A

WO/PBC/30/2

األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 2 :يوليو 2019

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثالثون

جنيف ،من  8إىل  12يوليو 2019
تقرير جلنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة

من إعداد جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة

 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" (اللجنة الاستشارية) ،اذلي أعدّته اللجنة
الاستشارية وغطت فيه الفرتة من  6يوليو  2018إىل  14يونيو .2019
.2

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة:

 .3أوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية
العامة للويبو ابإلحاطة علام بتقرير جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة
(الوثيقة .)WO/PBC/30/2
[ييل ذكل تقرير جلنة الويبو الاستشارية
املس تقةل للرقابة]
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التقرير الس نوي
للجنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
عن الفرتة من  6يوليو  2018إىل  14يونيو 2019
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أوال .مقدمة
 .1ت ُقدِّم جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة (اللجنة الاستشارية) – وفقا الختصاصاهتا – تقريرا س نواي إىل جلنة
الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) وإىل امجلعية العامة للويبو.
 .2و ُأنشئت اللجنة الاستشارية يف  .2005ويه هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة للويبو وللجنة املزيانية ،كام أهنا تضطلع
بدور جلنة خرباء استشارية مس تقةل ،وهتدف إىل مساعدة امجلعية وجلنة الربانمج يف ممارسة مسؤولياهتام الرقابية.
 .3ويغطي هذا التقرير الفرتة من  6يوليو  2018إىل  14يونيو  .2019ويُقدِّم القسم الثاين منه حملة عامة عن ادلورات
القسم الثالث تفاصيل املسائل اليت اس تعرضهتا اللجنة
الفصلية للجنة الاستشارية وتشكيلها وأساليب معلها .ويُقدِّم ُ
الاستشارية خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.

اثنيا .ادلورات الفصلية والتشكيل وأساليب العمل
ادلورات الفصلية
 .4خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،عقدت اللجنة الاستشارية أربع جلسات فصلية :يف الفرتة من  15إىل 19
أكتوبر ( 2018ادلورة اخلسون)؛ ومن  4إىل  7ديسمرب ( 2018ادلورة احلادية واخلسون)؛ ومن  19إىل  22مارس 2019
(ادلورة الثانية واخلسون)؛ ومن  11إىل  14يونيو ( 2019ادلورة الثالثة واخلسون) .وتعقد اللجنة الاستشارية ،وفقا
الختصاصاهتا ،اجامتعا إعالميا مع ممثيل ادلول األعضاء عقب انهتاء لك دورة ،وتنرش تقارير دوراهتا عىل موقع الويبو
اإللكرتوين.

تشكيل اللجنة الاستشارية وإجراء اختيار األعضاء اجلدد
 .5تتألف اللجنة الاستشارية من س بعة أعضاء مُختارين من مجموعات الويبو اجلغرافية ،ويعملون بصفهتم الشخصية
وبشلك مس تقل عن ادلول األعضاء .وانتخبت اللجنة الاستشارية يف دورهتا احلادية واخلسني املعقودة يف ديسمرب ،2018
وفقا الختصاصاهتا ونظاهما ادلاخيل ،الس يدة ماراي فيسني ميلبورن يف منصب الرئيسة ،والس يدة اتتياان فاس يليفا يف منصب
انئبة الرئيسة.
 .6ووفقا لعملية الاختيار الواردة يف الفقرة  28من الوثيقة  ،WO/GA/39/13تتألف اللجنة الاستشارية حاليا من
األعضاء التالية أسامؤمه:
 الس يدة ماراي فيسني ميلبورن ،رئيسة (مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب)؛ والس يدة اتتياان فاس يليفا ،انئبة رئيسة (مجموعة دول آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية)؛ والس يد غابور آمون (مجموعة دول أورواب الوسطى والبلطيق)؛ والس يد موكيش آراي (اجملموعة اآلس يوية)؛ والس يد إغربت اكلتنباخ (اجملموعة ابء)؛ والس يد عامثن رشيف (اجملموعة األفريقية)؛ والس يد زانغ لونغ (الصني).وال يزال التشكيل احلايل للجنة يعكس التوازن واملزج املناسب للمهارات والتخصصات واخلربات.
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 .7ومبا أن والية العضوين املمثلني للك من مجموعة دول أورواب الوسطى والبلطيق واجملموعة ابء ستنقيض يف
 31يناير ُ ،2020رشع العمل بعملية الاختيار الواردة يف الفقرة  28من الوثيقة .WO/GA/39/13
 .8ويف ادلورة الثانية واخلسني ،أبلغ أمني هيئة التحكمي اللجنة بأن إعالن الشغور قد أسفر عن تلقي  157طلبا ،اع ُترب
 78طلبا مهنا مؤهال ،أي أهنا تس تويف املتطلبات األساس ية .واستنادا إىل مصفوفة تقيمي مت الاتفاق علهيا مس بقا مع هيئة
التحكمي ،اس تعرضت اللجنة هذه الطلبات الـ  78وصنّفهتا ،وسلطت الضوء عىل  13مرحشا دلهيم أكرب عدد من ادلرجات.
 .9ووفقا للعملية السارية ،مشلت الطلبات املقدمة إىل اللجنة لتقيميها مرحشني من اجملموعات اإلقلميية املمثةل ابلفعل يف
اللجنة واذلين من غري املرحج أن يمت اختيارمه .وترى اللجنة أن الرتكزي عىل الطلبات املقدمة من اجملموعات ذات األولوية ،أي
تكل اجملموعات اليت مل تعد ممثةل يف اللجنة ،من شأنه أن حيسن كفاءة العملية .وتدرك اللجنة أن أي تغيريات إجرائية
ستتطلب مراجعة معلية الاختيار وتناوب أعضاء اللجنة الاستشارية عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .WO/GA/39/13ومن
مثّ ،تود اللجنة اإلشارة إىل هذه املسأةل يف مرحةل مبكرة لتنظر فهيا ادلول األعضاء قبل معلية الاختيار التالية.

أساليب العمل
 .10ليست اللجنة هيئة تنفيذية ،وإمنا تقوم بإسداء املشورة من خالل تعاوهنا مع املدير العام للويبو وغريه من كبار
املديرين ،مثل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،ورئيسة مكتب الويبو بشأن األخالقيات ،وأمني املظامل ،ومراجع احلساابت
اخلاريج .وتستند تكل املشورة أساسا إىل التقارير واملعلومات اليت ت ُقدم إلهياُ .وُتري اللجنة أيضا مداوالت داخلية بشأن
املسائل ذات الصةل قبل أن تتوصل إىل اس تنتاجاهتا.
 .11وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،تلقت اللجنة إحاطات بشأن قطاع القضااي العاملية وقطاع التمنية .وقدمت هذه
الاجامتعات مع كبار مديري الربامج وفرقهم نظرة عامة وشامةل عن وظائف الويبو وأنشطهتا املوضوعية ،وأاتحت لل ّجنة
استيعاب س ياق مسؤولياهتا الرقابية والاستشارية عىل حنو أحسن.

تعرضة
اثلثا .املسائل املُس َ
ألف .الرقابة ادلاخلية
خطة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ خطة العمل
 .12اس تعرضت اللّجنة يف دورهتا احلادية واخلسني مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية خطة العمل الس نوية للرقابة املقرتحة
لعام  2019واكنت راضية عن املهنجية املطبقة القامئة عىل اخملاطر .وتضمنت خطة العمل الس نوية لعام  2019مخس معليات
تدقيق داخلية وثالث معليات تقياميت ومعليتني من معليات التدقيق والتقيمي املشرتكة .وخالل ادلورة الثانية واخلسني،
أبلغت الشعبة اللجنة أنه بناء عىل طلب اإلدارة ،متت إضافة مراجعة ملرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات إىل خطة
العمل ،إذ هيدف هذا املرشوع إىل حتسني إدارة النقد وتقليل التعرض خملاطر رصف العمالت األجنبية فامي يتعلق برسوم
معاهدة الرباءات ،واعتربت اللجنة أن املراجعة هممة للغاية ورحبت بإدراهجا يف خطة العمل.
 .13وانقشت اللجنة يف لك دورة من دوراهتا تقرير نشاط شعبة الرقابة ادلاخلية عن الفرتة السابقة مع مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية .وتود اللجنة أن تعرب عن ارتياهحا للتقدم اذلي أحرزته شعبة الرقابة ادلاخلية يف تنفيذ خطط معلها.
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التقرير الس نوي لشعبة الرقابة ادلاخلية
 .14اس تعرضت اللّجنة يف دورهتا الثالثة واخلسني مرشوع التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،اذلي يشمل
الفرتة من  1يوليو  2018إىل  30يونيو  .2019وتوافق اللجنة عىل رأي مراجع احلساابت اخلاريج اذلي مفاده أنه من
املس تحسن أن توامئ شعبة الرقابة ادلاخلية الفرتة املشموةل ابلتقرير مع فرتة خطة العمل الس نوية (من  1يناير إىل 31
ديسمرب) .ولن يضمن ذكل تطابق معليات التخطيط وإعداد التقارير حفسب ،بل سيسهم يف متهيد السبيل إلصدار بيان
س نوي بشأن الرقابة ادلاخلية أيضا.

موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية
 .15خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،واهجت شعبة الرقابة ادلاخلية العديد من الوظائف الشاغرة واليت طال أمدها يف
بعض األحيان .إذ إن منصب رئيس قسم التدقيق ادلاخيل ظل شاغرا منذ يونيو  2017إىل غاية يوليو  .2018وس يظل
منصب كبري املدققني ادلاخليني شاغرا إىل غاية أغسطس  .2019والحظت اللجنة بقلق طول فرتة معلية التوظيف يف هذه
احلاالت وتأثريها عىل قدرة الرقابة .ومع ذكل ،أقرت اللجنة ابجلهود اخلاصة اليت بذلهتا شعبة الرقابة ادلاخلية لتحقيق النتاجئ
املتوخاة عىل الرمغ من قيود التوظيف هذه.

مساعد شعبة الرقابة ادلاخلية
 .16يمت توفري ادلمع اإلداري لوظيفة التحقيق من قبل مساعد يف مس توى  .G4وأصبح هذا املنصب شاغرا يف ديسمرب
 .2018وترى اللجنة أن مس توى الوظيفة احلايل قد ال يكون اكفيا الس تقطاب املوظفني املؤهلني لهذه املهمة البالغة
احلساس ية واحلفاظ علهيم يف املنصب .وذلكل ،تدمع اللجنة نية مدير شعبة الرقابة ادلاخلية بإعادة توزيع الواجبات املتعلقة
ابلتحقيق عىل منصب آخر داخل شعبة الرقابة ادلاخلية والسعي إىل ترقية املنصب املذكور إىل املس توى املناسب.
 .17وانقشت اللجنة مع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية مسأةل إعداد مزيانية الشعبة وجشعت املدير عىل مراعاة احلاجة
املزتايدة إىل الاس تعانة ابملستشارين اخلارجيني عندما حيول تضارب املصاحل دون قيام شعبة الرقابة ادلاخلية بإجراء
بعض التحقيقات.

التدقيق ادلاخيل
 .18خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اس تعرضت اللجنة الاستشارية ،جنبا إىل جنب مع شعبة الرقابة ادلاخلية واإلدارة،
مخسة تقارير للتدقيق ادلاخيل:






التدقيق يف األنظمة األمنية للنفاذ املادي ()IA 2018-04
التدقيق يف حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية ()IA 2018-03
التدقيق يف الصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو ()IA 2018-05
التدقيق يف مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات ()IA 2018-06
التدقيق يف تنفيذ اسرتاتيجية تأمني املعلومات ()IA 2018-06
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 .19ونُرشت تقارير التدقيق يف حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية ،والصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو ،ومرشوع
بنصها الاكمل عىل موقع الويبو اإللكرتوين.
املقاصة التجرييب ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات ّ
 .20وأشارت اللجنة ابرتياح إىل موافقة اإلدارة عىل النتاجئ وقبولها ابلتوصيات يف مجيع احلاالت.

التقيمي
 .21أحاطت اللجنة علام ،يف دورهتا الثانية واخلسني ،بصدور نسخة حمدثة من دليل التقيمي ،هبدف جعهل يف متناول
مجهور يتجاوز خرباء التقيمي .ورحبت اللجنة ابلتعديالت املدخةل ،اليت سلّطت الضوء عىل مجةل أمور من بيهنا ،العوامل
الرئيس ية اليت تفيض إىل جناح معليات التقيمي ،ووحضت اس تخدام نتاجئ التقيمي.
 .22واس تعرضت اللجنة أيضا اختصاصات اس تعراض اجلودة اخلاريج لوظيفة التقيمي ،ويه معلية جيب القيام هبا لك
مخس س نوات وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية .واقرتحت اللجنة إدراج مسأةل سهوةل اس تخدام منتجات التقيمي يف اجلوانب اليت
سيمت النظر فهيا.
 .23وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اس تعرضت اللجنة الاستشارية ،ابالشرتاك مع شعبة الرقابة ادلاخلية واإلدارة ،أربعة
تقارير للتقيمي:
 تقيمي الربانمج  :18امللكية الفكرية والتحدايت العاملية ()EVAL 2017-03
 تقيمي تمنية الكفاءات واملهارات يف جمال امللكية الفكرية ()EVAL 2017-05
 تقيمي الربانمج التجرييب بشأن التطوير املهين والوظيفي ()EVAL 2018-01
 التقرير التجميعي الس تعراض التقيمي بشأن منتجات الويبو التقيميية ()EVAL 2018-03
بنصها الاكمل عىل موقع الويبو اإللكرتوين.
 .24ونُرشت اكفة تقارير التقيمي ّ

التحقيق
 .25قام مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،عىل النحو املنصوص عليه يف ميثاق الرقابة ادلاخلية ،بإطالع اللجنة يف لك دورة
من دوراهتا عىل حاةل قضااي التحقيق وعددها ،مع تقدمي تفصيل للشاكوى الواردة والشاكوى املثبتة حسب فئة سوء السلوك.
 .26ويف وقت كتابة هذا التقرير ،اكنت هناك  14حاةل حتقيق مفتوحة ،من بيهنا ثالث حاالت قيد التقيمي األويل ،ودخلت
مثاين حاالت أخرى مرحةل التحقيق الاكمل .ومت تسجيل معظم هذه احلاالت املعلقة يف عايم  2018و  .2019ووفقا مليثاق
الرقابة ادلاخلية ،ويف احلاالت اليت تنطوي عىل تضارب حممتل يف املصاحل من قبل شعبة الرقابة ادلاخلية ،اس تعرضت اللجنة
لك حاةل ابلتفصيل وقدمت املشورة إىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية واملوظفني اآلخرين.
 .27وإذ أعربت اللجنة عن ارتياهحا إزاء التوقيت اإلجاميل اذلي تناولت فيه الشعبة الشاكوى واس تمكلت التحقيقات،
أشارت اللجنة من جديد إىل قلقها بشأن التأخريات الكبرية يف بعض احلاالت ،وذكل بسبب غياب التعاون من قبل
اخلاضعني للتحقيق أو مقديم الشاكوى أثناء التحقيق.
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 .28وطرأت تأخريات أيضا يف احلاالت اليت مل تمتكن فهيا شعبة الرقابة ادلاخلية من إجراء التحقيق ،بسبب تضارب
املصاحل أو ألس باب أخرى ،مما أدى إىل رضورة الاس تعانة مبحققني خارجيني .وبناء عىل توصية اللجنة ،يقوم مدير شعبة
الرقابة ادلاخلية بإنشاء قامئة من خرباء التحقيق اخملتارين مس بقا الس تخداهما من قبل اللجنة .واللجنة مقتنعة بأن هذه القامئة،
تيس إرشاك حمققني خارجيني يف الوقت املناسب عىل حنو أحسن.
مبجرد مبارشة العمل هبا ،س ّ

ابء .املراجعة اخلارجية للحساابت
 .29خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،تفاعلت اللجنة ابنتظام مع مراجع احلساابت اخلاريج ،وهو رئيس املكتب الوطين
ملراجعة احلساابت يف اململكة املتحدة .وأجرت اللجنة جلسات خاصة مع مراجع احلساابت اخلاريج.
 .30وانقشت اللجنة يف دورهتا اخلسني مع مراجع احلساابت اخلاريج تقرير ختطيط مراجعة احلساابت فامي يتعلق مبراجعة
البياانت املالية لعام  ،2018وال س امي تقيمي اخملاطر والرتكزي عىل التدقيق اخملطط .وأعربت اللجنة عن رسورها للتحليل اذلي
قدمه مراجع احلساابت اخلاريج وخلصت إىل أن خطة التدقيق تغطي خماطر التدقيق الكبرية ،مبا يف ذكل اجملاالت ذات
الاهامتم اخلاص أو اليت هتم ادلول األعضاء.
 .31وانقشت اللجنة يف دورهتا احلادية واخلسني مع مراجع احلساابت اخلاريج حاةل التدقيق يف منتصف املدة واملسائل
املنبثقة عن ذكل.
 .32كام انقشت اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلسني مع مراجع احلساابت اخلاريج واملراقب املايل تقرير مراجع احلساابت
اخلاريج عن بياانت الويبو املالية لعام  2018وتقرير إمتام التدقيق املتعلق به ،واذلي عرض ابلتفصيل النتاجئ الرئيس ية ملراجعة
احلساابت اليت تدمع الرأي اليت خلصت إليه معلية املراجعة.
 .33وأشارت اللجنة مع الارتياح إىل أن الويبو قد حصلت عىل رأي غري متحفظ يف مراجعة احلساابت ،وأن مراجع
احلساابت اخلاريج يشهد عىل اجلودة العالية لبياانت الويبو املالية .و ّ
استشف مراجع احلساابت اخلاريج جماال لتبس يط
البياانت املالية من خالل تركزي التعليق املايل عىل اجلوانب املادية الرئيس ية املتعلقة ابألداء املايل والصحة املالية .و ّأقر مراجع
احلساابت اخلاريج ابجلودة العالية إلطار الويبو للرقابة ادلاخلية ونضجه والبيان الس نوي بشأن الرقابة ادلاخلية .كام أوىص
مبزيد من التحسني من خالل الاس تفادة من فرص حتليل البياانت ألمتتة رصد العمليات التجارية األساس ية.
 .34ونظرا ألن مراجعة أداء هذا العام ركزت عىل اإلدارة القامئة عىل النتاجئ وعىل إدارة املوارد البرشية ،فإن معظم
توصيات مراجعة احلساابت الس تة عرش املقدمة اكنت موهجة حنو زايدة حتسني هذين اجملالني .إذ تتعلق إحدى هذه
التوصيات مبواءمة مؤرشات األداء املس تخدمة يف اإلدارة القامئة عىل النتاجئ وإطار اإلبالغ ادلاخيل من أجل تسهيل معلية
اختاذ القرارات من قبل اإلدارة.
 .35وتثين اللجنة عىل مراجع احلساابت اخلاريج جلودة التقرير ومدى سهوةل قراءته وتوقيته وتتطلع إىل مواصةل
التفاعل معه.
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جمي .التقارير املالية
 .36يف ادلورة الثانية واخلسني ،أطلع املراقب املايل ومدير شعبة الشؤون املالية اللجنة عىل مرشوع البياانت املالية
للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  .2018ووفقا لبيان األداء املايل ،ارتفع إجاميل اإليرادات مببلغ  21مليون فرنك سويسي،
ويُعزى ذكل أساسا إىل زايدة كبرية يف رسوم نظايم معاهدة الرباءات ومدريد .واخنفضت النفقات مببلغ  19مليون فرنك
سويسي ،ويعزى ذكل أساسا إىل اخنفاض تاكليف المتويل .كام ُتاوز الفائض  42مليون فرنك سويسي ،أي بزايدة تقارب
 24مليون مقارنة بعام  .2017ووفقا لبيان الوضع املايل ،يف  31ديسمرب  ،2018بلغ صايف أصول الويبو  261مليون فرنك
سويسي ،بزايدة قدرها  59مليون مقارنة بعام .2017
 .37ويف ادلورة الثالثة واخلسني ،أطلع املراقب املايل ومدير شعبة الشؤون املالية اللجنة عىل بعض التعديالت الطفيفة
اليت أدخلت عىل مرشوع البياانت املالية اس تجابة لتوصيات مراجع احلساابت اخلاريج.
دال .إدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية

األمن وسالمة املعلومات
 .38يف ادلورة اخلسني ،قدم كبري موظفي األمن إىل اللجنة معلومات حمدّثة عن اسرتاتيجية الويبو لسالمة املعلومات
للفرتة  .2021-2016وتدرك اللجنة أن جمال أمن املعلومات العايل اخلطورة هو جمال يكتيس أمهية حامسة لنجاح الويبو
املس متر يف جمال األعامل .وأعربت اللجنة عن ارتياهحا للهنج املنظم املتبع ،والتحليل املقدم والتقدم املطرد يف تنفيذ املشاريع
الواردة يف خطة سالمة معلومات املؤسسة للفرتة .2020-2016
 .39و ُأطلعت اللجنة أيضا عىل خطة األمن اإلسرتاتيجية للفرتة  2021-2016والنتاجئ اخملطط لها وحاةل املشاريع اخملتلفة يف
إطار هذه اخلطة.

إطار الويبو للرقابة ادلاخلية
 .40خالل ادلورة اخلسني ،قدم ّ
لك من مدير ختطيط الربامج والشؤون املالية (املراقب املايل) واملراقب املايل املساعد
إىل الل ّجنة آخر املس تجدات بشأن اإلجراءات املتخذة واخملطط لها لتعزيز إطار الويبو للرقابة ادلاخلية .ورحبت اللجنة ،عىل
وجه اخلصوص ،ابلرشوع ّمعا قريب يف برانمج التعلمي اإللكرتوين بشأن إذاكء الوعي إزاء الغش واملراجعة اجلارية لس ياسة
الويبو ملاكحفة الغش .كام أثنت اللجنة عىل اإلدارة لزايدة اس تخدام حتليالت البياانت من أجل أمتتة املراقبة واإلبالغ عن
الاس تثناءات .وبغية ُتنب الازدواجية يف هذه الضوابط املضمنة ،تعمل شعبة الرقابة ادلاخلية عىل إعادة تصممي وتركزي
أنشطهتا املس مترة للتدقيق.

إطار الويبو للمساءةل
 .41انقشت اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلسني مع املراقب املايل ومساعد املراقب املايل إطار الويبو للمساءةل اذلي صدر
مؤخرا ( .)WO/PBC/29/4ورحبت الل ّجنة ابلوثيقة اليت تضم خمتلف عنارص املساءةل بطريقة منظمة وبشلك واحض.
جيسد
والحظت اللجنة أن العنرص  - 5املعلومات والاتصاالت يركز عىل التواصل مع األطراف اخلارجية ،واقرتحت أن ّ
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أيضا التواصل مع أحصاب املصلحة ادلاخليني .واقرتحت اللجنة أيضا أن ُتري اإلدارة تقيامي لتنفيذ اإلطار يف وقت مناسب
يف املس تقبل.
هاء .تنفيذ توصيات الرقابة
 .42اس تعرضت اللجنة ،يف لك دورة من دوراهتا ،حاةل تنفيذ توصيات الرقابة ،بناء عىل البياانت املقدمة من قاعدة
البياانت املركزية لشعبة الرقابة ادلاخلية  .TeamCentralويف وقت كتابة هذا التقريرُ ،أبلغت اللجنة أن عدد توصيات
الرقابة املفتوحة بلغ  155توصية ،مهنا  44( 68يف املائة) ذات أولوية عالية .وبلغ مجموع التوصيات الناُتة عن الزتامات الرقابة
ادلاخلية  132توصية ( 85يف املائة)؛ وصدرت توصيتان عن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .ومنذ بداية الفرتة املشموةل
ابلتقرير ،اخنفض العدد اإلجاميل للتوصيات املفتوحة بنس بة  14يف املائة؛ وأعربت اللجنة عن ارتياهحا ألن اإلدارة وشعبة
الرقابة ادلاخلية تراقبان بنشاط حاةل توصيات الرقابة وتعمالن عىل تنفيذها تنفيذا الاكمل.
 .43ويف ضوء العدد الكبري من التوصيات العالقة منذ وقت طويل اليت قدّمهتا شعبة الرقابة ادلاخلية ،اقرتحت اللجنة
إجراء مراجعة دورية للتأكد من أهنا ال تزال سديدة ،وإعادة تقيمي مس توى اخملاطر املتبقية .و ُأبلغت اللجنة أن األمانة والشعبة
تعزتمان اس تعراض التوصيات اليت ُقدمت قبل ثالث س نوات عىل األقل حبلول هناية الس نة.
 .44والحظت اللجنة يف دورهتا احلادية واخلسني أن عددا من التوصيات اليت قدهما مراجع احلساابت اخلاريج السابق
قد وصفهتا اإلدارة بأهنا "مكمتةل" ،ولكهنا ال تزال تنتظر موافقة مراجع احلساابت اخلاريج احلايل .ومن ّمث ،اس تعرض مراجع
احلساابت اخلاريج توصيات املراجعة اخلارجية املعلقة وأكد أن  12مهنا قد اكمتلت ،يف حني أن س بع مهنا ال تزال قيد
التنفيذ .واقرتحت اللجنة أن تقوم شعبة الرقابة ادلاخلية مبواءمة إحصاءاهتا بشأن توصيات املراجعة اخلارجية مع البياانت
املقابةل يف تقرير مراجع احلساابت اخلاريج عن بياانت الويبو املالية لعام .2018
 .45كام اس تعرضت اللجنة ،يف دورهتا اخلسني ،ومرة أخرى يف دورهتا الثالثة واخلسني ،حاةل التوصيات اليت قدمهتا
وحدة التفتيش املشرتكة واملوهجة إىل الرؤساء التنفيذيني .وأعربت اللجنة عن ارتياهحا للتقدم احملرز يف تنفيذ هذه التوصيات
والطريقة املنظمة اليت ترصد هبا األمانة معلية التنفيذ وتقدم التقارير عهنا .ويف وقت كتابة هذا التقرير ،مل يكن هناك سوى 14
توصية معلقة من تقارير وحدة التفتيش املشرتكة الصادرة يف عام  2018والس نوات السابقة ،واكن معظمها قيد التنفيذ الفعيل.
واو .األخالقيات وأمني املظامل

مكتب األخالقيات
 .46وفقا الختصاصاهتا ،تقوم اللجنة ،يف دورهتا األخرية من العام السابق ،مبراجعة خطة العمل الس نوية املقرتحة ملكتب
األخالقيات وتقدمي املشورة بشأهنا .ونظرا ألن اللجنة مل تتلق خطة العمل املقرتحة لعام  2019يف الوقت احملدد للمراجعة،
فقد اس تعرضت اللجنة وأحاطت علام خبطة العمل  2019اليت وافقت علهيا اإلدارة ابلفعل .وتضمنت خطة العمل خمتلف
األنشطة اخملطط لها يف إطار جماالت املسؤولية املس ندة إىل مكتب األخالقيات ،وتناولت مجةل أمور من بيهنا مس توايت
األولوية والنتاجئ املتوقعة والتوارخي املس هتدفة املعمول هبا ،عىل النحو اذلي اقرتحته اللجنة .كام اقرتحت اللجنة امليض قدما يف
حتسني نسق خطط العمل املس تقبلية ،عىل سبيل املثال ،من خالل تضمني بياانت القضااي املُحاةل املتوقعة .وتتوقع اللجنة من
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رئيسة مكتب األخالقيات أن تقدم يف املس تقبل خطة العمل الس نوية املقرتحة قبل وضع صيغهتا الهنائية الس تعراضها وإسداء
املشورة بشأهنا.
 .47وتنص الاختصاصات عىل أن تس تعرض اللجنة س ياسات األخالقيات املقرتحة وتقدم املشورة بشأهنا .ويف الوقت
احلايل ،ال يزال معل مكتب األخالقيات خاضعا للتعلاميت املكتبية ملكتب الويبو لألخالقيات ( ،)OI 25/2010الصادرة يف
يونيو  ،2010واليت عفا علهيا الزمن .ويف مايو  ،2018قدمت اللجنة تعليقات واقرتاحات مس تفيضة بشأن تعلاميت مكتبية
جديدة مقرتحة ملكتب األخالقيات يف الويبو .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اتبعت اللجنة ابنتظام حاةل هذه الوثيقة اليت
ت ُعىن ابلس ياسات ،واليت تعتربها أساس ية إلدارة مكتب األخالقيات عىل حنو رش يد وحتديد واليته .ويف وقت كتابة هذا
التقرير ،مل تكن اللجنة قد تلقت بعد نسخة منقحة من تكل الوثيقة .والزتمت رئيسة مكتب األخالقيات بتقدمي مرشوع منقح
قبل ادلورة الرابعة واخلسني لل ّجنة من أجل مزيد املراجعة واملناقشة ،حسب الاقتضاء.
سن س ياسة الويبو بشأن اإلفصاح املايل وإعالن املصاحل
 .48ويف نومفرب  ،2017وبعد التشاور مع اللجنة الاستشارية ،مت ّ
( .)OI/36/2017وبناء عىل اخلربة املكتس بة حىت اآلن ،أعدت الويبو مجموعة من التعديالت املقرتحة عىل الس ياسة
لتطبيقها عىل دورة اإليداع لعام  .2018واس تعرضت اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلسني التغيريات املقرتحة وأعربت عن
ارتياهحا للتفسريات اليت قدمهتا رئيسة مكتب األخالقيات .وأشارت اللجنة إىل أن مراجع احلساابت اخلاريج س يواصل
مراجعة إعالانت اإلفصاح املايل وإعالن املصاحل؛ ومع ذكل ،سوف تقوم رئيسة مكتب األخالقيات يف املس تقبل مبراجعة
معليات اإلفصاح عن معايري التدقيق ادلولية للقطاع العام لضامن توافرها يف الوقت املناسب إلعداد البياانت املالية الس نوية.
 .49ويف ادلورة الثالثة واخلسني ،قدمت رئيسة مكتب األخالقيات تقريرا مرحليا شفواي .وأشارت اللجنة ابرتياح إىل أن
ادلمع اإلداري بدوام جزيئ أصبح متاحا ملكتب األخالقيات.

أمني املظامل
 .50انقشت اللجنة يف دورهتا اخلسني مع أمني املظامل تقرير نشاطه لعام  ،2017الصادر يف  15أغسطس  ،2018إضافة
إىل املالحظات والتوصيات الرئيس ية الواردة يف التقرير .كام أطلع أمني املظامل اللجنة عىل تنفيذ اإلخطار ملنع املنازعات .ورأت
اللجنة أن ادلول األعضاء قد تس تفيد من املعلومات الواردة يف تقرير نشاط أمني املظامل وأن الويبو قد تنظر ابلتايل يف تقدمي
تقارير يف املس تقبل إىل جلنة التنس يق .ويف وقت كتابة هذا التقرير ،مل يكن تقرير نشاط أمني املظامل لعام  2018متاحا
ليخضع للمراجعة واملناقشة من قبل اللجنة.

زاي .مسائل أخرى
تقارير استامثرات الويبو
 .51بناء عىل طلب ادلول األعضاء ،قدمت اإلدارة إىل اللجنة يف لك دورة من دوراهتا تقارير أداء الاستامثر الشهرية
وتقارير مراقبة الاستامثر الشهرية ،اليت أعدها مستشارو الاستامثر واملتعهد ،عىل التوايل .وتود اللجنة أن توحض أن دورها
يقترص عىل نقل املعلومات الواردة يف تقرير أداء الاستامثر وتقرير مراقبة الاستامثر وال تقدم أي ضامانت يف هذا الصدد.
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 .52ويف ادلورة الثانية واخلسني ،أطلع مدير الشعبة املالية اللجنة عىل إطار الاستامثر وهيلك اإلدارة ،وقدم توضيحات
بشأن تقارير مراقبة الاستامثر وتقارير أداء الاستامثر .وأعربت اللجنة عن ارتياهحا إزاء اإلطار العام وهيلك اإلدارة ،كام أعربت
عن تقديرها للتفسريات املقدمة ،واليت تيس اس تعراض اللجنة لتقارير الاستامثر.
 .53واستنادا إىل املراجعات ادلورية ،تؤكد اللجنة أن املعلومات املقدمة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير تبني أنه خالل الفرتة
املس تعرضة ،واستنادا إىل مؤرش سوق الاستامثر ،حققت مجيع األدوات يف حمفظة استامثرات الويبو النتاجئ املتوقعة ومتت
إدارهتا وفقا السرتاتيجية الاستامثر املعلن عهنا .وابإلضافة إىل ذكل ،تؤكد اللجنة أن املتعهد مل يبلغ عن أية خروقات ،سواء
اكنت نشطة أو سلبية ،وال عن أية اس تثناءات مربرة.
 .54وتؤيد اللجنة رأي مراجع احلساابت اخلاريج اذلي مفاده أنه ال يزال هناك جمال لتقدمي تقارير رمسية أكرث انتظاما من
قبل اإلدارة إلبالغ جلنة املزيانية عن أنشطة الويبو الاستامثرية

التحقيق والعمليات املرتبطة به
 .55خالل ادلورة الثامنة والعرشين ،طلبت جلنة الربانمج واملزيانية من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مراجعة ميثاق
الرقابة ادلاخلية للويبو أو س ياسة التحقيق واقرتاح تعديالت علهيام ،وذكل هبدف توضيح اجلداول الزمنية املس هتدفة يف
معليات اإلبالغ والتحقيق.
 .56واس تعرضت اللجنة يف دورهتا احلادية واخلسني ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية وس ياسة الويبو للتحقيق وس ياسة الويبو
للحامية من الانتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك وبسبب التعاون مع معليات مراجعة احلساابت أو التحقيقات املأذون
هبا حسب األصول ،والواثئق األخرى ذات الصةل ،مع مراعاة التقارير ذات الصةل لوحدة التفتيش املشرتكة وكذكل املامرسات
يف املنظامت األخرى املنضوية حتت لواء منظومة األمم املتحدة.
 .57وخلصت اللجنة إىل أن األطر الزمنية املس هتدفة احملددة يف الويبو اكنت اكفية بشلك عام وأنه ال يوجد ما يربر إدخال
تعديالت عىل ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية .ومع ذكل ،أوصت اللجنة ببعض التعديالت عىل س ياسة التحقيق وس ياسة
امحلاية من الانتقام ،هبدف تعزيز الوضوح وضامن الاتساق يف تطبيق اجلداول الزمنية املقررة .ولهذه الغاية ،شاركت اللجنة مع
األمانة مرشوع تقرير حول "اجلداول الزمنية املس هتدفة للتحقيق والعمليات املرتبطة به" ،مبا يف ذكل تقيمي اللجنة والعديد من
التوصيات املوهجة إىل املدير العام وإىل مدير شعبة الرقابة ادلاخلية .وخالل ادلورة الثانية واخلسني ،وضعت اللجنة
اللمسات األخرية عىل التقرير ،مع إيالء الاعتبار إىل التعليقات الواردة من األمانة .و ُقدم التقرير إىل جلنة الربانمج واملزيانية
يف دورهتا الثالثني (.)WO/PBC/30/14

اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة للجان التدقيق/الرقابة يف منظومة األمم املتحدة
 .58اس تعرضت اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلسني مرشوع تقرير وحدة التفتيش املشرتكة بشأن اس تعراض جلان
التدقيق/الرقابة يف منظومة األمم املتحدة وقدّمت التعليقات بشأنه .وأعربت اللجنة عن رسورها ملالحظة أن الويبو تس تويف
معظم معايري التقيمي الثالثة عرش للجان الرقابة التابعة ملنظومة األمم املتحدة وأن وحدة التفتيش املشرتكة قد أشارت إىل بعض
الرتتيبات يف الويبو عىل أهنّ ا ممارسات جيدة.
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رابعا .مالحظات ختامية
 .59تود اللجنة أن تعرب عن تقديرها للمدير العام ،واإلدارة ،ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،واملستشار القانوين ،ورئيسة
مكتب األخالقيات وكبار املديرين اآلخرين ،إضافة إىل مراجع احلساابت اخلاريج ،عىل وقهتم ووضوهحم وانفتاهحم يف التفاعل
معها ،وعىل ما قدموه من معلومات قيّمة.
[هناية الوثيقة]

