
 

WO/GA/54/3 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  12التاري    خ: 

 للويبو العامة الجمعية

ون الخامسة العادية الدورة) الخمسونالرابعة و  الدورة  (والعشر
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 شعبة الرقابة الداخليةالتقرير السنوي لمدير 

 األمانة من إعداد 

لجنة (، الذي ُرفع إىل WO/PBC/33/6تحتوي هذه الوثيقة عىل التقرير السنوي، لمدير شعبة الرقابة الداخلية )الوثيقة  .1
انية ) ز نامج والمب  انيةالويبو للبر ز ي دورتها لجنة المب 

ز
ز ( ف  (. 2021سبتمبر  17إىل  13من ) الثالثة والثالثي 

د أي قرارات للجنة  .2 انية وسبر ز ي المب 
ز
ي "بشأن تلك الوثيقة ف

انية اعتمدتها قائمة القرارات التر ز نامج والمب   "لجنة البر
 (. A/62/7 )الوثيقة

 [WO/PBC/33/6 تىلي ذلك الوثيقة]

 





 

WO/PBC/33/6 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  12التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 الثالثة والثالثونالدورة 
 2021 سبتمير  17إىل  13جنيف، من 

 التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية

 األمانة من إعداد 

 للفقرةالداخلية، و شعبة الرقابة دير ميقدم  .1
ً
  47 فقا

ً
 إىل الجمعية العامة من ميثاق الرقابة الداخلية، تقريرا

ً
 موجزا

ً
للمنظمة سنويا

انية )التقرير السنوي(. العالمية للملكية الفكرية )الويبو( ز نامج والمب  ويوفر هذا التقرير معلومات عن األنشطة  ، من خالل لجنة البر
ي اضطلعت بها شعبة ا

ة  خالللرقابة الداخلية الرئيسية التر  . 2020 ديسمبر  31إىل  2020 يناير 1من المشمولة بالتقرير الفبر

حة .2  . وفيما يىلي فقرة القرار المقبر
انية أوصت .3 ز نامج والمب  الجمعية  لجنة البر

علما بمضمون "التقرير السنوي  العامة للويبو باإلحاطة
لمدير شعبة الرقابة الداخلية" 

 (. WO/PBC/33/6 )الوثيقة

يىلي ذلك التقرير السنوي لمدير شعبة ]
[الداخلية الرقابة
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 التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية

 2020 ديسمبر  31إىل  2020 يناير  1من 

 

  قائمة المحتويات

يقائمة المخترصات  ز ي النص اإلنكلب 
ز
 3 ........................................................................................................ المستخدمة ف

 4 ................................................................................................................................................ معلومات أساسية

ة المشمولة بالتقرير  4 .................................................................................................. بعض اإلنجازات البارزة خالل الفبر

 4 ................................................................................................................................................. مبادئ التخطيط

 5 ................................................................................................................................................... المعايب  المهنية

ي 
 5 ............................................................................................................................... تعميم مراعاة المنظور الجنسانز

 5 ............................................................................................................. وتوصيات الرقابة العالية األولويةج رئيسية نتائ

 6 ................................................................................................................... 2020تقرير عن المهام صادر خالل عام 

ي نهاية عام 
ز
ة المهام ف  11 ......................................................................................................................... 2020مباشر

 12 ............................................................................................................................................... شطة التحقيقأن

ي ُرفض فيها تقديم معلومات أو مساعدات
 15 ................................................................................................ الحاالت التر

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

ي االستشاريالعمل اال   17 .................................................................................................................... ستشاري والرقانر

 18 ....................................................................................................................... التعاون مع هيئات الرقابة الخارجية

 18 ........................................................................................................................................ أنشطة الرقابة األخرى

ي وتحسينها التابعة لشعبة الرقابة الداخليةبرنامج ضمان   19 ..................................................................... جودة العمل الرقانر

 20 .................................................................................................................................................... موارد الرقابة

 قائمة تقارير شعبة الرقابة الداخلية –المرفق 
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ي ز ي النص اإلنكلي 
ز
 قائمة المخترصات المستخدمة ف

AIMS نظام التسيب  اإلداري المتكامل 

CDIP اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية 

CII  ز مؤتمر ز الدوليي   المحققي 

EQA  ي  تقييم الجودة الخارجر

ERM إدارة المخاطر المؤسسية 

HRMD ية  إدارة الموارد البشر

IAOC اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة 

IIA  ز ز الداخليي   معهد المدققي 

IOC ميثاق الرقابة الداخلية 

IOD شعبة الرقابة الداخلية 

IP الملكية الفكرية 

JIU  كةوحدة  التفتيش المشبر

MIR تقرير التبعات اإلدارية 

M&E الرصد والتقييم 

OI التعميمات اإلدارية 

OIOS مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

PBC انية ز نامج والمب   لجنة البر

PD بيانات األداء 

PI مؤشر األداء 

RBM اإلدارة القائمة عىل النتائج 

SMART  للتحقيق، وجيه، محدد زمنًيامحدد، قابل للقياس، قابل 

SRR ز والئحته  نظام الموظفي 

UN األمم المتحدة 

TLS   نظام إشارات السب 

UNEG ي بالتقييم
 فريق األمم المتحدة المعتز

UNGM يات  بوابة األمم المتحدة العالمية للمشبر

UNRIAS ي األمم المتحدة
ز
 ممثلو دوائر التدقيق الداخىلي ف

UNRIS  ي األمم المتحدةممثلو دوائر
ز
 التحقيق ف

UN-SWAP ز المرأة ز وتمكي  ز الجنسي   منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بي 

WIPO المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

WPR تقرير أداء الويبو 
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 معلومات أساسية

ي ميثاق الغرض من شعبة الويبو للرقابة الداخلية هو توفب  رقابة داخلية مستقلة وفعالة  .1
ز
للويبو، وفقا لألحكام المنصوص عليها ف

 الرقابة الداخلية. 

ي ميثاق الرقابة الداخلية .2
م مدير شعبة الرقابة الداخلية تقريرا سنويا موجزا إىل الجمعية العامة للويبو، من 1ويقضز

ِّ
خالل  بأن يقد

انية. ويتناول التقرير السنوي لمحة عامة عن أنشطة الرق ز نامج والمب  ة المشمولة بالتقرير، لجنة البر نجزت خالل الفبر
ُ
ي أ
ابة الداخلية التر

ي تنفيذ توصيات الرقابة الداخلية. 
ز
ي للعمل الُمنجز والتقدم الُمحرز ف

ي ذلك نطاق وأهداف هذه األنشطة والجدول الزمتز
ز
 بما ف

مت إىل المدير العام واللجنة االستشارية المستقلة للر  .3
ِّ
وع التقرير السنوي ووفقا لميثاق الرقابة الداخلية، قد قابة نسخة من مشر

ي االعتبار لتقديم تعليقات عليه
ز
خذت ف

ُ
ي أ
ي النسخة النهائية من التقرير.  ، والتر

ز
 ف

ة المشمولة بالتقرير  بعض اإلنجازات البارزة خالل الفير

4.  
 
ي بعض ت، تسبببل  وعملنا،أسلوب حياتنا  19-جائحة كوفيد  تلعط

ز
ي أ ،األحيانف

ز
.  ىسف ز ف و وحزن استثنائيي  شعبة تعبر

ي الويبو واستعداد المنظمة العام واستجابتها التخاذ تدابب  لحماية األرواح وتقليل الرقابة الداخلية 
ز
عىل  الجائحة آثار بمرونة الزمالء ف

الوضع الجديد الذي للتكيف بشكل أفضل مع  2020بتعديل خطة عملها خالل عام شعبة الرقابة الداخلية قامت و عمل الويبو. 
   عىل تفاعالت العمل.  ا وعواقبه لجائحةفرضته ا

ي  تانغ،دارين  الجديد،بالمدير العام شعبة الرقابة الداخلية رحبت و  .5
ز
  ،2020أكتوبر  1الذي توىل منصبه ف

ً
وأحاطت علما

ات وتحسينإدخال  عىلالتفاعالت المبكرة مع المدير العام  وأبانت. 2020اإلدارة الجديدة بحلول نهاية عام  بتشكيل شملت ات تغيب 
اتيجيات.  التواصل عدة مستويات منها  ي رسم الخطوط الرئيسية لعمل و والتعاون والمساءلة واالسبر

ز
توجه هذه التفاعالت وتساعد ف

ي  ها الرقابة وأولويات
ز
ات ضمان توافقها مع االحتياجات التنظيمية وال إىل جانب المستقبل،ف ز كب 

اتيجية. بر  االسبر

ي تعزيز الضوابط والمساءلة والشفافية والتعلم، من خالل  قديم الدعم إىلتواصل شعبة الرقابة الداخلية وت .6
ز
أدوات  إدراجالويبو ف

ي  عىل رفع المعايب   ساعد الويبو ينه أن أمن شالذي ، المتوجز  وممارسات مبتكرة ومناسبة للغرض
ز
امج  مجالف ، إدارة المخاطر وتنفيذ البر

 أمور أخرى.  جملة إضافة إىل

اء التحقيق و/أو التقييم. ي قطاع عريض التعاطي معتواصل شعبة الرقابة الداخلية و  .7 ز جنًبا إىل جنب مع خبر شمل المراجعي 
امج الويبو.  المهامهذه  وترمي  ا لبر

ً
 وتعمق

ً
ي إدارة حاالت الغياب أحد هذه و عد التدقيق ويإىل تقديم مراجعة أكبر اكتماال

ز
اهة ف ز استعراض البز

كة  المهام ي المشبر
ي  تولتها التر

ي عام  وظيفتر
ز
   . 2020التدقيق الداخىلي والتحقيق ف

ي تقييمات الجودة الخارجية  استكملت الرقابة،أنشطة  جودةكجزء من ضمان و  .8
ي شعبة الرقابة  لوظيفتر

ز
التدقيق والتحقيق ف

ي من شأنها كفالةالداخلية، 
ز  التر ز الداخليي  ي أقرها  ،(IIA)االمتثال للقواعد والمعايب  المهنية لمعهد المدققي 

ممثلو دوائر التدقيق التر
ي األمم المتحدة الداخىلي 
ز
ي أقرها مؤتمر UNRIAS) ف

ي المبادئ التوجيهية الموحدة للتحقيق التر
ز
(، والمعايب  المنصوص عليها ف

ز ) ز الدوليي  ت(. CIIالمحققي 
 
ي أن  تقييمات الجودة الخارجية وأكد

مع القواعد والمعايب   تتوافق بشكل عامالتدقيق والتحقيق  وظيفتر
 المعمول بها. 

 مبادئ التخطيط

تقييم المخاطر ودراسة الجدوى  الرقابية جملة من العوامل، من بينها  وضع خطة عملها  أثناء ةالداخلي الرقابةشعبة راعت  .9
ي البلد ودورة الرقابة واآلراء 

ز
متها واألثر ف

 
ي قد

 عملالوقبل وضع الصيغة النهائية لخطة  إدارة الويبو والدول األعضاء والموارد المتاحة.  التر
وعالرقابية م مشر

ِّ
د
ُ
 للفقرة ها ، ق

ً
 إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة الستعراضه وتقديم المشورة بشأنه وفقا

ً
)أ( من ميثاق 28أيضا

  الرقابة الداخلية. 

ي استخدام المو  .10
ز
 للفعالية ف

ً
 ألكبر قدر من التغطية الرقابية وتعظيما

ً
 لالزدواجية المحدودة ارد وتحقيقا

ً
ي  المحتملة وتفاديا

ز
ف

 العمل الذي أنجزته هيئات رقابة أخرى مثل  األنشطة، راعت
ً
ي  المدققالشعبة أيضا  عن  الخارجر

ً
كة فضال ووحدة التفتيش المشبر

ي طلبتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية
 الفكرية.  التقييمات التر

                                                 
ز  1  من ميثاق الرقابة الداخلية.  48و 47انظر الفقرتي 
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 المعايي  المهنية

الخاصة المهنية  اتلممارسالدوىلي ل العنارص اإللزامية لإلطار  شعبة الرقابة الداخلية أنشطتها الرقابية بما يتوافق مع تتوىل .11
ز ب ز الداخليي  ي ذلك المعايب   معهد المدققي 

ز
 والمبادئ األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخىلي وتعريف التدقيق الداخىلي بما ف

 . السلوكومدونة 

ي تجري  ها تماىسر بالمثل، تو   .12
ي أقرها  الشعبة أعمال التحقيق التر

بالمبادئ التوجيهية الموحدة والمبادئ التوجيهية للتحقيق التر
 . ز ز الدوليي    مؤتمر المحققي 

ي تجري  ها بالمعايب  الدولية لممارسات التقييم كما حددها فريق األمم المتحدة  .13
ي أنشطة التقييم التر

ز
وتمتثل الشعبة ف

ي 
  بالتقييم.  المعتز

ي 
 تعميم مراعاة المنظور الجنسانز

ز المرأة ) .14 ز وتمكي  ز الجنسي  ي سياق تقرير أداء برنامج األمم المتحدة للمساواة بي 
ز
ز UN-SWAPف ( وفيما يتعلق بالمساواة بي 
ز و  ي عمل شعبة الرقابة الداخلية، الالجنسي 

ز
وط واإلجراءات التاليةالمراجعة والتقييم، ألغراض تعميم ف  : يجوز اإلبالغ عن الشر

ي  (أ)
ز
ز ف  ؛أثناء التخطيط السنوي وتقييم المخاطر والتنوع الجنسانية  الشؤونتستشب  شعبة الرقابة الداخلية المتخصصي 

ي برنامج عملها  (ب)
ز
ي ف

أدرجت شعبة الرقابة الداخلية خطوة عمل دائمة بشأن قضايا تعميم مراعاة المنظور الجنسانز
ي عام . والقابلة للتطبيقالتدقيق  بمهامالمتعلق 

ز
ي أدرجت بعض عنارص ، 2020ف

ز
اهة و التدقيق  تقرير نوع الجنس ف ز استعراض البز

ي إدارة حاالت الغياب
ز
 ؛ف

ي بالتقييم بشأن إدماج حقوق اإلنسان  ذلك، نطبقاحيثما  ،يطبق قسم التقييم (ج)
إرشادات فريق األمم المتحدة المعتز

ي التقييمات خالل جميع مراحل التقييم
ز
ز ف ز الجنسي   ؛والمساواة بي 

ي جهة تنسيق معنية بالشؤون الجنسانية للتواصل مع اخصا تنعي   (د)
ي الويبو والتنوع  الشؤون الجنسانية ن 

ز
وتقاسم  ،ف

 ؛شعبة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالشؤون الجنسانية مع المبادرات المؤسسية

ز وتقييم سياسة الويبو  عن تدقيق شعبة الرقابة الداخلية تنفيذ التوصيات الصادرةتتابع  (ه) ز الجنسي   بشأن المساواة بي 
ي بالتقييم مع شبكاتالنتائج والدروس المستفادة والممارسات الجيدة  وتشارك

 . فريق األمم المتحدة المعتز

 وتوصيات الرقابة العالية األولويةنتائج رئيسية 

ي تقارير يحتوي هذا الجزء عىل معلومات عن النتائج والتوصيات الرئيسية ويعالج المخاطر العالية ذات  .15
ز
األولوية المدرجة ف

ة المشمولة بهذا التقرير.  التبعات اإلداريةوالتقييم وتقارير  التدقيقعمليات : الرقابة الداخلية ي صدرت خالل الفبر
 التر

ة المشمولة بهذا التقرير .16  : 2وتتعلق النتائج والتوصيات الرئيسية بالتقارير التالية الصادرة خالل الفبر

ز ومستحقاتهمالتدقيق واستعراض  (أ) اهة بشأن مزايا الموظفي  ز
 ؛البز

ي بالويبو؛ (ب)  إعداد خارطة للعمل الرقانر

ي شعبة الرقابة الداخلية وتحديثها  (ج)
ز
 ؛استعراض دورة التخطيط السنوي ف

 ؛2018/2019 للثنائية تقرير أداء الويبو  تثبيت (د)

 ألفريقيا؛تقييم الشعبة اإلقليمية  (ه)

نامج (و) ام لل - 17 رقم تقييم البر  الفكرية؛ملكية إذكاء االحبر

نامج (ز)  لشبونة؛نظام  - 32 رقم تقييم البر

                                                 
ي المرفق.  2

 ترد قائمة التقارير فز
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ي للمكتبإل التقييم المسبق  -المشورة بشأن التقييم  (ح)
 ؛سيا والمحيط الهادئآل اإلقليمي  طار التعاون التقتز

يات التبعات اإلدارية بشأنتقرير  (ط)  ؛المعلومات المنقولة إىل بوابة األمم المتحدة العالمية للمشبر

ي الفواتب  من لدن كيانات خارجية ضد تقرير التبعات اإل  (ي)
ز
ز جهود المنظمة لردع االحتيال ف عمالء  دارية بشأن تحسي 

 الويبو. 

حرصت الشعبة عىل التواصل مع اإلدارة بانتظام الستعراض التوصيات المفتوحة ومتابعة وضع تنفيذها. وتعالج اإلدارة جميع و  .17
حة وا ز وأجل التنفيذ. وتدار التوصيات المفتوحة من خالل التوصيات من خالل خطة عمل تحدد األنشطة المقبر ز المسؤولي  لموظفي 

 . المتاح للشعبة وإدارة الويبو  3(TeamCentral©نظام قاعدة بيانات الفرق المركزية )

 2020تقرير عن المهام صادر خالل عام 

ز ومستحقاتهم اهة بشأن مزايا الموظفي  ز
 التدقيق واستعراض البز

ز واستحقاقات العديد  الداخلية إىلشعبة الرقابة  أشارت .18 ي إدارة مزايا الموظفي 
ز
ي و . هممن التطورات اإليجابية ف

يتماىسر نظام موظفز
ألمم المتحدة. والجدير بالذكر ا منظومة( بشكل معقول مع الممارسات الجيدة داخل OI) اإلدارية( والتعليمات SRRالويبو والئحته )

ي 
ز
ية )AIMS) 4التسيب  اإلداري المتكاملنظام أن تنفيذ وظائف الخدمة الذاتية ف ي زيادة الكفاءة HR( لنظام الموارد البشر

ز
( قد ساعد ف

 والفعالية التشغيلية. 

ز ومستحقاتهم،فرص لتعزيز إدارة  ما زالت هناك ذلك،ومع  .19 من خالل تعزيز الضوابط الداخلية للتحقق من  مزايا الموظفي 
ي  والمستحقاتالمزايا 

مالتر
 
قد
ُ
ز  ت ز زواج األ ذويللموظفي  ي  العاملي 

ز
من  ذلك،عالوة عىل و ألمم المتحدة والمنظمات الدولية. ا منظومةف

ي الويبو والئحته 
ومواءمة اللوائح والقواعد المتعلقة  هما،وتحديث اللغةبشأن بدل  اإلداريةنظام التعليمات و شأن مراجعة نظام موظفز

المبلغ اإلجماىلي إلجازة زيارة الوطن خيار وال سيما حساب  الصلة،ذات  اإلداريةبالسفر الرسمي وإجازة زيارة الوطن مع نظام التعليمات 
ي الرتب العليا 

ز
ز ف ز  ومستحقاتمزايا  وإدارة تسيب  توضيح  ،للموظفي   . هما وتعزيز  هؤالء الموظفي 

أساس لكي تحل  محل   منهجيةاعتماد قراًرا نهائًيا بشأن  ، حتر وقت إعداد هذا التقرير،لم تتخذ الويبو بعد  ذلك،عالوة عىل و  .20
، 2018أكتوبر  31اعتباًرا من  ،بعد إعالن اتحاد النقل الجوي الدوىلي إلغاء األسعار السابقة الوطن،حساب المبلغ اإلجماىلي إلجازة زيارة 

عتمد 
ُ
ي كانت ت

ي تحديد المبالغ  والتر
ز
ي للمنظمة أن  ذلك،باإلضافة إىل و . اإلجماليةف

ي ينبغز ا تراعي ي العديد  ،تالتطورات أو التغيب 
ز
الحاصلة ف

انمن القطاعات منها  ي تحديد  ،الخدمات المالية وصناعة الطب 
ز
ز  ووثائق اإلثباتالمطلوبة  المسوغاتف  . ومستحقاتهملمزايا الموظفي 

ا، .21 ً نظام التسيب  اإلداري  تربطمن خالل إنشاء واجهة  ضمن جملة أمور، كفاءة،الغياب أكبر  حاالت يمكن جعل إدارة  وأخب 

ية ونظام ب ملالمتكا ونية(.  5EarthMedنظام الموارد البشر إصدار تصاري    ح من أجل تعزيز عملية و )نظام السجالت الطبية اإللكبر

. إصدار والقضاء عىل بعض الممارسات اليدوية المتعلقة ب السالمة الصحية ز  تصاري    ح سفر الموظفي 

ي بالويبو  إعداد خارطة للعمل الرقانر

ي تعمل هذه المهمة عىل تقييم عملية  .22 من أجل تحديد  الثالثة خطوطالنموذج  اعتمادا عىلرطة له اخ إعداد و  العمل الرقانر
ز أمور  الثغرات، اف وال أخرى،من بي  ي توفب  اإلشر

ز
ي األخرى ف

ز شعبة الرقابة الداخلية ووظائف الخط الثانز ي التفاعل بي 
ز
ي ف  عمل الرقانر

 . ز  المناسبي 

ي لم ت عام،بشكل و  .23
ز
ة ف ي حدد الشعبة أي ثغرات كبب  ان مع ضوابط  الدفاع،توفر آليات و . العمل الرقانر عند استخدامها باالقبر

كة  ي تغطية وآلية ال والكيان،أخرى خاصة بالشر مخاطر  ذاتال تزال هناك مجاالت عمل معينة  ذلك،ذات صلة. ومع  العمل الرقانر
ي )م اتيجر ثل المخاطر السياسية واالقتصادية والبيئية التنافسية وأمن المعلومات(. ويرجع ذلك متبقية عالية نسبًيا عىل المستوى االسبر

ي تصميم و/ أو تنفيذ الضوابط ذات الصلة.  المخاطر أساًسا إىل الطبيعة المتأصلة لهذه 
ز
 وليس نقاط الضعف ف

                                                 
ونية؛  TMTeamMateهو أحد وحدات نظام  TMTeamCentralنظام  3 وهو برمجية مخصصة لمهام الرقابة تضم وحدات مختلفة مثل وثائق عمل إلكبر

.  ومتابعة ي
 التوصيات وتقييم المخاطر وتحديد الجدول الزمتز

ية  نظام التسيب  اإلداري المتكامل ُييش   4 ي الويبو تشغيل أتمتة بدء لنظام الموارد البشر
 ها. واعتماد تها ومعالج ومستحقاتهمفئات مختلفة من مزايا موظفز

ي  5
ونز ي  EarthMed –أدخلت الويبو نظام السجالت الطبية اإللكبر

، إىل ضمان إدارة أكبر كفاءة وفعالية ضمن جملة أمور ي  هدف النظام الجديد، . و 2018 يوليو فز

ز   . للبيانات الطبية الشية للموظفي 
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ي الويبو ضواب بينما تتضمنوجدت شعبة الرقابة الداخلية أنه و  .24
ز
ي ط تدعم آليات أنظمة وأدوات المعلومات ف إال أنه  العمل الرقانر

ي  ما زالت هناك
ز
ي فرص لزيادة تعزيز مساهمتها ف ي المنظمة.  العمل الرقانر

ز
،كمصدر رئيسي لمعلومات   المثال،عىل سبيل و ف ي  العمل الرقانر

ي ومستمر بتحديث أداة إدارة مخاطر المؤسس
ر
مخاطر من خالل ( ERMة )يمن المهم أن تقوم مجاالت/ برامج العمل بشكل استباف

ي تعزيز ل خارطة وضعيمكن أن تساعد عملية  ذلك،عالوة عىل و . وجيهةوضوابط  بها مصاغة بشكل صحيح وموثوق 
ز
لمخاطر والرقابة ف

ي إدارة المخاطر المؤسسية وجود
ز
 . تها ودق تها اكتمال المعلومات ف

،لتعزيز أنشطة و  .25 ي ي لشعبة الرقابة الداخلية أن تعمل باست العمل الرقانر
ي مرار مع مقدمي خدمات ينبغز ي اآل  العمل الرقانر

ز
خرين ف

تبادل  "3"و  االقتضاء؛تحديد فرص التآزر والكفاءات عند  "2" أفضل؛مواءمة ممارسات تقييم المخاطر بشكل  "1"الويبو بهدف 
 .  المعارف والمعلومات ذات الصلة لتعزيز الضمان الجماعي

ا، .26 ً ي استخدام التكنولوجيا لتعزيز أجرت شعبة الرقابة الداخلية تقييًما ذا وأخب 
ز
تًيا للنضج أظهر الحاجة إىل مواصلة الجهود ف

نة لتحليل البيانات من أجل توسيع نطاق تغطيتها 
ّ
ي أنشطة المراجعة المستمرة والممك  . للعمل الرقانر

ي شعبة الرقابة الداخلية وتحديثها
 استعراض دورة التخطيط السنوي فز

م هذه  .27 والمواءمة مع نضج المخاطر  والوجاهةالكفاية والشفافية مدى خطيط السنوية من حيث دورة تطوير الت المهمةتقيِّ
ي تعمل ضمنها. 

ة التر  التنظيمية وبيئة المخاطر المتغب 

ي دورة تطوير التخطيط السنوي لشعبة الرقابة الداخلية. إن التعزيز المستمر لممارسة تقييم  المهمةلم تحدد و  .28
ز
ة ف أي ثغرات كبب 

ي المخاطر ووضع  من خالل تحليالت البيانات واألتمتة يجب أن  المستمر  الرصد التدابب  الرامية إىل تعزيز فضال عن  خارطة العمل الرقانر
ز دورة التخطيط السنوي وتحديد نطاق خدمات   وتقديمها بشكل عام.  شعبة الرقابة الداخليةيزيد من تحسي 

تقييم و للتدقيق كيانات جديدة قابلة من خالل   الرقابة الداخليةشعبة عىل  الرقابة عالمتحديث  جرى ا العمل،تيجة لهذون .29
 مواءمة مصطلحات المخاطر بشكل أكبر مع إطار عمل الويبو إلدارة المخاطر.  وتم. الرقابةمخاطر و ال

ا، تناولو  .30 ً التقرير، "دورة التخطيط السنوي لشعبة الرقابة الداخلية"، المرفقة ب ةالجديد المعياريةالتشغيل  اتاإلجراء تأخب 
ي هذا التقرير. 

ز
ز المحددة ف ا من نقاط التحسي 

ً
توصية واحدة لشعبة الرقابة الداخلية لتنفيذها خالل عام  المهمةيتضمن تقرير و عدد

2021 . 

 2018/2019 للثنائية تقرير أداء الويبو  تثبيت

 من موثوقية  يوفر تثبيت تقرير أداءو تثبيت.  ست عمليات 2008شعبة الرقابة الداخلية منذ عام  أجرت .31
ً
ا مستقال

ً
الويبو تحقق

ي تقرير أداء الويبو للثنائية 
ز
ومتابعة وضع تنفيذ التوصيات المفتوحة لتقارير التثبيت  2018/2019وصحة المعلومات الواردة ف

نامPlالسابقة. وخالل عملية التثبيت هذه، قامت شعبة الرقابة الداخلية بالتحقق من صحة بيانات مؤشر األداء ) ، 20ج رقم ( للبر
ي عملية التثبيت. وال يقدم التقرير أي توصيات رسمية. ومع ذلك، 

ز
ضمن مجموعة أمور، من أجل دمج المكاتب الخارجية بشكل أفضل ف

ي تعزيز اإلدارة القائمة عىل النتائج )
ز
ي النظر فيها للمساعدة ف

ي ينبغز
احات التر ي الويبو. RBMهناك بعض االقبر

ز
 ( ف

 PDلبيانات األداء )ازدادت الجودة اإلجمالية و  .32
ً
ي المائة عىل األقل  94مع استيفاء  السابق، بالتثبيت( مقارنة

ز
معايب  من ف

ي ذلك معياران بنسبة  الستة، التثبيت
ز
ي المائة.  97بما ف

ز
ي وكانت تحقق، ف

ز
أعىل نسبة فقط من أصل ستة معايب  معايب  أربعة  السابق،ف

ي المائة.  80من 
ز
ز  التثبيتحددت عملية و ف ي أربعة من ا بيانات األداءستوف تلم و  -حالة واحدة حيث توجد فرص للتحسي 

ز
لمعايب  ف

.  الستة، التثبيتمعايب  أصل  ز امج  وبالمثل،ولم يستوف إال جزئًيا المعيارين المتبقيي    31 البالغةأبلغت جميع البر
ً
نظام  بدقة عنبرنامجا

 برن 32 ما مجموعةالخاصة بها ل( TLS) إشارات السب  
ً
ي المائة مقارنة 100بنسبة  دقةوقد تحققت العشوائًيا. ه تم اختيار امجا

ز
 ف

ة    . (%84) مؤشر أداء 26لما مجموعه بدقة اإلبالغ عن بيانات األداء حيث تم  السابقة،بالفبر

ز تمثل و .33 امج واألعضاء المناوبي  ي أجريت عىل مديري البر
ز أن الدراسة االستقصائية التر ي حي 

ز
النتيجة تشب  مع  إال أن التصورات،ف

ي الويبو.  مسائلذلك إىل المجاالت وال
ز
ي يجب معالجتها من أجل تعزيز اإلدارة القائمة عىل النتائج ف

أفاد  المثال،عىل سبيل و المحتملة التر
ات 52حواىلي  ز أن اختيار مؤشر ي المائة من المجيبي 

ز
تخدم ال يسو . ةاألخب   عملية التثبيتوجودة بياناتهم قد تحسن منذ  أدائهم ف

ز معلومات  ي المائة من المجيبي 
ز
ات األداء  بناء عىلخمسون ف ي عمليات اإلدارة مؤشر

ز
مما يشب  إىل أنه ال تزال هناك فرص  العادية،ف

ا،مزيد من التحول من أداة إعداد التقارير إىل نظام إدارة. حراز لإلدارة القائمة عىل النتائج إل  ً  هاًما من  وأخب 
ً
تعد مشاركة المعلومات عامال

امج األخرى تشارك بيانات الرصد  48حيث وجد  النتائج، القائمة عىلعوامل النجاح لإلدارة الفعالة  ز أن البر ي المائة فقط من المجيبي 
ز
ف

ي الوقت المناسب. 
ز
  واإلبالغ المفيدة ف

ي من شأنها أن تؤدي إىل زيادة استخدام تشجع شعبة الرقابة الداخلية المنظمة عىل مواصلة تنفيذ التداو  .34
بب  والممارسات التر

ي الويبو.  إدارياإلدارة القائمة عىل النتائج كنظام 
ز
 ودعم ثقافة النتائج القوية ف
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ذت توصية واحدة من و  .35
ِّ
ف
ُ
   2016/2017 الثنائيةتقرير  تثبيتن

ً
،تنفيذا

ً
فذت توصية واحدة فيما  كامال

ُ
،ن

ً
ولم تعد  جزئيا

ز  اثنتانتوصيتان  ات الرئيسية المعنية.  بسبب إلغاءساريتي  السابقة  التثبيتتم تنفيذ وإغالق التوصيات المنبثقة عن عمليات و المؤشر
 (. 2012/2013و 2014/2015)

 تقييم الشعبة اإلقليمية ألفريقيا

ز جودة طرائق التنفي .36 يسغ التقييم إىل فهم و ذ. كان الهدف من التقييم هو تقييم عمليات الشعبة وفعالية األداء والكفاءة لتحسي 
ي النهوض بأولويات جدول أعمال التنمية للويبو. 

ز
 ما يصلح وما ال يصلح داخل الشعبة ومساهماته ف

: و  .37  تشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يىلي

، وكانت النتائج واألنشطة متسقة مع األولويات والسياق  (أ) ز استجابت تدخالت الشعبة الحتياجات النظراء الوطنيي 
 . ز  تشاركية بناًء عىل معرفة المكتب بالمنطقة. عملية كانت عملية التخطيط و الوطنيي 

ي عملية التخطيط  (ب)
ز التصاعدية ذات جدوىالبلدان، وتعتبر من  مبادرةبتأنر والتنازلية. ومع ذلك، فإن  بسبب العمليتي 

ا لالحتياجات من شأنه أن يعزز ممارسات التخطيط الحالية. 
ً
 تطبيق تحليل أكبر عمق

ة لتحقيق نتائجها، لكن  (ج) ي البلداناألوضاع بذلت الشعبة جهودا كبب 
ز
نة بالتحديات التنظيمية الداخلية  المعنية ف المقبر

ي الوقت المناسب.  تحقيقفقد أخل  ب
ز
ز عالوة عىل ذلك، تؤثر قدرة وأدوات الرصد المحدودو النتائج ف داخل الشعبة عىل  تي 

  االستخدام المناسب لمقاييس األداء واإلبالغ عنها. 

ي  .38
كاء الرئيسيون و لما قدمته الشعبة.  عن وجود ارتياحأثناء التقييم  ُجمعتوكشفت األدلة التر ي سائر يقر الشر

ز
عىل و البلدان  ف

ز العديد من األطراف حول القضايا األساسية وتحقيق النتائج حول بناء  ا دوره تأظهر . وقد الشعبةنطاق واسع بعمل  ي الجمع بي 
ز
ف

اتيجيات الملكية الفكرية والسياسة العامة.  الكفاءات  والمساعدة التقنية وتطوير اسبر

ي التقييم أن الشعبة طورت و  .39
ز
ي دورها، مما  مواطنيظهر التحليل ف

ز
ة ف مجموعة واسعة  وضع ش  يقوة نسبية وقيمة مضافة كبب 
  من التدخالت والدعم لمساعدة البلدان األفريقية عىل تطوير الملكية الفكرية بشكل أفضل. 

ي مجال االستدامة  .40
ز
ا ف ً ز وبناء  ال سيما وأحرزت الشعبة تقدًما كبب  والتأثب  عىل  الكفاءاتإذكاء الوعي بأصحاب المصلحة الرئيسيي 
ي 
ز
 ذلك إقامة تحالفات قوية مع مكاتب ومؤسسات الملكية الفكرية اإلقليمية.  السياسات والمؤسسات العامة، بما ف

: و  .41 ي التقرير ما يىلي
ز
 استنادا إىل نتائج واستنتاجات التقييم، تشمل التوصيات الرئيسية الواردة ف

ي للشعبة زيادة تعزيز عملية التخطيط الحالية بتنفيذ تصميم أكبر رصامة و  (أ)
ة نظرية تغيب  واضحة ومفصلوضع ينبغز

ي ستحقق النتائج المتوقعة. 
عالوة عىل ذلك، يجب أن يتجه نموذج أعمالها نحو تنفيذ و تصف بدقة سلسلة السببية التر

ي 
ي نظام الملكية الفكرية البيت 

ز
ز ف ز اإلضافيي  ي ذلك التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيي 

ز
ز  من قبيل ،المشاري    ع بما ف عي 

المخبر
ة  كات الصغب  ات االبتكار والشر ؛ومختبر ز  والمتوسطة والباحثي 

ي أن توفر الشعبة  (ب)
يجب أن تهدف و عىل تقييم الملكية الفكرية واالستفادة منها.  عمىلي التدريب المزيد من الينبغز

ي أن 
ي ذلك نقل التكنولوجيا. وينبغز

ز
المشاري    ع إىل إظهار قيمة الملكية الفكرية من خالل سلسلة قيمة الملكية الفكرية، بما ف

ي يستلزم ذلك إعداد خط
ز عىل المستوى الوطتز  مع البعثات الدائمة وأصحاب المصلحة األساسيي 

ً
ط عمل أكبر تفصيال

  . المعنيةوقطاعات الويبو 

ي ذلك بناء  و  (ج)
ز
ي للشعبة أن تخصص نسبة كافية من مواردها ألنشطة الرصد، بما ف

ز ألتمتة  كفاءاتينبغز الموظفي 
ي األخرى الويبو  شعببالتعاون مع و ممارسات الرصد. 

ي اتحديد بدائل لزيادة االستثمار للشعبة ذات الصلة، ينبغز
ز
لمنطقة بناًء ف

 لتطوير مشاري    ع ذات نطاق أوسع.  المستفيدةعىل حجم التحديات الموجودة عىل المستوى اإلقليمي وعدد البلدان 

ي للشعبة، بالتعاون مع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية، استكشاف تطوير اسبر و  (د)
اتيجيات االستدامة عىل ينبغز

ي واإلقليمي كجزء من عمليات إدارة المشاري    ع. 
ز الوطتز  المستويي 
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نامج رقم  ام للملكية الفكرية17تقييم البر  : إذكاء االحبر

ي إن  .42
وي  هدف إىل تقييم النتائج المتوقعة واألنشطة المنفذة من أجل تنفيذ  بطبيعته،الغرض العام من هذا التقييم تكويتز

نامج ز عىل  ،17 البر كب 
 مع البر

ً
ية معززة قادرة عىل  كفاءات". 2 -الناتج ثالثا فعال  لتسخب  متطلبات المجموعة واسعة من  تلبيةموارد بشر

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية." ألغراضللملكية الفكرية 
 والبلدان التر

ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

ز
 التنمية ف

: النتائج واالستنتاجات  .43 ي التقرير هي
ز
 الرئيسية الواردة ف

ي اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ  (أ)
ز
ز الدول األعضاء ف ايد بي  ز

ام للملكية الفكرية  بأنإبداء تقدير مبر يستحق إذكاء االحبر
ز  كب 

 من البر
ً
ز )أكبر منمزيدا ي  85 . وتعتبر مادة حلقة العمل/الحلقة الدراسية مهمة ومفيدة عىل نطاق واسع لمعظم المشاركي 

ز
ف

نامج رقم  ي أنشطة بناء الكفاءات الخاصة بالبر
ز
 ؛17المائة( ف

ي المقاييس المستخدمة لتقييم ما بعد الحلقة الدراسية/حلقة العمل.  (ب)
ز
حدد التقييم حاالت نمط االستجابة القصوى ف

 قد تأكدت و 
ً
نامج رقم 2-األهمية العامة للناتج ثالثا ي البر

ز
مي واإلقليمي ودون قاليعىل المستوى التنظيمي واأل 17. ف

؛ اإلقليمي  ي
 والوطتز

الحلقات الدراسية/حلقات العمل فعالة عىل نطاق واسع إال أنه يمكن تحسينها من خالل أفرقة عمل ومناقشة صغرى  (ج)
نامج رقم  ، تظل فعالية البر

ً
. وعموما ز ز المشاركي    17ونطاق أوسع لتشجيع وضع شبكات غب  رسمية بي 

ً
ي تحقيق الناتج ثالثا

ز
. 2-ف

 راسخة؛

نامج رقم  (د) ي البر
 تواصل موظفز

ر
ز  هموتنسيق 17يرف ز والخارجيي  كاء الداخليي  إىل مستوى جيد للغاية مع كل من الشر

نامج رقم  ي الكفاءة. ويبدو أن البر
ز
ُيسخر نواتج وأنشطة  17وأصحاب المصلحة. وتحقق حلقات العمل المتتابعة وفورات ف

 ًيا وخارجًيا؛ بفضل تكثيف جهد التنسيق داخل فعالةتشغيلية 

ات مضاعفة حيث  (ه) جم بعد ذلك إىل تأثب 
، والذي يبر ز ا إيجابًيا عىل مستوى فرادى المشاركي  ً  ينشر يبدو أن هناك تأثب 

ز المعرفة  ز هؤالء المشاركي  نامج رقم  بي  ات )اآلثار( الوسيطة  17أقرانهم. وحدد تقييم البر ي التأثب 
ز
ي تساهم ف

األمثلة الموثقة التر
 والمحتملة عىل ا

ً
 . 2-لمدى الطويل لتحقيق الناتج ثالثا

نامج .44   التوصيات الرئيسية التالية:  17 رقم يقدم تقييم البر

نامج رقم  (أ) ي أن يعزز البر
  17ينبغز

ً
ي يجري من خاللها تقييم مالءمة أنشطة بناء الكفاءات وفعاليتها اعتمادا

العمليات التر
ات األداء الرئيسية واستبيان التقييم الال  نامج رقم عىل مراجعة مؤشر مع شعبة أداء  17حق لحلقة العمل. ويجب أن يعمل البر

انية ) ز امج والمب  انيةالبر ز نامج رقم شعبة المب  ح إلنشاء استبيان خاص ومكمل للبر  . 17( بشأن االستبيان المقبر

نامج (ب) ي أن يقوم البر
ز عىل صلت إىل جانبطريقة تقديم الندوة/ حلقة العمل دقيق لبضبط  17 رقم ينبغز كب 

ها بالسياق البر
ز   . والمشاركي 

نامج  لشبونةنظام  : 32 رقم تقييم البر

ي إطار ا المقررةيشمل التقييم تحليل األنشطة  .45
ز
 عامي ف

ز نامج بي  ي تحقيق أهداف الويبو  2019و 2016لبر
ز
المصممة للمساهمة ف

نامج  ز واألطر القائمة عىل نتائج البر ة السنتي 
ي فبر

ز
اتيجية عىل النحو المفصل ف ز بشكل خاص عىل األنشطة  جانبإىل االسبر كب 

البر
ا تحديد الدروس المستفادة  بالتعزيز المتعلقة 

ً
. ويشمل النطاق أيض ي ذلك المساعدة التقنية ذات الصلة وإدارة السجل الدوىلي

ز
بما ف

ي ينفذها  التعزيز والممارسات الجيدة ألنشطة 
ي ذلك المساعدة التقنية ذات الصلة وإدارة السجل الدوىلي التر

ز
نامج. بما ف  البر

ل .46 نامج إىل التقييم وتوص  وثيقة الصلة ومتوافقة مع احتياجات ومتطلبات المنظمة والدول  تهوأنشط 32 رقم أن نطاق عمل البر
ات الجغرافية من خالل الوسائل القانونية المختلفة عىل  التعزيز أشارت أنشطة  ذلك،عالوة عىل و األعضاء.  إىل إمكانية حماية المؤشر

ز الو  . المستويي  ي والدوىلي
  طتز

ل .47 ي إىل التقييم أيضا  وتوص 
ز
وي    ج وأنشطة المساعدة التقنية ذات الصلة ف انية إطار أن اإلبالغ عن نتائج أنشطة البر ز نامج والمب  البر

 . ا،محدود ألن النتائج المتوقعة مصممة عىل المستوى التنظيمي ً ي يتم  هامشهناك يظل  وأخب 
ز الطريقة التر تصميم  بمقتضاها لتحسي 

نامج وتكنولوجيا المعلومات. وإدار   ة عملية التسجيل واإلخطار حالًيا من جانب كل من البر

نامج  .48 ي يمكن تعزيزها.  إيجابيا،وبينما كان التقييم العام للبر
نامج التر  حدد التقييم جوانب عمل البر



WO/PBC/33/6 
10 
 
 

نامجو  .49 ز ، 32 رقم يحتاج البر ي اآلونة  النفاذ مع زيادة عدد األنشطة ودخول وثيقة جنيف حب 
ز
ة،األ ف إىل إعادة تحديد أولويات  خب 

نامج وتنفيذ أنشطة  ي ذلك أنشطة المساعدة التقنية.  التعزيز،البر
ز
 وإعادة وتظل بما ف

ً
هناك حاجة إىل تطوير خطة عمل أكبر تنظيما

ية.  انية والموارد البشر ز  تقييم متطلبات المب 

نامجو  .50 ي أن يحدد البر
ي  32 رقم ينبغز

ات األداء عىل مستوى العمل التر ي  مؤشر
ز
تعكس عمق التقدم الذي أحرزته األنشطة المنفذة ف

 إطار التعزيز والمساعدات الفنية ذات الصلة. 

 باالعتماد عىل خدمات بهيكل جديد نظام تكنولوجيا معلومات  وضعيلزم وجود سجل دوىلي محدث لنظام لشبونة من خالل و  .51
ي الخطوات اليدوية  بأكملها،جل عملية التسجيل كأداة برمجية مناسبة للغرض من أ  المعلومات،مالك واحد لتكنولوجيا 

مما يقلل/يلغز
 لجميع  البيانات وتغيب  

ً
 التقنية.  المسائلويوفر حلوال

ي للمكتبإل التقييم المسبق 
 سيا والمحيط الهادئآل اإلقليمي  طار التعاون التقتز

نامج قبل تنفيذه.  إجراء التقييم المسبق هو  .52 ز و تقييم لبر نامج وتصميمه. عالوة  أهميةيعمل هذا التقييم المسبق عىل تحسي  البر
وع. M&Eفإنه يوفر معلومات لتكون بمثابة أساس للرصد والتقييم ) ذلك،عىل  ركز التقييم المسبق عىل وي( لإلدارة طوال دورة المشر
وع،وثائق  10 ا للشعبة التقنيةإطار المراقبة  تشمل للمشر حات والتوصيات لجمع بيانات الرصد والتقييم ويقدم سلسلة من االقبر

 . ها وتقديم ها واستخدام

: و  .53  تشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يىلي

ي تحتاج إىل   (أ)
،تحتوي األطر التقنية الحالية لشعبة آسيا والمحيط الهادئ عىل بعض العنارص التر ز ي ذلك  تحسي 

ز
بما ف

ات  إىل جانب( SMARTومحددة زمنيا ) وجيهةتحقيق و استخدام مبادئ ومعايب  محددة وقابلة للقياس وقابلة لل نتائج ومؤشر
ي لتنفيذها 

 ؛غب  قابلة للتطبيق بما يكفز

ز األنشطة والنواتج والنتائج واألثر مع  التقنيةإن األطر  (ب) ابط بي 
ة مشاري    ع قد فصلت الروابط حول السببية والبر لعشر

 الدقيقة؛نظريات التغيب  غب  

ل (ج) ات واألهداف إىل التقييم  توص  ز المؤشر ز بي  وع تفتقر إىل الوضوح بشأن التميب  واألسس أن بعض األطر التقنية للمشر
  المرجعية؛

ز أداؤها عىل مستوى  اتسمت (د) ي يتعي 
وال سيما لرصد التقدم عىل مستوى الويبو وعىل  الفريق،األدوار والوظائف التر

حول كيفية قياس التقدم والنتائج  غموض مفرطعن لتقييم ا كشف  ذلك،عالوة عىل و . بعدم الوضوحأيضا  القطري،المستوى 
ي 
 لجمع البيانات وتحليلها.  ستستخدمالمتوقعة واألدوات التر

 يتضمن تقرير التقييم المسبق لشعبة آسيا والمحيط الهادئ التوصيات التالية:  .54

ي أن تتجنب التنقيحات المستقبلية لإلطار  (أ)
،ينبغز ي

المقاييس عىل حساب بعضها تأكيد بعض  ذلك،كلما أمكن   التقتز
ات األداء الرئيسية  اإلمكان،وتبسيط اإلطار قدر  ،(قياسال تثبيتاآلخر ) ،وتنفيذ مؤشر

ً
النتائج المتوازنة  اتثم استخدام بطاق أوال

ي نهاية 
ز
 المطاف؛ف

ي للشعبة أن  (ب)
وحات ذكية إلدارة واإلبالغ عنها باستخدام لبأتمتة عملية جمع البيانات وتحليلها  أمكن،حيثما  تقوم،ينبغز

 واالتصاالت؛بالتعاون مع شعبة الهندسة المعمارية للمؤسسات وإدارة برامج تكنولوجيا المعلومات  األعمال

ي للشعبة جمع البيانات األساسية واالتفاق عىل  (ج)
أصحاب المصلحة  نواتج إىل جانبواألهداف  األسس المرجعيةينبغز

ز قبل تحديد   األهداف؛الوطنيي 

وع داخل الشعبة من خالل  (د) ي زيادة القدرة عىل إدارة المشر
يركز  الموجه نحو الممارسة الذيرصد عىل التدريب الينبغز
اتوتصميم  الدراسات االستقصائيةوتصميم  المصلحةوتحليل أصحاب  التغيب  عىل نظرية  وشد ودراسات الحالة  المؤشر
؛والتقييم  الحكايات ي

  الذانر

ي  (ه)
ي لشعبة أن تكون اينبغز

ز
ة رائدة ف الويبو ذات قطاعات تأييد البلدان و بحشد عملية الكشف عن أطر المشاري    ع العشر

ي  الصلة،
ز
ي ف ز عملية واالنخراط بشكل منهجر  . تهوتبسيط اإلطار وأتمت ةمستمر و  متكررةتحسي 
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يات التبعات اإلدارية بشأنتقرير    المعلومات المنقولة إىل بوابة األمم المتحدة العالمية للمشبر

لتتو  .55 ي  منحأن بيانات إىل شعبة الرقابة الداخلية  ص 
ز
 األمم المتحدة العالمية بوابةعقود الويبو لم تنعكس بشكل صحيح ف

يات باتخاذ تدابب   وأوصتالصادرة بموجب عمليات االلتماس الرسمية.  القراراتعدم وجود العديد من  إىل جانب(، UNGM) للمشبر
 العمليات اآللية. مزيد من إجراء من خالل  عالجية

ي الفواتب  من التبعات اإلدارية بشأن تقرير 
ز جهود المنظمة لردع االحتيال فز  كيانات خارجية ضد عمالء الويبو  لدنتحسي 

كيانات   لدنحددت شعبة الرقابة الداخلية التحسينات الممكنة للرقابة عىل الفواتب  المزورة المرسلة إىل عمالء الويبو من  .56
اءات وسجل مدريد باستكشاف  أوصت الشعبةالويبو. وعىل وجه الخصوص،  خارجية تزعم أنها  بأن تقوم معاهدة التعاون بشأن البر

 قضايا  بشأنالرقابة الداخلية  شعبةلبيانات وإدخال ضوابط لضمان تقديم تقارير منتظمة إىل ل الرفع من القواعد المركزيةإمكانيات 
. عن طريق حتيال اال   الفواتب 

ة ي نهاية عام  المهام مباشر
ز
 2020ف

ي عام  بدأت المهام
ز
 تقارير بشأنها 2020التالية ف

 
 . 2021خالل عام  ، وستعد

 العربية للبلدان الشعبةتقييم 

ي الثالث للويبو  .57 اتيجر ي تحقيق الهدف االسبر
ز
ي تساهم ف

االنتفاع بالملكية  تيسب   -شعبة البلدان العربية هي إحدى شعب الويبو التر
 21 تخدم مصالح. متسقةالفكرية ألغراض التنمية بالتعاون مع جميع قطاعات األمانة وتنسيق مدخالت المنظمة المختلفة بطريقة 

 
ً
ي المنطقة العربية.  بلدا

ز
ز ف  باإلضافة إىل فلسطي 

عب اإلقليمية هو تنسيق المساعدة التقنية الموجهة نحو ال .58
ُ
ي  والقائمة بناًء عىلتنمية الهدف الرئيسي لجميع الش

الطلب والتر
ي الويبو 

ز
مراعاة خصوصية الدول األعضاء وأولوياتها وخصوصيات مع تقدمها الويبو بالتعاون مع جميع وحدات األعمال ذات الصلة ف

 المنطقة. 

ز جودة طرائق التنفيذ.  .59 سغ التقييم إىل قياس و الهدف من التقييم هو تقييم عمليات الشعبة وأدائها وفعاليتها وكفاءتها لتحسي 
ي 
ز
ات تحقيق مساهمات الشعبة ف ز اتيجية. تركب   الويبو االسبر

ي مجال الملكية الفكرية )
 (IP-DMD( )WIPO MATCHتقييم قاعدة بيانات مطابقة االحتياجات اإلنمائية فز

عالمي ألصحاب المصلحة يهدف إىل تسخب  قوة الصناعة والقطاع الخاص لتعزيز التنمية االقتصادية  تجمع هي ويبو ماتش  .60
ي البلدان النامية والبلدان األقل 

ز
،واالجتماعية والثقافية ف

ً
ي تمر بمرحلة انتقالية. وهي  نموا

 عن البلدان التر
ً
 تؤدي هدفها عن طريقفضال

ز عنمساعدة  ي  الباحثي 
ز
ي العثور عىل  المساعدة التقنية ف

ز
اماتمجال الملكية الفكرية ف ز ز لمشاري    ع والبر  محلية.  مقدمي خدمات وجيهي 

ي بطبيعته .61
تقييم تحقيق النتائج المتوقعة لقاعدة البيانات  ، يهدف عىل وجه التحديد إىلالغرض العام من هذا التقييم تكويتز

اتيجية ا ز بشكل خاص عىل اسبر كب 
اتيجية مع البر وي    ج مقابل أهدافها االسبر .  مع والتواصللبر ز ز المحتملي  ز المستهدفي  المستخدمي 

ي من شأنها أن تضيف قيمة إضافية للخدمات  ذلك،عالوة عىل و 
يسغ التقييم إىل تحديد الدروس المستفادة والممارسات الجيدة التر

 المنصة.  عبر المقدمة 

  عىل آثارها  الوقوفو  التابع لشعبة الرقابة الداخليةتقييم التوصيات قسم  تنفيذ تقييم 

ز وتعزيز   بشأنالهدف من هذا التقييم هو تقديم توصيات  .62 واستخدام تقييمات الويبو من خالل تحديد  جدوىكيفية تحسي 
ي عملية التقييم. 

ز
ي يمكن تطبيقها ف

يستكشف التقييم استخدام الرؤى  ذلك،عالوة عىل و أساليب/مناهج وأدوات العلوم السلوكية التر
ز أمور  الذين يزودون وتحديد أفضل األساليب إلثبات فائدة التقييم لصانغي القرار وأصحاب المصلحة اآلخرين  خرى،أالسلوكية من بي 

 التقييم.  بخدمات

ي الجائحة اتزملألاستعراض إدارة الويبو 
ي ظل تفسر

ز
 ف

 كانت الويبو قد:   هو تقييم ما إذا  هذه الخدمة االستشارية أهداف .63

  (أ)
ً
ي أنشأت هيكال

 األزمات؛ارة لغرض إلدبا لإلدارة يفز

ي ذلك  وضعت (ب)
ز
ي سياسات وإجراءات لدعم إدارة األزمات بما ف

ي حالة تفسر
ز
 الجائحة؛ ف
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  ؛دارة المخاطر ذات الصلة والرقابة الداخليةمناسبة إل ممارسات اتبعت  (ج)

 سياسات وإجراءات إدارة األزمات بشكل فعال ومتوافق.  نفذت (د)

ي فرضتها لجائحةستقوم شعبة الرقابة الداخلية بتقييم استجابة الويبو  .64
يات  للظروف التر ي مجاالت المشبر

ز
وتوليد  واالحتيالف

ية والصحة والسالمة وإدارة  ز أمور أخرى.  والسفر، الفعالياتاإليرادات وإدارة األصول وأمن المعلومات والموارد البشر عالوة عىل و من بي 
ز لفهم تصورات الم ذلك، ا للموظفي 

ً
ز إلدارة أزمة  ستدير شعبة الرقابة الداخلية استطالع  ذلك،باإلضافة إىل و . 19-كوفيدوظفي 

ا مع اإلدارة 
ً
واإلدارة الشاملة  األداءعىل تحقيق أهداف  الجائحةتأثب   لتكوين فكرة واضحة بشأنستتشاور شعبة الرقابة الداخلية أيض

  للنتائج. 

65. ،
ً
ا ي خطة إدارة األزم وأخب 

ز
ي يمكن دمجها ف

ز استجابة الويبو التنظيمية ألي ستحدد المشاركة الدروس المستفادة التر ات لتحسي 
ي المستقبل. 

ز
 أزمة ف

 أنشطة التحقيق

 محة عامة عن عدد الحاالت ل

ة المشمولة  .66 لت  بالتقرير،خالل الفبر  بنسبة  21ُسج 
ً
ي المائة عن عام  9حالة جديدة )مما يمثل انخفاضا

ز
غلقت 2019ف

ُ
 21( وأ

ي حالة. 
ز
ي مرحلة التقييم  منها حالة معلقة، حالة 11كانت   ،2020ديسمبر  31 وف

ز
،واحدة ف ي مرحلة التحقيق حاالت وستة  األوىلي

ز
ف

ي انتظار اتخاذ إجراء من حاالت معلقة الكامل وأرب  ع 
ز
ز و كيان آخر.   جانبف ي عام حاالت ست  تفتح العالقة، الحاالت من بي 

ز
 ،2020ف

ي عام حاالت وأرب  ع 
ز
ي عام حالة و  ،2019ف

ز
ي . 2016واحدة ف

ز
ي  بلغ متوسط ،2020ديسمبر  31 وف

ز
ة الزمنية المستغرقة ف التحقيق  الفبر

ي حدود 6ونصف  أشهر مدة خمسة 
ز
ة  ، وهي تندرج ف  أشهر المستهدفة. ستة فبر

 

ي 
ي عامي حاالت التحقيق لتحليل مقارن  – 1الرسم البيانز

ز
 2020و 2019 المغلقة ف

 

                                                 
ي  6

ز بشأنها إجراء شعبة الرقابة الداخلية أطراف خارج تتخذ  ريثما "معلقة"  ظلتباستثناء الحاالت التر ر مقابلتهمأو بسبب الغياب المطول للموظفي   . الذين تبر
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ة المشمولة بالتقرير،  حالة 21ومن ضمن  .67 إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة ت أحيلت ثالث حاال مفتوحة خالل الفبر
ي  ذات الصلةألحكام ا ، بما يتماىسر معلتسدي المشورة بشأنها 

ز
 . 7ميثاق الرقابة الداخلية الواردة ف

 حصيلة أنشطة التحقيق

ي تم إثباتها مع ما صدر بشأنها من أحكام. 8وفقا لميثاق الرقابة الداخليةو  .68
ي ، يشمل التقرير السنوي وصفا لقضايا التحقيق التر

ز
وف

ز  ذلك،. ومع الويبو لم تثبت أي حالة من هذا القبيل داخل  ،2020عام  كة بي 
أجرت الشعبة  الوكاالت،وكجزء من أنشطة التعاون المشبر

 نيابة عن وكالة أخرى تابعة لألمم المتحدة
ً
ي مكان العمل. التتعلق ب ادعاءاتصحة حيث تم إثبات  تحقيقا

ز
 تحرش ف

نت أنشطة التحقيق  .69
َّ
ة . صياغة بعض توصيات اإلدارةمن الرقابة الداخلية شعبة  المنفذةوإضافة إىل ذلك، مك وأثناء الفبر

صالمشمولة بالتقرير 
ُ
ي قدمتها الويبو " 1"تقريران اثنان من تقارير التبعات اإلدارية قدمت فيهما توصيات بخصوص  در ، أ

المعلومات التر
ياتإىل  ي الفواتب  من " 2"و بوابة األمم المتحدة العالمية للمشبر

ز
إىل انظر ) الويبو كيانات خارجية ضد عمالء   جانبمنع االحتيال ف

ز   (55و 54أعاله  الفقرتي 

ي عامي تحليل الشكاوى الواردة  – 1الجدول 
ز
 2020و 2019 ف

  2019 2020 

 4 2 والمستحقات، االحتيال أو اإلساءةالمزايا 

 0 1 خرق الشية

 1 0 الفساد

ز  (، التميب   2 3 التحرش )غب  جنسي

 0 2 العصيان والسلوكيات األخرى غب  الالئقة

 4 3 إساءة استخدام أموال الويبو أو أصولها

ي العمل وإعاقة عمليات الويبو
ز
 1 4 اإلهمال ف

ي الوفاء بمعايب  
ز
ي الخدمة المدنية الدوليةتقصب  آخر ف

 3 1 السلوك لموظفز

يات  1 0 مخالفات المشبر

 2 2 مخالفات التوظيف

 1 0 االنتقام

 1 0 التحرش الجنسي 

 0 0 اإليذاء أو االستغالل الجنسي 

 0 2 األنشطة الخارجية غب  مرصح بها

 0 1 إخالل من جانب مرشح لوظيفة شاغرة

ي آخرإخالل من جانب البائع أو طرف   1 2 خارجر

 21 23 المجموع

 

  

                                                 
 ميثاق الرقابة الداخلية. من  25و 24و 23و 21و 20الفقرات  7

 ميثاق الرقابة الداخلية. )ب( من 48الفقرة  8



WO/PBC/33/6 
14 
 
 

ي )
ز
ي –( 2الرسم البيان

ز
 2020و 2019 عامالحاالت المغلقة ف
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ي ُرفض فيها تقديم معلومات أو مساعدات
 الحاالت التر

د فيها نفاذ 48وفقا للفقرة  .70 ي لمدير شعبة الرقابة الداخلية أن يبلغ عن أي حاالت قي 
الشعبة )ز( من ميثاق الرقابة الداخلية، ينبغز

ة المشمولة بالتقرير.  ز أو مباٍن خالل الفبر  إىل سجالت أو موظفي 

ة التقرير.  .71 ي عملية رقابية جارية أثناء فبر
ز
ز عن اإلدالء بمعلومات أو المساعدة ف  وتشب  الشعبة إىل أنه لم يمتنع أي من الموظفي 

 وضع تنفيذ توصيات الرقابة

 المدير العام مسؤول عن التأكد من تنفيذ  .72
 
ها من الهيئات الرقابية بشعة، إن جميع التوصيات الصادرة عن مدير الشعبة وغب 

ز 9وبيان اإلجراءات المتخذة فيما يخص نتائج وتوصيات تقرير بعينه امج المسؤولي  . ويحيل المدير العام هذه المسؤولية إىل مديري البر

ي الويبو. 
ز
يبو لجميع توصيات المراقبة لمتابعة منتظمة تتوالها شعبة ويخضع تنفيذ مديري برامج الو  10عن مجاالت تشغيلية محددة ف

 11الرقابة الداخلية. 

ز  TMTeamCentralوتواصل الشعبة إدارة التوصيات وإعداد التقارير بشأنها من خالل نظام  .73 الذي يتيح إقامة حوار تفاعىلي بي 
ي متابعة تنفيذ التوصيات المفتوحة. 

ز
امج ومندوبيهم تحقيقا للفعالية ف  مديري البر

ي تاري    خ إعداد هذا التقرير، كانت هناك  .74
ز
ذات أولوية متوسطة. وتستأثر  75ذات أولوية عالية  28توصية مفتوحة منها  103وف

ي المائة من م 80توصيات الشعبة بنسبة 
ز
 جموع توصيات الرقابة الداخلية المفتوحة. ف

ي )
ز
 (103واألولوية ) توصيات الرقابة المفتوحة بحسب المصدر  –( 3الرسم البيان

 

ة  .75 ي الفبر
ز
للتقييم  أربعة تقارير تدقيق و للتقارير  أربعةمن  للشعبة توصية جديدة 29، تمت إضافة 2020ديسمبر إىل  يناير  منوف

ي نهاية  عالقةاألخالقيات المقدمة إىل مكتب  للرقابةاللجنة المستقلة  12إحدى توصيات وظلت. إلداريةمن تقارير التبعات ا تقريرينو 
ز
ف

ة المشمولة بالتقرير.   الفبر

                                                 
 ميثاق الرقابة الداخلية. من  45الفقرة  9

 . 16/2010من التعميم اإلداري  7الفقرة  10

 . 16/2010من التعميم اإلداري  8الفقرة  11

12 WO/PBC/30/14 ،18  2019يونيو . 
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ز  عنتوصية  23 وصدرت .76 ز الخارجي المدققي  ة  عقب إجراء ي  ضيفت إىل  ،2018/2019عمليات التدقيق خالل الفبر
ُ
ي أ
والتر

ي يناير 
ز
غلقت  . 2020نظام إدارة التوصيات ف

ُ
ة  للتدقيقست توصيات وأ ي خالل الفبر منها كانت جزًءا  تسع، المشمولة بالتقرير الخارجر

ز من توصيات  ز السابقة  المدققي  ي تخضع لرقابةالخارجيي 
التوصيات حسب  تطور أدناه  2يوضح الجدول و شعبة الرقابة الداخلية.  والتر

ز ا  . 2020وديسمبر  يناير لمصدر، بي 

 2020 ديسمير  31إىل  2020 يناير  1تطور التوصيات من  – 2الجدول 

 مفتوحة المصدر
ي 
ز
يناير  1ف

2020 

 مضافة
ة  خالل الفير
المشمولة 
 بالتقرير

 مغلقة
ة  خالل الفير
المشمولة 
 بالتقرير

 مفتوحة
ي  
ز
ديسمير  31ف

2020 

 82 48 29 101 شعبة الرقابة الداخلية

ي   20 9 23 6 المدقق الخارجر

 1 0 0 1 اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة

ي 
ي السابقة التر توصيات المدقق الخارجر

 رصدتها شعبة الرقابة الداخلية
9 0 9 0 

 103 66 52 117 المجموع

 

ي التاىلي تطور توصيات الرقابة المفتوحة حتر  .77
 . 2020 ديسمبر  31ويلخص الرسم البيانز

ي 
ز
 (103) تطور توصيات الرقابة المفتوحة بحسب األولوية –( 4) الرسم البيان

 

ي قدمت  العالقةانخفض عدد التوصيات  .78
 عامي التر

ز ة المشمولة بالتقرير.  12إىل  36من  2016و 2013بي  تواصل و خالل الفبر
 . المعمرةتوصيات أكبر من اللتقليل لشعبة الرقابة الداخلية العمل مع اإلدارة 
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ي ال .79
ز
ي أدناه رسم ويظهر ف

 : 2020ديسمبر  31 حتر واألولوية  13بحسب برامج الويبو المفتوحة عدد التوصياتالبيانز

ي )
ز
نامج واألولوية –( 5الرسم البيان  (103) التوصيات بحسب الير

 

نامج  ستأثر وي .80 ية، 23البر ي المائة من 42وتطويرها، بنحو  إدارة الموارد البشر
ز
البالغ عددها التوصيات العالية األولوية مجموع  ف

 توصية.  28

ي االستشاري  العمل االستشاري والرقانر

كجزء من خدماتها االستشارية، واصلت شعبة الرقابة الداخلية إسداء المشورة المهنية عىل النحو المطلوب بشأن وثائق  .81
 .  السياسات والتقييمات واألعمال التجارية أو اإلطار التنظيمي

يركز هذا العمل االستشاري عىل و قدم قسم التقييم خدمات استشارية من شعبة آسيا والمحيط الهادئ إلجراء تقييم مسبق. و  .82
ي اإلقليمي للتعاون  الشعبةإطار 

.  التقتز ي
ي لغرض من هذا التقييم المسبق هو تقييم ما إذا كان اإلطار وكان اونظام التقييم الذانر

جيد  التقتز
 
ً
 . وتقديم توصيات لتحسينه قييمللت التصميم وقابال

ي (WIPO RE: search) ويبو ريستشإىل اإلدارة بشأن تصميم مرحلة  خدمة استشاريةقسم التقييم  كما قدم .83 . : تقييم خارجر

ي ير اشستاال المهمة بمزيد من التفصيل، تمثلت هذه و 
ز
م  ةتقنيالجودة الضمان  تقديمة ف ز ي الذي يعبر بشأن اختصاصات التقييم الخارجر

 . تنفيذه ويبو ريستشج برنام

ي مو  .84
ز
ز همتيشارك قسم التقييم ف ز تاستشاري ي  ز جاري ي  ي عام  آ بد  ي 

ز
ي عام  نسيستكمال نذيلوال 2020ف

ز
العمل . ويقدم 2021ف

بتحديد الخاصة بأداة تقنية تغطي أنشطة قطاع التنمية فيما يتعلق  والنواتجالمشورة بشأن العملية والجودة األول  االستشاري
ات  ي  األساسيةالمؤشر

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. أما لوالتقييم الذانر ي فيهدف إىل تبسيط ومراجعة عنارص  العملالسبر
الثانز

ي الحالية لشعبة بلدان أمريكا 
ي صنع القرار واإلبالغ عن النتائج.  الالتينية،التقييم الذانر

ز
 من أجل تعزيز فعاليتها وزيادة استخدامها ف

                                                 
نامج 13 اءات، و 5 الير نامج نظام معاهدة التعاون بشأن البر نامج نظاما مدريد ولشبونة، و 6الير البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا  9الير

ي والبلدان األقل نموا،  نامجوالالتينية والكاريتر نامج وقواعد البيانات العالمية،  13 الير ام للملكية الفكرية 17الير نامج و ،إذكاء االحبر نامج التواصل، و 19الير  20الير
اكات والمكاا نامج ، وتب الخارجيةلعالقات الخارجية والشر نامج اإلدارة التنفيذية، و 21الير امج والموارد، و 22الير نامج إدارة البر ية وتطويرها،  23الير إدارة الموارد البشر
نامج و نامج خدمات الدعم العامة، و 24الير نامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و 25الير نامجشعبة الرقابة الداخلية، و 26الير مات المؤتمرات خد 27 الير

نامج واللغات،  ز المعلومات والسالمة واألمن، 28والير نامج و تأمي   نظام لشبونة.  32الير
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 لرقابة الخارجيةالتعاون مع هيئات ا

 (IAOC) اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة

ي جلسات اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة إلبالغها عن تنفيذ خطة الرقابة الداخلية، ومناقشة  .85
ز
شاركت الشعبة بانتظام ف

ها من المسائل المتعلقة بعمل الشعبة وسب  شؤونها، والتماس مشورة اللجن ة نتائج الرقابة وغب  ة االستشارية المستقلة. وشهدت الفبر
( للجنة االستشارية المستقلة ز ز إىل التاسعة والخمسي   للرقابة.  المشمولة بهذا التقرير عقد أرب  ع جلسات )من السادسة والخمسي 

ي  المدقق  الخارجر

ي حافظت شعبة الرقابة الداخلية عىل عالقة عمل ممتازة مع  .86 من خالل عقد اجتماعات منتظمة عن قضايا  المدقق الخارجر
ي والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر. وتبادل  التدقيق اتيجيات والخطط السنوية والتقارير الفردية بغية  المدقق الخارجر والشعبة االسبر

ي مفرط.  ز الداخلية بنشاط مع شاركت شعبة الرقابة و  ضمان فعالية التغطية الرقابية وتفادي أي ازدواجية محتملة أو عبء رقانر  المدققي 
ز أثناء التخطيط والتنفيذ الالحق  امات خالل عامالخارجيي  ز  عن تقديم 2020 لاللبر

ً
ز إىل  النواتج، فضال ز حسب  المدققي  الخارجيي 

 االقتضاء. 

ز المظالم ومكتب األخالقيات  التعاون مع أمي 

ة المشمولة بالتقرير، اجتمع مدير الشعبة بانتظام مع أم .87 ز المظالم ورئيس مكتب األخالقيات لضمان التنسيق الجيد خالل الفبر ي 
 وتكامل الدعم. 

 أنشطة الرقابة األخرى

وع تحليل البيانات  مشر

وع  .88 ي ديسمبر  ، الرامي إىلشعبة الرقابة الداخليةل ،بياناتال تحليلبدأ مشر
ز
وال يزال جاريا  ،2020تعزيز أنشطة التدقيق المستمر ف

ي الوقت الراهن. 
ز
: تتمثل أهدو  ف ي

ز
وع ف ي ذلك  للشعبة المستمر بيانات وقدرات التدقيق ال تحليلوتعزيز  تحديثاف المشر

ز
 وضعبما ف

امج النصية إلجراء اختبارات تحليل  مجة؛توجيهية المبادئ ال ووضع البيانات؛البر ي و  للبر
عىل استخدام  الشعبةتوفب  التدريب لموظفز

وع خالل الرب  ع الثالث من  االستكمالمن المتوقع و نتائج التحليالت.  للتمكن من عرضوتقديم الدعم  البيانات؛تحليالت  المشر
 . 2021 عام

ي المنظمة
 أنشطة التواصل فز

ي التواصل مع الزمالء داخل الويبو من خالل تقديم استمرت  .89
ز
الشعبة، ضمن جهودها المستمرة لتوضيح عملها والدفاع عنه، ف

ي إطار التدريبات التمه
ز
ز الجدد ف ة اإلخبارية للشعبة ولوحات البيانات الخاصة بالشعبة، وتقديم عروض للموظفي  يدية، وإصدار النشر

ز عند االقتضاء.  للمدراءعروض   وكبار اإلداريي 

 رقابية أخرى الربط الشبكي بوظائف

ي المنظمات األخرى التابعة  الربط الشبكي عن  14يشمل ميثاق الرقابة الداخلية أحكاما محددة .90
ز
مع دوائر الرقابة الداخلية ف

ي المؤسسات المالية المتعددة األطراف، والتعاون معها. وتقر شعبة الرقابة الداخلية بقيمة وأهمية توطيد 
ز
لمنظومة األمم المتحدة وف

ة المشمولة باالستعراض، واصلت الشعبة تعاونها الن اتها. وخالل الفبر شط والمفيد وحافظت عىل عالقاتها مع العالقات مع نظب 
ي المحافل التالية: 

ز
 المنظمات والهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة. وشاركت الشعبة بفعالية بوجه خاص ف

ي ل عن بعد اجتماع  (أ)
ز
 19-بشأن استجابة األمم المتحدة لجائحة كوفيداألمم المتحدة  ممثىلي دوائر التدقيق الداخىلي ف

اتو  ي OIOSألمم المتحدة )التابع لاستضافه مكتب خدمات الرقابة الداخلية  ، الذيتبادل الخبر
ز
 ؛2020مايو  14( ف

ي ل عن بعد حلقة نقاش  (ب)
ز
كل من استضافتها   ،19-بشأن آثار جائحة كوفيداألمم المتحدة  ممثىلي دوائر التدقيق الداخىلي ف

ي و مكتب خدمات الرقابة الداخلية 
ز
 ؛2020يونيو  23الوكالة الدولية للطاقة الذرية ف

ي ل عن بعد  جلسة (ج)
ز
ي  ممثىلي دوائر التدقيق الداخىلي ف

ز
النجاح والفشل  بشأن أوجه ،2020أغسطس  28األمم المتحدة ف

ي 
ز
ي تجربة التكنولوجيا ف

ز
 ؛التنمية اآلسيوي مرصف، استضافها التدقيقف

                                                 
 )ز( من ميثاق الرقابة الداخلية. 28الفقرة  14
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ي ل عن بعد جلسة  (د)
ز
استضافها البنك و  للمخاطر،األمم المتحدة بشأن التقييم الديناميكي  ممثىلي دوائر التدقيق الداخىلي ف

ي 
ز
 ؛2020نوفمبر  3الدوىلي ف

ي ل عن بعد مناقشات  (ه)
ز
تقرير مجلس مراجغي حسابات األمم المتحدة  بشأناألمم المتحدة  ممثىلي دوائر التدقيق الداخىلي ف

ي استضافها مكتب خدمات الرقابة  المتحدة،وتحديثات إصالح األمم 
ي  المتحدة،الداخلية التابع لألمم التر

ز
 ؛2020نوفمبر  12ف

ي بالتقييم  (و)
قدت  التبادل،وندوة ممارسة  2020االجتماع العام السنوي لفريق األمم المتحدة المعتز

ُ
ي ع

ز  عن بعد التر بي 
 ؛2020يونيو  23و 22

ي بالتقييم من خالل أداء واجباته كنائب رئيس و  (ز)
اء المكلف بإجراءريق ف رئاسةشبكة فريق األمم المتحدة المعتز  الخبر

ي لألقرانستعراض اال 
 ؛للمنظمة الدولية للهجرة المهتز

ي منظومة األمم المتحدة بشأن "الجوانب المعرفية للمقابالت شبكي تدريب  (ح)
اك مع  "،لمحقفر شعبة تنظمه الويبو باالشبر

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم المتحدة. الرقابة الداخلية و 

ي وتحسينها التابعة لشعبة الرقابة الداخلية العمل ضمان جودةبرنامج   الرقانر

م " .91 ي ضمان جودة شعبة الرقابة الداخلية لبرنامج ُصم  ي عىل نحو ( لتوفب  QAIP) "وتحسينهاالعمل الرقانر  جودة العمل الرقانر

نفذ  ،15معقول لمختلف أصحاب المصلحة
ُ
ا لميثاق الرقابة الداخلي إذ ت

ً
ة والمعايب  ذات الصلة والممارسات المهنية أنشطة الرقابة وفق

ي و ذات قيمة إضافيةوينظر إليها أصحاب المصلحة عىل أنها  فعالةتعمل بطريقة حيث  ؛لكل وظيفة
ز
نامج . مستمر تحسن ف ويشمل البر

 : المجاالت الموضحة أدناه

 االستقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة الداخلية

ي ميثاق الرقابة الداخلية .92
 المعلوماتتقديم الرقابة الداخلية و لوظيفة ية مينظالت الستقالليةمن مدير الشعبة أن يؤكد ا 16يقتضز

 . ألغراض المقصودةلالموارد مالئمة نطاق أنشطة الرقابة الداخلية ومدى  نع

ة المشمولة بالتقرير، لم تقع أي حالة مست باالستقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة الداخلية ولم .93 يحدث أي نشاط  وخالل الفبر
ضتدخل فعىلي أو  ُيسجل أيلم كما يخل  بها.   ي عمل  مفبر

ز
قد حددت الشعبة نطاق أنشطتها استنادا إىل تقييم المخاطر و  الشعبة. ف

 . عىل النحو المناسب والتعليقات واآلراء النقدية الواردة من إدارة الويبو واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة والدول األعضاء

ات األداء الرئيسية الرصد   المستمر ومؤشر

اف والمراجعة والقياس  ُيحيل مصطلح .94 يومي لنشاط التدقيق الداخىلي بشكل الرصد المستمر ألداء نشاط الرقابة إىل اإلشر
ي 
ز
سخ ف ي األ و الشعبةسياسات  المبر

ز
ستخدمعالوة عىل ذلك، و . المعتادةجراءات اإل دلة و ف

ُ
الحديثة  التدقيقحزمة برمجيات  ت

(TMTeamMate )ي ذلك حفظ المستندات الداعمة  لتفعيل
ز
المراجعات  وإضفاء الطابع المادي عىلاألدلة واإلجراءات بما ف

 والموافقات ومتابعة التوصيات وإعداد التقارير. 

ات أداء لقياس فعالية أنشطة الرقابة وكفاءو  .95 ا يىلي نتائج فيمو . تها وأهمي تها عالوة عىل ذلك، أنشأت شعبة الرقابة الداخلية مؤشر
 : 2020هذه المقاييس لعام 

  

                                                 
ز المدير العام ومديري الويبو واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة والدول األعضاء و  15 ز يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيي  ز الخارجي المدققي  والجمهور بشكل  ي 

 عام. 

 )ط( من ميثاق الرقابة الداخلية. 48انظر الفقرة  16
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ات أداء شعبة الرقابة الداخلية –( 3) الجدول  مؤشر

 النتيجة بالنسبة المئوية مؤشر األداء

ي أنجزت وأبلغ 
النسبة المئوية لعمليات التدقيق المقررة التر

ي غضون أربعة أشهر من تاري    خ افتتاح االجتماع
ز
 عنها ف

75% 

ي  النسبة المئوية للتقييمات
ز
ي أنجزت وأبلغ عنها ف

المقررة التر
 غضون ستة أشهر

75% 

ي غضون ستة 
ز
ي أغلقت ف

النسبة المئوية للتحقيقات الكاملة التر
 أشهر

100% 

شعبة  النسبة المئوية للمديرين الذين يرون أن توصيات
 (SMARTيتحقق فيها مبدأ ) الرقابة الداخلية

82% 

أن العمل  النسبة المئوية ألصحاب المصلحة الذين يرون
ي مهم    الرقانر

81% 

 %100 عدد توصيات الرقابة المقبولة

 موارد الرقابة

انية والموظفون ز  المب 

انية للثنائية قدرها  .96 ز صصت للشعبة مب 
ُ
ز  5.283خ انية الويبو  17بالمئة .690 ما يمثل فرنك سويشي أي ماليي  ز من مب 

ية والمالية مالئما كي تغطي الشعبة بفعالية المجاالت ذات األولوية  لتنفيذ واليتها. وكان 2020/2021 للثنائية
مستوى الموارد البشر

ي خطط عملها. وساهم تبادل خطط الرقابة والتنسيق المستمر ألنشطة الرقابة مع 
ز
ز المحددة ف ز الخارجيي  واالستخدام الفعال  المدققي 

ي تحق
ز
ي تغطية ألدوات تكنولوجيا المعلومات ف

ز
ي تنطوي عىل يق المزيد من الفعالية والكفاءة ف

 المخاطر. المجاالت التر

انية ونفقات شعبة الرقابة الداخلية - 4الجدول  ز  2020/2021للثنائية  18مي 

 
2020/21 

انية المعتمدة ز  المب 

2020/21 
انية بعد  ز المب 
 التحويالت

2020 
 النفقات

معدل 
االستخدام 

(%) 

ز   ٪50 2،219،717 4،471،500 4،356،000 موارد الموظفي 

ز   ٪17 136،330 811،533 835،421 خالف موارد الموظفي 

 ٪45 2،356،047 5،283،033 5،191،421 المجموع

ي المستمر
 التدريب والتعليم المهتز

وري لقدر  .97 ي الشعبة رصز
ي المستمر لموظفز

ةإن التطوير المهتز ا و لمنظمة ودعمها بشكل فعال. الخدمات لعىل تقديم  ة األخب 
ً
وفق

أنشطة تدريبية مختلفة الكتساب معارف جديدة ومهارات  بصفوف موظفو شعبة الرقابة الداخلية فقد التحقلسياسة الويبو التدريبية، 
ي االضطالع بمهام الرقابة. 

ز
 تقنية وكفاءات أخرى لزيادة الفعالية التشغيلية للشعبة وكفاءتها ف

ي المتوسط، حرصز كل .98
ز
ي الشعبة  ف

أيام من التدريب حول مواضيع مثل: منع االحتيال واكتشافه وتقنيات  10موظف من موظفز
ي واألخالقيات  إجراء البحوث والتحقيقاتالبحث 

انز وتحليالت البيانات واالبتكار الرقمي واالحتيال وأمن المعلومات واألمن السيبر
والعلوم السلوكية  واالمتثال ومكافحة الفساد ( COBIT) بها من تكنولوجيا  الرقابة ألغراض تكنولوجيا المعلومات وما يتصل وأهداف

 ا تشجع عىلالو)"علم السلوك واتخاذ القرار والتفاوض و 
ً
ي قدما

 . "(لمضز

                                                 
انية بعد التحويالت 17 ز ي شعبة الرقابة الداخلية.  تستند هذه النسبة المئوية إىل المب 

 فز

 ترد المبالغ بآالف الفرنكات السويشية.  18
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 استقصاء الرضا

واصلت الشعبة استقصاء رضا الزمالء من وحدات الويبو الخاضعة للتدقيق أو التقييم عن طريق استقصاء رضا الزبائن عقب  .99
ي نهاية 

ز
ي وتحليلها. وف ي العمل الرقانر

ز
ي المائة  85، بلغت نسبة الرضا 2020كل مهمة. وي  هدف ذلك إىل الحصول عىل آراء الزمالء ف

ز
وفقا ف

 . ستقصاء للتحليل الموحد لنتائج اال 

، إىل نسبة رضا  .100 ي ي استخدمت لقياس أثر العمل الرقانر
ي أجريت بعد سنة من تنفيذ المهام والتر

وأشارت نتائج االستقصاء، التر
ي استنادا إىل آراء الزمالء.  78متوسطة تبلغ   أثر عملها الرقانر

ز ي المائة. وستسغ الشعبة جاهدة إىل تحسي 
ز
 ف

ي أرسل .101
ي خضعت للتدقيق/التقييم من خالل االستقصاء، شعبة الرقابة وساعدت التعليقات اإلضافية، التر

تها الوحدات التر
 الداخلية عىل تحديد أوجه القصور والعمل عىل اتخاذ إجراءات تصحيحية. 

ي الدوري  التقييم الداخىلي والخارجر

ذا كانت وظائف تجري كل وظيفة من وظائف الشعبة تقييمات ذاتية و/ أو تقييمات خارجية كل خمس سنوات لتحديد ما إ .102
ذات الصلة.  المهنة أخالقالشعبة تؤدي واجباتها بطريقة فعالة وكفؤة، وبما يتفق مع المعايب  والممارسات المهنية ذات الصلة ومدونة 

ي الكتيبات والمبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل ذات لشعبة الرقابة الداخليةعىل عنارص برنامج الجودة  االطالعيمكن و أخالق. 
ز
 ف

 الصلة. 

ي يناير  التدقيقأجرت وظيفة و  .103
ز
، وفيما بعد  . اللجنة االستشارية المستقلة للرقابةبذلك  وأبلغت 2020الداخىلي تقييًما ذاتًيا ف

ي نهاية عام   تخضع
ز
ي للجودة ف مع  توافق كالهما بشكل عامو ، 2020كل من وظيفة التدقيق الداخىلي ووظيفة التحقيقات لتقييم خارجر

ي التقييمات الخارجية توصيات  الخاصة بكل منهما.  المهنة أخالقدونة وموالممارسات المهنية الخاصة بهما متطلبات المعايب  
ز
ويرد ف

ز إدارة وإجراءات وممارسات ي سيجري تنفيذها التحقيقاتالتدقيق الداخىلي و  من أجل زيادة تحسي 
ي عام عىل مراحل، التر

ز
 2021 تبدأ ف

 . 2025حتر نهاية 

ي عام و  .104
ز
ي التقرير السنوي الذي  2019خضعت وظيفة التقييم لتقييم ف

ز
ز  يشملورد ف  31و 2019يوليو  1أنشطة الرقابة بي 

 . 2019ديسمبر 

 ]يىلي ذلك المرفق[
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 قائمة تقارير شعبة الرقابة الداخلية -المرفق 

 2020 ديسمير  31إىل  2020 يناير  1من 

ز ومستحقاتهم اهة بشأن مزايا الموظفي  ز
 التدقيق واستعراض البز

IA 2019-04 

ي بالويبو  إعداد خارطة للعمل الرقانر
IA 2020-01 

ي شعبة الرقابة الداخلية وتحديثها
ز
 استعراض دورة التخطيط السنوي ف

IA 2020-03 

 2018/2019 للثنائية تقرير أداء الويبو  تثبيت
Valid 2020-01 

 ألفريقياتقييم الشعبة اإلقليمية 
EVAL 2019-01 

نامج ام للملكية  - 17 رقم تقييم البر  الفكريةإذكاء االحبر
EVAL 2019-03 

نامج  لشبونةنظام  - 32 رقم تقييم البر
EVAL 2019-05 

ي للمكتبإل التقييم المسبق  -المشورة بشأن التقييم 
 هادئسيا والمحيط الآل اإلقليمي  طار التعاون التقتز

EVAL 2020-04 

ياتالمعلومات المنقولة إىل  التبعات اإلدارية بشأنتقرير   MIR 20-07 بوابة األمم المتحدة العالمية للمشبر

ي الفواتب  من التبعات اإلدارية بشأن تقرير 
ز
ز جهود المنظمة لردع االحتيال ف كيانات خارجية   لدنتحسي 

 ضد عمالء الويبو
MIR 19-11 

 

 والوثيقة[]نهاية المرفق 
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