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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :يونيو 2016

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب 2016
التقرير السنوي ملدير شعبة الرقابة الداخلية

من اإعداد ا ألمانة
 .1وفق ًا للفقرة  38من ميثاق الرقابة ادلاخليةِّ ،
يقدم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقرير ًا س نو ًاي موجز ًا اإىل امجلعية العامة
للويبو ،من خالل جلنة الربانمج واملزيانية (التقرير الس نوي) .ويتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية
اليت ُأجنزت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،أأي من  1يوليو  2015اإىل  30يونيو .2016
.2

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

 .3أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام
ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية
(الوثيقة .)WO/PBC/25/5
[ييل ذكل التقرير الس نوي ملدير شعبة
الرقابة ادلاخلية]
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قامئة اخملترصات املس تخدمة يف النص الإنلكزيي
BCM
CDIP
CII
CPE
CRR
EQA
HOIA
HR
HRMD
IAOC
IIA
IOC
IOD
IP
IPoA
IPPF
IT
JGP
JIU
LDC
MIR
OECD
PBC
PD
PI
PPR
PMSDS
RBM
RIAS
RRP

اإدارة اس مترارية ا ألعامل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
مؤمتر احملققني ادلوليني
تقيمي حمفظة البدل
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
تقيمي اجلودة اخلاريج
رؤساء التدقيق ادلاخيل يف املنظامت ادلولية ا ألوروبية املقر
املوارد البرشية
اإدارة املوارد البرشية
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
معهد املدققني ادلاخليني
ميثاق الرقابة ادلاخلية
شعبة التدقيق ادلاخيل
امللكية الفكرية
اإعالن اسطنبول وبرانمج العمل لصاحل البدلان ا ألقل منواً
الإطار ادلويل للمامرسات املهنية
تكنولوجيا املعلومات
جلنة التظلامت املشرتكة
وحدة التفتيش املشرتكة
البدلان ا ألقل منواً
تقرير الإدارة
منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي
جلنة الربانمج واملزيانية
بياانت ا ألداء
مؤرش ا ألداء
تقرير أأداء الربانمج
نظام اإدارة ا ألداء وتطوير املوظفني
الإدارة القامئة عىل النتاجئ
ممثلو دوائر التدقيق ادلاخيل
برانمج املاكفآت والتقدير
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SG
SME
SMT
SRP
UAT
UN
UNEG
UNICC
UNRIS
WAB
WIPO

الهدف الاسرتاتيجي
الرشاكت الصغرية واملتوسطة
فريق الإدارة العليا
برانمج التقومي الاسرتاتيجي
اختبارات قبول املس تخدمني
ا ألمم املتحدة
فريق ا ألمم املتحدة املعين ابلتقيمي
مركز ا ألمم املتحدة ادلويل للحوس بة
ممثلو دوائر التحقيق يف ا ألمم املتحدة
جملس الويبو للطعون
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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معلومات أأساس ية
 .1الغرض من شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية هو توفري رقابة داخلية مس تقةل وفعاةل للويبو ،وفق ًا ل ألحاكم املنصوص علهيا
يف ميثاق الرقابة ادلاخلية.
 .2ويقيض ميثاق الرقابة ادلاخلية 1بآأن ِّ
يقدم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقرير ًا س نو ًاي موجز ًا اإىل امجلعية العامة للويبو،
من خالل جلنة الربانمج واملزيانية (التقرير الس نوي) .ويتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت
ُأجنزت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،مبا يف ذكل نطاق و أأهداف هذه ا ألنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز
يف تنفيذ توصيات الرقابة ادلاخلية.
 .3ووفق ًا مليثاق الرقابة ادلاخليةِّ ،قدمت اإىل املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة نسخة من مرشوع التقرير
الس نوي لتقدمي تعليقات عليه؛ وروعيت تكل التعليقات يف النسخة الهنائية من التقرير.

مبادئ التخطيط
 .4راعت الشعبة العوامل التالية يف وضع خطة معلها :تقيمي اخملاطر ودراسة اجلدوى وا ألثر يف البدل ودورة الرقابة والراء
النقدية لإدارة الويبو وادلول ا ألعضاء واملوارد املتاحة .وقبل وضع الصيغة الهنائية خلطة العمل ،قُ ِّدم مرشوع خطة الرقابة أأيض ًا
اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لس تعراضه وتقدمي املشورة بشآأنه وفق ًا للفقرة  (24أأ) من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
 .5وحتقيق ًا لأكرب قدر من التغطية الرقابية وتعظاميً للفعالية يف اس تخدام املوارد وتفاد ًاي لالزدواجية يف ا ألنشطة،
راعت الشعبة أأيض ًا العمل اذلي أأجنزته هيئات رقابة أأخرى مثل املدقق اخلاريج ووحدة التفتيش املشرتكة فض ًال عن
التقياميت اليت طلبهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
ُووزعت خطة الرقابة لعام  2016عىل مجيع مديري الربامج و أأتيحت ملوظفي الويبو عرب الش بكة ادلاخلية للويبو.
.6
و ُأجنزت خطة عام  2015وفق ًا للجدول الزمين احملدد ويف حدود املزيانية اخملصصة.

املعايري املهنية
 .7تلزتم شعبة الرقابة ادلاخلية يف أأنشطة التدقيق اليت جترهيا ابلإطار ادلويل للمامرسات املهنية اذلي أأصدره معهد
املدققني ادلاخليني .وتسرتشد الشعبة يف أأعامل التحقيق اليت جترهيا ابملبادئ التوجهيية املوحدة واملبادئ التوجهيية للتحقيق
اليت أأقرها مؤمتر احملققني ادلوليني .ومتتثل الشعبة يف أأنشطة التقيمي اليت جترهيا ابملعايري ادلولية ملامرسات التقيمي كام حددها
فريق ا ألمم املتحدة املعين ابلتقيمي.

 1انظر الفقرتني  38و 39من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
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مسائل هممة وتوصيات الرقابة العالية ا ألولوية
 .8حيتوي هذا اجلزء عىل معلومات عن النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ويعاجل اخملاطر العالية ذات ا ألولوية املدرجة يف
تقارير الرقابة ادلاخلية (معليات املراجعة والتقيمي وتقارير الإدارة) اليت صدرت خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير.
.9

وتتعلق النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ابلتقارير التالية الصادرة خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير:2
( أأ) اإدارة اس مترارية ا ألعامل؛
(ب) اإدارة خدمات الزابئن يف الويبو؛
(ج) اإدارة اخلدمات التعاقدية الفردية؛
(د) اإدارة أأداء املوظفني؛
(ه) اختبار أأداة Taleo؛
(و) حلول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية؛
(ز) الربانمج  :30الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر؛
(ح) الربانمج  :3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛
(ط) مساعدة الويبو للبدلان ا ألقل منواً؛
(ي) مرشوع الويبو الرائد بشآأن التقدم املهين للنساء.

 .10وحرصت الشعبة عىل التواصل مع الإدارة ابنتظام لس تعراض التوصيات املفتوحة ومتابعة وضع تنفيذها .وتعاجل الإدارة
مجيع التوصيات من خالل خطة معل حتدد ا ألنشطة املقرتحة واملوظفني املسؤولني و أأجل التنفيذ .وتدار التوصيات املفتوحة
من خالل نظام قاعدة بياانت الفرق املركزية (© 3)TeamCentralاملتاح للشعبة وإادارة الويبو واملدققني اخلارجيني.

التدقيق يف اإدارة اس مترارية ا ألعامل
 .11اس تعرضت الشعبة يف الفرتة املمتدة من أأبريل اإىل يوليو  2015اس تعداد الويبو واعامتدها للامرسات اجليدة يف جمال
اإدارة اس مترارية ا ألعامل ،ابلتفاق مع الإدارة العليا ،بغية وضع مؤرشات مرجعية لعمليات الاس تعراض املقبةل.

 2ترد قامئة التقارير يف املرفق ا ألول.
 3نظام © TeamCentralهو أأحد وحدات نظام  TeamMateوهو برجمية خمصصة ملهام الرقابة تضم وحدات خمتلفة مثل واثئق معل اإلكرتونية؛
ومتابعة التوصيات وتقيمي اخملاطر وحتديد اجلدول الزمين.
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 .12وخلص تقرير التدقيق اإىل النتاجئ الرئيس ية التالية:
( أأ) ينبغي اإيالء ا ألولوية القصوى للزتام ادلول ا ألعضاء مببادرة اإدارة اس مترارية ا ألعامل حىت تقر بآأمهيهتا ابلنس بة
اإىل معليات الويبو وبرضورة توفري املوارد الالزمة لضامن اس تدامهتا؛
(ب) ينبغي لإدارة املوارد البرشية أأن تتعاون مع منسق اس مترارية ا ألعامل بغية اإعالم موظفي الويبو مببادرة اإدارة
اس مترارية ا ألعامل وإادراج وحدة عن اس مترارية ا ألعامل يف الربانمج المتهيدي للموظفني؛
(ج) ينبغي مجع خربات فريق اإدارة اخملاطر وجملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت ومبادرة اإدارة اس مترارية ا ألعامل
لالس تفادة مهنا يف حبث خماطر عرقةل ا ألعامل ووضع خطط للتخفيف من أاثرها؛
(د) ينبغي جتميع ا ألحداث اليت تشهدها املباين وا ألمن املادي والتكنولويج واملعلومايت فض ًال عن املعلومات
اخلاصة بتحليل اخملاطر وتدابري التخفيف من أاثرها جتميع ًا مركز ًاي وتقدميها دور ًاي اإىل فريق اإدارة اخملاطر بغية
مساعدة الويبو عىل حتقيق هدف اإقامة "منظمة دامئة الاس تعداد".

التدقيق يف اإدارة خدمات الزابئن يف الويبو
 .13خلص التدقيق يف اإدارة خدمات الزابئن يف الويبو خالل الفرتة املمتدة من يوليو اإىل سبمترب  2015اإىل
النتاجئ الرئيس ية التالية:
( أأ) ينبغي الانهتاء من اإنشاء جملس خدمة الزابئن ،اذلي وافق عليه املدير العام ،بغية حتسني الفعالية والكفاءة يف
اإدارة خدمات الزابئن عىل مس توى الويبو 4.وس يوفر هذا اجمللس بنية اإدارية واحضة وحيدد ا ألدوار
واملسؤوليات املنوطة مبختلف وحدات خدمات الزابئن يف الويبو وحيسن معلييت الرصد واختاذ القرارات عىل
املس توى التنظميي؛
(ب) ينبغي نرش الولية املراجعة لقسم خدمة الزابئن التابع لشعبة التواصل رمسي ًا بغية دمع هذا القسم يف تنفيذ
مبادرات خدمة الزابئن وتنس يقها عىل مس توى املنظمة؛
(ج) ينبغي وضع اسرتاتيجية وإاطار خلدمة الزابئن حيددان مبادئ توجهيية عامة ملبادرات خدمات الزابئن يف
الويبو؛ وممارسات ومعايري منسقة تامتىش مع ميثاق خدمات الويبو.

التدقيق يف اإدارة اخلدمات التعاقدية الفردية
 .14هدف هذا التدقيق اإىل تقيمي مس توى الفعالية والكفاءة والامتثال يف اإدارة اخلدمات التعاقدية الفردية استناد ًا اإىل
التعممي الإداري رمق .2013/45
 .15و أأشار التدقيق اإىل املامرسات اجليدة املتبعة يف توثيق مسارات اخلدمات التعاقدية الفردية ،والتدابري املتخذة يف
التلزمي اخلاريج للرتجامت ،والامتثال العام لس ياسة اخلدمات التعاقدية الفردية.

 4اكنت اسرتاتيجية خدمة الزابئن معمتدة يف اترخي اإعداد هذا التقرير.
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 .16وخلص التدقيق اإىل النتاجئ الرئيس ية التالية:
( أأ) ينبغي أأن يش متل مسار التعاقد مع موظفي اخلدمات التعاقدية الفردية عىل توقيع شعب الويبو املتعاقدة
اإعالانت تضارب مصاحل؛
(ب) ينبغي تقيمي أأداء موظفي اخلدمات التعاقدية الفردية ابنتظام بعد انهتاء عقودمه .وينبغي اإحراز تقدم يف
هذا اجملال وجتميع بياانت أأداء موظفي اخلدمات التعاقدية الفردية ونرشها كبياانت مرجعية؛
(ج) ينبغي اإعادة النظر يف أأحاكم لحئة الويبو اليت حتدد مدة عقود املوظفني املؤقتني بس نتني يف ضوء اخلربة
العملية املكتس بة منذ تنفيذ الس ياسة املعنية.
 .17وتشمل اجملالت ا ألخرى الواجب حتسيهنا اإدراج ضوابط نظمية ملتابعة املهل الزمنية القصوى لعقود اخلدمات التعاقدية
الفردية وتقيمي أأداء املتعاقدين مبوجب تكل العقود ابنتظام أأكرب من أأجل خدمة مصلحة املنظمة كلك.

التدقيق يف اإدارة أأداء املوظفني
 .18أأقر تقرير التدقيق مبا حققه نظام الويبو لإدارة ا ألداء وتطوير املوظفني ،وخلص اإىل النتاجئ والتوصيات
الرئيس ية التالية:
( أأ) ينبغي حتسني التوافق بني اإدارة ا ألداء ومسار التعل وختطيط القوى العامةل وإاعداد التقارير عن أأداء املوظفني
وتطورمه .وميكن حتقيق ذكل بتنفيذ خطة اإدارة املوارد البرشية الرامية اإىل اإدماج النظام الإلكرتوين لإدارة
ا ألداء وتطوير املوظفني وقاعدة بياانت التدريب الراهنة يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية؛
(ب) ينبغي توثيق الصةل بني أأهداف املوظفني والنتاجئ التنظميية املرتقبة ،وينبغي مواءمة ا ألهداف الفردية للموظفني
مع أأنشطة الربامج وخطط معلها يف اإطار نظام اإدارة ا ألداء وتطور املوظفني؛
(ج) ينبغي تعزيز املوضوعية والإنصاف يف مهنجية تقيمي املوظفني الراهنة عن طريق اعامتد أأساليب تقيمي اإضافية مهنا
التقيمي اذلايت والتقيمي الثنايئ املتبادل والتقيمي الشمويل ( 360درجة) .وتشري نتاجئ اس تبيان وزعته الشعبة عىل
ا ألمم املتحدة ومنظامت دولية أأخرى اإىل أأن  58ابملئة من اجمليبني قد اعمتدوا أأسلوب التقيمي اذلايت؛
(د) ينبغي وضع ألية لس تعراض فعالية نظام اإدارة ا ألداء واتساقه وتقيميهام ابنتظام لتحسني نظام اإدارة ا ألداء
وتطور املوظفني.

اس تعراض اختبار نظام  TALEOTMونقل البياانت اإليه
 .19اس تعرضت الشعبة نظام  TALEOTMاجلاري تنفيذه ليحل حمل "نظام التوظيف الإلكرتوين" السابق لإدارة
التعيينات يف الويبو .و أأعربت الشعبة عن رسورها ملراعاة ادلروس املس تخلصة من مرشوعات ا ألنظمة السابقة يف اإدارة
مرحةل التنفيذ ما أأفيض اإىل حتسني اإدارة املرشوع كلك.
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وخلص التقرير اإىل املالحظات والتوصيات الرئيس ية التالية:
( أأ) ينبغي توثيق مسار نقل البياانت من النظام القدمي اإىل مس تودع البياانت ادلاخيل توثيق ًا اكم ًال ودقيق ًا يك
يتس ىن حل أأي مشالكت حممتةل يف نقل البياانت يف أأرسع وقت؛
(ب) ينبغي تضمني مهنجية اإدارة املرشوعات تقياميً للمخاطر والضوابط الرئيس ية يف مرحةل تصممي مسارات ا ألعامل
(املقبةل) .وينبغي إارشاك املس تخدمني الرئيس يني يف دورات اإعالمية ومراعاة تعليقاهتم عىل اختبارات قبول
املس تخدمني بغية تعزيز فعالية هذه الاختبارات وجناعهتا يف املرشوعات املقبةل.

التدقيق يف احللول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية
 .20أأجرت الشعبة هذا التدقيق يف الفرتة املمتدة من فرباير اإىل أأبريل  .2016ويريم الربانمج ( 15حلول ألعامل ماكتب
امللكية الفكرية) اإىل تعزيز مسارات ا ألعامل يف ماكتب أأو مؤسسات امللكية الفكرية القامئة يف ادلول ا ألعضاء عن طريق
تزويدها بآأدوات وخدمات حتسن فعاليهتا وكفاءهتا.
 .21وخلص التقرير اإىل املالحظات والتوصيات الرئيس ية التالية:
( أأ) ينبغي توضيح ا ألدوار واملسؤوليات احلالية للربانمج ( 15حلول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية) لضامن اتساقها
ومتاش هيا مع ولية الربانمج وبنيته والنتاجئ املرتقبة منه؛
(ب) ينبغي وضع خطة معل اسرتاتيجية لمتكني الربانمج  15من حتقيق غاايته و أأهدافه والاس تجابة بفعالية
لحتياجات ا ألطراف املعنية ادلاخلية واخلارجية .وسيسهم ذكل يف حتديد املوارد واملتطلبات التقنية الالزمة
للنجاح يف اإدارة الربانمج وضامن اس تدامته؛
(ج) ينبغي وضع معايري أأهلية واحضة ملاكتب أأو مؤسسات امللكية الفكرية اليت تلمتس حلول أأعامل من الويبو بغية
تعزيز الاتساق والفعالية يف مسارات ا ألعامل؛
(د) ينبغي اإبرام اتفاقات تعاون مع لك ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم أأنظمة الويبو و أأدواهتا وإابرام اتفاقات
عىل مس توى اخلدمات مع ماكتب امللكية الفكرية اليت تطلب خدمات اإضافية بغية تعزيز الاتساق يف اإدارة
اخملاطر القانونية والتشغيلية واحلد من أاثرها.

تقيمي الربانمج  :30الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر
 .22قيَّمت الشعبة الربانمج  30خالل الفرتة املمتدة من سبمترب  2014اإىل أأكتوبر  ،2015وخلصت اإىل النتاجئ
والاس تنتاجات والتوصيات الرئيس ية التالية:
( أأ) َّتبني أأن مسامهة الربانمج  30يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية وخباصة الهدف الثالث مهنا اكنت مسامهة
جليةل وجمدية .وعىل الرمغ مما واجه الربانمج  30من صعوابت وثغرات اإدارية أأثرت يف أأدائه ،فقد ُحققت
النتاجئ املرتقبة منه كام ورد يف تقريري أأداء الربانمج .وعليه ،يوىص الربانمج بتحقيق الاس تقرار يف بنيته
التنظميية ووضع اإطار أأداء أأدق؛
(ب) تبيَّنت وجاهة أأهداف الربانمج ابلنس بة اإىل املس تفيدين وا ألطراف املعنية الهدف .وعليه ،يوىص الربانمج
ابإنشاء منصات ش بكية أأوسع نطاق ًا للتواصل مع عدد أأكرب من الناس وحتقيق الفعالية من حيث التلكفة؛
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(ج) َّتبني وجود ازدواجية كبرية يف ا ألنشطة التدريبية مع أأاكدميية الويبو .وعليه ،ينبغي حتسني التنس يق والتواصل
مع قطاعات الويبو ا ألخرى؛
(د) تبيَّنت صعوبة تقيمي نواجت الربانمج بسبب الثغرات اليت شابت اإطار ا ألداء وعدم رصد ا ألداء ابنتظام.
وعليه ،يوىص الربانمج بتعزيز رصد ا ألداء عن طريق وضع أأطر منطقية أأمشل تضم مؤرشات نتاجئ أأدق؛
(ه) ينبغي توحيد ا ألهداف عىل ا ألجلني املتوسط والطويل لضامن الاس تقرار .اإذ اإن اإقامة اإدارة تدمع الرشاكت
الصغرية واملتوسطة ورايدة ا ألعامل والابتاكر ،وتس تجيب للك الاحتياجات املعلنة ابلتساوي ومبوارد اكفية
هو أأساس ضامن توفري تكل اخلدمات للك ادلول ا ألعضاء؛
(و) َّتبني أأن تعاون الربانمج مع ا ألطراف املعنية ادلاخلية واخلارجية من حيث توجه اخلدمات والاس تجابة
لالس تفسارات اكن جيد ًا .ولكن ميكن حتسني التنس يق القطري مع اجلهات واملؤسسات الفاعةل يف جمال
امللكية الفكرية .وعليه ،يوىص ابإضفاء طابع رمسي عىل ترتيبات التعاون واملرشوعات املشرتكة.

تقيمي الربانمج  :3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .23أأجرت الشعبة هذا التقيمي يف الفرتة املمتدة من مارس اإىل ديسمرب  .2015وخلصت اإىل النتاجئ والاس تنتاجات
والتوصيات الرئيس ية التالية:
( أأ) تع ُّد الويبو هجة فاعةل رئيس ية وفريدة يف جمال خدمات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ومن أأمه حمافل املناقشة
وحتقيق التوافق يف الراء؛
(ب) تس تجيب الويبو اس تجابة مالمئة لحتياجات ادلول ا ألعضاء و أأحصاب احلقوق واملس تخدمني الهنائيني عن
طريق خدماهتا اخملصصة؛
(ج) يسهم الربانمج  3يف حتقيق أأربعة من ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة للويبو؛
(د) تعكس أليات التنس يق بني شعبات قطاع حق املؤلف ومع برامج الويبو ا ألخرى والرشاكء اخلارجيني
صورة اإجيابية.
(ه) يتسم الربانمج بفعالية كبرية يف توفري خدمات مرضية مبوارد حمدودة؛
(و) ينظر الربانمج يف بعض الاسرتاتيجيات لتعزيز اس تدامة أأنشطته مثل تدريب املدربني
واس تحداث أأدوات تعلمي عن بعد.
 .24و ُحددت س بل لتحسني معلية وضع أأنظمة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وإاطار النتاجئ أأو تطويرهام ،وحتليل الفعالية
والاس تدامة الطويةل ا ألجل.

تقيمي مساعدة الويبو للبدلان ا ألقل منو ًا
 .25أأجرت الشعبة هذا التقيمي يف الفرتة املمتدة من سبمترب  2015اإىل أأبريل  .2016ومشل التقيمي لك ا ألنشطة اليت نفذهتا
الويبو ملساعدة البدلان ا ألقل منواً خالل الفرتة املمتدة من  2010اإىل .2015
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 .26وكشف التقرير عن الإجنازات التالية:
( أأ) ُحققت النتاجئ املرتقبة من مرشوعات الويبو املنفَّذة يف اإطار اإعالن اسطنبول وبرانمج العمل لصاحل
البدلان ا ألقل منو ًا؛
(ب) يسهم ادلمع املقدم اإىل أأقل البدلان منو ًا يف توعية ا ألطراف املعنية الوطنية ابلس تخدام الاسرتاتيجي للملكية
الفكرية وميهد الطريق لإدراج امللكية الفكرية يف اخلطط الوطنية؛
(ج) يسهم تلقي الراء النقدية يف الوقت املناسب وترسيع املشاورات يف تعزيز تبين السلطات الوطنية
لنواجت املرشوعات؛
(د) تع ُّد أأنشطة الويبو اليت يرتاوح تقيميها بني متوسطة اجلودة وعالية اجلودة مفيدة للمس تفيدين املبارشين
واملس تخدمني الهنائيني للملكية الفكرية؛
(ه) يع ُّد وضع أأنظمة مالمئة لرصد أأنشطة الويبو عام ًال رئيس ي ًا لتحسني الاس تجابة لالحتياجات وا ألولوليات
عىل الصعيد الوطين.
 .27و ُحددت جمالت التحسني التالية:
( أأ) عىل املس توى الاسرتاتيجي ،يتعني عىل املاكتب ا إلقلميية أأن تتعاون مع شعبة البدلان ا ألقل منو ًا عىل وضع
خرائط طريق وطنية متاكمةل لتقدمي مساعدة شامةل اإىل تكل البدلان؛
(ب) ينبغي توضيح املسؤوليات الربانجمية للماكتب ا إلقلميية وشعبة البدلان ا ألقل منو ًا بغية اإطالق اكمل اإماكانت
اخلرباء ادلاخليني وا ألفرقة التقنية؛
(ج) عىل املس توى التشغييل ،ينبغي حتديد املسؤوليات املشرتكة بني الويبو والهيئات الوطنية طوال فرتة تنفيذ
املرشوع حتديد ًا واحض ًا لضامن اس تدامة املرشوع وينبغي العمل عىل أاثر النتاجئ .وينبغي مراعاة عامل الإنصاف
يف ختطيط ادلمع يف جمال امللكية الفكرية وتقدميه بغية توفري فرص متساوية للبدلان ا ألقل منو ًا يف جمايل حامية
حقوق امللكية الفكرية واس تخداهما؛
(د) ينبغي اإنشاء أأنظمة لإدارة املعلومات اخلاصة ابلنفقات حبسب البدلان بغية حتقيق الفعالية يف ختصيص املوارد
الالزمة لس تحداث أأنظمة وطنية للملكية الفكرية أأو تطويرها.

تقيمي مرشوع الويبو الرائد بشآأن التقدم املهين للنساء
 .28أأجرت الشعبة تقيمي املرشوع الرائد بشآأن التقدم املهين للنساء يف الفرتة املمتدة من يناير اإىل أأبريل  ،2016وقيَّمت
اثن يف عام  2017خيص تنفيذ املرشوع الرائد الثاين (املزمع اس هتالهل
نتاجئ مرحلته ا ألوىل ( .)2016-2015وتزمع اإجراء تقيمي ٍ
يف مايو  .)2016وستسهم نتاجئ هذين التقيميني واس تنتاجاهتام وتوصياهتام يف وضع برانمج أأوسع بشآأن التقدم املهين للموظفني
يف الويبو.
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 .29وخلص التقرير اإىل النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات الرئيس ية التالية:
( أأ) أأصبح املشاركون أأكرث اإدرااكً للمجالت املهنية املتاحة وحبث ًا عهنا وبد أأوا يركزون عىل حتسني معارفهم وهماراهتم
املهنية للوصول اإىل مناصب أأعىل؛
(ب) اكنت املشاركة الكبرية ملنفذي املرشوع وروهحم املهنية السامية والزتاهمم الراخس عوامل أأساس ية يف جناح
املرحةل ا ألوىل من املرشوع؛
(ج) ينبغي تصممي املرشوع حبيث ينطوي عىل نطاق معل حمدد ومؤرشات نواجت للتقيمي وتقارير مرحلية عن التقدم
احملرز لتبديد الشعور املزتايد ابلإحباط دلى مالك املوظفني وتشكيكهم يف قدرة الويبو عىل وضع خطة حممكة
للتقدم املهين للموظفني؛
(د) ينبغي للمرشوع أأن حيدد اخملاطر الرئيس ية و أأن يضم تدابري للتخفيف من أاثرها لضامن اس تكامهل بنجاح وزايدة
مس توايت قبول موظفي الويبو؛
(ه) ينبغي حتسني معايري الاختيار لتوس يع نطاق املرشوع حبيث يشمل فئات جديدة حتتاج اإىل ادلمع يف جمال
التقدم املهين ،بغية زايدة فرص تكرار النتاجئ الإجيابية عىل نطاق أأوسع؛
(و) ينبغي اإعداد تقديرات واقعية للموارد البرشية والوقت الالزمني لإدارة لك ا ألنشطة املزمعة بفعالية.
وس يكفل ذكل توفري دمع عايل اجلودة وخمصص للمراحل املقبةل للمرشوع.

تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية لتثبيت تقرير أأداء الربانمج 15/2014
 .30اس تمكلت الشعبة تقرير تثبيت تقرير أأداء الربانمج  .15/2014وييل بيان الهدفني من التثبيت:
( أأ) التحقق بصفة مس تقةل من موثوقية بياانت ا ألداء ونتاجئ التقرير ومن دقهتا؛
(ب) ومتابعة تنفيذ توصيات تقرير تثبيت تقرير أأداء الربانمج السابق.
 .31ومشلت معلية التثبيت الاختيار العشوايئ ملؤرش أأداء من لك برانمج ورد يف تقرير أأداء الربانمج  .15/2014ومشل
أأيض ًا اس تخالص اس تنتاجات عامة عن التقدم احملرز يف حتسني اإطار ا ألداء خالل الثنائية قيد الاس تعراض.
 .32وكشف تقرير التثبيت أأن  93ابملئة من الربامج مجع بياانت أأداء وجهية وقمية ،و أأن  77ابملئة مهنا أأعد بياانت أأداء
دقيقة وقابةل للتحقق ،و أأن  85ابملئة مهنا قدم معلومات دقيقة عن تقيميه اذلايت ابس تخدام نظام اإشارات السري.
 .33وخلص تقرير التثبيت اإىل توصيات يف اجملالت التالية ( :أأ) حتسني مؤرشات ا ألداء غري املقرتنة بآأساس مقارنة
ول أأهداف وتبس يطها؛ (ب) ووضع معيار رمسي ملؤرشات ا ألداء املنقطعة؛ (ج) وحتسني الليات ادلاخلية ملعاجلة التغيريات
يف مؤرشات ا ألداء خالل الثنائية.
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أأنشطة التحقيق
حملة عامة عن عدد احلالت
 .34خالل الفرتة املشموةل ابلتقريرُُ ،سلت  31حاةل اس تفسار جديدة واس تجيب لثنني وثالثني مهنا.
ويف  30يونيو  ،2016اكنت  17حاةل عالقة مهنا عرش حالت يف مرحةل التقيمي ا ألوليي وس بع حالت يف مرحةل التحقيق
الاكمل .وفُتحت  12حاةل من احلالت العالقة يف عام  2016و أأربع حالت يف عام  2015وحاةل واحدة يف عام  .2014ويف
 30يونيو  ،2016بلغ متوسط همةل معاجلة احلالت اليت ُحيقق فهيا س تة أأشهر.
الرمس البياين ( – )1حتليل مقارنة لعدد قضااي التحقيق من  30يونيو  2013اإىل  30يونيو 2016

 .35ومن مضن احلالت املفتوحة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،أأحيلت أأربع حالت اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة لتسدي املشورة بشآأهنا وفق ًا للفقرات  18اإىل  21من ميثاق الرقابة ادلاخلية.

حصيةل أأنشطة التحقيق
 .36وفق ًا مليثاق الرقابة ادلاخلية ،يشمل التقرير الس نوي وصف ًا لقضااي التحقيق اليت مت اإثباهتا مع ما صدر بشآأهنا من
أأحاكم .ويف س بع من القضااي احملقق فهيا ،وجدت الشعبة أأدةل عىل حصة الادعاءات و أأوصت ابختاذ تدابري تآأديبية يف حق
موظف .وإاضافة اإىل ذكل:
( أأ) أأدت قضية واحدة اإىل الاس تغناء عن خدمات موظف؛
(ب) وقررت الإدارة عدم اتباع توصية الشعبة ابختاذ تدابري تآأديبية يف قضية واحدة؛
(ج) ومل تتخذ ا إلدارة قرار ًا هنائي ًا يف مخس قضااي حىت  30يونيو .2016
 .37وإاضافة اإىل ذكل ،مكَّنت أأنشطة التحقيق اليت ن ُفذت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير الشعبة من اس تخالص بعض
ادلروس .وبوجه خاصُ ،أصدرت أأربعة تقارير اإدارة قدمت فهيا توصيات لتحسني الضوابط والإجراءات ادلاخلية .وتتعلق
القضااي املعروضة عىل الإدارة مبوضوعات مثل مراقبة النفاذ املادي ،و أأمن املعلومات ،وا ألسفار الرمسية ،وإاجراءات التعيني،
ومعاجلة طلبات الزابئن يف ُسل مدريد.
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 .38ويرد فامي ييل حتليل مقارنة للقضااي املسجةل يف الفرتة من  1يوليو  2013اإىل  30يونيو .2016
اجلدول  – 1حتليل الشاكوى الواردة من  30يونيو  2013اإىل  30يونيو 2016
 1يوليو – 2013
 30يونيو 2014

 1يوليو – 2015
 30يونيو 2016

 1يوليو – 2014
 30يونيو 2015

اإساءة اس تخدام وقت العمل

1

)(%4

5

)(%20

3

)(%10

الغش للحصول عىل مزااي أأو مس تحقات

1

)(%4

2

)(%8

1

)(%3

مضايقة/متيزي/اإساءة اس تخدام السلطة

7

)(%26

7

)(%28

8

)(%26

ممارسات خمالفة بشآأن املوارد البرشية

4

)(%15

0

)(%0

3

)(%10

اإساءة اس تخدام موارد تكنولوجيا املعلومات والتصالت

1

)(%4

1

)(%4

0

)(%0

ممارسات تنطوي عىل الغش أأو الفساد أأو اإساءة اس تخدام السلطة

3

)(%11

4

)(%16

8

)(%26

بياانت وترصحيات و أأنشطة ختالف الزتامات موظف مدين دويل

7

)(%26

1

)(%4

4

)(%13

الإفصاح عن معلومات دون اإذن بذكل

3

)(%11

1

)(%4

3

)(%10

خمالفة ارتكهبا مرحش خالل مسار التعيني

0

)(%0

4

)(%16

1

)(%3

اجملموع

27

)(%100

25

)(%100

31

)(%100

الرمس البياين ( – )2حتليل القضااي املغلقة يف الفرتة من  30يونيو  2013اإىل  30يونيو 2016
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احلالت اليت ُرفض فهيا تقدمي معلومات أأو مساعدات
 .39وفق ًا للفقرة (39ز) من ميثاق الرقابة ادلاخلية ،ينبغي لشعبة الرقابة ادلاخلية أأن تبلغ عن أأي حالت قيد فهيا نفاذ
مبان خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.
الشعبة اإىل ُسالت أأو موظفني أأو ٍ
 .40ومنذ عام  ،2014رفض موظف طلب الاجامتع ابلشعبة ألس باب حصية وقدَّم شهادات مرضية .و أأكد املرفق الطيب
ملكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف عدم قدرة ذكل املوظف عىل الاجامتع ابلشعبة .ومن مث ،ل تزال هذه القضية عالقة.

وضع تنفيذ توصيات الرقابة
 .41املدير العام مسؤول عن ضامن تلبية مجيع التوصيات الصادرة عن مدير الشعبة وغريها من الهيئات الرقابية برسعة،
وعن ذكر الإجراءات املتخذة فامي خيص نتاجئ وتوصيات تقرير بعينه 5.وحييل املدير العام هذه املسؤولية اإىل مديري الربامج
املسؤولني عن جمالت تشغيلية حمددة يف الويبو 6.وخيضع تنفيذ مديري برامج الويبو مجليع توصيات املراقبة ملتابعة منتظمة
7
تتولها شعبة الرقابة ادلاخلية.
 .42وتواصل الشعبة اإدارة التوصيات وإاعداد التقارير بشآأهنا من خالل نظام © TeamCentralاذلي يتيح اإقامة حوار
تفاعيل بني مديري الربامج ومندوبهيم حتقيق ًا للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة.
 .43ويف اترخي اإعداد هذا التقرير ،اكنت  161توصية مفتوح ًة مهنا  93ذات أأولوية عالية و 68ذات أأولوية متوسطة.
وتس تآأثر توصيات الشعبة بنس بة  80ابملئة من مجموع توصيات الرقابة ادلاخلية املفتوحة.
الرمس البياين ( – )3التوصيات حبسب ا ألولوية

 5الفقرة  36من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
 6الفقرة  7من التعممي الإداري .2010/16
 7الفقرة  8من التعممي الإداري .2010/16
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 .44ويرد فامي ييل جدول ِّيبني تطور التوصيات حبسب املصدر يف الفرتة املمتدة من  1يوليو  2015اإىل  30يونيو .2016
اجلدول  – 2تطور التوصيات من  30يونيو  2015اإىل  30يونيو 2016
مفتوحة
يف  1يوليو 2015

مضافة خالل الس نة

مغلقة أأو منقوةل
8
خالل الس نة

مفتوحة يف  30يونيو 2016

شعبة الرقابة ادلاخلية

121

75

67

129

املدقق اخلاريج

49

21

39

31

أخر

14

0

13

1

اجملموع

184

96

119

161

املصدر

 .45يف  1يوليو  ،2015بلغ عدد توصيات الرقابة غري املنفذة  14توصية من مصادر أأخرى اكنت مدرجة يف اإطار
توصيات الشعبة ( 13من تقيمي اجلودة اخلاريج ملهام التقيمي وتوصية واحدة من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة).
 .46ون ُقلت  13توصية منبثقة عن تقيمي اجلودة اخلاريج ملهام التقيمي وموهجة اإىل الشعبة ومدرجة يف اإطار الفئة "أخر"
خارج نظام متابعة التوصيات اس تجاب ًة ملشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .47ويرد فامي ييل رمس بياين لتوزيع التوصيات املفتوحة حبسب املصدر يف  30يونيو .2016
الرمس البياين ( – )4توصيات الرقابة املفتوحة حبسب املصدر

 8أأغلقت مثاين توصيات من املدققني اخلارجيني دون تنفيذها خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير بعد تقبل الإدارة خطر عدم تنفيذها .وختص مخس من تكل
التوصيات التدقيق يف امتثال مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة.
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الرمس البياين ( – )5توصيات الرقابة املفتوحة حبسب ا ألولوية 2016-2011

 .48اإن توصيتني عالييت ا ألولوية وأأخريني متوسطيت ا ألولوية مفتوحة منذ عام  ،2011ويبلغ عدد التوصيات املفتوحة منذ
عام  2013تسع عرشة توصية.
 .49ويرد فامي ييل رمس بياين لعدد التوصيات حبسب برامج الويبو 9وا ألولوية يف  30يونيو :2016
الرمس البياين ( – )6التوصيات حبسب الربانمج وا ألولوية

 .50تس تآأثر أأربعة برامج خبمسني ابملئة من التوصيات العالية ا ألولوية الثالث والتسعني ،وختص احلصة الكربى من
التوصيات املفتوحة الربانمج ( 23اإدارة املوارد البرشية وتطويرها) مث الربانمج ( 22اإدارة الربامج واملوارد).
 9الربانمج ( 1قانون الرباءات) ،والربانمج ( 3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة) ،والربانمج ( 5نظام معاهدة التعاون بشآأن الرباءات) ،والربانمج ( 6نظاما مدريد
ولش بونة) ،والربانمج ( 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منواً) ،والربانمج  ( 11أأاكدميية الويبو)،
والربانمج ( 15حلول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية) ،والربانمج ( 19التواصل) ،والربانمج ( 21الإدارة التنفيذية) ،والربانمج ( 22اإدارة الربامج واملوارد)،
والربانمج ( 23اإدارة املوارد البرشية وتطويرها) ،والربانمج ( 24خدمات ادلمع العامة) ،والربانمج ( 25تكنولوجيا املعلومات والتصالت)،
والربانمج ( 27خدمات املؤمترات واللغات) ،والربانمج ( 28السالمة وا ألمن) ،والربانمج ( 29قاعة املؤمترات اجلديدة)،
والربانمج ( 30الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر) ،والربانمج ( 31نظام لهاي).
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تقيمي اجلودة اخلاريج لعمل شعبة الرقابة ادلاخلية
تقيمي اجلودة اخلاريج ملهام التقيمي
 .51عقب اإصدار النسخة اجلديدة من س ياسة التقيمي ودليل التقيميِّ ،نفذت التوصيات التسع عرشة كها املنبثقة عن تقيمي
اجلودة اخلاريج ملهام التقيمي.

تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التحقيق
ِّ .52نفذت توصيتان من أأصل  13توصية منبثقة عن تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التحقيق .وستنفذ ست توصيات من
أأصل التوصيات الإحدى عرشة املتبقية عن طريق اعامتد س ياسة حتقيق جديدة عقب انهتاء مشاورات ادلول ا ألعضاء
وإاصدارها دليل التحقيق اجلديد.

العمل الاستشاري والرقايب الاستشاري
 .53اإضافة اإىل العمل الرقايب املزمع ،اس مترت الشعبة يف اإسداء املشورة املهنية بشآأن الس ياسات والإجراءات املؤسس ية
وإادارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية .وترد قامئة الس ياسات والإجراءات اليت أأسدت الشعبة مشورة بشآأهنا يف مرفق
هذا التقرير (املرفق الثاين).

التعاون مع هيئات الرقابة اخلارجية
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .54تشارك الشعبة ابنتظام يف جلسات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبالغها عن تنفيذ خطة الرقابة ادلاخلية،
ومناقشة نتاجئ الرقابة وغريها من املسائل املتعلقة بعمل الشعبة وسري شؤوهنا ،والامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل.
وشهدت الفرتة املشموةل هبذا التقرير عقد اجللسات  38اإىل  41للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

املدقق اخلاريج
 .55حتافظ شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عالقة معل ممتازة مع املدقق اخلاريج من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن قضااي
التدقيق والضوابط ادلاخلية وإادارة اخملاطر .وتبادل املدقق اخلاريج والشعبة اسرتاتيجيات وخطط س نوية وتقارير فردية بغية
ضامن فعالية التغطية الرقابية مع تفادي أأي ازدواجية حممتةل أأو عبء رقايب مفرط.

التعاون مع أأمني املظامل ومكتب ا ألخالقيات
 .56خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اجمتع مدير الشعبة ابنتظام مع أأمني املظامل ورئيس مكتب ا ألخالقيات لضامن التنس يق
اجليد وتفادي أأي ازدواجية يف ا ألنشطة.
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أأنشطة الرقابة ا ألخرى
أأنشطة التواصل يف املنظمة
 .57تبذل الشعبة هجود ًا مس مترة لتوضيح معلها وادلفاع عنه ،فاس مترت يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل
تقدمي عروض للموظفني اجلدد يف اإطار التدريبات المتهيدية ،وإاصدار النرشة الإخبارية للشعبة ،وتقدمي عروض للمدير
وكبار الإداريني عند الاقتضاء.

اس تقصاء الرضا
 .58واصلت الشعبة ممارسة اس تقصاء رضا الزمالء من وحدات الويبو اخلاضعة للتدقيق أأو التقيمي عن طريق اس تقصاءات
رضا الزابئن التالية للك هممة .وهيدف ذكل اإىل احلصول عىل أراء الزمالء يف العمل الرقايب وحتليهل .ووفق ًا للتحليل املوحد
لنتاجئ الاس تقصاء ،بلغت نس بة الرضا  84ابملئة.
 .59و أأشارت نتاجئ الاس تقصاءات ،اليت أأجريت بعد س نة من تنفيذ املهام واملس تخدمة لقياس أأثر العمل الرقايب ،اإىل
نس بة رضا متوسطة تبلغ  74ابملئة .وستسعى الويبو جاهدة اإىل حتسني أأثر معلها الرقايب استناد ًا اإىل أراء الزمالء.
 .60وساعدت التعليقات الإضافية ،اليت أأرسلهتا الوحدات اليت خضعت للتدقيق/التقيمي من خالل الاس تقصاءات ،شعبة
الرقابة ادلاخلية عىل حتديد أأوجه القصور والعمل عىل اختاذ اإجراءات تصحيحية.

التواصل مع همام رقابية أأخرى
 .61يشمل ميثاق الرقابة ادلاخلية أأحاكم ًا حمددة 10عن التواصل مع دوائر الرقابة ادلاخلية يف املنظامت ا ألخرى التابعة
ملنظومة ا ألمم املتحدة ويف املؤسسات املالية املتعددة ا ألطراف ،والتعاون معها .وتقر شعبة الرقابة ادلاخلية بقمية و أأمهية توطيد
العالقات مع نظرياهتا .وخالل الفرتة املشموةل ابلس تعراض ،واصلت الشعبة تعاوهنا النشط واملفيد وحافظت عىل عالقاهتا مع
املنظامت والهيئات ا ألخرى التابعة ل ألمم املتحدة .وشاركت الشعبة بفعالية بوجه خاص يف احملافل التالية:
( أأ) املؤمتر ادلويل الس نوي واجامتع جلنة القطاع العام ملعهد احملققني ادلاخليني َّ
املنظامن يف فانكوفر بكندا من
 5اإىل  8يوليو 2015؛
(ب) الاجامتع الس نوي ملمثيل خدمات التدقيق ادلاخيل للمنظامت التابعة ل ألمم املتحدة املعقود يف مانيال ابلفلبني
من  8اإىل  11سبمترب  .2015وقدَّم مدير الشعبة عرض ًا عن اإدارة اس مترارية ا ألعامل ابلتعاون مع
بنك التمنية الس يوي؛
(ج) الاجامتع الس نوي ملمثيل دوائر التحقيق يف ا ألمم املتحدة يف  29سبمترب  2015واملؤمتر السادس عرش
للمحققني ادلوليني من  30سبمترب اإىل  2أأكتوبر  .2015وقدَّمت الشعبة عرض ًا عن خصوصية البياانت والنفاذ
اإىل املعلومات يف أأثناء التحقيقات خالل املؤمتر املذكور .وعُقد احلداثن يف مونرتو بسويرسا.
(د) يف  29يناير  ،2016ن ُِّظمت ندوة التقيمي لعام  2016عن "ادلروس املس تفادة وس بل امليض قدم ًا" لإبراز معل
وظيفة التقيمي املركزية يف اإطار الشعبة وس ياسة التقيمي اجلديدة .وحرض الندوة أأكرث من  70مشاراكً من
موظفي الويبو وادلول ا ألعضاء واخلرباء اخلارجيني.
 10الفقرة (24ز) من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
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(ه) الاجامتع الس نوي لرؤساء التدقيق ادلاخيل يف املنظامت ادلولية ا ألوروبية املقر اذلي اس تضافته منظمة
التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي يف ابريس بفرنسا يف يويم  7و 8أأبريل 2016؛
(و) أأس بوع التقيمي لفريق ا ألمم املتحدة املعين ابلتقيمي اذلي اس تضافته الويبو من  25اإىل  29أأبريل  2016وشارك
فيه أأكرث من  100زميل من  46واكةل اتبعة ل ألمم املتحدة.

الاس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية
 .62يقتيض ميثاق الرقابة ادلاخلية 11من مدير الشعبة أأن يؤكد الاس تقاللية التشغيلية للشعبة و أأن يبدي تعليقاته عىل
نطاق ا ألنشطة ومالءمة املوارد اخملصصة ملهام الرقابة ادلاخلية.
 .63وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،مل تقع أأي حاةل مست أأو حدث أأي نشاط مس ابلس تقاللية التشغيلية لشعبة
الرقابة ادلاخلية .فقد حددت الشعبة نطاق أأنشطهتا استناد ًا اإىل التعليقات والراء النقدية الواردة من اإدارة الويبو واللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول ا ألعضاء.

موارد الرقابة
املزيانية واملوظفون
ُ .64خصصت للشعبة مزيانية قدرها  4.97مليون فرنك سويرسي أأي  0.74ابملئة من مزيانية الويبو لتنفيذ وليهتا.
واكن مس توى املوارد البرشية واملالية مالمئ ًا يك تغطي الشعبة بفعالية اجملالت ذات ا ألولوية احملددة يف خطط معلها.
وفض ًال عن ذكل ،سامه تبادل خطط الرقابة والتنس يق املس متر ألنشطة الرقابة مع املدقق اخلاريج والاس تخدام الفعال
ألدوات تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزيد من الفعالية والكفاءة يف تغطية اخملاطر.
اجلدول  - 3مزيانية ونفقات شعبة الرقابة ادلاخلية 12للثنائية  15/2014بعد التحويالت
املزيانية املعمتدة  15/2014مزيانية  15/2014بعد التحويالت نفقات  15/2014نس بة الاس تخدام
موارد املوظفني
خالف موارد املوظفني
اجملموع

4,396

4,276

3,938

%92

720

696

611

%88

5,116

4,972

4,550

%92

 .65أأديرت التغريات غري املتوقعة يف مالك موظفي الشعبة هبدف احلد من أاثرها يف أأنشطة الرقابة املزمعة .وحقق ذكل
بفضل كفاية املوارد املالية اخملصصة لالس تعانة مبزودي خدمات خارجيني يف مساعدة الشعبة عىل تنفيذ خطهتا الرقابية.
 .66ومنذ رحيل املدير السابق للشعبة يف  1مايو ِّ ،2015عني رئيس قسم التدقيق ادلاخيل مدير ًا مؤقت ًا للشعبة اإىل أأن
يتوىل مدير الشعبة اجلديد منصبه .ويف اترخي اإعداد هذا التقرير ،اكن مسار تعيني مدير الشعبة جار ًاي.
 .67وبعد التقاعد املبكر لرئيس قسم التقيميُ ،أعلن شغر وظيفته واكن مسار التعيني جار ًاي يف اترخي اإعداد هذا التقرير.
 11الفقرة (39ط) من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
 12املصدر :بياانت تقرير أأداء الربانمج من نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس .وترد املبالغ بآلف الفرناكت السويرسية.
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 .68وسعي ًا اإىل استيعاب عبء العمل املزتايد عىل قسم التحقيقات بفعاليةِّ ،عني موظف حتقيق مؤقت من املزمع أأن
يبارش أأعامهل يف منتصف شهر أأغسطس .2016
وعني موظف مؤقت ليتوىل أأعامل املسؤول عن التقيمي اذلي بد أأ اإجازة خاصة.
ِّ .69

التدريب
 .70نظر ًا اإىل أأمهية التقدم املهين املس متر للموظفني ووفق ًا لس ياسة التدريب يف الويبو ،حرض موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية
أأنشطة تدريب خمتلفة لكتساب معارف وهمارات تقنية وكفاءات جديدة لزايدة الفعالية والكفاءة التشغيلية للشعبة
عند الاضطالع مبهام رقابية.
 .71ويف املتوسط ،حرض موظفو الشعبة  10أأايم من التدريب مشلت اجملالت التالية :اإدارة هممة التدقيق ،وماكحفة الغش
واكتشافه ،وتقنيات البحث التحقيقي ،وحتليل البياانت ،وحتليل ا ألس باب اجلذرية ،وهمارات تقدمي العروض وتبس يط
املعلومات ،وختطيط التدقيق.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

املرفقان
املرفق ا ألول

قامئة تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية
من  1يوليو  2015اإىل  30يونيو 2016

التدقيق يف اإدارة اس مترارية ا ألعامل

IA 2015-01

التدقيق يف اإدارة خدمات الزابئن يف الويبو

IA 2015-07

التدقيق يف اإدارة اخلدمات التعاقدية الفردية

IA 2015-06

التدقيق يف اإدارة أأداء املوظفني

IA 2015-04

اس تعراض اختبار نظام  TALEOTMونقل البياانت اإليه

IA 2016-01

التدقيق يف احللول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية

IA 2016-02

تقرير شعبة الرقابة ادلاخلية لتثبيت تقرير أأداء الربانمج 15/2014

PPRV 2016-01

تقيمي الربانمج  :30الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر

EVAL 2014-04

تقيمي الربانمج  :3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

EVAL 2015-01

تقيمي مساعدة الويبو للبدلان ا ألقل منو ًا

EVAL 2015-02

تقيمي مرشوع الويبو الرائد بشآأن التقدم املهين للنساء

EVAL 2016-02

تقرير الإدارة عن ضوابط النفاذ املادي واملعلومايت

MIR 2014-07

تقرير الإدارة عن احلاةل الصحية الالزمة للسفر يف همامت رمسية

MIR 2015-26

تقرير الإدارة عن التحقق من املعلومات املرجعية خالل مسار تعيني املوظفني من مجيع املس توايت

MIR 2015-15

تقرير الإدارة عن منع احتيال الغري يف اس تخدام ُسل مدريد

MIR 2015-04

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املرفق الثاين

قامئة ا ألنشطة الاستشارية لشعبة الرقابة ادلاخلية

.1

س ياسة الاستامثر املراجعة

.2

التعممي الإداري اخلاص بولية الأاكدميية
تقيمي جدول أأعامل التمنية

.4

اسرتاتيجية حشد املوارد

.5

التعممي الإداري اخلاص بهتيئة ماكن معل يسوده التوافق

.6

مرشوع رائد – الربانمج 1

.7

معلومات عن أأداء اخلدمات التعاقدية الفردية يف اإطار نظام احملاس بة ()AIMS

.8

عرض شعبة الرقابة ادلاخلية خالل خلوة مكتب أس يا واحمليط الهادئ

.9

تقيمي الوضع احلايل إلدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت والبىن ا ألمنية املرجعية

.3

 .10دليل اإدارة املمتلاكت
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

