامج واس تدامهتا. ورحبت اللجنة بأأن  املزجي اجليد من الأساليب القامئة عىل اخملاطر يسمح ابإ

جياز النتاجئ والاس تنتاجات  قصري "بـ "موجز تقيمي مشفوعة تقارير التقيميأأصبحت تقدم  قابة ادلاخليةشعبة الر  يلخص ابإ

جيازا .والتوصيات. وجشعت اللجنة عىل اإ  بقاء التقارير أأقرص وأأكرث اإ ىل اإ  جراء مزيد من التحسينات اليت هتدف اإ

والإدارة، ثالثة شعبة الرقابة ادلاخلية اك مع ، ابلشرت الاستشارية ، اس تعرضت اللجنةاملشموةل ابلتقرير فرتةالوخالل  .18

 تقارير للتقيمي:

  سهاماهتا يف  العالمة التجارية للويبو ومسعهتاتقيمي أأنشطة التصالت املؤسس ية يف الويبو واإ
(EVAL 2017-01) 
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 تقيمي املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب (EVAL 2017-04) 

  قواعد بياانت الويبو العامليةشعبة تقيمي (EVAL 2016-05) 

 اتالتحقيق

حاطةمدير شعبة الرقابة ادلاخلية، عىل النحو املنصوص عليه يف ميثاق الرقابة ادلاخلية، يقوم  .19 يف لك  علام   اللجنة ابإ

، الشاكوى اليت يمت تلقهياومنحى عدد القضااي املعروضة، مقّدما  بياان  تفصيليا  عن قضااي التحقيق  بوضعمن دوراهتا دورة 

ساءة السلوك.وذكل والشاكوى املصحوبة ابلرباهني،   حبسب خمتلف فئات اإ

، 2018، جُسّلت من بيهنا مخس حالت يف عام حاةل حتقيق مفتوحة 12، اكنت هناك اترخي كتابة هذا التقرير يفو .20

 مضناملصاحل  حممتل يف تضارب اليت تنطوي عىل التاحليف و .2016، وحاةل واحدة يف عام 2017وسّت حالت يف عام 

وأأطراف أأخرى، معال  شعبة ال  يرمد وأأسدت املشورة اإىلحاةل،  لك لياس تعرضت اللجنة تفاص شعبة الرقابة ادلاخلية، 

ىل املشورة املقدمة أأفضت. ويف حاةل واحدة، بيثاق الرقابة ادلاخلية تأأويالت خمتلفة مليثاق الرقابة ادلاخلية ولدلور اذلي  اإ

 قيد املناقشة. ل تزال أأةلاملس تكلتضطلع به اللجنة؛ ويف اترخي كتابة هذا التقرير، اكنت 

 أأبدتلكهنا و ، بشلك عام لتوقيت املناسبملعاجلة شعبة الرقابة ادلاخلية للشاكوى يف االلجنة عن ارتياهحا  وأأعربت .21

زاءخماوفها  يف عدد ودودة. ، قدرة التحقيق احملغري جدية ُُيمتل أأهنا، شاكوىسلسةل من ال فهيا  نفذتاليت است بعض احلالت  اإ

ىل تأأخري التحقيق بشلكمقابةللإجراء  مؤهلنيلتحقيق أأهنم غري ل  اخلاضعون، ادعى ىالأخر من احلالت  كبري.  ، مما أأدى اإ

 من هذا القبيل. لتعامل بشلك أأكرث حزما  مع شاكوىيف اوأأيدت اللجنة نية الشعبة 

ىل العديد من  أأيضا وأأشارت اللجنة .22 املش تكون مع شعبة  اليت تواصلت فهيا اجلهات اخلاضعة للتحقيق أأو احلالتاإ

ىل تعقيد العملية  وزايدة التأأخريات. وأأوصت اللجنة بأأنه أأكرث الرقابة ادلاخلية من خالل مستشارهيم القانونيني، مما أأفىض اإ

هتا يف هذا الصدد، مع أأخذ ميثل سابقة، ويضفي الوضوح عىل س ياس ينبغي عىل الويبو تقيمي تبعات مثل هذه املامرسة، مما قد 

 وممارساهتا يف الاعتبار. ظامت الأخرى التابعة ملنظومة الأمم املتحدةاملنس ياسات 

 للحساابت املراجعة اخلارجية .ءاب

أأي املنهتية وليته،  مراجع احلساابت اخلاريجاجامتعا  عرب الفيديو مع  اللجنة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، عقدت  .23

مجةل أأمور  ، معال  ابختصاصاهتا،وانقشت اللجنة مع مراجع احلساابت اخلاريجللهند. املراقب املايل ومراجع احلساابت العام 

ليه اب ،2017من بيهنا التوقيت املتوقع لتقدمي التقرير بشأأن البياانت املالية لعام  س تعراض التقرير يف ضوء املسؤولية املولكة اإ

 وتقدمي تعليقات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.

عىل مدار الس نوات  قام هبااليت اريج املنهتية وليته عىل املراجعة اخلارجية ساابت اخلوشكرت اللجنة مراجع احل  .24

 السابقة، وعىل مساهامته يف تعزيز احلومكة يف الويبو.

متاحا   2017 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج للس نة املاليةويف وقت انعقاد ادلورة التاسعة والأربعني للجنة، مل يكن  .25

 .2018يوليو  5التقرير املؤرخ يف  2018يوليو  18يه اللجنة. وذلكل، اس تلمت اللجنة يف بعد يك تنظر ف 
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بياانت   خيصغري مشفوع بتحفظٍ فاميرأأاي   ، مّرة أأخرى،وأأعربت اللجنة عن رضاها لإبداء مراجع احلساابت اخلاريج .26

 تحقيقها لتكل النتيجة.ل ، وأأثنت عىل الإدارة الويبو املالية

 ومراجعة أأداء نظام مدريد ومراجعة امتثال املباين والصيانة.مراجعة البياانت املالية تاجئ ومشل التقرير ن  .27

زاء بيع  .28 وابلرمغ من أأن التدقيق املايل مل تتخلهّل أأية اإشاكلت معتربة، فاإن مراجع احلساابت اخلاريج طرح تساؤل  اإ

 قصة تنافس ية.ماليني فرنك سويرسي دون منا 7مقابل مبلغ قميته احتاد مدريد  مبىن

ىل  .29 دخال حتسينات عليه، وأأسفرت عن عدد من التوصيات اليت هتدف اإ ماكنية اإ وأأكّدت مراجعة أأداء نظام مدريد اإ

 وأأدوات ضامن اجلودة. مجةل أأمور من بيهنا امليض قدما  يف تعزيز خدمة الزابئن

د وكشفت .30 ىل حّد ال ن، فاإن السجاّلت يف نظام اإ ارة مراجعة امتثال املباين والصيانة أأنّه ابلرمغ من اجلهود املبذوةل اإ

ىل أأن  مفقودة يف بعض الأحيان.اكنت ، كام أأن الرشائط املشفرة للتقياميت التقيمي تقتيض مزيدا  التطهري وأأشارت اللجنة اإ

دارة الأصول.الإدارة وافقت عىل تكل التوصيات هبدف امليض   قدما  يف تعزيز اإ

من توصيات املراجعة اخلارجية للحساابت  يج أأيضا حتليال  لوضع تنفيذ مثاين توصياتوأأجرى مراجع احلساابت اخلار .31

ن ثالث توصيات ل تزال قيد التنفيذ، املنبثقة  ذ اإ وافق مراجع احلساابت فقد عن املراجعات املالية للس نوات السابقة؛ واإ

ىل التقدم احملرز يف هذا الصدد. اخلاريج عىل غالق التوصيات امخلسة الأخرى. وأأشارت اللجنة اإ  اإ

القادم من مكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة،  اخلاريج اجلديد احلساابت راجعممع  مّرتني اجمتعت اللجنةو  .32

 راجعة احلساابتمل ة اليت تعمتدهاجيسرتاتي الا معلومات عن والمتس مهنا، التوظيف الأولية ةىل أأنشطاذلي أأطلع اللجنة ع

دخالها اخلاريج التعديالت املقرتح احلساابت مراجع. كام انقشت اللجنة مع اخلاص هباالتدقيق  خمططوعن  عىل  اإ

 .للحساابت اختصاصاهتا فامي يتعلق ابملراجعة اخلارجية

 التقارير املالية .ميج 

 نسقا  ، اعمتدت الويبو 2017اليت وافقت علهيا امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  من الالحئة املالية 14.2للامدة  وفقا .33

من قبل  اكان يُقّدمان، الذلان رة املالية وتقرير أأداء الربانمجتقرير الإدا بني اجلديد النسقهذا  وّحديُ و جديدا لتقرير الأداء. 

. صيغتهو التقرير اجملمع اجلديد املراقب املايل اللجنة عىل حمتوى أأطلع و . لربانمج والإدارة املاليةلبشلك منفصل يف تقرير واحد 

 النسق، لن يقترص ةل يف الاس تخدام. وعالوة عىل ذكلبأأنه أأكرث مشولية وسهو رأأتاجلديد اذلي  لنسقاللجنة اب ورحبت

، بل سابقةاردة يف التقارير ال الو و  يف الربامج،الأداء املايل وفقدان املعلومات  لك من اجلديد عىل تقدمي معلومات متقاربة عن

 س ميكن ادلول الأعضاء من تقدير تقدم الربانمج والأداء املايل بشلك أأفضل.

، وانقشت 2017التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعام مع مدير شعبة الشؤون املالية اس تعرضت اللجنة و  .34

 للغاية وسهال نمفيدا وحمتواه التقرير املايل أأن صيغة واعتربت. وأأعربت اللجنة عن ارتياهحا للتوضيحات املقدمة حمتواهام

 الاس تخدام.

ىل اللجنة وأأشارت .35  فىضأأ " اس تحقاقات املوظفني" من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 39أأن تنفيذ املعيار رمق  اإ

عادة  ىل اإ ىل  311من  2016لويبو لعام لصايف أأصول  حتديداإ مليون فرنك سويرسي. وقد  149مليون فرنك سويرسي اإ
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وما زالت  يقتضيه املعيار من التارخي اذليمن املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام قبل عام واحد  39بق املعيار رمق طُ 

 البياانت املالية للويبو تامتىش ابلاكمل مع املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخ  دال.  ليةاإ

دارة اخملاطر انقشت اللجنة مع الإدارة  .36 ، واس تعرضت س ياسة الويبو لإدارة اخملاطر ادلاخلية والضوابطهنجها يف اإ

وبيان املدير  2017و 2016، وتقارير اخملاطر الس نوية لعايم (41/2017 رمق التعممي الإداري) 2017الصادرة يف ديسمرب 

 .2017العام بشأأن الرقابة ادلاخلية لعام 

دارة اخملاطر ويف اإ  لتقدمل  عن تقديرها اللجنة عربتوأأ  .37 نظام رمسي لإدارة  رساءالكبري احملرز يف تنفيذ خارطة طريق اإ

والضوابط عىل  الضوابط عىل مس توى الكيان يف حتديد وتقيمياخملاطر. ولحظت اللجنة أأيضا مع التقدير التقدم احملرز 

 .2018بأأن العملية ستس تمكل بهناية عام  وأ حيطت علام، مس توى العمليات

دارة اخملاطر يف الويبو تستند اإىلو  .38 - التابعة للجنة تريدويلجنة املنظامت الراعية الإطار املتاكمل ل  با أأن س ياسة اإ

طار )وليس -الرقابة ادلاخلية  ىل اإ دارة اخملاطر املؤسس ية  اإ ىل االلجنة انتباه  اسرتعت( ، فقد للجنة املنظامت الراعيةاإ لإدارة اإ

طار  دارة اخملاطر املؤسس ية أأن اإ احملمتةل عىل  تبعاتهمراجعة  تواقرتح 2017يف ديسمرب  همت حتديثقد للجنة املنظامت الراعيةاإ

 الس ياسة.

جنازها،املزمع وتكل  ،هبا املُضّطلعابلأنشطة  حيطت اللجنة علام  أ  و  .39 طار خارطة طريق  اإ ورحبت  ،الاحتيالاكةحة مليف اإ

 يف املس تقبل القريب بدمع من خبري خاريج. ىجر بشلك خاص بتقيمي خماطر الاحتيال اذلي س يُ 

 تنفيذ توصيات الرقابة .هاء 

ىل البياانت املقدمة الرقابة توصياتتنفيذ  وضع دورة من دوراهتا، اللجنة يف لك اس تعرضت .40 لهيا استنادا اإ من قاعدة  اإ

وانقشت اللجنة مع الإدارة وشعبة الرقابة ادلاخلية بوجه خاص ، TeamCentral دلاخليةالبياانت املركزية لشعبة الرقابة ا

عادة تقيمي  مثل تكل التوصيات العالقة من حيث أأساليب معاجلة التوصيات العالقة وجّشعت شعبة الرقابة ادلاخلية عىل اإ

 توصية 124، مهنا توصية 180املفتوحة  ات، بلغ العدد الإجاميل للتوصي2018يونيو  30 ويف .ومغزاهااس مترار صالحيهتا 

لوضع يف ابمقارنة و من معليات املراجعة اخلارجية.  توصية 46و شعبة الرقابة ادلاخلية معليات التدقيق اليت ُترهياانبعة من 

 حتس نا طفيفا. فاإن ذكل ميثل، توصيات مفتوحة( 193) 2017يونيو  30

 الأخالقيات .واو 

 مكتب الأخالقيات

عت  .41 ليشمل أأيضا وظيفة الأخالقيات.  الاستشارية ةل للجنةنطاق الولية اخملوّ ، 2015 ، يف عامادلول الأعضاءوسَّ

سداء  ةل أأمور من بيهنامج وتقتيض اختصاصات اللجنة اس تعراض خطة العمل الس نوية املقرتحة ملكتب الأخالقيات، واإ

 .املشورة بشأأهنا
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ئيسة مكتب الأخالقيات دورها ومسؤولياهتا فامي يتعلق بوظيفة انقشت اللجنة مع ر  يف العديد من املناس بات،و .42

ىل أأن تشمل خطة العمل  الأخالقيات، ول س امي فامي خيص خطة العمل الس نوية وتنفيذها. وشّددت اللجنة عىل احلاجة اإ

ن ذ اإ ىل املرشوعات الرئيس ية. واإ يف مل تُسّّل  2018ة لعام خطة العمل املقرتح الإجنازات البارزة والتوارخي املس هتدفة ابلنس بة اإ

اللجنة أأن خطة  وأأكّدتوأأحاطت علام هبا.  2018، فقد اس تعرضت اللجنة خطة العمل املعمتدة لعام الوقت احملدد للمراجعة

اس تعراض املنبثقة عن املسؤوليات الرئيس ية ملكتب الأخالقيات وتشمل أأيضا  تنفيذ التوصيات الست املتبقية  ُتسدالعمل 

طار الويبو   ، ول أأيةأأو عبء العمل بشأأن عدد القضاايمؤرشات  ةأأي ل تتضمن خطة العمل فاإن، الأخاليق. ومع ذكلاإ

 املوارد املتاحة لتنفيذ اخلطة. مكّية عن معلومات

اللجنة توضيح دورها ومسؤولياهتا فامي يتعلق بوظيفة  اقرتحتفهم يف املس تقبل ، سوء  وأأ  ولتجنب أأي التباس .43

 ناس بة عىل اختصاصاهتا.امل تعديالت ال  دخالابإ  جلنة الربانمج واملزيانية وأأوصتالأخالقيات 

 لأعامل الانتقاميةامحلاية من اس ياسة 

)"س ياسة حامية  يةالانتقام  الأعامل ، اس تعرضت اللجنة س ياسة الويبو املقرتحة للحامية منبناء عىل طلب املدير العام .44

ات مس تفيضة هبدف مواءمة الس ياسة بشلك أأوثق مع أأفضل املامرسات يف املبلغني عن اخملالفات"( وقدمت تعليقات واقرتاح

، (33/2017رمق  التعممي الإداري) 2017اس تعرضت اللجنة الس ياسة الهنائية الصادرة يف سبمترب و الأمم املتحدة. منظومة 

ىل  ابرتياح شارتوأأ  يتعلق بتنفيذ الس ياسة اجلديدة،  فاميو أأن الأمانة قد نظرت بشلك اكمل يف تعليقات اللجنة واقرتاحاهتا. اإ

ىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية معلوماتالأخالقيات  رئيسة مكتبقدم تُ أأوصت اللجنة بأأن  ، بشأأن كيفية حتديد حالت اإ

 قيات يف التصدي لتكل الهتديدات.، وكيفية التفاعل مع مكتب الأخالقامية احملمتةل يف مرحةل التحقيقالهتديدات الانت

 بشأأن الإفصاح املايل واإعالن املصاحل بوس ياسة الوي 

عالن املصاحل الإفصاح، اس تعرضت اللجنة الس ياسة املقرتحة بشأأن امبناء عىل طلب املدير الع .45 وانقشت  ،املايل واإ

، نة عن رسورها ملالحظة أأن الس ياسةواملستشار القانوين. وأأعربت اللج  مع رئيسة مكتب الأخالقياتمالحظاهتا واقرتاحاهتا 

الكشف  رشوط، تتضمن املتحدة الأمم  الأخرى التابعة ملنظومة نظامتامل مع س ياسات الإفصاح املايل يف  متت مواءمهتااليت 

 محلاية الرسية. مالمئةضامانت  شملاحملاسبية ادلولية للقطاع العام، وت  لمعايريلالإضافية 

 التعلاميت املكتبية ملكتب الويبو للأخالقيات

النسخة املعدةل املقرتحة من التعلاميت املكتبية ملكتب الويبو  ، ابس تعراضالختصاصاهتقامت اللجنة، وفقا  .46

 تعقيبات بعد، مل تكن اللجنة قد تلقت كتابة هذا التقرير اترخي. ويف ابشأأهن أأسدت املشورةو  التعليقات للأخالقيات، وقّدمت

اتحهتا بجرد يةتعلاميت املكتب ال  خة الهنائية منالنس س تقوم اللجنة براجعة وتقيميو بشأأن تعليقاهتا واقرتاحاهتا.   .اإ

 مسائل أأخرى .زاي 

دخالها عىل نظام املوظفني ولحئته  التعديالت املقرتح اإ

ميثاق الرقابة ادلاخلية  تداعمتحني ( A/56/16 من الوثيقة" 2" 22)الفقرة  للويبو اس تجابة لطلب امجلعية العامة .47

دارة املوارد البرشية، اقرتاحا ة بساعدة تقنية من مكتب املستشار القانوين وبعد التشاور مع مدير  ،اللجنة أأعدت، املراَجع اإ
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فيه يف دورهتا  يك تنظرلتنس يق الويبو ل اإىل جلنة  ،بعد التشاور مع ادلول الأعضاء، قدملتعديل نظام موظفي الويبو س يُ 

ىل  السابعة وامخلسني، دهتا امجلعية العامة للويبو يف دورهتااليت اعمت، التعديالت املقرتحةهتدف و  الرابعة والس بعني. توضيح اإ

 التأأديبية يف حالت التحقيقات اخلاصة. الإجراءاتجوانب معينة من 

دخالها ويف س ياق التعديالت املقرتح  .48 ىل املدير العام ي الويبوعىل نظام موظفاإ ، قدمت اللجنة أأيضا توصيات اإ

دخال تعديالت عىل فهيا  اقرتحت  الإجراءاتيف  هتاتوضيح أأدوار خمتلف وظائف الأمانة ومشارك بغية وظفنيامل لحئةاإ

 التأأديبية.

 تقارير استامثرات الويبو

، امجلعية العامة للويبو ابملوافقة 2017يف يوليو  املنعقدة ، يف دورهتا السادسة والعرشينانمج واملزيانيةأأوصت جلنة الرب .49

، عىل أأساس أأن تقارير الاستامثر الشهرية (29/2017عاليم رمق الإ  التعمميبشأأن الاستامثرات ) املُراجعةعىل س ياسة الويبو 

ىل اللجنة الاستشارية  س ُتقّدماليت يعدها مستشارو الاستامثر  انقشت اللجنة مع املراقب املايل تنفيذ و. يك تنظر فهيااإ

الس تجابة ل والرشوط الشلكية، 2017عامة للويبو يف أأكتوبر ية الامجلع  ستامثرات، حس أ ا أأقرتهبشأأن الا املُراجعةالس ياسة 

عدها مستشارو يُ ، ستامثرأأداء الا شهرية عن اللجنة أأن الإدارة تقدم ابنتظام تقارير وأأكّدتطلب جلنة الربانمج واملزيانية. اإىل 

 .املتعهد، يك تنظر فهيا اللجنة ، يُعّدهاالاستامثر رصدوتقارير شهرية ل ،الاستامثر

ىل اللجنة  وأأشارت .50 مثل املعلومات عىل معلومات عن الامتثال لقيود الاستامثر املتفق علهيا ) نطويأأن التقارير ت اإ

ول انهتااكت نشطة  ،ال ن ل تتضمن اس تثناءات مربرة حلدّ وأأن التقارير اليت مت اس تعراضها  ،(التصنيفات الئامتنية ادلنيا بشأأن

تقارير أأداء الاستامثر الشهرية حتتوي عىل معلومات مفصةل عن أأداء استامثرات الويبو أأو سلبية. ولحظت اللجنة كذكل أأن 

دار  تالنتاجئ املتوقعة ومت قد حقّقتال ن أأظهرت أأن الاستامثرات  حلدّ مقارنة بأأداء السوق وأأن التقارير اليت مت اس تعراضها  هتا اإ

 .وفقا  لالسرتاتيجية املذكورة

ىل اس تعراضها استنادا  و  .51 لإدارة استامثرات الويبو  مالمئةنشاء أ ليات لإ  عن رضاهااللجنة  أأعربت، لتقارير الاستامثراإ

 .املعايري املرجعيةأأداء الويبو الاستامثري مع  لامتيش، و ورصدها احلفاظ علهياو 

ىل نظرا  .52 ة لجنال ومن قبل  ،الإدارة ومن قبل، دها عن كثب من قبل خرباء خارجينيأأن استامثرات الويبو جيري رصاإ

 ةقميهل كون تي لتقارير الاستامثر الشهرية قد ، فقد رأأت اللجنة أأن اس تعراضها ربع الس نو الاستشارية املعنية ابلستامثر

ىل جلنة الربانمج واملزيانية طلبالنظر يف  واقرتحت ،مضافة حمدودة الإدارة يف  قّدمتهعىل النحو اذلي  ،تقدمي تقرير س نوي اإ

، س تواصل اللجنة اس تعراض تقارير الاستامثر ربانمج واملزيانية. ويف غضون ذكلللجنة الادلورة السادسة والعرشين 

 والإبالغ عن املعلومات الواردة فهيا. املس تلمة

دخالها عىل ا  ختصاصات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةالتعديالت املقرتح اإ

، الختصاصاتل. ووفق ا 2015خر مرة يف أأكتوبر ل   للتعديل اختصاصات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة خضعت .53

. وتركز بشأأهنا النسخة احلالية وشاركت التعديالت املقرتحة مع ادلول الأعضاء والأمانة للتشاور ابس تعراضقامت اللجنة 

بنية حتسني  وذكل بغية، وظيفة اللجنة ومسؤولياهتال اذلي يقدم وصفا  ، ابلاكمللقسم ابء ا مراجعةالتعديالت املقرتحة عىل 
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ىل توضيح دور اللجنة ومسؤولياهتا  التعديالت أأيضا يف ضوء التجربة السابقة. كام هتدف هوتوضيح هوتبس يط ذكل القسم اإ

 مكتب الأخالقيات. ُتاه

جلنة  يك تنظر فيه، يف الاعتبارمن ادلول الأعضاء والأمانة  الواردةأأخذ التعليقات مع وأأعّدت اللجنة اقرتاهحا الهنايئ،  .54

 امجلعية العامة للويبو لحقا . وتوافق عليهانمج واملزيانية يف دورهتا الثامنة والعرشين الرب

، فقد رأأت اللجنة أأنه خليةميثاق الرقابة ادلا يفبا أأن بعض التعديالت املقرتحة عىل الاختصاصات س يكون لها تأأثري و  .55

 يف الوقت نفسه خاللجلنة الربانمج واملزيانية  تنظر فهيايك من املس تحسن تقدمي التعديالت املقرتحة عىل لكتا الوثيقتني 

ىل عدم تطابق يف س نوات خمتلفةالوثيقتني  اتنيمراجعة دورية له أ جريت يف السابق فقدادلورة القادمة.  بشلك  هام، مما أأدى اإ

ىل احلصول عىل أ راء ادلول الأعضاء  ذا اكنت تفضل مراجعة اختصااكمل. وستسعى اللجنة اإ  صات اللجنة وامليثاقبشأأن ما اإ

 .نفسهوقت اليف 

 مالحظات ختامية رابعا.

واملستشار القانوين، ورئيسة شعبة الرقابة ادلاخلية، مدير و الإدارة، و املدير العام، أأن تشكر  الاستشارية اللجنةتود  .56

ىل  وكبار املديرين، ،مكتب الأخالقيات تفاعل ال يف  موانفتاهح موضوهحو عىل وقهتم  ،مراجع احلساابت اخلاريجابلإضافة اإ

 عىل ما قدموه من معلومات قيّمة.، و هامع 

 ]هناية الوثيقة[


