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تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

من اإعداد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

 .1تتو ذه الوييقة ع ى تققررر جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةت االلننة الاستشارية ،،ايذ أععدتق اللننة
الاستشارية وايذ يشمل الفرتة من  7يوليو  2017اإىل  5يوليو .2018
.2

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة:

 .3أعوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية
العامة للويبو ابلإحاطة علام بتقررر جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة االوييقة
.،WO/PBC/28/2
[ييل ذكل ققررر جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة]
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التقررر الس نو
للننة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
عن الفرتة من  7يوليو  2017اإىل  5يوليو 2018
[ 17يوليو ]2018
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أعول .مقدمة
 .1ق تُِّقدم جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة االلننة الاستشارية ،،وفقا لختصاصاهتا ،ققرررا س نواي اإىل جلنة
الربانمج واملزيانية اجلنة املزيانية ،وإاىل امجلعية العامة للويبو.
 .2وعنشئت اللننة الاستشارية يف عام  .2005ويه ذيئة فرعية اتبعة للنمعية العامة للويبو وللننة املزيانية .ويه جلنة
خرباء استشارية مس تقةل ،تساعد امجلعية وجلنة املزيانية يف الاضطالع بسؤولياهتام الرقابية.
 .3ويغطي ذها التقررر الفرتة من  7يوليو  2017اإىل  5يوليو  .2018ويُ تِّقدم القسم الثاين من حملة عامة عن ادلورات
الفصلية للننة الاستشارية وتشكيلها و أعساليب معلها .ويُ تِّقدم القس ُم الثالث قفاصيل املسائل اليت اس تعرضهتا اللننة
الاستشارية خالل الفرتة املشموةل ابلتقررر.

اثنيا .ادلورات الفصلية والتشكيل وعأساليب العمل
ادلورات الفصلية
 .4خالل الفرتة املشموةل ابلتقررر ،عقدت اللننة الاستشارية أعربع جلسات فصلية :يف الفرتة من  17اإىل 20
أعكتوبر  2017اادلورة السادسة وا ألربعون،؛ ومن  12اإىل  15ديسمرب  2017اادلورة السابعة وا ألربعون،؛ ومن  19اإىل
 23مارس  2018اادلورة الثامنة وا ألربعون،؛ ومن  2اإىل  5يوليو  2018اادلورة التاسعة وا ألربعون .،وقعقد اللننة
الاستشارية ،وفقا لختصاصاهتا ،اجامتعا اإعالميا مع ممثيل ادلول ا ألعضاء عقب انهتاء لك دورة ،وقنرش ققاررر دوراهتا ع ى
موقع الويبو الإلكرتوين.

تشكيل اللننة
 .5قتأألف اللننة الاستشارية من س بعة أععضاء ُمختاررن من مجموعات الويبو ا إلقلميية ،ويعملون بصفهتم الشخصية
وبشلك مس تقل عن ادلول ا ألعضاء .وصوقت اللننة الاستشارية يف دورهتا السابعة وا ألربعني املعقودة يف ديسمرب ،2017
وفقا لختصاصاهتا ونظاهما ادلاخيل ،ابملوافقة ع ى أعن يتابع الرئيس وانئب الرئيس همام منصبهيام.
 .6ووفقا لعملية الاختيار الواردة يف الفقرة  28من الوييقة  ،WO/GA/39/13قتأألف اللننة الاستشارية حاليا من
ا ألعضاء التالية أعسامؤمه:
 الس يد غابور عمون ،رئيس امجموعة دول أعورواب الوسطى والبلطيق،؛ والس يد اإغربت اكلتنباخ ،انئب رئيس ااجملموعة ابء،؛ والس يد عامثن رشيف ااجملموعة ا ألفريقية،؛ والس يد موكيش عراي ااجملموعة الس يوية،؛ والس يدة اتقياان فاس يليفا امجموعة دول عس يا الوسطى والقوقاز وعأورواب الرشقية،؛ والس يدة ماراي فيسني ميلبورن امجموعة بدلان أعمرراك الالقينية والاكرييب،؛ -والس يد زانغ لونغ االصني.،
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وجيسد التشكيل احلايل للننة التوازن واملزج املناسب للمهارات والتخصصات واخلربات.

أعساليب العمل
 .7ليست اللننة ذيئة قنفيهية ،وإامنا ققوم ابإسداء املشورة من خالل قعاوهنا مع املدرر العام للويبو وغري من كبار
املدرررن ،مثل مدرر شعبة الرقابة ادلاخلية ،ورئيسة مكتب ا ألخالقيات ،و أعمني املظامل ،ومراجع احلساابت اخلاريج .وتستند
قكل املشورة أعساسا اإىل التقاررر واملعلومات اليت قُقدم اإلهياُ .وُتر اللننة أعيضا مداولت داخلية بشأأن املسائل ذات الصةل
قبل أعن قتوصل اإىل اس تنتاجاهتا.
 .8وخالل الفرتة املشموةل ابلتقررر ،قلقت اللننة اإحاطات بشأأن قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية ،وقطاع البنية
التحتية العاملية ،وقطاع العالمات والتصاممي ،وقطاع الرباءات والتكنولوجيا .ووفترت ذه الاجامتعات مع كبار مدرر الربامج
و أعفرقهتم نظرة اثقبة وشامةل عن املهام وا ألنشطة املوضوعية اليت قضطلع هبا الويبو ،و أعاتحت للننة تسني فهمها لس ياق
مسؤولياهتا الرقابية.

التقيمي ايذايت
 .9وفقا لختصاصاهتا ،أعجرت اللننة ققيامي ذاقيا للتأأكد من فعالية معلها .و أعشارت نتيجة التقيمي ،ايذ مشل الفرتة
 ،2017/2016اإىل أعن اللننة قضطلع بولرهتا ع ى حنو فعال ،ابس تثناء جمال ا ألخالقيات .و تمت تديد جمالت معينة للتحسني
امثل زايدة الرتكزي ع ى اس تعراض اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية ،وإاقامة قفاعل أعويق مع مراجع احلساابت اخلاريج.،
 .10ور أعت اللننة أعيضا أعن ابلنظر اإىل نطاق مسؤولياهتا وتزايد عدد الطلبات اخملصصة املس تلمة ،فاإهنا ستس تفيد من
ادلمع ع ى املس توى الفين حىت تمتكن من أعن تس تنيب لتوقعات ادلول ا ألعضاء اس تجابة اتمة.

تعرضة
اثلثا .املسائل املُس َ
أعلف .الرقابة ادلاخلية
خطة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ خطة العمل
 .11معال بيثاق الرقابة ادلاخلية ،اس تعرضت اللننة الاستشارية مرشوع خطة الرقابة ادلاخلية لعام  ،2018وقدمت
ٍ
قعليقات بشأأن  .و أعبدت اللننة عن ارقياهحا إازاء الهنج املعمتد القامئ ع ى اخملاطر ،واملهننية املط تبقة.
 .12واستنادا اإىل التقاررر الفصلية ل ألنشطة ،اليت أععدذا مدرر شعبة الرقابة ادلاخلية ،اس تعرضت اللننة ع ى مدار الس نة
التقدم احملرز يف قنفيه خطة العمل املعمتدة ،و أعكتدت اإجناز املهام اخملطط لها .و أععربت اللننة عن ارقياهحا للتقدم احملرز بشلك
عام يف قنفيه خطة الرقابة ،والتغطية الرقابية احملققة واجلودة الإجاملية للنتاجئ اليت مت التوصل اإلهيا.

موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية
 .13خالل الفرتة املشموةل ابلتقررر ،جستلت شعبة الرقابة ادلاخلية ارقفاع معدل ت
قغري املوظفني وبقاء الوظائف شاغرة ملدة
طويةل .اإذ بقي منصب رئيس قسم التقيمي شاغرا من يوليو  2016اإىل سبمترب  .2017ويف اترخي كتابة ذها التقررر ،مل ت
يعني
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بعد رئيس لشعبة التدقيق ادلاخيل ،ايذ يبقى منصب شاغرا منه يونيو  .،2017وابلإضافة اإىل ذكل ،ل تزال التعيينات يف
املناصب الشاغرة يف قسمي التقيمي االفئة ف ،3-والتحقيق االفئة ف ،4-جارية .و أععربت اللننة عن قلقها إازاء اس تغراق
معليات التعيني يف بعض قكل احلالت مدة طويةل.
 .14وع ى الرمغ من ذه العقبات فامي خي ص املوظفني ،متكنت شعبة الرقابة ادلاخلية من اس تكامل معظم أعنشطهتا امل تقررة.
و أع تقرت اللننة ابجلهود احلثيثة اليت قبهلها شعبة الرقابة ادلاخلية لتحقيق النتاجئ املنشودة.

التدقيق ادلاخيل
 .15أعحاطت شعبة الرقابة ادلاخلية اللننة علام بنتاجئ التقيمي ايذايت ادلور لوظيفة التدقيق ادلاخيل ايذ عجر يف
عام  .2017و أعكد التقيمي ايذايت أعن وظيفة التدقيق ادلاخيل يف الويبو تراعي املعايري ادلولية للمامرسات املهنية اخلاصة ابلتدقيق
ادلاخيل .كام حدد التقيمي ايذايت احلاجة اإىل قعديل ميثاق الرقابة ادلاخلية هبدف إارساء أعساس سلمي لتقدمي اخلدمات
الاستشارية .ورحبت اللننة ابخلطوات اليت قعزتم شعبة الرقابة ادلاخلية اختاذذا ملواصةل تسني معلية التدقيق ،و أعوصت يف
الوقت نفس ابإجراء معلية التدقيق قكل لك س نتني ،لتكون بثابة أعساس للتقيمي اخلاريج الإلزايم ،ايذ يتعني اإجراؤ لك
مخس س نوات.
 .16خالل الفرتة املشموةل ابلتقررر ،اس تعرضت اللننة الاستشارية ،جنبا اإىل جنب مع شعبة الرقابة ادلاخلية والإدارة،
مخسة ققاررر للتدقيق ادلاخيل:


التدقيق يف اإدارة املناس بات اليت قنظمها/تس تضيفها الويبو ألطراف اثلثة ا،IA 2017-02



التدقيق يف اإدارة أعصول الربامج احلاسوبية ا،IA 2017-03



التدقيق يف التوظيف ا،IA 2017-04



التدقيق يف شعبة اللغات ا،IA 2018-02



التدقيق يف اإدارة السفر ا،IA 2018-01

التقيمي
 .17انقشت اللننة مع مدرر شعبة الرقابة ادلاخلية أعساليب العمل والهنج املتبعة يف همام التقيمي ،و أععربت عن ارقياهحا ألن
املزجي اجليد من ا ألساليب القامئة ع ى اخملاطر يسمح ابإجراء ققيمي شامل لفعالية الربامج واس تدامهتا .ورحبت اللننة بأأن
شعبة الرقابة ادلاخلية أعصبحت ققدم ققاررر التقيمي مشفوعة بـ تموجز ققيميت قصري يلخ ص ابإجياز النتاجئ والاس تنتاجات
والتوصيات .وجشعت اللننة ع ى إاجراء مزيد من التحسينات اليت هتدف اإىل اإبقاء التقاررر أعقرص و أعكرث اإجيازا.
 .18وخالل الفرتة املشموةل ابلتقررر ،اس تعرضت اللننة الاستشارية ،ابلشرتاك مع شعبة الرقابة ادلاخلية والإدارة ،يالية
ققاررر للتقيمي:


ققيمي أعنشطة القصالت املؤسس ية يف الويبو وإاسهاماهتا يف العالمة التجارية للويبو ومسعهتا
ا،EVAL 2017-01
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ققيمي املكتب ا إلقلميي ألمرراك الالقينية ومنطقة البحر الاكرييب ا،EVAL 2017-04



ققيمي شعبة قواعد بياانت الويبو العاملية ا،EVAL 2016-05

التحقيقات
 .19يقوم مدرر شعبة الرقابة ادلاخلية ،ع ى النحو املنصوص علي يف ميثاق الرقابة ادلاخلية ،ابإحاطة اللننة علام يف لك
دورة من دوراهتا بوضع قضااي التحقيق ومنحى عدد القضااي املعروضة ،مقدتما بياان قفصيليا عن الشاكوى اليت يمت قلقهيا،
والشاكوى املصحوبة ابلرباذني ،وذكل حبسب خمتلف فئات اإساءة السلوك.
 .20ويف اترخي كتابة ذها التقررر ،اكنت ذناك  12حاةل تقيق مفتوحةُ ،جستلت من بيهنا مخس حالت يف عام ،2018
ت
وست حالت يف عام  ،2017وحاةل واحدة يف عام  .2016ويف احلالت اليت قنطو ع ى قضارب حممتل يف املصاحل مضن
شعبة الرقابة ادلاخلية ،اس تعرضت اللننة قفاصيل لك حاةل ،و أعسدت املشورة اإىل مدرر الشعبة و أعطراف أعخرى ،معال
بيثاق الرقابة ادلاخلية .ويف حاةل واحدة ،أعفضت املشورة املقدمة اإىل قأأويالت خمتلفة مليثاق الرقابة ادلاخلية ولدلور ايذ
قضطلع ب اللننة؛ ويف اترخي كتابة ذها التقررر ،اكنت قكل املسأأةل ل تزال قيد املناقشة.
 .21و أععربت اللننة عن ارقياهحا ملعاجلة شعبة الرقابة ادلاخلية للشاكوى يف التوقيت املناسب بشلك عام ،ولكهنا أعبدت
خماوفها إازاء بعض احلالت اليت استنفهت فهيا سلسةل من الشاكوىُُ ،يمتل أعهنا غري جدية ،قدرة التحقيق احملدودة .ويف عدد
من احلالت ا ألخرى ،ادعى اخلاضعون للتحقيق أعهنم غري مؤذلني لإجراء مقابةل ،مما أعدى اإىل قأأخري التحقيق بشلك كبري.
و أعيدت اللننة نية الشعبة يف التعامل بشلك أعكرث حزما مع شاكوى من ذها القبيل.
 .22و أعشارت اللننة أعيضا اإىل العديد من احلالت اليت قواصلت فهيا اجلهات اخلاضعة للتحقيق أعو املش تكون مع شعبة
الرقابة ادلاخلية من خالل مستشارهيم القانونيني ،مما أعفىض اإىل قعقيد العملية أعكرث وزايدة التأأخريات .و أعوصت اللننة بأأن
ينبغي ع ى الويبو ققيمي قبعات مثل ذه املامرسة ،مما قد ميثل سابقة ،ويضفي الوضوح ع ى س ياس هتا يف ذها الصدد ،مع أعخه
س ياسات املنظامت ا ألخرى التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة وممارساهتا يف الاعتبار.

ابء .املراجعة اخلارجية للحساابت
 .23خالل الفرتة املشموةل ابلتقررر ،عقدت اللننة اجامتعا عرب الفيديو مع مراجع احلساابت اخلاريج املنهتية وليت  ،أع
املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند .وانقشت اللننة مع مراجع احلساابت اخلاريج ،معال ابختصاصاهتا ،مجةل أعمور
من بيهنا التوقيت املتوقع لتقدمي التقررر بشأأن البياانت املالية لعام  ،2017يف ضوء املسؤولية املولكة اإلي ابس تعراض التقررر
وققدمي قعليقات اإىل جلنة الربانمج واملزيانية.
 .24وشكرت اللننة مراجع احلساابت اخلاريج املنهتية وليت ع ى املراجعة اخلارجية اليت قام هبا ع ى مدار الس نوات
السابقة ،وع ى مساذامق يف قعزرز احلومكة يف الويبو.
 .25ويف وقت انعقاد ادلورة التاسعة وا ألربعني للننة ،مل ركن ققررر مراجع احلساابت اخلاريج للس نة املالية  2017متاحا
بعد يك قنظر في اللننة .ويذكل ،اس تلمت اللننة يف  18يوليو  2018التقررر املؤرخ يف  5يوليو .2018
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 .26و أععربت اللننة عن رضاذا لإبداء مراجع احلساابت اخلاريج ،تمرة أعخرى ،ر أعاي غري مشفوع بتحفظٍ فامي خي ص بياانت
الويبو املالية ،و أعينت ع ى الإدارة لتحقيقها لتكل النتيجة.
 .27ومشل التقررر نتاجئ مراجعة البياانت املالية ومراجعة أعداء نظام مدريد ومراجعة امتثال املباين والصيانة.
 .28وابلرمغ من أعن التدقيق املايل مل قتخلتهل أعية اإشاكلت معتربة ،فاإن مراجع احلساابت اخلاريج طرح تساؤل إازاء بيع
مبىن اتاد مدريد مقابل مبلغ قميت  7ماليني فرنك سويرس دون مناقصة قنافس ية.
 .29و أعكتدت مراجعة أعداء نظام مدريد اإماكنية اإدخال تسينات علي  ،و أعسفرت عن عدد من التوصيات اليت هتدف اإىل
مجةل أعمور من بيهنا امليض قدما يف قعزرز خدمة الزابئن و أعدوات ضامن اجلودة.
 .30وكشفت مراجعة امتثال املباين والصيانة أعن ت ابلرمغ من اجلهود املبهوةل اإىل ح تد الن ،فاإن السج تالت يف نظام اإدارة
التقيمي ققتيض مزيدا التطهري ،كام أعن الرشائط املشفرة للتقياميت اكنت مفقودة يف بعض ا ألحيان .و أعشارت اللننة اإىل أعن
الإدارة وافقت ع ى قكل التوصيات هبدف امليض قدما يف قعزرز اإدارة ا ألصول.
 .31و أعجرى مراجع احلساابت اخلاريج أعيضا تليال لوضع قنفيه مثاين قوصيات من قوصيات املراجعة اخلارجية للحساابت
املنبثقة عن املراجعات املالية للس نوات السابقة؛ وإاذ اإن يالث قوصيات ل تزال قيد التنفيه ،فقد وافق مراجع احلساابت
اخلاريج ع ى اإغالق التوصيات امخلسة ا ألخرى .و أعشارت اللننة اإىل التقدم احملرز يف ذها الصدد.
 .32واجمتعت اللننة تمرقني مع مراجع احلساابت اخلاريج اجلديد القادم من مكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة،
ايذ أعطلع اللننة ع ى أعنشطة التوظيف ا ألولية ،والمتس مهنا معلومات عن الاسرتاقينية اليت قعمتدذا ملراجعة احلساابت
وعن خمطط التدقيق اخلاص هبا .كام انقشت اللننة مع مراجع احلساابت اخلاريج التعديالت املقرتح اإدخالها ع ى
اختصاصاهتا فامي يتعلق ابملراجعة اخلارجية للحساابت.

جمي .التقاررر املالية
 .33وفقا للامدة  14.2من الالحئة املالية اليت وافقت علهيا امجلعية العامة للويبو يف أعكتوبر  ،2017اعمتدت الويبو نسقا
جديدا لتقررر ا ألداء .ويُو تحد ذها النسق اجلديد بني ققررر الإدارة املالية وققررر أعداء الربانمج ،الذلان اكان يُقدتمان من قبل
بشلك منفصل يف ققررر واحد للربانمج والإدارة املالية .و أعطلع املراقب املايل اللننة ع ى حمتوى التقررر اجملمع اجلديد وصيغت .
ورحبت اللننة ابلنسق اجلديد ايذ ر أعت بأأن أعكرث مشولية وسهوةل يف الاس تخدام .وعالوة ع ى ذكل ،لن يقترص النسق
اجلديد ع ى ققدمي معلومات متقاربة عن لك من ا ألداء املايل وفقدان املعلومات يف الربامج ،والواردة يف التقاررر السابقة ،بل
س ميكن ادلول ا ألعضاء من ققدرر ققدم الربانمج وا ألداء املايل بشلك أعفضل.
 .34واس تعرضت اللننة مع مدرر شعبة الشؤون املالية التقررر املايل الس نو والبياانت املالية لعام  ،2017وانقشت
حمتواذام .و أععربت اللننة عن ارقياهحا للتوضيحات املقدمة واعتربت أعن صيغة التقررر املايل وحمتوا مفيدان للغاية وسهال
الاس تخدام.
 .35و أعشارت اللننة اإىل أعن قنفيه املعيار رمق  39من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام تاس تحقاقات املوظفنيت أعفىض
اإىل اإعادة تديد صايف أعصول للويبو لعام  2016من  311مليون فرنك سويرس اإىل  149مليون فرنك سويرس  .وقد
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ُطبق املعيار رمق  39من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام قبل عام واحد من التارخي ايذ يقتضي املعيار وما زالت
البياانت املالية للويبو قامتىش ابلاكمل مع املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

دال .اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية
 .36انقشت اللننة مع الإدارة هننها يف اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية ،واس تعرضت س ياسة الويبو لإدارة اخملاطر
الصادرة يف ديسمرب  2017االتعممي الإدار رمق  ،،2017/41وققاررر اخملاطر الس نوية لعايم  2016و 2017وبيان املدرر
العام بشأأن الرقابة ادلاخلية لعام .2017
 .37و أععربت اللننة عن ققدررذا للتقدم الكبري احملرز يف قنفيه خارطة طريق اإدارة اخملاطر ويف إارساء نظام رمسي لإدارة
اخملاطر .ولحظت اللننة أعيضا مع التقدرر التقدم احملرز يف تديد وققيمي الضوابط ع ى مس توى الكيان والضوابط ع ى
مس توى العمليات ،وعحيطت علام بأأن العملية ستس تمكل بهناية عام .2018
 .38وبا أعن س ياسة اإدارة اخملاطر يف الويبو تستند اإىل الإطار املتاكمل للننة املنظامت الراعية التابعة للننة تريدو -
الرقابة ادلاخلية  -اوليس اإىل اإطار اإدارة اخملاطر املؤسس ية للننة املنظامت الراعية ، ،فقد اسرتعت اللننة انتبا الإدارة اإىل
أعن اإطار اإدارة اخملاطر املؤسس ية للننة املنظامت الراعية قدمت تديث يف ديسمرب  2017واقرتحت مراجعة قبعاق احملمتةل ع ى
الس ياسة.
 .39وعحيطت اللننة علام اب ألنشطة امل ُ ت
ضطلع هبا ،وقكل املزمع اإجنازذا ،يف اإطار خارطة طريق ملاكةحة الاحتيال ،ورحبت
بشلك خاص بتقيمي خماطر الاحتيال ايذ س ُينرى يف املس تقبل القريب بدمع من خبري خاريج.

ذاء .قنفيه قوصيات الرقابة
 .40اس تعرضت اللننة يف لك دورة من دوراهتا ،وضع قنفيه قوصيات الرقابة استنادا اإىل البياانت املقدمة اإلهيا من قاعدة
البياانت املركزية لشعبة الرقابة ادلاخلية  ،TeamCentralوانقشت اللننة مع الإدارة وشعبة الرقابة ادلاخلية بوج خاص
أعساليب معاجلة التوصيات العالقة وجشتعت شعبة الرقابة ادلاخلية ع ى اإعادة ققيمي مثل قكل التوصيات العالقة من حيث
اس مترار صالحيهتا ومغزاذا .ويف  30يونيو  ،2018بلغ العدد الإجاميل للتوصيات املفتوحة  180قوصية ،مهنا  124قوصية
انبعة من معليات التدقيق اليت ُترهيا شعبة الرقابة ادلاخلية و 46قوصية من معليات املراجعة اخلارجية .ومقارنة ابلوضع يف
 30يونيو  2017ا 193قوصيات مفتوحة ،،فاإن ذكل ميثل تس نا طفيفا.

واو .ا ألخالقيات
مكتب ا ألخالقيات
اخملوةل للننة الاستشارية ليشمل أعيضا وظيفة ا ألخالقيات.
َّ .41
وسعت ادلول ا ألعضاء ،يف عام  ،2015نطاق الولية ت
وققتيض اختصاصات اللننة مجةل أعمور من بيهنا اس تعراض خطة العمل الس نوية املقرتحة ملكتب ا ألخالقيات ،وإاسداء
املشورة بشأأهنا.
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 .42ويف العديد من املناس بات ،انقشت اللننة مع رئيسة مكتب ا ألخالقيات دورذا ومسؤولياهتا فامي يتعلق بوظيفة
ا ألخالقيات ،ول س امي فامي خي ص خطة العمل الس نوية وقنفيهذا .وشدتدت اللننة ع ى احلاجة اإىل أعن تشمل خطة العمل
الإجنازات البارزة والتوارخي املس هتدفة ابلنس بة اإىل املرشوعات الرئيس ية .وإاذ اإن خطة العمل املقرتحة لعام  2018مل ت ُ ت
سّل يف
الوقت احملدد للمراجعة ،فقد اس تعرضت اللننة خطة العمل املعمتدة لعام  2018و أعحاطت علام هبا .و أعكتدت اللننة أعن خطة
العمل ُتسد املسؤوليات الرئيس ية ملكتب ا ألخالقيات وتشمل أعيضا قنفيه التوصيات الست املتبقية املنبثقة عن اس تعراض
اإطار الويبو ا ألخاليق .ومع ذكل ،فاإن خطة العمل ل قتضمن أعية مؤرشات بشأأن عدد القضااي أعو عبء العمل ،ول أعية
معلومات مك تية عن املوارد املتاحة لتنفيه اخلطة.
 .43ولتننب أع التباس أعو سوء فهم يف املس تقبل  ،اقرتحت اللننة قوضيح دورذا ومسؤولياهتا فامي يتعلق بوظيفة
ا ألخالقيات و أعوصت جلنة الربانمج واملزيانية إابدخال التعديالت املناس بة ع ى اختصاصاهتا.

س ياسة امحلاية من ا ألعامل الانتقامية
 .44بناء ع ى طلب املدرر العام ،اس تعرضت اللننة س ياسة الويبو املقرتحة للحامية من ا ألعامل الانتقامية اتس ياسة حامية
املبلغني عن اخملالفاتت ،وقدمت قعليقات واقرتاحات مس تفيضة هبدف مواءمة الس ياسة بشلك عأويق مع أعفضل املامرسات يف
منظومة ا ألمم املتحدة .واس تعرضت اللننة الس ياسة الهنائية الصادرة يف سبمترب  2017االتعممي الإدار رمق ،،2017/33
و أعشارت ابرقياح اإىل أعن ا ألمانة قد نظرت بشلك اكمل يف قعليقات اللننة واقرتاحاهتا .وفامي يتعلق بتنفيه الس ياسة اجلديدة،
أعوصت اللننة بأأن قُقدم رئيسة مكتب ا ألخالقيات معلومات اإىل مدرر شعبة الرقابة ادلاخلية ،بشأأن كيفية تديد حالت
الهتديدات الانتقامية احملمتةل يف مرحةل التحقيق ،وكيفية التفاعل مع مكتب ا ألخالقيات يف التصد لتكل الهتديدات.

س ياسة الويبو بش أأن الإفصاح املايل و إاعالن املصاحل
 .45بناء ع ى طلب املدرر العام ،اس تعرضت اللننة الس ياسة املقرتحة بشأأن الإفصاح املايل وإاعالن املصاحل ،وانقشت
مالحظاهتا واقرتاحاهتا مع رئيسة مكتب ا ألخالقيات واملستشار القانوين .و أععربت اللننة عن رسورذا ملالحظة أعن الس ياسة،
اليت متت مواءمهتا مع س ياسات الإفصاح املايل يف املنظامت ا ألخرى التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة  ،قتضمن رشوط الكشف
الإضافية للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،وتشمل ضامانت مالمئة محلاية الرسية.

التعلاميت املكتبية ملكتب الويبو ل ألخالقيات
 .46قامت اللننة ،وفقا لختصاصاهتا ،ابس تعراض النسخة املعدةل املقرتحة من التعلاميت املكتبية ملكتب الويبو
ل ألخالقيات ،وقدتمت التعليقات و أعسدت املشورة بشأأهنا .ويف اترخي كتابة ذها التقررر ،مل تكن اللننة قد قلقت بعد قعقيبات
بشأأن قعليقاهتا واقرتاحاهتا .وس تقوم اللننة براجعة وققيمي النسخة الهنائية من التعلاميت املكتبية بنرد اإاتحهتا.

زا  .مسائل أعخرى
التعديالت املقرتح اإدخالها ع ى نظام املوظفني ولحئت
 .47اس تجابة لطلب امجلعية العامة للويبو االفقرة  22ت2ت من الوييقة  ،A/56/16حني اعمتدت ميثاق الرقابة ادلاخلية
املرا َجع ،أععدت اللننة ،بساعدة ققنية من مكتب املستشار القانوين وبعد التشاور مع مدررة 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 قنظر في يف دورهتا
الرابعة والس بعني .وهتدف التعديالت املقرتحة ،اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابعة وامخلسني ،اإىل قوضيح
جوانب معينة من الإجراءات التأأديبية يف حالت التحقيقات اخلاصة.
 .48ويف س ياق التعديالت املقرتح اإدخالها ع ى نظام موظفي الويبو ،قدمت اللننة أعيضا قوصيات اإىل املدرر العام
اقرتحت فهيا اإدخال قعديالت ع ى لحئة املوظفني بغية قوضيح عأدوار خمتلف وظائف ا ألمانة ومشاركهتا يف الإجراءات
التأأديبية.

ققاررر استامثرات الويبو
 .49أعوصت جلنة الربانمج واملزيانية ،يف دورهتا السادسة والعرشرن املنعقدة يف يوليو  ،2017امجلعية العامة للويبو ابملوافقة
ع ى س ياسة الويبو املُراجعة بشأأن الاستامثرات االتعممي ا إلعاليم رمق  ،،2017/29ع ى أعساس أعن ققاررر الاستامثر الشهرية
اليت يعدذا مستشارو الاستامثر س ُتقدتم اإىل اللننة الاستشارية يك قنظر فهيا .وانقشت اللننة مع املراقب املايل قنفيه
الس ياسة املُراجعة بشأأن الاستامثرات ،حس أ ا أعقرق امجلعية العامة للويبو يف أعكتوبر  ،2017والرشوط الشلكية لالس تجابة
اإىل طلب جلنة الربانمج واملزيانية .و أعكتدت اللننة أعن الإدارة ققدم ابنتظام ققاررر شهرية عن أعداء الاستامثر ،يُعدذا مستشارو
الاستامثر ،وققاررر شهرية لرصد الاستامثر ،يُعدتذا املتعهد ،يك قنظر فهيا اللننة.
 .50و أعشارت اللننة اإىل أعن التقاررر قنطو ع ى معلومات عن الامتثال لقيود الاستامثر املتفق علهيا امثل املعلومات
بشأأن التصنيفات الئامتنية ادلنيا ،،و أعن التقاررر اليت مت اس تعراضها حلدت الن ل قتضمن اس تثناءات مربرة ،ول انهتااكت نشطة
أعو سلبية .ولحظت اللننة كهكل أعن ققاررر أعداء الاستامثر الشهرية تتو ع ى معلومات مفصةل عن أعداء استامثرات الويبو
مقارنة بأأداء السوق و أعن التقاررر اليت مت اس تعراضها حلدت الن أعظهرت أعن الاستامثرات قد حقتقت النتاجئ املتوقعة ومتت اإدارهتا
وفقا لالسرتاقينية املهكورة.
 .51واستنادا اإىل اس تعراضها لتقاررر الاستامثر ،أععربت اللننة عن رضاذا إلنشاء عليات مالمئة لإدارة استامثرات الويبو
واحلفاظ علهيا ورصدذا ،ولامتيش أعداء الويبو الاستامثر مع املعايري املرجعية.
 .52نظرا اإىل أعن استامثرات الويبو جير رصدذا عن كثب من قبل خرباء خارجيني ،ومن قبل الإدارة ،ومن قبل اللننة
الاستشارية املعنية ابلستامثر ،فقد ر أعت اللننة أعن اس تعراضها ربع الس نو لتقاررر الاستامثر الشهرية قد تكون هل قمية
مضافة حمدودة ،واقرتحت النظر يف طلب ققدمي ققررر س نو اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،ع ى النحو ايذ قدتمت الإدارة يف
ادلورة السادسة والعرشرن للننة الربانمج واملزيانية .ويف غضون ذكل ،س تواصل اللننة اس تعراض ققاررر الاستامثر
املس تلمة والإبالغ عن املعلومات الواردة فهيا.

التعديالت املقرتح اإدخالها ع ى اختصاصات اللننة الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .53خضعت اختصاصات اللننة الاستشارية املس تقةل للرقابة للتعديل لخر مرة يف أعكتوبر  .2015ووفقا لالختصاصات،
قامت اللننة ابس تعراض النسخة احلالية وشاركت التعديالت املقرتحة مع ادلول ا ألعضاء وا ألمانة للتشاور بشأأهنا .وتركز
التعديالت املقرتحة ع ى مراجعة القسم ابء ابلاكمل ،ايذ يقدم وصفا لوظيفة اللننة ومسؤولياهتا ،وذكل بغية تسني بنية
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ذكل القسم وقبس يط وقوضيح يف ضوء التنربة السابقة .كام هتدف التعديالت أعيضا اإىل قوضيح دور اللننة ومسؤولياهتا
ُتا مكتب ا ألخالقيات.
 .54و أععدتت اللننة اقرتاهحا الهنايئ ،مع أعخه التعليقات الواردة من ادلول ا ألعضاء وا ألمانة يف الاعتبار ،يك قنظر في جلنة
الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثامنة والعرشرن وقوافق علي امجلعية العامة للويبو لحقا.
 .55وبا أعن بعض التعديالت املقرتحة ع ى الاختصاصات س يكون لها قأأيري يف ميثاق الرقابة ادلاخلية ،فقد ر أعت اللننة أعن
من املس تحسن ققدمي التعديالت املقرتحة ع ى لكتا الوييقتني يك قنظر فهيا جلنة الربانمج واملزيانية يف الوقت نفس خالل
ادلورة القادمة .فقد عجريت يف السابق مراجعة دورية لهاقني الوييقتني يف س نوات خمتلفة ،مما أعدى اإىل عدم قطابقهام بشلك
اكمل .وستسعى اللننة اإىل احلصول ع ى عراء ادلول ا ألعضاء بشأأن ما اإذا اكنت قفضل مراجعة اختصاصات اللننة وامليثاق
يف الوقت نفس .

رابعا .مالحظات ختامية
 .56قود اللننة الاستشارية أعن تشكر املدرر العام ،والإدارة ،ومدرر شعبة الرقابة ادلاخلية ،واملستشار القانوين ،ورئيسة
مكتب ا ألخالقيات ،وكبار املدرررن ،ابلإضافة اإىل مراجع احلساابت اخلاريج ،ع ى وقهتم ووضوهحم وانفتاهحم يف التفاعل
معها ،وع ى ما قدمو من معلومات قيتمة.
[هناية الوييقة]

