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WO/PBC/30/14 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يونيو  18 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثون الدورة
ىل  8جنيف، من   2019 يوليو 12اإ

 ذات الصلة ياتلموالعيف التحقيق  املنشودةاجلداول الزمنية 
عداد من  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ

، يف دورهتا الثامنة والعرشين، من جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل )جلنة املزيانية( المتست جلنة الربانمج واملزيانية .1

اخةل أأو اس تعراض التعديالت واقرتاح تعديالت حسب الاقتضاء لإدراهجا يف ميثاق الويبو للرقابة ادل..." )جلنة الرقابة(

س ياسة التحقيق، وفقا لختصاصات تكل اللجنة، بغرض توضيح اجلداول الزمنية املنشودة يف معلييت الإبالغ والتحقيق 

لضامن معاجلة القضااي يف الوقت املناسب، مع مراعاة أأفضل املامرسات املتّبعة عىل صعيد منظومة الأمم املتحدة وتقرير وحدة 

 مؤسساتعن اخملالفات يف  املتعلقة ابملبّلغنيمم املتحدة بشأأن "اس تعراض الس ياسات واملامرسات التفتيش املشرتكة التابعة للأ 

 ( وذكل قبل موعد انعقاد ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية."JIU/REP/2018/4منظومة الأمم املتحدة" )

بشأأن التحقيق ، يف دورهتا احلادية وامخلسني، ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية، وس ياسة الويبو جلنة الرقابةواس تعرضت  .2

(IOD/IP/2017/1) التعاون يف معليات بسبب سلوك و  سوءالإبالغ عن  بسبب الانتقامللحامية من ، وس ياسة الويبو

وجهية الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة (، والتقارير الOI/33/2017)التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول 

 وغري ذكل من الواثئق الوجهية.

ىل وخلصت  .3 ىل أأن اجلداول الزمنية املنشودة اليت ُحّددت يف الويبو تُعد مناس بة معوما وابلتايل ل داعي اإ جلنة الرقابة اإ

دخال أأي تعديالت عىل ميثاق الويبو للرقاب دخال تعدة ادلاخلية. غري أأهنا اإ يالت عىل س ياسة التحقيق أأوصت ابإ
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ىل املدير العام ومدير شعبة  وس ياسة امحلاية من الانتقام. وبناء عليه، ُعرض مرشوع تقرير حيتوي عىل توصيات موهجة اإ

الرقابة ادلاخلية، عىل التوايل، عىل لك من املدير العام ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية. ونظرت جلنة الرقابة، بعناية يف دورهتا 

 ية وامخلسني، يف تعليقاهتام وبلورهتا يف النسخة الهنائية ذلكل التقرير.الثان 

 طبقة عىل جداول زمنية منشودة ختص خمتلف مراحل معلييت الإبالغ والتحقيق:وحتتوي س ياسات الويبو امل  .4

يف الترصف جلنة الرقابة  مشورةينص ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية عىل لزوم أأن يلمتس املدير العام  (أأ )

يف أأقرب فرصة ممكنة  "...وذكل  يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية الواجب

(. ويف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك للمدير العام، يتعني عىل مدير 22)الفقرة  ويف أأجل ل يتجاوز شهرا"

 (.24 )الفقرة يف الترصف الواجب جلنة الرقابةمشورة  "فورا" أأن يلمتسشعبة الرقابة ادلاخلية 

ىل  (ب) ىل نتاجئ التقيمي الأويل، تقدم جلنة الرقابة توصية اإ ويف احلالتني املذكورتني أأعاله واستنادا اإ

ىل  املدير العام ورئيس جلنة التنس يق )يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية( أأو اإ

ذا اكن ق )يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك للمدير العام( رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس ي حول ما اإ

ىل كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا. حاةل املسأأةل اإ غالق القضية أأو اإ  يتعني اإ

يلمتس مدير الشعبة وابملثل، يف حال توجيه ادعاءات سوء سلوك ملوظفي شعبة الرقابة ادلاخلية،  (ج)

(. وعىل مدير الشعب الإبالغ عن أأي عائق جوهري 21)الفقرة مشورة جلنة الرقابة يف الترصف الواجب 

 (.20خيل ابس تقالليته وموضوعيته، مبا يف ذكل تضارب املصاحل، ليك تنظر فيه جلنة الرقابة )الفقرة 

نه يتعني تقدميها  (د) وينص ميثاق الرقابة ادلاخلية عىل أأنه يف حال لزم الامتس مشورة جلنة الرقابة، فاإ

ل "يف ذا اس تدعت درجة تعقيد املسأأةل مزيدا من الوقت" غضون شهر، اإ  .(25)الفقرة  اإ

 الواجب اختاذها عند تلقي مشورة جلنة الرقابة. ول حيّدد ميثاق الرقابة ادلاخلية جدول زمنيا للقرارات (ه)

بالغ املدير العام أأو رئيس جلنة التنس يقوينص نظام موظفي الويبو ولحئته عىل أأنه  (و) يف  جيوز للمّدعي اإ

 "يف غضون س تة أأشهر"...مل خيطر مدير شعبة الرقابة ادلاخلية املّدعي كتابًة بوضع املسأأةل  حال

 .)ج( من نظام املوظفني(7.1 )املادة

قرار مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابس تالم ادعاءات سوء السلوك  (ز) وتنص س ياسة التحقيق عىل لزوم اإ

ىل (. وعالوة 16)الفقرة  "...يف غضون مخسة أأايم معل" عىل ذكل، يتعني أأن تسعى شعبة الرقابة ادلاخلية اإ

(. كام يتعني أأن يسعى مدير 23)الفقرة  يوم معل" 30"...يف غضون اس تكامل التقيمي الأويل لالدعاءات 

ىل تقدمي تقارير التحقيق الهنائية   (.36من اترخي بدء التحقيق الاكمل )الفقرة  "يف غضون س تة أأشهر"الشعبة اإ

التعاون يف معليات بسبب سلوك و  سوءالإبالغ عن  بسبب الانتقامالويبو للحامية من س ياسة وتنص  (ح)

ىل اس تكامل التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول  عىل لزوم أأن يسعى مكتب الأخالقيات اإ

( 20اعتبارا من اترخي تسمل لك املعلومات املطلوبة )الفقرة  يوم معل" 30"...يف غضون الاس تعراض الأويل 

ىل اس تكامل حتقيقها وتقدمي تقريرها  (. 23)الفقرة  يوما" 120"...يف غضون وأأن تسعى شعبة الرقابة ادلاخلية اإ
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بسبب سلوك و  سوءالإبالغ عن  بسبب الانتقاممن وابملقارنة، تنص س ياسة الأمم املتحدة بشأأن امحلاية 

جدولني عىل ( ST/SGB/2017/2) التعاون يف معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأصول

 ، عىل التوايل.يوما )تقومييا( 120يوما )تقومييا( و 30زمنيني منشودين هام 

جراءات وتنص  (ط)  1.4.11" )القاعدة زناعات والشاكوى املرتبطة مباكن العملال" تسويةاليت حتمك الويبو اإ

( يوما 60يف غضون س تني ) "...( عىل لزوم أأن يتخذ املدير العام قرارا OI/47/2016والتعممي الإداري 

ساءة  عىل الشكوىاملدعى عليه رّد تبارا من اترخي اس تالم اع  "تقومييا )بسبب متيزي و/أأو مضايقة و/أأو اإ

ذا  ّل اإ جاوز يف أأجل ل يت"أأحيلت الشكوى لإجراء حتقيق، ويف تكل احلاةل يُبلّغ القرار اس تعامل السلطة(، اإ

ىل املدير العام عقب تقدمي ( يوما تقومييا60س تني )  ".نتاجئ التحقيق اإ

وأأشارت وحدة التفتيش املشرتكة، يف تقريرها بشأأن "منع الغش واكتشافه والتصدي هل يف مؤسسات منظومة الأمم  .5

ىل أأن (JIU/REP/2016/4) املتحدة"  بتحديدطرح مشلكة يف كثري من املنظامت وأأوصت يالتحقيقات توقيت  تناسب، اإ

متاهما رئيس يةالداء الأ مؤرشات  (. غري أأن وحدة التفتيش املشرتكة مل تقرتح، حىت الآن، أأية 13)التوصية  لإجراء التحقيقات واإ

 مقاييس للجداول الزمنية املنشودة يف معلية التحقيق.

رى بة ادلاخلية جبمع معلومات من مؤسسات الأمم املتحدة الأخوبناء عىل طلب جلنة الرقابة، قام مدير شعبة الرقا .6

ن وجدت، لس تكامل التقياميت الأولية والتحقيقات. ومل حيّدد عدد من مؤسسات منظومة  املنشودةاملُهل بشأأن  املطبقة، اإ

يت قامت بذكل فقد الأمم املتحدة، أأو مل حيّدد بعد، جداول زمنية منشودة ابعتبارها مؤرشات للأداء. أأما املؤسسات ال

ىل  9حّددت جداول زمنية أأطول لس تكامل التحقيق ) خمتلفة خملتلف أأشاكل سوء  منشودةُمهال شهرا( أأو أأهنا حّددت  12اإ

 املزعوم. السلوك

يوما لس تكامل التقيمي الأويل وهمةل س تة أأشهر لس تكامل التحقيق الاكمل تُعدان هملتني  30وترى جلنة الرقابة أأن همةل  .7

 تني وميكن اعتبارهام أأفضل ممارسة يف هذا الصدد.مناس ب 

اجلداول الزمنية احملّددة يف الويبو مناس بة معوما ملعاجلة ادعاءات سوك السلوك يف  اعتربت جلنة الرقابة أأنويف حني  .8

هنا الوقت امل  ىل أأن خمتلف واثئق الس ياسات حتتوي عىل جداول زمنية دقيقة فامي خيص معظم اخلطناسب، فاإ وات أأشارت اإ

(. أأشهر. وعالوة عىل ذكل، ل يوجد اس تخدام متسق للوحدات الزمنية املطبقة )أأايم تقوميية، أأايم معل، الإجرائية، ليس لكها

ىل  قرار ابس تالم أأن كام أأشارت جلنة الرقابة اإ شاكوى الانتقام ول س ياسة امحلاية من الانتقام ل حتّدد أأي جدول زمين لالإ

 بل مكتب الأخالقيات مبجّرد اس تالم تقرير التحقيق.صدور القرار الهنايئ من ق ل

ولضامن الاتساق يف اس تخدام اجلداول الزمنية وتيسري رصد تنفيذها، أأوصت جلنة الرقابة بأأن يقوم مدير شعبة  .9

ل من أأايم بد والأشهرلتقوميية الرقابة ادلاخلية مبواءمة س ياسة التحقيق مع ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية، ابس تخدام الأايم ا

ىل " يوما تقومييا". وأأوصت  30يوم معل" يف س ياسة امحلاية من الانتقام بعبارة " 30العمل. وابملثل، ينبغي استبدال الإشارة اإ

جلنة الرقابة كذكل بتضمني الزتام رصحي ابلإقرار ابس تالم شاكوى الانتقام يف غضون س بعة أأايم تقوميية وحتديد جدول زمين 

 يوما تقومييا بعد اس تالم تقرير التحقيق، عىل سبيل املثال( 30هنايئ خبصوص الشكوى )يف غضون منشود لصدور قرار 

 غالبا ما تتسبّب أأو تسهم يف تأأخري اس تكامل التحقيقات بشلك كبري.وحّددت جلنة الرقابة عوامل أأخرى  .10
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ىل كيان خاريج مس تقل للتحقيق فهيا، وذكل ب  (أأ ) سبب وجود يقتيض عدد من قضااي التحقيق الإحاةل اإ

تضارب يف املصاحل أأو بسبب الطابع احلّساس أأو املعقّد للمسأأةل. وحيامث اشرتط ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية 

ذكل، حتّدد جلنة الرقابة وتقرتح كياان مناس با للتحقيق يف املسأأةل. ويف كثري من الأحيان، ل يكون احملققون 

ملهمة يف وقت قصري بعد اقرتاهحا علهيم. ولكن حىت يف اخلارجيون املؤهلون عىل اس تعداد لالضطالع اب

ن  ىل احلالت اليت اكن فهيا احملقق املقرتح مس تعدا للقيام ابملهمة، فاإ معلية التعاقد مع أأن جلنة الرقابة أأشارت اإ

ىل  ذكل احملقق اخلاريج اكنت غالبا تأأخري كبري. وعليه اقرتحت جلنة الرقابة أأن يس تخدم مدير مطّوةل وأأدت اإ

شعبة الرقابة ادلاخلية مستشاري حتقيق حتّددمه جلنة الرقابة عىل أأساس التوكيل ليعاجلوا يف الوقت املناسب 

ىل كيان خاريج. وقِبل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية  القضااي اليت تُطرح يف املس تقبل وتُشرتط فهيا الإحاةل اإ

طارية" مع مجموعة من الأفراد وهو يعمل الآن، ابلتشاور مع جلنة الرقابة، عىل وضالتوصية  ع "اتفاقات اإ

 والرشاكت اختريت مس بقا لالضطالع مبهامت التحقيق.

ومن العوامل الأخرى اليت تتسبّب يف التأأخري، واليت لحظهتا جلنة الرقابة يف عدد من القضااي، نقص  (ب)

تعاون الأشخاص حمّل التحقيق يف معلية التحقيق، لأس باب حصية مزعومة يف غالب الأحيان. كام لحظت 

احملققني، عه ملضايقة من قبل جلنة الرقابة حالت واجه فهيا الشخص حمّل التحقيق معلية التحقيق ابدعاء خضو 

وأأحدث ابلتايل حاةل من حالت تضارب املصاحل احملمتل. وحىت عندما يتبنّي أأن تكل الادعاءات غري مرّبرة، 

ىل أأن يُفصل فهيا. هنا تعرقل معلية التحقيق ول ميكن للمحققني املشاركني يف التحقيق امليض يف معلهم اإ  فاإ

هال ملزمة. ففي حني يد عىل أأن اجلداول الزمنية احملّددة يه جداول منشودة وليست مُ وأأخريا، توّد جلنة الرقابة التأأك  .11

ميكن معاجلة حالت التحقيق البس يطة يف غضون أأطر زمنية أأقرص، فقد يلزم ختصيص وقت أأكرب ملعاجلة القضااي الأكرث 

ىل اس تكام ل حتقيق مضن اجلداول الزمنية املنشودة تعقيدا والأوسع نطاقا. ول ينبغي، حتت أأي ظرف اكن، أأن يؤثر السعي اإ

 عىل نوعية التحقيق.

 وأأوصت جلنة الرقابة مبا ييل: .12

مع ميثاق الويبو ( IOD/IP/2017/1أأن يقوم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية مبواءمة س ياسة التحقيق ) (أأ )

اجلداول  بدل من أأايم العمل لأغراض حتديد والأشهرلتقوميية للرقابة ادلاخلية، ابس تخدام الأايم ا

 املنشودة. الزمنية

(، ابس تخدام الأايم التقوميية OI/33/2017أأن تنظر الأمانة يف تعديل س ياسة امحلاية من الانتقام )و  (ب)

نشاء الزتام  ابلإقرار ابس تالم شاكوى الانتقام بدل من أأايم العمل لأغراض حتديد اجلداول الزمنية املنشودة، واإ

الشاكوى من قبل زمين منشود لصدور قرار هنايئ خبصوص جدول همةل معّينة، وحتديد  يف غضون

 الأخالقيات. مكتب
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ذكورتني. وقد رشع مدير شعبة عىل التوصيتني املموافقهتام لك من املدير العام ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية  وأأبدى .13

دخال تعديالت عىل س ياسة التحقيق وفقا ذلكل.  الرقابة ادلاخلية فعال يف اإ

 القرار التالية:وتُقرتح فقرة  .14

ن جلنة الربانمج واملزيا .15 نية أأحاطت علام اإ

 .WO/PBC/30/14الوثيقة  مبضمون

 ]هناية الوثيقة[


