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 وف� یيل فقرة القرار املقرت�ة. .2

أ�اطت جلنة الرب�مج واملزيانية �لام  .3
ر�ر الس�نوي ملد�ر شعبة الرقابة مبضمون "التق

 ).WO/PBC/28/5ا�ا�لية" (الوثيقة
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 معلومات أساس�ية

دا�لية مس�تق� وفعا� للویبو، وفقا لألحاكم املنصوص �لهيا الغرض من شعبة الویبو للرقابة ا�ا�لية هو توفري رقابة  .1
 يف ميثاق الرقابة ا�ا�لية.

م مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية تقر�را س�نو� موجزا إىل امجلعية العامة للویبو،  1الرقابة ا�ا�لية ویقيض ميثاق .2 بأن یقد�
ة �امة عن أ�شطة الرقابة ا�ا�لية اليت ُأجنزت �الل الفرتة من �الل جلنة الرب�مج واملزيانية. ویتناول التقر�ر الس�نوي حمل

املشمو� �لتقر�ر، مبا يف ذ� نطاق وأهداف هذه األ�شطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز يف تنفيذ توصيات 
 الرقابة ا�ا�لية.

مت إىل املد�ر العام واللجنة � .3 ستشاریة املس�تق� للرقابة �س�ة من مرشوع التقر�ر ووفقا مليثاق الرقابة ا�ا�لية، قد�
 قات �ليه؛ وروعيت ت� التعليقات يف النس�ة ا�هنائية من التقر�ر.الس�نوي لتقدمي تعلي

 مبادئ التخطيط

راعت الشعبة العوامل التالية يف وضع خطة معلها: تقيمي ا�اطر ودراسة اجلدوى واأل�ر يف الب� ودورة الرقابة واآلراء  .4
م مرشوع خطة الرقابة أیضا نقدیة إلدارة الویبو وا�ول اال  ألعضاء واملوارد املتا�ة. وقبل وضع الصيغة ا�هنائية خلطة العمل، قُد�

 (أ) من ميثاق الرقابة ا�ا�لية.26إىل اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة الس�تعراضه وتقدمي املشورة �شأنه وفقا للفقرة 

التغطية الرقابية وتعظ� للفعالية يف اس�ت�دام املوارد وتفاد� لالزدواجية يف األ�شطة، راعت وحتقيقا ألكرب قدر من  .5
الشعبة أیضا العمل ا�ي أجنزته هيئات رقابة أخرى مثل املدقق اخلار� وو�دة التفتيش املشرتكة فضال عن التقي�ت اليت 

 طلبهتا اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكریة.

وأتيحت ملوظفي الویبو �رب الش�بكة ا�ا�لية للویبو.  �ىل مجيع مد�ري الربامج 2018عام لرقابة لخطة ا وُوزعت .6
 وفقا لل�دول الزمين احملدد ويف �دود املزيانية ا�صصة. 2017وُأجنزت خطة �ام 

 املعایري املهنية

ا�ويل للمامرسات املهنية ا�ي أصدره معهد تلزتم شعبة الرقابة ا�ا�لية يف أ�شطة التدقيق اليت جترهيا �إلطار  .7
املدققني ا�ا�ليني. و�سرتشد الشعبة يف أعامل التحقيق اليت جترهيا �ملبادئ التوجهيية املو�دة واملبادئ التوجهيية للتحقيق 

ملامرسات التقيمي كام �ددها اليت أقرها مؤمتر احملققني ا�وليني. ومتتثل الشعبة يف أ�شطة التقيمي اليت جترهيا �ملعایري ا�ولية 
 فریق األمم املت�دة املعين �لتقيمي.

 مسائل �مة وتوصيات الرقابة العالية األولویة

حيتوي هذا اجلزء �ىل معلومات عن النتاجئ والتوصيات الرئيس�ية ویعاجل ا�اطر العالية ذات األولویة املدر�ة يف تقار�ر  .8
 قيمي وتقار�ر اإلدارة) اليت صدرت �الل الفرتة املشمو� هبذا التقر�ر.الرقابة ا�ا�لية (معليات التدقيق والت 

                                         
 من ميثاق الرقابة ا�ا�لية. 45و 44انظر الفقرتني  1
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 :2وتتعلق النتاجئ والتوصيات الرئيس�ية �لتقار�ر التالية الصادرة �الل الفرتة املشمو� هبذا التقر�ر .9

 التدقيق يف إدارة املناس�بات اليت تنظمها/�س�تضيفها الویبو ألطراف �لثة؛ )أ(

 ؛ربامج احلاسوبيةيف إدارة أصول الالتدقيق  )ب(

 التدقيق يف التوظيف؛ )ج(

 التدقيق يف شعبة اللغات؛ )د(

 التدقيق يف إدارة السفر؛ )ه(

 مذ�رات التدقيق املس�متر؛ )و(

 تقيمي أ�شطة �تصاالت املؤسس�ية يف الویبو وإسهاماهتا يف العالمة الت�اریة للویبو ومسعهتا؛ )ز(

 ا�اكریيب؛تقيمي املكتب اإلقلميي ألمر�اك الالتينية ومنطقة البحر  )ح(

 ؛لكية الفكریة والت�د�ت العاملية: امل 18تقيمي الرب�مج  )ط(

 تقيمي �منية ا�كفاءات واملهارات يف جمال امللكية الفكریة ؛ )ي(

 تقر�ر عن التورط اإلداري يف قوا�د املرور يف أم��ن توقيف الس�يارات؛ )ك(

 ا�ا؛تقر�ر عن التورط اإلداري يف إ��ة أم��ن توقيف الس�يارات للموظفني واس�ت�د )ل(

 تقر�ر عن التورط اإلداري يف طلبات الرشاء؛ )م(

 .2016/17تقر�ر التثبيت لشعبة الرقابة ا�ا�لية �شأن تقر�ر أداء الرب�مج للثنائية  )ن(

وحرصت الشعبة �ىل التواصل مع اإلدارة �نتظام الس�تعراض التوصيات املفتو�ة ومتابعة وضع تنفيذها. وتعاجل اإلدارة  .10
خطة معل حتدد األ�شطة املقرت�ة واملوظفني املسؤولني وأ�ل التنفيذ. وتدار التوصيات املفتو�ة مجيع التوصيات من �الل 

 املتاح للشعبة وإدارة الویبو واملدققني اخلارجيني. TeamCentral(©3من �الل نظام قا�دة بيا�ت الفرق املركزیة (

                                         
 التقار�ر يف املرفق األول.�رد قامئة  2
وهو �رجمية خمصصة ملهام التدقيق تضم و�دات خمتلفة مثل و�ئق معل إ�كرتونية  TeamMateهو أ�د و�دات نظام  TeamCentral©نظام 3

 التوصيات وتقيمي ا�اطر وحتدید اجلدول الزمين. ومتابعة
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 �لثةالتدقيق يف إدارة املناس�بات اليت تنظمها/�س�تضيفها الویبو ألطراف 

�لص التدقيق إىل أن وضع س�ياسة شام� �شأن تنظمي/اس�تضافة مناس�بات ألطراف �لثة يف الویبو، �ستند إىل  .11
س�ياسات وتعل�ت ومذ�رات دا�لية قامئة، وتدمعها إجراءات ومبادئ توجهيية حمدثة، سيسا�د �ىل تقدمي التوجيه الالزم 

 وحتدید مسؤوليات وتبعات واحضة �شأن هذا النشاط.

وقد أدى �كييف احتيا�ات املوارد البرشیة مع األدوار واملسؤوليات، إىل ز�دة الطلب من أطراف �لثة، وس�يؤدي  .12
قيام الو�دات املشاركة يف تنظمي واس�تضافة مناس�بات ألطراف �لثة بت�دید الفجوات املتعلقة �ملوارد إىل تعز�ز التنفيذ 

الالزمة لتقدمي التقار�ر عن التاكليف الشخصية و�ري الشخصية لتنظمي/اس�تضافة الفعال. كام أن إرساء مهنج لتجميع البيا�ت 
 مناس�بات ألطراف �لثة سيسا�د �ىل تقيمي �س�تدامة والتأثري يف موارد الویبو.

ورمغ وجود س�ياسة �شأن استئ�ار قا�ات املؤمترات و�ج��ات يف الویبو، فإن رسوم اإلجيار مل تفرض إال يف ثالث  .13
؛ مما یو� �اكليف إضافية �سبب دمع تنظمي مناس�بات ألطراف �لثة. 2016، من أصل عرش �االت استئ�ار يف �ام �االت

�الوة �ىل ذ�، من شأن تقيمي التاكليف وحتدید الرسوم لعقد مناس�بات ألطراف �لثة يف أم��ن مفتو�ة مثل ردهة مبىن 
 املائة من األم��ن املس�ت�دمة لت� املناس�بات، أن یؤدي إىل تعز�ز يف 55أر�د بوكش أو هبو املبنىى اجلدید وهام ميثالن 

 الرؤیة �شأن التاكليف املتكبدة وأن �سا�د �ىل تقيمي اس�تدامة هذا النشاط.

أن یعزز فعالية وكفاءة اإلدارة   PoepleSoftمعلتدفق وأ�رياً، من شأن إدماج العمليات اليدویة احلالية يف تطبيق  .14
النشاط، ومن شأن القيام �شلك مهنجي بإ�رام عقود/اتفاقات أو رسا� تبادل مع أطراف �لثة (مبا يف ذ� ما العامة لهذا 

 یتعلق بغري اإلجيارات) أن یوحض التوقعات واألدوار واملسؤوليات وأن حيمي أصول املنظمة ومسعهتا �ىل حنو أفضل.

، �كن هذه 2018قع تنفيذها حبلول هنایة شهر ینا�ر وأصدرت شعبة الرقابة ا�ا�لية أربع توصيات اكن من املتو  .15
 التوصيات ما �زال معلقة إىل اآلن.

 التدقيق يف إدارة أصول الربامج احلاسوبية

�لص التدقيق إىل أن وضع س�ياسة شام� �شأن أصول الربامج احلاسوبية، مدعومة بإجراءات ومبادئ توجهيية  .16
 وحتدید مسؤوليات وتبعات واحضة �شأن إدارة أصول الربامج احلاسوبية.حمدثة، سيسا�د �ىل تقدمي التوجيه الالزم 

 وس�تقدم الس�ياسة املسا�دة �ىل النحو اآليت: .17

أن تنشئ بوضوح و�دة ميكن التعرف �لهيا إلدارة أصول الربامج احلاسوبية، حيث حتدد بوضوح األدوار  )أ(
 واملسؤوليات، ف� خيص الو�دات األخرى لتكنولوجيا املعلومات؛

 ن حتدد الوسائل الالزمة لتعز�ز إدارة الرتاخيص، ودمع مد�ري العقود ومسا�دهتم �ىل حنو مالمئ؛أ )ب(

أن حتدد األدوات واألنظمة والعمليات الالزمة لتوفري مصدر وا�د لقامئة جرد أصول الربامج احلاسوبية،  )ج(
 ولتبس�يط �سجيل أصول الربامج احلاسوبية يف البيا�ت املالية للویبو.
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ر األهداف �سرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات، قررت الویبو نقل بعض من منصاهتا وهي�لكها و�دماهتا ويف إطا .18
احلاسوبية إىل نظام احلوس�بة الس�ابية. ورمغ أن مبادرة احلوس�بة الس�ابية ما �زال يف مرا�لها األولية، فإن �نتقال إىل هذا 

قویة، مبا يف ذ� �كييف س�ياسة إدارة األصول احلاسوبية لتعكس �ىل حنو  النظام سيتطلب هيً� إدارً� متيناً وممارسات
 تبطة هبا.مالمئ ممارسات اإلدارة الس�ابية وا�اطر املر 

وأ�رياً، من شأن إضفاء الطابع الرمسي �ىل معلية إدارة ا�اطر املتعلقة �ألصول احلاسوبية من �الل نظام إدارة  .19
فيف من ا�اطر اليت اكن من املمكن، بدًال من �ىل وعي وفا�� يف التخ وفر الثقة بأن الویبو ا�اطر املؤسس�ية للمنظمة أن ی

 ذ�، أن تؤ�ر يف فعالية وكفاءة إدارة أصولها احلاسوبية.

 .2018وأصدرت شعبة الرقابة ا�ا�لية توصيتني، من املقرر تنفيذهام حبلول هنایة �ام  .20

 التدقيق يف التوظيف

ورة تعز�ز س�ياسات وإجراءات الویبو ومبادهئا التوجهيية �شأن التوظيف لضامن حتقيق ا�ساق �لص التدقيق إىل رض  .21
 القرارات يف معلية التوظيف ورضورة توثيق املؤرش الزمين للتوظيف وحتدیده بطریقة دقيقة وحمددة وقاب� للقياس.

ت� املتعلقة بأعضاء جلان التعيني ومن الرضوري أیضاً مراجعة وحتدیث بعض الس�ياسات واملبادئ التوجهيية مثل  .22
 لتعكس العمليات واملامرسات احلالية، إىل �انب تعممي النظام اإل�كرتوين للتوظيف.

ومن شأن إرساء تدابري وضوابط مثل: إقرار رتب األعضاء املرحشني للعمل يف جلان التعيني �لك مسابقة، مبا یضمن  .23
عيني، ومن شأن اس�تعراض النظامني األسايس واإلداري إصدار توصيف �دیث �لك موظف إىل �انب خطاب الت 

للموظفني �شأن الفحص الطيب لتوضيح املامرسات احلالية، أن �سا�د �ىل كفا� أن متتثل إدارة املوارد البرشیة لألنظمة 
 والقوا�د واملبادئ التوجهيية اخلاصة �لتوظيف.

، فإن إدارة املوارد البرشیة ال 2016ظام �ليو يف أ�ریل ورمغ مالحظة أن ازد�د ا�كفاءة قد حتقق من �الل تعممي ن .24
�س�ت�دم األداة �اكمل طاقهتا يف إدارة ا�ورة ا�اكم� للتوظيف. وستس�تفيد الویبو من �س�تغالل األمثل للقدرات الوظيفية 

 للنظام �ىل حتليل البيا�ت وأمتتة العمليات اليدویة يف مر�� التوظيف.

�راسة �س�تقصائية اليت أجریت يف إطار هذا التدقيق �شأن معلية التعيني والتوظيف يف الویبو وأ�رياً، تؤید نتاجئ ا .25
بعضاً من املالحظات السابقة عن رضورة حتسني �متثال لألنظمة واإلجراءات واملبادئ التوجهيية و�ري ذ� من 

 اإلجراءات الشلكية للتعيني.

، وأربع توصيات 2018من املقرر تنفيذ إ�داها حبلول شهر یونيو  وأصدرت شعبة الرقابة ا�ا�لية مخس توصيات، .26
 .2018من املقرر تنفيذها بني شهري سبمترب ود�سمرب 

 التدقيق يف شعبة اللغات

�لص التدقيق إىل أنه �يك تعمل شعبة اللغات بفعالية و�كفاءة، ینبغي أن تضع س�ياسة �شغيلية لتكون مبثابة مبدأ  .27
 توجهيية وإجراءات وتعل�ت مكتبية، لتدمع أهدافها �سرتاتيجية.توجهييي، وتعززها مببادئ 



WO/PBC/28/5 
7 
 

وقرار املد�ر العام بتوحيد وجتميع ا�مع مركزً� لتكنولوجيا املصطل�ات والرتمجة يف الویبو مبوجب شعبة الرتمجة ملعاهدة  .28
ا القسم، لها أدوار ومسؤوليات التعاون �شأن الرباءات اليت س�تنشئ قسامً لهذا الغرض، سيتطلب إ�شاء والیة وظيفية لهذ

واحضة، و�هيا ما �كفي من املوارد إىل �انب مجمو�ة املهارات الصحي�ة، �مع معل األطراف املعنية بفعالية (وهذه األطراف 
 يه شعبة اللغات وشعبة الرتمجة ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات وقطاع العالمات والتصاممي).

الرتمجة اليت �رأسها املد�ر العام، �شأن إ�شاء منصة مشرتكة لقوا�د بيا�ت  كذ�، فإن قرار مجمو�ة تنس�يق .29
املصطل�ات، ف� بني معاهدة التعاون �شأن الرباءات وقطاع العالمات والتصاممي وشعبة اللغات، لنرش املصطل�ات �ىل 

ن إماكنية إدماج قوا�د بيا�ت املوقع الش�بيك للویبو، سيتطلب إقامة تعاون وتنس�يق فعال بني األطراف املعنية لضام
 املصطل�ات �لك مهنا بفعالية يف منصة مشرتكة لوا�ات العمالء.

وجيري وضع الصيغة ا�هنائية لقا�دة بيا�ت املصطل�ات لشعبة اللغات ونظراً ألن مد�ر املرشوع، وهو موظف أیضاً  .30
 فعا� لضامن نقل املعارف و�سلمي املرشوع �ىل يف قسم إس�باين �شعبة اللغات، بصدد التقا�د، مفن الرضوري اختاذ تدابري

 حنو سلمي.

سلط الضوء �ىل رضورة  2013يف �ام  4و�س�تعراض ا�ي أجرته شعبة الرقابة ا�ا�لية خلدمات املؤمترات واللغات .31
وضع نظام متاكمل إلدارة املؤمترات مبا يف ذ� إ�شاء و�دة إلدارة �دمات الرتمجة الفوریة. وهذه الرضورة ما زالت قامئة، وما 

حلالية، فإن �زال هذه التوصية مفتو�ة إىل اآلن. وأ�رياً، نظراً ل�روات يف عبء العمل بقسم الرتمجة الفوریة وبنية مواردها ا
إجراء حتليالت دوریة ألداء أ�شطة الرتمجة الفوریة سيسا�د �ىل حتدید ووضع مزيانية الحتيا�ات املوارد البرشیة املرنة �مع 

 القسم واحملافظة �ىل جودة الرتمجة الفوریة �ىل حنو أفضل يف منظمة الویبو.

، وست 2018ثالث مهنا حبلول هنایة شهر د�سمرب وأصدرت شعبة الرقابة ا�ا�لية �سع توصيات، من املقرر تنفيذ  .32
 .2019مهنا حبلول شهر د�سمرب 

 التدقيق يف إدارة السفر

يف املائة �الل فرتة الس�نتني وأن  77�لص التدقيق إىل أن متوسط الطلبات املقدمة متأخرا حلضور مناس�بات بلغ  .33
) من أذون السفر املتأخرة �رجع إىل 1.666/1.898ائة (يف امل 88يف املائة. كام أن  33.5متوسط أذون السفر املتأخرة بلغ 

) من أذون السفر املتأخرة ف� خيص العرشة �رامج املذ�ورة اكنت من مسافر�ن 1.286/1.666يف املائة ( 77�رامج، وأن  10
 ).380/1.286يف املائة مسافر�ن من املوظفني ( 23من �ري املوظفني/مسافر�ن من أطراف �لثة، مقابل 

د أشري إىل هذه التأ�ريات �عتبارها من العوامل اليت �سهم يف رشاء املنظمة لتذ��ر مرتفعة ا�مثن. ومن مث، وق .34
س�يكون من املفيد للویبو أن تو�ه وتبذل املزید من اجلهود لصيا�ة س�ياسات ووضع إجراءات لضامن �زوید مد�ري الرب�مج 

سفر املسافر�ن من أطراف �لثة، من أ�ل تنفيذ �رتيبات السفر لهؤالء  يف الوقت املناسب �لو�ئق واملعلومات الالزمة عن
 املسافر�ن يف الوقت املناسب.

                                         
 2-2012التدقيق ا�ا�يل  4
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" اع�د 1وس�تعزز الویبو فعالية وكفاءة إدارة السفر، وتضمن �متثال لس�ياسات السفر املرتبطة هبا عن طریق: " .35
راً زمنياً للموظفني املعينني �دیثاً الس�تكامل ا�ورات ممارسات جيدة دا�ل النظام املشرتك لألمم املت�دة ا�ي حيدد إطا

" تقيمي �دد املوظفني ا��ن اضطلعوا �إلجراءات األمنية األساس�ية اإللزامية يف امليدان 2التدریبية يف جمال أمن السفر؛ "
�شلك رمسي لرشط " ضامن أن ميتثل مجيع املوظفني ا��ن �سافرون 3ورصد التقدم احملرز يف تدریب مجيع ملوظفني؛ "

 اس�تكامل التدریب اإللزايم واملناسب يف جمال األمن.

وأ�رياً، ستس�تفيد إجراءات السفر من ازد�د الفعالية إذا اشرتط نظام إدارة السفر ا�ي جيري �الياً إ�شاؤه بدًال من  .36
ات رشاء التذ��ر، وربطه بقا�دة نظام األعامل اإل�كرتونية اختاذ إجراءات الترصحي األمين لتسري جنباً إىل جنب مع إجراء

 بيا�ت إلدارة شهادات التدریب يف جمال أمن السفر.

، وثالث مهنا 2018وأصدرت شعبة الرقابة ا�ا�لية مخس توصيات، من املقرر تنفيذ اثنني مهنا حبلول هنایة �ام  .37
 .2019�الل �ام 

 2016/2017ء الرب�مج للثنائية تقر�ر التثبيت لشعبة الرقابة ا�ا�لية �شأن تقر�ر أدا-مسائل أخرى

اس�تمكلت شعبة الرقابة ا�ا�لية تقر�ر التثبيت �شأن تقر�ر أداء الرب�مج للفرتة املمتدة بني شهر أ�ریل وشهر مایو  .38
2018. 

 واكنت أهداف هذا التثبيت يه: .39

 ؛2016/2017 التحقق بصفة مس�تق� من موثوقية وحصة املعلومات الواردة يف تقر�ر أداء الرب�مج للثنائية )أ(

و�ريها  الو�ئقيةومتابعة وضع تنفيذ التوصيات الواردة يف تقر�ر تثبيت أداء الرب�مج السابق من �الل األد�  )ب(
 من الو�ئق ا�امعة األخرى.

واش�متل النطاق �ىل تقيمي لبيا�ت األداء اخلاصة مبؤرش أداء وا�د مت اختياره عشوائياً من لك �ر�مج كام هو وارد يف  .40
. كام تضمن التثبيت أیضاً اس�تنتا�ات �امة �شأن التقدم املُحرز يف حتسني إطار اإلدارة القامئة 2016/17ر أداء الرب�مج تقر�

�ىل النتاجئ �الل الثنائية قيد �س�تعراض. واكن هذا هو التحقق املس�تقل اخلامس لتقر�ر األداء ا�ي أجرته شعبة الرقابة 
 ا�ا�لية.

ید إجراء هذا التثبيت �ىل التحسن املس�متر يف اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ يف املنظمة، إىل و�شلك �ام، أكد من �د .41
يف املائة من بيا�ت أداء  81�انب ز�دة استيفاء بيا�ت األداء ملعایري التقيمي مقارنة بتقر�ر التثبيت السابق. و�لت�دید، 

يف املائة من الربامج قدم  84املائة �الل التثبيت السابق. كام أن يف  77الربامج اس�توفت �شلك اكف معایري التثبيت مقابل 
 يف املائة يف تقر�ر التثبيت السابق. 81معلومات دقيقة عن تقيميه ا�ايت �س�ت�دام نظام إشارات السري، مقابل 

وجشعت شعبة الرقابة ا�ا�لية الربامج يف ا�االت املعياریة �ىل العمل مع شعبة أداء الرب�مج واملزيانية ملواص� تعز�ز  .42
" رضورة تقيمي فعالية األدوات واآلليات الس�تخراج وقياس 1جودة مؤرشاهتا وقابليهتا للقياس، وأصدرت توصيتني �شأن: "

مبا يف ذ� تعز�ز التعاون وتبادل املامرسات اجليدة ف� بني الربامج حسب ما ینطبق؛ البيا�ت ملؤرشات األداء الثالثة، 
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وتعز�ز التعاون والتنس�يق ف� بني الرب�جمني ال��ن حيتا�ان إىل العمل معاً مجلع املعلومات عن مؤرش معني وتقدمي تقر�ر  "2"
 �شأنه.

 مذ�رات التدقيق املس�متر -مسائل أخرى

الرقابة ا�ا�لية مذ�رة دا�لية تلخص العمل املنجز �س�ت�دام حتليالت البيا�ت �عتبارها جزءاً من أصدرت شعبة  .43
معلها املتواصل يف التدقيق؛ وأطلعت اإلدارة �ىل النتاجئ املنبثقة عن ذ�. وركزت هذه املذ�رة �ىل ضوابط الرقابة ا�ا�لية 

ية وإدارة املشرت�ت وإدارة السفر يف نظام األعامل اإل�كرتونية، وإدارة معلومات يف جماالت نظام اإلدارة املتاكم� واإلدارة املال 
 املوظفني يف أداة أنظمة إدارة املعلومات اإلداریة للموارد البرشیة.

وال �س�ت�لص الشعبة توصيات رمسية استنادا إىل معل التدقيق املس�متر ا�ي تضطلع به. �كن، �املا ومىت دعت  .44
ج��ات مع ممثيل اإلدارة من قطاع اإلدارة والتنظمي وإدارة املوارد البرشیة ملناقشة املالحظات الرضورة، س�تعقد ا

 و�قرتا�ات اليت قدمهتا الشعبة.

 التقيمي ا�ايت جلودة وظيفة التدقيق ا�ا�يل -مسائل أخرى

ا�ا�لية، أجرت شعبة الرقابة  �ليل الرقابة ا�ا�لية: �ر�مج ضامن وحتسني جودة وظيفة الرقابة 4.1وفقاً للمرفق  .45
. والهدف من 2016-2015، تقي�ً ذاتياً لوظيفة التدقيق اليت تغطي أ�شطهتا �الل العامني 2017ا�ا�لية يف شهر د�سمرب 

إجراء تقيمي ذايت دا�يل �شلك دوري هو تقيمي اتفاق وظيفة التدقيق مع معایري معهد املدققني ا�ا�ليني وحتدید جماالت 
 .التحسن

وقد �لص التقيمي ا�ايت إىل أن وظيفة التدقيق ا�ا�يل تتفق معوماً مع املعایري ا�ولية ملعهد املدققني ا�ا�ليني  .46
للمامرسة املهنية للتدقيق ا�ا�يل ومدونة األ�القيات وتعریف التدقيق ا�ا�يل (وهو ما یعرف �ملعایري). وقد صدرت 

 توصية بناءاً �ىل التقيمي ا�ايت. 13

 جرى اطالع جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة واملد�ر العام �ىل نتاجئ هذا التقيمي ا�ايت.و  .47

 تقيمي أ�شطة �تصاالت املؤسس�ية يف الویبو وإسهاماهتا يف العالمة الت�اریة للویبو ومسعهتا

�مج الویبو للتقومي �سرتاتيجي �سعى هذا التقيمي إىل تقيمي إسهامات �تصاالت املؤسس�ية للویبو وأ�شطهتا يف �ر .48
والهدف �سرتاتيجي الثامن وكذ� إىل حتليل ما إذا اكن النظام اإلداري والبنية التشغيلية �سهالن حتقيق نتاجئ اخلطة 

 �سرتاتيجية متوسطة األ�ل.

يف املائة. وتقع  99.9بنس�بة  وتوحض النتاجئ والتوصيات الرئيس�ية للتقيمي أن التغطية اإل�المية للویبو إجيابية أو حمایدة .49
مزيانية شعبة التواصل أل�شطة �تصاالت يف �دود مزيانيات واكالت األمم املت�دة ذات الص�، وأظهرت اتصاالت الویبو 

 مهن�اً �شطاً للغایة و�راعي الفروق بني اجلنسني.

تعز�ز التأثري �سرتاتيجي لشعبة  ورمغ النتاجئ اإلجيابية، أوىص التقيمي برضورة أن ینظر مكتب املد�ر العام يف .50
�تصاالت عن طریق تنقيح والیته ونقل شعبة �تصاالت مبارشة حتت إدارة مكتب املد�ر العام. ومن الرضوري أیضاً أن 
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تضع شعبة �تصاالت اسرتاتيجية مفص� لالتصاالت املؤسس�ية ذات إطار قامئ �ىل النتاجئ. وأ�رياً، ینبغي أن تدمج شعبة 
االت قدرات رئيس�ية إضافية وأن �شجع لك و�دة أعامل �ىل أن �س�ند إىل منسق اتصاالت �مة �تصال مبنسق �تص

 دا�ل شعبة �تصاالت.

وقد مت تنفيذ توصيتني من ثالث توصيات صادرة. واس�ت�ابة للتوصية األوىل لتقر�ر التقيمي، نقلت شعبة �تصاالت  .51
)، أما 3سرتاتيجية لالتصاالت املؤسس�ية. (امتثاًال للتوصية الئية مج الصيغة ا�هناإىل مكتب املد�ر العام. كام یضع الرب�

 .2018التوصية املتبقية مفن املقرر تنفيذها يف شهر د�سمرب 

 تقيمي املكتب اإلقلميي ألمر�اك الالتينية ومنطقة البحر ا�اكریيب

اخلدمات اليت یقد�ا املكتب (مس�تو�ت  �لص التقيمي إىل أن أحصاب املصاحل والز��ن راضون �شلك �بري عن .52
يف املائة من ا�يبني �ىل ا�راسة �س�تقصائية �رون أن  89املشاركة يف األ�شطة ورس�ة اس�ت�ابة املكتب). كام أن 

 اإل�ا�ت املقدمة من الویبو مفيدة الحتيا�اهتم.

ايب ف� بني أحصاب املصاحل عن وقد أدى إد�ال خطط معل ومعليات ختطيط أكرث مشوًال إىل إشا�ة تصور إجي .53
اخلدمات املقدمة من الویبو. وقد أعربت أ�لبية �برية من الز��ن وأحصاب املصاحل عن رضاها عن املعارف اليت ميتلكها 

 املكتب اإلقلميي عن الب�ان والنظراء الوطنيني، و�شعر أیضاً الغالبية العظمى �لرضا عن تبادل اخلربات ا�ي �سه� الویبو يف
املنطقة. وقد انتقلت ممارسات جيدة يف جمال امللكية الفكریة إىل املنطقة. وتعترب اخلدمات واأل�شطة املقدمة ذات ص� 

�لب�ان اليت ختد�ا حيث تقدم لها قمية مضافة. وقد حتسنت معلية التشاور بني ا�ول األعضاء والویبو من حيث النوعية 
 .2016(البنية) وا�مك، ال س�� منذ �ام 

واستناداً إىل �س�تنتا�ات والنتاجئ، أوىص التقيمي برضورة أن یضمن املكتب اإلقلميي ألمر�اك الالتينية ومنطقة البحر  .54
ا�اكریيب أن �كون العنرص اجلنساين �امًال يف األ�شطة املصممة واملنفذة �ال�ساق مع الس�ياسة املؤسس�ية اجلنسانية للویبو. 

الصفة املؤسس�ية �ىل القدرة �ىل �س�ت�ابة عن طریق إ�شاء �روتو�والت وإجراءات للتواصل كام ینبغي للمكتب أن یضفي 
و�س�ت�ابة للطلبات املقدمة من الب�ان؛ وینبغي للمكتب أن یضفي الطابع املهنجي �ىل خطط العمل احلالية، وإطار النتاجئ 

، یتعني �ىل املكتب أن یضع معایري أساس�ية للمزيانية وأن ونظام الرصد، وأن ینشئ اسرتاتيجية واحضة إلدارة املعارف. وأ�رياً 
ینقل املامرسات اجليدة من الصنادیق �ست�نية األخرى عند اس�تعراض الرشوط التعاقدیة احلالية للصنادیق �ست�نية 

 لضامن حتقيق �س�تفادة الفعا� من املوارد.

من النقاش ا�ا�يل وستس�تمكل معليات التنفيذ حبلول شهر وختضع التوصيات امخلس لهذا التقيمي لطرائق خمتلفة  .55
 .2019د�سمرب 

 : امللكية الفكریة والت�د�ت العاملية18تقيمي الرب�مج 

یقدم إسهاماً مركزً� وفعاًال يف الهدف �سرتاتيجي للویبو ا�ي  18رب�مج ال�لصت النتاجئ الرئيس�ية للتقيمي إىل أن  .56
�مج �شلك �بري ظهور الویبو ومشاركهتا يف مناقشات  یتعلق بقضا� الس�ياسة العاملية. فقد عزز الربیتناول امللكية الفكریة ف�

س�ياس�ية �مة تتعلق �مللكية الفكریة، مما �سا�د بدوره �ىل حتسني جودة هذه املناقشات وموضوعيهتا. واكن هنج الرب�مج 
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م املش�ت املتعلقة �مللكية الفكریة ومعاجلهتا هن�اً فعاًال. واكن القامئ �ىل اس�ت�دام رش�اكت متعددة القطا�ات �وس�ي� لفه
 .18التعاون الثاليث یعرف يف أحيان كثرية �عتباره اإلسهام الوحيد األكرث أمهية للرب�مج 

�ة، ميكن تعز�زها. مفن اليت معل الرب�مج من و�ه األالتقيمي بعض �دد ورمغ إجيابية التقيمي العام للرب�مج، فقد  .57
بإضافة اسرتاتيجية مدهتا  18 ینبغي اس�تكامل اسرتاتيجية الرب�مج اليت تو�ه معلية التطو�ر اجلاریة مجليع أ�شطة الرب�مج

مخس س�نوات ملنصة الویبو للتكنولوجيا اخلرضاء (ویبو غر�ن)، من �الل معلية یدمعها فریق استشاري من اخلرباء. كام 
ویبو غر�ن من أ�ل دمع معل اليف  18املوارد لسد الفجوة يف كفاءة موظفي الرب�مج یتعني �ىل الویبو أن حتسن تعممي 

الرب�مج املتعلق بتغري املناخ، وأن تنظر يف تعز�ز منوذج التعاون الثاليث مع منظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية 
ولية أو �ريها من منظامت األمم املت�دة. وینبغي أیضاً للویبو لتعميق أو�ه التعاون مع املنظامت الرئيس�ية املتعددة األطراف وا�

 ، لتحسني إماكنية قياس األ�ر طویل األ�ل وحتقيقه.18أن تعزز دمع التعاون اجلاري ورصد الرش�اكت اليت أطلقها الرب�مج 

 .2018وجيري تنفيذ التوصيات األربع لهذا التقيمي لتس�تمكل حبلول شهر د�سمرب  .58

 ا�كفاءات واملهارات يف جمال امللكية الفكریةتقيمي �منية 

�لصت النتاجئ الرئيس�ية للتقيمي إىل أن أ�شطة �منية ا�كفاءات يف الویبو �سهم يف األهداف �سرتاتيجية للمنظمة و  .59
مللكية ويف �حتيا�ات اإلمنائية ل�ول األعضاء. كام أكد معظم أحصاب املصاحل اخلارجيني (ممثلو ا�ول األعضاء ومنظامت ا

الفكریة) ا��ن تناو�هتم ا�راسة �س�تقصائية أثناء التقيمي أن التد�الت لتمنية كفاءات الویبو اكن لها تأثري إجيايب يف ثالثة 
مس�تو�ت من �منية ا�كفاءات (الس�ياس�ية/القانونية واملؤسس�ية والفردیة). وأكد اجلزء األكرب من أحصاب املصاحل اخلارجيني 

�شأن �منية ا�كفاءات أسهمت يف بناء كت� �امسة من املس�تفيد�ن �متتعون ��كفاءات املالمئة بطریقة أن أ�شطة الویبو 
 مس�تدامة.

و�دد التقيمي أو�ه معل الرب�مج اليت ميكن تعز�زها. ويه حتدیداً وضع إطار لتمنية ا�كفاءات لتصممي �منية ا�كفاءات  .60
ویبو وتوحيد بنية لتكنولوجيا املعلومات لتجميع قوا�د ومس�تود�ات البيا�ت وتنفيذها ورصدها وإدارهتا وتقيميها يف �رامج ال

احلالية �شأن �منية ا�كفاءات. كام ینبغي لقطاع التمنية أن ینظر يف تقدمي التوجيه �شأن مرا�ل وضع �سرتاتيجيات الوطنية 
ملسائل اإلجرائية واملوضوعية. وأ�رياً، من للملكية الفكریة واع�دها استناداً إىل أفضل املامرسات، وینظر يف تغطية ا

الرضوري أن �شمل الربامج ال�نية قيد �س�تعراض اجلوانب اجلنسانية يف أ�شطهتا وأن تضع مؤرشات �راعي الفوارق بني 
 اجلنسني ملعاجلة الرؤى اجلنسانية بطریقة مس�تدامة، �ىل حنو ما أوصت س�ياسة الویبو �شأن املساواة بني اجلنسني.

 .2019املقرر تنفيذ توصيات هذا التقيمي قبل شهر یونيو  من .61

 أ�شطة التحقيق

 حملة �امة عن �دد احلاالت

يف املائة ز�دة عن الفرتة السابقة)  67�ا� اس�تفسار �دیدة (�شلك  40�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، ُجسلت و  .62
ربع �االت يف مر�� التقيمي األّويل وست �االت يف �ا� �القة مهنا أ 12، اكنت 2018یونيو  30�ا�. ويف  42وأ�لقت 

مر�� التحقيق ا�اكمل و�التان مهنا معلقة �سبب غياب املوظف املعين لفرتة طوی�، أو �نتظار اختاذ إجراء من �انب �يان 
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. 2016�ا� وا�دة يف �ام و  2017وست �االت يف �ام  2018آخر. وفُتحت مخس �االت من احلاالت العالقة يف �ام 
 أشهر.  7.1، بلغ الوقت املس�تغرق للتحقيق يف احلاالت 2017یوليو  1ويف 

 2018یونيو  30إىل  2015یونيو  30حتليل مقارنة لعدد �االت التحقيق من  – 1الرمس البياين 

 

اللجنة ومن مضن احلاالت املفتو�ة األربعني �الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، أحيلت اثىن عرشة �االت إىل  .63
 . 5�ستشاریة املس�تق� للرقابة لتسدي املشورة �شأهنا وفقا لألحاكم املناس�بة من ميثاق الرقابة ا�ا�لية

 حصي� أ�شطة التحقيق

رقابة ا�ا�لية، �شمل التقر�ر الس�نوي وصفا لقضا� التحقيق اليت مت إثباهتا مع ما صدر �شأهنا من وفقا مليثاق ال .64
ت احملقق فهيا، و�دت الشعبة أد� �ىل حصة �د�اءات وأوصت �ختاذ تدابري تأدیبية يف حق أحاكم. ويف مخس من احلاال

 املوظف. ويف هذه احلاالت امخلس:

  العمل؛ت املنفق يفتتعلق �التان بإساءة اس�ت�دام املوظفني للوق )أ(

تنصل من الزتامات وتتعلق �ا� وا�دة بإساءة اس�تغالل أ�د املوظفني لالمتيازات واحلصانة ا�بلوماس�ية لل  )ب(
 مالية خشصية؛

 وتتعلق �ا� وا�دة �مترد أ�د املوظفني وسلوكه �ري الالئق يف ماكن العمل؛ )ج(

 وتتعلق �ا� وا�دة بقيام أ�د املوظفني بأ�شطة �نية �ارجية �ري مرصح هبا. )د(

                                         
 ميثاق الرقابة ا�ا�لية.من  23و 22و 21و 19و 18الفقرات  5
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 وعقب إصدار توصيات �ختاذ تدابري تأدیبية: .65

 يف �ا� وا�دة، طرد موظف من املنظمة؛ )أ(

 وا�دة، أنزل موظف إىل رتبة أقل؛يف �ا�  )ب(

 يف �ا� وا�دة، مل تتبع املنظمة التوصية �ختاذ تدابري تأدیبية؛ )ج(

 2018یونيو  30يف �التني، ما �زال اختاذ اإلدارة لقرار هنايئ معلقاً يف  )د(

ص بعض وإضافة إىل ذ�، مك�نت أ�شطة التحقيق اليت نُفذت �الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر الشعبة من اس�ت�ال .66
" إنفاذ قوا�د �شأن 1ا�روس. وبو�ه �اص، ُأصدرت ثالثة تقار�ر عن التورط اإلداري قدمت فهيا توصيات خبصوص: "

 " وضع وإنفاذ قوا�د للمرور يف أم��ن توقيف الس�يارات يف الویبو.3" إجراءات الرشاء؛ "2السالمة البدنية واألمن؛ "

 .2018یونيو  30إىل  2015یوليو  1 يف الفرتة من و�رد ف� یيل حتليل مقارنة لل�االت املس�� .67

 2018یونيو  30إىل  2015یوليو  1حتليل الشاكوى الواردة من  – 1اجلدول 

 
 2015/16 2016/17 2017/18 

 (%13) 5 (%13) 3 (%10) 3 إساءة اس�ت�دام وقت العمل
 (%8) 3 (%13) 3 (%3) 1 أ�شطة �ارجية �ري مرصح هبا

 (%20) 8 (%21) 5 (%10) 3 �ري الالئقالعصيان والسلوك 
 (%10) 4 (%8) 2 (%3) 1 تقصري آخر يف الوفاء مبعایري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية ا�ولية

 (%5) 2 (%8) 2 (%13) 4 املضایقة وا�متيزي
 (%3) 1 (%4) 1 (%6) 2 خمالفات املشرت�ت

 (%5) 2 (%8) 2 (%13) 4 خرق الرسیة
   (%3) 1 لوظيفة شاغرة إ�الل من قبل مرحش

 (%3) 1  (%3) 1 تضارب املصاحل
 (%8) 3  (%3) 1 إساءة اس�ت�دام أموار الویبو أو أصولها

 (%8) 3   �نتقام
 (%3) 1  (%6) 2 التحرش اجلنيس

 (%3) 1 (%4) 1 (%6) 2 خمالفات التوظيف
  (%8) 2 (%3) 1 اإلهامل يف العمل، عرق� معليات الویبو

  (%4) 1 (%3) 1 من قبل �ئع أو طرف �ار� آخراإل�الل 
 (%8) 3  (%6) 2 بيا�ت أو ترصحيات �ري مرصح هبا
  (%8) 2 (%6) 2 إساءة اس�ت�دام املنصب أو الوضع

 (%8) 3   الغش أو اإلساءة للحصول �ىل مس�تحقات

 (%100) 40 (%100) 24 (%100) 31 ا�موع

 

 



WO/PBC/28/5 
14 
 

 2018یونيو  30إىل  2015یوليو  1احلاالت املغلقة يف الفرتة من حتليل  –) 2الرمس البياين (

 

 احلاالت اليت ُرفض فهيا تقدمي معلومات أو مسا�دات

(ز) من ميثاق الرقابة ا�ا�لية، ینبغي لشعبة الرقابة ا�ا�لية أن تبلغ عن أي �االت قيّد فهيا نفاذ 45وفقا للفقرة  .68
 الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر.الشعبة إىل جسالت أو موظفني أو مباٍن �

و�شري الشعبة إىل أنه مل ميتنع أي من املوظفني عن اإلدالء مبعلومات أو املسا�دة يف معلية رقابية �اریة أثناء فرتة  .69
 التقر�ر.

 وضع تنفيذ توصيات الرقابة

من الهيئات الرقابية إّن املد�ر العام مسؤول عن ضامن تلبية مجيع التوصيات الصادرة عن مد�ر الشعبة و�ريها  .70
. وحييل املد�ر العام هذه املسؤولية إىل مد�ري 6�رس�ة، وعن ذ�ر اإلجراءات املت�ذة ف� خيص نتاجئ وتوصيات تقر�ر بعينه

وخيضع تنفيذ مد�ري �رامج الویبو مجليع توصيات املراقبة ملتابعة  7الربامج املسؤولني عن جماالت �شغيلية حمددة يف الویبو.
  8توالها شعبة الرقابة ا�ا�لية.منتظمة ت 

 ا�ي یتيح إقامة حوار© TeamCentralوتواصل الشعبة إدارة التوصيات وإ�داد التقار�ر �شأهنا من �الل نظام  .71
 م حتقيقا للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتو�ة.�هيتفا�يل بني مد�ري الربامج ومندو 

وقد أهنت شعبة الرقابة ا�ا�لية املر�� األوىل من مرشوعها اخلاص مبعلومات األعامل ا�ي یتيح متابعة التوصيات  .72
© TeamCentralيف لو�ات البيا�ت التنظميية ملعلومات األعامل. ومت �الياً ربط بيا�ت التوصيات من �الل نظام 

                                         
 من ميثاق الرقابة ا�ا�لية. 42الفقرة  6
  16/2010من التعممي اإلداري  7الفقرة  7
 16/2010من التعممي اإلداري  8الفقرة  8
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شعبة الرقابة ا�ا�لية النفاذ. أما املر�� الثانية من املرشوع اليت من املقرر بلو�ات البيا�ت ملعلومات األعامل، وأتيح ملوظفي 
، فس�تتيح لإلدارة وألحصاب املصاحل اآلخر�ن النفاذ للتوصيات، استناداً إىل حقوق النفاذ 2018اس�تكاملها حبلول هنایة �ام 

يم عن تطور التوصيات، و�رش تقار�ر �شلك احملددة. وس�ميكن ذ� اإلدارة من احلصول �ىل رؤیة أكرث وضو�اً و�شلك یو
 مس�تقل عن التوصيات. 

ذات أولویة متوسطة.  84ذات أولویة �الية و 96توصية مفتو�ة مهنا  180ويف �رخي إ�داد هذا التقر�ر، اكنت  .73
 يف املائة من مجموع توصيات الرقابة ا�ا�لية املفتو�ة. 74و�س�تأ�ر توصيات الشعبة بنس�بة 

 )180التوصيات حبسب األولویة ( –) 3الرمس البياين (

 

 .2018یونيو  30إىل  2017یوليو  1و�رد ف� یيل �دول یبني� تطور التوصيات حبسب املصدر يف الفرتة املمتدة من  .74

 2018یونيو  30إىل  2017یوليو  1تطور التوصيات من  – 2اجلدول 

 2018یونيو  30مفتو�ة حىت  ل الس�نةمغلقة �ال مضافة �الل الس�نة 2017یوليو  1مفتو�ة حىت  املصدر

 134 61 50 145 شعبة الرقابة ا�ا�لية

 46 28 26 48 مراجع احلسا�ت اخلار�

 0 1 1 0 اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة

 180 90 77 193 ا�موع

اإلدارة �ىل ا�اطر  �الل هذه الفرتة املشمو� �لتقر�ر، اكنت هناك توصيتان مغلقتان دون تنفيذ، حيث وافقت .75
 املرتبطة هبا:

التعدیالت اليت اقرتحهتا اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة �شأن النظام األسايس  -WO/CC/74/7 )أ(
 حتقيق مبثابة رشط أسايس الختاذ تدابري تأدیبية. إجراءللموظفني: التوصية �عتبار 

�شأن رضورة أمتتة معلية خروج  5التوصية  -)2013-3مراقبة إدارة إهناء �دمة املوظفني (التدقيق ا�ا�يل  )ب(
املوظفني. واس�تنتج أنه نظرا الخنفاض معدل املغادرة، فإن �لكفة التنفيذ ستت�اوز الفائدة. وتوافق شعبة الرقابة 

 ا�ا�لية �ىل هذا �س�تنتاج.

 .2018یونيو  30و�رد ف� یيل رمس بياين لتوزیع التوصيات املفتو�ة حبسب املصدر يف  .76
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 )180توصيات الرقابة املفتو�ة حبسب املصدر ( –) 4الرمس البياين (

 

 .2018یونيو  30ویلخص الرمس البياين التايل تطور توصيات الرقابة املفتو�ة حىت  .77

 )180تطور توصيات الرقابة املفتو�ة حبسب األولویة ( –) 5الرمس البياين (

 

 2011، ویبلغ �دد التوصيات اليت صدرت بني �ايم 2011منذ �ام ال �زال توصية وا�دة �الية األولویة مفتو�ة  .78
 توصية. 24واليت ال �زال مفتو�ة إىل احلني  2014و

 :2018یونيو  30واألولویة يف  9و�رد ف� یيل رمس بياين لعدد التوصيات حبسب �رامج الویبو .79

                                         
 الرب�مجو ،ؤلف واحلقوق ا�اورةحق امل 3الرب�مج ، والعالمات الت�اریة والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية 2الرب�مج قانون الرباءات، و 1الرب�مج  9

 7الرب�مج مدرید، و نظام 6الرب�مج و ،نظام معاهدة التعاون �شأن الرباءات 5الرب�مج و ،املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 4
أفریقيا والب�ان العربية وب�ان آس�يا واحمليط الهادئ وأمر�اك الالتينية وا�اكریيب  9الرب�مج ، وتنس�يق أجندة التمنية 8الرب�مج مركز الویبو للتحكمي والوساطة، و

 13الرب�مج ، والتصنيفات واملعایري ا�ولية 12 الرب�مجأاكدميية الویبو، و 11 والرب�مج، الب�ان املتحو� والب�ان املتقدمة 10الرب�مج، ووالب�ان األقل منوا
�قتصاد  16الرب�مج و  �لول ألعامل ماكتب امللكية الفكریة، 15والرب�مج ، �دمات النفاذ إىل املعلومات واملعرفة 14الرب�مج و�ت العاملية، قوا�د البيا
العالقات  20الرب�مج وصل، التوا 19الرب�مج ، و امللكية الفكریة والت�د�ت العاملية 18، والرب�مج إذاكء ��رتام للملكية الفكریة 17، والرب�مج واإلحصاء

 24الرب�مج إدارة املوارد البرشیة، و 23والرب�مج  إدارة الربامج واملوارد، 22والرب�مج اإلدارة التنفيذیة،  21والرب�مج ، اخلارجية والرش�اكت واملاكتب اخلارجية

مراجع الحسابات 
46, الخارجي

شعبة الرقابة 
134, الداخلیة
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 )180التوصيات حبسب الرب�مج واألولویة ( –) 6الرمس البياين (

 

يف املائة من التوصيات العالية األولویة الست والتسعني، وختص احلصة ا�كربى من  58ر مخسة �رامج بنحو �س�تأ� .80
) والب�ان األفریقية والعربية وب�ان آس�يا واحمليط الهادئ 24التوصيات املفتو�ة �الية األولویة �دمات ا�مع العامة (الرب�مج 

 ).23) وإدارة املوارد البرشیة والتمنية (الرب�مج 9قل منوا (الرب�مج وأمر�اك الالتينية وا�اكریيب والب�ان األ

 العمل �ستشاري والرقايب �ستشاري

إضافة إىل العمل الرقايب ا�طط �، اس�مترت الشعبة يف إسداء املشورة املهنية �شأن الس�ياسات واإلجراءات  .81
 املؤسس�ية وإدارة ا�اطر والضوابط ا�ا�لية. 

يط الربامج والشؤون املالية، يف أ�شطة الوقایة من خماطر الغش. ة، �لتعاون مع إدارة ختط الشعب كام شار�ت .82
 و�ألخص:

أ�د تدریب �رب اإلنرتنت عن "تفادي الغش وإساءة �س�تعامل يف الویبو" وسوف یطرح �ىل موظفي الویبو  )(أ
 ؛2018يف النصف الثاين من �ام 

�اطر الغش، حيث شار�ت رشكة استشاریة متخصصة، وس�تجرى أ�شطة معل وأطلقت ممارسة تقيمي  )(ب
 .2018ميدانية �الل النصف الثاين من �ام 

                                         
 28الرب�مج �دمات املؤمترات واللغات، و 27الرب�مج و، الرقابة ا�ا�لية 26 والرب�مج�كنولوجيا املعلومات و�تصاالت،  25الرب�مج �دمات ا�مع العامة، و

 : نظام لش�بونة.32والرب�مج ؛ نظام الهاي 31الرب�مج الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاو�، و 30الرب�مج تأمني املعلومات والسالمة واألمن، و
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 التعاون مع هيئات الرقابة اخلارجية

 اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة

الرقابة ا�ا�لية،  شار�ت الشعبة �نتظام يف �لسات اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة إلبالغها عن تنفيذ خطة .83
ومناقشة نتاجئ الرقابة و�ريها من املسائل املتعلقة بعمل الشعبة وسري شؤوهنا، وال�س مشورة اللجنة �ستشاریة املس�تق�. 

ة املشمو� هبذا التقر�ر عقد اجللسات اخلامسة واألربعني إىل الثامنة واألربعني للجنة �ستشاریة املس�تق� وشهدت الفرت 
 للرقابة.

 املدقق اخلار�

�افظت شعبة الرقابة ا�ا�لية �ىل �القة معل ممتازة مع املدقق اخلار� من �الل عقد اج��ات منتظمة عن قضا�  .84
التدقيق والضوابط ا�ا�لية وإدارة ا�اطر. وتبادل املدقق اخلار� والشعبة �سرتاتيجيات واخلطط الس�نویة والتقار�ر 

 التغطية الرقابية وتفادي أي ازدواجية حممت� أو عبء رقايب مفرط.الفردیة بغية ضامن فعالية 

، واطلعت �ىل 2018واجمتعت الشعبة �ملدقق اخلار� القادم من مكتب التدقيق الوطين �ململكة املت�دة يف مایو  .85
ر للتدقيق ا�ا�يل، من خطة العمل الس�نویة وميثاق الرقابة ا�ا�يل واسرتاتيجية التدقيق ا�ا�يل ومذ�رة عن العمل املس�مت

 بني أمور أخرى.

 التعاون مع أمني املظامل ومكتب األ�القيات

�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، اجمتع مد�ر الشعبة �نتظام مع أمني املظامل ورئيس مكتب األ�القيات لضامن التنس�يق  .86
 اجليد و�اكمل ا�مع.

 أ�شطة الرقابة األخرى

 أ�شطة التواصل يف املنظمة

رت الشعبة، مضن �ودها املس�مترة لتوضيح معلها وا�فاع عنه، يف التواصل مع الزمالء دا�ل الویبو من �الل اس�مت .87
تقدمي عروض للموظفني اجلدد يف إطار التدریبات ا�متهيدیة، وإصدار النرشة اإلخباریة للشعبة ولو�ات البيا�ت اخلاصة 

 �قتضاء. �لشعبة، وتقدمي عروض للمد�ر و�بار اإلداریني عند

 اس�تقصاء الرضا

واصلت الشعبة اس�تقصاء رضا الزمالء من و�دات الویبو اخلاضعة للتدقيق أو التقيمي عن طریق اس�تقصاءات رضا  .88
الز��ن عقب لك �مة. وهيدف ذ� إىل احلصول �ىل آراء الزمالء يف العمل الرقايب وحتليلها. ووفقا للت�ليل املو�د لنتاجئ 

 يف املائة. 85ة الرضا �س�تقصاء، بلغت �س�ب
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وأشارت نتاجئ �س�تقصاءات، اليت أجریت بعد س�نة من تنفيذ املهام واليت اس�ت�دمت لقياس أ�ر العمل الرقايب، إىل  .89
 يف املائة. وستسعى الشعبة �اهدة إىل حتسني أ�ر معلها الرقايب استنادا إىل آراء الزمالء. 76�س�بة رضا متوسطة تبلغ 

افية، اليت أرسلهتا الو�دات اليت خضعت للتدقيق/التقيمي من �الل �س�تقصاءات، شعبة يقات اإلضوسا�دت التعل  .90
 اختاذ إجراءات تصحيحية. الرقابة ا�ا�لية �ىل حتدید أو�ه القصور والعمل �ىل

 التواصل مع �ام رقابية أخرى

عن التواصل مع دوا�ر الرقابة ا�ا�لية يف املنظامت األخرى التابعة  10�شمل ميثاق الرقابة ا�ا�لية أحاكما حمددة .91
، والتعاون معها. وتقر شعبة الرقابة ا�ا�لية بقمية وأمهية توطيد األطرافملنظومة األمم املت�دة ويف املؤسسات املالية املتعددة 

تعاوهنا النشط واملفيد و�افظت �ىل �القاهتا مع العالقات مع نظرياهتا. و�الل الفرتة املشمو� �الس�تعراض، واصلت الشعبة 
 املنظامت والهيئات األخرى التابعة لألمم املت�دة. وشار�ت الشعبة بفعالية بو�ه �اص يف احملافل التالية:

 31إىل  28�ج�ع الس�نوي ملمثيل دوا�ر التدقيق ا�ا�يل يف األمم املت�دة املعقود �الل الفرتة من  )أ(
 اي، هبولندا؛.يف اله 2017أغسطس 

�ج�ع الس�نوي ملمثيل دوا�ر التحقيق يف األمم املت�دة، ا�ي عقد يف نيویورك، �لوال�ت املت�دة  )ب(
 ؛2017أكتو�ر  13إىل  10األمر�كية، �الل الفرتة من 

ية �ج�ع الس�نوي لرؤساء التدقيق ا�ا�يل يف املنظامت ا�ولية األوروبية ا�ي اس�تضافته املفوضية األوروب  )ج(
 .2018أ�ریل  20إىل  18يف �رو�سل، ببلجياك، من 

مایو  10إىل  7وحرضت الویبو أس�بوع التقيمي لفریق األمم املت�دة املعين �لتقيمي ا�ي عقد يف الفرتة من  )د(
 يف روما، بإیطاليا. 2018

 �س�تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ا�ا�لية

تشغيلية وأن یبدي تعليقاته �ىل نطاق شعبة أن یؤكد اس�تقالليته ال من مد�ر ال  11یقتيض ميثاق الرقابة ا�ا�لية .92

 األ�شطة ومدى كفایة املوارد ا�صصة ملهام الرقابة ا�ا�لية.

و�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، مل تقع أي �ا� مست �الس�تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ا�ا�لية ومل حيدث أي  .93
اطر والتعليقات واآلراء النقدیة الواردة من عبة نطاق أ�شطهتا الرقابية استنادا إىل تقيمي ا��شاط خيّل هبا. فقد �ددت الش 

 إدارة الویبو واللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة وا�ول األعضاء.

                                         
 . (ز) من ميثاق الرقابة ا�ا�لية26الفقرة  10
 .(ط) من ميثاق الرقابة ا�ا�لية45الفقرة  11
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 موارد الرقابة

 املزيانية واملوظفون

من مزيانية الویبو للثنائية  12�ملئة 0.73مليون فرنك سو�رسي أي  5.163ُخصصت للشعبة مزيانية للثنائية قدرها  .94
لتنفيذ وال�هتا. واكن مس�توى املوارد البرشیة واملالية مالمئا يك تغطي الشعبة بفعالية ا�االت ذات األولویة  2016/2017

 احملددة يف خطط معلها. وسامه تبادل خطط الرقابة والتنس�يق املس�متر أل�شطة الرقابة مع املدقق اخلار� و�س�ت�دام
 الفعال ألدوات �كنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزید من الفعالية وا�كفاءة يف تغطية ا�اطر.

 2016/17للثنائية  13مزيانية ونفقات شعبة الرقابة ا�ا�لية - 3اجلدول 

  
املزيانية املعمتدة 

2016/17 

املزيانية بعد 
 التحویالت

2016/17 
 *2016/17نفقات 

 معدل �س�ت�دام
(%) 

 %96 4,239  4,429  4,658 موارد املوظفني

 %74 543 734  700 موارد �الف املوظفني

 %93  4,781 5,163  5,358  ا�موع 

 .2017سبمترب  1واس�تمكلت إجراءات تعيني مد�ر قسم التقيمي، وتوىل املد�ر منصبه يف  .95

 .P5معلية تعيني مد�ر قسم التدقيق ا�ا�يل يف مس�توى  ىما �زال جتر و  .96

 .2018أ�ریل  1وسينضم املرحش الناحج إىل الشعبة يف  P3واس�تمكلت معلية اختيار حمقق مؤقت يف مس�توى  .97

 .P4ري معلية التعيني ملنصب حمقق أقدم يف مس�توى وجت .98

ليحل حمل شا�ل الوظيفة السابق ا�ي  P3وما�زال يف املرا�ل األوىل معلية تعيني مسؤول تقيمي مؤقت يف مس�توى  .99
 .2018 مایو س�ينهتيي عقده يف

 التدریب

نظرا إىل أمهية التقدم املهين املس�متر للموظفني ووفقا لس�ياسة التدریب يف الویبو، حرض موظفو شعبة الرقابة ا�ا�لية  .100
أ�شطة تدریب خمتلفة الكتساب معارف و�ارات تقنية وكفاءات �دیدة لز�دة الفعالية وا�كفاءة التشغيلية للشعبة عند 

 بية.�ضطالع مبهام رقا

أ�م من التدریب مشلت ا�االت التالية: ماكحفة الغش و�كتشافه،  10ويف املتوسط، حرض لك من موظفي الشعبة  .101
وتقنيات البحث التحقيقي، وحتليل البيا�ت، وتطبيق تصور البيا�ت يف �داول، وحيازة املعلومات الرمقية، واألمن 

                                         
 �ستند هذه النس�بة إىل املزيانية بعد حتویل مبالغ الشعبة. 12
 �رد املبالغ بآالف الفرناكت السو�رسیة. 13
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سات �بتاكر، وإدارة األفراد، وتقيمي جودة التدقيق ا�ا�يل، والرشاء يف اإل�كرتوين، وإدارة الزنا�ات، وتقيمي العمل وس�يا
 جمال التدقيق، والعقود و�س�تعانة جبهات �ارجية.

 ][یيل ذ� املرفق
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 قامئة تقار�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية

 2018یونيو  30إىل  2017یوليو  1من 

 

 IA2017-02 التدقيق يف إدارة املناس�بات اليت تنظمها/�س�تضيفها الویبو ألطراف �لثة

 IA 2017-03 التدقيق يف إدارة أصول الربامج احلاسوبية

 IA2017-04 التدقيق يف التوظيف

 IA2018-01 التدقيق يف إدارة السفر

 IA2018-02 التدقيق يف شعبة اللغات

 CA2017-02 مذ�رات التدقيق املس�متر

 EVAL17-01 تقيمي أ�شطة �تصاالت املؤسس�ية يف اليوم وإسهاماهتا يف العالمة الت�اریة للویبو ومسعهتا

 EVAL17-04 تقيمي املكتب اإلقلميي ألمر�اك الالتينية ومنطقة البحر ا�اكریيب

 EVAL17-03 ة: امللكية الفكریة والت�د�ت العاملي18تقيمي الرب�مج 

 EVAL17-05 تقيمي �منية ا�كفاءات واملهارات يف جمال امللكية الفكریة

 VALID 2018-01 2016/17 تقر�ر التثبيت لشعبة الرقابة ا�ا�لية �شأن تقر�ر أداء الرب�مج للثنائية

 MIR2017-11 تقر�ر عن التورط اإلداري يف قوا�د املرور يف أم��ن توقيف الس�يارات

 MIR2018-01 عن التورط اإلداري يف إ��ة أم��ن توقيف الس�يارات للموظفني واس�ت�دا�اتقر�ر 

 MIR2017-35 تقر�ر عن التورط اإلداري يف طلبات الرشاء

 

 [هنایة املرفق والوثيقة]
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