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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :أأغسطس 2017

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  11اإىل  15سبمترب 2017
تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

من اإعداد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" (اللجنة الاستشارية) ،اذلي أأعدّته اللجنة
الاستشارية وغطت فيه الفرتة من  1يوليو  2016اإىل  6يوليو .2017
.2

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة:

 .3أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية
العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقرير جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة
(الوثيقة .)WO/PBC/27/2
[ييل ذكل تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل
للرقابة]

WO/PBC/27/2
2

التقرير الس نوي
للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
عن الفرتة من  1يوليو  2016اإىل  6يوليو 2017
 22أأغسطس 2017
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أأول .مقدمة

 .1تُ ِّّقدم جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة (اللجنة الاستشارية) – وفقا لختصاصاهتا – تقريرا س نواي اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) وإاىل امجلعية العامة للويبو.
 .2وأنشئت اللجنة الاستشارية يف  .2005ويه جلنة خرباء استشارية مس تقةل وهجة رقابية خارجية ،وهيئة فرعية اتبعة
للجمعية العامة للويبو وللجنة املزيانية .وهتدف اللجنة الاستشارية اإىل مساعدة ادلول ا ألعضاء يف أأداء دورها الرقايب وممارسة
مسؤولياهتا الإدارية.
 .3ويغطي هذا التقرير الفرتة من  1يوليو  2016اإىل  6يوليو  .2017ويُ ِّّقدم القسم الثاين منه حملة عامة عن ادلورات
الفصلية للجنة الاستشارية وتشكيلها و أأساليب معلها .ويُ ِّّقدم القس ُم الثالث تفاصيل املسائل اليت اس تعرضهتا اللجنة
الاستشارية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.

اثنيا .ادلورات الفصلية والتشكيل وأأساليب العمل
ادلورات الفصلية
 .4خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،عقدت اللجنة الاستشارية أأربع جلسات فصلية :يف الفرتة من  22اإىل 26
أأغسطس ( 2016ادلورة الثانية وا ألربعون)؛ ومن  21اإىل  25نومفرب ( 2016ادلورة الثالثة وا ألربعون)؛ ومن  27اإىل 31
مارس ( 2017ادلورة الرابعة وا ألربعون)؛ ومن  3اإىل  6يوليو ( 2017ادلورة اخلامسة وا ألربعون) .وتعقد اللجنة
الاستشارية ،وفقا لختصاصاهتا ،اجامتعا اإعالميا مع ممثيل ادلول ا ألعضاء عقب انهتاء لك دورة ،وتنرش تقارير دوراهتا عىل
موقع الويبو الإلكرتوين.

تشكيل اللجنة الاستشارية و إاجراء اختيار ا ألعضاء اجلدد
 .5تتأألف اللجنة الاستشارية من س بعة أأعضاء ُمختارين من مجموعات الويبو اجلغرافية ،ويعملون بصفهتم الشخصية
وبشلك مس تقل عن ادلول ا ألعضاء .وصوتت اللجنة الاستشارية يف دورهتا الثالثة وا ألربعني املعقودة يف نومفرب  ،2016وفقا
لختصاصاهتا ونظاهما ادلاخيل ،ابملوافقة عىل أأن يتابع الرئيس وانئب الرئيس همام منصبهيام.
 .6ووفقا لعملية الاختيار الواردة يف الفقرة  28من الوثيقة  ،WO/GA/39/13تتأألف اللجنة الاستشارية حاليا من
ا ألعضاء التالية أأسامؤمه:
-

الس يد غابور أمون ،رئيس (مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق)؛
والس يد اإغربت اكلتنباخ ،انئب رئيس (اجملموعة ابء)؛
والس يد عامثن رشيف (اجملموعة ا ألفريقية)؛
والس يد موكيش أراي (اجملموعة الس يوية)؛
والس يدة اتتياان فاس يليفا (مجموعة دول أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية)؛
والس يدة ماراي فيسني ميلبورن (مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب)؛
والس يد زانغ لونغ (الصني)

ول يزال التشكيل احلايل للجنة يعكس التوازن واملزج املناسب للمهارات والتخصصات واخلربات.
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 .7ويف ادلورة الرابعة وا ألربعني للجنة ،قُدّم عرض ل ألعضاء اجلدد عن همام اللجنة و أأساليب معلها ،و أأط ِّلعوا عىل
معلومات عن املنظمة مضن سلسةل من اجللسات التعريفية اليت قدهما املدير العام ومساعد املدير العام لقطاع الإدارة
والتنظمي ،واملراقب املايل ،ومديرة اإدارة املوارد البرشية ،ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية.
.8

ويف ادلورة الرابعة وا ألربعني ،أأتيحت ألعضاء اللجنة فرصة تقدمي أأنفسهم اإىل رئيس امجلعية العامة للويبو.

 .9وتود اللجنة التقدم ابلشكر اإىل ا ألعضاء اذلين انهتت مدة عضويهتم يف  31يناير  2017عىل خدماهتم واملشورة القمية
اليت قدّموها يف فرتة عضويهتم:
-

الس يدة ماري نكويب ،رئيسة (اجملموعة ا ألفريقية)؛

-

والس يد أأنول شاتريج (اجملموعة الس يوية)؛

-

والس يد نيكولي لوزنسيك (مجموعة دول أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية)؛

-

والس يد فرانندو نكيتني (مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب)

-

والس يد تشانغ غوانغليانغ (الصني)

أأساليب العمل
 .10ليست اللجنة هيئة تنفيذية ،وإامنا تقوم ابإسداء املشورة من خالل تعاوهنا مع املدير العام للويبو وغيه من كبار
املديرين ،مثل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،ومراجع احلساابت اخلاريج .وتستند تكل املشورة أأساسا اإىل التقارير واملعلومات
اليت تُقدم اإلهياُ .وُتري اللجنة أأيضا مداولت داخلية بشأأن املسائل ذات الصةل قبل أأن تتوصل اإىل اس تنتاجاهتا.
 .11ول تدفع ألعضاء اللجنة أأجور لقاء أأنشطهتم .ويدمع اللجنة أأمني بدوام جزيئ (مساعد اإداري من فئة ع )6-يتوىل
تقدمي املساعدة اللوجستية والتقنية اإىل اللجنة .ونظرا لطبيعة وتواتر طلبات الاس تعراض واملشورة ،ي ُس تحسن تزويد اللجنة
بدمع عىل املس توى املهين لمتكيهنا من الاس تجابة عىل حنو أأفضل للطلبات الواردة من ادلول ا ألعضاء والاضطالع
مبسؤولياهتا عىل أأمكل وجه.

تعرضة
اثلثا .املسائل املُس َ
أألف .الرقابة ادلاخلية

خطة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ خطة العمل
 .12وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية ،اس تعرضت اللجنة الاستشارية مرشوع خطة الرقابة ادلاخلية لعام  ،2017و أأشارت اإىل
وجود أأحاكم اكفية ،تُضاف اإىل معليات التدقيق اليت خطط لها مراجع احلساابت اخلاريج ،لتحقيق مزجي جيد من همام
الرقابة يكفل اس مترار الرتكزي عىل الرقابة القامئة عىل درء اخملاطر.
 .13وقد ّ
شلكت التقارير اخلاصة بأأنشطة شعبة الرقابة ادلاخلية ،واليت أأتيحت يف لك دورة ،أأساسا لنقاشات اللجنة مع
مدير تكل الشعبة ،ومنطلقا لتقيمي حاةل أأنشطة الشعبة وهمامهتا اجلارية أأو املقررة وقياس جحم التقدم احملرز.
 .14و أأعربت اللجنة عن ارتياهحا لامتيش أأنشطة الشعبة مع خطط الرقابة ادلاخلية املعمتدة.
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موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية
 .15واصلت اللجنة الاستشارية رصد حاةل التوظيف يف شعبة الرقابة ادلاخلية ،و أأشارت اإىل احامتل أأن يبارش رئيس
قسم التقيمي همام منصبه يف بداية سبمترب من هذا العام.

املدير اجلديد لشعبة الرقابة ادلاخلية
 .16قدمت اللجنة الاستشارية ،وفقا لختصاصاهتا ومتاش يا مع ميثاق الرقابة ادلاخلية ،اإىل املدير العام مشورة بشأأن تعيني
مدير جديد للشعبة .ور ّحبت يف دورهتا الرابعة وا ألربعني مبدير الشعبة ّ
املعني حديثا.

تقيمي أأداء القامئ ب أأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية سابقا
 .17ووفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية ،قدمت اللجنة الاستشارية اإىل املدير العام معلومات يك ينظر فهيا ألغراض تقيمي ا ألداء
الس نوي للقامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية.
 .18ويف ادلورة الرابعة وا ألربعني ،أبلغت اللجنة بأأن رئيس قسم التدقيق ادلاخيل س يغادر شعبة الرقابة ادلاخلية حبلول
هناية يونيو لالضطالع بوظيفته اجلديدة مكدير للرقابة ادلاخلية يف منظمة أأخرى اتبعة ملنظومة ا ألمم املتحدة .واقرتحت اللجنة
عىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يبد أأ عىل الفور معلية التوظيف لهذا املنصب الهام .و أأ ّقرت اللجنة ابلتعاون املمتاز
واجلودة املهنية العالية لعمل الس يد توناكي اإفنديوغلو كقامئ بأأعامل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية لأكرث من  20شهرا ومتنت هل
النجاح يف هممته اجلديدة.

س ياسة التحقيق ودليل اإجراءات التحقيق
 .19اس تعرضت اللجنة يف دورهتا الثالثة وا ألربعني الصيغتني الهنائيتني املعدلتني واملقرتحتني لس ياسة التحقيق ودليل
اإجراءات التحقيق ،اللّتني تتضمنان التعديالت املُدخةل عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية حس امب أأوعزت به امجلعية العامة للويبو ،مع
مراعاة حصائل املشاورات مع ادلول ا ألعضاء و أأمانة الويبو ،ول س امي املستشار القانوين وإادارة املوارد البرشية.

س ياسة نرش تقارير الرقابة
 .20أأعربت اللجنة عن ارتياهحا أل ّن تعليقاهتا واقرتاحاهتا السابقة روعيت و أأدرجت يف النسخ الهنائية للواثئق ،اليت
أأصبحت الن مامتش ية مع قرار امجلعية العامة للويبو بأأنه جيوز لدلول ا ألعضاء أأن تطلب الاطالع عىل تقارير الرقابة غي
املكشوف عهنا أأو عىل النسخ ا ألصلية من التقارير احملجوبة ،ويتعني ،بناء عىل طلب كتايب ،اإاتحة تكل الإماكنية حتت رشط
السية يف ماكتب شعبة الرقابة ادلاخلية.

التدقيق ادلاخيل
 .21خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اس تعرضت اللجنة الاستشارية ،جنبا اإىل جنب مع شعبة الرقابة ادلاخلية والإدارة،
س تة تقارير للتدقيق ادلاخيل:


التدقيق يف قاعدة البياانت ويبو لكس 26 ،سبمترب )IA 2016-07( 2016



التدقيق يف اإدارة املشاريع 7 ،ديسمرب )IA 2016-04( 2016



التدقيق يف اإدارة اخملاطر املؤسس ية 16 ،ديسمرب )IA 2016-08( 2016
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التدقيق يف اإطار الويبو ا ألخاليق 6 ،مارس )IA 2016-06( 2017



التدقيق يف جسل مدريد 11 ،مايو )IA 2016-03( 2017



التدقيق يف كشف املرتبات 23 ،مايو )IA 2017-01( 2017

التقيمي
 .22انقشت اللجنة مع الإدارة ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأساليب العمل والهنج املتبعة يف همام التقيمي ،و أأعربت عن
ارتياهحا ألن املزجي اجليد من ا ألساليب القامئة عىل اخملاطر يسمح ابإجراء تقيمي شامل لفعالية الربامج واس تدامهتا.
 .23وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اس تعرضت اللجنة الاستشارية ،ابلشرتاك مع شعبة الرقابة ادلاخلية والإدارة ،ثالثة
تقارير للتقيمي:


تقيمي مساعدة الويبو للبدلان ا ألقل منوا،
 2مايو )EVAL 2015-02( 2016



تقيمي مرشوع الويبو الرائد بشأأن التقدم املهين للنساء،
 20مايو )EVAL 2016-02( 2016



تقيمي شعبة قواعد بياانت الويبو العاملية ،التقرير الهنايئ،
 25يناير )EVAL 2016-05( 2017



تقيمي الربانمج :12التصنيفات واملعايي ادلولية ،التقرير الهنايئ،
 27يونيو )EVAL 2017-02( 2017

التحقيق
 .24يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،عىل النحو املنصوص عليه يف ميثاق الرقابة ادلاخلية ،ابإطالع اللجنة يف لك دورة
من دوراهتا عىل حاةل قضااي التحقيق وعددها.
 .25ويف  1يوليو  ،2017اكنت هناك  16حاةل حتقيق مفتوحة .واس تعرضت اللجنة تفاصيل لك حاةل ،وتناقشت بشأأهنا
مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ورئيس قسم التحقيق ،و أأسدت املشورة بشأأن حالت تضارب املصاحل احملمتةل.
 .26وتعرب اللجنة عن ارتياهحا لس تخدام شعبة الرقابة ادلاخلية املوارد املتاحة لتحقيق تغطية رقابية اكفية ،وتشهد عىل
نوعية تقارير الرقابة امل ُس تعرضة.
ابء .املراجعة اخلارجية للحساابت
 .27واصلت اللجنة التفاعل مع مراجع احلساابت اخلاريج .وتواصلت ،يف دورتهيا الثالثة وا ألربعني واخلامسة وا ألربعني،
مع مدير قسم املراجعة اخلارجية للحساابت عرب ماكملة ابلفيديو ،وانقشت معه عدة أأمور ،مهنا تقرير مراجعة احلساابت
لعام  ،2016واملسائل الرئيس ية اخلاصة مبراجعة احلساابت ،وخطة معل قسم املراجعة اخلارجية للحساابت.
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 .28و أأشار مراجع احلساابت اخلاريج اإىل أأن تقرير املراجعة للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  2016مل يوقّع بعد؛ غي أأنه
س يقدم ر أأاي غي متحفظ بشأأن البياانت املالية لعام .2016

معايي املراجعة ادلولية ()ISA 701
 .29المتس مراجع احلساابت اخلاريج ،يف الفرتة املشموةل ابلتقرير ،أراء اللجنة الاستشارية بشأأن املعيار  701بشأأن
"الإبالغ عن املسائل الرئيس ية اخلاصة مبراجعة احلساابت" ،اذلي يتيح اإدراج تكل املسائل يف التقرير اخملتر ملراجع
احلساابت.
 .30وقد انقش فريق مراجعي احلساابت اخلارجيني يف منظومة ا ألمم املتحدة املسأأةل ،واتفق عىل أأن يتشاور أأعضاؤه مع
الإدارات املعنية واملسؤولني عن احلومكة ( أأي هيئات الإدارة وجلان الرقابة) للك منظمة عىل حدة لتقيمي اإدراج املسائل
الرئيس ية اخلاصة مبراجعة احلساابت يف التقرير اخملتر.
 .31وانقشت اللجنة هذه املسأأةل بتعمق يف دورهتا الرابعة وا ألربعني ،وخلصت اإىل أأن ا إلبالغ عن املسائل الرئيس ية
اخلاصة مبراجعة احلساابت س يعزز قمية تقرير املراجع اخلاريج من خالل توفي قدر أأكرب من الشفافية بشأأن املراجعة اليت
أأجريت .وقد يوفّر الإبالغ للمس تخدمني املس هتدفني قاعدة لزايدة التواصل مع الإدارة واملسؤولني عن احلومكة بشأأن بعض
املسائل اليت برزت أأثناء معلية املراجعة.
 .32ويف هذا الصدد ،حث ّت اللجنة مراجع احلساابت اخلاريج عىل تطبيق املعيار  701عىل أأساس ُترييب ،وإادراج
املسائل الرئيس ية اخلاصة مبراجعة احلساابت يف التقرير اخملتر الناجت عن مراجعة البياانت املالية.
 .33وتدرك اللجنة أأن قرار اإدراج ،أأو عدم اإدراج ،املسائل الرئيس ية اخلاصة مبراجعة احلساابت يف التقرير اخملتر ،هو
من صالحيات مراجع احلساابت اخلاريج .وقد أأبلغ مراجع احلساابت اخلاريج اللجنة يف دورهتا اخلامسة وا ألربعني بأأن قرارا
هنائيا س يصدر بعد استيفاء مجةل أأمور مهنا الامتس مساهامت من ادلول ا ألعضاء.

اختيار مراجع احلساابت اخلاريج للفرتة 2023-2018
 .34انقشت اللجنة مع فريق التقيمي ،التقيمي ا ألويل ملقرتحات املراجعة اخلارجية حلساابت الويبو ابتداء من يناير ،2018
وقدمت املشورة بشأأن جوانب معينة من املقرتحات الواردة ،و أأ ّكدت رضورة أأن جيري مراجع احلساابت اخلاريج معليات
مراجعة حلساابت املالية وا ألداء عىل حد سواء عند الاضطالع بوظيفته.
 .35وتعرب اللجنة عن ارتياهحا ملس توى التنس يق بني املراجعة اخلارجية للحساابت والتدقيق ادلاخيل ،وعن رسورها ألن
الويبو ل زالت تتلقى ر أأاي غي مشفوع بتحفظات.
جمي .التقارير املالية
 .36عُرضت عىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة وا ألربعني البياانت املالية غي املراجعة للس نة املالية املنهتية يف
 31ديسمرب  ،2016وانقشت مع ا إلدارة الوضع املايل وا ألداء املايل.
 .37وفامي يتعلق اب ألداء املايل ،لحظت اللجنة حتقق اإيرادات قدرها  387.7مليون فرنك سويسي ابملقارنة مع
 381.9مليون فرنك سويسي يف  .2015بيامن بلغت النفقات  355.7مليون فرنك سويسي ابملقارنة مع  348.7مليون
فرنك سويسي يف  .2015وجسلت الويبو صايف فائض قدره  32مليون فرنك سويسي ،ابملقارنة مع  33.3مليون فرنك
سويسي يف .2015
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 .38واملصدر الأكرث اإسهاما يف ادلخل هو :رسوم نظام معاهدة التعاون البالغة  290.71مليون فرنك سويسي
( 275.39مليون فرنك سويسي يف  ،)2015أأي ما يعادل  75ابملائة من اإجاميل الإيرادات .أأما أأمه فئة للمروفات فهيي
نفقات املوظفني البالغة  224.35مليون فرنك سويسي ( 216.3مليون فرنك سويسي يف  ،)2015أأي ما يعادل
 63ابملائة من اإجاميل النفقات.
 .39وفامي يتعلق ابملركز املايل يف  31ديسمرب  ،2016بلغ اإجاميل ا ألصول  1027.2مليون فرنك سويسي ،بيامن بلغ اإجاميل
اخلصوم  715.9مليون فرنك سويسي .وبلغ صايف ا ألصول  311.3مليون فرنك سويسي ،أأي بزايدة عن عام 2015
( 279.1مليون فرنك سويسي).
 .40واكنت أأمه بنود ا ألصول الس يوةل وما يعادلها ،حيث بلغت  529.8مليون فرنك سويسي ( 489.5مليون فرنك
سويسي يف  ،)2015وا ألرايض واملباين اإذ بلغت  375.5مليون فرنك سويسي ( 380.5مليون فرنك سويسي
يف  .)2015أأما أأمه بنود اخلصوم فاكنت املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها وقدرها  269.6مليون فرنك سويسي
( 249.4مليون فرنك سويسي يف  ،)2015ومس تحقات املوظفني البالغة  159.6مليون فرنك سويسي ( 148.5مليون
فرنك سويسي يف .)2015
 .41ولحظت اللجنة أأن النتاجئ املالية ألنشطة الويبو تواصل تعزيز وضعها املايل.
دال .رصد تنفيذ توصيات الرقابة
 .42رصدت اللجنة الاستشارية ،وفقا لختصاصاهتا ،تنفيذ توصيات الرقابة .واس تعرضت ،يف لك دورة من دوراهتا،
حاةل تنفيذ التوصيات استنادا اإىل البياانت املقدمة اإلهيا من قاعدة البياانت املركزية لشعبة الرقابة ادلاخلية ،TeamCentral
مع الرتكزي بشلك خاص عىل التوصيات العالية اخملاطر.
 .43وأبلغت اللجنة بأأنه مل يمت غلق أأي توصية دون تنفيذ؛ وابلتايل ،مل يكن مثة حاةل تقبل فهيا الإدارة اخملاطر املتبقية.
وانقشت اللجنة دوراي مع الإدارة ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية خيارات تربز عىل حنو أأفضل املسؤولية املشرتكة عن تنفيذ
بعض توصيات املراجعة ،و أأعربت عن ارتياهحا لبدء مراجع احلساابت اخلاريج اس تخدام قاعدة البياانت
املركزية  TeamCentralعىل حنو نشط لتسجيل التوصيات ومتابعهتا لضامن تتبعها يف نظام واحد.
 .44وأبلغت اللجنة الاستشارية بأأن الشعبة راجعت ابنتظام التصنيف املبديئ للمخاطر املتبقية مجليع التوصيات املفتوحة،
يك تعكس اخملاطر املتبقية ابلفعل وقت اإعداد التقرير .ومل ُُتر الشعبة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير أأية تغييات عىل تصنيف
اخملاطر املتبقية للتوصيات املفتوحة .ولحظت اللجنة التقدم احملرز يف التنفيذ ،و أأ ّقرت ابجلهود اليت تبذلها الإدارة والشعبة يف
متابعة توصيات الرقابة العالقة ومعاجلهتا.
 .45ويف  30يونيو  ،2017بلغ عدد التوصيات املفتوحة  193توصية .ومنذ بداية الفرتة املشموةل ابلتقرير يف يوليو ،2016
ن ُفذت  59توصية و أأغلقت .وأضيفت ،خالل الفرتة نفسها 91 ،توصية جديدة اإىل قاعدة البياانت.
 .46و أأعربت اللجنة الاستشارية عن رسورها ابلتعليقات الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة التابعة ل ألمم املتحدة
استنادا اإىل املعايي والتصنيفات اليت ُحدّ دت واتفق علهيا مع ما يقرب من  30منظمة تطبق نظام ا ألمم املتحدة املوحد ،وقد
أأظهرت الويبو مس توى رفيعا من النضج يف تطويرها لعملية املتابعة.
 .47و أأعربت اللجنة عن تقديرها لعملية املتابعة املنظمة وهجود ا ألمانة يف تنفيذ توصيات الرقابة .ور أأت أأن ابلإماكن
مواصةل حتسني توقيت التنفيذ.
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هاء .ا ألخالقيات و أأمني املظامل

مكتب ا ألخالقيات
اخملوةل للجنة الاستشارية ليشمل أأيضا وظيفة ا ألخالقيات.
َّ .48
وسعت ادلول ا ألعضاء ،يف عام  ،2015نطاق الولية ّ
وتقتيض اختصاصات اللجنة اس تعراض خطة العمل الس نوية املقرتحة ملكتب ا ألخالقيات ،وإاسداء املشورة بشأأهنا.
 .49واس تعرضت اللجنة يف دورهتا الرابعة وا ألربعني خطة العمل الس نوية ملكتب ا ألخالقيات لعام  .2017ورحبت
املقررة وحتديد اجلهود واملوارد املطلوبة.
املقررة ،ولكهنّ ا دعت اإىل اإعطاء ا ألولوية للمشاريع ّ
مبختلف املبادرات ّ
 .50ويف ادلورة ذاهتا ،اس تعرضت اللجنة أأيضا التقرير املتعلق مبراجعة اإطار ا ألخالقيات يف الويبو .وأأطلع مدير شعبة
الرقابة ادلاخلية اللجنة عىل نتاجئ وتوصيات املراجعة ،ر ّدا عىل مجموعة من ا ألس ئةل املتعلقة بنتاجئ دراسة اس تقصائية أأجريت يف
صفوف موظفي الويبو أأثناء معلية املراجعة .واستنادا اإىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ،لحظت اللجنة أأن ضامن وظيفة
أأخالقيات تتسم ابلقوة والاس تقاللية أأمر يظ ّل يف غاية ا أليمهية ابلنس بة اإىل الويبو.
 .51و أأعربت اللجنة عن ارتياهحا ألن تصممي اإطار الويبو ا ألخاليق وبنيته قُ ّمي عىل أأنه مالمئ ويامت ى مع املامرسات اجليدة يف
منظومة ا ألمم املتحدة ،ولكهنّ ا أأشارت اإىل رضورة بذل املزيد من اجلهود لتعزيز تنفيذ الإطار بتحديد ا ألولوايت
ومراحل التنفيذ.
 .52وعرض مكتب ا ألخالقيات عىل اللجنة الاستشارية ،يف دورهتا اخلامسة وا ألربعني ،التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات
املراجعة .و ّكررت اللجنة مشورهتا اإىل رئيسة مكتب ا ألخالقيات بتحديد مواعيد أأكرث طموحا لتنفيذ ا ألهداف وإاعداد خطة
تنفيذ حممكة ومرت ّبة حسب ا ألولوايت.
 .53ويف ادلورة ذاهتا ،انقشت اللجنة مع رئيسة مكتب ا ألخالقيات مرشوع الس ياسة املعدةل للحامية من ا ألعامل
الانتقامية وطلبت توضيح عدد من النقاط .وعند اس تالم تكل التوضيحات ،ستس تأأنف اللجنة اس تعراضها ملرشوع
الس ياسة يف دورهتا القادمة لتقدم تعليقاهتا واقرتاحاهتا .وكام قدمت اللجنة ،وفقا لختصاصاهتا ،اإسهامات اإىل املدير العام
بشأأن تقيمي أأداء رئيسة مكتب ا ألخالقيات.
 .54و أأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود اليت تبذلها رئيسة مكتب ا ألخالقيات .وس تواصل اللجنة رصد أأنشطة املكتب
ملساعدة رئيس ته يف الاضطالع بواجباهتا عىل حنو يضمن اس تخدام املوارد املتاحة عىل حنو فعال ووفقا ل ألولوايت.

أأمني املظامل
 .55اجمتعت اللجنة يف دورهتا الثالثة وا ألربعني مع أأمني املظامل ،اذلي قدم حتليال للحالت الواردة ،وانقشت معه اخليارات
الكفيةل ابس تكشاف الليات غي الرمسية لتسوية املنازعات وتشجيع اس تخداهما ،بغية احلد من قضااي الزناع احملمتةل قبل أأن
تصبح شاكوى رمسية ومزامع ابرتاكب اخالفات دون حماوةل جادة حللها بصورة غي رمسية عن طريق الوساطة.
واو .املساعدة املُقدمة اإىل الهيئات الإدارية

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل نظام املوظفني ولتحئته
 .56اس تجابة لطلب امجلعية العامة للويبو (الفقرة  "2" 22من الوثيقة  )A/56/16حني اعمتدت ميثاق الرقابة ادلاخلية
املرا َجع ،أأعدت اللجنة ،مبساعدة تقنية من مكتب املستشار القانوين وبعد التشاور مع مديرة اإدارة املوارد البرشية ،اقرتاحا
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لتعديل نظام موظفي الويبو س ُيقدم ،بعد التشاور مع ادلول ا ألعضاء ،اإىل جلنة الويبو للتنس يق يك تنظر فيه يف دورهتا
الرابعة والس بعني.
 .57وهتدف التعديالت املقرتحة اإىل توضيح جوانب معينة من الإجراءات التأأديبية يف حالت التحقيقات اخلاصة.
 .58ويف س ياق التعديالت املقرتح اإدخالها عىل نظام موظفي الويبو ،قدمت اللجنة أأيضا توصيات اإىل املدير العام
اقرتحت فهيا اإدخال تعديالت عىل لتحئة املوظفني بغية توضيح أأدوار اختلف وظائف ا ألمانة ومشاركهتا يف الإجراءات
التأأديبية.

معليات الرشاء
 .59بناء عىل طلب من جلنة الويبو للتنس يق (الوثيقة  ،)WO/CC/73/7اس تعرضت اللجنة الاستشارية يف دورهتا
الرابعة وا ألربعني مع الإدارة ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية التعديالت املقرتح اإدخالها عىل النظام املايل ولتحئته بشأأن معليات
الرشاء ،ومشل الاس تعراض تقيامي واقرتاحات من شعبة الرقابة ادلاخلية .وخلص الاس تعراض اإىل أأ ّن التعديالت ستسهم يف
حتسني املبادئ العامة لعمليات الرشاء والواردة يف النظام املايل وتعزيز تكل العمليات .ووافقت الإدارة عىل مراعاة اقرتاحات
اللجنة يف اقرتاهحا الهنايئ يف جلنة الربانمج واملزيانية ،ول س امي أأن تدرج يف التقرير الس نوي اخلاص بعمليات الرشاء املعلومات
الإحصائية عن احلالت اليت اس تخدمت فهيا اإجراءات بديةل.

رابعا .مالحظات ختامية
 .60تود اللجنة أأن تشكر املدير العام ،والإدارة ،ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،ومراجع احلساابت اخلاريج ،ورئيسة
مكتب ا ألخالقيات ،و أأمني املظامل ،عىل وقهتم ووضوهحم وانفتاهحم يف التفاعل معها ،وعىل ما قدموه من معلومات قيّمة.
[هناية الوثيقة]

