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WO/GA/51/2 
 �إلنلكزيیة األصل:

 2019 یوليو 30 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 )والعشرون الرابعة لعاديةا الدورة( اخلمسوناحلادية و الدورة
 2019أكتو�ر  9سبمترب إىل  30جنيف، من 

 جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابةتقرير 

 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة من إ�داد

وهو معروض �ىل حتتوي هذه الوثيقة �ىل "تقر�ر جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة" (اللجنة �ستشاریة)،  .1
 ).2019یوليو  12إىل  8الثالثني (من  جلنة الویبو للرب�مج واملزيانية (جلنة املزيانية) يف دورهتا

 ).A/59/7 و�رد أیة قرارات للجنة �شأن ت� الوثيقة يف "قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الرب�مج واملزيانية" (الوثيقة .2

 ]WO/PBC/30/2الوثيقة يل ذ� ت[
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 �إلنلكزيیة األصل:

 2019یوليو  2التارخي: 

 جلنة الربنامج وامليزانية

 الثالثون الدورة
 2019یوليو  12ىل إ 8جنيف، من 

 تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة من إ�داد

حتتوي هذه الوثيقة �ىل "تقر�ر جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة" (اللجنة �ستشاریة)، ا�ي أ�ّدته اللجنة  .1
 .2019يو ن یو  14إىل  2018یوليو  6�ستشاریة وغطت فيه الفرتة من 

 وف� یيل فقرة القرار املقرت�ة: .2

أوصت جلنة الرب�مج واملزيانية امجلعية  .3
�إل�اطة �لام بتقر�ر جلنة الویبو العامة للویبو 

�ستشاریة املس�تق� للرقابة 
 ).WO/PBC/30/2 (الوثيقة

[یيل ذ� تقر�ر جلنة الویبو �ستشاریة 
 للرقابة] املس�تق�

 
 



WO/PBC/30/2 
  

 

 

 

 

 

 التقر�ر الس�نوي
 �ستشاریة املس�تق� للرقابةللجنة الویبو 

 2019 نيویو  14إىل  2018یوليو  6عن الفرتة من 
 ]2019 یوليو 2[

 

 

 

 

 

 

 

  



WO/PBC/30/2 
2 
 

 احملتو�ت

 

 3 ......................................................................................................................... مقدمة .أوال

 3 ........................................................................... العمل وأساليب والتشكيل الفصلية ا�ورات .�نيا

 4 ......................................................................................................... املُس�تعَرضة املسائل .�لثا

 4 ................................................................................................................. ا�ا�لية الرقابة .ألف

 7 ................................................................................................ للحسا�ت اخلارجية املراجعة .�ء

 8 ................................................................................................................... املالية التقار�ر .جمي

 8 ........................................................................................... ا�ا�لية والضوابط ا�اطر إدارة .دال

 9 ......................................................................................................... الرقابة توصيات تنفيذ .هاء

 9 .................................................................................................... املظامل وأمني األ�القيات .واو

 10 ................................................................................................................ أخرى مسائل .زاي

 12 ................................................................................................................ ختامية مالحظات.رابعا

 

  



WO/PBC/30/2 
3 
 

 مقدمة أوال.

م جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق�  .1 تقر�را س�نو� إىل جلنة  –ا الختصاصاهتا وفقً  –) �ستشاریة لرقابة (اللجنةلتُقد�
 للویبو.وإىل امجلعية العامة (جلنة املزيانية) الرب�مج واملزيانية 

، كام أهنا تضطلع وللجنة املزيانيةللویبو هيئة فرعية �بعة للجمعية العامة يه و. 2005�ستشاریة يف  اللجنة�شئت أُ و  .2
 .رقابية الامولياهتؤ مس ممارسةيف عية وجلنة الرب�مج هتدف إىل مسا�دة امجل و  ،جلنة �رباء استشاریة مس�تق�بدور 

م القسم الثاين منو . 2019يو ن یو  14إىل  2018ليو یو  6ویغطي هذا التقر�ر الفرتة من  .3 ورات ا�حملة �امة عن  هیُقد�
م القسُم الثالث تفاصيل املسائل اليت اس�تعرضهتا اللجنة ویُ لها وأساليب معلها. ي و�شك �ستشاریة للجنة الفصلية  قد�

 املشمو� �لتقر�ر. �الل الفرتة�ستشاریة 

 والتشكيل وأساليب العملا�ورات الفصلية  �نيا.

 ا�ورات الفصلية

 19إىل  15�لسات فصلية: يف الفرتة من  �ستشاریة أربع�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، عقدت اللجنة  .4
 2019 مارس 22إىل  19)؛ ومن وامخلسون احلادیة(ا�ورة  2018 د�سمرب 7إىل  4)؛ ومن سون(ا�ورة امخل  2018 أكتو�ر

وفقا �ستشاریة،  تعقد اللجنةو . )ثالثة وامخلسونال ا�ورة ( 2019يو ن یو  14إىل  11؛ ومن )امخلسونثانية و (ا�ورة ال 
دوراهتا �ىل موقع الویبو ر�ر اتق نرشالختصاصاهتا، اج��ا إ�الميا مع ممثيل ا�ول األعضاء عقب انهتاء لك دورة، وت 

 .اإل�كرتوين

 األعضاء اجلدد�شكيل اللجنة �ستشاریة وإجراء اختيار 

من س�بعة أعضاء ُمختار�ن من مجمو�ات الویبو اجلغرافية، ویعملون بصفهتم الشخصية �ستشاریة تتألف اللجنة  .5
، 2018 د�سمرب يف املعقودةوامخلسني  احلادیةيف دورهتا �ستشاریة  اللجنة وانتخبتو�شلك مس�تقل عن ا�ول األعضاء. 

يف منصب  �تيا� فاس�يليفاة، والس�يدة رئيسال يف منصب مار� فيسني ميلبورنلس�يدة ا، وفقا الختصاصاهتا ونظا�ا ا�ا�يل
 .ةلرئيسا ة�ئب

من �ستشاریة �اليا تتألف اللجنة ، WO/GA/39/13 من الوثيقة 28وفقا لعملية �ختيار الواردة يف الفقرة و  .6
 :أسامؤمه األعضاء التالية

 (مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب)؛ ، رئيسةالس�يدة مار� فيسني ميلبورن -
 (مجمو�ة دول آس�يا الوسطى والقوقاز وأورو� الرشقية)؛ ، �ئبة رئيسةالس�يدة �تيا� فاس�يليفاو  -
 (مجمو�ة دول أورو� الوسطى والبلطيق)؛ الس�يد �ابور آمونو  -
 )؛ا�مو�ة اآلس�يویةوالس�يد موكيش آر� ( -
 �ة �ء)؛(ا�مو  والس�يد إ�ربت اكلتنباخ -
 ؛مو�ة األفریقية)ا�الس�يد ع�ن رشیف (و  -
 .والس�يد زانغ لونغ (الصني) -

 .التشكيل احلايل للجنة یعكس التوازن واملزج املناسب للمهارات والتخصصات واخلرباتوال �زال 
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تنقيض يف س  وا�مو�ة �ء مجمو�ة دول أورو� الوسطى والبلطيق�لك من املمثلني  العضو�نمبا أن والیة و  .7
 .WO/GA/39/13 من الوثيقة 28ملية �ختيار الواردة يف الفقرة ، ُرشع العمل بع 2020 ینا�ر 31

 اعُترب طلبا، 157 أسفر عن تلقيقد  الشغورأن إ�الن اللجنة ب هيئة التحكميأبلغ أمني ويف ا�ورة الثانية وامخلسني،  .8
هيئة استناًدا إىل مصفوفة تقيمي مت �تفاق �لهيا مس�بقًا مع و اس�ية. املتطلبات األس أهنا �س�تويف، أي مؤهالً  طلباً مهنا 78

 مرًحشا �هيم أكرب �دد من ا�ر�ات. 13وسلطت الضوء �ىل وصنّفهتا،  78، اس�تعرضت اللجنة هذه الطلبات الـ التحكمي

مرحشني من ا�مو�ات اإلقلميية املمث� �لفعل يف لتقيميها اللجنة  إىلالطلبات املقدمة  مشلت، ساریةللعملية ال  ووفقاً  .9
ذات األولویة، أي  ا�مو�اتاللجنة وا��ن من �ري املرحج أن یمت اختيارمه. و�رى اللجنة أن الرتكزي �ىل الطلبات املقدمة من 

أي تغيريات إجرائية تدرك اللجنة أن و ت� ا�مو�ات اليت مل تعد ممث� يف اللجنة، من شأنه أن حيسن كفاءة العملية. 
. ومن WO/GA/39/13 ةختيار وتناوب أعضاء اللجنة �ستشاریة �ىل النحو الوارد يف الوثيق�ستتطلب مراجعة معلية 

 اإلشارة إىل هذه املسأ� يف مر�� مبكرة لتنظر فهيا ا�ول األعضاء قبل معلية �ختيار التالية. اللجنة تودّمث، 

 أساليب العمل

هيئة تنفيذیة، وإمنا تقوم بإسداء املشورة من �الل تعاوهنا مع املد�ر العام للویبو و�ريه من �بار  ليست اللجنة .10

مراجع احلسا�ت و  ، وأمني املظامل،مكتب الویبو �شأن األ�القيات ةورئيس املد�ر�ن، مثل مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية،
مداوالت دا�لية �شأن  أیضاومات اليت تُقدم إ�هيا. وُجتري اللجنة املشورة أساسا إىل التقار�ر واملعل ت�. و�ستند اخلار�

 .املسائل ذات الص� قبل أن تتوصل إىل اس�تنتا�اهتا

قدمت هذه و قطاع القضا� العاملية وقطاع التمنية.  �شأن�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، تلقت اللجنة إ�اطات و  .11
جنة للّ  وأ�حت، املوضوعيةوظائف الویبو وأ�شطهتا  عنشام� و ة �امة �ج��ات مع �بار مد�ري الربامج وفرقهم نظر 

 �ىل حنو أحسن. و�ستشاریة الرقابيةس�ياق مسؤولياهتا استيعاب 

 املسائل املُس�تعَرضة �لثا.

 الرقابة ا�ا�لية ألف.

 خطة الرقابة ا�ا�لية ونتاجئ خطة العمل

يف دورهتا احلادیة وامخلسني مع مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية خطة العمل الس�نویة للرقابة املقرت�ة اس�تعرضت اللّجنة  .12
مخس معليات  2019 لعام تضمنت خطة العمل الس�نویةو القامئة �ىل ا�اطر. املطبقة واكنت راضية عن املهنجية  2019لعام 

الثانية وامخلسني،  ا�ورة�الل و تدقيق والتقيمي املشرتكة. من معليات ال  ومعليتنيتقي�ت معليات تدقيق دا�لية وثالث 
إىل خطة  رشوع املقاصة التجریيب ملعاهدة الرباءاتمل أبلغت الشعبة اللجنة أنه بناًء �ىل طلب اإلدارة، متت إضافة مراجعة 

رسوم � ف� یتعلق بيةرصف العمالت األجن هيدف هذا املرشوع إىل حتسني إدارة النقد وتقليل التعرض �اطر  إذالعمل، 
 اعتربت اللجنة أن املراجعة �مة للغایة ورحبت بإدرا�ا يف خطة العمل.و معاهدة الرباءات، 

�قشت اللجنة يف لك دورة من دوراهتا تقر�ر �شاط شعبة الرقابة ا�ا�لية عن الفرتة السابقة مع مد�ر شعبة الرقابة و .13
 .للتقدم ا�ي أحرزته شعبة الرقابة ا�ا�لية يف تنفيذ خطط معلهاتود اللجنة أن تعرب عن ارتيا�ا و ا�ا�لية. 
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 التقر�ر الس�نوي لشعبة الرقابة ا�ا�لية

 �شمليف دورهتا الثالثة وامخلسني مرشوع التقر�ر الس�نوي ملد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية، ا�ي اس�تعرضت اللّجنة  .14
 ا�ي مفاده أنه مناخلار�  احلسا�ت راجعمرأي �ىل اللجنة  وافق. وت2019یونيو  30إىل  2018یوليو  1الفرتة من 

 31ینا�ر إىل  1عمل الس�نویة (من المع فرتة خطة  �لتقر�ر املشمو�فرتة ال ا�ا�لية شعبة الرقابة أن توامئاملس�تحسن 
 بيان إلصدار السبيلمتهيد  بل سيسهم يف، حفسبالتخطيط وإ�داد التقار�ر  تطابق معلياتلن یضمن ذ� و د�سمرب). 

 .أیضا س�نوي �شأن الرقابة ا�ا�لية

 موظفو شعبة الرقابة ا�ا�لية

�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، وا�ت شعبة الرقابة ا�ا�لية العدید من الوظائف الشاغرة واليت طال أمدها يف  .15
 وس�يظل. 2018 یوليو �ایةإىل  2017ظل شاغًرا منذ یونيو  منصب رئيس قسم التدقيق ا�ا�يل نإإذ بعض األحيان. 

. والحظت اللجنة بقلق طول فرتة معلية التوظيف يف هذه 2019أغسطس  إىل �ایة شاغراً  منصب �بري املدققني ا�ا�ليني
احلاالت وتأثريها �ىل قدرة الرقابة. ومع ذ�، أقرت اللجنة �جلهود اخلاصة اليت بذ�هتا شعبة الرقابة ا�ا�لية لتحقيق النتاجئ 

 .هذه �ىل الرمغ من قيود التوظيفة املتو�ا

 شعبة الرقابة ا�ا�ليةمسا�د 

املنصب شاغراً يف د�سمرب  هذا أصبحو . G4 مسا�د يف مس�توىیمت توفري ا�مع اإلداري لوظيفة التحقيق من قبل  .16
مة البالغة املوظفني املؤهلني لهذه امله الس�تقطاب�رى اللجنة أن مس�توى الوظيفة احلايل قد ال �كون اكفياً و . 2018

الواجبات املتعلقة  توزیعإ�ادة ب��، تدمع اللجنة نية مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية و. واحلفاظ �لهيم يف املنصب احلساس�ية
 ناسب.امل س�توى امل إىل املذ�ور  �رقية املنصبدا�ل شعبة الرقابة ا�ا�لية والسعي إىل  آخر منصب �ىل�لتحقيق 

وجشعت املد�ر �ىل مرا�اة احلا�ة  الشعبةإ�داد مزيانية  مسأ� الرقابة ا�ا�لية�قشت اللجنة مع مد�ر شعبة و .17
اخلارجيني عندما حيول تضارب املصاحل دون قيام شعبة الرقابة ا�ا�لية بإجراء  ملستشار�ن�س�تعانة �إىل املزتایدة 

 التحقيقات. بعض

 ا�ا�يل التدقيق

واإلدارة، شعبة الرقابة ا�ا�لية لجنة �ستشاریة، جنبا إىل جنب مع �الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، اس�تعرضت ال  .18
 :تقار�ر للتدقيق ا�ا�يل مخسة

 )IA 2018-04(األنظمة األمنية للنفاذ املادي التدقيق يف  •
 )IA 2018-03( للموارد املؤسس�ية التخطيط حمفظة التدقيق يف •
 )IA 2018-05( الصنادیق �ست�نية اليت تد�رها الویبوالتدقيق يف  •
 )IA 2018-06( الرباءات التعاون �شأن رشوع املقاصة التجریيب ملعاهدةم التدقيق يف  •
 )IA 2018-06( تأمني املعلومات تنفيذ اسرتاتيجية التدقيق يف •
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رشوع م و  ،، والصنادیق �ست�نية اليت تد�رها الویبواملؤسس�يةموارد للتخطيط ال  حمفظةيف  تدقيقال �ُرشت تقار�ر و  .19
 .اإل�كرتوين �ىل موقع الویبو بنّصها ا�اكمل الرباءات التعاون �شأن املقاصة التجریيب ملعاهدة

 .يف مجيع احلاالت لتوصيات� وقبولهااإلدارة �ىل النتاجئ  �رتياح إىل موافقةاللجنة  شارتأو  .20

 التقيمي

�س�ة حمدثة من دليل التقيمي، هبدف جع� يف متناول  بصدورأ�اطت اللجنة �لام، يف دورهتا الثانية وامخلسني،  .21
عوامل ال، من بيهنامج� أمور  سلّطت الضوء �ىلاليت �لتعدیالت املد��، رحبت اللجنة و مجهور یت�اوز �رباء التقيمي. 

 اس�ت�دام نتاجئ التقيمي.اليت تفيض إىل جناح معليات التقيمي، ووحضت  الرئيس�ية

، ويه معلية جيب القيام هبا لك اختصاصات اس�تعراض اجلودة اخلار� لوظيفة التقيمياس�تعرضت اللجنة أیضا و  .22
يف اجلوانب اليت  إدراج مسأ� سهو� اس�ت�دام منت�ات التقيمياقرتحت اللجنة و وفقا مليثاق الرقابة ا�ا�لية.  مخس س�نوات

 .النظر فهياسيمت 

 أربعةواإلدارة، شعبة الرقابة ا�ا�لية اك مع تشاریة، �الشرت و�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، اس�تعرضت اللجنة �س  .23
 :تقار�ر للتقيمي

 )EVAL 2017-03( امللكية الفكریة والت�د�ت العاملية: 18الرب�مج تقيمي  •

 )EVAL 2017-05( �منية ا�كفاءات واملهارات يف جمال امللكية الفكریةتقيمي  •

 )EVAL 2018-01( املهين والوظيفيلتطو�ر ا التجریيب �شأنالرب�مج تقيمي  •

 )EVAL 2018-03( التقر�ر التجميعي الس�تعراض التقيمي �شأن منت�ات الویبو التقيميية •

 و�ُرشت اكفة تقار�ر التقيمي بنّصها ا�اكمل �ىل موقع الویبو اإل�كرتوين. .24

 التحقيق

اللجنة يف لك دورة بإطالع مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية، �ىل النحو املنصوص �ليه يف ميثاق الرقابة ا�ا�لية،  قام .25
 .السلوك حسب فئة سوء املثبتةمع تقدمي تفصيل للشاكوى الواردة والشاكوى ، �ددها�ا� قضا� التحقيق و  ىل�من دوراهتا 

د�لت ، من بيهنا ثالث �االت قيد التقيمي األويل، و  حتقيق مفتو�ة�ا� 14، اكنت هناك كتابة هذا التقر�روقت  يفو .26
وفقًا مليثاق و . 2019و  2018مت �سجيل معظم هذه احلاالت املعلقة يف �ايم و .مر�� التحقيق ا�اكمل أخرى مثاين �االت

بة ا�ا�لية، اس�تعرضت اللجنة شعبة الرقا قبلالرقابة ا�ا�لية، ويف احلاالت اليت تنطوي �ىل تضارب حممتل يف املصاحل من 
 .املوظفني اآلخر�نلك �ا� �لتفصيل وقدمت املشورة إىل مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية و 

ا�ي تناولت فيه الشعبة الشاكوى واس�تمكلت التحقيقات،  اإلجاميلالتوقيت  عن ارتيا�ا إزاءاللجنة  وإذ أعربت .27
من قبل تعاون ال  غياب�سبب وذ� قلقها �شأن التأ�ريات ا�كبرية يف بعض احلاالت،  من �دید إىل اللجنة أشارت

 .وى أثناء التحقيقالشاك مقديمأو  اخلاضعني للتحقيق
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�سبب تضارب  شعبة الرقابة ا�ا�لية من إجراء التحقيق، فهيا أیًضا يف احلاالت اليت مل �متكن وطرأت تأ�ريات .28
بناًء �ىل توصية اللجنة، یقوم مد�ر شعبة و . حققني �ارجينيمب رضورة �س�تعانةى إىل مما أد ،املصاحل أو ألس�باب أخرى

واللجنة مقتنعة بأن هذه القامئة، . الرقابة ا�ا�لية بإ�شاء قامئة من �رباء التحقيق ا�تار�ن مس�بقًا الس�ت�دا�ا من قبل اللجنة
 .�ىل حنو أحسن الوقت املناسب إرشاك حمققني �ارجيني يف ، س�تيّرس مبارشة العمل هبامبجرد 

 للحسا�ت املراجعة اخلارجية �ء.

هو رئيس املكتب الوطين ، و مع مراجع احلسا�ت اخلار� �نتظاماللجنة  �الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، تفا�لت .29
 .وأجرت اللجنة �لسات �اصة مع مراجع احلسا�ت اخلار� .ملراجعة احلسا�ت يف اململكة املت�دة

راجعة مب ف� یتعلقختطيط مراجعة احلسا�ت تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار�  مع امخلسني ادورهتيف  و�قشت اللجنة .30
أعربت اللجنة عن رسورها للت�ليل ا�ي و . التدقيق ا�طط �ىل تقيمي ا�اطر والرتكزي ال س��، و2018البيا�ت املالية لعام 

إىل أن خطة التدقيق تغطي خماطر التدقيق ا�كبرية، مبا يف ذ� ا�االت ذات اخلار� و�لصت احلسا�ت قدمه مراجع 
 .�ه�م اخلاص أو اليت هتم ا�ول األعضاء

سائل وامل تدقيق يف منتصف املدة ال اخلار� �ا�  احلسا�ت �قشت اللجنة يف دورهتا احلادیة وامخلسني مع مراجعو .31
 .املنبثقة عن ذ�

 احلسا�ت اخلار� واملراقب املايل تقر�ر مراجع احلسا�ت راجعمرهتا الثالثة وامخلسني مع قشت اللجنة يف دو كام � .32
ا�ي عرض �لتفصيل النتاجئ الرئيس�ية ملراجعة و ، املتعلق بهوتقر�ر إمتام التدقيق  2018اخلار� عن بيا�ت الویبو املالية لعام 

 .املراجعةاليت �لصت إليه معلية رأي ال اليت تدمعاحلسا�ت 

راجع ميف مراجعة احلسا�ت، وأن  متحفظأن الویبو قد حصلت �ىل رأي �ري  مع �رتياح إىلاللجنة  وأشارت .33
اخلار� جماال لتبس�يط  احلسا�ت راجعم واستشّف . اخلار� �شهد �ىل اجلودة العالية لبيا�ت الویبو املاليةاحلسا�ت 

 مراجع وأقرّ . ايل �ىل اجلوانب املادیة الرئيس�ية املتعلقة �ألداء املايل والص�ة املاليةالبيا�ت املالية من �الل �ركزي التعليق امل
 كام أوىص. اخلار� �جلودة العالية إلطار الویبو للرقابة ا�ا�لية ونض�ه والبيان الس�نوي �شأن الرقابة ا�ا�لية احلسا�ت

 .العمليات الت�اریة األساس�ية رصدت ألمتتة مبزید من التحسني من �الل �س�تفادة من فرص حتليل البيا�

نظًرا ألن مراجعة أداء هذا العام ركزت �ىل اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ و�ىل إدارة املوارد البرشیة، فإن معظم و  .34
تتعلق إ�دى هذه إذ . توصيات مراجعة احلسا�ت الس�تة عرش املقدمة اكنت مو�ة حنو ز�دة حتسني هذ�ن ا�الني

ات مبواءمة مؤرشات األداء املس�ت�دمة يف اإلدارة القامئة �ىل النتاجئ وإطار اإلبالغ ا�ا�يل من أ�ل �سهيل معلية التوصي
 .اإلدارة قبلاختاذ القرارات من 

 مواص�وتوقيته وتتطلع إىل  ءتهاخلار� جلودة التقر�ر ومدى سهو� قرا احلسا�ت راجعمتثين اللجنة �ىل و  .35
 .معه التفا�ل
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 لتقار�ر املاليةا .ميج

الثانية وامخلسني، أطلع املراقب املايل ومد�ر شعبة الشؤون املالية اللجنة �ىل مرشوع البيا�ت املالية  ا�ورةيف  .36
مليون فرنك سو�رسي،  21ووفقًا لبيان األداء املايل، ارتفع إجاميل اإل�رادات مببلغ . 2018د�سمرب  31للس�نة املنهتية يف 

مليون فرنك  19 مببلغ النفقاتاخنفضت و . مدریدو معاهدة الرباءات  نظايمذ� أساسا إىل ز�دة �برية يف رسوم  ویُعزى
مليون فرنك سو�رسي، أي �ز�دة تقارب  42جتاوز الفائض كام . سو�رسي، ویعزى ذ� أساًسا إىل اخنفاض �اكليف ا�متویل

مليون فرنك  261بلغ صايف أصول الویبو ، 2018د�سمرب  31ايل، يف ووفقًا لبيان الوضع امل. 2017عام ب مقارنةمليون  24
 .2017 مقارنة بعاممليون  59سو�رسي، �ز�دة قدرها 

الثالثة وامخلسني، أطلع املراقب املايل ومد�ر شعبة الشؤون املالية اللجنة �ىل بعض التعدیالت الطفيفة  ا�ورةيف و .37
 .اخلار� احلسا�ت راجعمس�ت�ابة لتوصيات اليت أد�لت �ىل مرشوع البيا�ت املالية ا

 إدارة ا�اطر والضوابط ا�ا�لية .الد

 املعلومات وسالمةاألمن 

املعلومات  سالمةيف ا�ورة امخلسني، قدم �بري موظفي األمن إىل اللجنة معلومات حمّدثة عن اسرتاتيجية الویبو ل  .38
لن�اح الویبو  �امسة أمهية جمال �كتيسعايل اخلطورة هو الأمن املعلومات جمال تدرك اللجنة أن و . 2021-2016للفرتة 

أعربت اللجنة عن ارتيا�ا للهنج املنظم املتبع، والت�ليل املقدم والتقدم املطرد يف تنفيذ املشاریع و املس�متر يف جمال األعامل. 
 .2020-2016 للفرتة معلومات املؤسسة سالمةالواردة يف خطة 

ا�تلفة يف  املشاریعوالنتاجئ ا�طط لها و�ا�  2021-2016 للفرتة نة أیًضا �ىل خطة األمن اإلسرتاتيجيةاللج  وُأطلعت .39
 إطار هذه اخلطة.

 إطار الویبو للرقابة ا�ا�لية

املراقب املايل املسا�د (املراقب املايل) و املالية الشؤون مد�ر ختطيط الربامج و ّلك من ا�ورة امخلسني، قدم �الل  .40
ّ ال  إىل جنة آخر املس�ت�دات �شأن اإلجراءات املت�ذة وا�طط لها لتعز�ز إطار الویبو للرقابة ا�ا�لية. ورحبت اللجنة، �ىل ل

لس�ياسة  اجلاریةواملراجعة  الغش إذاكء الوعي إزاءيف �ر�مج التعلمي اإل�كرتوين �شأن  �لرشوع ّمعا قریبو�ه اخلصوص، 

ملراقبة واإلبالغ عن ا أمتتةلجنة �ىل اإلدارة لز�دة اس�ت�دام حتليالت البيا�ت من أ�ل . كام أثنت ال الغشالویبو ملاكحفة 
�ركزي و إ�ادة تصممي  ا�ا�لية �ىل شعبة الرقابة تعملهذه الضوابط املضمنة،  يفجتنب �زدواجية وبغية �س�تثناءات. 

 للتدقيق. أ�شطهتا املس�مترة

 إطار الویبو للمساء�

 ا�ي صدر للمساء� مع املراقب املايل ومسا�د املراقب املايل إطار الویبو الثالثة وامخلسني دورهتا�قشت اللجنة يف  .41
�شلك واحض. و جنة �لوثيقة اليت تضم خمتلف عنارص املساء� بطریقة منظمة رحبت اللّ و ). WO/PBC/29/4مؤخراً (

 جيّسدأن  تواقرتح ،اصل مع األطراف اخلارجية�ركز �ىل التو  املعلومات و�تصاالت - 5 العنرصالحظت اللجنة أن و



WO/PBC/30/2 
9 
 

أیًضا التواصل مع أحصاب املصل�ة ا�ا�ليني. واقرتحت اللجنة أیًضا أن جتري اإلدارة تقي�ً لتنفيذ اإلطار يف وقت مناسب 
 املس�تقبل. يف

 تنفيذ توصيات الرقابة .هاء

ابة، بناًء �ىل البيا�ت املقدمة من قا�دة اس�تعرضت اللجنة، يف لك دورة من دوراهتا، �ا� تنفيذ توصيات الرق .42
يف وقت كتابة هذا التقر�ر، ُأبلغت اللجنة أن �دد توصيات و. TeamCentral لشعبة الرقابة ا�ا�لية بيا�ت املركزیةال 

الرقابة  الزتاماتيف املائة) ذات أولویة �الية. وبلغ مجموع التوصيات الناجتة عن  44( 68توصية، مهنا  155الرقابة املفتو�ة بلغ 
منذ بدایة الفرتة املشمو� و اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة.  عنصدرت توصيتان و يف املائة)؛  85توصية ( 132ا�ا�لية 

أعربت اللجنة عن ارتيا�ا ألن اإلدارة وشعبة و يف املائة؛  14�لتقر�ر، اخنفض العدد اإلجاميل للتوصيات املفتو�ة بنس�بة 
 ا�اكمل. تنفيذاً  �ىل تنفيذها وتعمالنا�لية �راقبان بنشاط �ا� توصيات الرقابة الرقابة ا�

شعبة الرقابة ا�ا�لية، اقرتحت اللجنة اليت قّدمهتا منذ وقت طویل  العالقةيف ضوء العدد ا�كبري من التوصيات و .43
وإ�ادة تقيمي مس�توى ا�اطر املتبقية. وُأبلغت اللجنة أن األمانة والشعبة  أهنا ال �زال سدیدة، مراجعة دوریة للتأكد منإجراء 

 .الس�نةدمت قبل ثالث س�نوات �ىل األقل حبلول هنایة تعزتمان اس�تعراض التوصيات اليت قُ 

اخلار� السابق  احلسا�ت راجعمالحظت اللجنة يف دورهتا احلادیة وامخلسني أن �دًدا من التوصيات اليت قد�ا و .44
 ، اس�تعرض مراجعومن مثّ اخلار� احلايل.  احلسا�ت �كهنا ال �زال تنتظر موافقة مراجعو د وصفهتا اإلدارة بأهنا "مكمت�"، ق

مهنا قد �كمتلت، يف �ني أن س�بع مهنا ال �زال قيد  12اخلار� توصيات املراجعة اخلارجية املعلقة وأكد أن  احلسا�ت
إحصاءاهتا �شأن توصيات املراجعة اخلارجية مع البيا�ت  مبواءمةبة الرقابة ا�ا�لية اقرتحت اللجنة أن تقوم شع و التنفيذ. 

 .2018اخلار� عن بيا�ت الویبو املالية لعام  احلسا�ت املقاب� يف تقر�ر مراجع

 هتاقدم اليت التوصيات �ا� وامخلسني، الثالثة دورهتا يف أخرىومرة  ،اس�تعرضت اللجنة، يف دورهتا امخلسنيكام  .45
 التوصيات هذه تنفيذ يف احملرز للتقدم ارتيا�ا عن اللجنة وأعربت. التنفيذیني الرؤساء إىل واملو�ة املشرتكة التفتيش و�دة

 14يف وقت كتابة هذا التقر�ر، مل �كن هناك سوى و. اتقار�ر عهنال وتقدم  معلية التنفيذاألمانة  هبا �رصد اليت املنظمة والطریقة
 الفعيل. والس�نوات السابقة، واكن معظمها قيد التنفيذ 2018تقار�ر و�دة التفتيش املشرتكة الصادرة يف �ام توصية معلقة من 

 األ�القيات وأمني املظامل .واو

 مكتب األ�القيات

، مبراجعة خطة العمل الس�نویة املقرت�ة ملكتب سابقفقًا الختصاصاهتا، تقوم اللجنة، يف دورهتا األ�رية من العام ال و  .46
يف الوقت احملدد للمراجعة،  2019لعام  نظًرا ألن اللجنة مل تتلق خطة العمل املقرت�ةو . اوتقدمي املشورة �شأهن �القياتاأل

تضمنت خطة العمل خمتلف و اليت وافقت �لهيا اإلدارة �لفعل.  2019فقد اس�تعرضت اللجنة وأ�اطت �لام خبطة العمل 
مس�تو�ت من بيهنا مج� أمور تناولت املسؤولية املس�ندة إىل مكتب األ�القيات، و األ�شطة ا�طط لها يف إطار جماالت 

 امليض قدما يفاقرتحت اللجنة كام ، �ىل النحو ا�ي اقرتحته اللجنة. املعمول هبااألولویة والنتاجئ املتوقعة والتوارخي املس�هتدفة 
تتوقع اللجنة من و املتوقعة.  القضا� املُ�ا�مني بيا�ت خطط العمل املس�تقبلية، �ىل سبيل املثال، من �الل تض �سقحتسني 
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إسداء قدم يف املس�تقبل خطة العمل الس�نویة املقرت�ة قبل وضع صيغهتا ا�هنائية الس�تعراضها وتاأل�القيات أن  مكتب ةرئيس
 .ة �شأهناشورامل 

يف الوقت وورة �شأهنا. اللجنة س�ياسات األ�القيات املقرت�ة وتقدم املش�س�تعرض �ىل أن �ختصاصات وتنص  .47
، الصادرة يف )OI 25/2010(كتب الویبو لأل�القيات ية مل تعل�ت املكتب ل احلايل، ال �زال معل مكتب األ�القيات �اضًعا ل 

، قدمت اللجنة تعليقات واقرتا�ات مس�تفيضة �شأن تعل�ت مكتبية 2018يف مایو واليت عفا �لهيا الزمن. و  ،2010یونيو 
اليت وثيقة هذه ال�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، �بعت اللجنة �نتظام �ا� و كتب األ�القيات يف الویبو. مل �دیدة مقرت�ة 

يف وقت كتابة هذا و. �ىل حنو رش�يد وحتدید والیته مكتب األ�القيات إلدارة، واليت تعتربها أساس�ية تُعىن �لس�ياسات
مرشوع منقح  تقدمياأل�القيات ب  مكتب ةرئيس تالزتمو . ت� الوثيقة من التقر�ر، مل �كن اللجنة قد تلقت بعد �س�ة منق�ة

 حسب �قتضاء. ،املراجعة واملناقشةمزید  من أ�لنة للجّ الرابعة وامخلسني قبل ا�ورة 

 املصاحلس�ياسة الویبو �شأن اإلفصاح املايل وإ�الن  سنّ ، وبعد التشاور مع اللجنة �ستشاریة، مت 2017يف نومفرب و .48
)OI/36/2017 .( بناًء �ىل اخلربة املكتس�بة حىت اآلن، أ�دت الویبو مجمو�ة من التعدیالت املقرت�ة �ىل الس�ياسة و
اس�تعرضت اللجنة يف دورهتا الثالثة وامخلسني التغيريات املقرت�ة وأعربت عن و . 2018 لعام تطبيقها �ىل دورة اإلیداعل 

اخلار� س�يواصل احلسا�ت أن مراجع  إىل اللجنة وأشارت�القيات. األمكتب  ةرئيسا هتارتيا�ا للتفسريات اليت قدم
األ�القيات يف املس�تقبل مبراجعة  مكتب ةرئيسقوم تمراجعة إ�ال�ت اإلفصاح املايل وإ�الن املصاحل؛ ومع ذ�، سوف 

 لبيا�ت املالية الس�نویة.اد ا�دإل لقطاع العام لضامن توافرها يف الوقت املناسبلا�ولية التدقيق معایري  معليات اإلفصاح عن

 �رتياح إىل أناللجنة  وأشارتاأل�القيات تقر�راً مر�لياً شفوً�.  مكتب ةرئيس ت، قدمالثالثة وامخلسني ا�ورةيف و .49
 أصبح متاً�ا ملكتب األ�القيات. بدوام جزيئا�مع اإلداري 

 أمني املظامل

إضافة ، 2018أغسطس  15، الصادر يف 2017�قشت اللجنة يف دورهتا امخلسني مع أمني املظامل تقر�ر �شاطه لعام  .50
. ورأت إلخطار ملنع املناز�اتااملالحظات والتوصيات الرئيس�ية الواردة يف التقر�ر. كام أطلع أمني املظامل اللجنة �ىل تنفيذ إىل 

من املعلومات الواردة يف تقر�ر �شاط أمني املظامل وأن الویبو قد تنظر �لتايل يف تقدمي اللجنة أن ا�ول األعضاء قد �س�تفيد 
متاً�ا  2018يف وقت كتابة هذا التقر�ر، مل �كن تقر�ر �شاط أمني املظامل لعام وتقار�ر يف املس�تقبل إىل جلنة التنس�يق. 

 لمراجعة واملناقشة من قبل اللجنة.يخضع لل 

 مسائل أخرى ي.از 

 �ر است�رات الویبوتقار 

بناًء �ىل طلب ا�ول األعضاء، قدمت اإلدارة إىل اللجنة يف لك دورة من دوراهتا تقار�ر أداء �ست�ر الشهریة  .51
تود اللجنة أن توحض أن دورها و ، �ىل التوايل. املتعهدوتقار�ر مراقبة �ست�ر الشهریة، اليت أ�دها مستشارو �ست�ر و 

 يف هذا الصدد. ضام�تعلومات الواردة يف تقر�ر أداء �ست�ر وتقر�ر مراقبة �ست�ر وال تقدم أي یقترص �ىل نقل امل
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، وقدم توضي�ات اإلدارةالثانية وامخلسني، أطلع مد�ر الشعبة املالية اللجنة �ىل إطار �ست�ر وهيلك  ا�ورةيف و .52
أعربت ، كام إلطار العام وهيلك اإلدارةإزاء ا. وأعربت اللجنة عن ارتيا�ا �شأن تقار�ر مراقبة �ست�ر وتقار�ر أداء �ست�ر

 ، واليت تيرس اس�تعراض اللجنة لتقار�ر �ست�ر.ةعن تقد�رها للتفسريات املقدم

الفرتة استنادا إىل املراجعات ا�وریة، تؤكد اللجنة أن املعلومات املقدمة �الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر تبني أنه �الل و  .53
 تاملس�تعرضة، واستنادا إىل مؤرش سوق �ست�ر، حققت مجيع األدوات يف حمفظة است�رات الویبو النتاجئ املتوقعة ومت

خروقات، سواء  ةمل یبلغ عن أی املتعهد�إلضافة إىل ذ�، تؤكد اللجنة أن و. عهنا سرتاتيجية �ست�ر املعلنالإدارهتا وفقا 
 اس�تثناءات مربرة. یةأال عن اكنت �شطة أو سلبية، و

أنه ال �زال هناك جمال لتقدمي تقار�ر رمسية أكرث انتظاماً من  ا�ي مفادهاخلار�  احلسا�ت اللجنة رأي مراجع وتؤید .54
 أ�شطة الویبو �ست�ریة عناإلدارة إلبالغ جلنة املزيانية قبل 

 التحقيق والعمليات املرتبطة به

ا�ورة الثامنة والعرش�ن، طلبت جلنة الرب�مج واملزيانية من اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة مراجعة ميثاق  �الل .55
جلداول الزمنية املس�هتدفة يف اهبدف توضيح وذ� ، هيامواقرتاح تعدیالت �لالرقابة ا�ا�لية للویبو أو س�ياسة التحقيق 

 معليات اإلبالغ والتحقيق.

ة يف دورهتا احلادیة وامخلسني ميثاق الویبو للرقابة ا�ا�لية وس�ياسة الویبو للتحقيق وس�ياسة الویبو اس�تعرضت اللجنو  .56
و�سبب التعاون مع معليات مراجعة احلسا�ت أو التحقيقات املأذون للحامیة من �نتقام �سبب اإلبالغ عن سوء السلوك 

التقار�ر ذات الص� لو�دة التفتيش املشرتكة وكذ� املامرسات والو�ئق األخرى ذات الص�، مع مرا�اة  ل،هبا حسب األصو 
 منظومة األمم املت�دة. املنظامت األخرى املنضویة حتت لواءيف 

�لصت اللجنة إىل أن األطر الزمنية املس�هتدفة احملددة يف الویبو اكنت اكفية �شلك �ام وأنه ال یو�د ما یربر إد�ال و  .57
بة ا�ا�لية. ومع ذ�، أوصت اللجنة ببعض التعدیالت �ىل س�ياسة التحقيق وس�ياسة تعدیالت �ىل ميثاق الویبو للرقا

امحلایة من �نتقام، هبدف تعز�ز الوضوح وضامن ��ساق يف تطبيق اجلداول الزمنية املقررة. ولهذه الغایة، شار�ت اللجنة مع 
"، مبا يف ذ� تقيمي اللجنة والعدید من املرتبطة بهيات األمانة مرشوع تقر�ر حول "اجلداول الزمنية املس�هتدفة للتحقيق والعمل 
�الل ا�ورة الثانية وامخلسني، وضعت اللجنة و التوصيات املو�ة إىل املد�ر العام وإىل مد�ر شعبة الرقابة ا�ا�لية. 

ر إىل جلنة الرب�مج واملزيانية ُقدم التقر�و التعليقات الواردة من األمانة.  إیالء �عتبار إىلاللمسات األ�رية �ىل التقر�ر، مع 
 ).WO/PBC/30/14يف دورهتا الثالثني (

 ل�ان التدقيق/الرقابة يف منظومة األمم املت�دةلو�دة التفتيش املشرتكة اس�تعراض 

و�دة التفتيش املشرتكة �شأن اس�تعراض جلان تقر�ر اس�تعرضت اللجنة يف دورهتا الثالثة وامخلسني مرشوع  .58
 �س�تويف. وأعربت اللجنة عن رسورها ملالحظة أن الویبو وقّدمت التعليقات �شأنه منظومة األمم املت�دةالتدقيق/الرقابة يف 

بعض  أشارت إىلمعایري التقيمي الثالثة عرش لل�ان الرقابة التابعة ملنظومة األمم املت�دة وأن و�دة التفتيش املشرتكة قد معظم 
 جيدة. اتممارس�ىل أّهنا الویبو  يف رتتيباتال
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 مالحظات ختامية رابعا.

واملستشار القانوين، ورئيسة  شعبة الرقابة ا�ا�لية،مد�ر و اإلدارة، و لمد�ر العام، ل تعرب عن تقد�رهااللجنة أن تود  .59
تفا�ل ال يف  موانفتا� موضو�، �ىل وقهتم و اخلار�مراجع احلسا�ت اآلخر�ن، إضافة إىل  املد�ر�نمكتب األ�القيات و�بار 

 ما قدموه من معلومات قيّمة. �ىل، و هامع 

 [هنایة الوثيقة]

 


	الجمعية العامة للويبو
	لجنة البرنامج والميزانية
	أولا. مقدمة
	ثانيا. الدورات الفصلية والتشكيل وأساليب العمل
	ثالثا. المسائل المُستعرَضة
	ألف. الرقابة الداخلية
	باء. المراجعة الخارجية للحسابات
	جيم. التقارير المالية
	دال. إدارة المخاطر والضوابط الداخلية
	هاء. تنفيذ توصيات الرقابة
	واو. الأخلاقيات وأمين المظالم
	زاي. مسائل أخرى


	رابعا. ملاحظات ختامية

