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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020 يوليو 24التارخي: 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثونو احلادية الدورة
 2020 سبمترب 11اإىل  7جنيف، من 

 التقرير السنوي ملدير شعبة الرقابة الداخلية
عدادمن  مانة اإ  الأ

س نواًي موجزًا اإىل امجلعية العامة تقريرًا  شعبة الرقابة ادلاخليةدير ممن ميثاق الرقابة ادلاخلية، يقدم  47 وفقًا للفقرة .1

ويوفر هذا التقرير معلومات عن الأنشطة الرئيس ية اليت  للويبو، من خالل جلنة الربانمج واملزيانية )التقرير الس نوي(.

جراء التغيري اذلي طرأأ عىل  2019 ديسمرب 31اإىل  2019 يوليو 1الرقابة ادلاخلية يف الفرتة املمتدة من اضطلعت هبا شعبة 

عداد التقرير لك عام  ىل يونيو، من يناير اإىل ديسمرب بدل وجعلهافرتة اإ مراجعي من مقدمة حسب توصية  من يوليو اإ

 اخلارجيني.  احلساابت

 .وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة .2

حاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام أأ  .3

مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة 

 (.WO/PBC/31/4 ادلاخلية" )الوثيقة

]ييل ذكل التقرير الس نوي ملدير شعبة 
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 التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية

ىل  2019يوليو  1من   9201 ديسمرب 31اإ

 قامئة احملتوايت

 1 ......................................................................................................................... جلنة الربانمج واملزيانية

 4 ............................................................................................................................. معلومات أأساس ية

 4 .................................................................................. بعض الإجنازات البارزة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير

 5 ............................................................................................................................... مبادئ التخطيط

 6 ................................................................................................................................... املعايري املهنية

 6 ............................................................................................ وتوصيات الرقابة العالية الأولويةنتاجئ رئيس ية 

دارة احملتوى يف املؤسسة التابع للويبو  7 ...................................................................... تدقيق مرشوع نظام اإ

دارة اخلدمات ادلاخلية يف قطاع التس يري والإدارة  8 ........................................................................ تدقيق اإ

 8 ............................................................................................................. تدقيق معلية الإغالق املايل

جراء تقيمي وتدقيق مشرتكني لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني  9 .................................................... اإ

 10 .................................................................................................................... تقيمي رشأاكت الويبو

 11 .............................................................................................................................. أأنشطة التحقيق

 11 ............................................................................................................ التحملة عامة عن عدد احل

 12 ................................................................................................................ حصيةل أأنشطة التحقيق

 15 ............................................................................... احلالت اليت ُرفض فهيا تقدمي معلومات أأو مساعدات

 15 ................................................................................................................ وضع تنفيذ توصيات الرقابة

 18 ............................................................................................... العمل الاستشاري والرقايب الاستشاري

 19 ....................................................................................................... التعاون مع هيئات الرقابة اخلارجية

 19 ................................................................................................. اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

 19 ......................................................................................................................... املدقق اخلاريج

 19 ....................................................................................... التعاون مع أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات

 20 ...................................................................................................................... أأنشطة الرقابة الأخرى
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 20 ........................................................................................................... أأنشطة التواصل يف املنظمة
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 20 ........................................................................................................ ية أأخرىالتواصل مع همام رقاب 

 21 ......................................................................................... الاس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية

 21 .................................................................................................................................. موارد الرقابة

 21 ...................................................................................................................... املزيانية واملوظفون

 22 ...................................................................................................................................التدريب

 

 قامئة تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية – املرفق
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 معلومات أأساس ية

املنصوص علهيا الغرض من شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية هو توفري رقابة داخلية مس تقةل وفعاةل للويبو، وفقا للأحاكم  .1

 يف ميثاق الرقابة ادلاخلية.

ىل امجلعية العامة للويبو،  1ويقيض ميثاق الرقابة ادلاخلية .2 م مدير شعبة الرقابة ادلاخلية تقريرا س نواي موجزا اإ بأأن يقد ِّ

زت خالل الفرتة خالل جلنة الربانمج واملزيانية. ويتناول التقرير الس نوي حملة عامة عن أأنشطة الرقابة ادلاخلية اليت ُأجن من

املشموةل ابلتقرير، مبا يف ذكل نطاق وأأهداف هذه الأنشطة واجلدول الزمين للعمل املُنجز والتقدم املُحرز يف تنفيذ توصيات 

 الرقابة ادلاخلية.

 ابلتقريراملشموةل فرتة التعديالت عىل شعبة الرقابة ادلاخلية  أأدخلت، مؤخرا نيواخلارج  املدققون قدهما توصيةل  تبعاً و  .3

عداد التقارير املالية وبيان الضوابط ادلاخلية، واليت متتد من يناير اإىل ديسمرب.  ، وبناء عىل ذكلالس نوي لتامتىش مع فرتة اإ

دراج س نة والهدف هو، 2019هذا التقرير الفرتة من يوليو اإىل ديسمرب  سيشمل  املشموةل فرتة الالحقةاليف ابلاكمل  2020 اإ

 .لتقريراب

ىل املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة نسخة من مرشوع التقرير ووفقا ملي  .4 مت اإ ثاق الرقابة ادلاخلية، قد ِّ

 يف النسخة الهنائية من التقرير. الاعتبار ُأخذت يف، واليت الس نوي لتقدمي تعليقات عليه

 بعض الإجنازات البارزة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير

دراجالويبو يف تعزيز الضوابط واملساءةل والشفافية والتعمل، من خالل  تقدمي ادلمع اإىلة ادلاخلية واصل شعبة الرقابت .5  اإ

دارة اخملاطر وتنفيذ   جماليف عىل رفع املعايري من ش هنا أأن تساعد الويبو، املتوىخ أأدوات وممارسات مبتكرة ومناس بة للغرض اإ

ىلالربامج ضافة اإ  أأمور أأخرى. مجةل ، اإ

شعبة الرقابة ادلاخلية يف أأوائل عام ل  التابعيف قسم التحقيق  طبيقهت لإدارة القضااي ابحلاسوب داخليًا، و نظام  مت تطويرو .6

 وبذكل،. وواثئقهجسالت التحقيق اكفة  جتميع يفهذا النظام  ويمتثل دور. ، ومنذ ذكل احلني وهو يُس تخدم ابنتظام2019

ىل النفاذيتيح تتبع أأنشطة التحقيق ويسهل  فهو  عىل عنارص للتحمكنظام هذا ال  حيتويلك حاةل. كام اخلاصة ب الواثئق والأدةل اإ

 .الأنشطةبالغ عن لالإ توقيت أأنشطة التحقيق والامتثال الإجرايئ، فضاًل عن وحدة دقة  يف

جزء تشجيع التعمل التنظميي من خالل تطوير وحدة عرب الإنرتنت لتعمل كيفية اس تخدام التقياميت ك ومعلت الشعبة عىل .7

ساءة الاس تخدام من  الغشماكحفة جمال يف  نطاق ادلور اذلي تضطلع بهتعمل الشعبة عىل توس يع و من دورة الإدارة.  واإ

زاء تقيمي خماطر الغش، وتصممي وحدة تدريبية للتوعية ل ذكل املشاركة يف معلية  مشل، واحرتازيةخالل أأنشطة استباقية  اإ

 مكتب املراقب املايل. ابلتعاون مع الغش

س تفادة من أأوجه التأ زر احملمتةل، بغية الا، الشعبة أأقسامفامي بني ثالثة من مشرتكة  معليات تنفيذ الشعبة وواصلت .8

ضفاءاجلهود، فادي الازدواجية يف وت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، أأصدرت شعبة و  .، يف مجةل من الأمورمزيد من القمية واإ

                                         
 من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 48و 47انظر الفقرتني  1
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شعبة هذه ال حتقيق  وهو ما جنم عنهمشرتكني لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني،  تدقيقالرقابة ادلاخلية أأول تقيمي و 

خطة معل الأمم املتحدة عىل نطاق املنظومة بشأأن املساواة بني اجلنسني ومتكني فامي خيص تصنيف أأداء "جتاوز املتطلبات" 

مشرتكة  تدقيقة الرقابة ادلاخلية شعب أأجنزت. كام 2019أأنشطة حسب التقرير اذلي رصد  (UN SWAPاملرأأة )

. التحقيقو  تدقيقال  قسمي املس متدة مناملهارات  مجموعمن  اس تفادتاليت  املزااي واملس تحقاتواس تعراض الزناهة عىل 

 .2020س يصدر التقرير الهنايئ يف عام و 

امتثال ممارسات قسم التقيمي ، وهو ما مضن للجودة خاريجتقيمي  ُأجنزالتقيمي،  قسمودة جضامن  وكجزء من معلية .9

يثاق الويبو للرقابة مل  وامتثالهامنظومة الأمم املتحدة، خل ادتقيمي املعين ابل فريق الأمم املتحدة  اليت يتبعهالقواعد ومعايري التقيمي 

ة معليات مس توى فعالي جنم عن التقيمي اخلاريج للجودة تقيميعالوة عىل ذكل، و س ياسة التقيمي اخلاصة هبا. ل ادلاخلية و 

 .هتاوقدر  هتاوجود ومنتجات قسم التقيمي

ىل أأن التقيمي اخلاريج للجودة وخلص تقرير  .10 املادية مع القواعد واملعايري  هيف مجيع نواحي امتىشيالتقيمي يف الويبو  قسماإ

التقيمي  بنيعالوة عىل ذكل، و  .يف معليات التقيمي فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي وميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية اليت يتبعها

من خالل تقدمي وذكل نظمة والعمليات املناس بة محلاية حياديته ومصداقيته عىل الأ  ينطويالتقيمي  قسمأأن اخلاريج للجودة 

 وذات صةل بتحسني املنظمة وأأحصاب املصلحة فهيا. جودةومنتجات ذات  املساءةليف جمال خدمات مفيدة 

. وتعترب هذه التقياميت اخلارجية 2020جودة يف عام اخلاريج للتقيمي ل والتحقيق ل  ادلاخيل التدقيق قسامخضع يس  و  .11

 حصلت، مكثال عىل ذكلعىل معايري تشغيل عالية معرتف هبا.  ليك حتافظشعبة الرقابة ادلاخلية  لأقسامحامسة ابلنس بة 

 2العامة. ادلاخيل التدقيقتقارير كشف عن يف ال لأفضل اجائزة  عىل 2019يف يوليو شعبة الرقابة ادلاخلية 

خالل الاجامتع الأخري لفريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي، انُتخب رئيس قسم التقيمي يف شعبة الرقابة ادلاخلية انئبًا و  .12

 لرئيس وأأمني خزانة فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي لفرتة س نتني.

 مبادئ التخطيط

تقيمي اخملاطر ودراسة اجلدوى والأثر يف البدل  الرقابية مجةل من العوامل، من بيهنا وضع خطة معلها أأثناءراعت الشعبة  .13

مهتاودورة الرقابة وال راء  دارة الويبو وادلول الأعضاء واملوارد املتاحة. اليت قد  ، ةيالرقاب  عملالوقبل وضع الصيغة الهنائية خلطة  اإ

م مرشوع  ىل اللجنة الاها قُد ِّ )أأ( من ميثاق 28ستشارية املس تقةل للرقابة لس تعراضه وتقدمي املشورة بشأأنه وفقًا للفقرة أأيضًا اإ

 الرقابة ادلاخلية.

يف  احملمتةل وتفاداًي لالزدواجية احملدودة وحتقيقًا لأكرب قدر من التغطية الرقابية وتعظاميً للفعالية يف اس تخدام املوارد .14

ووحدة التفتيش املشرتكة فضاًل  اخلاريج املدققأأجنزته هيئات رقابة أأخرى مثل  الشعبة أأيضًا العمل اذلي الأنشطة، راعت

 الفكرية. عن التقياميت اليت طلبهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية

                                         
مببادرة من مكتب املراجع ُأسست راجعي القطاع العام مب ة خاصةتعلميي مجعية، ويه )مرجعة احلساابت بال حدود( Audit Without Walls أأطلقهتاجائزة  2

 التمنية ال س يوي. مبرصفالعام 
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طة الرقابة لعام خل ووضعت الصيغة الهنائية يف حدود املزيانية اخملصصة.ابلاكمل  2019خطة الرقابة لعام  وأأجنزت .15

 عىل ش بكة الويبو ادلاخلية. ونرُشت 2020

 املعايري املهنية

ادلاخيل  اخلاصة ابلتدقيقشعبة الرقابة ادلاخلية أأنشطهتا الرقابية مبا يتوافق مع املعايري ادلولية للمامرسة املهنية  جتري .16

هنية اذلي أأصدره الإطار ادلويل للمامرسات امل وتترصف وفقًا ملدونة قواعد السلوك ذات الصةل، كام هو موحض يف  ،)املعايري(

 ادلاخليني. مراجعي احلساابتمعهد 

ابملبادئ التوجهيية املوحدة واملبادئ التوجهيية للتحقيق اليت أأقرها  الشعبة أأعامل التحقيق اليت جترهياتامتىش ابملثل، و  .17

  مؤمتر احملققني ادلوليني.

حددها فريق الأمم املتحدة ومتتثل الشعبة يف أأنشطة التقيمي اليت جترهيا ابملعايري ادلولية ملامرسات التقيمي كام  .18

 ابلتقيمي. املعين

 وتوصيات الرقابة العالية الأولويةنتاجئ رئيس ية 

الأولوية املدرجة يف حيتوي هذا اجلزء عىل معلومات عن النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ويعاجل اخملاطر العالية ذات  .19

 اليت صدرت خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير. ،التبعات الإداريةوالتقيمي وتقارير  التدقيقمعليات : تقارير الرقابة ادلاخلية

 :3وتتعلق النتاجئ والتوصيات الرئيس ية ابلتقارير التالية الصادرة خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير .20

دامرشوع نظام  تدقيق (أأ )  لويبو؛ل التابع رة احملتوى يف املؤسسةاإ

دارة اخلدمات ادلاخلية يف قطاع  تدقيقو  (ب)  والإدارة؛ التس يرياإ

 معلية الإغالق املايل؛ تدقيقو  (ج)

جراء و  (د)  ؛مشرتكني لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني تدقيقتقيمي و اإ

 تقيمي رشأاكت الويبو؛و  (ه)

 ؛خمالفات املشرتايت بشأأن التبعات الإداريةتقرير و  (و)

دارة اس تفسارات العمالء بشأأن التبعات الإداريةتقرير و  (ز)  ؛أأنظمة اإ

ىلبشأأن دخول املركبات  التبعات الإداريةتقرير و  (ح)  .الويبو اإ

حرصت الشعبة عىل التواصل مع الإدارة ابنتظام لس تعراض التوصيات املفتوحة ومتابعة وضع تنفيذها. وتعاجل الإدارة و  .21

من خالل خطة معل حتدد الأنشطة املقرتحة واملوظفني املسؤولني وأأجل التنفيذ. وتدار التوصيات املفتوحة مجيع التوصيات 

                                         
 ترد قامئة التقارير يف املرفق. 3
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دارة الويبو  4(TeamCentral©من خالل نظام قاعدة بياانت الفرق املركزية ) ومراجعي املتاح للشعبة واإ

 اخلارجيني. احلساابت

دارة احملتوى يف املؤسسةمرشوع نظام  تدقيق  لويبول التابع اإ

ىل التدقيق خلص .22 دارة احملتوى يف املؤسسةأأن مرشوع  اإ عىل وجه اخلصوص أأن املرشوع  وتشريبفاعلية،  ُأديرقد  اإ

ىل القمةابس تخدام هنج أأكرث مرونة  يُنفذ أأولية من ماكسب حتقيق طوات متتالية و القيام خب اإىل جانب، ينطلق من القاعدة اإ

جناز  خالل . من الناحية التقنية حملتوايتا وانتقالالثقايف،  التبادل وتيسري، للتعملمسار لق ا يسمح خبملشاريع الفرعية، ممااإ

 .سالسةاملوارد ب  وقد ُأديرت

السوق التابعني  وحملل اعتربهمناس ًبا لتلبية احتياجات الويبو، وقد  اذلي مت اختياره OpenTextبرانمج ميكن اعتبار  .23

القامئ عىل التكوين و  اذلي وضع به الربانمج،هنج ال( كأحد أأفضل الربامج يف فئته؛ ويضمن Gartnerجلهات خارجية )مثل 

ماكنية  اس تدامته ،بدون التخصيص صدار  اإىل الانتقالعىل املدى الطويل، مبا يف ذكل اإ  .ةالسحابيذي الصيغة  احلايل هاإ

ىل أأيضا التدقيق وخلص .24 دارة الاس تفادة من نتاجئ مرشوع ا يعين ممأأن الويبو ستس تفيد من وضع اسرتاتيجية رمقية،  اإ اإ

الكيفية اليت ميكن هبا للقدرات الرمقية حتسني  بشأأنرؤية ودليل  عبارة عن الاسرتاتيجية الرمقية يهو. احملتوى يف املؤسسة

ىل املعلومات وخلق املعرفة النفاذ ات الويبو جتربة املس تخدم، مع مراعاة مبادر  وحتسني ،ودمع تبس يط العمليات وأأمتتهتا ،اإ

 الأخرى، مثل ميثاق البياانت اخملطط هل.

دارة املعرفة،  شعبة الرقابة ادلاخلية وتشري .25 نشاء أأداة لإدارة احملتوى يساعد أأيًضا يف دمع تنفيذ اسرتاتيجية اإ أأيًضا أأن اإ

دارة املعمليات ال دوات و الأ ويتناول عىل وجه التحديد حاةل " ". احملتوى وتقامس املعرفةامتسكة عىل مس توى املؤسسة لتسهيل اإ

دارة احملتوى يف املؤسسةتقيمي النضج للك من  وخلص ىل احلمك املهين اإ دارة املعارف يف الويبو، استناًدا اإ واملعلومات  5واإ

ماكنية للتحسني فامي يتعلق و  الأشخاص املتاحة، عىل وجه اخلصوص، أأن اجلودة والاس تعداد الثقايف ومصادر املعرفة دلهيا اإ

دارة   املعارف يف الويبو.ابإ

دارة املعرفة من خالل ترش يح عضو  وينبغي .26 ضفاء الطابع الرمسي عىل املوافقة عىل اسرتاتيجية اإ فريق الإدارة العليا  مناإ

، من بني أأمور أأخرى، بتحديث الاسرتاتيجية )صاحلة حالًيا صاحب الاسرتاتيجيةس يقوم و سرتاتيجية. الا بصفته صاحب

طو(؛ و 2018حىت هناية  دارة املعرفة احملددة يف الاسرتاتيجية مضن  :ار دلمعضع اإ دماج مبادئ اإ دارة املعارف واإ دورة حياة اإ

 معليات الويبو.

دارة احملتوى يف املؤسسة عىل  .27  خطة التصال بتنفيذ أأن يعجلوأأخرًيا، تشجع شعبة الرقابة ادلاخلية فريق مرشوع اإ

دارة احملتوى يف املؤسسة، واليت تنطوي عىل ومنوذج التشغيل املعتاد، قبل تنفيذ امل ة سلفا،اخملطط رحةل الثانية من مرشوع اإ

 تنظميي.ال  الإدماج

                                         
لكرتونية؛  TeamMateهو أأحد وحدات نظام  TeamCentral©نظام  4 وهو برجمية خمصصة ملهام الرقابة تضم وحدات خمتلفة مثل واثئق معل اإ

 التوصيات وتقيمي اخملاطر وحتديد اجلدول الزمين. ومتابعة
 .برايس ووتر هاوس كوبرز يف هذا التقيمي ش بكةسامه منوذج النضج اذلي طورته  5
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دارة اخلدمات ادلاخلية يف قطاع  تدقيق  الإدارةو  التس يرياإ

دارة اخلدمات خيص هنج أأكرث اتساقًا  لإجياد 2018مبادرة يف عام قطاع التس يري والإدارة  أأطلق .28 هبدف تنفيذ  داخهلاإ

دارة  دارة اخلدم من شأأنه أأن املؤسسة اذلي ات يفدماخلنظام اإ ويعزز بشلك عام جتربة  اتحيسن كفاءة وفعالية تقدمي أأنشطة اإ

 العمالء ورضامه.

ن اكنت شعبة الرقابة ادلاخلية تقر  .29 دارة اخلدمات يف املؤسسة بادرة تنفيذ مب واإ ل ، وتدمعهااإ هناك عدد من الرشوط اإ

دارة ا استيفاءهااليت جيب  نشاء التس يري والإدارة عىل سبيل املثال، سيس تفيد قطاع فوفعاةل.  كفؤة اتخلدمليك تكون اإ من اإ

التس يري املتعلقة خبدمات قطاع  املرتقبةلويبو، ومتوافق مع النتيجة يف اخمصص، مدعوم مبيثاق خدمة العمالء  اتميثاق خدم

طار الإدا س ياقيف والإدارة   لويبو.يف ارة القامئة عىل النتاجئ الهدف الاسرتاتيجي التاسع كام هو موحض يف اإ

فامي  اوممارساهت اوأأدواهت اوخرباهت مس توايت نضجهابتنوع القطاع  اليت يش تغل فهياالت اجمل تمتتععالوة عىل ذكل، و  .30

دارة اخلدمات يف القطاع من خالل وضع منوذج النضج خيص  دارة اخلدمات. وابلتايل، س يكون من املناسب تقيمي حاةل اإ اإ

حول خصيصا املس تقبيل املصمم  والوضع الراهن الوضعيساعد عىل حتديد الفجوات بني ومن شأأن هذا أأن وخريطة الطريق. 

دا طار اإ عداد اإ  .املنشود رة اخلدمة املناسب للغرضأأهداف امليثاق، ودمع التصممي الفعال واإ

موارد ذات صةل بشأأن اخلدمات ادلاخلية اخملتلفة اليت هتدف اإىل دمع  ادلاخلية عىلالويبو  وعىل الرمغ من توفر ش بكة .31

ل أأنه  ماكنية  ينبغيالعمالء ادلاخليني وتعزيز خربهتم، اإ دارة احملتوى داخل  النفاذمعاجلة بعض الرشوط السائدة لتحسني اإ واإ

 .ذه الش بكة ادلاخليةه

 :بغرضفرص يف املس تقبل  هناكومن ال ن فصاعًدا،  .32

دارة اخلدمة،  6الناش ئة مثل اذلاكء الاصطناعي وأأمتتة العمليات الروبوتية التكنولوجياتدمج  (أأ ) والتعمل ال يل يف اإ

 هبدف خلق املزيد من القمية وتعزيز جتربة العمالء ورضامه؛

طار شامل لإ  (ب) ، مبا يف ذكل الأدوات املشرتكة يف املنظمةدارة اخلدمات ادلاخلية النظر يف التحول حنو اإ

 واملبادئ املتسقة.

 معلية الإغالق املايل تدقيق

ل بشلك جيد،  تسري معلية الإغالق املايل أأن يف العموم خلص التدقيق رمغ أأن .33 دارة دورةاإ  هناك فرص لزايدة تعزيز اإ

ىل ادلفع. من  الرشاء اإ

غالق أأوامر الرشاء قبل هناية العام وبعده )املتأأخر و .34 لحظت شعبة الرقابة ادلاخلية زايدة يف عبء العمل املتعلق ابإ

يُظهر و لرصد والتنظيف املنتظم خالل العام. بغرض ازيد من اجلهد بذل الربامج مل رضورةمن العام السابق( مما يشري اإىل 

نشاء أأوامر الرشاء بني يناير وأأكتو  نشاء  2019بر حتليل اإ مقارنة ابلأشهر  2019يف أأكتوبر  هذه الأوامرزايدة يف عدد اإ

                                         
املتكررة اليت اكنت تتطلب و احلجم الكبري  املهام ذات والتعمل ال يل للتعامل مع اذلاكء الاصطناعيت قدراب مزودأأمتتة العمليات الروبوتية هو اس تخدام برانمج  6

 ي هبا.البرش  قيام العنرص فامي مىض
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ىل و (. 2019مقارنة بشهر سبمترب  يف املائة 58 نسبهتازايدة أأي بالأخرى ) لتكثيف  احامتلية بذل هجودقد يشري هذا اإ

ما للتعويض عن الأداء غري الاكيف، أأو التغيري غري املتوقع يف خطة العمل،   غري الفعالني. والرصدأأو التخطيط املشرتايت اإ

نفذت  الأقسامأأن بعض  القسمعىل مس توى  2019-2018 للثنائيةيُظهر حتليل الإحصائيات املتعلقة بتنفيذ املزيانية و  .35

عىل الرمغ من أأن بعض املزيانيات منخفضة يف الأمهية و/أأو ل و . 2019أأكتوبر  31يف املائة من مزيانياهتا حىت  80أأقل من 

لمزيانية مبرور الوقت، س يكون من املناسب التأأكد من أأن مس توايت التنفيذ هذه مربرة "املتسلسل" لتنفيذ ال  انشطهتتتوقع أأ 

ايت التنفيذ الاكمل أأو القريب ل تصبح حافًزا لتكثيف اس تخدام الأموال من أأجل الوصول اإىل مس توأأ و  سلميبشلك 

 .الاكمل من

تنس يق داخل لك قطاع للتواصل مع شعبة املالية  هجةاكن أأحصاب املصلحة اذلين متت مقابلهتم مؤيدين لإنشاء و  .36

 وشعبة املشرتايت والسفر، من أأجل تنس يق ودمع خمتلف ادلورات بشلك أأفضل.

دارة الربامج واملناوبني يف الا .37 لزتام اذلي مت التعهد به وأأخريًا، شددت شعبة الرقابة ادلاخلية عىل أأمهية ملكية ومساءةل اإ

، شددت شعبة الرقابة وعىل نفس املنواليف س ياق خطاب المتثيل الإداري بشأأن احلفاظ عىل ضوابط داخلية فعاةل. 

لمخاطر لالفعاةل دارة لإ اب الإخاللادلاخلية عىل رضورة ضامن التوافق املس متر بني العمليات الإدارية ومتطلبات العمل دون 

جنازات الأهداف والضوابط ادلاخلية  للمنظمة. الاسرتاتيجية؛ ومن أأجل دمع اإ

جراء تقيمي و   مشرتكني لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني تدقيقاإ

ن   .38 الويبو، بصفهتا واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة مكرسة لتشجيع الابتاكر والإبداع من أأجل التمنية الاقتصادية  اإ

طار وليهتا ومتوالاجامتعية والثقافية، ملزتم ، 2014يف عام وش يًا مع الزتامات الأمم املتحدة. اة بتعزيز املساواة بني اجلنسني يف اإ

طار للويبو دلمج منظور جنساين يف س ياسة الويبو وبراجمها  صدرت س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني بقصد توفري اإ

 معل الويبو.اكن وكذكل يف م

ىل أأن تنفيذ الس ياسة مك ن من تعممي  تدقيقتوصل التقيمي وال و  .39 املشرتاكن لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني اإ

 أأمورا ابرزةحققت املنظمة و مراعاة املنظور اجلنساين يف برامج الويبو وأأحرز تقدمًا يف املساواة بني اجلنسني يف ماكن العمل. 

دراج نوع س ياسات مس تجيبة ال ن أأصبحت ليت يف املائة من س ياسات الويبو ذات الصةل ا 50مثل مراجعة  لنوع اجلنس، واإ

عداد التقارير عن  خطة معل الأمم املتحدة عىل نطاق املنظومة اجلنس يف واثئق الويبو الاسرتاتيجية والتحسني الكبري يف اإ

 .(UN-SWAP) بشأأن املساواة بني اجلنسني

عاجل جزئيا احتياجات تذكل كت املنظمة وبراجمها. و ترتبط س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني ابحتياجاو  .40

 وصلهتا ملبادرات والس ياسات القامئة املتعلقة بتعممي مراعاة املنظور اجلنساينابالوعي الأسايس ولكن  أأحصاب املصلحة. 

بني اجلنسني مع  س ياسة الويبو بشأأن املساواةبني يف املائة  45بنس بة  مواءمةهناك و للموظفني.  اً غري واحض جزئي ،ابلس ياسة

 يف املائة مع أأحصاب املصلحة اخلارجيني. 58احتياجات املنظمة مبا يف ذكل احتياجات املوظفني و

بيئة معل مواتية لتحقيق املساواة بني اجلنسني.  لإاتحةس ياسات وضعت الويبو أأن املشرتاكن  تدقيقوال التقيمي  وجدو  .41

وعالوة عىل . ومع ذكل، يالحظ أأنه ل يزال يتعني تقيمي عدة س ياسات من أأجل معاجلة بعض التحدايت اجلنسانية القامئة

ولكن دة. هبا مكامرسة جيأأقر  الشؤون اجلنسانية فعاليهتا و  منسقيذكل، أأثبتت الإجراءات الرئيس ية الأخرى مثل تنفيذ هنج 
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ىل أأن و من كشف املزيد من الفوائد.  اً هناك بعض القيود اليت حتد جزئي يف املائة من اجمليبني عىل  53أأشارت نتاجئ املسح اإ

 ختصاصات احلاليةالا ريفبرزت يه مغوض تعمن بعض العوائق اليت و م. املنسق اخملصص هلالاس تطالع ل يعرفون 

الوقت الرمسي املتاح لأداء  ، ونقصالشؤون اجلنسانية منسقيتكوين كفاءات دودة ل ، واملوارد احملالشؤون اجلنسانية نسقيمل 

 داخل الوحدات.م وتناوهبالشؤون اجلنسانية  منسقيواملتطلبات غري الواحضة لختيار  دورمه

ىل  تدقيقوال وأأقر التقيمي  .42 يف تقارير نشاطا  848يف املائة من  47املشرتاكن بزايدة اس تخدام املؤرشات اليت توسعت اإ

 ترمزي مؤرش املساواة بني اجلنسنيهناك جمال للتحسني لتعزيز فهم ف الربانمج عىل مدى الس نوات الثالث املاضية. ومع ذكل، 

ح الغرض من و وضعدم تسعة ومخسون يف املائة من املوظفني وأأبدى  .احلذفاملعلومات أأو نقص لتجنب  هواس تخدام

ترمزي مؤرش املساواة يف هذه املؤرشات رفيعة املس توى، وكيفية تطبيق  ممسامههتماهية و  ،املؤرشات اجلنسانية

 .اجلنسني بني

ىل ما س بق، .43 ضافة اإ ىل ولكن هناك جيري تطبيق املزينة املراعية للمنظور اجلنساين يف أأنشطة برانمج الويبو،  واإ حاجة اإ

، وجد التقيمي يتعلق ابلإدارة القامئة عىل النتاجئ فاميو نوع اجلنس. قامئة عىل دمج البياانت املالية احلالية يف أأداة لالإبالغ 

يف املائة من  31للمنظورات اجلنسانية يف مؤرشات الأداء والأهداف وتقارير الأداء احلالية. ويف  اً حمدود اً دجم تدقيقوال 

للنوع  ، اكنت البياانت املصنفة حسب اجلنس وبياانت الرصد املس تجيبةتم اليت قي  نياجلنساملساواة بني أأنشطة 

 حشيحة. الاجامتعي

املشرتكني، ستنفذ املنظمة العديد من التوصيات  التدقيقو بناًء عىل النتاجئ والاس تنتاجات الواردة يف التقيمي و  .44

 املشرتكني. تدقيقوال الرئيس ية يف املس تقبل بعد التقيمي 

دارة املوارد البرشية تنس يق التوصيات وتنفيذل نبغي ي  .45 عمل مع أأحصاب املصلحة يأأن " 1" مبا يف ذكل ها،قسم اإ

دراج احتياجات أأحصاب املصلحة ادلاخليني واخلارجيني وأأفضل املامرسات بغية الرئيس يني لتنقيح وحتديث الس ياسة  اإ

يف جمال تعممي  الكفاءات لبناءذ خطة يف تن ضع و و" و 2" ؛(UN-SWAP 2.0املرحةل الثانية من خطة العمل )من املس متدة 

داريأأي س ياسة أأو  حتتويضامن أأن و " 3" ؛مراعاة املنظور اجلنساين  املنظورات اجلنسانية حسب الاقتضاء؛عىل  تعممي اإ

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ؛ و " 4" ؤرش املتشجيع اس تخدام و " 5"حتديد س بل زايدة تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف اإ

منسقي ث اختصاصات يد" وحت7"؛اجلنساينؤرش املتوحيد وعرض املعلومات املالية اليت يمت تتبعها بواسطة و " 6"؛ ايناجلنس

وتقيمي احتياجات املوارد البرشية احلالية واملقبةل دلمع تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف " 8" ؛موالعمل معه الشؤون اجلنسانية

 بني اجلنسني يف الويبو.الربامج وتعزيز التنوع والاندماج والتاكفؤ 

 تقيمي رشأاكت الويبو

ن رشأاكت الويبو رضورية دلمع  .46 ، وتعزيز الويبو يف حتسني القدرة عىل الابتاكر، وتبادل املعلومات والأدوات هجوداإ

اكن هذا التقيمي هو الأول من نوعه اذلي يقمي و ، وزايدة الاعرتاف بنظام امللكية الفكرية، من بني أأمور أأخرى. البحث

 اً أاكت عىل املس توى التنظميي متبوععامل الرش ل اووصف احبثبداية التقيمي وأأجرى طريقة شامةل. و  شلك مس تقلب رشأاكت الويبو 

 ابلرتكزي عىل عينة حمددة من الرشأاكت.
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جيابية للرشأاكت عىل املس تويني التنظميي والاسرتاتيجي.  .47  دمت مساهامتقُ  ،حتديداو ومعومًا، وجد التقيمي مساهامت اإ

، ومراكز وويبو ريستش، و وويبو غرين، و امليرسةول س امي يف احتاد الكتب  7،7و 4و 3 ةالاسرتاتيجي الأهداف يفواحضة 

دمع الابتاكر التكنولويج، وأأاكدميية الويبو. ومع ذكل، تركز مؤرشات الأداء يف الوقت احلايل عىل الرشأاكت عىل مس توى 

 لها. نتاجئ طويةل املدى وال اثر غري املقصودة اقتناص اخملرجات مما حيد جزئًيا من القدرة عىل

ذا اكنت .48 شهدت الس نوات العرش الأخرية زايدة  فقد يف املايض عىل مجع الأموال وتنفيذ الربامج،ركزت  الرشأاكت واإ

ر يف رشأاكت أأكرث ابتاكرا،  الأخرى الويبو، عىل عكس بعض منظامت الأمم املتحدة . و معظمها مبشاركة القطاع اخلاصطو 

عالوة عىل ذكل، وجد و  ، ل حتتسب مبجموعة مشرتكة من املبادئ التوجهيية للرشأاكت، ول قامس مشرتك أأو تعريف.8(11)

رشاداتيف  التقيمي أأن هناك جمال للتحسني ميزي بني معل التعاون املنتظم  وهو ما من شأأنه أأنالتوجيه بشأأن الرشأاكت،  اإ

للرشأاكت كفئة فريدة للتنفيذ  الواسعة اليت ختلفهاال اثر  تقتنصوالرشأاكت الاسرتاتيجية، فضال عن املقاييس التشغيلية اليت 

 .خصائصها اخلاصة لها

دارة املعلومات واملعارف املس تخدم يف الرشأاكت حيتاج اإىل حتسني  .49 ىل أأن نظام اإ غالبية لنس بة اإىل ابوخلص التقيمي اإ

ق جوانب كثرية من الرشأاكت بشلك جيد داخل الويبو، ويف بعض توث وملالرشأاكت خارج فئة الصناديق الاستامئنية. 

، مما والتحدايت والإجنازات بشلك مهنجيقصص النجاح دوم ل تواحلالت، ل توجد واثئق رمسية خارج مذكرات التفامه. 

دارة املع يمانظقيمي جفوة كبرية يف الت قد كشف د فرص التعمل. و يقي   هذان عد ويموضوع الرشأاكت. بشأأن رف والتصالت ااإ

رساءدلمع  نيحامسعاملني  انماظالن قامةالرشأاكت، وزايدة الكفاءات وضامن عدم ضياع فرص  اإ التعاون عىل  مزيد من اإ

 املس توى التنظميي.

ض اغر أأ  عدادابإ املتعلقة  اجوانب رشأاكهت نأأو حتساليت جرى تقيميها،  ،القطاعات والربامج ضعبأأن تويويص التقرير  .50

، والتعمل، والرصد وتقامس ةالتعاقدي اتواحضة مبا يف ذكل مذكرات التفامه، والتفاقرشاكة ، وترتيبات ةواقعيو  ةواحضرشاكة 

دارة احملتوى جيب أأن تس تخدم القطو  .براجمهااحتياجات لرشأاكت من أأجل تلبية املس متدة من ااملعرفة  اعات والربامج نظام اإ

ابتفاقيات الرشاكة والواثئق ذات الصةل مثل اخلطط ومذكرات  تزويدهيف املؤسسة لتعزيز التعمل وتقامس املعرفة من خالل 

 التفامه والتقارير وبياانت الأداء والفوائد احملققة وادلروس املس تفادة.

 أأنشطة التحقيق

 ة عامة عن عدد احلالتحمل

يف املائة زايدة عن الفرتة السابقة( وأأغلقت  47حاةل جديدة )تشلك  17خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، جُسلت  .51

يل  مخسحاةل عالقة مهنا  11، اكنت 2019 ديسمرب 31حاةل. ويف  20 يف مرحةل  وحالتنيحالت يف مرحةل التقيمي الأو 

جراء من جانب كيان أ خر.بسبب انتظار اختا ةمعلق وأأربع حالتالتحقيق الاكمل  حالت من احلالت  عرشوفُتحت  ذ اإ

                                         
؛ ة الفكرية وتطويرهاتنس يق البنية التحتية العاملية للملكي: 4؛ الهدف الاسرتاتيجي تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية: 3الهدف الاسرتاتيجي  7

 .امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية: 7الهدف الاسرتاتيجي 
، الأمانة العامة للأمم املتحدة، منظمة الصحة العاملية، منظمة العمل ، صندوق الأمم املتحدة للساكنالأونروا، الصندوق ادلويل للتمنية الزراعية، اليونسكو 8

 .الأغذية والزراعة، برانمج الأغذية العاملي، برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، والبنك ادلويلادلولية، منظمة 
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، بلغ الوقت املس تغرق للتحقيق يف احلالت 2019 ديسمرب 31ويف  .2016وحاةل واحدة يف عام  2019العالقة يف عام 

 أأشهر. 4.2

 2019 ديسمرب 31اإىل  2017يونيو  30حتليل مقارنة لعدد حالت التحقيق من  – 1الرمس البياين 

 

 2019وديسمرب  2019و 2018و 2017تعكس احلالت العالقة عدد احلالت اعتباًرا من يونيو  *

حاةل أأي حاةلمفتوحة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير،  حاةل 17ومن مضن  .52 ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل  مل تمت اإ اإ

 .9ادلاخليةللرقابة لتسدي املشورة بشأأهنا وفقا للأحاكم املناس بة من ميثاق الرقابة 

 حصيةل أأنشطة التحقيق

ثباهتا مع ما صدر بشأأهنا من  .53 وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية، يشمل التقرير الس نوي وصفا لقضااي التحقيق اليت مت اإ

 :الامثنيف هذه احلالت و. من احلالت احملقق فهيا، وجدت الشعبة أأدةل عىل حصة الادعاءات مثانأأحاكم. ويف 

 ؛لنتقام املزعومتتعلق حاةل واحدة اب (أأ )

ساءة اس تخدام تانحال تتعلق و  (ب)  أأحد املوظفني للوقت املنفق يف العمل؛ ابإ

 ؛لأنشطة املهنية اخلارجية غري املرصح هبا من قبل أأحد املوظفنيوتتعلق حالتان اب (ج)

 ؛لوظيفة شاغرةمرحش هبا  قامخالفات مزعومة وتتعلق حاةل واحدة مب (د)

ساءة اس تخدام منصبه؛ أأو/وتتعلق حالتان بتحرش أأحد املوظفني و (ه)  اإ

                                         
 ميثاق الرقابة ادلاخلية.من  23و 22و 21و 19و 18الفقرات  9

14

40
42

12

21
19

14
17

20

11

احلالت املفتوحة احلالت املغلقة احلالت العالقة

2017 2017/18 2018/19 2019
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 .يف ماكن العملمزعوم  بتحرشوتتعلق حاةل واحدة  (و)

صدار  .54  :تقارير التحقيق مع الإقرار ابرتاكب سوء السلوكوعقب اإ

 موظف من املنظمة؛ ُطرد ،حالتنييف  (أأ )

ىل رتبة أأقل؛ (ب)  ويف حاةل واحدة، ُأنزل موظف اإ

جراءات حاةل واحدةويف  (ج)  ؛تأأديبية ضد موظف، قررت الإدارة عدم الاخنراط يف اإ

 ؛ترك املوظف املعين املنظمة قبل بدء الإجراءات التأأديبيةويف حاةل واحدة،  (د)

 .2019 ديسمرب 31، ما يزال اختاذ الإدارة لقرار هنايئ معلقًا يف ثالث حالتيف و (ه)

ضافة اإىل ذكل، مكَّنت أأنشطة التحقيق  .55 شموةل وأأثناء الفرتة امل الشعبة من اس تخالص بعض ادلروس.  املنفذةواإ

دارة اس تفسارات العمالءخبصوص  اتقدمت فهيا توصيمن تقارير التبعات الإدارية  ريراتقثالث  در، ُأصابلتقرير ، أأنظمة اإ

جراءات الرشاء  .، والرقابة عىل النفاذ املاديواإ

 .2019 ديسمرب 31اإىل  2017يوليو  1ويرد فامي ييل حتليل مقارنة للحالت املسجةل يف الفرتة من   .56
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 2019 ديسمرب 31اإىل  2017يوليو  1حتليل الشاكوى الواردة من  – 1اجلدول 

-2018 18-2017 الفئة

19 

2019 

)الفصل 

 الثاين(

 خطوط الاجتاه

ساءة   0 1 3 اكنةملااس تخدام املنصب أأو  اإ

ساءة اس تخدام وقت العمل   0 2 5 اإ

  2 0 0 املزااي واملس تحقات

  1 1 2 خرق الرسية

  0 0 1 تضارب املصاحل

  2 2 2 ، المتيزي(التحرش )غري اجلنيس

  2 3 8 الأخرى غري الالئقة تالعصيان والسلواك

ساءة اس تخدام أأموال الويبو وأأصولها   3 0 3 اإ

عاقة معليات الويبو يفالإهامل    3 3 1 العمل، اإ

  1 0 4 تقصري أ خر يف الوفاء مبعايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية ادلولية

  0 1 1 خمالفات املشرتايت

  1 4 1 خمالفات التوظيف

  0 0 3 الانتقام

  0 0 3 التحرش اجلنيس

يذاء    0 0 0 و الاس تغالل اجلنيسأأ الإ

  1 2 3 أأنشطة خارجية غري مرصح هبا

  0 0 0 بياانت أأو ترصحيات غري مرصح هبا

  0 1 0 اإخالل من قبل مرحش لوظيفة شاغرة

  1 1 0 أأو طرف خاريج أ خراإخالل من قبل ابئع 

  17 21 40 اجملموع

 ()خطوط الاجتاه تُقرأأ من اليسار اإىل المينيمالحظة: 
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 2019 ديسمرب 31اإىل  2017يوليو  1حتليل احلالت املغلقة يف الفرتة من  –( 2الرمس البياين )

 

 احلالت اليت ُرفض فهيا تقدمي معلومات أأو مساعدات

ميثاق الرقابة ادلاخلية، ينبغي لشعبة الرقابة ادلاخلية أأن تبلغ عن أأي حالت قي د فهيا نفاذ )ز( من 48وفقا للفقرة  .57

 الشعبة اإىل جسالت أأو موظفني أأو مباٍن خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.

ىل أأنه مل ميتنع أأي من املوظفني عن الإدلء مبعلومات أأو املساعدة يف معلية رقابية جارية أأث  .58 ناء فرتة وتشري الشعبة اإ

 التقرير.

 وضع تنفيذ توصيات الرقابة

ن  املدير العام مسؤول عن ضامن تلبية مجيع التوصيات الصادرة عن مدير الشعبة وغريها من الهيئات الرقابية  .59 اإ

 . وحييل املدير العام هذه املسؤولية اإىل مديري10برسعة، وعن ذكر الإجراءات املتخذة فامي خيص نتاجئ وتوصيات تقرير بعينه

وخيضع تنفيذ مديري برامج الويبو مجليع توصيات املراقبة ملتابعة  11الربامج املسؤولني عن جمالت تشغيلية حمددة يف الويبو.

 12منتظمة تتولها شعبة الرقابة ادلاخلية.

عداد التقارير بشأأهنا من خالل نظام  .60 دارة التوصيات واإ قامة حوار  ©TeamCentralوتواصل الشعبة اإ اذلي يتيح اإ

 م حتقيقا للفعالية يف متابعة تنفيذ التوصيات املفتوحة.اعيل بني مديري الربامج ومندوبهيتف

                                         
 من ميثاق الرقابة ادلاخلية. 45الفقرة  10

 .16/2010من التعممي الإداري  7الفقرة  11

 .16/2010من التعممي الإداري  8الفقرة  12
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عداد هذا التقرير، اكنت .61 ذات أأولوية متوسطة.  76ذات أأولوية عالية و 41مهنا مفتوحة توصية  117 هناك ويف اترخي اإ

 يف املائة من مجموع توصيات الرقابة ادلاخلية املفتوحة. 86وتس تأأثر توصيات الشعبة بنس بة 

 (117) والأولوية توصيات الرقابة املفتوحة حبسب املصدر –( 3الرمس البياين )

 

ضافة 2019يوليو وديسمرب  منويف الفرتة  .62 وتقريرين للتقيمي وثالثة  تدقيقلل توصية جديدة من ثالثة تقارير  24، متت اإ

حدى توصيات وظلت. عات الإداريةمن تقارير التبتقارير  يف  عالقةاملقدمة اإىل مكتب الأخالقيات  للرقابةاللجنة املس تقةل  13اإ

قابةل  لأهنا مل تعد خبصوص املزااي واملس تحقات 2014عام  تدقيقن قُدمتا يف اتوصيت وأأغلقتهناية الفرتة املشموةل ابلتقرير. 

 .2019يف عام  ُأجنز جديد تدقيقللتطبيق، بعد 

 املدققني، مخس مهنا اكنت جزًءا من توصيات املشموةل ابلتقريرخالل الفرتة  اخلاريج للتدقيقست توصيات وُأغلقت  .63

التوصيات حسب املصدر، بني يوليو  تطورأأدانه  2يوحض اجلدول و ا شعبة الرقابة ادلاخلية. هتاخلارجيني السابقة اليت مت رصد

 .2019وديسمرب 

  

                                         
13 WO/PBC/30/14 ،18  2019يونيو. 
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 2019 ديسمرب 31اإىل  2019يوليو  1ت من تطور التوصيا – 2اجلدول 

 مفتوحة املصدر

يوليو  1يف 

2019 

 مضافة

الفرتة خالل 

 املشموةل ابلتقرير

 مغلقة

الفرتة خالل 

 املشموةل ابلتقرير

 مفتوحة

ديسمرب  31يف  

2019 

 101 55 24 132 شعبة الرقابة ادلاخلية

 6 1 0 7 اخلاريج املدقق

اللجنة الاستشارية املس تقةل 

 للرقابة
2 0 1 1 

اخلاريج  املدققتوصيات 

السابقة اليت رصدهتا شعبة 

 الرقابة ادلاخلية

14 0 5 9 

 117 62 24 155 اجملموع

 2018/2019اليت قام هبا خالل الفرتة  التدقيقمن توصيات املراجع اخلاريج الناش ئة عن معليات املس متدة خطط معل الإدارة  مالحظة: قُدمت

دارة التوصيات يف يناير  وُأضيفت  .2020اإىل نظام اإ

 .2019 ديسمرب 31ويلخص الرمس البياين التايل تطور توصيات الرقابة املفتوحة حىت  .64

 (117) تطور توصيات الرقابة املفتوحة حبسب الأولوية –( 4الرمس البياين )

 

ىل  34من  2016اليت قدمت قبل عام  العالقةاخنفض عدد التوصيات  .65 تواصل و خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.  24اإ

 .املعمرةتوصيات أأكرث من ال لتقليل ل شعبة الرقابة ادلاخلية العمل مع الإدارة 

 :2019ديسمرب  31والأولوية يف  14حبسب برامج الويبو املفتوحة عدد التوصياتالبياين أأدانه رمس ويظهر يف ال .66

                                         
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  3الربانمج العالمات التجارية، والتصاممي الصناعية، واملؤرشات اجلغرافية، و 2الربانمج قانون الرباءات، و 1الربانمج  14

نظاما مدريد  6الربانمج نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، و 5 الربانمجوراثية، املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدية واملوارد الو  4الربانمج و 
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 (117) التوصيات حبسب الربانمج والأولوية –( 5البياين )الرمس 

 

التواصل )الربانمج  – توصية 41البالغ عددها يف املائة من التوصيات العالية الأولوية  41برامج بنحو  ثالثة تس تأأثرو  .67

، (9)الربانمج  ان الأقل منواالبدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدل (،19

دارة املوارد البرشيةو   .(23)الربانمج  وتطويرها اإ

 العمل الاستشاري والرقايب الاستشاري

سداء املشورة املهنية بشأأن الس ياسات والإجراءات املؤسس ية كجزء من خدماهتا الاستشارية .68 ، اس مترت الشعبة يف اإ

دارة   والضوابط ادلاخلية. اخملاطرواإ

 املزمعخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، قدمت شعبة الرقابة ادلاخلية املشورة اإىل مكتب املدير العام بشأأن التقيمي و  .69

تتأألف هذه و عىل النحو اذلي قررته امجلعية العامة.  2020/21ملاكتب اخلارجية يف ا القيام به يف القادم من الأايم عىل

مجموعة أأساس ية وغري حرصية من أأس ئةل التقيمي ومصادر البياانت  تتيحواليت قيمي قابلية للت التضم مصفوفة  وضعمن  املشورة

 .هاومواقع 

                                         
البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ  9الربانمج تنس يق أأجندة التمنية، و 8الربانمج مركز الويبو للتحكمي والوساطة، و 7الربانمج ولش بونة، و

لتصنيفات واملعايري ا 12الربانمج و أأاكدميية الويبو،  11الربانمج و ،لبدلان املتحوةل والبدلان املتقدمةا 10الربانمج والبدلان الأقل منوا، ووأأمرياك الالتينية والاكرييب 

حلول لأعامل  15الربانمج و ،واملعرفةشعبة قواعد البياانت العاملية خدمات النفاذ اإىل املعلومات  14الربانمج قواعد البياانت العاملية، و 13 والربانمج ،ادلولية

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17الربانمج و، الاقتصاد والإحصاء 16الربانمج ماكتب امللكية الفكرية، و  ،امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18الربانمج و ،اإ

دارة الربامج واملوارد،  22الربانمج الإدارة التنفيذية، و 21الربانمج و،  اخلارجيةلعالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب ا 20الربانمج التواصل، و 19الربانمج و اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها، و 23الربانمج و شعبة الرقابة  26الربانمج تكنولوجيا املعلومات والتصالت، و 25الربانمج خدمات ادلمع العامة، و 24الربانمج اإ

الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل،  30الربانمج و تأأمني املعلومات والسالمة والأمن، 28والربانمج خدمات املؤمترات واللغات،  27 الربانمجادلاخلية، و

 نظام لش بونة. 32الربانمج نظام لهاي.، و 31الربانمج و
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يركز و . مس بقتلقى قسم التقيمي طلًبا للخدمات الاستشارية من املكتب الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئ لإجراء تقيمي و  .70

طار املكتب الإقلميي للتعاون  لغرض من هذا التقيمي املس بق هو و م التقيمي اذلايت. اونظا التقينهذا العمل الاستشاري عىل اإ

ذا اكن الإطار   جيد التصممي وقابل للتقيمي. التقينتقيمي ما اإ

طار املرشوع احلايل لتعزيز فعاليته، وزايدة اس تخدامه  .71 وبشلك أأكرث حتديدًا، س تقوم اخلدمات الاستشارية مبراجعة اإ

 ذكل، س تقوم بتقيمي كفاءة الإطار فامي يتعلق بمكية املعلومات اليت يمت مجعها عالوة عىلو لصنع القرار، والإبالغ عن النتاجئ. 

دارة البياانت فامي يتعلق ابملوارد املتاحة. ونتيجة ذلكل،  والتكنولوجياتواس تخداهما، وكذكل اس تخدام الأدوات  اليت تسهل اإ

يف املكتب الإقلميي ل س يا واحمليط الهادئ ستساعد س تقدم شعبة الرقابة ادلاخلية توصيات بشأأن خيارات الإطار البديل اليت 

طار تقين مفيد ومناسب للغرض. وضع  اإ

 التعاون مع هيئات الرقابة اخلارجية

 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة

شاركت الشعبة ابنتظام يف جلسات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لإبالغها عن تنفيذ خطة الرقابة ادلاخلية،  .72

ومناقشة نتاجئ الرقابة وغريها من املسائل املتعلقة بعمل الشعبة وسري شؤوهنا، والامتس مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل. 

 للرقابة. للجنة الاستشارية املس تقةل واخلامسة وامخلسني الرابعة وامخلسني تنيوشهدت الفرتة املشموةل هبذا التقرير عقد اجللس  

 اخلاريج املدقق

من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن قضااي  اخلاريج املدققعبة الرقابة ادلاخلية عىل عالقة معل ممتازة مع حافظت ش  .73

دارة اخملاطر. وتبادل  التدقيق والشعبة الاسرتاتيجيات واخلطط الس نوية والتقارير  اخلاريج املدققوالضوابط ادلاخلية واإ

 أأي ازدواجية حممتةل أأو عبء رقايب مفرط. الفردية بغية ضامن فعالية التغطية الرقابية وتفادي

الوطين ابململكة املتحدة عدة مرات خالل الفرتة  التدقيقالقادم من مكتب  اخلاريج ملدققواجمتعت الشعبة اب .74

اخلارجيني خالل  احلساابت راجعيماخنرطت الشعبة بنشاط مع و خطة العمل الس نوية.  وشاطرتاملشموةل ابلتقرير، 

 وقدمت املدخالت الالزمة عند الاقتضاء. 2019عام يف  اليت اضطلعوا هبا التدقيقمعليات 

 التعاون مع أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات

خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، اجمتع مدير الشعبة ابنتظام مع أأمني املظامل ورئيس مكتب الأخالقيات لضامن التنس يق  .75

 اجليد وتاكمل ادلمع.
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 ىأأنشطة الرقابة الأخر 

 أأنشطة التواصل يف املنظمة

الشعبة، مضن هجودها املس مترة لتوضيح معلها وادلفاع عنه، يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل اس مترت  .76

صدار النرشة الإخبارية للشعبة ولوحات البياانت اخلاصة  طار التدريبات المتهيدية، واإ تقدمي عروض للموظفني اجلدد يف اإ

 عروض للمدير وكبار الإداريني عند الاقتضاء.ابلشعبة، وتقدمي 

 اس تقصاء الرضا

واصلت الشعبة اس تقصاء رضا الزمالء من وحدات الويبو اخلاضعة للتدقيق أأو التقيمي عن طريق اس تقصاءات رضا  .77

بلغت نس بة ، 2019يف هناية الزابئن عقب لك هممة. وهيدف ذكل اإىل احلصول عىل أ راء الزمالء يف العمل الرقايب وحتليلها. و

 .وفقا للتحليل املوحد لنتاجئ الاس تقصاء يف املائة 85الرضا 

ىل  .78 وأأشارت نتاجئ الاس تقصاءات، اليت أأجريت بعد س نة من تنفيذ املهام واليت اس تخدمت لقياس أأثر العمل الرقايب، اإ

ىل أ راء الزمالء. 76نس بة رضا متوسطة تبلغ   يف املائة. وستسعى الويبو جاهدة اإىل حتسني أأثر معلها الرقايب استنادا اإ

وساعدت التعليقات الإضافية، اليت أأرسلهتا الوحدات اليت خضعت للتدقيق/التقيمي من خالل الاس تقصاءات، شعبة  .79

جراءات تصحيحي  ة.الرقابة ادلاخلية عىل حتديد أأوجه القصور والعمل عىل اختاذ اإ

 التواصل مع همام رقابية أأخرى

عن التواصل مع دوائر الرقابة ادلاخلية يف املنظامت الأخرى التابعة  15يشمل ميثاق الرقابة ادلاخلية أأحاكما حمددة .80

يد ملنظومة الأمم املتحدة ويف املؤسسات املالية املتعددة الأطراف، والتعاون معها. وتقر شعبة الرقابة ادلاخلية بقمية وأأمهية توط 

العالقات مع نظرياهتا. وخالل الفرتة املشموةل ابلس تعراض، واصلت الشعبة تعاوهنا النشط واملفيد وحافظت عىل عالقاهتا مع 

 املنظامت والهيئات الأخرى التابعة للأمم املتحدة. وشاركت الشعبة بفعالية بوجه خاص يف احملافل التالية:

ىل  25، اذلي ُعقد يف الفرتة من اخيل يف الأمم املتحدةادل التدقيقجامتع الس نوي ملمثيل دوائر الا (أأ )  31اإ

 ؛كندا، مونرتايليف  2019 أأغسطس

ىل  6اذلي ُعقد يف الفرتة من  جامتع الس نوي ملمثيل دوائر التحقيق يف الأمم املتحدة،الاو (ب) يف  2019 نومفرب 8اإ

 ؛جنيف، سويرسا

 .يف بون، أأملانيا 2019 نومفرب 28ُعقد يف اذلي اخلارجيني التابع للأمم املتحدة  املدققنيريق وف (ج)

                                         
 )ز( من ميثاق الرقابة ادلاخلية.28الفقرة  15
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 الاس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية

من مدير الشعبة أأن يؤكد اس تقالليته التشغيلية وأأن يبدي تعليقاته عىل نطاق  16يقتيض ميثاق الرقابة ادلاخلية .81

 الأنشطة ومدى كفاية املوارد اخملصصة ملهام الرقابة ادلاخلية.

ة املشموةل ابلتقرير، مل تقع أأي حاةل مست ابلس تقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة ادلاخلية ومل حيدث أأي وخالل الفرت  .82

دارة  ىل تقيمي اخملاطر والتعليقات وال راء النقدية الواردة من اإ نشاط خيل  هبا. فقد حددت الشعبة نطاق أأنشطهتا استنادا اإ

 .عىل النحو املناسب ادلول الأعضاءالويبو واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة و 

 موارد الرقابة

 املزيانية واملوظفون

من مزيانية الويبو  17ابملئة 30.7مليون فرنك سويرسي أأي  .0725ُخصصت للشعبة مزيانية للثنائية قدرها  .83

عالية اجملالت ذات مس توى املوارد البرشية واملالية مالمئا يك تغطي الشعبة بف لتنفيذ وليهتا. واكن 2018/2019 للثنائية

 مراجع احلساابت اخلاريجالأولوية احملددة يف خطط معلها. وسامه تبادل خطط الرقابة والتنس يق املس متر لأنشطة الرقابة مع 

 والاس تخدام الفعال لأدوات تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزيد من الفعالية والكفاءة يف تغطية اخملاطر.

 2018/2019للثنائية  18ت شعبة الرقابة ادلاخليةمزيانية ونفقا - 3اجلدول 

 

 

2018/19 

 املزيانية املعمتدة 

2018/19 

 املزيانية بعد التحويالت

2019 

 النفقات*

 2215  4,085  4,849 موارد املوظفني

  511  987  700 خالف موارد املوظفني

  2726  5,072  5,550 اجملموع

 )الأفراد وغري املوظفني( 2018/2019للثنائية مزيانية ونفقات شعبة الرقابة ادلاخلية  - 4اجلدول 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 2018/19 

 املزيانية املعمتدة 

2018/19 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2018/19 

 النفقات

معدلت اس تخدام 

 مزيانية )%(

 %102 4,012  3,938  4,849 موارد املوظفني

 %94 1,055 1,118  700 موارد خالف املوظفني

 %100 5,067  5,056  5,550 اجملموع

                                         
 ادلاخلية. )ط( من ميثاق الرقابة48انظر الفقرة  16

 يف شعبة الرقابة ادلاخلية. تستند هذه النس بة املئوية اإىل املزيانية بعد التحويالت 17

 ترد املبالغ بأ لف الفرناكت السويرسية. 18
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جراءات تعيني  .84  .2019 أأكتوبر، وتوىل منصبه يف G4مس توى مساعد يف واس تمكلت اإ

 التدريب

ىل أأمهية التقدم املهين املس متر للموظفني ووفقا لس ياسة التدريب يف الويبو، حرض موظفو شعبة  .85 الرقابة ادلاخلية نظرا اإ

أأنشطة تدريب خمتلفة لكتساب معارف وهمارات تقنية وكفاءات جديدة لزايدة الفعالية والكفاءة التشغيلية للشعبة 

 الاضطالع مبهام رقابية. عند

دارة هممة  10ويف املتوسط، حرض لك من موظفي الشعبة  .86 ، التدقيقأأايم من التدريب مشلت اجملالت التالية: اإ

دارة و وحيازة املعلومات الرمقية، والأمن الإلكرتوين،  ،وحتليل البياانت ش واكتشافه، وتقنيات البحث التحقيقي،وماكحفة الغ اإ

 .TeamMateاحلديثة  التدقيقحزمة برجميات و  وس ياسة العلوم السلوكية، ، وتقيمي س ياسات العلوم والابتاكر،املنازعات

ىل تعزيز قدرة موظفي الرقابة عىل حتديد وفهم جلسة تدري  شعبة الرقابة ادلاخةلكام اتبع فريق  .87 بية حول التأ زر، هتدف اإ

 .غري اللفظي التواصلعنارص 

ذكل املرفق[]ييل 
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 قامئة تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية -املرفق 

 2019 ديسمرب 31اإىل  2019يوليو  1من 

دارة اخلدمات ادلاخلية يف قطاع التس يري والإدارة تدقيق  اإ
IA 2019-01 

دارة احملتوى يف املؤسسة التابع للويبو تدقيق  مرشوع نظام اإ
IA 2019-02 

 معلية الإغالق املايل تدقيق
IA 2019-03 

 املشرتكني لس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني تدقيقالتقيمي وال 
EVAL 2019-02 

 تقيمي رشأاكت الويبو
EVAL 2018-04 

 خمالفات املشرتايت تقرير التبعات الإدارية بشأأن
MIR 18-28 

دارة اس تفسارات العمالءبشأأن تقرير التبعات الإدارية   أأنظمة اإ
MIR 19-03 

ىل الويبو التبعات الإداريةتقرير   بشأأن دخول املركبات اإ
MIR 18-23 

 [هناية املرفق والوثيقة]


