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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :ديسمرب 2020

اجلمعية العامة للويبو
الدورة الثالثة واخلمسون (الدورة االستثنائية التاسعة والعشرون)

جنيف ،من  21اإىل  25سبمترب 2020
التقرير

اذلي اع متدته امجلعية العامة للويبو

 .1تناولت امجلعية العامة للويبو البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  1 )A/61/1و 2و 4و 5و6
و 8و 10و "1"11و "3"11و 12و 21و.22
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البنود  "1"10و "3"10و ،12يف التقرير العام (الوثيقة .)A/61/10

.3

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود البنود  "1"10و "3"10و 12يف هذه الوثيقة.

.4

وتر أأس الاجامتع السفري معر زنيرب (الس يد) (املغرب) ،رئيس امجلعية العامة.
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البند  10من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن التدقيق والرقابة
" "1تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  WO/GA/53/1و.A/61/6

.6

و أأدىل رئيس جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلبيان التايل:
"شكرا جزيال لمك س يدي الرئيس .السادة املندوبون الكرام طاب يوممك.
" أأود أأن أأعرف بنفيس :امسي موكيش أراي و أأان الرئيس املنتخب احلايل للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .وترافقين
انئبة الرئيس ،الس يدة اتتياان فاس يليفا.
"قبل الرشوع يف عرض تقريران الس نوي ،أأود أأن أأغتمن هذه الفرصة ألشكر الس يدة ماراي فيس يان ميلبورن ،اليت
شغلت منصب رئيسة اللجنة يف عام  .2019ابلإضافة اإىل الاجامتعات احلضورية ،عقدت اللجنة أأيضا مشاورات
داخلية موسعة عرب الربيد الإلكرتوين وغريها من املنصات الافرتاضية ،ول س امي أأثناء تفيش الوابء ،وذكل من أأجل
تقدمي مشورة اخلرباء للويبو ،حسب احلاجة.
"وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،حدث تغيري يف العضوية داخل اللجنة ،ول س امي ا ألعضاء اذلين ميثلون اجملموعة ابء
ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .فقد أأهنىى الس يد اإجيربت اكلتنباخ والس يد غابور أأومون وليهتام يف يناير
 ،2020يف حني حرض لك من الس يد بريت كوبيزن والس يد اإيغور لودبوري اجامتعهام ا ألول يف أأبريل .2020
"ويتضمن هذا التقرير القضااي الرئيس ية اليت نوقشت خالل الاجامتعات الثالثة للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة،
ويه الاجامتع الرابع وامخلسني والاجامتع اخلامس وامخلسني والاجامتع السادس وامخلسني ،حىت أأبريل  .2020وبعد
ذكل ،عقدان اجامتعني أخرين ،وهام الاجامتعني السابع وامخلسني والثامن وامخلسني ،حىت  4سبمترب  :2020وس ُتعرض
القضااي اليت متت مناقش هتا يف امجلعية العامة للويبو القادمة.
"وسأأعرض عليمك الن ملخصا موجزا ل ألنشطة املهمة للجنة ،عىل النحو الوارد يف التقرير الس نوي للجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة ابلستناد اإىل الوثيقة  ،WO/GA/53/1املعروض عىل امجلعية العامة للويبو (واذلي مت
تقدميه قبل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الربانمج واملزيانية).
" أأول ،بشأأن الرقابة ادلاخلية :يسعدين أأن أأبلغمك أأن شعبة الرقابة ادلاخلية تقدم ابنتظام تقارير فصلية عن نشاطها اإىل
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .واس تعرضت اللجنة تنفيذ خطة العمل املعمتدة لعام  2019لشعبة الرقابة
ادلاخلية و أأعربت عن ارتياهحا للتقدم احملرز ،مبا يف ذكل ارتياهحا لنتاجئ اس تقصاء رضا العمالء اذلي أأجرته.
"واس تعرضت اللجنة مرشوع خطة العمل الس نوية للرقابة لعام  2020قبل الانهتاء مهنا .و أأعربت اللجنة عن ارتياهحا
للتغطية اخملطط لها ودمعت خطة العمل .كام أأعربت اللجنة عن ارتياهحا ل إالجراءات اليت اقرتحهتا شعبة الرقابة
ادلاخلية لتعديل خطة العمل حسب الرضورة يف ضوء جاحئة كوفيد.19-
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"وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،اس تعرضت اللجنة تقريرين عن التدقيق ادلاخيل وثالثة تقارير عن التقيمي وقدمت
مشورهتا .كام ُأبلغت اللجنة حباةل قضااي التحقيق وعددها ،والشاكوى الواردة ،والشاكوى املثبتة حسب فئة سوء
السلوك .ويف احلالت اليت تنطوي عىل تضارب حممتل يف املصاحل من جانب شعبة الرقابة ادلاخلية ،اس تعرضت
اللجنة لك قضية ابلتفصيل وقدمت املشورة ،حسب احلاجة.
"و أأخريا ،أأعربت اللجنة عن ارتياهحا للرصد والإبالغ الذلين قامت هبام شعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن الوضع الراهن
لتنفيذ توصيات الرقابة ،وس نعرج عىل ذكل قريبا.
"والن بشأأن التدقيق اخلاريج :انقشت اللجنة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير مع ممثيل املدقق اخلاريج مرشوعهم
بشأأن تقرير التخطيط للتدقيق اخلاريج لعام  ،2019ونتاجئ التدقيق املؤقت لعام  ،2019والوضع الهنايئ لتدقيق
بياانت الويبو املالية .و أأعربت اللجنة عن رسورها لرؤية املدقق اخلاريج يتوصل اإىل أأن بياانت الويبو املالية يف وضع
جيد .كام أأحاطت اللجنة علام بتعليقات املدقق اخلاريج اليت مفادها أأنه عىل الرمغ من الاثر الكبرية احملمتةل لوابء
كوفيد ،19-فاإن نتاجئ البياانت املالية تشري اإىل أأن الويبو تمتتع بوضع مايل سلمي ومس تقر ،ابلنظر اإىل الإيرادات
والاحتياطيات املتوقعة .و أأضاف املدقق اخلاريج أأن الويبو يف وضع جيد للغاية مقارنة ابملنظامت ا ألخرى يف منظومة
ا ألمم املتحدة للتعامل مع عدم اليقني املايل.
"ومعوما ،أأعربت اللجنة عن ارتياهحا للتفاعل املس متر عىل أأساس منتظم ومتسق مع املدقق اخلاريج.
"وفامي يتعلق ابإعداد التقارير املالية ،س تعرض اإدارة الويبو تفاصيل بياانت الويبو املالية عىل امجلعية العامة .ومع ذكل،
أأود أأن أأشري اإىل س ياسة الاستامثر للويبو يف ضوء الوضع اذلي فرضه الوابء .فعند اس تفسارها ،أأكدت الإدارة للجنة
أأن س ياسة الاستامثر للويبو واسرتاتيجيهتا طويةل ا ألجل مصممة لتحمل الظروف الصعبة مثل هذا الوابء .وعىل هذا
النحو ،س تواصل الويبو الاستامثر وفقا لنفس س ياسة الاستامثر واسرتاتيجيته.
"وفامي يتعلق بتنفيذ توصيات الرقابة ،ابلنظر اإىل ا ألمهية اليت تولهيا ادلول ا ألعضاء لتنفيذ توصيات الرقابة وقميهتا
املضافة ،واصلت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ممارس هتا املمتثةل يف تدقيق وضع تنفيذ التوصيات يف لك اجامتع
من اجامتعاهتا .ولإجياز نتيجة الاس تعراض خالل الاجامتع السادس وامخلسني ،اذلي مت تناوهل يف هذا التقرير،
لحظت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن هناك  130من توصيات الرقابة عالقة ،مهنا  38يف املائة ذات أأولوية
عالية .وحدثت زايدة طفيفة يف التوصيات اليت فات موعد تقدميها من  48اإىل  .54وحنن راضون عن معدل تنفيذ
التوصيات .وتؤكد اللجنة أأهنا ستس تعرض عن كثب معايري الإغالق اخلاصة بميع التوصيات املبلغ عهنا أأهنا منفذة.
وقد يكون من املناسب الإشارة هنا اإىل أأنه يف الاجامتعني الالحقني السابع وامخلسني والثامن وامخلسني ،اس تعرضت
اللجنة توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وتنفيذها ،وتشري تقارير ادلورة اإىل الوضع الراهن لتكل التوصيات ،وقد
ُمعمت عىل ادلول ا ألعضاء.
"وفامي يتعلق مبكتب ا ألخالقيات ،اس تعرضت اللجنة ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،التقرير الس نوي ملكتب
ا ألخالقيات ومرشوع خطة معل مكتب ا ألخالقيات لعام  ،2020وقدمت املشورة لإدخال عدد من التحسينات.
و أأعربت اللجنة جمددا عن قلقها بشأأن التوصيات غري املنفذة الواردة يف تقرير التدقيق بشأأن "اإطار الويبو
ل ألخالقيات" الصادر يف عام  .2016و أأعربت اللجنة أأخريا عن ارتياهحا للمرشوع املنقح خبصوص تعلاميت املكتب
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بشأأن مكتب ا ألخالقيات يف الويبو ،بعد مناقشة طويةل جدا مع رئيس مكتب ا ألخالقيات يعود اترخيها اإىل مايو
.2018
"كام أأجرت اللجنة مناقشات مطوةل حول التعلاميت الإدارية رمق  2017/33بشأأن س ياسة امحلاية من الانتقام النامج
عن الإبالغ عن اإساءة سلوك وعن التعاون يف معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب ا ألصول .و أأعربت
اللجنة عن قلقها بشأأن فعالية حامية املبلغني عن اخملالفات ونصحت بزايدة تعزيز ا ألحاكم املتعلقة بتضارب املصاحل من
أأجل حامية نزاهة العملية.
"وفامي يتعلق مبكتب أأمني املظامل ،انقشت اللجنة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير مع أأمني املظامل تقرير أأنشطته لعام
 2018و أأعربت عن رسورها لرؤية زايدة يف الاستشارات الوقائية يف مكتبه .وقدم أأمني املظامل ثالث توصيات
واسعة النطاق تعزتم اللجنة رصد تنفيذها .و أأحاطت اللجنة علام ابجلودة العالية اليت مزيت تقرير أأمني املظامل وتويص
ادلول ا ألعضاء ابلطالع ابنتظام عىل تقارير أأنشطته .وعىل وجه اخلصوص ،تويص اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة كذكل بأأن تقوم ادلول ا ألعضاء ابإدخال ألية لس تعراض توصيات أأمني املظامل بشلك دوري ،عىل النحو
الوارد يف تقرير أأنشطته ،دون التأأثري سلبا عىل الطابع غري الرمسي للمهمة نفسها.
"ويف اخلتام ،ابمس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،أأود أأن أأعرب عن تقديري للمدير العام ،اذلي حرض
جلسات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة دامئا لطالعنا عىل رؤية الويبو وعرض حتليهل املوجز وتقدميه صورته
العامة لنا .كام أأكد حضوره املنتظم عىل الزتامه ابملساءةل وا ألخالق واحلمك الرش يد .ونمتىن هل لك التوفيق يف مساعيه
املس تقبلية .و أأغتمن هذه الفرصة ألرحب ابملدير العام املنتخب ،وإاين أأتطلع اإىل العمل معا .كام أأود أأن أأعرب عن
تقديران ملساعد املدير العام لقطاع الإدارة والتس يري ،ملشاركته النشطة يف مجيع اجامتعات اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة وتسهيهل معلنا .ونمتىن هل الصحة والسعادة والاخنراط املس متر يف حياته التقاعدية.
"ونشكر املدير العام ومدير شعبة الرقابة ادلاخلية واملستشار القانوين ورئيسة مكتب ا ألخالقيات و أأمني املظامل وكبار
املديرين الخرين ،وكذكل املدقق اخلاريج ،عىل وقهتم ووضوهحم وانفتاهحم يف التفاعل مع اللجنة ،وعىل ما قدموه
من معلومات قيّمة .كام أأود أأن أأعرب عن تقديران لالجامتعات الودية اليت عُقدت مع رئييس امجلعية العامة للويبو
وجلنة التنس يق ،وتفاعلهام الفعال بشأأن القضااي ذات ا ألمهية.
"شكرا جزيال كل س يدي الرئيس .وإاذا اكنت دليمك أأي أأس ئةل حول تقريران فأأان مس تعد ل إالجابة عهنا".
 .7وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وشكر اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة عىل التقرير والعمل املمتاز اذلي أأجنزه ا ألعضاء .ورحبت اجملموعة ابلتقيمي الإجيايب اذلي لقته خطة معل
الرقابة ادلاخلية وقال بأأنه يرى أأن الاسرتاتيجية تُنفذ بطريقة مرضية .وبعد أأن لحظ أأن التقرير ادلوري ألمني املظامل أأشار
اإىل حدوث حتسينات يف نوعية الطريقة اليت يُدار هبا العمل يف هذا اجملال ،أأعربت اجملموعة عن أأملها يف اس مترار اتباع نفس
املسار املرسوم .و أأشارت اجملموعة كذكل اإىل أأنه من ا ألمهية مباكن أأن جيري العمل عىل مجيع مس توايت الويبو ،وعرب عن
شعوره ابلطمئنان حيال وجود تعاون جيد بني خمتلف هيئات الويبو املعنية .وأأشار الوفد اإىل أأن هناك مجموعة واسعة من
القضااي اليت مت تناولها ،وبأأن هناك توجه اإجيايب لختاذ القرارات ابلإضافة اإىل متتع املنظمة بوضع مايل متني ،وهو أأمر مرض
بشلك عام.
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 .8وشكر وفد الصني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج وشعبة الرقابة ادلاخلية عىل تقاريرمه الس نوية
و أأعرب عن تقديره للعمل الشاق املنجز .و أأعرب الوفد عن رسوره لرؤية أأنه عىل الرمغ من ظهور جاحئة كوفيد 19-اليت وضع
حتدايت كبرية أأمام اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،اإل أأهنا متكنت من اإهناء معلها يف الوقت املناسب .ور أأى الوفد أأن
اس تقاللية وكفاءة وظيفة الرقابة أأمر همم للغاية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة الاخنراط
مع املدير العام وفريق الإدارة العليا وكياانت الرقابة ا ألخرى لضامن أأن يقدموا توصيات عالية اجلودة تكون صادرة عهنم بصفهتم
خرباء مس تقلني.
 .9وشكر وفد مجهورية اإيران الإسالمية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها الس نوي ،مذكرا ابدلور املهم
اذلي تؤديه اللجنة يف احلفاظ عىل فعالية املنظمة وكفاءهتا ،مع السعي ابس مترار لتحسني وظيفة الرقابة يف الويبو .و أأعرب
الوفد عن تقديره للتفاعل الإجيايب بني اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول ا ألعضاء من خالل ادلورات العادية
لالجامتعات الإعالمية اليت حيرضها ممثلو ادلول ا ألعضاء و أأعرب كذكل عن تقديره لإبالغ جلنة الربانمج واملزيانية
(جلنة املزيانية) وامجلعية العامة للويبو عىل حنو متسق ،فضال عن تفاعل اللجنة املنتظم مع املدقق اخلاريج .وفامي يتعلق
ابلس تفسار عن تأأثري الوابء عىل الإدارة املالية للويبو ،أأشار الوفد اإىل أأن الإدارة قد أأكدت للجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة أأن س ياسة الاستامثر للويبو واسرتاتيجيهتا طويةل ا ألجل مصمت لتتحمل الفرتات الصعبة مثل أأزمة الوابء املس مترة.
 .10و أأيد وفد الاحتاد الرويس البيان اذلي ُأديل به يف وقت سابق ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب
الرشقية ،وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التقرير الس نوي .و أأشار الوفد اإىل ادلور املهم اذلي تلعبه اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة فامي يتعلق ابلرقابة ،و أأشار ابخلصوص اإىل جلنة املزيانية ،ور أأى أأن تقياميهتا ورقابهتا يه ذات قمية
خاصة للمنظمة حىت هذه اللحظة .وتعطي اجملموعة كذكل قمية عالية للتقرير الس نوي الصادر عن اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة والطريقة اليت معلت هبا والتقياميت الإجيابية اليت قدمهتا ،ول س امي فامي يتعلق ابلإدارة املالية للويبو ومعل أأمني املظامل.
و أأشارت اجملموعة أأيضا اإىل التفاعل اجليد للغاية مع املدقق اخلاريج ،و أأعربت عن امتناهنا ألعضاء اللجنة ومجيع أأعضاء الويبو
اذلين اخنرطوا ابنتظام مع اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من خالل املشاركة يف اجامتعاهتا .وتأأمل اجملموعة أأن يساعد
الهنج البناء املتبع يف حتديد الس ياسات ،ول س امي فامي يتعلق مبسائل اإدارة اخملاطر ،ومسائل الرقابة ا ألخرى واملسائل املتعلقة
بأأداء املنظمة من حيث الإدارة واملزيانية .وميكن أأن يكون لتكل الرقابة قمية مضافة ،حيث ستساعد ادلول ا ألعضاء من خالل
تقدمي املزيد من التقياميت الصادرة عن اخلرباء فامي يتعلق ابملسائل ذات الصةل املدرجة يف جدول ا ألعامل .وإاذ أأعربت اجملموعة
عن أأملها يف أأن تس متر تكل املامرسة اجلديدة يف املس تقبل ،فقد أأيدت مشاركة اللجنة يف رصد الانعاكسات املالية للوابء عىل
معل املنظمة .وعالوة عىل ذكل ،س تكون اجملموعة ممتنة للتقياميت والتوصيات املس تقبلية فامي يتعلق ابلطريقة اليت سيمت هبا
تنفيذ مثل تكل العملية ،واختمتت مبمتنياهتا للجنة أأن تواصل حتقيق النتاجئ الإجيابية عىل اعتبار أأهنا تساعد املنظمة.
 .11و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن دمعه للبيان اذلي من املزمع الإدلء به ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد
عن تقديره لعمل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ل س امي يف هذه الظروف الصعبة ،مكررا البيان اذلي أأدىل به خالل
دورة جلنة املزيانية .أأيد الوفد بشدة ر أأي اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بأأن ادلول ا ألعضاء ستس تفيد من املعلومات
الواردة يف تقرير أأمني املظامل عن أأنشطته ،وتساءل عام اإذا اكن ابإماكن ا ألمانة تقامس الوضع أأو اجلهود املبذوةل لإاتحة التقرير
يف ادلورة املقبةل للجنة الويبو للتنس يق .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة طلبت توضيحات
ومعلومات بشأأن الإحصاءات الواردة يف الفقرتني  24و 25من التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات فامي يتعلق بشاكوى
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الانتقام واس تعراض تكل القرارات من قبل مكتب ا ألخالقيات التابع ملكتب ا ألمم املتحدة خلدمات املشاريع .وتساءل الوفد
عام اإذا اكنت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة قادرة عىل تقدمي مزيد من التفاصيل حول طلب التوضيحات.
 .12ورصح وفد أأسرتاليا بأأنه يقدّ ر كثريا معل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ودورها يف تقدمي املشورة الصادرة عن
اخلرباء املس تقلني ويف الرقابة .و أأثىن الوفد عىل تفاين اللجنة وذكل مبواصلهتا عقد اجامتعاهتا افرتاضيا خالل الفرتة الصعبة اليت
شهدت تفيش كوفيد .19-و أأعرب الوفد عن سعادته لقول اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف تقريرها اإهنا اكنت راضية
بشلك عام عن العديد من جمالت معل الويبو .واعترب الوفد أأن دور مكتب ا ألخالقيات يف الويبو أأسايس ،و أأشار اإىل أأن
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة لعبت دورا استشاراي همما فامي يتعلق هبذه الوظيفة .ورحب الوفد ابلتعاون بني اللجنة
ومكتب ا ألخالقيات دلمع معليات أأفضل املامرسات .وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل التنفيذ الفعال لس ياسة امحلاية من الانتقام
النامج عن الإبالغ عن اإساءة سلوك وعن التعاون يف معليات التدقيق أأو التحقيق املأأذون هبا حسب ا ألصول ،ودمع اجلهود
اجلارية لضامن توافق الويبو مع أأفضل املامرسات.
 .13وشكر وفد املغرب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل تقريرها وعىل ادلور ا ألسايس يف ألية الرقابة اليت ساعدت
يف احلفاظ عىل مالءمة ا ألنشطة اليت تضطلع هبا الويبو .وبيامن أأعرب الوفد عن ارتياحه للتواصل املمتاز والتفاعل املنتظم بني
اللجنة وادلول ا ألعضاء ،ابلإضافة اإىل التأزر مع املدقق اخلاريج ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة لعب دور نشط
يف الرقابة العامة وأليات الرقابة يف املنظمة.
 .14و أأحاط رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة علام ابللكامت املشجعة للغاية اليت قدمهتا الوفود للجنة ،وذكر أأن
اللجنة س تواصل العمل من أأجل تلبية توقعات ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابلبندين الذلين أأشار اإلهيام ابعتبارهام هممني ،تناول
رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة توصية أأمني املظامل أأول .وذكر الرئيس أأنه ابلنظر اإىل أأن وظيفة أأمني املظامل يه
ألية غري رمسية ،مضن اخملطط العام للحومكة ،مفن الرضوري اإجراء اس تعراض وتنقيح للس ياسات واملامرسات التنظميية بشلك
دوري .ومع ذكل ،وابلنظر اإىل طبيعة العمل املنجز يف هذا الصدد ،ذكر رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأنه من
املهم ضامن توفري مساحة اكفية ملكتب أأمني املظامل أأثناء اس تعراض أأي توصيات مقرتحة من أأجل املصلحة العامة للمنظمة.
وابلإشارة اإىل مكتب ا ألخالقيات ،ذكر رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأنه لبد أأيضا من اإجراء اس تعراض عليه
بسبب طبيعته املتطورة ،سواء من منظور أأولئك اذلين يديرون الس ياسة ،أأو من منظور أأولئك املس تفيدين مهنا .واقرتح
رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن الوقت قد حان لس تعراض س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات بغرض جعلها
أأكرث مشول .ور أأى رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أأن جلنة الويبو للتنس يق منخرطة يف تكل العملية واختمت ابلقول
اإن اللجنة س تواصل معلها حسب توجهيات امجلعية العامة للويبو.
 .15وردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن اإاتحة تقرير أأمني املظامل لدلول ا ألعضاء ،أأوحض
املدير العام للوفود اليت مل تكن عىل عمل ،بأأن ذكل التقرير قد نُرش ابلفعل عىل ش بكة الويبو ادلاخلية ليطلع عليه مجيع
املوظفني .ومل يكن دلى الإدارة أأي اعرتاضات من أأي نوع عىل اقرتاح اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،ويف الواقع ،بعد
مداخةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأثناء اجامتع جلنة املزيانية ،اكنت اخلطوات جارية ابلفعل لتلبية طلب السامح مجليع
ادلول ا ألعضاء ابلنفاذ اإىل التقرير.
 .16وشكر الرئيس رئيس اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة عىل التوضيحات املهمة اليت قدهما.

WO/GA/53/9
7

 .17أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"
(الوثيقة )WO/GA/53/1
" "3تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
 .18استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  WO/GA/53/2و.A/61/6
 .19وعرض مدير شعبة الرقابة ادلاخلية (الشعبة) ،وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية ،أأنشطة الرقابة اليت اضطلعت هبا الويبو
أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير ،أأي من  1يوليو  2019اإىل  31ديسمرب  .2019ون ّبه اإىل أأن التقرير يشمل فرتة س تة أأشهر
بسبب التغيري اذلي طر أأ عىل الفرتة املشموةل ابلتقارير وفقا لتوصية املدققني اخلارجيني ،من أأجل املواءمة مع الفرتة املشموةل
ابلبياانت املالية .و أأوحض أأن التقرير الس نوي مدرج يف الوثيقة  .WO/GA/53/2و أأعلن أأن الشعبة متكّنت ،يف اترخي اإعداد
التقرير ،من تنفيذ خطة الرقابة لعام  2019ابلاكمل ،و أأهنا بصدد تنفيذ خطة العمل لعام  2020مع التعديالت الالزمة
للتكيف مع ظروف اجلاحئة .وذكر اجملالت التشغيلية الرئيس ية اليت مشلهتا معليات التدقيق والتقيمي اليت قامت هبا الشعبة
أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير ،ويه مرشوع نظام الويبو لإدارة واثئق املؤسسة ،وإادارة اخلدمات ادلاخلية يف قطاع الإدارة
والتيسري ،ومعلية الإغالق املايل ،وس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني ،ورشأاكت الويبو ،ومعليات الرشاء ،ون ُظم
اإدارة اس تفسار العمالء ،وس ياسة دخول الس يارات يف الويبو .ومىض يقول اإن الفرتة املشموةل ابلتقرير شهدت تسجيل 17
حاةل حتقيق جديدة وإاغالق  20حاةل .و أأضاف أأن  11حاةل ظلّت عالقة حىت  31ديسمرب  ،2019من بيهنا مخس حالت يف
ترصف هيئة أأخرى .و أأوحض أأنه من مضن مجموع
مرحةل التقيمي ا ألويل ،واثنتان يف مرحةل التحقيق الاكمل ،و أأربع حالت ابنتظار ّ
احلالت العالقة ،فُتحت عرش حالت يف عام  ،2019وحاةل واحدة يف عام  .2016وقال اإن الوقت املس تغرق للتحقيق يف
احلالت بلغ يف املتوسط  4.2أأشهر ،ويه فرتة تدخل بسهوةل مضن اإطار فرتة الس تة أأشهر املس هتدفة .و أأضاف أأن الفرتة
املشموةل ابلتقرير ّ
سلت صدور ثالثة تقارير عن تنفيذ الإدارة تُقدم توصيات بشأأن نظم اإدارة اس تفسار العمالء ،ومعليات
ورصح بأأن الشعبة واصلت اإدارة التوصيات وإاعداد التقارير بشأأهنا من خالل
الرشاء ،وس ياسة دخول الس يارات يف الويبوّ .
النظام الش بيك  TeamCentralاذلي يتيح اإقامة حوار تفاعيل بني مديري الربامج ومندوبهيم حتقيقا للفعالية يف متابعة تنفيذ
مجيع التوصيات املفتوحة .واس تطرد قائال اإن مجموع التوصيات املفتوحة بلغ ،يف اترخي اإعداد التقرير لعام  117 ،2020توصية
مهنا  41توصية ذات أأولوية عالية و 76توصية ذات أأولوية متوسطة .و أأوحض أأن توصيات الشعبة تس تأأثر بنس بة  86يف املائة
من مجموع توصيات الرقابة املفتوحة ،و أأنه ُسّل خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير اإغالق  55توصية من توصيات الشعبة وست
من توصيات التدقيق اخلاريج .و أأضاف أأن مخسا من هذه التوصيات يه توصيات قدهما املدققون اخلارجيون السابقون
حتت إارشاف الشعبة .و أأشار اإىل عدم اإغالق أأي توصيات للشعبة دون تنفيذ خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .و أأضاف أأن
الشعبة اس مترت ،اإضافة اإىل معلها الرقايب اخملطط هل ،يف اإسداء املشورة املهنية بشأأن الس ياسات أأو معليات التقيمي أأو سري
ا ألعامل أأو الإطار التنظميي .وقال اإن الشعبة قدمت خالل الفرتة املشموةل بتقرير عام  2020املشورة اإىل مكتب املدير العام
بشأأن التقيمي املزمع اإجراؤه قريبا للماكتب اخلارجية يف الفرتة  21/2020وفقا لقرار امجلعية العامة للويبو .و أأوحض أأن الشعبة
قدمت ذلكل مصفوفة تتناول الإاتحة وتُوفر مجموعة أأساس ية غري حرصية من أأس ئةل التقيمي وموارد البياانت ومواقع البياانت.
و أأضاف أأن املكتب ا إلقلميي لس يا واحمليط الهادئ المتس مشورة قسم التقيمي لإجراء تقيمي استبايقّ .
ووحض أأن هذا التقيمي
ورصح أأن الشعبة
الاستبايق هيدف اإىل حتديد ما اإذا اكن الإطار التقين املعمتد يف املكتب مصمام عىل حنو جيد وذا قميةّ .
حرضت ابنتظام دورات اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وقدمت خاللها تقارير عن تنفيذ خطة الرقابة ادلاخلية وعن
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مناقشات نتاجئ الرقابة وغريها من النوايح املتعلقة بعمل الشعبة وسري أأعاملها ،والمتست مشورة اللجنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة من حني لخر .وذكّر بأأن الفرتة املشموةل بذكل التقرير شهدت انعقاد ادلورة الرابعة وامخلسني وادلورة اخلامسة
وامخلسني للجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .واس تطرد قائال اإن الشعبة حافظت عىل عالقة معل جيدة مع مراجعي
ورصح بأأن
احلساابت اخلارجني من خالل عقد اجامتعات منتظمة عن حالت التدقيق والرقابة ادلاخلية وإادارة اخملاطرّ .
الشعبة اجمتعت ابملدقق اخلاريج لتشارك الاسرتاتيجيات واخلطط الس نوية والتقارير الفردية ،بغية ضامن فعالية التغطية
الرقابية وتفادي أأي ازدواجية حممتةل أأو عبء رقايب مفرط .وقال اإن ا ألمانة العامة معلت عىل حنو نشط مع املدققني اخلارجيني
خالل معليات التدقيق اليت قاموا هبا لعام  ،2019وقدّمت هلم املُدخالت الالزمة مىت طلبوها .و أأضاف أأن ا ألمانة العامة
اجمتعت ابنتظام مع أأمني املظامل ورئيس مكتب ا ألخالقيات لضامن التنس يق اجليد وتاكمل ادلمع .وذكّر أأن الشعبة اس مترت،
مضن هجودها الرامية اإىل توضيح وظيفة الرقابة ادلاخلية وادلفاع عهنا ،يف التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل تقدمي
عروض للموظفني اجلدد يف اإطار التدريبات المتهيدية ،وإاصدار النرشة الإخبارية للشعبة ولوحات البياانت اخلاصة ابلشعبة،
وتقدمي عروض للمديرين ومسؤويل الإدارة العليا عند الاقتضاء .و أأفاد بأأن الشعبة المتست تعقيبات من الزمالء حول نوعية
معلها الرقايب من خالل اس تقصاء رضا الزمالء املعنيني عقب لك هممة .وقال اإن حتليل مجموع نتاجئ الاس تقصاء يشري اإىل
نس بة رضا تناهز  85يف املائة فامي خيص اس تقصاءات ما بعد املهمة ،و 76يف املائة فامي خيص الاس تقصاءات املنجزة بعد س نة
من املهمة .ومىض يقول اإن الشعبة اس مترت ،أأثناء الفرتة املشموةل ابلتقرير ،يف التواصل والتعاون بشلك نشط ومفيد مع
وخص ابذلكر مشاركة الشعبة بنشاط يف الاجامتع الس نوي ملمثيل دوائر
سائر منظامت وكياانت منظومة ا ألمم املتحدةّ .
التدقيق ادلاخيل يف ا ألمم املتحدة ( )UNRIASاملنعقد من  21اإىل  25أأغسطس  2019يف مونرتايل ،كندا .وذكّر مبشاركة
الشعبة يف فعاليات واس تضافة الاجامتع الس نوي ملمثيل دوائر التحقيق يف ا ألمم املتحدة ( )UNRISاملنعقد من  6اإىل
 8نومفرب  2019يف جنيف .و أأشار أأيضا اإىل حضور الشعبة اجامتع فريق مراجعي احلساابت اخلارجيني يف ا ألمم املتحدة املنعقد
يف  28نومفرب  2019يف بون .وفامي يتعلق ابلس تقاللية التشغيلية للشعبة ،قال اإن الشعبة أأكدت أأن الفرتة املشموةل ابلتقرير مل
يتخللها أأي حادث أأو نشاط من شأأنه أأن هيدد الاس تقاللية التشغيلية .و أأشار اإىل مزيانية الثنائية اليت خُصصت للشعبة
لمتكيهنا من تأأدية هماهما وقال اإهنا بلغت  5.072مليون فرنك سويرسي ،أأي نس بة  0.73يف املائة من مزيانية الويبو
للثنائية  .2019/2018و أأوحض أأن املوارد اكنت اكفية معوما يك تغطي الشعبة بفعالية اجملالت ذات ا ألولوية العالية احملدّدة يف
خطط معلها .وقال اإنه بفضل تبادل خطط الرقابة والتنس يق املس متر ألنشطة الرقابة مع املدقق اخلاريج ،والاس تخدام
الفعال ألدوات تكنولوجيا املعلومات ،متكنت الشعبة من تعزيز فعاليهتا وكفاءهتا يف تغطية اجملالت اليت تنطوي عىل خماطر.
وتطرق اإىل التطور املهين املتواصل ،وقال اإن موظفي الشعبة حرضوا أأنشطة تدريب خمتلفة لكتساب معارف وهمارات تقنية
وكفاءات جديدة لزايدة الفعالية والكفاءة التشغيلية للشعبة عند الاضطالع مبهام رقابية .و أأوحض أأن الك من موظفي الشعبة
حرض ،يف املتوسط 10 ،أأايم من التدريب مشلت اجملالت التالية :ماكحفة الغش واكتشافه ،وتقنيات البحث التحقيقي،
وحتليل البياانت ،وتطبيق تصور البياانت يف جداول ،وحيازة املعلومات الرمقية ،وا ألمن الإلكرتوين ،وإادارة الزناعات ،وتقيمي
س ياسات العمل والابتاكر ،وس ياسة العمل السلويك ،وبرانمج  ،Teammateوعمل لغة اجلسد .و أأخريا ،شكر مدير الشعبة
الوفود عىل حسن اس امتعها و أأبدى اس تعداده ل إالجابة عىل أأية أأس ئةل أأو تلقي أأية تعليقات.
 .20وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء وشكر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج ومدير
الشعبة عىل اإعداد الواثئق .و أأعربت اجملموعة ابء عن امتناهنا لفرصة التعليق عىل هذه التقارير وفقا لقرار جلنة املزيانية املقدم
للجمعية العامة للويبو .وشددت اجملموعة ابء عىل أأمهية اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج والشعبة
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و أأشادت ابدلور املهم اذلي اضطلعوا به يف أليات الويبو للتدقيق والرقابة ويف اإسداء املشورة لدلول ا ألعضاء .وحرصا عىل
الوقت ،ذكّرت اجملموعة ابء ابلبياانت اليت قدمهتا بشأأن هذه التقارير يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية و أأعادت
تأأكيدها عىل الرسائل اليت وهجهتا يف هذه البياانت.
 .21وشكر وفد الصني الشعبة عىل تقريرها الس نويّ .
وعرب الوفد عن رضاه عن معل الشعبة عىل مدى الس نة املاضية،
وصدّ ق عىل نظام الإيداع الإلكرتوين اجلديد ( )CMSاذلي وضعته الشعبة لس تخدامه يف التحقيقات .ور أأى الوفد أأن
حالت التحقيق تندرج يف اإطار املعلومات احلساسة ،و أأن عىل الويبو أأن تس تخدم نظام تضعها يه نفسها للتعامل مع هذا
النوع من املعلومات ملا ذلكل من رضورة .ور ّحب الوفد مببادرة الشعبة ابإجراء تقيمي اجلودة اخلاريج للتأأكد من امتثال هممة
التقيمي للمعايري ادلاخلية واخلارجية ولس امي ملعايري ا ألمم املتحدةّ ،
وعرب عن تطلّعه للتدقيق ادلاخيل والتحقيق يف اإطار تقيمي
اجلودة اخلاريج يف عام  .2020و أأشاد الوفد ابملدير العام واكفة ا ألقسام املعنية لتنفيذمه عىل حنو نشط مجيع التوصيات
والنتاجئ .وتوقّع الوفد أأن تس متر الربامج ذات الصةل بتعزيز تنفيذ التوصيات ذات ا ألولوية العالية .و ّنوه الوفد اب ألمهية الكبرية
املكون من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج والشعبة و أأمني
لوظيفة الرقابة/التقيمي وقال اإن نظام الرقابة ّ
املظامل يكتيس أأمهية كبرية يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية وحتسني جودة الإدارة .وجشّع الوفد الويبو عىل الاس مترار يف
تنفيذ مجيع توصيات الرقابة من أأجل حتسني ألية الرقابة بغية حتقيق مزيد من التقدّم.
 .22وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) مدير الشعبة عىل عرضه التقرير الس نوي اذلي قدّم حملة عن أأنشطة الرقابة
ادلاخلية اليت أأجريت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير .و أأشار الوفد اإىل ا ألمهية الكبرية اليت يكتس هيا معل الشعبة بأأكرب قدر
ممكن من الاس تقاللية واعرتف ابإسهام هذا العمل يف تعزيز شفافية وكفاءة الرقابة ادلاخلية يف املنظمة .ور ّحب الوفد أأيضا
ابلتعاون املس متر بني الشعبة واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق اخلاريج .ور ّحب الوفد ابس تنتاجات التقرير اليت
ّتبني أأن أأنشطة تكوين الكفاءات يف الويبو تسهم يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة وتلبية حاجات التمنية لدلول
ا ألعضاء .وشدد الوفد عىل أأمهية تعاون الشعبة مع خدمة الرقابة ادلاخلية أأو غريها من اخلدمات املامثةل التابعة ملنظامت أأخرى
يف منظومة ا ألمم املتحدة والتابعة ملؤسسات مالية متعددة ا ألطراف .وجشّع الوفد الشعبة عىل مواصةل تعاوهنا النشط واملفيد
خاصا ابذلكر املشاركة الفاعةل يف الاجامتع
وعىل اإقامة الش باكت مع غريها من املنظامت والهيئات التابعة ل ألمم املتحدةّ ،
الس نوي ملمثيل دوائر التحقيق يف ا ألمم املتحدة ( .)UNRISوختاماّ ،عرب الوفد عن رضاه عن عدم وجود أأي حادث
أأو نشاط ميكن أأن هيدد اس تقاللية معل الشعبة.
 .23وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وشكر رئيس الشعبة عىل
تقريره .و أأشادت اجملموعة كثريا بدور الشعبة يف ضامن حتقيق املساءةل والشفافية واملهنية يف املنظمة ويف ضامن اإدخال
ممارسات جديدة مالمئة .ور ّحبت اجملموعة بتقيمي اجلودة وفقا ملعايري فريق ا ألمم املتحدة املعين ابلتقيمي ( )UNEGيف اإطار
الرقابة ادلاخلية للويبو .و أأحاطت اجملموعة علام بتدابري ختفيف اخملاطر وماكحفة الغش ،والتوصيات املتعلقة بكيفية تقيمي موارد
املنظمة ،مشرية اإىل مدى أأمهية هذه التدابري .ويف س ياق التحول الرمقي يف الويبو ،ذكّرت اجملموعة بأأمهية حتسني العمليات
واس تخدام وإادخال أأدوات جديدة لفائدة العمليات اجلديدة اليت تُس تحدث .ونوهت اجملموعة بأأمهية أأمتتة العمليات و ّ
التعمل
اجلو املش ّجع عىل اس تخدام اذلاكء الاصطناعي .وقالت اجملموعة اإن رمقنة ماكتب امللكية
اليل يف املس تقبل ،لس امي يف س ياق ّ
الفكرية س تكون عىل قدر من ا ألمهية ،وإان اخلربة املكتس بة يف هذا اجملال س هت ّم مجيع ادلول ا ألعضاء .وختاما طلبت اجملموعة
اإيالء اهامتم خاص لبعض ا ألفاكر اليت جيري تعمميها ،لس امي فامي يتعلق ابملسائل اجلنسانية والعمل اذلي جيري يف اإطار
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رشأاكت الويبوّ .
وعربت اجملموعة عن رغبهتا يف أأن تمت مواءمة هذه املسائل مع املامرسات املتبعة يف واكلت ا ألمم
املتحدة ا ألخرى.
ّ .24
وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره لعمل الشعبة خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير وللمعلومات الواردة يف
ذكل التقرير .وشكر الوفد الشعبة عىل ردّها عىل بيان الوفد واس تفساراته بشأأن جلنة املزيانية .وقال الوفد اإنه س يكون ممتنا
ملدير الشعبة لو ّ
وحض ما اإذا اكنت حاةل الانتقام املربر احملال اإلهيا يف ذكل التقرير يه نفسها احلاةل الواردة يف تقرير اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة.
 .25و أأيّد وفد الاحتاد الرويس البيان اذلي أأدىل به ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقيةّ ،
وعرب عن
امتنانه ملدير الشعبة لإعداده التقرير الس نوي .وعلّق الوفد عىل مسامهة الشعبة يف تعزيز وظائف الرقابة ادلاخلية وإادخال
توسع دور الشعبة يف ماكحفة الغش وإاساءة الاس تخدام وتطوير مناذج
ممارسات تدقيق رائدة اإىل الويبو .وقال الوفد اإنه يؤيد ّ
تعلميية مواضيعية .وقال الوفد اإنه يويل أأمهية خاصة للعمل الفعال اذلي اضطلعت به الشعبة يف تقيمي اإدارة موارد املنظمة
وتنفيذ املبادرات املتعلقة بتطوير اسرتاتيجية رمقية تريم اإىل توس يع نطاق النفاذ اإىل املعلومات .ولفت الوفد الانتباه اإىل
الاس تنتاجات املعمتدة يف اإطار رشاكة الويبو واملتعلقة بأأوجه التحسني املمكنة لنظام إادارة املعلومات واملعارف .وقال الوفد اإن
ممارسات الويبو يه بال شك يف طليعة ما جيري يف ا ألمم املتحدة كلك ،وإانه يأأمل أأن تضطلع الشعبة مبزيد من العمل لضامن
اإاتحة تقيمي مس تقل ذي جودة عالية لفعالية معل املنظمة .و أأضاف الوفد أأن اقرتاحات الشعبة اليت حتيل اإىل معليات اإدخال
التقنيات اجلديدة ومعليات الإدارة فامي يتعلق خبدمات اذلاكء الاصطناعي وا ألمتتة واس تخدام الروبواتت ،يه أأمور هممة للغاية
وتتطلب مزيدا من التحليل املفصل ،و أأنه س يو ّد الاطالع عىل النتاجئ املرحلية املتعلقة ببحث هذه املواضيع اإذا ما أأتيحت
لدلول ا ألعضاء .وعلّق الوفد أأيضا عىل املامرسة الإجيابية املمتثةل يف إارشاك ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف مناقشات خطط العمل
للفرتة القادمةّ .
وعرب الوفد عن ابلغ رسوره ابملشاركة يف مثل هذه العمليات الرامية اإىل تنفيذ التوصيات املوهجة.
 .26ويف اإطار الر ّد عىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا خمتلف الوفود ،شكر رئيس الشعبة أأول مجيع الوفود عىل لكامهتا الطيبة
احملفزة واملشجعة اليت تعرب عن تقدير لعمل الشعبة .و أأحاط مدير الشعبة علام بتعليقات الوفود والاقرتاحات املقدمة،
وقال اإهنا س تؤخذ يف احلس بان عىل النحو الواجب يف معلية التخطيط .وعن الاس تفسار اذلي تقدم به وفد الصني بشأأن
تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التقيمي ومفاده أأنه يتعني عىل الشعبة أأن تقوم بتقيمي جودة خاريج لوظيفة التدقيق والتحقيق،
قال مدير الشعبة اإنه من املزمع اإجراء تقيمي جودة خاريج لوظيفة التدقيق والتحقيق يف هناية تكل الس نة وإان ذكل التقيمي
جار .و أأضاف أأن النتاجئ ُ
سرتفع يف التقرير القادم اإىل امجلعيات .و أأجاب مدير الشعبة عىل السؤال اذلي أأاثره وفد الولايت
ٍ
املتحدة ا ألمريكية موحضا أأن تكل احلاةل س تخضع ،كام ُذكر يف اجامتع جلنة املزيانية ،ألحاكم س ياسة امحلاية من الانتقام.
و أأضاف مدير الشعبة أأن السلطة اخملتصة ستتوىل اإصدار ا ألحاكم الهنائية بشأأن الانتقام و أأنه منفتح لإجراء مناقشة ثنائية،
اإذا لزم ا ألمر.
 .27أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"
(الوثيقة .)WO/GA/53/2
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البند  12من جدول ا ألعامل املو ّحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت
 .28استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/53/8
 .29و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الوثيقة توفر حتديثا ألنشطة املركز بوصفه هجة دولية تصدر حلول بديةل أأرسع و أأوفر من
التقايض أأمام احملامك بشأأن منازعات امللكية الفكرية .و أأكدت ا ألمانة أأن املركز يدير القضااي ويقدم اخلربة القانونية والتنظميية فامي
خيص الس بل البديةل لتسوية املنازعات ،مبا يف ذكل ملاكتب امللكية الفكرية وحق املؤلف يف ادلول ا ألعضاء .وذكرت ا ألمانة
أأيضا أأن الوثيقة تقدم حتديثا ألنشطة الويبو املتعلقة بأأسامء احلقول .وتغطي اإدارة املركز للمنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول خاصة
يف اإطار الس ياسة املوحدة اليت وضعهتا الويبو لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول (الس ياسة املوحدة) .وتغطي كذكل
التطورات الس ياساتية ،مبا يف ذكل مراجعة الس ياسة املوحدة اليت أأجرهتا هيئة الإنرتنت املعنية اب ألسامء وا ألرقام املع ّينة
(الإياكن) ،وحاةل التوصيات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء يف س ياق مرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.
 .30وسل ّط وفد س نغافورة الضوء عىل أأن مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اكن أأول مكتب للملكية الفكرية يتعاون مع
املركز بشأأن الوسائل البديةل لتسوية املنازعات .و أأشار الوفد مع التقدير اإىل وجود ممثل للمركز يف س نغافورة وإاىل ادلور
احلامس اذلي يؤديه املركز يف دمع ا ألنشطة ا إلقلميية لتسوية املنازعات ،مبا يف ذكل من خالل القامئة اليت وضعها للمحايدين
املقميني يف س نغافورة .و أأشار الوفد اإىل أأن س نغافورة يف وضع جيد من أأجل تقدمي املساعدة يف حل منازعات امللكية الفكرية،
ل س امي يف ظل التحدايت اليت تفرضها اجلاحئة احلالية .وسلّط الوفد الضوء عىل وساطة الويبو وخيارات حتديد اخلرباء
اخملصصة لإجراءات مكتب س نغافورة ،فضال عن الندوات وحلقات العمل اليت لقت اس تحساان واكنت من تنظمي املركز
املعززة للرتوجي للوساطة اليت متول جزءا كبريا من تلكفة الوساطة ل ألطراف،
ومكتب س نغافورة .و أأشار الوفد اإىل خطته ّ
واليت اس تقطبت عددا كبريا من القضااي اليت يديرها املركز .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اعامتد أأوسع للوسائل البديةل لتسوية
منازعات امللكية الفكرية واعترب املركز رشياك همام يف هذه الرؤية .وسلّط الوفد الضوء أأيضا عىل اتفاقية س نغافورة ا ألخرية
بشأأن الوساطة ،اليت تساعد أأطراف الوساطة يف اإنفاذ اتفاقيات التسوية يف مجيع أأحناء العامل ،و أأشار إاىل القمية اليت ميكن أأن
تقدهما س نغافورة والويبو سوية اإىل الرشاكت ومس تخديم امللكية الفكرية من خالل الوسائل البديةل لتسوية منازعات.
 .31و أأ ّقر وفد الصني بأأن الوساطة والتحكمي قنااتن هممتان لتسوية منازعات امللكية الفكرية ،ويشالكن ابلتايل جزءا ل
يتجز أأ من نظام امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل العمل اذلي تقوم به الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية عىل الصعيد
الوطين منذ  2014يف جمال الوساطة والتحكمي ،مبا يف ذكل اإنشاء العديد من منظامت امللكية الفكرية املعنية ابلوسائل البديةل
لتسوية املنازعات بوجود فرق راخسة من الوسطاء واحملمكني احملرتفني بدوام اكمل أأو جزيئ .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا العمل
قد حقق نتاجئ اإجيابية ،اإذ متت تسوية عدد من منازعات امللكية الفكرية عن طريق الوساطة والتحكمي .ويدمع الوفد بفعالية
معل املركز ويود أأن يقدم املزيد من ادلمع ابلتعاون مع الويبو وادلول ا ألعضاء.
 .32وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء ،و أأ ّقر بأأن أليات احللول البديةل لتسوية املنازعات مثل الوساطة
والتحكمي تبقي التاكليف القانونية منخفضة وتوفر ل ألطراف املتنازعة فرصة للتوصل اإىل حل ودي برسعة أأكرب .و أأشار الوفد
اإىل أأن املركز يقدم ابلفعل خدمات خمصصة لقطاعات حمددة ،وتساءل عام اإذا مت النظر يف معل املركز اذلي يعكس أأهداف
س ياساتية أأوسع .و أأشار الوفد اإىل أأنه قد يكون من املثري لالهامتم دراسة عدد اخلالفات يف جمال الرعاية الصحية وعلوم احلياة
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والتكنولوجيات اخلرضاء ،و أأنه قد يكون من املفيد اس تكشاف خطة رسيعة املسار لتسوية املنازعات من أأجل دمع توافر
الابتاكرات يف تكل اجملالت مع تلبية احتياجات أأحصاب احلقوق .و أأعرب الوفد عن تقديره لقيام املكتب بتبادل خربته مع
ماكتب امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل .ورحب الوفد كذكل مبا يقوم به املركز من أأنشطة لإذاكء الوعي ،وتطوير البحث،
ووضع اتفاقات منوذجية تدمج أليات بديةل لتسوية املنازعات .وهنأأ الوفدُ الويبو عىل اذلكرى العرشين للس ياسة املوحدة و أأ ّقر
اب ألثر الإجيايب لهذه الس ياسة يف جعل تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول أأرسع و أأقل تلكفة .و أأحاط الوفد علام
ابلتطورات الس ياساتية يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ،وسلّط الضوء عىل أأمهية احلفاظ عىل الطرق البس يطة والفعاةل
اليت تتيح ألحصاب احلقوق اإدارة حقوقهم .وسلّط الوفد الضوء عىل العملية اجلارية يف الإياكن اخلاصة مبراجعة أليات حامية
احلقوق ،و أأقر مبشاركة الويبو يف هذا الصدد .وجشع الوفد أأحصاب املصلحة عىل مواصةل املشاركة بفعالية يف الهيألك املناس بة
من أأجل املساعدة عىل ضامن اس مترار فعالية أليات حامية احلقوق.
 .33و أأ ّقر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بأأمهية أأنشطة املركز بوصفه هجة دولية تصدر حلول بديةل أأرسع و أأوفر من
التقايض أأمام احملامك بشأأن منازعات امللكية الفكرية ،فضال عن تسوية منازعات أأسامء احلقول عىل الإنرتنت .ور ّحب الوفد
ابملبادرات اليت اختذها املركز لتيسري نفاذ املس تخدمني احملمتلني اإىل حلول الويبو لتسوية املنازعات ،ول س امي موارد اإدارة
القضااي عىل الإنرتنت ،مبا يف ذكل مودل بنود الويبو .وسلّط الوفد الضوء عىل فائدة دليل الويبو بشأأن الوسائل البديةل لتسوية
املنازعات لفائدة ماكتب امللكية الفكرية واحملامك ،و أأشار اإىل اخليارات اليت يوفرها ألحصاب املصلحة دلمج الوسائل البديةل
لتسوية املنازعات يف معلياهتم احلالية .وحث الوفد بقوة عىل املزيد من هذا التعاون ،مبا يف ذكل التنظمي املس متر لربامج
التدريب وا ألنشطة الرتوجيية.
 .34و أأشار وفد مجهورية كوراي اإىل أأمهية الوسائل البديةل لتسوية املنازعات ،ل س امي يف ضوء البيئة العاملية الخذة يف
التغري ،و أأشار كذكل اإىل دمع مجهورية كوراي املس متر ألنشطة املركز .و أأ ّقر الوفد مبذكرة التفامه بني وزارة الثقافة والرايضة
والس ياحة يف مجهورية كوراي والويبو اليت أأنشأأت صناديق استامئنية لتعزيز الوسائل البديةل لتسوية املنازعات ،وسلط الضوء
عىل تنفيذ املشاريع التعاونية مثل خطة الرتوجي للوساطة املشرتكة بني الوزارة والويبو ،وندوات الوساطة عرب الإنرتنت .وإاضافة
اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل الإجراءات اليت اختذهتا احلكومة ،مبا يف ذكل من خالل التعديل اجلزيئ ا ألخري عىل قانون حق
املؤلف ،بغية املساعدة عىل ترس يخ الوساطة كخيار همم للمنازعات املتعلقة حبق املؤلف .و أأكد الوفد من جديد الزتامه بتعزيز
الوسائل البديةل لتسوية املنازعات والتعاون مع الويبو يف هذا اجملال.
 .35و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء .ويف
املكونة من أأسامء
جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت ،أأشار كذكل اإىل أأنه عند طرح احلقول العليا َّ
عامة ،جيب وضع أليات محلاية احلقوق من أأجل تفادي اإساءة اس تخدام العالمات التجارية ،وإارابك املس هتكل ،والاحتيال،
والتقويض العام للثقة العامة يف نظام أأسامء احلقول .ويواصل الوفد مراقبة مدى كفاية أليات حامية حقوق امللكية هذه أكدوات
محلاية أأحصاب احلقوق من السطو الإلكرتوين مع توسع نطاق نظام أأسامء احلقول .و أأ ّقر الوفد بأأمهية اخلصوصية ولكنه شدد
أأيضا عىل أأن الوصول اإىل قاعدة بياانت  WHOISأأمر ابلغ ا ألمهية من أأجل اإنفاذ القانون وإانفاذ احلقوق من قبل أأحصاب
امللكية الفكرية ،فضال عن ا ألمن الس يرباين وحامية املس هتكل ومجموعة من ا ألهداف القانونية والس ياساتية والاجامتعية .و أأشار
الوفد اإىل أأنه يراقب عن كثب العمل اجلاري يف الإياكن املتعلق بتطوير س ياسات لإطار معل جديد هيدف اإىل ضامن وصول
ا ألطراف ذات املصاحل املرشوعة اإىل قاعدة بياانت .WHOIS
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 .36وشكرت ا ألمانة مجيع الوفود اليت حتدثت عىل ما أأبدته من تقدير لعمل املركز ،وكذكل عىل الثقة وعىل جلوء أأوساط
ا ألعامل يف بدلاهنا اإىل اخلدمات اليت يقدهما املركز يف جمال الوسائل البديةل لتسوية املنازعات .وفامي خيص الاس تفسار
املطروح ابمس اجملموعة ابء خبصوص تقدمي خدمات الوسائل البديل لتسوية املنازعات يف ضوء الوضع احلايل للجاحئة ،أأشارت
ا ألمانة اإىل أأن قسام كبريا من معل املركز يمت ابلفعل عرب الإنرتنت ،مبا يف ذكل عىل وجه اخلصوص اإدارة قضااي أأسامء احلقوق
عىل الإنرتنت ،ولكن أأيضا اإجراء الوساطة والتحكمي .و أأ ّقرت ا ألمانة بدور البنية التحتية القامئة لتكنولوجيا املعلومات املوجودة
يف املركز يف الانتقال السلس اذلي ُأجري من أأجل ترتيبات العمل عن بُعد ،و أأشارت كذكل اإىل الطلب القوي عىل أأدوات
املركز عرب الإنرتنت .ورحبت ا ألمانة مبالحظات وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء بشأأن مسأأةل اخليارات الفعاةل للمنازعات
الناش ئة يف جمالت معينة ومتس شواغل الس ياسة العامة احلالية .و أأ ّقرت ا ألمانة هبذه املسأأةل الهامة ولحظت اس مترار املركز
يف حتديد أأولوايت الوقت والتلكفة ابلنس بة اإىل املس تخدمني .وسلّطت الضوء عىل خيار التحكمي املعجل للويبو ،و أأشارت
اإىل توفري املركز للوساطة كخيار ل ألطراف من أأجل جتنب املزيد من الإجراءات القضائية اليت ميكن أأن تتطلب الكثري من
الوقت والتلكفة.
 .37و أأ ّقر املدير العام ابس تفسار وفد اململكة املتحدة ،ابمس اجملموعة ابء ،املتعلق بقضااي املركز يف جمالت الس ياسة العامة
احملددة ،والإجراءات احملمتةل ملعاجلهتا بطريقة رسيعة وبتلكفة معقوةل .و أأشار املدير العام اإىل أأنه ميكن اإاتحة بياانت جمهوةل
املصدر يف مثل هذه احلالت ،و أأن خيارات الس بل البديةل لتسوية املنازعات سيمت النظر فهيا بشلك أأوىف يف ضوء ا ألمهية
اخلاصة ألصول امللكية الفكرية يف بعض جمالت الس ياسة العامة.
 .38أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املعنونة "مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول
عىل الإنرتنت" (الوثيقة .)WO/GA/53/8
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