
 

WO/PBC/33/4 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  28التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمب   البر

 والثالثون الثالثةالدورة 
 2021 سبتمبر  17إىل  13جنيف، من 

ح إدخالها عىل  الداخلية لرقابةالويبو ل ميثاق التعديالت المقير

 األمانة من إعداد

 من التعديالت عىل ميثاق الرقابة الداخلية)الشعبة( استعرضت شعبة الرقابة الداخلية  .1
ً
حت عددا رضت تلك واقير ، وعُ

حة، ألغراض التشاور، عىل الدول األعضاء ولجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة واألمانة.   التعديالت المقير

: وترمي  .2 ح إدخالها عىل ميثاق الرقابة الداخلية إىل ما يىلي
 التعديالت المقير

-  
ً
ي لعن والمنبثقة تجسيد التوصيات الصادرة مؤخرا  ؛2020وظيفة التدقيق الداخىلي لعام تقييم الجودة الخارج 

؛ 1.4.11وتجسيد التعديالت المدخلة عىل القاعدة  - ز  من الئحة الموظفي 

. وضمان االتساق مع سياسة الجزاءا - ز  ت الخاصة بالبائعي 

انية كي تنظر فيها وإىل الجمعية العامة للويبو كي توافقالويقدم مدير  .3
ز نامج والمي  احاته إىل لجنة الي   عليها.  شعبة اقير

حة لميثاق الرقابة الداخلية  .4 ز والنسخة المراَجعة المقير ي جدول يبي ّ
ز
ي المرفق الثان

ز
ي المرفق األول من هذه الوثيقة. ويرد ف

ز
واردة ف

ات.  التعديالت حة بنسق تتّبع التغيي   المقير

ح فقرة القرار التالية.  .5 قير
ُ
 وت

انية الجمعية  . 6 ز نامج والمي  أوصت لجنة الي 
ح إدخالها  العامة للويبو بالموافقة عىل التعديالت المقير
ز األول  ي المرفقي 

عىل ميثاق الرقابة الداخلية والواردة فز
ي من الوثيقة 

 . WO/PBC/33/4والثانز

]يىلي ذلك المرفقان[
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ل * 
ّ
ي آخر مّرة معد

 . 2018أكتوبر  2فز

اح   للرقابة الداخلية*ميثاق الويبو اقبر

 المقدمة ألف. 

يضع هذا الميثاق إطارا لشعبة الرقابة الداخلية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(، ويحدد اختصاصاتها:  .1
ي الويبو، بطريقة مستقلة، من أجل تحديد الممارسات الجيدة وتقديم توصيات 

اختبار وتقييم عمليات المراقبة وأساليب العمل فز
ي )الشعبة( الرقابة الداخلية لتحسينها. ومن ثم، توفر شعبة 

ضمانات لإلدارة تكفل لها أداء مهامها بفعالية، فضال عن مساعدتها فز
اف والقيادة  تحقيق رسالة الويبو وأهدافها وغاياتها. وي  هدف هذا الميثاق أيضا إىل تعزيز المساءلة وتحقيق فعالية التكلفة واإلشر

 يبو. والمراقبة الداخلية واإلدارة المؤسسية داخل الو 

2.  . ي الويبو التدقيق والتقييم والتحقيق عىل المستوى الداخىلي
 تشمل وظيفة الرقابة الداخلية فز

ها باء.   تعريف الرقابة الداخلية ومعايب 

ز وفقا للتعريف الذي اعتمده معهد  .3 ز الداخليي  ، يعد التدقيق الداخىلي عملية مستقلة وموضوعية واستشارية (IIA)المدققي 
ألعمال أي منظمة واالرتقاء بها. وهو يساعد المنظمة عىل تحقيق أهدافها بتطبيق نهج منتظم منضبط لتقييم ترمي إىل إضافة قيمة 

ز تلك اإلجراءات. وي  هدف إىل تعزيز وحماية البنية التنظيمية عن طريق  فعالية إجراءات إدارة المخاطر والمراقبة والحوكمة وتحسي 
 ىل المخاطر. توفي  ضمانات ومشورة وآراء موضوعية قائمة ع

ي الويبو بما يتوافق مع ا .4
نفذ وظيفة التدقيق الداخىلي فز

ُ
ذي وضعه الدوىلي للممارسات المهنية ال لعنارص اإللزامية لإلطار ت

ز  ز الداخليي  ي ذلك المعايي  (، IIA)معهد المدققي 
دة بما فز

ّ
والمبادئ األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخىلي وتعريف المحد

دوائر التدقيق الداخىلي لمنظمات األمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة  واعتمده ممثلو ؛  ومدونة السلوكالتدقيق الداخىلي 
 (. RIASاألطراف والمنظمات الحكومية الدولية المعنية )

َعّرف التقييم بأنه عملية منتظمة وموضوعية ومحايدة لتقييم األعمال الجارية أو المشاري    ع المستكملة أو  .5 امج أو يُ الي 
امج أو السياسات وأساليب تنفيذها والنتائج المحققة. وي  هدف إىل تحديد وجاهة األهداف  السياسات أو إجراءات تصميم تلك الي 
ات جديدة وتعزيز المساءلة وتوفي  معلومات  ي تعلم خي 

وفعالية وكفاءة تنفيذ تلك األهداف وأثرها واستدامتها. يساهم التقييم فز
ي الويبو.  موثوقة ومستندة

ي عملية صنع القرار فز
 إىل أدلة، بما يتيح دمج النتائج والتوصيات فز

ي بالتقييم .6
ي وضعها واعتمدها فريق األمم المتحدة المعتز

نفذ أنشطة التقييم داخل الويبو وفقا للمعايي  التر
ُ
 (. UNEG) ت

ي إساءات السلوك أو ال .7
َعّرف التحقيق بأنه عملية تقصٍّ رسمي للحقائق للنظر فز ي تخص يُ

تجاوزات المزعومة األخرى التر
ز عنها. ويجوز  ي تلك الحالة، معرفة الشخص أو األشخاص المسؤولي 

ز
ي معلومات حولها بغية التأكد من وقوعها، وف

ي الويبو أو فز
موظفز

عتي  
ُ
ي ت
ي يرتكبها أشخاص آخرون أو أطراف أو كيانات أخرى والتر

ي التجاوزات المزعومة التر
 مسيئة للويبو.  أن تنظر التحقيقات أيضا فز

ي اعتمدها مؤتمر  .8
نفذ التحقيقات داخل الويبو وفقا للمبادئ والخطوط التوجيهية الموحدة إلجراء التحقيقات التر

ُ
ت

، وكذلك قواعد وأنظمة الويبو الداخلية.  ز ز الدوليي   المحققي 

 االختصاص جيم. 

ية الضمانات والتحليالت والتقييمات توفر وظيفة الرقابة الداخلية إلدارة الويبو بانتظام وبصفة مستقلة وموضوع .9
والتوصيات والدروس المستفادة والمشورة والمعلومات من خالل القيام بأعمال التدقيق والتقييم والتحقيق عىل المستوى 

 : . وتتضمن أهدافها ما يىلي  الداخىلي

 ؛حوكمة وإدارة المخاطر وإجراءات الضبطتقييم فعالية وكفاءة ال (أ)

ي اإلجتحديد الوسائل الكفيلة و  (ب)
شيد فز ز درجة الوجاهة والفعالية والكفاءة والتوفي  والير راءات الداخلية بتحسي 

 واستخدام الموارد؛

 وجود ضوابط فعالة من حيث التكلفة؛تقييم و  (ج)

ز والئحته، وقرارات الجمعية العامة المعنية، و  (د) تقييم مدى االمتثال لنظام الويبو الماىلي والئحته، ونظام الموظفي 
 عن الممارسات الجيدة. والمعايي  

ً
 المحاسبية المعمول بها، وقواعد مدونة سلوك الخدمة المدنية الدولية، فضال
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 الصالحيات والمسؤوليات دال. 

يتبع مدير الشعبة إداريا إىل المدير العام، ولكنه ليس فردا من اإلدارة التشغيلية. ويتمتع مدير الشعبة باستقاللية وظيفية  .10
ي 
ي أداء مهامه. ولمدير وتشغيلية عن اإلدارة فز

 أداء واجباته. ويأخذ مدير الشعبة بنصيحة لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة فز
ي سياق تنفيذ مهامه. 

وريا فز  الشعبة صالحية المبادرة باتخاذ أي إجراءات وتنفيذها وإعداد التقارير عنها، وفقا لما يراه رصز

ن كل برامج الويبو وأعمالها وأنشطتها، بغية ضمان حيادية ومصداقية يعمل مدير الشعبة وموظفوها بصفة مستقلة ع .11
 العمل الُمضطلع به. 

ي محايد ودون انحياز، وفقا للممارسات والمعايي   .12
يؤدي مدير الشعبة وموظفوها أعمال الرقابة الداخلية بأسلوب مهتز

ي منظمات األمم المتحدة، ع
ي القسم "باء" السابق. الجيدة والقواعد المقبولة والمطبقة بوجه عام فز

 ىل النحو الُمفّصل فز

وط أو المحدود والمباشر والشي    ع إىل جميع سجالت الويبو، وإىل  .13 ي سياق أداء مهامه، النفاذ غي  المشر
ُيتاح لمدير الشعبة، فز

ي الويبو وا
ي الويبو. ومن واجب موظفز

ز المتعاقدين بأي صفة مع الويبو، وإىل جميع مبانز ز أو الموظفي  لمتعاقدين معها المسؤولي 
ح به حسب األصول.  ي أي تحقيق مرصَّ

ز التعاون فز هم من العاملي   وغي 

انية واللجنة االستشارية المستقلة  .14 ز نامج والمي  لمدير الشعبة التواصل مع رؤساء الجمعية العامة ولجنة التنسيق ولجنة الي 
 للرقابة. 

ي الويبو.  .15
ي تحدث فز

ز اإلبالغ عن التجاوزات المشتبه فيها التر هم من العاملي  ي الويبو والمتعاقدين معها وغي 
من واجب موظفز

ي تقدمها أطراف داخلية أو 
ي يقدمها الموظفون بشكل فردي، والتقارير األخرى التر

ويحدد مدير الشعبة مكاتب لتسلم التقارير التر
زات أو إساءات سلوك أو مخالفات مشتبه فيها تتضمن عىل سبيل المثال ال الحرص: االحتيال خارجية، بشأن اإلبالغ عن تجاو 

مخالفة نظم غي  ذلك من أشكال و والتحّرش والفساد والتبديد وإساءة استخدام االمتيازات والحصانة وإساءة استعمال السلطة 
قدم إىل مدير الشع

ُ
ي ت
تسلم تلك التقارير التر

ُ
ي الشية ويجوز أيضا لمقدميها عدم الكشف عن هويتهم. الويبو ولوائحها. وت

 بة مع توجز

ي األحوال العادية إىل المسائ .16
ي صدرت بشأنها أحكام بغض النظر عما سبق، ال تمتد اختصاصات مدير الشعبة فز

ل التر
ز والمسائل الخالفية المتعمنفصلة، مثل  وط التعيي  ز من القرارات اإلدارية المرتبطة بشر ي تظلمات الموظفي 

لقة بتقييم األداء الوظيفز
ي نطاق اختصاص الشعبة أو 

ي تنطوي عليها تلك المسائل فز
ي اندراج التجاوزات التر

وتقارير األداء. ويرجع إىل مدير الشعبة البت فز
 إحالتها إىل هيئات داخلية أخرى. 

ي التواصل شا مع مدير الشعبة وتزويده بالمعلوما .17
ز فز ت، دون مخافة أي انتقام. يضمن المدير العام حق جميع الموظفي 

ي الويبو أن يتخذوا الخطوات المالئمة لضمان الحفاظ عىل شية تلك البالغات. ويكون ذلك دون اإلخالل 
ز عىل جميع موظفز ويتعي 

ي الويبو والئحته فيما يتعلق بتقديم ادعاءات تتضمن معلومات خاطئة أو مضللة عن عمد، 
ي نظام موظفز

بالتدابي  المنصوص عليها فز
مة.  أو 

َّ
 تقديمها مع إهمال تحري دقة المعلومات المقد

ُحْول دون اإلفصاح غي  المرخص به عن أي معلومات ُمحّصلة  .18
َ
يراىع مدير الشعبة الطابع الشي لالتصاالت مع الشعبة، وي

وري أل  ي حدود ما هو رصز
ز
ي إطار عمليات التدقيق أو التقييم أو التحقيق، ويستخدم تلك المعلومات ف

 داء واجباته فقط. أو واردة فز

19.  ، ي  الداخىلي والخارج 
ز ُيجري مدير الشعبة اتصاالت منتظمة مع جميع مقدمي الخدمات الرقابية األخرى، عىل المستويي 

جري مدير الشعبة  مراجع الحساباتللتأكد من التنسيق السليم لألنشطة )
ُ
، ومسؤول المخاطر، ومسؤول االنضباط(. وي ي الخارج 

ز المظالم. أيضا اتصاالت منتظمة مع ر   ئيس مكتب األخالقيات وأمي 

 تضارب المصالح هاء. 

ي المصالح.  .20
ز
ي سياق أداء مهام الرقابة، يتجنب مدير الشعبة وموظفوها أي تضارب ظاهري أو فعىلي ف

ز
ز أال يكون لمدير ف ويتعي 

ة عىل أي من األنشطة المدققة،  أو سلطة الشعبة وموظفيها أية مسؤولية  ز أالتشغيلية مباشر ي أي نشاط آخر ينخرطوا  كما يتعي 
فز

ي ذلك تضارب حكمهم. ب اإلخاللمن شأنه 
وعىل مدير الشعبة اإلبالغ عن أي عائق جوهري يخل باستقالليته وموضوعيته، بما فز

ي السنة عىل األقّل،  المصالح، لكي تنظر فيه اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. 
د مدير الشعبة لتلك اللجنة، مّرة فز

ّ
ويؤك

 اللية التنظيمية للشعبة. االستق

ي بغض النظر ع .21
ما سبق، يلتمس مدير الشعبة مشورة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بشأن الترصف الواجب فز

ي الشعبة. 
 ادعاءات سوء السلوك الموجهة لموظفز
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ي أقر  .22
ي حال توجيه ادعاءات سوء سلوك لمدير الشعبة، ُيرفع األمر إىل المدير العام الذي يقوم، فز

ي أجل فز
ب فرصة ممكنة وفز

ز عىل  ي الترصف الواجب. ويتعي 
ال يتجاوز شهرا، بإبالغ رئيس لجنة التنسيق والتماس مشورة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة فز

نة التنسيق اللجنة أن تنجز تقييما أوليا أو ترتب إلنجازه. واستنادا إىل نتائج التقييم، تقدم اللجنة توصية إىل المدير العام ورئيس لج
ي حال كانت التوصية باإلحالة، 

ي مستقل للتحقيق فيها. وفز ز إغالق القضية أو إحالة المسألة إىل كيان خارج  حول ما إذا كان يتعي 
ي أي 

اح بكيان محقق مالئم. وال يجوز اتخاذ أي إجراءات تحقيق فز يجب أن تحتوي التوصية عىل اختصاصات التحقيق واقير
هة لمدير  ز للشعبة دون موافقة اللجنة. ادعاءات موجَّ  الشعبة أو المديرين السابقي 

ي نائب المدير العام ومساعد المدير العام، ُيرفع األمر إىل  .23 ي الويبو عىل مستوني
ي حال توجيه ادعاءات سوء السلوك لموظفز

فز
ي أجل ال يتجاوز شهرا، بإبالغ المدير العام ورئي

ي أقرب فرصة ممكنة وفز
 س لجنة التنسيق. مدير الشعبة الذي يقوم، فز

ي حال توجيه ادعاءات سوء سلوك للمدير العام، ُيرفع األمر إىل مدير الشعبة الذي يقوم فورا بإبالغ رئيَسي الجمعية العامة  .24
فز

ي الترصف الواجب. وتشي  اللجنة عىل مدير الشعبة بإجراء 
ولجنة التنسيق والتماس مشورة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة فز

، تقدم اللجنة تقييم أ . واستنادا إىل نتائج التقييم األوىلي ي مستقل ذلك التقييم األوىلي تيب ألن يجري كيان محقق خارج  وىلي أو الير
ي مستقل  توصية إىل رئيَسي الجمعية العامة ولجنة التنسيق بأن يطلبا من مدير الشعبة إغالق القضية أو إحالتها إىل كيان خارج 

ي حال كانت 
اح بكيان محقق مالئم. للتحقيق فيها. وفز التوصية باإلحالة، يجب أن تحتوي التوصية عىل اختصاصات التحقيق واقير

ي رئيس  ي رئيس الجمعية العامة ونائت  اك نائت 
ز إشر حا عدم األخذ بتوصية اللجنة، يتعي  وإذا لم يتوصل الرئيسان إىل اتفاق أو إذا اقير

ي القرار. 
 لجنة التنسيق فز

ي غضون شهر، إال إذا استدعت إذا لزم التماس مشورة الل .25
م اللجنة تلك المشورة فز

ِّ
جنة االستشارية المستقلة للرقابة، تقد

 درجة تعقيد المسألة مزيدا من الوقت. 

 الواجبات وأساليب العمل واو. 

ام المدير العام بالمساءلة أمام الدول  .26 ز ي الير
ي اإلدارة الفعالة للمنظمة وفز

 األعضاء. تسهم وظيفة الرقابة الداخلية فز

، دون االقتصار  .27 ي ألنواع التدقيق أن تشمل ما يىلي
تتضمن اختصاصات مدير الشعبة إجراء التدقيق والتقييم والتحقيق. وينبغز

ي االمتثال. 
 عىل ذلك: تدقيق األداء والتدقيق الماىلي والتدقيق فز

28.  :  تتضمن اختصاصات مدير الشعبة ما يىلي

. تستند  مراجع الحساباتطويل والقصي  بالتنسيق مع وضع خطط عمل للرقابة الداخلية عىل المدى ال (أ) ي الخارج 
حدد عىل أساسها أولويات 

ُ
جرى مرة كل سنة عىل األقل، عند االقتضاء، وت خطة العمل السنوية إىل نتائج تقييم للمخاطر يُ
ي ترد من اإلدارة أو اللجنة االستشارية المستقلة ل

احات التر ي العمل. ويراىعي مدير الشعبة كل االقير
لرقابة أو الدول األعضاء فز
وع خطة عمل الرقابة الداخلية، قبل وضع الصيغة النهائية لها، إىل  م مدير الشعبة مشر

ِّ
إعداد خطة العمل السنوية. ويقد

 فيها؛ اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة لمراجعتها وإبداء الرأي

ي إطار اللجنة  وضع سياسات لتنفيذ كل وظائف الرقابة، أي التدقيق الداخىلي و  (ب)
والتقييم والتحقيق، بعد مراجعتها فز

االستشارية المستقلة للرقابة والتشاور عليها مع الدول األعضاء. وتنص السياسات عىل قواعد وإجراءات النفاذ إىل التقارير 
ي اتخاذ اإلجراءات القان

ز
 ونية الواجبة والحفاظ عىل الشية؛مع ضمان الحق ف

خىلي ودليل للتقييم ودليل للتحقيقات، بعد أن تنظر اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة إعداد دليل للتدقيق الداو  (ج)
راجع تلك 

ُ
فيها. وتتضمن تلك األدلة اختصاصات وظائف الرقابة عىل المستوى الفردي وتجميعا لإلجراءات المعمول بها. وت

ات أقل من ذلك إذا اقتضز األمر األدلة مرة كل ثالث سنوات   ؛أو عىل فير

ي غضون مهل و  (د)
وضع أنظمة للمتابعة وتحديثها، بهدف التحقق من اتخاذ التدابي  الفعالة لتنفيذ توصيات الرقابة فز

زمنية معقولة. ويرفع رئيس الشعبة تقارير تحريرية بصفة دورية ومنتظمة إىل الدول األعضاء وإىل اللجنة االستشارية 
ذ فيها التدابي  التصالمستقلة للرقابة وإىل المدير العام بشأن الحاال

ّ
نف
ُ
ي لم ت

ي الوقت المناسب؛ت التر
 حيحية المالئمة فز

ي والتنسيق مراجع الحساباتالتواصل مع و  (ه)  معه ورصد ومتابعة تنفيذ توصياته؛ الخارج 

ام بتنفيذه، عىل أن يشمل كل جوانب التدقيق الداخىلي والتقييم و  (و) ز وضع برنامج لضمان الجودة وتحسينها وااللير
جرى  والتحقيق، بما

ُ
ي مستمر وفقا للمعايي  المعمول بها. وت

ي ذلك إجراء مراجعات داخلية وخارجية منتظمة وتقييم ذانر
فز

 تقلة مرة كل خمس سنوات عىل األقل؛عمليات تقييم خارجية مس
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ي المؤسسات المالية و  (ز)
ي المنظمات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة وفز

التواصل مع دوائر الرقابة الداخلية فز
ز الوكاالت.  كة بي  ي االجتماعات المعنية المشير

 المتعددة األطراف، والتعاون معها، وتمثيل الويبو فز

29.  :  وعىل وجه الخصوص، يقّيم مدير الشعبة ما يىلي

 قبة الداخلية وفعاليتها وسالمتها؛موثوقية آليات الويبو للمرا (أ)

ي سالمة البتز التنظيمية وأنظمتها وعملياتها وتقييمها، لضمان االتو  (ب)
ز النتائج التر تحققها الويبو واألهداف  ساق بي 

 المحددة؛

احات ألساليب و  (ج) ي بلوغ أهدافها وتحقيق النتائج، وتوجيه ما تقتضيه الحاجة من توصيات واقير
فعالية الويبو فز

 مارسات الجيدة والدروس المستفادة؛أفضل لتحقيق النتائج، مع مراعاة الم

 و ولوائحها وسياساتها وإجراءاتها؛ال لقواعد الويباألنظمة الرامية إىل التأكد من االمتثو  (د)

ية و  (ه)  والمالية والمادية والحفاظ عليها؛االستخدام الكفء والفعال واالقتصادي لموارد الويبو البشر

ز إدارة المخاطر. و  (و) ي تحسي 
 مواطن تعّرض الويبو للمخاطر الجسيمة وتقييمها واإلسهام فز

ز حوكمة الويبو وإدارة المخاطر يوفر مدير الشعبة خدمات استشارية يتفق عىل .30  طبيعتها ونطاقها مع اإلدارة وترمي إىل تحسي 
 وإجراءات الضبط دون أن تتوىل الشعبة مسؤولية اإلدارة. 

ي ادعاءات سوء السلوك أو التجاوزات األخرى. ولمدير الشعبة أن يقّرر، بمبادرة  .31
يتوىل مدير الشعبة أيضا إجراء التحقيقات فز

دة. منه، إجراء تحقيقا
ّ
 ت بناء عىل المخاطر المحد

 إعداد التقارير . زاي

ي أعقاب أي عملية تدقيق أو تقييم أو تحقيق، يصدر مدير الشعبة تقريرا يوضح فيه أهداف العملية ونطاقها والمنهجية  .32
فز

م فيه، عند المستخدمة والنتائج واالستنتاجات واإلجراءات التصحيحية المتخذة أو التوصيات المنبثقة عن تلك العملية، 
ِّ
ويقد

االقتضاء، توصيات إلجراء تحسينات والدروس المستفادة من العملية. ويكفل مدير الشعبة أن تصدر تقارير عمليات التدقيق 
ي مواعيدها وأن تكون وافية وعادلة وموضوعية ودقيقة. 

 الداخىلي والتقييم والتحقيق فز

وعات تقارير التدقيق الداخىلي والتقييم عىل  .33
عرض مشر

ُ
نامج أو النشاط، الذي خضع للتدقيق الداخىلي أو التقييم، ت مدير الي 

وع التقرير.  ي مشر
د فز

َّ
ي غضون مهلة معقولة تحد

نامج أو النشاط، وتتاح لهم فرصة الردّ فز ة عن ذلك الي  ز مباشر ه من المسؤولي   وغي 

، وعند االقتضاء، خطط تتضمن التقارير النهائية للتدقيق الداخىلي والتقييم أي تعليقات مفيدة من المسؤو  .34 ز ز المعنيي  لي 
وع تقرير تدقيق وتقييم،  نامج عىل نتائج مشر ي حالة عدم اتفاق مدير الشعبة ومدير الي 

عمل اإلدارة والجداول الزمنية لتنفيذها. وفز
 . ز ي رأي كل من مدير الشعبة والمديرين المعنيي 

 
 يعرض التقرير النهان

قيق الداخىلي والتقييم إىل المدير العام مع توجيه نسخة إىل اللجنة االستشارية يرفع مدير الشعبة التقارير النهائية للتد .35
د  مراجع الحساباتالمستقلة للرقابة و  . ويزوَّ ي ، بناء عىل طلبه، بأي مستندات أو وثائق داعمة  مراجع الحساباتالخارج  ي الخارج 

 لتقارير التدقيق الداخىلي والتقييم. 

ي ينشر مدير الشعبة تقارير التدقيق  .36
ز
ون الداخىلي والتقييم وتقارير دور اإلدارة، الناتجة عن التحقيقات، عىل موقع الويبو اإللكير

ي غضون شهر من تاري    خ صدورها. والعتبارات حماية السالمة واألمن والخصوصية، يجوز لمدير الشعبة، وفقا لما يرتئيه، عدم 
ز
ف

يجوز للدول األعضاء أن تطلب االطالع عىل التقارير غي  الكشف عن بعض المعلومات أو حجب أجزاء من التقرير. ومع ذلك، 
ي مكاتب الشعبة. 

ط الشية فز ز إتاحة تلك اإلمكانية تحت شر  المكشوف عنها أو عىل النسخة األصلية من التقارير المحجوبة؛ ويتعي 

 لك. وباإلضافة إىل ذلك: ما لم ينص الميثاق عىل خالف ذيرفع مدير الشعبة تقارير التحقيقات النهائية إىل المدير العام  .37

وجه (أ)
ُ
ي الويبو، ت

ي تخص موظفز
ي الحاالت التر

يةمن تقرير التحقيق نسخة  فز  ؛إىل مدير إدارة الموارد البشر

ي حاالت  (ب)
ز
وجه نسخة من تقرير التحقيق إىل لجنة الجز توف

ُ
، ت ز ز عي  أمينها؛خص أحد البائعي   اءات الخاصة بالبائعي 
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ي واللجن ويجوز لمراجع الحسابات (ج) ة االستشارية المستقلة للرقابة الحصول عىل تقارير التحقيق بناء عىل الخارج 
 الطلب. 

ي الويبو من مستوى نائب مدير عام أو مساعد مدير عام إىل  .38
ي تخص موظفز

م مدير الشعبة تقارير التحقيقات النهائية التر
ِّ
يقد

المستقلة للرقابة ومراجع للجنة االستشارية المدير العام مع توجيه نسخ إىل رئيس الجمعية العامة ورئيس لجنة التنسيق، وا
ي أقرب فرصة ممكنة، رئيَسي الجمعية العامة ولجنة التنسيق، إىل جانب اللجنة  الحسابات

. ويخطر المدير العام، فز ي الخارج 
ي القضية ومسوغاته. ومع ذلك، ال بد منالمستقلة للرقابة ومراجع الحسابات االستشارية 

، بالقرار البات فز ي التشاور مسبقا  الخارج 
منح للدول األعضاء، بناء عىل الطلب، 

ُ
ي تكون فيها االدعاءات ُمثبتة، ت

ي الحاالت التر
. وفز ز ي حالة إنهاء التعيي 

مع لجنة التنسيق فز
ي الشية. 

 إمكانية االطالع عىل التقارير مع توجز

ز عرض تقارير التحقيقات النهائية المتعلقة بمدير الشعبة عىل المدير العام، .39 مع توجيه نسخ إىل رئيس الجمعية العامة  يتعي 
ي أقرب فرصة  المستقلة للرقابة ومراجع الحساباتورئيس لجنة التنسيق، واللجنة االستشارية 

. ويخطر المدير العام، فز ي الخارج 
، بالقرار  المستقلة للرقابة ومراجع الحساباتممكنة، رئيَسي الجمعية العامة ولجنة التنسيق، إىل جانب اللجنة االستشارية  ي الخارج 

ي القضية ومسوغاته. 
 البات فز

ز عرض تقارير التحقيقات النهائية المتعلقة بالمدير العام عىل رئيَسي الجمعية العامة ولجنة التنسيق، مع توجيه نسخ  .40 يتعي 
ي ومدير الشعبة.  المستقلة للرقابة ومراجع الحساباتإىل اللجنة االستشارية   الخارج 

ي الفقرة إذا لم يثبت التحقيق الم .41
مة، يطلب رئيسا الجمعية العامة ولجنة التنسيق، بعد  40شار إليه فز

َّ
االدعاءات المقد

التشاور مع اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، من مدير الشعبة إغالق القضية. وبناء عىل طلب المدير العام، يبلغ رئيس 
ي القضية. 

 الجمعية العامة الدول األعضاء بالقرار البات فز

ي الفقرة  .42
بعضا من ادعاءات سوء السلوك أو كلها، تقوم اللجنة االستشارية المستقلة  40إذا أثبت التحقيق المشار إليه فز

ي 
ي أقرب فرصة ممكنة، بصدور تلك النتائج واالستنتاجات والتوصيات، من خالل منسفر

للرقابة بإخطار الدول األعضاء، فز
:  المجموعات اإلقليمية. ويقوم رئيسا الجمعية  العامة ولجنة التنسيق بما يىلي

ل (أ)
ّ
فض أن يتوىل الكيان المحقق  تزويد الدول األعضاء بملخص محجوب عن نتائج التقرير واستنتاجاته وتوصياته، ويُ

 إعداده؛

ل و  (ب)
ّ
فض ي المحجوب، ويُ

تزويد أي دولة من الدول األعضاء، بناء عىل طلبها، بنسخة كاملة من تقرير التحقيق النهان 
 يان المحقق حجبه؛أن يتوىل الك

ي غي  المحجوب و  (ج)
ط الشية، عىل تقرير التحقيق النهان  تخويل الدول األعضاء إمكانية االطالع، تحت شر

 واختصاصات التحقيق؛

، مع مراعاة و  (د) ي توجيه توصية إىل لجنة التنسيق تدعو عىل أساس حجج مفّصلة إىل إغالق القضية أو بدء إجراء تأديت 
 ة االستشارية المستقلة للرقابة؛مشورة كتابية تقدمها اللجن

ي إغالق القضية أو بدء و  (ه)
ز
ي غضون شهرين من صدور التوصية من أجل البت ف

دعوة لجنة التنسيق إىل االجتماع فز
 . ي  إجراء تأديت 

وعات النصوص والمواد والنتائج واالستنتاجات والتوصيات معاملة الوثائق ذات  .43 عامل جميع تقارير التحقيق النهائية ومشر
ُ
ت

 الشية التامة، ما لم يرّصح بالكشف عنها مدير الشعبة أو المدير العام. 

ي ال تتطلب إعداد تقرير  .44
يجوز لمدير الشعبة، فيما يتعلق بمسائل الرقابة ذات الطبيعة الثانوية أو الروتينية داخل الويبو والتر

ي الويبو. 
ز
ي ف

، توجيه مراسالت إىل أي مدير معتز  رسمي

ي يكون المدير العام مسؤو  .45
ي أقرب فرصة، وبيان اإلجراءات التر

ال عن ضمان االستجابة لجميع توصيات مدير الشعبة فز
ي التقارير. 

ي شأن النتائج والتوصيات المحددة فز
 اتخذتها اإلدارة فز

م مدير الشعبة، كل ثالثة أشهر،  .46
ِّ
ي ذلك  توصياتالتنفيذ  حالةبشأن تقريرا إىل المدير العام يقد

ز
 نالصادرة ع توصياتالبما ف

ي  مراجع الحسابات  مع توجيه نسخة إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. ، الخارج 
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انية )التقرير السنوي(.  .47 ز نامج والمي  م مدير الشعبة تقريرا سنويا موجزا إىل الجمعية العامة للويبو، من خالل لجنة الي 
ِّ
يقد

وع التقرير السنوي إلبداء ما يتالءم من التعليقات عليه. ويوافز المدير العام واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بنسخ ة من مشر
ي ذلك نطاق 

ة المشمولة بالتقرير، بما فز نجزت خالل الفير
ُ
ي أ
ويعرض التقرير السنوي لمحة عامة عن أنشطة الرقابة الداخلية التر

ي تنفيذ توصيا
ي للعمل الُمنجز والتقدم الُمحرز فز

ت الرقابة الداخلية. ويجوز للمدير العام وأهداف هذه األنشطة والجدول الزمتز
ي تقرير منفصل حسب ما يراه مناسبا. 

ي فز
 إرسال تعليقات عىل التقرير السنوي النهان 

48.  :  يتضمن التقرير السنوي عدة أمور منها ما يىلي

ي ت (أ)
نامج أو إجراء بعينه، والتر  أو بي 

ً
ر ظهوصف للمشكالت وأوجه القصور الرئيسية المتعلقة بأنشطة الويبو عامة

ة المشمولة بالتقرير؛  خالل الفير

ي تم إثباتها مع ما صدر بشأنها من أحكام مثل التدابي  و  (ب)
ي ذلك الوقع الماىلي إن وجد، لقضايا التحقيق التر

وصف، بما فز
خذة أخرى؛التأديبية واإلحالة إىل السلطات الوطنية إلنفاذ القانون وأي ع

ّ
 قوبات مت

ة المشمولة  ت األولوية العالية الصادرة عن مدير الشعبةوصف لكل توصيات الرقابة الداخلية ذاو  (ج) أثناء الفير
 بالتقرير؛

ي لم يوافق عليها المدير او  (د)
ح لعدم موافقته؛وصف لكل التوصيات التر ز شر  لعام، مع تضمي 

كتو  (ه)
ُ
ي لم ت

ي تقارير سابقة والتر
ي شأنها اإلجراءات التصحيحتحديد التوصيات ذات األولوية العالية الواردة فز

 ية؛مل فز

 نه يشكل خطرا حقيقيا عىل المنظمة؛معلومات بشأن أي قرار إداري رئيسي يرى مدير الشعبة أو  (و)

تصال بأفراد أو الدخول إىل لشعبة باالطالع عىل السجالت أو االي حالة شهدت تقييدا عىل السماح لملخص ألو  (ز)
 منشآت؛

؛ مراجع الحساباتحالة تنفيذ توصيات ملخص بشأن و  (ح) ي  الخارج 

تأكيد الستقاللية وظائف التدقيق الداخىلي من الناحية المؤسسية، ومعلومات عن نطاق أنشطة الرقابة الداخلية و  (ط)
 الموارد لتنفيذ األغراض المنشودة؛ومدى كفاية 

 وملخص بشأن نتائج برنامج ضمان الجودة وتحسينها.  (ي)

 الموارد . حاء

ا .49 ز نامج والمي  حات الي  ي تقديم مقير
نية إىل الدول األعضاء، الحاجة إىل ضمان االستقاللية التشغيلية يراىعي المدير العام، فز

ي 
ية، بما فز د الموارد المالية والبشر

َّ
َحد

ُ
ذلك لوظيفة الرقابة الداخلية، ويوفر الموارد الالزمة لكي يحقق مدير الشعبة أهداف واليته. وت

كة لتقديم الخدمات المطلوب حة، االستعانة بمصادر داخلية أو خارجية أو مشير انية المقير ز نامج والمي  ي وثيقة الي 
ة، بصورة واضحة فز

ز االعتبار.  ي ستأخذ رأي اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة بعي 
 والتر

ي الويبو والئحته، مع تمتعهم بشكل جماىعي بقدر  .50
ز وفقا لنظام موظفز ز بالشعبة، معيني  يتأكد مدير الشعبة من توفر موظفي 

ي  ذلك من الكفاءات المهنية األخرى المطلوبة لتنفيذ مهام الرقابة الداخلية. ويعمل عىل تعزيز كاٍف من المعارف والمهارات وغ
ي المستمر للوفاء بمتطلبات هذا الميثاق. 

 التطوير المهتز

ز مدير الشعبة وتقييم أدائه وإقالته . طاء  تعيي 

ي مهام الرقابة. ويستند  .51
ز مدير الشعبة إىل مسابقة دولية يكون مدير الشعبة شخصا ذا كفاءات عالية ومتخصصا فز تعيي 

 مفتوحة وشفافة يجري  ها المدير العام بالتشاور مع اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. 

ز مدير  .52 ز مدير الشعبة بعد موافقة اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ولجنة التنسيق. وُيعي َّ يتوىل المدير العام تعيي 
ي الويبو.  الشعبة لمدة محددة بست سنوات

غي  قابلة للتجديد. وبعد انقضاء مدة الوالية المحددة، ال يكون أهال ألي منصب آخر فز
ي اتخاذ الخطوات الالزمة، قدر اإلمكان، لضمان أن تكون بداية والية مدير الشعبة مختلفة عن بداية والية 

 مراجع الحساباتوينبغز
ي الجديد.   الخارج 
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قة فقط، وبعد موافقة اللجنة االستشارية المستقلة يجوز للمدير العام إقالة مدير الش .53
ّ
عبة عىل أساس أسباب محددة وموث

 للرقابة ولجنة التنسيق. 

ي معلومات من اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة والتشاور معها.  .54
 يتوىل المدير العام تقييم أداء مدير الشعبة، بعد تلفر

 بند مراجعة الميثاق ياء. 

ات أقل من ذلك إذا يراجع مدير الشعبة و  .55 اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة هذا الميثاق مرة كل ثالث سنوات أو عىل فير
حال 

ُ
عرض عىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة والمدير العام وت

ُ
حة من األمانة عىل الميثاق ت اقتضز األمر. وأي تعديالت مقير

انية للموافقة عليه ز نامج والمي   ا. إىل لجنة الي 

] ي
 ]يىلي ذلك المرفق الثانز
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ح إدخالها عىل  التعديالت المقبر
 ميثاق الويبو للرقابة الداخلية

اإلشارة إىل 
 الميثاقفقرة 

ح النص الحاىل    الغرض tالنص المقبر

ي الويبو وفقا للمعايي   4الفقرة 
نفذ وظيفة التدقيق الداخىلي فز

ُ
ت

الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخىلي ومدونة 
( IIAالسلوك الصادرة عن معهد التدقيق الداخىلي )

والمعتمدة من ممثىلي دوائر التدقيق الداخىلي لمنظمات 
المتحدة والمؤسسات المالية متعددة األطراف األمم 

 (. RIASوالمنظمات الحكومية الدولية المعنية )

ي الويبو 
نفذ وظيفة التدقيق الداخىلي فز

ُ
بما يتوافق مع وفقا للمعايي  الدوليةت
معهد ذي وضعه الللممارسات المهنية  لعنارص اإللزامية لإلطار الدوىلي ا

ز  ز الداخليي  ي ذلك المعايي  (، IIA)المدققي 
دة بما فز

ّ
والمبادئ األساسية المحد

ومدونة السلوك الصادرة عن معهد للتدقيق الداخىلي للممارسة المهنية 
؛ واعتمده ومدونة السلوك( والمعتمدة من ممثليIIA)التدقيق الداخىلي وتعريف 
دوائر التدقيق الداخىلي لمنظمات األمم المتحدة والمؤسسات المالية  ممثلو 

 (. RIASاألطراف والمنظمات الحكومية الدولية المعنية ) متعددةالمتعددة

ي التوصية المنبثقة عن  تقييم الجودة الخارج 
تحديث  – 2020لعام  التدقيق الداخىلي لوظيفة 

اف بالطبيعة  ميثاق الرقابة الداخلية لالعير
ي يكتسيها اإلطار الدوىلي للممارسات 

اإللزامية التر
 المهنية. 

وظيفة الرقابة الداخلية إلدارة الويبو بانتظام وبصفة توفر  9الفقرة 
مستقلة وموضوعية الضمانات والتحليالت والتقييمات 
والتوصيات والدروس المستفادة والمشورة والمعلومات 
من خالل القيام بأعمال التدقيق والتقييم والتحقيق عىل 

 : . وتتضمن أهدافها ما يىلي  المستوى الداخىلي
 
ز درجة الوجاهة تحديد  أ() الوسائل الكفيلة بتحسي 

ي اإلجراءات 
شيد فز والفعالية والكفاءة والتوفي  والير

 الداخلية واستخدام الموارد،
 تقييم وجود ضوابط فعالة من حيث التكلفة، ب()
تقييم مدى االمتثال لنظام الويبو الماىلي والئحته،  ج()

ز والئحته، وقرارات الجمعية العامة  ونظام الموظفي 
المعنية، والمعايي  المحاسبية المعمول بها، وقواعد 
 عن 

ً
مدونة سلوك الخدمة المدنية الدولية، فضال

 الممارسات الجيدة. 

توفر وظيفة الرقابة الداخلية إلدارة الويبو بانتظام وبصفة مستقلة وموضوعية 
الضمانات والتحليالت والتقييمات والتوصيات والدروس المستفادة والمشورة 

علومات من خالل القيام بأعمال التدقيق والتقييم والتحقيق عىل والم
. وتتضمن أهدافها ما يىلي   :المستوى الداخىلي

 
تقييم فعالية وكفاءة الحوكمة وإدارة المخاطر  أ()تحديد أ((

 وإجراءات الضبط؛
ز درجة الوجاهة والفعالية والكفاءة  وتحديد ب() الوسائل الكفيلة بتحسي 

ي اإلجراءات الداخلية واستخدام الموارد
شيد فز  ؛،والتوفي  والير

 ؛،وجود ضوابط فعالة من حيث التكلفة وتقييم ج(تقييم ب()
مدى االمتثال لنظام الويبو الماىلي والئحته، ونظام  وتقييم د(تقييم ج()

ز والئحته، وقرارات الجمعية العامة المعنية، والمعايي  المحاسبية  الموظفي 
 عن 

ً
المعمول بها، وقواعد مدونة سلوك الخدمة المدنية الدولية، فضال

 الممارسات الجيدة. 

ي التوصية المنبثقة عن  تقييم الجودة الخارج 
 – 2020لعام  التدقيق الداخىلي لوظيفة 

 جيم. االختصاص:  البند
ً
إىل  اإلشارة تحديدا

ي يجب عىل التدقيق 
األنشطة الرئيسية التر

ي تحسينها، وهي 
الداخىلي تقييمها واإلسهام فز

 الحوكمة وإدارة المخاطر وإجراءات الضبط. 
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اإلشارة إىل 
 فقرة الميثاق

ح النص الحاىل    الغرض النص المقبر

هم من  15الفقرة  ي الويبو والمتعاقدين معها وغي 
من واجب موظفز

ي تحدث 
ز اإلبالغ عن التجاوزات المشتبه فيها التر العاملي 

ي الويبو. ويحدد مدير الشعبة مكاتب لتسلم التقارير 
فز

ي يقدمها الموظفون بشكل فردي، والتقارير األخرى 
التر

ي تقدمها أطراف داخلية أو خارجية، بشأن اإلبالغ عن 
التر

تجاوزات أو إساءات سلوك أو مخالفات مشتبه فيها 
تتضمن عىل سبيل المثال ال الحرص: االحتيال والفساد 
والتبديد وإساءة استخدام االمتيازات والحصانة وإساءة 

تسلم 
ُ
استعمال السلطة ومخالفة نظم الويبو ولوائحها. وت

ي الشية تلك الت
قدم إىل مدير الشعبة مع توجز

ُ
ي ت
قارير التر

 ويجوز أيضا لمقدميها عدم الكشف عن هويتهم. 

ز اإلبالغ عن  هم من العاملي  ي الويبو والمتعاقدين معها وغي 
من واجب موظفز

ي الويبو. ويحدد مدير الشعبة مكاتب 
ي تحدث فز

التجاوزات المشتبه فيها التر
ي يقدمها المو 

ي لتسلم التقارير التر
ظفون بشكل فردي، والتقارير األخرى التر

تقدمها أطراف داخلية أو خارجية، بشأن اإلبالغ عن تجاوزات أو إساءات سلوك 
أو مخالفات مشتبه فيها تتضمن عىل سبيل المثال ال الحرص: االحتيال والفساد 

والتبديد وإساءة استخدام االمتيازات والحصانة وإساءة استعمال السلطة 
تسلم  حّرش وغي  ذلك من أشكال مخالفةوالتومخالفة

ُ
نظم الويبو ولوائحها. وت

ي الشية ويجوز أيضا لمقدميها 
قدم إىل مدير الشعبة مع توجز

ُ
ي ت
تلك التقارير التر

 عدم الكشف عن هويتهم. 

الغرض هنا هو تجسيد التعديالت المدخلة عىل 
ز لضمان  1.4.11القاعدة  من الئحة الموظفي 

إحالة كل ادعاءات سوء السلوك، بما يشمل 
شعبة )باستثناء الادعاءات التحّرش، إىل 

ي تظّل ضمن مسؤولية 
ادعاءات االنتقام، التر

مكتب األخالقيات(. وتتوافق التعديالت مع 
وحدة التفتيش الصادرة عن  3التوصية 
كة  ي تدعو إىل توحيد جميع أنشطة المشير

والتر
التحقيق، برصف النظر عن نوع سوء السلوك، 
ي مكتب الرقابة الداخلية التابع لكل منظمة 

فز
 ، المتاحة JIU/REP/2020/1)انظر الوثيقة 

 : عي  الرابط التاىلي
https://w ww.unjiu.org/sites/w ww.unjiu.org/

https://english_0.pdff iles/jiu_rep_2020_1_

w ww.unjiu.org/sites/w ww.unjiu.org/f iles/ji

u_rep_2020_1_english_0.pdf .) 

بغض النظر عما سبق، ال تمتد اختصاصات مدير  16الفقرة 
ي األحوال ا

ي صدرت الشعبة فز
لعادية إىل المسائل التر

بشأنها أحكام منفصلة ومنها المنازعات المتعلقة بالعمل 
ز من القرارات اإلدارية  والمظالم وتظلمات الموظفي 

ز والمسائل الخالفية المتعلقة  وط التعيي  المرتبطة بشر
ي وتقارير األداء. ويرجع إىل مدير 

بتقييم األداء الوظيفز
ي اندراج الت

ي تنطوي عليها تلك الشعبة البت فز
جاوزات التر

ي نطاق اختصاص الشعبة أو إحالتها إىل هيئات 
المسائل فز

 داخلية أخرى. 

ي األحوال العادية 
بغض النظر عما سبق، ال تمتد اختصاصات مدير الشعبة فز

ي صدرت بشأنها أحكام منفصلة
ومنها المنازعات المتعلقة  إىل المسائل التر

ز من القرارات اإلدارية  تظلمات، مثل بالعمل والمظالم وتظلمات الموظفي 
ي 
ز والمسائل الخالفية المتعلقة بتقييم األداء الوظيفز وط التعيي  المرتبطة بشر

ي تنطوي 
ي اندراج التجاوزات التر

وتقارير األداء. ويرجع إىل مدير الشعبة البت فز
ي نطاق اختصاص الشعبة أو إحالتها إىل هيئات داخلية 

عليها تلك المسائل فز
 أخرى. 

 . 15مثلما ورد بخصوص الفقرة 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_1_english_0.pdf
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اإلشارة إىل 
 فقرة الميثاق

ح النص الحاىل    الغرض النص المقبر

ي سياق أداء مهام الرقابة، يتجنب مدير الشعبة  20الفقرة 
فز

ي المصالح. 
وموظفوها أي تضارب ظاهري أو فعىلي فز

وعىل مدير الشعبة اإلبالغ عن أي عائق جوهري يخل 
ي ذلك تضارب المصالح، 

باستقالليته وموضوعيته، بما فز
 لكي تنظر فيه اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. 

ي سياق أداء مهام الرقا
بة، يتجنب مدير الشعبة وموظفوها أي تضارب فز

ي المصالح. 
 ظاهري أو فعىلي فز

ز أال يكون لمدير الشعبة وموظفيها أية مسؤولية أو سلطة تشغيلية  ويتعي 
ي أي نشاط آخر 

ز أال ينخرطوا فز ة عىل أي من األنشطة المدققة، كما يتعي  مباشر
 من شأنه اإلخالل بحكمهم. 

 
أي عائق جوهري يخل باستقالليته وعىل مدير الشعبة اإلبالغ عن 

ي ذلك تضارب المصالح، لكي تنظر فيه اللجنة االستشارية 
وموضوعيته، بما فز
 المستقلة للرقابة. 

ي السنة عىل األقّل، االستقاللية 
د مدير الشعبة لتلك اللجنة، مّرة فز

ّ
ويؤك

 التنظيمية للشعبة. 

تقييم الجودة عن االستجابة للتوصية المنبثقة 
ي ل  – 2020لعام  التدقيق الداخىلي وظيفة الخارج 

كيفية البند هاء. تضارب المصالح: تحديد  
اإلبقاء عىل االستقاللية، مثل إصدار إعالنات 
 من توىلي مسؤوليات 

ز سنوية، ومنع المدققي 
 تشغيلية، وغي  ذلك. 

يرفع مدير الشعبة تقارير التحقيقات النهائية إىل المدير  37الفقرة 
ية ما  العام مع توجيه نسخة إىل مدير إدارة الموارد البشر

لم ينص الميثاق عىل خالف ذلك؛ ويجوز لمراجع 
ي واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة  الحسابات الخارج 

 الحصول عىل تقارير التحقيق بناء عىل الطلب. 

ما لم مع توجيهيرفع مدير الشعبة تقارير التحقيقات النهائية إىل المدير العام 
 :ق عىل خالف ذلك. وباإلضافة إىل ذلكينص الميثا

وجه أ()
ُ
ي الويبو، ت

ي تخص موظفز
ي الحاالت التر

من تقرير التحقيق نسخة  فز
ية  ؛ما لم ينص الميثاق عىل خالف ذلك؛  إىل مدير إدارة الموارد البشر

ي حاالت  ب()
وجه نسخة من تقرير التحقيق إىل توفز

ُ
، ت ز خص أحد البائعي 

ز عي  أمينها؛ لجنة الجزاءات  الخاصة بالبائعي 
ي واللجنة االستشارية المستقلة  ج() ويجوز لمراجع الحسابات الخارج 

 للرقابة الحصول عىل تقارير التحقيق بناء عىل الطلب. 

الغرض هنا هو تجسيد إجراءات الويبو اإلدارية 
ي تنص عىل ما 

، والتر ز للجزاءات الخاصة بالبائعي 
: "يجب إحالة ادعاءات ال سلوك غي  الالئق يىلي

ز إىل مدير  شعبة )...(. الالصادر عن أحد البائعي 
شعبة بجمع المزيد من المعلومات الوتقوم 

 والبيانات والوثائق من داخل الويبو وخارجها
)...(. وبمجّرد االنتهاء من جمع المعلومات 

شعبة بإعداد تقرير الوالبيانات وتحليلها، تقوم 
ي 
فحص ُيقدم إىل اللجنة عن طريق أمينها". وفز

تلك الحاالت، ُيعتي  تقرير التحقيق الصادر عن 
"تقرير فحص" بمفهوم  كذلكشعبة  ال

، اإلجراءات اإلدارية لل ز جزاءات الخاصة بالبائعي 
وُيقدم بالتاىلي إىل لجنة الجزاءات الخاصة 

 . ز  بالبائعي 
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اإلشارة إىل 
 فقرة الميثاق

ح النص الحاىل    الغرض النص المقبر

م مدير الشعبة تقريرا سنويا إىل المدير العام بشأن  46الفقرة 
ِّ
يقد

ي مع توجيه  تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارج 
 المستقلة للرقابة. نسخة إىل اللجنة االستشارية 

م مدير الشعبة
ِّ
حالة إىل المدير العام بشأن سنويا تقريرا  ، كل ثالثة أشهر،يقد

ي ذلك التوصيات الصادرة عنتوصياتتنفيذ 
مراجع الحسابات  التوصيات بما فز

ي   مع توجيه نسخة إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  ،الخارج 

ز الممارسات الراهنة  لضمان االتساق بي 
 إىل الشعبة  –والميثاق 

ً
 سنويا

ً
ال تقدم تقريرا

المدير العام بشأن توصيات مراجع الحسابات 
. واإلبالغ  ي  الخارج 

ً
مّرة كل ثالثة أشهر  يتم حاليا

ويشمل توصيات الشعبة وتوصيات مراجع 
ي عىل حد سواء. والتعديل  الحسابات الخارج 

تقييم الجودة يستجيب للتوصية المنبثقة عن 
ي لوظيفة  – 2020لعام  التدقيق الداخىلي الخارج 
ط تزويد الل 46مراجعة الفقرة  ز شر جنة لتضمي 

بتحديثات كل االستشارية المستقلة للرقابة 
، بصفتها هيئة ثالثة أشهر 

ً
عىل نحو ما يتم حاليا

ل الجمعية العامة بما يشمل 
ّ
استشارية تمث
انية - اللجنة الفرعية ز نامج والمي  ، أي لجنة الي 

 . المجلس

 48الفقرة 
 )ح(

ملخص للتقرير المرفوع من رئيس الشعبة إىل المدير 
العام بشأن حالة تنفيذ توصيات مراجع 

.  الحسابات ي  الخارج 

وملخص  ح()ملخص للتقرير المرفوع من رئيس الشعبة إىل المدير العام
ي   ؛بشأن حالة تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارج 

لضمان االتساق مع الممارسات الراهنة ونتيجة 
ات المدخلة أعاله )الفقرة   (. 46للتغيي 

 48الفقرة 
 ي()

تقييم الجودة عن استجابة للتوصية المنبثقة  وتحسينها. وملخص بشأن نتائج برنامج ضمان الجودة  ي()48 جديد
ي لوظيفة   – 2020لعام  التدقيق الداخىلي الخارج 

ز اإلبالغ عن برنامج ضمان الجودة  يمكن تحسي 
نامج بصورة  وتحسينها من خالل اإلبالغ عن الي 

ي نهاية كل عام 
إجمالية ومناسبة التوقيت فز

 ضمن التقرير السنوي لمدير الشعبة، بخصوص
ي 
ي ذلك التقييم الذانر

نتائج السنة المعنية، بما فز
 الخاص بتلك السنة )أو الثنائية(. 

ز   [والوثيقة ]نهاية المرفقي 


