A

WO/PBC/30/5

األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 3 :يوليو 2019

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثالثون
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التقرير السنوي ملدير شعبة الرقابة الداخلية

من إعداد األمانة
 .1وفقاً للفقرة  47من ميثاق الرقابة ادلاخلية ،يقدم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريراً س نو ًاي موجزاً إىل امجلعية العامة
للويبو ،من خالل جلنة الربانمج واملزيانية (التقرير الس نوي) .ويوفر هذا التقرير معلومات عن األنشطة الرئيس ية اليت
اضطلعت هبا شعبة الرقابة ادلاخلية يف الفرتة املمتدة من  1يوليو  2018إىل  30يونيو .2019
.2

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

 .3أحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام
مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة
ادلاخلية" (الوثيقة .)WO/PBC/30/5
[ييل ذكل التقرير الس نوي ملدير شعبة
الرقابة ادلاخلية
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معلومات أساس ية
 .1الغرض من شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية هو توفري رقابة داخلية مس تقةل وفعاةل للويبو ،وفقا لألحاكم املنصوص علهيا
يف ميثاق الرقابة ادلاخلية.
 .2ويقيض ميثاق الرقابة ادلاخلية 1بأن يقدِّم مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا س نواي موجزا إىل امجلعية العامة للويبو،
من خالل جلنة الربانمج واملزيانية .ويتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أنشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجنزت خالل الفرتة
املشموةل ابلتقرير ،مبا يف ذكل نطاق وأهداف هذه األنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز يف تنفيذ توصيات
الرقابة ادلاخلية.
 .3ووفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية ،قدِّمت إىل املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة نسخة من مرشوع التقرير
الس نوي لتقدمي تعليقات عليه؛ و ُأخذت تكل التعليقات يف الاعتبار يف النسخة الهنائية من التقرير.

بعض اإلجنازات البارزة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير
 .4تواصل شعبة الرقابة ادلاخلية تقدمي ادلمع إىل الويبو يف تعزيز الضوابط واملساءةل والشفافية والتعمل ،من خالل إدراج
أدوات وممارسات مبتكرة ومناس بة للغرض املتوىخ ،من ش هنا أن تساعد الويبو عىل رفع املعايري يف جمال إدارة اخملاطر وتنفيذ
الربامج ،إضافة إىل مجةل أمور أخرى.
 .5وقد خضع ميثاق الرقابة يف عام  2018إىل التنقيح ،ليشمل مجةل أمور من بيهنا ،معلومات حمددة بشأن الرشوط اليت
ميكن مبوجهبا تقدمي اخلدمات الاستشارية والتشاورية .ويساعد هذا التوضيح عىل ضامن أن تظل الاس تقاللية وعدم تعارض
املصاحل من بني املبادئ األساس ية يف معل شعبة الرقابة ادلاخلية.
 .6و ُأدجمت التكنولوجيا يف مجموعة األدوات اخلاصة ابلشعبة ،ويس متر اس تخدام أنظمة إدارة التدقيق ،للتشجيع عىل
التخلص من اس تخدام الورق ،وتاكمل تدفقات العمل؛ واس تخدام لوحات حتليل املعلومات املتعلقة ابألعامل لتقدمي معلومات
أفضل عن إدارة التوصيات؛ وتوس يع أدوات حتليل البياانت لتعزيز الضوابط ادلاخلية وإدارة اخملاطر؛ واس تخدام الرسوم
البيانية لتبس يط تقارير التقيمي .وتعاونت الشعبة مع شعبة الاتصاالت وإدارة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت ،وشعبة
املشرتايت والسفر القتناء أداة التدريب اجلديدة لتصوير البياانت املسامة ® Tableauوالتدريب عىل اس تخداهما،
وستس تفيد هذه األداة من حتليالت البياانت يف مجيع الربامج الثالثة.
 .7كام مت تطوير نظام إلدارة القضااي ابحلاسوب داخلياً ،وتطبيقه يف قسم التحقيق التابع لشعبة الرقابة ادلاخلية يف أوائل
عام  .2019والهدف من هذا النظام هو جتميع اكفة جسالت التحقيق وواثئقه .وبذكل ،فهو يتيح تتبع أنشطة التحقيق ويسهل
النفاذ إىل الواثئق واألدةل اخلاصة بلك حاةل .كام حيتوي هذا النظام عىل عنارص للتحمك يف دقة توقيت أنشطة التحقيق
والامتثال اإلجرايئ ،فض ًال عن وحدة لإلبالغ عن األنشطة.

 1انظر الفقرتني  47و 48من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
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 .8ومعلت الشعبة عىل تشجيع التعمل التنظميي من خالل تطوير وحدة عرب اإلنرتنت لتعمل كيفية اس تخدام التقياميت كجزء
من دورة اإلدارة .وتعمل الشعبة عىل توس يع نطاق ادلور اذلي تضطلع به يف جمال ماكحفة الغش وإساءة الاس تخدام من
خالل أنشطة استباقية واحرتازية ،مشل ذكل املشاركة يف معلية لتقيمي خماطر الغش ،وتصممي وحدة تدريبية للتوعية إزاء الغش
ابلتعاون مع مكتب املراقب املايل.
 .9وابدرت الشعبة جبمةل من اإلجراءات من بيهنا تنفيذ متارين مشرتكة بني قسمي التدقيق والتقيمي ،لالس تفادة من أوجه
التآزر احملمتةل ،وتفادي الازدواجية يف اجلهود ،وإضفاء مزيد من القمية .ومتثل معلية املراجعة والتقيمي املشرتكة اجلارية لس ياسة
الويبو يف جمال املساواة بني اجلنسني جتربة رائدة.
 .10وبغية ضامن جودة وظيفة التقيمي ،جيري حالياً الاضطالع بتقيمي خاريج للجودة .ويركز التقيمي عىل قياس أنشطة قسم
التقيمي ومنتجاته وفقًا ملعايري مجموعة التقيمي ابألمم املتحدة لعمليات التقيمي .وس تخضع وظيفتا التدقيق ادلاخيل والتحقيق إىل تقيمي
خاريج للجودة يف عام .2020

مبادئ التخطيط
 .11راعت الشعبة أثناء وضع خطة معلها الرقابية مجةل من العوامل ،من بيهنا تقيمي اخملاطر ودراسة اجلدوى واألثر يف البدل
ودورة الرقابة واآلراء اليت قدّمهتا إدارة الويبو وادلول األعضاء واملوارد املتاحة .وقبل وضع الصيغة الهنائية خلطة معل الرقابة،
ُقدِّم مرشوع خطة الرقابة أيضاً إىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة الس تعراضه وتقدمي املشورة بشأنه وفقاً للفقرة (28أ)
من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
 .12وحتقيقاً ألكرب قدر من التغطية الرقابية وتعظاميً للفعالية يف اس تخدام املوارد احملدودة وتفاد ًاي لالزدواجية احملمتةل يف
األنشطة ،راعت الشعبة أيضاً العمل اذلي أجنزته هيئات رقابة أخرى مثل املدقق اخلاريج ووحدة التفتيش املشرتكة فض ًال
عن التقياميت اليت طلبهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
ُ .13ووزعت خطة الرقابة لعام  2019عىل مجيع مديري الربامج وأتيحت ملوظفي الويبو عرب الش بكة ادلاخلية للويبو.
و ُأجنزت خطة عام  2018وفقاً للجدول الزمين احملدد ويف حدود املزيانية اخملصصة.

املعايري املهنية
 .14تلزتم شعبة الرقابة ادلاخلية يف أنشطة التدقيق اليت جترهيا ابإلطار ادلويل للمامرسات املهنية اذلي أصدره معهد
املدققني ادلاخليني .وابملثل ،تسرتشد الشعبة يف أعامل التحقيق اليت جترهيا ابملبادئ التوجهيية املوحدة واملبادئ التوجهيية
للتحقيق اليت أقرها مؤمتر احملققني ادلوليني .ومتتثل الشعبة يف أنشطة التقيمي اليت جترهيا ابملعايري ادلولية ملامرسات التقيمي كام
حددها فريق األمم املتحدة املعين ابلتقيمي.

مسائل هممة وتوصيات الرقابة العالية األولوية
 .15حيتوي هذا اجلزء عىل معلومات عن النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ويعاجل اخملاطر العالية ذات األولوية املدرجة يف تقارير
الرقابة ادلاخلية :معليات التدقيق والتقيمي وتقارير التورط اإلداري ،اليت صدرت خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير.
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 .16وتتعلق النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ابلتقارير التالية الصادرة خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير:2
(أ) التدقيق يف األنظمة األمنية للنفاذ املادي؛
(ب) والتدقيق يف حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية؛
(ج) والتدقيق يف الصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو؛
(د) والتدقيق يف تنفيذ اسرتاتيجية الويبو لتأمني املعلومات؛
(ه) والتدقيق يف مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات؛
(و) وتقيمي الربانمج التجرييب شأن التطوير املهين والوظيفي (املرحةل )2؛
(ز) والتقرير التجميعي الس تعراض التقيمي بشأن منتجات الويبو التقيميية؛
(ح) وتقيمي املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ؛
(ط) وتقرير عن التورط اإلداري يف إدخال تصحيحات يف جسل مدريد حبمك الوظفية؛
(ي) وتقرير عن التورط اإلداري يف أنظمة إدارة اس تفسارات العمالء (مرشوع أص ِدر للتعليق عليه)؛
 .17وحرصت الشعبة عىل التواصل مع اإلدارة ابنتظام الس تعراض التوصيات املفتوحة ومتابعة وضع تنفيذها .وتعاجل اإلدارة
مجيع التوصيات من خالل خطة معل حتدد األنشطة املقرتحة واملوظفني املسؤولني وأجل التنفيذ .وتدار التوصيات املفتوحة
من خالل نظام قاعدة بياانت الفرق املركزية (© 3)TeamCentralاملتاح للشعبة وإدارة الويبو واملدققني اخلارجيني.

التدقيق يف األنظمة األمنية للنفاذ املادي
 .18خلصت معلية التدقيق إىل أن اإلدارة واملوظفني قد قدموا أدةل عىل الزتاهمم بإجراء معليات إدارة سلمية لألنظمة
األمنية للنفاذ املادي وصيانهتا وحتسيهنا ،وتعزيزها من خالل س ياسات وإجراءات وممارسات مالمئة للغرض املتوىخ.
 .19ومثة معليات محلاية األنظمة األمنية للنفاذ املادي والبياانت ذات الصةل ،وإلدارة حقوق النفاذ أيضا .وأظهرت
الاختبارات اليت أجريت أن جسالت النفاذ توفر معلومات دقيقة ميكن التوفيق بيهنا وبني أدوات النفاذ املادي األخرى مثل
املراقبة ابلفيديو.
 .20وبيامن ركزت بعض التوصيات أساساً عىل مواصةل توثيق العمليات واملامرسات القامئة من أجل حتديد الضوابط ادلاخلية
واحلومكة عىل حنو أفضل؛ ينبغي لشعبة تأمني املعلومات واألمن اختاذ اإلجراءات املناس بة للميض قدما فامي ييل:
 2ترد قامئة التقارير يف املرفق.
 3نظام © TeamCentralهو أحد وحدات نظام  TeamMateوهو برجمية خمصصة ملهام الرقابة تضم وحدات خمتلفة مثل واثئق معل إلكرتونية؛
ومتابعة التوصيات وتقيمي اخملاطر وحتديد اجلدول الزمين.
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(أ) تعزيز معليات التحليل والتنبيه يف الوقت املناسب بشأن مجةل أمور من بيهنا الاتصاالت اليت تنطوي
عىل سوء نية ،وذكل من خالل مطالبة املورد املعين بإدارة الش بكة بإاتحة نقاط التفتيش ومفاتيح التبديل
وجسالت اخلادم يف نظام مركزي إلدارة املعلومات األمنية واألحداث؛
(ب) وحامية أصول املعلومات عن طريق الاحتفاظ جبرد امسي لألنظمة األمنية للنفاذ املادي وحتديهثا
ابنتظام ،لتعزيز آليات اجلرد القامئة عىل حنو أكرب؛
(ج) وتعزيز إدارة اخملاطر ،ال س امي اخملاطر اليت يتسبب فهيا الغري ،واملرتبطة بتنفيذ س ياسة مقديم
خدمات الويبو؛
(د) ودمع الرصد الفعال واملساءةل والوضوح من خالل تعزيز الامنذج املعمتدة للتقارير.

التدقيق يف حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية
 .21خلصت معلية التدقيق إىل أنه ابلرمغ من أن املواعيد الزمنية الس تكامل حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية خضعت
للمراجعة ألكرث من مرة ،من التارخي املقرر لعام  2015إىل إقفالها الرمسي يف يوليو  ،2018فقد سلّمت الويبو املشاريع يف
حدود املزيانية اإلجاملية البالغة  25مليون فرنك سويرسي اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء يف عام .2010
 .22وحددت خطة حتقيق الفوائد اخلاصة مبحفظة التخطيط للموارد املؤسس ية  132فائدة متوقعة ،حتقق  82يف املائة مهنا.
ومع ذكل ،مثة فرص للحصول عىل مزيد من الفوائد املرتتبة عن التخطيط للموارد املؤسس ية من خالل تطوير آلية تعاونية
دلمع جماالت العمل يف احلصول عىل قمية أكرب من حلول أعامل التخطيط للموارد املؤسس ية والعمليات ذات الصةل.
 .23وعالوة عىل ذكل ،وإذ تتأهب املنظمة لالنتقال إىل التقنيات السحابية ،ينبغي للمجلس املعين مبحفظة أنظمة إدارة
املعلومات اإلدارية للموارد البرشية الاضطالع بدور رائد يف اس تعراض التأثري احملمتل لهذه اخلطوة عىل لك من نظام
التخطيط للموارد املؤسس ية والس ياسات واللواحئ والقواعد واملامرسات التنظميية ذات الصةل ،من أجل ضامن مجةل من
العنارص من بيهنا القدرة عىل التكيف واملواءمة واحلفاظ عىل اس مترارية العمل.
 .24وابإلضافة إىل ذكل ،ستس تفيد إدارة كربى مشاريع تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يف الويبو من اس تحداث معلية
داخلية يمت مبوجهبا إنشاء اتفاقات تقدمي اخلدمات وحساابت طلب اخلدمات ذات الصةل مع مركز األمم املتحدة ادلويل
للحساب اإللكرتوين منذ البداية .وس يتيح ذكل تسجيل التاكليف ذات الصةل بشلك أفضل وجتنب املسائل املتعلقة ابلتسوية
عىل غرار ما شهده تنفيذ حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية.
 .25ومن بني الفرص اليت مت حتديدها لتحسني إدارة املشاريع ،تطوير مصطلحات مشرتكة لتصنيف واثئق املرشوع ذات
الصةل وتوثيقها وحفظها مضن نظام إلدارة احملتوى املؤسيس؛ من أجل تعزيز دقة واثئق املرشوع واكامتلها وفعالية النفاذ إلهيا
وتبادلها.

WO/PBC/30/5
8

 .26وأخرياً ،مت حتديد عدد من القضااي اليت أثريت بشأن اإلدارة الفعاةل والناجعة للمشاريع يف حمفظة التخطيط للموارد
املؤسس ية ،ومت تسليط الضوء علهيا ابعتبارها قضااي نظامية يف إطار تدقيق شعبة الرقابة ادلاخلية يف إدارة املشاريع يف الويبو4
( )IA 2016-04الصادر يف عام  .2016وسوف يساعد تنفيذ التوصيات العالقة لتقرير إدارة املشاريع يف معاجلة هذه القضااي.

التدقيق يف الصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو
ّ
استشف التدقيق عدداً من التطورات اإلجيابية يف إدارة الصناديق الاستامئنية وتس يري شؤوهنا .فعىل سبيل املثال ،مثة
.27
درجة عالية من الالزتام بنظام الويبو املايل والحئته ،واألحاكم الواردة يف مذكرات التفامه ذات الصةل ،وغريها من الضوابط
ادلاخلية املتعلقة ابألنشطة اإلدارية.
فرصا للمنظمة لتعزيز إدارة الصناديق الاستامئنية .ومن بيهنا،
 .28ومع ذكل تشري شعبة الرقابة ادلاخلية إىل أن هناك ً
احلاجة إىل تعاون أحصاب املصلحة ادلاخليني املعنيني مع اجلهات املاحنة هبدف مواءمة تاكليف ادلمع احلالية تدرجيياً يف عدد
من الصناديق الاستامئنية مع املعدل احملدد يف س ياسة الويبو بشأن إدارة املساهامت الطوعية .وس يضمن ذكل امتثال
املنظمة لس ياساهتا.
 .29وعالوة عىل ذكل ،ميكن تعزيز معلية إدارة اخملاطر يف الصناديق الاستامئنية من خالل العمل التعاوين بني أحصاب
املصلحة بدمع من مكتب املراقب املايل ،لضامن حتديد اخملاطر يف الوقت املناسب ،ووضع اسرتاتيجيات مناس بة
للتخفيف مهنا.
 .30وتشري شعبة الرقابة ادلاخلية إىل أنه ينبغي عىل املنظمة اختاذ اإلجراءات املناس بة يف الوقت املناسب ملعاجلة احلاةل
الراهنة إلحدى الصناديق الاستامئنية ،اليت مل تضطلع بأية أنشطة مالية أو متعلقة ابلربانمج منذ قرابة عقد من الزمن.
وس تضمن معاجلة هذه احلاةل ،من خالل السعي إىل جتديد ذكل الصندوق أو إغالقه ،امتثال الويبو لس ياساهتا.
 .31وابإلضافة إىل ذكل ،حتتاج الويبو إىل تقيمي احلاجة إىل إجراء التقياميت وتمثيهنا بعد انهتاء الصناديق الاستامئنية من
معلها وإغالقها ،مبا يف ذكل مواءمة األحاكم ذات الصةل يف س ياسة إدارة املساهامت الطوعية مع املامرسات القامئة.
 .32وأخرياً ،وبغية امليض قدما يف اجلهود اليت تبذلها املنظمة يف جمال تعممي مراعاة املنظور اجلنساين ،ينبغي أن تتضمن
خطة معل الصناديق الاستامئنية اجلوانب واآلراء املتعلقة ابملنظور اجلنساين عند الاقتضاء ،ومراعاهتا أيضا دلى تنفيذ اخلطة
وإصدار التقارير بشأهنا.

التدقيق يف تنفيذ اسرتاتيجية الويبو لتأمني املعلومات
 .33تشري شعبة الرقابة ادلاخلية إىل أن أحصاب املصلحة اذلين ُأجريت معهم مقابالت أثناء التدقيق يرون أن املشاريع
اخملتلفة احملددة يف اسرتاتيجية تأمني املعلومات مناس بة للغرض .وابلرمغ من أن املنظمة مل تبت يف قرار نقل بنيهتا التحتية
لتكنولوجيا املعلومات ومنصاهتا وبراجمها إىل السحابة اإللكرتونية ،فإن الشعبة تشري إىل أن أثناء صياغة اسرتاتيجية تأمني
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املعلومات يف عام  ،2015اكن الهدف هو التكيف مع التغيريات يف جمال التكنولوجيا وتدابري حامية البياانت ذات الصةل،
عىل غرار اس تخدام التقنيات السحابية.
 .34وستسامه مواءمة اسرتاتيجية تأمني املعلومات مع س ياسة حامية البياانت املس تقبلية فور الانهتاء مهنا ،يف تعزيز مشولية
اسرتاتيجية تأمني املعلومات فامي يتعلق بإدارة حوادث تأمني املعلومات والالزتامات ذات الصةل جتاه معالء الويبو.
 .35وميكن تعزيز مقياس نضج تأمني املعلومات اذلي وضعته شعبة تأمني املعلومات واألمن من خالل صقل تعاريف
العنارص املكونة للمقياس ،وامليض قدما يف حتديد املعايري واملقاييس ذات الصةل.
 .36وقد حددت اسرتاتيجية الويبو لتأمني املعلومات الكشف احملمتل غري املرصح به عن املعلومات احلساسة بأنه من بني
الزنعات واخملاطر التكنولوجية الرئيس ية؛ وساعدت شعبة تأمني املعلومات واألمن نظام معاهدة الرباءات يف حتديد عنارص منع
ترسب البياانت وتصمميها يف إطار مرشوع املنصة احملمكة واآلمنة لنظام معاهدة الرباءات .وفض ًال عن ذكل ،ستس تفيد الويبو
من تقيمي اجملاالت األخرى اليت قد تكون هناك حاجة فهيا إىل حل ملنع ترسب البياانت ،مبا يتناسب مع تصنيف اخملاطر وأمن
املعلومات ،وحتديد األدوات للمساعدة عىل منع ترسب البياانت واكتشافه من خالل وسائل خمتلفة.
 .37ورشعت الويبو يف اس تخدام األدوات القامئة عىل اذلاكء الاصطناعي يف امحلاية الهنائية وحاالت الهتديدات
والاس تجابة ،وينبغي لها أن تواصل النظر يف تأثري الاجتاهات/التغيريات التكنولوجية مثل اذلاكء الاصطناعي يف تطور
اسرتاتيجية تأمني املعلومات يف املس تقبل.
 .38وأخريًا ،س تقوم شعبة تأمني املعلومات واألمن بتعممي حل جديد إلدارة أمن املعلومات واخملاطر والامتثال بغية ضبط
ورصد ومراقبة تأمني املعلومات واخملاطر ذات الصةل عىل حنو أحسن ،مبا يف ذكل قدرات توثيق الهتديدات ونقاط الضعف.

التدقيق يف مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات
 .39أشار التدقيق إىل أنه جرى تبس يط سري العمل يف معاجلة رسوم حبث معاهدة الرباءات ،حيث عرف املكتب ادلويل
تراجعا وا ً
حضا يف عبء العمل املرتبط مبطالب خسائر وأرابح رصف العمالت األجنبية الناش ئة وفقًا للقاعدة (1.16هـ) من
الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات .5وسيمت امليض قدماً يف تبس يط هذه العملية أكرث وتعزيز فعاليهتا من خالل أمتتة عدد من
املهام اليدوية امل ُضطلع هبا يف معليات املقاصة.
 .40وأفىض إدخال جدول زمين للمقاصة إىل حتسني ختطيط التدفق النقدي وإدارته يف املكتب ادلويل من خالل دمج
مدفوعات متعددة يف تدفق دفع واحد خلفض رسوم املعامالت ،وحتديد موعد متفق عليه ملدفوعات وإيرادات املبالغ املتعلقة
بعملية املقاصة.

5
املقررة") غري العمةل احملددة من قبل إدارة البحث ادلويل ("العمةل
عندما يتعلق األمر بدفع رسوم البحث بعمةل ّيقررها مكتب تسمل الطلبات ("العمةل ّ
املقررة ،عندما يمت حتويهل إىل العمةل احملدّ دة ،أقل
احملدّ دة") ،فإن املبلغ اذلي تس تلمه فعليًا ،مبوجب الفقرة (د) " "1من هذه القاعدة ،إدارة البحث ادلويل ابلعمةل ّ
من املبلغ اذلي حددته ،وس يدفع املكتب ادلويل الفرق إىل إدارة البحث ادلويل .بيامن ،إذا اكن املبلغ املس تمل فعليًا هو أكرث من ذكل احملدّ د ،فس يحتفظ املكتب
ادلويل ابلفرق.
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 .41وأدى تنفيذ معلية املقاصة إىل اخنفاض متوسط املبلغ النظري للنقد يف املرصف (معةل اليورو) مقارنة برسوم البحث
يف معاهدة الرباءات بنس بة  69يف املائة .وقد أاتح هذا الاخنفاض للمكتب ادلويل تفادي تاكليف المتويل املتعلقة بأسعار
الفائدة السلبية السائدة.
نقداي يف الرسوم املرصفية املتعلقة برسوم حتويل األموال
 .42وابإلضافة إىل ذكل ،الحظت شعبة الرقابة ادلاخلية اخنفاضً ا ً
إلكرتونيا ،واليت اكنت مرتبطة بتخفيض جحم معامالت حتويل األموال إلكرتونيا ( 57ابملائة)  -املدفوعات واإليرادات ،مع
اخنفاض عدد مطالب التعويض ( 46ابملائة) من قبل إدارات البحث ادلويل املشاركة.
 .43وعالوة عىل ذكل ،ينبغي للمكتب ادلويل مراجعة املوارد الالزمة لعملية املقاصة ،مع مراعاة نس بة املشاركة احلالية
واملس تقبلية يف معلية املقاصة ،واقرتاح تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات والتعلاميت اإلدارية ذات الصةل لتسليط
الضوء عىل مجةل أمور من بيهنا إجراءات املقاصة احلالية وممارسات العمل فهيا ومواءمهتا مع الالحئة.

تقيمي الربانمج التجرييب بشأن التطوير املهين والوظيفي (املرحةل )2
 .44سعى هذا التقيمي إىل النظر يف ما ييل:
(أ) الاسرتاتيجية والنتاجئ احلالية للربانمج التجرييب ومسامهته يف معاجلة قضااي ادلمع الوظيفي يف الويبو؛
(ب) التأكد من مالءمة رشوط ادلمع الوظيفي وآلياته للرفع من مس تواها وضامن حسن سري برانمج ادلمع
الوظيفي.
(ج) اآلاثر املقصودة والفعلية ،وكذكل اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف مهنا ،اليت قد ترتتب عن برانمج دمع
وظيفي يف املس تقبل وتطال املس تفيدين احملمتلني.
 .45وتشمل النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ما ييل:
(أ) أثبت الربانمج التجرييب ،عىل نطاق صغري ،أنه ذو صةل بتلبية احتياجات املوظفني التنظميية والفردية،
عىل النحو اذلي أشار إليه أكرث من  65يف املائة من اجمليبني عىل ادلراسة الاس تقصائية .وقد أفىض إىل
تغيريات حتفزيية وسلوكية إجيابية بني مجيع املس تفيدين.
(ب) بلغ الربانمج التجرييب النضج الالزم للتصدي للتحدايت التنظميية القامئة ،عىل غرار تقدم املوظفني يف
السن ،والاحتفاظ ابملواهب ،إضافة إىل التحدايت املتعلقة ابلنوع الاجامتعي وغريها ،بطريقة أكرث
مشولية وتوحيدً ا.
(ج) ميكن خلدمات التنقل احملددة ،عىل غرار همام التطوير والتدريب أثناء العمل خارج املنظمة ،أن تساعد
عىل التوفيق بني الاحتياجات والتطلعات الفردية ،والاحتياجات التنظميية.
 .46وأثبتت اسرتاتيجية التنفيذ فعاليهتا .ولكن بنية الويبو ومواردها يف جمال خدمات التطوير الوظيفي ال تزال غري اكفية يف
هذه املرحةل نظراً إىل الاحتياجات والتحدايت التنظميية احلالية واملس تقبلية .كام أن الربانمج التجرييب يبقى غري مس تدام.يف
شلكه احلايل.
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 .47وأبرز املوظفون احلاجة إىل تعزيز شفافية خدمات التطوير الوظيفي والنفاذ إلهيا .ومن مثّ ،ينبغي أن تكون أي خدمة
دلمع التطوير الوظيفي يف املس تقبل شامةل ،مما تتيح نفاذ مجيع املوظفني إلهيا ،يف إطار هنج قامئ عىل الطلب.
 .48ورمغ أن التقيمي العام للربانمج التجرييب اكن إجيابيا ،فقد حدد التقيمي أيضا جوانب ميكن تعزيزها .وحتقيقا لهذه الغاية،
مت تقدمي التوصيات الثالث اآلتية:
(أ) ينبغي إلدارة املوارد البرشية أن تنظر يف وضع إطار دمع وظيفي اكمل ،ودمع بنية حتدد بوضوح
املشالكت والقضااي الواجب معاجلهتا ،والافرتاضات ادلاخلية واخلارجية والعوامل الس ياقية ابإلضافة إىل
النتاجئ واألهداف املتوقعة.
(ب) ينبغي أن تضمن إدارة املوارد البرشية إرشاك املديرين واملرشفني املبارشين عند تقدمي خدمات ادلمع
الوظيفي ،وإبالغ مجيع املوظفني بشفافية عن السبيل اذلي يتيح هلم النفاذ إىل خدمات ادلمع الوظيفي وحتديد
املواهب.
(ج) ينبغي للويبو أن تنظر يف مراعاة اخلربة احلالية والتعمل من الربانمج التجرييب بشأن التطوير الوظيفي من
خالل إضفاء الطابع املؤسيس عىل ادلمع الوظيفي كوحدة ممتزية للتصدي إىل التحدايت التنظميية القامئة عىل
حنو كبري.

التقرير التجميعي الس تعراض التقيمي بشأن منتجات الويبو التقيميية
 .49من بني األهداف الرئيس ية لهذا التقرير التجميعي الس تعراض التقيمي ما ييل:
(أ) حتليل وتوليف نتاجئ وتوصيات التقياميت اليت أجريت من عام  2011إىل عام 2017؛
(ب) واملسامهة يف إمتام حلقة ردود الفعل املتعلقة ابألدةل للمخططني واملدراء يف املنظمة ،عن طريق حتديد
إماكنية جتس يد املعرفة املنبثقة عن األدةل التقيميية يف توصيات اسرتاتيجية وجوهرية وموضوعية وشامةل؛
(ج) وتصور الثغرات املوجودة يف األدةل وتوحيد املعلومات لتيسري النفاذ إلهيا واس تخداهما من قبل معالء
التقرير التجميعي الس تعراض التقيمي.
 .50وتشمل الاس تنتاجات الرئيس ية للتقرير ما ييل:
(أ) التغطية الربانجمية واجلغرافية حملفظة التقيمي مالمئة وتس متر يف التوسع لتشمل الربامج واملناطق اجلغرافية
اليت مل يمت تقيميها بعد؛
(ب) ومت الانهتاء من تقيميني شاملني لعدة قطاعات ،أحدهام يف عام  2014بشأن إدارة املعرفة والثاين يف
عام  2018بشأن تطوير القدرات .واكن الكهام سديداً من وهجة نظر قياس قدرة املنظمة عىل العمل م ًعا.
وميكن للموضوعات الشامةل لعدة قطاعات اليت مت اختيارها للتقيمي أن تعود ابلفائدة فامي يتعلق بوضع خريطة
مهنجية واسرتاتيجية وتشاركية لألولوايت يف املنظمة؛
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(ج) وال تزال التحسينات يف املساواة بني اجلنسني تشلك أحد العنارص الرئيس ية املوجودة يف مجيع معايري
التقيمي امخلسة اليت مت توليفها إما كنتاجئ أو كتوصيات؛
(د) واألدةل عىل آاثر امللكية الفكرية عىل املدى الطويل املنبثقة عن الربامج حمدودة للغاية يف حمفظة
التقياميت احلالية وال تقدم معلومات اكفية فامي يتعلق ابلتأثري.
 .51وبنا ًء عىل الاس تنتاجات ،أوىص التقرير التجميعي الس تعراض التقيمي مبا ييل:
(أ) ينبغي لقسم التقيمي التابع لشعبة الرقابة ادلاخلية إيالء األولوية حيامث أمكن لتغطية برامج الويبو
واألهداف الاسرتاتيجية والقطاعات اليت مل يمت تقيميها بعد .وجيب أن يشمل هذا الهنج التغطية اجلغرافية كأحد
العنارص الختاذ مثل هذا القرار .وينبغي اختيار التقياميت الشامةل بعناية؛ لضامن وجاهة املواضيع عىل نطاق
املنظمة؛
(ب) وينبغي لقسم التقيمي التابع لشعبة الرقابة ادلاخلية حتسني عدد النتاجئ والاس تنتاجات املوضوعية بشأن
امللكية الفكرية وجودهتا فامي يتعلق ابلتأثري عىل املدى الطويل وأثر الربامج؛
(ج) وينبغي لقسم التقيمي التابع لشعبة الرقابة ادلاخلية أن يعزز تدابريه لتحسني وإدخال عنارص تراعي
الفوارق بني اجلنسني بطريقة تتسق مع س ياسات الويبو بشأن املساواة بني اجلنسني وخطة العمل عىل نطاق
منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

تقيمي املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ
 .52تمتثل األهداف الرئيس ية لتقيمي املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ فامي ييل
(أ) تقيمي وجاهة برانمج املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ ابلنس بة لنظرائه املس هتدفني ،والقمية املضافة
اليت جيلهبا للمنطقة ،وادلمع اذلي يتلقاه من نظرائه؛
(ب) وتقيمي مساهامت املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ يف تفعيل امللكية الفكرية ألغراض التمنية
املس تدامة ،واإلسهام الاسرتاتيجي للربانمج اإلقلميي يف حتقيق الهدف األوسع وهو حتقيق التاكمل اإلقلميي
وفق إطار املؤرشات العاملية املرجعية؛
(ج) وحتليل األدوات واآلليات واملهنجيات 6اليت يطبقها املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ .والعمل،
ابإلضافة إىل ذكل ،عىل حتديد ادلروس املس تفادة واملامرسات اجليدة اليت أسهمت يف أداء ذكل
املكتب اإلقلميي؛
(د) وحتديد العوامل اليت ميكن تكرارها يف املاكتب اإلقلميية األخرى من أجل زايدة وجاههتا وكفاءهتا
وفعاليهتا ،مبا يف ذكل يف جمال املساواة بني اجلنسني؛
 6املؤمترات ،والاجامتعات ،وادلورات التدريبية ،والبعثات ،اخل.
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 .53وتشمل الاس تنتاجات الرئيس ية للتقرير ما ييل:
(أ) مت تطوير مهنج املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ ومعهل يف إطار منظم للتسلمي .ويع ّدد هذا الهنج
أمرا ابلغ األمهية ابلنس بة ملهنج املكتب ،كام أنه يسامه بقوة يف فعالية معهل .وادلالئل القوية من أحصاب
املنظم ً
املصلحة فامي يتعلق بأمهية املرشوعات اخملتلفة تش ّجع عىل الثقة يف أن املهنج املنظم يكتيس قمية دلى ادلول
األعضاء يف جمال تطوير أطر امللكية الفكرية وأنظمهتا؛
(ب) ومن احملمتل أن تس متر زايدة األثر املرتتب عن مسامهة املكتب يف حتقيق أهداف الويبو الاسرتاتيجية
وس يصبح أكرث وضو ًحا ،حيث متيض املزيد من ادلول األعضاء قدما يف طريق التمنية وتكرس مزي ًدا من
الوقت لتنفيذ اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية .وس يكون من األمهية مباكن يف الس نوات القادمة مراقبة
الهنج القامئ عىل املشاريع وتنقيحه بعناية وفقًا ملا ييل "1" :احتياجات ادلول األعضاء؛ " "2والتأمالت يف
فعالية حمتوى املشاريع وبنيهتا؛
(ج) ومثة ماكسب جيب حتقيقها من خالل ضامن الارتباط الوثيق بني الهنج والتعاون بني القطاعات
اجلوهرية واملكتب ،نظراً إىل إىل معرفة املكتب اإلقلميي ابالسرتاتيجيات الوطنية ملاكتب امللكية الفكرية
وتفاصيل تشخيصها وفهم أولوايهتا .وهذه املعرفة مين شأهنا أن تسامه أميا مسامهة يف ختطيط القطاعات
اجلوهرية وتنفيذ معلها؛
(د) وهناك حاجة إىل إدخال حتسينات عىل إعداد التقارير عن مشاريع املكتب ،مع الرتكزي بشلك خاص
عىل التقارير اليت تركز عىل املرشوع/اخلاصة ابملرشوع وتقدمي إحصاءات حول أنشطة حمددة يف س ياق
املرشوع .وينبغي أن تصف التقارير أيضً ا املسامهة يف األنشطة والنواجت اخملطط لها وأن حتلل املسامهة يف
أولوايت الويبو الاسرتاتيجية.
 .54واستنادا إىل الاس تنتاجات ،أوىص تقرير تقيمي املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ مبا ييل:
(أ) جيب أن يعمتد املكتب عىل نقاط القوة املوجودة يف إطار رصد املشاريع من خالل مراعاة املزينة القامئة
عىل النتاجئ ،والعنارص اجلنسانية وإعداد التقارير وفقاً املؤرشات القامئة عىل النتاجئ.
(ب) وال ينبغي للمكتب أن يزيد من عدد املشاريع فيتجاوز املشاريع العرشة املوجودة ابلفعل .وجيب أن
يس متر يف الرتكزي عىل اجلودة بد ًال من الرتكزي عىل المكية.

أنشطة التحقيق
حملة عامة عن عدد احلاالت
 .55خالل الفرتة املشموةل ابلتقريرُ ،جسلت  21حاةل جديدة (تشلك  47يف املائة زايدة عن الفرتة السابقة) وأغلقت
األويل ومثان حاالت يف مرحةل
 19حاةل .ويف  30يونيو  ،2019اكنت  14حاةل عالقة مهنا أربع حاالت يف مرحةل التقيمي ّ
التحقيق الاكمل وحالتان معلقتان بسبب غياب املوظف املعين لفرتة طويةل ،أو ابنتظار اختاذ إجراء من جانب كيان آخر.
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وفُتحت ست حاالت من احلاالت العالقة يف عام  2019وست حاالت يف عام  2018وحاةل واحدة يف عام  2017وحاةل
واحدة يف عام  .2016ويف  1يوليو  ،2019بلغ الوقت املس تغرق للتحقيق يف احلاالت  5.5أشهر.
الرمس البياين  – 1حتليل مقارنة لعدد حاالت التحقيق من  30يونيو  2016إىل  30يونيو 2019
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 .56ومن مضن  21حاةل مفتوحة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،أحيلت ثالث حاالت إىل اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة لتسدي املشورة بشأهنا وفقا لألحاكم املناس بة من ميثاق الرقابة ادلاخلية.7

حصيةل أنشطة التحقيق
 .57وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية ،يشمل التقرير الس نوي وصفا لقضااي التحقيق اليت مت إثباهتا مع ما صدر بشأهنا من
أحاكم .ويف مخس من احلاالت احملقق فهيا ،وجدت الشعبة أدةل عىل حصة الادعاءات وأوصت ابختاذ تدابري تأديبية يف حق
موظف .ويف هذه احلاالت امخلس:
(أ) تتعلق حاةل واحدة بإساءة اس تخدام أحد املوظفني للوقت املنفق يف العمل؛
(ب) وتتعلق حالتان بتحرش أحد املوظفني و/أو إساءة اس تخدام منصبه؛
 7الفقرات  18و 19و 21و 22و 23من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
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(ج) وتتعلق حاةل واحدة برسقة داخلية يف ماكن العمل؛
(د) وتتعلق حاةل واحدة بقيام أحد املوظفني بأنشطة همنية خارجية غري مرصح هبا.
 .58وعقب إصدار توصيات ابختاذ تدابري تأديبية:
(أ) يف حاةل واحدةُ ،طرد موظف من املنظمة؛
(ب) ويف حاةل واحدةُ ،أنزل موظف إىل رتبة أقل؛
(ج) ويف حاةل واحدة ،ترك املوظف املعين املنظمة قبل بدء اإلجراءات التأديبية؛
(د) ويف حالتني ،ما يزال اختاذ اإلدارة لقرار هنايئ معلقاً يف  30يونيو .2019
 .59وإضافة إىل ذكل ،مكَّنت أنشطة التحقيق اليت نُفذت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير الشعبة من اس تخالص بعض
ادلروس .وبوجه خاصُ ،أصدر تقرير عن التورط اإلداري قدمت فهيا توصية خبصوص إدخال تصحيحات يف جسل مدريد
اثن عن التورط اإلداري مكرشوع للتعليق عليه يتناول أنظمة إدارة اس تفسارات العمالء.
حبمك الوظيفة .و ُأصدر تقرير ٍ
 .60ويرد فامي ييل حتليل مقارنة للحاالت املسجةل يف الفرتة من  1يوليو  2015إىل  30يونيو .2018
اجلدول  – 1حتليل الشاكوى الواردة من  1يوليو  2016إىل  30يونيو 2019
الفئة
إساءة استخدام المنصب أو المكانة
إساءة استخدام وقت العمل
الغش أو اإلساءة للحصول عبى مزايا ومستحقات
خرق السرية
تضارب المصالح
التحرش (غير الجنسي) ،التمييز
العصيان والسلوك غير الالئق
إساءة استخدام أموال الويبو وأصولها
اإلهمال في العمل ،عرقلة عمليات الويبو
تقصير آخر في الوفاء بمعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية
مخالفات المشتريات
مخالفات التوظيف
االنتقام
التحرش الجنسي
اإليذاء أو االستغالل الجنسي
أنشطة خارجية غير مصرح بها
بيانات أو تصريحات غير مصرح بها
إخالل من قبل مرشح لوظيفة شاغرة
إخالل من قبل يائع أو طرف خارجي آخر
المجموع الكلي

17/2016
0
3
2
2
0
2
5
0
1
2
1
0
0
0
0
3
1
0
2
24

18/2017
3
5
0
2
1
2
8
3
1
4
1
1
3
3
0
3
0
0
0
40

19/2018
1
2
0
1
0
2
3
0
3
0
1
4
0
0
0
2
0
1
1
21
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الرمس البياين ( – )2حتليل احلاالت املغلقة يف الفرتة من  1يوليو  2016إىل  30يونيو 2019
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احلاالت اليت ُرفض فهيا تقدمي معلومات أو مساعدات
 .61وفقا للفقرة (48ز) من ميثاق الرقابة ادلاخلية ،ينبغي لشعبة الرقابة ادلاخلية أن تبلغ عن أي حاالت قيّد فهيا نفاذ
مبان خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.
الشعبة إىل جسالت أو موظفني أو ٍ
 .62وتشري الشعبة إىل أنه مل ميتنع أي من املوظفني عن اإلدالء مبعلومات أو املساعدة يف معلية رقابية جارية أثناء فرتة
التقرير.

وضع تنفيذ توصيات الرقابة
ّ .63إن املدير العام مسؤول عن ضامن تلبية مجيع التوصيات الصادرة عن مدير الشعبة وغريها من الهيئات الرقابية
برسعة ،وعن ذكر اإلجراءات املتخذة فامي خيص نتاجئ وتوصيات تقرير بعينه .8وحييل املدير العام هذه املسؤولية إىل مديري
الربامج املسؤولني عن جماالت تشغيلية حمددة يف الويبو 9.وخيضع تنفيذ مديري برامج الويبو مجليع توصيات املراقبة ملتابعة
منتظمة تتوالها شعبة الرقابة ادلاخلية10.
 .64وتواصل الشعبة إدارة التوصيات وإعداد التقارير بشأهنا من خالل نظام © TeamCentralاذلي يتيح إقامة حوار
تفاعيل بني مديري الربامج ومندوبهيم حتقيقا للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة.
 .65وتضفي شعبة الرقابة ادلاخلية اللمسات األخرية مرشوعها اخلاص مبعلومات األعامل اذلي يتيح متابعة التوصيات يف
لوحات البياانت التنظميية ملعلومات األعامل .ومن خالل ربط بياانت التوصيات يف نظام  ©TeamCentralبلوحات
 8الفقرة  45من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
 9الفقرة  7من التعممي اإلداري .2010/16
 10الفقرة  8من التعممي اإلداري .2010/16
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البياانت ملعلومات األعامل ،وتوفري حقوق نفاذ حمددة ،س يكون لإلدارة نظرة معززة أكرث ويومية لتطور التوصيات ،فض ًال عن
قدرات اإلبالغ.
 .66ويف اترخي إعداد هذا التقرير ،اكنت هناك  155توصية مفتوحة مهنا  68ذات أولوية عالية و 87ذات أولوية متوسطة.
وتس تأثر توصيات الشعبة بنس بة  85يف املائة من مجموع توصيات الرقابة ادلاخلية املفتوحة.
الرمس البياين ( – )3توصيات الرقابة املفتوحة حبسب املصدر واألولوية ()155
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 .67وخالل هذه الفرتة املشموةل ابلتقريرُ ،أضيفت  16توصية من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج 11للفرتة .2018/2017
وتنبثق  24توصية من توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية عن مخسة تقارير تدقيق وتقريرين للتقيمي وتقرير واحد بشأن التورط
اإلداري .وقدمت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة توصيتني عقب اس تعراضها للجداول الزمنية املنشودة يف معلييت اإلبالغ
والتحقيق (.)WO/PBC/30/14
 .68ومل يمت إغالق أي من توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية دون تنفيذها خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .وأغلق مراجعو
احلساابت اخلارجيني أربع توصيات من معلية مراجعة امتثال األسفار واملنح اليت أجريت يف  ،2016/2015عىل أساس أن
اإلدارة قبلت اخملاطر ذات الصةل.
 .69وعقب تعيني املراقب املايل ومراجع احلساابت العام يف اململكة املتحدة مراجعا خارجيا حلساابت الويبو اعتبارا من
 1يناير  ،2018اس تعرض مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلساابت التوصيات العالقة الصادرة عن مراجعي
احلساابت السابقني .واس تعرض ذكل املكتب  19توصية من أصل  62توصية عالقة ،وأغلق  12توصية واعترب س بع توصيات
عالقة .وسريصد املكتب املذكور تكل التوصيات الس بع.
WO/PBC/28/4 11
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 .70واس تعرضت شعبة الرقابة ادلاخلية التوصيات املتبقية املنبثقة عن معليات املراجعة اخلارجية السابقة واليت مل
يس تعرضها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلساابت ،وعددها  43توصية ،وأغلقت  29توصية .وسرتصد الشعبة
تنفيذ ابيق التوصيات املفتوحة وعددها  14توصية من مضن هذه الفئة من التوصيات الصادرة عن معليات املراجعة اخلارجية
يبني
السابقة (املشار إلهيا بتوصيات مراجع احلساابت اخلاريج احملاةل إىل شعبة الرقابة ادلاخلية ،يف اجلدول  2أدانه) .و ّ
اجلدول  2تطور التوصيات حسب املصدر م  1يوليو  2018و 30يونيو .2019
اجلدول  – 2تطور التوصيات من  1يوليو  2018إىل  30يونيو 2019
املصدر

شعبة الرقابة ادلاخلية
مراجع احلساابت اخلاريج
اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة
توصيات مراجع احلساابت
اخلاريج احملاةل إىل شعبة الرقابة
ادلاخلية
اجملموع

مفتوحة
يف  1يوليو
2018
134
46
-

مضافة
خالل الس نة

مغلقة
خالل الس نة

حماةل
خالل الس نة

24
16
2

26
41
-

-14
-

مفتوحة
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 .71ويلخص الرمس البياين التايل تطور توصيات الرقابة املفتوحة حىت  30يونيو .2019
الرمس البياين ( – )4تطور توصيات الرقابة املفتوحة حبسب األولوية ()155
33

35
30
25
20

(

)

(

)

20

16

15

12

11

15

11
9

8

10

7

5

4
2

1

1

2013

2011

5
0

2019

2018

2017

2016

2015

2014

WO/PBC/30/5
19

 .72وال تزال توصية عالية األولوية مفتوحة منذ عام  ،2011ويبلغ عدد التوصيات اليت صدرت بني عايم  2011و2015
واليت ال تزال مفتوحة إىل احلني  34توصية.
 .73ويظهر يف الرمس البياين أدانه عدد التوصيات املفتوحة حبسب برامج الويبو 12واألولوية يف  30يونيو :2019
الرمس البياين ( – )5التوصيات حبسب الربانمج واألولوية ()155
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 .74وتس تأثر مخسة برامج بنحو  50يف املائة من التوصيات العالية األولوية البالغ عددها  68توصية ،وختص احلصة األكرب
من التوصيات املفتوحة البدلان األفريقية والعربية وبدلان آس يا واحمليط الهادئ وأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان األقل منوا
(الربانمج  ،)9وإدارة املوارد البرشية وتطويرها (الربانمج  ،)23والاتصاالت (الربانمج  ،)19ونظام الهاي (الربانمج .)31

 12الربانمج  1قانون الرباءات ،والربانمج  2العالمات التجارية ،والتصاممي الصناعية ،واملؤرشات اجلغرافية ،والربانمج  3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
والربانمج  4املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدية واملوارد الوراثية ،والربانمج  5نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،والربانمج  6نظاما مدريد
ولش بونة ،والربانمج  7مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،والربانمج  8تنس يق أجندة التمنية ،والربانمج  9البدلان األفريقية والعربية وبدلان آس يا واحمليط الهادئ
وأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان األقل منوا ،والربانمج  10البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة ،والربانمج  11أاكدميية الويبو ،والربانمج  12التصنيفات واملعايري
ادلولية ،والربانمج  13قواعد البياانت العاملية ،والربانمج  14شعبة قواعد البياانت العاملية خدمات النفاذ إىل املعلومات واملعرفة ،والربانمج  15حلول ألعامل
ماكتب امللكية الفكرية ،والربانمج  16الاقتصاد واإلحصاء ،والربانمج  17إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،والربانمج  18امللكية الفكرية والتحدايت العاملية،
والربانمج  19التواصل ،والربانمج  20العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية  ،والربانمج  21اإلدارة التنفيذية ،والربانمج  22إدارة الربامج واملوارد،
والربانمج  23إدارة املوارد البرشية وتطويرها ،والربانمج  24خدمات ادلمع العامة ،والربانمج  25تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت ،والربانمج  26شعبة الرقابة
ادلاخلية ،والربانمج  27خدمات املؤمترات واللغات ،والربانمج  28تأمني املعلومات والسالمة واألمن ،والربانمج  30الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل،
والربانمج  31نظام الهاي ،.والربانمج  32نظام لش بونة.
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العمل الاستشاري والرقايب الاستشاري
 .75إضافة إىل العمل الرقايب اخملطط هل ،اس مترت الشعبة يف إسداء املشورة املهنية بشأن الس ياسات واإلجراءات
املؤسس ية وإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية.
 .76كام شاركت الشعبة ،ابلتعاون مع إدارة ختطيط الربامج والشؤون املالية ،يف أنشطة الوقاية من خماطر الغش.
وابألخص:
(أ) أعد تدريب عرب اإلنرتنت عن "تفادي الغش وإساءة الاس تعامل يف الويبو" وسوف يطرح عىل موظفي
الويبو يف النصف الثاين من عام 2018؛
(ب) وأطلقت ممارسة تقيمي خملاطر الغش ،حيث شاركت رشكة استشارية متخصصة ،وس تجرى أنشطة
معل ميدانية خالل النصف الثاين من عام .2018
(ج) وتواصل شعبة الرقابة ادلاخلية العمل مع اإلدارة لتحديد صياغة ومعاجلة مشرتكة للمعامالت الفعلية
بأثر رجعي ،هبدف تصممي التقارير اليت تزود اإلدارة بقامئة من هذه املعامالت لمتكني الرصد واملراقبة األكرث
فعالية إدارة هذه املعامالت.

التعاون مع هيئات الرقابة اخلارجية
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .77شاركت الشعبة ابنتظام يف جلسات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة إلبالغها 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 التاسعة واألربعني إىل الثالثة وامخلسني للجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة.
املدقق اخلاريج
 .78حافظت شعبة الرقابة ادلاخلية عىل عالقة معل ممتازة مع املدقق اخلاريج من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن قضااي
التدقيق والضوابط ادلاخلية وإدارة اخملاطر .وتبادل املدقق اخلاريج والشعبة الاسرتاتيجيات واخلطط الس نوية والتقارير
الفردية بغية ضامن فعالية التغطية الرقابية وتفادي أي ازدواجية حممتةل أو عبء رقايب مفرط.
 .79واجمتعت الشعبة ابملدقق اخلاريج القادم من مكتب التدقيق الوطين ابململكة املتحدة عدة مرات خالل الفرتة
املشموةل ابلتقرير ،وشاطرت خطة العمل الس نوية .واخنرطت الشعبة بنشاط مع مراجعي احلساابت اخلارجيني خالل
معليات املراجعة اليت اضطلعوا هبا يف عام  2018وقدمت املدخالت الالزمة عند الاقتضاء.
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التعاون مع أمني املظامل ومكتب األخالقيات
 .80خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اجمتع مدير الشعبة ابنتظام مع أمني املظامل ورئيس مكتب األخالقيات لضامن التنس يق
اجليد وتاكمل ادلمع.

أنشطة الرقابة األخرى
أنشطة التواصل يف املنظمة
 .81اس مترت الشعبة ،مضن هجودها املس مترة لتوضيح معلها وادلفاع عنه ،يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل
تقدمي عروض للموظفني اجلدد يف إطار التدريبات المتهيدية ،وإصدار النرشة اإلخبارية للشعبة ولوحات البياانت اخلاصة
ابلشعبة ،وتقدمي عروض للمدير وكبار اإلداريني عند الاقتضاء.

اس تقصاء الرضا
 .82واصلت الشعبة اس تقصاء رضا الزمالء من وحدات الويبو اخلاضعة للتدقيق أو التقيمي عن طريق اس تقصاءات رضا
الزابئن عقب لك هممة .وهيدف ذكل إىل احلصول عىل آراء الزمالء يف العمل الرقايب وحتليلها .ووفقا للتحليل املوحد لنتاجئ
الاس تقصاء ،بلغت نس بة الرضا  85يف املائة.
 .83وأشارت نتاجئ الاس تقصاءات ،اليت أجريت بعد س نة من تنفيذ املهام واليت اس تخدمت لقياس أثر العمل الرقايب ،إىل
نس بة رضا متوسطة تبلغ  77يف املائة .وستسعى الويبو جاهدة إىل حتسني أثر معلها الرقايب استنادا إىل آراء الزمالء.
 .84وساعدت التعليقات اإلضافية ،اليت أرسلهتا الوحدات اليت خضعت للتدقيق/التقيمي من خالل الاس تقصاءات ،شعبة
الرقابة ادلاخلية عىل حتديد أوجه القصور والعمل عىل اختاذ إجراءات تصحيحية.

التواصل مع همام رقابية أخرى
 .85يشمل ميثاق الرقابة ادلاخلية أحاكما حمددة 13عن التواصل مع دوائر الرقابة ادلاخلية يف املنظامت األخرى التابعة
ملنظومة األمم املتحدة ويف املؤسسات املالية املتعددة األطراف ،والتعاون معها .وتقر شعبة الرقابة ادلاخلية بقمية وأمهية توطيد
العالقات مع نظرياهتا .وخالل الفرتة املشموةل ابالس تعراض ،واصلت الشعبة تعاوهنا النشط واملفيد وحافظت عىل عالقاهتا مع
املنظامت والهيئات األخرى التابعة لألمم املتحدة .وشاركت الشعبة بفعالية بوجه خاص يف احملافل التالية:
(أ) الاجامتع الس نوي ملمثيل دوائر التدقيق ادلاخيل يف األمم املتحدة ،اذلي عُقد يف الفرتة من  9إىل 15
سبمترب  2018يف أديس أاباب ،إثيوبيا؛
(ب) الاجامتع الس نوي ملمثيل دوائر التحقيق يف األمم املتحدة ،اذلي عُقد يف سونغدو ،مجهورية كوراي ،يف
الفرتة من  8إىل  12أكتوبر 2018؛
 13الفقرة (28ز) من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
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(ج) وحرضت الويبو أس بوع التقيمي لفريق األمم املتحدة املعين ابلتقيمي اذلي عقد يف الفرتة من  13إىل 17
مايو  2019يف نريويب ،كينيا؛
(د) والاجامتع الس نوي لرؤساء التدقيق ادلاخيل يف املنظامت ادلولية األوروبية اذلي عُقد يف روما،
إيطاليا ،يف الفرتة من  22إىل  24مايو .2019

الاس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية
 .86يقتيض ميثاق الرقابة ادلاخلية 14من مدير الشعبة أن يؤكد اس تقالليته التشغيلية وأن يبدي تعليقاته عىل نطاق
األنشطة ومدى كفاية املوارد اخملصصة ملهام الرقابة ادلاخلية.
 .87وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،مل تقع أي حاةل مست ابالس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية ومل حيدث أي
نشاط خي ّل هبا .فقد حددت الشعبة نطاق أنشطهتا استنادا إىل تقيمي اخملاطر والتعليقات واآلراء النقدية الواردة من إدارة
الويبو واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول األعضاء عىل النحو املناسب.

موارد الرقابة
املزيانية واملوظفون
ُ .88خصصت للشعبة مزيانية للثنائية قدرها  5.072مليون فرنك سويرسي أي  0.73ابملئة 15من مزيانية الويبو
للثنائية  2019/2018لتنفيذ واليهتا .واكن مس توى املوارد البرشية واملالية مالمئا يك تغطي الشعبة بفعالية اجملاالت ذات
األولوية احملددة يف خطط معلها .وسامه 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 16للثنائية 17/2016

موارد املوظفني
خالف موارد املوظفني
اجملموع

19/2018
املزيانية املعمتدة
4,849
700
5,550

19/2018

2018

املزيانية بعد التحويالت
4,085
987
5,072

نفقات*
1,797
544
2,341

نس بة الاس تخدام
()%
%44
%55
%46

 .89واس تمكلت إجراءات تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،وتوىل املدير منصبه يف أغسطس .2018

 14انظر الفقرة (48ط) من ميثاق الرقابة ادلاخلية.
 15تستند هذه النس بة املئوية إىل املزيانية بعد التحويالت يف شعبة الرقابة ادلاخلية.
 16ترد املبالغ بآالف الفرناكت السويرسية.
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املعني معهل يف  1أغسطس .2019
 .90واس تمكلت معلية تعيني رئيس قسم التقيمي ،ومن املرحج أن يبارش املوظف ّ
 .91واس تمكلت معلية تعيني منصب حمقق أقدم يف مس توى  ،P4وابرش املوظف املعني معهل يف يناير .2019
 .92واس تمكلت معلية اختيار حمقق مؤقت يف مس توى  ،P3وابرش املوظف املعني معهل يف يناير .2019
 .93وانضم متدرب ع ُّني مؤخرا إىل شعبة الرقابة ادلاخلية انطالقا من  15مايو .2019
 .94وجتري حاليا معلية اختيار مساعد يف مس توى .G4

التدريب
 .95نظرا إىل أمهية التقدم املهين املس متر للموظفني ووفقا لس ياسة التدريب يف الويبو ،حرض موظفو شعبة الرقابة ادلاخلية
أنشطة تدريب خمتلفة الكتساب معارف وهمارات تقنية وكفاءات جديدة لزايدة الفعالية والكفاءة التشغيلية للشعبة
عند الاضطالع مبهام رقابية.
 .96ويف املتوسط ،حرض لك من موظفي الشعبة  10أايم من التدريب مشلت اجملاالت التالية :إدارة هممة التدقيق،
وماكحفة الغش واكتشافه ،وتقنيات البحث التحقيقي ،وحتليل البياانت ،وأداة التدريب اجلديدة لتصوير البياانت املسامة
® ،Tableauوحيازة املعلومات الرمقية ،واألمن اإللكرتوين ،و إدارة املنازعات ،وتقيمي س ياسات العلوم والابتاكر ،وحزمة
برجميات التدقيق احلديثة .TeamMate
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

قامئة تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية
من  1يوليو  2018إىل  30يونيو 2019
التدقيق يف أنظمة تأمني النفاذ 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 تنفيذ اسرتاتيجية الويبو لتأمني املعلومات

IA 2018-06

التدقيق يف مرشوع املقاصة التجرييب ملعاهدة الرباءات

IA 2019-06

تقيمي الربانمج التجرييب شأن التطوير املهين والوظيفي (املرحةل )2

EVAL 2018-01

التقرير التجميعي الس تعراض التقيمي بشأن منتجات الويبو التقيميية

EVAL 2018-03

تقيمي املكتب اإلقلميي آلس يا واحمليط الهادئ

EVAL 2018-02

تقرير عن التورط اإلداري يف إدخال تصحيحات يف جسل مدريد حبمك الوظيفة

MIR 2018-15

تقرير عن التورط اإلداري يف أنظمة إدارة اس تفسارات العمالء (مرشوع أص ِدر للتعليق عليه)

MIR 2019-03

[هناية املرفق والوثيقة]

