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WO/GA/53/1 

ابلإنلكزييةلأصل: ا  

 2020 نيويو  19 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون التاسعة االستثنائية الدورة) اخلمسونالثالثة و الدورة
ىل  21جنيف، من   2020سبمترب  29اإ

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

حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" )اللجنة الاستشارية(، وهو معروض عىل  .1
ىل  8والثالثني )من جلنة الويبو للربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية( يف دورهتا احلادية   (.2020سبمترب  11اإ

 "جلنة الربانمج واملزيانية اعمتدهتاقامئة القرارات اليت "بشأأن تكل الوثيقة يف املزيانية وسرتد أأية قرارات للجنة  .2
 (.A/61/6 )الوثيقة

 [WO/PBC/31/2 ]تيل ذكل الوثيقة
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WO/PBC/31/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 نيويو  12التارخي: 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثونو احلادية الدورة
ىل  8جنيف، من   2020 سبمترب 11اإ

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

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

ىل  2019يونيو  15الاستشارية وغطت فيه الفرتة من   .2020أأبريل  23اإ

 :وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة .2

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية  .3

ة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو العام

الاستشارية املس تقةل للرقابة )الوثيقة 

WO/PBC/31/2.) 

جلنة الويبو الاستشارية ]ييل ذكل تقرير 

[للرقابة س تقةلامل 





 

 

 التقرير الس نوي
 (اللجنة الاستشارية) للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

ىل  2019يونيو  15عن الفرتة من   2020أأبريل  23اإ

[2020ونيو ي 12]
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 مقدمة أأولا.

م جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة )اللجنة الاستشارية(  .1 ىل جلنة  –وفقاا لختصاصاهتا  –تُقّدِّ تقريرا س نواي اإ

ىل امجلعية العامة   .للويبوالربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية( واإ

ويه هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة للويبو وللجنة املزيانية، كام أأهنا تضطلع  .2005ئت اللجنة الاستشارية يف وُأنش  .2

ىل مساعدة امجلعية وجلنة الربانمج يف ممارسة مسؤولياهتام الرقابية  .بدور جلنة خرباء استشارية مس تقةل، وهتدف اإ

ىل  2019ونيو ي 15ويغطي هذا التقرير الفرتة من  .3 م القسم الثاين منه حملة عامة عن ادلورات 2020أأبريل  23اإ . ويُقّدِّ

م القسُم الثالث تفاصيل املسائل اليت اس تعرضهتا اللجنة شارية وتشكيلها وأأساليب معلها. الفصلية للجنة الاست  ويُقّدِّ

 .الاستشارية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير

 كيل وأأساليب العملادلورات الفصلية والتش  اثنياا.

 ادلورات الفصلية

ىل  17عقدت اللجنة، خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، ثالث دورات فصلية: من  .4 )ادلورة الرابعة  2019سبمترب  20اإ

ىل  2وامخلسون(؛ ومن  ىل  22)ادلورة اخلامسة وامخلسون(؛ ومن  2019ديسمرب  6اإ )ادلورة السادسة  2020أأبريل  23اإ

عالمية مع ممثيل ادلول الأعضاء عقب انهتاء  وعقدتوامخلسون(.  اللجنة الاستشارية، وفقا لختصاصاهتا، اجامتعات اإ

 .ادلورتني الرابعة وامخلسني واخلامسة وامخلسني، ونرشت تقارير ادلورات عىل موقع الويبو الإلكرتوين

وذلكل مل يكن من املمكن عقد ، 19-وعقدت ادلورة السادسة وامخلسون للجنة بصيغة افرتاضية، بسبب جاحئة كوفيد .5

عاليم مع ممثيل ادلول الأعضاء. ومع ذكل، قررت اللجنة مواصةل نرش تقرير ادلورة السادسة وامخلسني لدلول  اجامتع اإ

 .الأعضاء عىل النحو املعتاد من خالل موقع الويبو الإلكرتوين

 تشكيل اللجنة الاستشارية واإجراء اختيار الأعضاء اجلدد

 الاستشارية من س بعة أأعضاء ُمختارين من مجموعات الويبو اجلغرافية، ويعملون بصفهتم الشخصيةتتأألف اللجنة  .6

، وفقا 2019وانتخبت اللجنة يف دورهتا اخلامسة وامخلسني املعقودة يف ديسمرب وبشلك مس تقل عن ادلول الأعضاء. 

فاس يليفا يف منصب انئبة الرئيس. ة اتتياان لختصاصاهتا ونظاهما ادلاخيل، الس يد موكيش أأراي يف منصب الرئيس، والس يد

 .ميلبورن يه الرئيسة خالل ادلورتني الرابعة وامخلسني واخلامسة وامخلسني-واكنت الس يدة ماراي فيس يان

، تتأألف اللجنة الاستشارية حاليا من WO/GA/39/13 من الوثيقة 28ووفقا لعملية الاختيار الواردة يف الفقرة  .7

 :ؤمهالأعضاء التالية أأسام

آس يوية(؛ - آراي، الرئيس )اجملموعة ال  الس يد موكيش أ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية(؛ -  والس يدة اتتياان فاس يليفا، انئبة الرئيس )مجموعة دول أ

يغور لودبورز )مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق(؛ -  والس يد اإ

 ة والاكرييب(؛والس يدة ماراي فيسني ميلبورن )مجموعة بدلان أأمرياك الالتيني -
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 والس يد بريت كوبيزن )اجملموعة ابء(؛ -

 والس يد عامثن رشيف )اجملموعة الأفريقية(؛ -

 والس يد زانغ لونغ )الصني(. -

 ول يزال التشكيل احلايل للجنة يعكس التوازن واملزج املناسب للمهارات والتخصصات واخلربات.

عرب الإنرتنت  اتوجهيمدير شعبة الرقابة ادلاخلية قّدم قبل ادلورة السادسة وامخلسني،  19-ونتيجة انتشار جاحئة كوفيد .8

التدقيق ، أأي الوظائف الثالث لشعبة الرقابة ادلاخلية عن، 2020أأبريل  3زن( يف يلأعضاء اجلدد )السادة لودبورز وكوب ل

طار الويبو للمساءةل  عنتوجيه موجز قّدم ني خالل ادلورة الافرتاضية السادسة وامخلسو ادلاخيل والتقيمي والتحقيق.  اإ

دارة الربانمج والتخطيط واملالية.  ووظائف اإ

عضاو  .9 ، عىل 2020يناير  30انهتت وليهتم يف  ، اذلينني يف اللجنة الاستشاريةء السابقتسجل اللجنة تقديرها للأ

 .مشورهتم القمية ومسامههتم املهنية

آمون )مجم -  وعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق(الس يد غابور أ

غربت اكلتنباخ )اجملموعة ابء(الس ي -  د اإ

 أأساليب العمل

سداء مشورة اخلرباء من خالل تعاوهنا مع املدير العام للويبو وغريه من كبار  .10 منا تقوم ابإ ليست اللجنة هيئة تنفيذية، واإ

شأأن الأخالقيات، وأأمني املظامل، ومراجع احلساابت املديرين، مثل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، ورئيسة مكتب الويبو ب 

ىل التقارير والعروض واملعلومات املُقدمة معها.  وُُتري اللجنة أأيضا مداولت  اخلاريج، وتستند تكل املشورة أأساسا اإ

ىل تقياميهتا واس تنتاجاهتا  .داخلية بشأأن املسائل ذات الصةل قبل أأن تتوصل اإ

حاطات عن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية وعن ماكتب الويبو اخلارجية. وخالل الفرتة املشموةل ابلتقري .11 ر، تلقت اللجنة اإ

وقدمت هذه الإحاطات نظرة عامة وشامةل عن وظائف الويبو وأأنشطهتا املوضوعية، وأأاتحت للّجنة استيعاب س ياق 

 .مسؤولياهتا الرقابية والاستشارية عىل حنو أأحسن

 املس تقةل للرقابةالتقيمي اذلايت للجنة الاستشارية 

 ذاتيا لعملها منذ ، وفقا لختصاصاهتا، تقيامي2019أأجرت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة وامخلسني املنعقدة يف ديسمرب  .12

ىل تقدمي . 2018يوليو  ىل التجربة، عن احلاجة اإ ىل أأهنا تؤدي وليهتا بفعالية. ولكن أأعربت اللجنة، استنادا اإ وخلصت اللجنة اإ

حاطة أأمشل للأعض  .اء اجلدداإ
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 املسائل املناقشة واملس تعرضة .اثلثاا 

 الرقابة ادلاخلية

 خطة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ خطة العمل

اس تعرضت اللجنة يف دورهتا السادسة وامخلسني، مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، خطة العمل الهنائية الس نوية  .13

أأن خطة العمل علام باللجنة أأحاطت هتا اخلامسة وامخلسني. و يف دورمرشوعها اليت اس تعرضت اللجنة و  ،2020لعام للرقابة 

-2018لثنائية وأأربعة أأنشطة تقيمي والتحقق من حصة تقرير أأداء الويبو ل  معليات تدقيق، أأربع مهناالهنائية تضمنت مجةل أأمور 

الرقابة ادلاخلية  . ورحبت اللجنة مببادرات شعبةواحد مشرتك ونزاهةاس تعراض تدقيق واستشارة تقيمي واحدة و  2019

جراء بغرض هتا كفاءاتكوين مشرتكة وخطهتا ل اس تعراضات لإجراء  ت أأبدبشلك عام، و  مس مترة وحتليل البياانت. اتمراجعاإ

، أأكد 19-كوفيد يف ضوء جاحئةوعن التغطية اخملطط لها، ودمعت خطة العمل الس نوية لشعبة الرقابة ادلاخلية.  اهااللجنة رض

مع شعبة الرقابة ادلاخلية  بناءا عىل مناقشاتس تدخل التعديالت الالزمة عىل اخلطة  ادلاخلية للجنة أأنمدير شعبة الرقابة 

جراءات املقرتحة اليت تتخذها شعبة الرقابة ادلاخلية لإجراء تعديالت عىل خطة  الإدارة. وأأعربت اللجنة عن ارتياهحا لالإ

 حسب الرضورة. 2020العمل الس نوية للرقابة لعام 

ىل تقارير الأنشطة الفصلية لشعبة الرقابة ادلاخلية اليت أأعدها مدير واس تع .14 رضت اللجنة عىل مدار العام، استنادا اإ

، وأأعربت عن ارتياهحا للتقدم احملرز، مبا يف ذكل نتاجئ اس تقصاء 2019شعبة الرقابة ادلاخلية، تنفيذ خطة العمل املعمتدة لعام 

 .رضا العمالء

 التدقيق ادلاخيل

: التدقيق ادلاخيل، تقريرين عن عبة الرقابة ادلاخلية والإدارةمع ش اس تعرضت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة وامخلسني،  .15

دارة اخلدمات ادلاخلية يف قطاع التس يري والإدارة دارة احملتوى يف املؤسسة التابع للويبوو  (IA-2019-01) تدقيق اإ  تدقيق اإ

(IA-2019-02 واقرتحت .)ملفيد وضع معايري داخلية لتحسني اخلدمات ادلاخلية وجعل مؤرشات الأداء يف من ا اللجنة أأن

دارة اخلدمات أأكرث حتديدا. ولحظت ا دارة احملتوى أأكرث نضجاإ دارة املعرفة  اا للجنة أأن اإ دارة املعارف يف الويبو وأأن جودة اإ من اإ

ىل حتسني. وأأضافت اللجنة أأن املعلومات اليت حيتفظ هبا جيب أأل  جيب تقيمي اجلودة ابنتظام من  ذلكلتكون اتفهة، وحتتاج اإ

 .ةمهيالأ حيث 

الوقت  يةولحظت أأن تنفيذ معظم التوصيات جار ابلفعل. وبسبب حمدود ،وأأعربت اللجنة عن رسورها للتقريرين .16

، وهام: ةالتاليورة يف ادل ادلاخيل تدقيقرت اللجنة مراجعة تقريري ال وامخلسني، قر  ةالسادس ةا الافرتاضييف دورهتاملتاح 

 س تحقاهتم.م املوظفني و  ملزاايزناهة ال س تعراضالتدقيق وامعلية تدقيق معلية الإغالق املايل و 

وأأحاط مدير الشعبة اللجنة علاما بأأن مجيع تقارير الرقابة اليت ختضع للس ياسة اخلاصة بنرش التقارير  .17

(IOD/PP/2017) منقحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.يف صيغة غري تنرش قد  ،خالل الفرتة تاس تعرض، واليت  

 التقيمي

 ة تقارير للتقيمي:ثالثاس تعرضت اللجنة ابلشرتاك مع شعبة الرقابة ادلاخلية والإدارة،  خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، .18
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 ب الإقلميي لآس يا واحمليط الهادئبشأأن املكت تقيمي (EVAL 2018-02) 

 تقيمي رشأاكت الويبو (EVAL 2018-04) 

 تقيمي وتدقيق س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني (EVAL 2019-02) 

ضافيان تقيميياسيس تعرض تقرير و  .19 آاثرانفن )تقيمي نظام لش بونة والإ ان اإ ذاكء ذ وأ ورة ادليف  احرتام امللكية الفكرية( اإ

 .ة السادسة وامخلسني الافرتاضيةوردليف ااملتاح الوقت  يةوامخلسني، بسبب حمدود ةالسادسورة ادلحس امب ذكر يف ، ةالتالي

 التحقيق

مدير شعبة الرقابة ادلاخلية، عىل النحو املنصوص عليه يف ميثاق الرقابة ادلاخلية، اللجنة يف لك دورة من  أأطلع .20

 دوراهتا عىل حاةل قضااي التحقيق وعددها، مع تقدمي تفصيل للشاكوى الواردة والشاكوى املثبتة حسب فئة سوء السلوك.

حتقيق مفتوحة، واحدة مهنا حاةل  12، اكنت هناك 2020مارس  31، أأفيد أأنه حىت ورة السادسة وامخلسنيدلا يفو .21

معلقة، حاةل  12من بني  أأنعلام بت اللجنة أأحاطمعلقة. و  تحال 10قيد التقيمي الأويل، وواحدة قيد التحقيق الاكمل و

.ووفقاا مليثاق الرقابة ادلاخلية، ويف احلالت اليت 2020وأأربع يف عام  2019وس بع يف عام  2016ُُسلت واحدة يف عام 

تنطوي عىل تضارب حممتل يف املصاحل من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية، اس تعرضت اللجنة لك حاةل ابلتفصيل وقدمت 

ىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية واملوظفني الآخرين.  املشورة اإ

 اخلاريج تدقيقال 

اخلاريج، وهو رئيس املكتب الوطين ملراجعة املدقق ير، تفاعلت اللجنة ابنتظام مع خالل الفرتة املشموةل ابلتقر  .22

 .اخلاريجاملدقق وأأجرت اللجنة جلسات خاصة مع ممثيل . احلساابت يف اململكة املتحدة

لعام  طيط املراجعة اخلارجيةاخلاريج مرشوع تقرير خت املدقق ، يف دورهتا الرابعة وامخلسني، مع ممثيل انقشت اللجنةو .23

وُأطلعت اللّجنة عىل الطريقة اليت يتّبعها مراجع احلساابت اخلاريج لتقيمي اخملاطر، والبت يف جوهرية الأخطاء، . 2019

 وكيف سيس تجيب للمخاطر اليت مت حتديدها.

. وأأعربت 2019لعام  لتدقيقوامخلسني النتاجئ املؤقتة ل يف دورهتا اخلامسة اخلاريج املدقق مع ممثيل وانقشت اللجنة  .24

جراء ال  اريج يفدقق اخللتقدم الإجيايب وأأن املابعن رسورها  اللجنة أأيضا أأن  . ورسّ الهنايئ تدقيقوضع جيد يسمح هل ابإ

دقق جزءا من تقرير امل تدقيقال أأداء املاكتب اخلارجية وأأن من املتوقع أأن تكون نتيجة بدء تدقيق تالحظ يف تكل ادلورة 

 .2019 طول لعاماخلاريج امل

دد ال يزال ع، فتدقيقال اكامتل اجلزء الأكرب من رمغ اخلاريج اللجنة أأنه  دققيف ادلورة السادسة وامخلسني، أأبلغ املو .25

ىل أأنه نظراا لعدم وجود تعديالت  من القضااي الهنائية الصغرية قيد املناقشة مع الإدارة يف وقت ادلورة. ومع ذكل، أأشار اإ

فامي يتعلق و اخلاريج أأن البياانت املالية اكنت جيدة. املدقق تحفظ. وأأكد شفوع ب غري م  رأأاي أأن يصدرمفن املتوقع  ،جوهرية

يبساسمن معايري  14سيتعني عىل الإدارة الإفصاح املناسب وفقا للمعيار  ،19-كوفيد بتأأثري جاحئة هذا النوع من أأن  ى، ورأأ اإ

املدقق الإفصاح. وأأحاطت اللجنة علام أأيضا بتعليقات تدعي يس  يتطلب تعديل البياانت املالية، ولكنه ل الأحداث الالحقة 

ن ، ف19-كوفيد احئةجل متلاحمل كبري ال ثر رمغ الأ  اخلاريج بأأنه ىل أأن الويبو تمتتع بوضع مايل سلمي ومس تقر تدّل عالبياانت املالية اإ
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ىل الإيرادات والاحتياطيات املتوقعة. وأأضاف أأن الويبو يف وضع جيد للغاية  مقارنة ابملنظامت الأخرى يف منظومة ابلنظر اإ

 الأمم املتحدة للتغلب عىل عدم اليقني املايل.

 اخلاريج.املدقق وأأعربت اللجنة عن رسورها للتفاعل املس متر مع  .26

 التقارير املالية

قدمت يف اليت  2020/21للثنائية طلعت اللجنة يف دورهتا الرابعة وامخلسني عىل وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة أُ  .27

 للجنة الربانمج واملزيانية. 30و 29ادلورتني 

. ومعوما، وجدت 2019البياانت املالية لعام  رشوعمع الإدارة م اس تعرضت اللجنة  ،يف دورهتا السادسة وامخلسنيو .28

املايل تحليل جيد ومالحظات تفصيلية. ولحظت اللجنة أأن الوضع ومزودا ب للغاية،  االبياانت املالية واحض رشوعم اللجنة 

 . وأأظهر مرشوع بيان الوضع املايل2019، بناءا عىل أأداهئا املايل الأفضل يف عام 2018اكن أأفضل من عام  2019لعام  للويبو

جاميل أأصول 364.2، اكن دلى الويبو أأصول صافية تبلغ 2019ديسمرب  31 يفأأنه  بلغ  مليون فرنك سويرسي، مع اإ

ازداد صايف أأصول الويبو خالل و . سويرسي فرنك مليون 861.7بلغ  ومجموع خصوم ،مليون فرنك سويرسي 1,225.9

ىل  زىعما س بق يأأن علام بت اللجنة أأحاطمليون فرنك سويرسي. و  161.5مبقدار  2018/19الثنائية  بشلك رئييس اإ

 .فرنك سويرسي مليون 140.2جاميل الإ ، حيث بلغ 2019و 2018 عايمالفائض يف 

ذا 19-كوفيد وفامي يتعلق بتأأثري جاحئة .29 نطوي عىل أأي تغيريات يف س ياسة اكن تأأثريها ي ، اس تفرست اللجنة عام اإ

ذ  ،بع الوضع املايل عن كثباو اكن لها تأأثري عىل الإدارة املالية للويبو. وأأكدت الإدارة للجنة أأهنا تتأأ /الاستامثر و من الواحض اإ

النقدية الواردة حىت الآن. وأأكدت الس يوةل اخنفاض يف ود عن عدم وجأأبلغت الإدارة اللجنة و أأن الويبو ستتأأثر ابجلاحئة. 

لتحمل الفرتات الصعبة، مثل الأزمة  انُصممتم الإدارة للجنة أأن س ياسة الاستامثر والاسرتاتيجية الطويةل الأجل للويبو 

 الاستامثرات وفق نفس س ياسة واسرتاتيجية الاستامثر.الإدارة  واصلوذلكل ت. احئةاملس مترة بسبب اجل

 نفيذ توصيات الرقابةت 

يف املائة ذات أأولوية  38مهنا قة، معلّ تدقيق توصية  130ا عدده أأحاطت اللجنة علام مب ،يف دورهتا السادسة وامخلسني .30

ىل  48من ارتفعت التوصيات املتأأخرة أأن و أأغلقت توصية  30ت اللجنة أأن وعلمعالية.  خالل الفرتة املشموةل توصية،  54اإ

تنفيذ توصيات وضع شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن أأجرهتا  يتلرصد والإبالغ العن معليات اها ضااللجنة عن ر وأأعربت ابلتقرير. 

غالق التوصيات. طالعالاالرقابة. ومع ذكل، أأعربت اللجنة عن رغبهتا يف   مرة أأخرى عىل معايري اإ

 الأخالقيات وأأمني املظامل

خالقيات  مكتب الأ

مع رئيسة مكتب الأخالقيات التقرير الس نوي اذلي أأحاهل مكتب  وامخلسني ةبعار يف دورهتا الة نانقشت اللج  .31

ىل جلنة الويبو للتنس يق ) وبوجه خاص، المتست اللّجنة توضيحات ومعلومات عن  (.WO/CC/76/INF/2الأخالقيات اإ

الأخالقيات فامي خيص ن بقرارات رئيسة مكتب الفقرات تعلقت و . من التقرير الس نوي 25و 24الإحصاءات الواردة يف الفقرتني 
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الشاكوى بشأأن الأعامل الانتقامية، واس تعراض تكل القرارات من قبل مكتب الأخالقيات التابع ملكتب الأمم املتحدة 

 خلدمات املشاريع.

أأن ووجدت  ،2020اس تعرضت اللجنة يف دورهتا اخلامسة وامخلسني مرشوع خطة معل مكتب الأخالقيات لعام و  .32

دراج عبء العمل املناسب أأو مؤرشات هيااللمسات الأخرية علوضع ناسب من امل  . وقدمت اللجنة املشورة لتحسيهنا، مثل اإ

يف يوم  ،وحاةل التنفيذ من مكتب الأخالقيات 2020خطة العمل الهنائية ملكتب الأخالقيات لعام واس تلمت عبء العمل. 

لربيد الإلكرتوين بني عرب مداولت اب تنيق ي الوث  اتنيظر يف هادلورة السادسة وامخلسني الافرتاضية للجنة. وقررت اللجنة الن

منتظم ملكتب  س تعراضدرج اي. وس  الأخالقياتمكتب  رئيسةمن  مالحظاهتم/مردود عىل اس تفساراهتوطلب  ،الأعضاء

 للجنة. 57الأخالقيات يف جدول أأعامل ادلورة 

طار بشأأن توصية  12من أأصل  (، لحظت اللجنة بقلق أأن توصيتني55و 54ني متتاليتني )دورتيف و .33 مراجعة اإ

 .تنيغري منفذ نل تزالا (IA-2016-06الويبو للأخالقيات )

خالقياتدارية تعلاميت الإ ال   بشأأن مكتب الويبو للأ

ع رئيسة مكتب الأخالقيات املرشوع املنقح للتعلاميت الإدارية بشأأن م ة وامخلسنيبعار دورهتا الانقشت اللجنة يف  .34

وأأعربت اللّجنة عن أأسفها لعدم أأخذ مشورهتا السابقة بشأأن  .2019يوليو  26اذلي تسلّمته اللّجنة يف مكتب الأخالقيات، 

وبوجه خاص، أأعربت عن عدم رضاها ابلتفسريات اليت قدمهتا رئيسة  عدد من الأمور يف الاعتبار مضن النسخة املنقحة.

قابة ادلاخلية ملعاجلة حالت تضارب املصاحل احملمتةل أأو مكتب الأخالقيات بشأأن التفاعل بني مكتب الأخالقيات وجلنة الر 

ىل املدير العام ورئيسة مكتب الأخالقيات بشأأن تعلاميت املكتب  2018واكنت اللجنة قد قّدمت املشورة منذ مايو  الفعلية. اإ

ىل تنفيذ املبادئ ولكن النسخة املنقحة فشلت للأسف يف معاجلة الآليات  املقرتحة والصياغة احملّددة املقرتحة. اليت تصبو اإ

وشّددت اللجنة يف تكل الأثناء عىل أأن مشاركة جلنة الرقابة يف الوظيفة  املنصوص علهيا يف اختصاصات جلنة الرقابة.

الأخالقية يامتىش واملامرسة املعمول هبا يف عدد من واكلت الأمم املتحدة الأخرى، وعىل رضورة بلورة التفاعل بني مكتب 

 ت وجلنة الرقابة يف اختصاصات مكتب الأخالقيات توخيا للوضوح.الأخالقيا

، اذلي عدل مرة أأخرى اس تجابة الإداريةتعلاميت ال اس تعرضت اللجنة يف دورهتا اخلامسة وامخلسني مرشوع و  .35

بشلك  . وأأعربت اللجنة يف الهناية عن ارتياهحا لأن املرشوع املنقح يعكس2019للتعليقات اليت قدمهتا اللجنة يف مارس 

 حصيح التفاعل بني مكتب الأخالقيات واللجنة.

 س ياسة الويبو للحامية من الانتقام

عن قلقها بشأأن فعالية حامية املبلغني عن اخملالفات  ،2019ادلورة اخلامسة وامخلسني يف ديسمرب يف  ،أأعربت اللجنة .36

يف مايو رئيسة مكتب الأخالقيات فهيا تلقت اةل حبت اللجنة علم. و 2017(، السارية منذ سبمترب OI/33/2017يف الويبو )

عني بديالا مقبولا لصاحب الشكوى، تمل رئيسة مكتب الأخالقيات أأهنا يف وضع تضارب يف املصاحل. ومبا أأن املشورة ب 2018

ن حاةل تضارب املصاحل ل تزال دون حل حىت وقت كتابة هذا التقرير. ونتيجة ذلكل، اكن القرار الهنايئ بشأأن الش كوى فاإ

عني تنت اللجنة قد أأوصت يف دورهتا الرابعة وامخلسني بأأن واك. 2019معلقاا منذ الانهتاء من التحقيق يف القضية يف أأبريل 

هناء املسأأةل. ،كبديل ،رئيسة مكتب الأخالقيات  موظف الأخالقيات يف منظمة أأخرى اتبعة ملنظومة الأمم املتحدة من أأجل اإ
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الإدارية تعلاميت ال من  30عدم اتباع هذه النصيحة عىل أأساس أأهنا "تعترب أأن الفقرة  رئيسة مكتب الأخالقياتاختارت و 

من داخل الويبو )وليس  اا مناس ب اا موظفينبغي أأن يكون  للعمل بدلا مهنااملعنّي الشخص أأن تنص عىل  2017/33رمق ويبو لل

 .عىل هذا الرأأي اللجنةومل توافق من خارج الويبو(". 

ساءة سلوك وعن التعاون يف معليات  الانتقام النامجمحلاية من احاكم س ياسة وترى اللجنة أأن أأ  .37 عن الإبالغ عن اإ

ينبغي أأن فامي يتعلق بتضارب املصاحل، ( 2017/33الإدارية رمق تعلاميت )ال التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول 

 تعزز من أأجل حامية نزاهة العملية.

 أأمني املظامل

برسور أأن اللجنة لحظت و. 2018ني املظامل تقرير نشاطه لعام امخلسني مع أأمالرابعة و انقشت اللجنة يف دورهتا  .38

ات الوقائية يف مكتبه. وقدم أأمني املظامل ثالث توصيات واسعة النطاق ستشار زايدة يف الاشهد  2018أأن عام ذكر التقرير 

جراء دراسة 1)هذه التوصيات يه: و تعزتم اللجنة رصد تنفيذها.  أأس باب قضااي املساواة بني اجلنسني يف الويبو لفهم بشأأن ( اإ

تلهيا التدابري التصحيحية و الإحصائيات اجلنسانية ملكتب أأمني املظامل مع الرتكيبة الساكنية الفعلية للمنظمة،  ايشمتعدم 

لزايم و ( 2املناس بة؛ ) دارة الفريق بشأأن وضع مهنج تدريب اإ حلوار والتعاون امجلاعي ودمع اات تكوين كفاءالقيادة يركز عىل و اإ

نشاء معلية متابعة للتوصيات الس نوية لأمني و ( 3لإدارة الوسطى عىل وجه اخلصوص؛ )ملوظفي اتعزيز ادلمع و أأعضاء الفريق؛  اإ

رشاك الهيئات املعنية )الإدارة   (.غريمه، و واخلدمات الصحيةاملوظفني واملوارد البرشية  وممثيلاملظامل من خالل اإ

ىل اللجنة  أأشارتو  .39 تقارير ال اجلودة العالية لتقرير أأمني املظامل وأأوصت ادلول الأعضاء ابلنظر يف طلب الاطالع عىل اإ

 نشطته.لأ  املنتظمة

 مسائل أأخرى

 19-كوفيد عمل أأثناء جاحئةللجديد  نسق

اللجنة، انقشت اللجنة شالكا نظراا حملدودية الوقت املتاح لعقد مؤمترات فيديو تشمل مناطق زمنية خمتلفة لأعضاء  .40

جديداا للعمل دون اتصال. وبناء عليه، ميكن للجنة اس تعراض بعض الواثئق الأكرب جحام قبل مؤمتر الفيديو. وميكن بعد ذكل 

ىل الإدارة للحصول عىل ردود دون اتصال. وميكن تناول أأس ئةل النامجة عن هذا تعليقات ال توحيد  رسالها اإ الاس تعراض واإ

ن وجدت ضافية وتوضيحات أأخرى، اإ  ، يف جلسة اتصال الفيديو.اإ

 تقارير استامثرات الويبو

ىل اللجنة يف لك دورة من دوراهتا تقارير أأداء الاستامثر الشهرية  .41 بناءا عىل طلب ادلول الأعضاء، قدمت الإدارة اإ

وحض أأن دورها وتقارير مراقبة الاستامثر الشهرية، اليت أأعدها مستشارو الاستامثر واملتعهد، عىل التوايل. وتود اللجنة أأن ت

 .يقترص عىل نقل املعلومات الواردة يف تقرير أأداء الاستامثر وتقرير مراقبة الاستامثر ول تقدم أأي ضامانت يف هذا الصدد

ىل املراجعات ادلورية، تؤكد اللجنة أأن املعلومات املقدمة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .42 يونيو  15من ، واستنادا اإ

ىل  2019 ىل مؤرش سوق الاستامثر، حققت مجيع الأدوات 2020أأبريل  23اإ ، تبني أأنه خالل الفرتة املس تعرضة، واستنادا اإ

دارهتا وفقا لسرتاتيجية الاستامثر املعلن عهنا. ىل ذكل، تؤكد  يف حمفظة استامثرات الويبو النتاجئ املتوقعة ومتت اإ وابلإضافة اإ
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يف أأشري كام و  نشطة أأو سلبية، ول عن أأية اس تثناءات مربرة.اللجنة أأن املتعهد مل يبلغ عن أأية خروقات، سواء اكنت 

 .19-كوفيد جاحئةظروف رمغ  تغيريات حىت الآن يف س ياسة الاستامثر ة، مل ُتر أأيأأعاله( 29)انظر الفقرة  56ادلورة 

حاطة مع رئييس امجلعية العامة للويبو وجلنة جلسة   لتنس يقل الويبو اإ

عقد اجامتع متهيدي افرتايض مع رئييس امجلعية عن ئيس وانئبته اللجنة أأبلغ الر  خالل ادلورة السادسة وامخلسني، .43

 لتنس يق. وتعلقت املناقشات ببعض القضااي اليت تطلبت مشاورات.ل الويبو العامة للويبو وجلنة 

 مالحظات ختامية .رابعاا 

ورئيسة مكتب  تود اللجنة أأن تعرب عن تقديرها للمدير العام ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية واملستشار القانوين .44

الأخالقيات وأأمني املظامل وكبار املديرين الآخرين، وكذكل مراجع احلساابت اخلاريج، عىل وقهتم ووضوهحم وانفتاهحم يف 

 .التفاعل معها، وعىل ما قدموه من معلومات قيّمة

 ]هناية الوثيقة[


