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 مقدمة أوال. 

م .1
ِّ
قد

ُ
نامج لجنة إىل سنويا تقريرا ،الختصاصاتها وفقا ،االستشارية( )اللجنة للرقابة المستقلة االستشارية الويبو  لجنة ت  البر
انية ز انية( )لجنة والمب  ز  . للويبو  العامة الجمعية وإىل المب 

نشئت .2
ُ
   االستشارية اللجنة وأ

انيةل الويبو  ولجنة للويبو  العامة للجمعية تابعة فرعية هيئة وه   . 2005 عام فز ز  لجنة وه   . لمب 
اء انيةل الويبو  ولجنة للويبو  العامة الجمعية تساعد مستقلة استشارية خبر ز    لمب 

 الرقابية.  مسؤولياتهما أداء فز

ة التقرير  هذا ويغط   .3 م . 2021 يوليو  9 إىل 2020 أبريل 24 من الفبر
ِّ
   القسم وُيقد

 الفصلية الدورات عن عامة لمحة منه الثانز
م . عملها وأساليب وتشكيلها االستشارية للجنة

ِّ
   المسائل تفاصيل الثالث القسُم  وُيقد

 خالل االستشارية اللجنة استعرضتهاو  ناقشتها التر
ة  . بالتقرير  المشمولة الفبر

 العمل وأساليب والتشكيل الفصلية الدورات ثانيا. 

 الفصلية الدورات

ة اللخ ،اللجنة عقدت .4  السابعة )الدورة 2020 يوليو  3 إىل يونيو  29 من فصلية:  دورات خمس ،بالتقرير  المشمولة الفبر
 ؛(والخمسون التاسعة )الدورة 2020 ديسمبر  11 إىل 7 منو  ؛(والخمسون الثامنة )الدورة 2020 سبتمبر  4 إىل 1 منو  ؛والخمسون(

 بصيغة الدورات جميع قدتوع . (والستون الحادية )الدورة 2021 يوليو  9 إىل 5 ومن ؛الستون( )الدورة 2021 مارس 26 إىل 22 منو 
اضية وس مرض جائحة بسبب افبر  ممثىل   مع إعالمية اجتماعات اللجنة عقدت ،اختصاصاتها مع مشياوت . (19-)كوفيد كورونا  فب 
ز  الثامنة الدورة باستثناء ،الدورات جميع بعد األعضاء الدول    الجدول لتضارب نظرا والخمسي 

  . الزمتز
ُ
 عىل اتالدور  تقارير  جميع نش  وت

   الويبو  موقع
ونز  . اإللكبر

 الجدد األعضاء اختيار  وإجراء االستشارية اللجنة تشكيل

 وبشكل الشخصية بصفتهم األعضاء عملوي . اإلقليمية الويبو  مجموعات إىل ينتمون أعضاء سبعة من االستشارية اللجنة تألفت .5
   اللجنة انتخبتو  . األعضاء الدول عن مستقل

ز  التاسعة دورتها فز    المعقودة والخمسي 
 ونظامها الختصاصاتها وفقا ،2020 ديسمبر  فز

   فاسيليفا تاتيانا السيدة ،الداخىل  
ت والسيد ةرئيسال منصب فز ز   بب     كوبيبز

 رئاسة أريا موكيش السيد وىلوت . الرئيس نائب منصب فز
ز والخمس السابعة الدورات ز والخمس والثامنة ي  ز والخمس والتاسعة ي   . ي 

   وصفها الوارد االختيار  لعملية ووفقا .6
 األعضاء من حاليا االستشارية اللجنة تتألف ،WO/GA/39/13 الوثيقة من 28 الفقرة فز

 أسماؤهم:  التالية
قية(؛ وأوروبا والقوقاز  الوسط آسيا دول )مجموعة الرئيسة فاسيليفا، تاتيانا السيدة -  الش 

ت والسيد - ز   بب   باء(؛ )المجموعة الرئيس نائب ،كوبيبز

 الهادئ(؛ والمحيط آسيا )مجموعة آريا موكيش والسيد -

 والبلطيق(؛ الوسط أوروبا دول )مجموعة لودبورز  إيغور  والسيد -

ز  ماريا والسيدة - (؛ الالتينية أمريكا بلدان )مجموعة ميلبورن فيسي   والكاريتر 

يف عثمان والسيد -  األفريقية(؛ )المجموعة ش 

( لونغ زانغ والسيد - ز  . )الصي 

ات والتخصصات للمهارات المناسب والمزج التوازن يعكس للجنة الحاىل   التشكيل يزال وال  . والخبر

ز  الدورة بلوق .7 يف السيد أبلغ ،الستي     بتعيينه اللجنة ش 
ز
 لكنو  . 2021 مارس 1 من اعتبارا ،زنجبار  لرئيس األول النائب منصب ف

 . اللجنة من الرسمية استقالتهلم تصل بعد 

 العمل أساليب

اء مشورة بإسداء تقومو  تنفيذية، غب   هيئة االستشارية اللجنة إن .8 ه للويبو  العام المدير  مع تعاونها خالل من الخبر  كبار   من وغب 
ز  األخالقيات، بشأن الويبو  مكتب ورئيسة الداخلية، الرقابة شعبة مدير  مثل المديرين، المدقق و  ،اىل  مال والمراقب المظالم، وأمي 
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جري . هاإلي الُمقدمة والمعلومات والعروض التقارير  إىل أساسا المشورة تلك وتستند ،الخارجر  
ُ
 بشأن داخلية مداوالت أيضا اللجنة وت

 . واستنتاجاتها تقييماتها إىل تتوصل أن قبل الصلة ذات المسائل

ة خاللو  .9  أثر  بشأن اإلدارة من إحاطات اللجنة تلقت ،المعيارية األعمال جدول بنود إىل باإلضافة ،بالتقرير  المشمولة الفبر
   مسؤولال من تاوتحديث ،الويبو  واستجابة 19-كوفيد

 شعبة ةمدير  من اوتحديث ،المعلومات وضمان األمن بشأن الرئيس   األمتز
يات يات بشأن السفر و  المشبر ية الموارد إدارة مدير  ومن ،المشبر ية الموارد إدارة بشأن البش  اء كبب    من إحاطة عن فضال ،البش   الخبر

ز     اللجنة تلقت كما  . لويبو ل المالية نتائجال اتتنبؤ / توقعات بشأن االقتصاديي 
ز  الحادية دورتها فز  العام المدير  مساعد من إحاطة والستي 

 وأتاحت الموضوعية، وأنشطتها الويبو  وظائف عن وشاملة عامة نظرة جميعها اإلحاطات هذه وقدمت . والتسيب   والمالية اإلدارة لقطاع
   التقييم . أحسن نحو  عىل واالستشارية الرقابية مسؤولياتها سياق استيعاب للجنة

 االستشارية للجنة الذانر

   االنتقال دثوح .10
ة خالل للويبو  العليا اإلدارة فز  مع اجتماع آخر  للجنة والخمسون الثامنة الدورة وكانت . بالتقرير  المشمولة الفبر

   االستشارية اللجنة لعبته الذي القيم بالدور  وأقر  وعملها االستشارية اللجنة لدور  العميق شكره عن أعرب الذي ،الخارج العام المدير 
 فز

ة طوال اللجنة مع المتوافقة العمل عالقة وعىل قيادته عىل العام المدير  بدورها اللجنة وشكرت . الويبو     عمله فبر
 . عاما 12 تبلغ التر

   ،اللجنة واجتمعت
ز  التاسعة دورتها فز    اللجنة دور  بأهمية أقر  الذي الحاىل   العام بالمدير  ،والخمسي 

   الرشيدة اإلدارة ضمان فز
 . الويبو  فز

   باللجنة العام المدير  التقر  ،ذلك وبعد
ز  فز ز  الدورتي  ز  والحادية الستي   . والستي 

انية ولجنة للويبو  العامة للجمعية تابعة فرعية هيئة وباعتبارها .11 ز  مع الجيد التعاون بأهمية أيضا االستشارية اللجنة أقرت ،المب 
 . العام والمدير  اإلدارة

   التقييم
 االستشارية للجنة الذانر

   اللجنة أجرت ،اختصاصاتها مع شيااتم .12
ز  التاسعة دورتها فز  . 2020 ديسمبر  إىل 2020 يناير  من ألنشطتها ذاتيا تقييما والخمسي 

   المستقلة والرقابية االستشارية الوظائف عن راضية أنها إىل اللجنة وخلصت
 جماع   بشكل اللجنة وقّيمت . 2020 عام خالل نفذت التر

   بفعالية عملت أنها
 . المسبوقة غب   الظروف ظل فز

 والمستعرضة المناقشة المسائل . ثالثا

 الداخلية الرقابة ألف. 

 2020و 2019 عاما – الداخلية الرقابة شعبة لمدير  السنوية التقارير 

ة اللخ .13 وع   اللجنة استعرضت ،بالتقرير  المشمولة الفبر ز السنوي التقريرين مش   2019 لعام   الداخلية الرقابة شعبة لمدير  ي 
   الشعبة امتضعه أن قبل ،امعليه تعليقات وقدمت التواىل   عىل 2020و

انية لجنة إىل اموتقدمه النهائية امصيغته فز ز  يتعلق يماوف . المب 
وع لت الداخلية الرقابة شعبة أن إىل اللجنة أشارت ،2019 لعام التقرير  بمش 

ّ
ة عد ة مع لتتماش   السنوي التقرير  إعداد فبر  البيانات فبر

( إىل يناير  )من الداخلية الرقابة وبيان المالية  . المدقق الخارجر   من توصية عىل بناء ،ديسمبر

 العمل خطة ونتائج الداخلية الرقابة خطة

 الداخلية الرقابة شعبة أنشطة تقارير  عىل بناء تنفيذها اللجنة استعرضت ،2020 لعام للرقابة السنوية العمل بخطة يتعلق يماف .14
   . دورة لكل المقدمة الفصلية

ز
ز  الثامنة دورتها وف    بالتعديالت علما اللجنة أحاطت ،والخمسي 

 مراعاة مع ،العمل خطة عىل أدخلت التر
   القيود

  و . 19-كوفيد  جائحة هاتفرض التر
ز
ز  دورتها ف  الداخلية الرقابة شعبة عمل عىل جائحةال أثر  إزاء قلقها عن اللجنة أعربت ،الستي 

ات بعض حدثت ،ورد ما وبحسب . المخاطر  وإدارة    وتلك خارجية بمصادر  فيها المستعان بالتعاقدات يتعلق فيما التأخب 
 تضمنت التر

 ر اسفأ
 
 الرقابة شعبة عمل خطة أن ،عام بشكل ،الحظت اللجنة أن غب   . معهم اتتحقيق أجريت الذين األشخاص مع ومقابالت ا

 . جيد بشكل تقدمت 2020 لعام الداخلية

حاتها تعليقاتها أن اللجنة الحظت ،2021 لعام للرقابة السنوية العمل بخطة يتعلق وفيما .15 خذت قد ومقبر
ُ
   أ

ز
 عند االعتبار  ف

   بما ،الجيدة الممارسات مع يتماش   بما الخطة وضعت قدو  . العمل خطة وضع من االنتهاء
 الرقابة شعبةل مخاطر  تقييم ذلك فز

   يأخذ الداخلية
ها المخاطر  إدارة وفريق المؤسسية مخاطر ال سجالت االعتبار  فز  وأصحاب العليا اإلدارة من القيمة المدخالت من وغب 

ز  المصلحة    الداخلية الرقابة شعبة عمل خطة أخذت ،وبالمثل . األعضاء والدول الرئيسيي 
ز
 المدقق الخارجر   عمل خطة االعتبار  ف

   االزدواجية لتجنب
حت كما  . التدقيق جهود فز    استباقية الداخلية الرقابة شعبة تكون أن اللجنة اقبر

 األخرى اإلدارات مع المناقشات فز
  
ز
احات الخروج وف    المحتملة المجاالت بشأن العام المدير  إىل محتملة باقبر

ز ا إىل تحتاج التر اتيجية خططه مراعاة مع ،لتحسي   . االسبر
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   االستشارية للمهام التصاعدي باالتجاه علما اللجنة وأحاطت .16
   زيادة بسبب ،الثالث الوظائف جميع فز

 . اإلدارة من الطلبفز
ز  أن إىل جنةللا الداخلية الرقابة شعبة وطمأنت كب     سيما وال ،األساش   البر

   المتمثلة األساسية وظيفتها سيظل ،لتدقيقا مجال فز
 ضمان فز

 . الداخلية الرقابة لشعبة المتاحة اإلجمالية الموارد مراعاة مع ،الرشيدة والحوكمة والشفافية المساءلة

 عل اللجنة تحاطوأ .17
 
   البحث أساليب أحدث باستخدام الداخلية الرقابة شعبة وضعته الذي التقييم بنهج ما

 ،السلوكية العلوم فز

   إليه المشار  النحو  عىل
ز  الحادية الدورة فز  األمر  هذا بشأن االستشارية اللجنة إىل عرض تقديم الداخلية الرقابة شعبة وعرضت . والستي 

  
 . المقبلة االجتماعات فز

 الداخلية للرقابة الويبو  ميثاق

ات اللجنة استعرضت .18 حة التغيب  اض أي لديها يكن ولم الداخلية للرقابة الويبو  ميثاق عىل المقبر  او  . عليها اتاعبر
ُ
 هذه تتمخت

يد طريق عن المسألة    البر
ونز ز  الحادية الجلسة قبل اإللكبر  . والستي 

 الداخىل   التدقيق

ة اللخ ،واإلدارة الداخلية الرقابة شعبة مع اللجنة، استعرضت .19  قدو  . داخىل  ال تدقيقال تقارير  من سبعة ،بالتقرير  المشمولة الفبر
 
ُ
   الفضاء أمن إدارة تدقيق عن التقرير  باستثناء ،التقارير  هذه كل  تش  ن

ونز    اإللكبر
   ،الويبو  فز

 الويبو  موقع عىل منقح غب   شكل فز
  
ونز  . (IOD/PP/2017) تقارير ال نش  ب الخاصة الداخلية الرقابة شعبة سياسة مع يتماش   بما ،اإللكبر

  اهة استعراضو  التدقيق عن تقرير ز ز  مزايا بشأن البز  (IA 2019-04) ومستحقاتهم الموظفي 

  الماىل   اإلغالق عملية تدقيق عن تقرير (IA 2019-03) 
 2018/2019 للثنائية الويبو  أداء تقرير  تثبيت (VALID 2020-21) 

  بالويبو  الرقانر   العمل خارطة عن تقرير (IA 2020-01) 
  السنوي التخطيط دورة استعراض عن تقرير   

 (IA 2020-03) وتحديثها الداخلية الرقابة شعبة فز

  اهة واستعراض التدقيق عن تقرير ز    البز
 (IA 2020-02) الغياب حاالت إدارة فز

  الفضاء أمن إدارة تدقيق عن تقرير   
ونز    اإللكبر

 (IA 2020-04) الويبو  فز

وع أيضا اللجنة استعرضت ذلك، إىل وإضافة .20 ، التدقيق سياسة مش   النش   وسياسة المحدث، الداخىل   التدقيق ودليل الداخىل 
 . الداخلية الرقابة لشعبة المنقحة

 التقييم

ة خالل .21 اك اللجنة استعرضت بالتقرير، المشمولة الفبر  للتقييم:  تقارير  ستة واإلدارة، الداخلية الرقابة شعبة مع باالشبر

  نامج تقييم عن تقرير  (EVAL 2019-05) لشبونة نظام ،32 البر

  نامج تقييم عن تقرير اماال  إذكاء عىل القدرات تعزيز  ،17 البر  (EVAL 2019-03) الفكرية لملكيةل حبر
  ألفريقيا اإلقليم   المكتب تقييم عن تقرير (EVAL 2019-01) 

  التعاون إلطار  المسبق التقييم عن تقرير   
 (EVAL 2020-04) الهادئ والمحيط آلسيا اإلقليم   للمكتب التقتز

  العربية للبلدان الويبو  شعبة تقييم عن تقرير (EVAL 20-02-01) 

  ماتش ويبو  تقييم عن تقرير (EVAL 2020-05) 

 التحقيقات

   اللجنة الداخلية الرقابة شعبة مدير  أبلغ ،الداخلية الرقابة لميثاق وفقا .22
 ،أعدادها واتجاهات التحقيق قضايا حالة عن دورة كل  فز

   . السلوك سوء فئة بحس المثبتة والشكاوى الواردة للشكاوى توزيعا وفر و 
   الحاالت جميع وفز

   محتمل تضارب عىل تنطوي التر
 فز

 الداخلية الرقابة شعبة مدير  إىل المشورة وقدمت بالتفصيل حالة كل  اللجنة استعرضت ،الداخلية الرقابة شعبة جانب من المصالح
 . لذلك وفقا

   أن لمالحظة ارتياحها عن اللجنة أعربتو  .23
   وأنوجيهة  ةتدريبي برامج تلقوا الداخلية الرقابة شعبة محققر

 شاركوا الويبو  موظقز
   أيضا
اف تحت ،االحتيال بشأن إلزامية يةو توع ةبرامج تدريبي فز  تدريبال وبرنامج ،الماىل   المراقب ومكتب الداخلية الرقابة شعبة إش 
اف تحت ،الجنس   التحرش منع عىل ية.  الموارد إدارة شعبةو  الداخلية الرقابة شعبة إش   البش 

24.   
ز  الحادية الدورة وفز  تحقيق قضية 13 هناك كانت  ،2021 يونيو  15 حتر  أنهب اللجنة الداخلية الرقابة شعبة أبلغت ،والستي 

   ،األوىل   التقييم قيد منها واحدة ،معلقة
ز  من أنهب اللجنة علمتو  . معلقة قضايا وأرب  ع الكامل التحقيق قيد وثمانز  ،معلقة قضية 13 بي 
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   واحدة تجلُس 
   واثنتان 2016 عام فز

   وثالث 2019 عام فز
   وسبع 2020 عام فز

   الداخلية، الرقابة لميثاق ووفقا . 2021 عام فز
 وفز

   الحاالت
   محتمل تضارب عىل تنطوي التر

 بالتفصيل قضية كل  اللجنة استعرضت الداخلية، الرقابة شعبة جانب من المصالح فز
ز  الداخلية الرقابة شعبة مدير  إىل المشورة وقدمت  . اآلخرين والموظفي 

 والتحقيق الداخىل   التدقيق اوظيفت - الخارجية الجودة تقييمات

   الخارجية الجودة تقييمات نتائج اللجنة استعرضت .25
   والتحقيق الداخىل   التدقيق لوظيفتر

   أجريت التر
 وفيما . 2020 عام فز

 اإللزامية لعناص ل عموما تمتثل الداخلية الرقابة شعبة بأن يفيد الذي العام االستنتاج اللجنة الحظت ،الداخىل   التدقيق وظيفة يخص
ز  معهد عن الصادر  المهنية للممارسات الدوىل   لإلطار  ز  المدققي    . الداخلية للرقابة الويبو  وميثاق الداخليي 

ُ
   التقرير  ش  ون

   الصادر  ،النهان 
 فز

   الويبو  موقع عىل ،2020 نوفمبر 
ونز    الوارد االستنتاج أيضا اللجنة الحظت ،التحقيق بوظيفة يتعلق يماوف . العام اإللكبر

   التقرير  فز
 النهان 

   الصادر 
 جميع وقشتون . بها المعمول الممارسة معايب  ل عموما تمتثل الداخلية الرقابة شعبة أنب يفيد والذي 2020 ديسمبر  فز

   الواردة التوصيات
احات عرضتو  المشورة اللجنة وقدمت بالتفصيل التقريرين فز  . للتنفيذ اقبر

 الخارجر   التدقيق . باء

   المكتبو  ،المدقق الخارجر   بممثىل   اللجنة اجتمعت .26
   المتحدة المملكةب الحسابات لمراجعة الوطتز

 خالل الدورات جميع فز
ة ز  مع خاصة جلسات اللجنة عقدت كما  . الويبو  إدارة بحضور  ،بالتقرير  المشمولة الفبر  . المذكورين الممثلي 

ة اللوخ .27  غب   اآلراء والحظت 2019 لعام للويبو  المالية البيانات تدقيق نتائج اللجنة استعرضت ،بالتقرير  المشمولة الفبر
 2020 لعام للويبو  المالية البيانات خطة اللجنة استعرضت كما  . النظامية للقواعد االمتثالو  المالية البيانات بشأن بتحفظات المشفوعة
   ،اللجنة استعرضتو  . هاتدقيق ونتائج بشأنها المحرز  والتقدم

ز  الحادية دورتها فز  لعام للويبو  المالية البيانات تدقيق نتائج ،والستي 
 لعام المالية البياناتبشأن  تعديل دونو  ،اتتحفظب مشفوع غب   رأيا تلقت الويبو  أن لمالحظة شورها عن اللجنة وأعربت . 2020
 بأنظمة ومدعومة عالية جودة ذات تزال ال للويبو  المالية البيانات بأن يفيد الذي المدقق الخارجر   استنتاج اللجنة والحظت . 2020
   بالبيان علما اللجنة أحاطت كما  . واإلبالغ الداخلية للرقابة سليمة

   الوارد اإلضافز
 االمتثال بشأن بالرأي المتعلقو  المراجعة شهادة فز

 . النظامية للقواعد

ز  ومن .28    المهمة المسائل بي 
ز  نوقشت التر :  ما المدقق الخارجر  و  اللجنة بي  انية لجنة بتقييم يتعلق فيما "1" يىل  ز  للمكاتب المب 

   للويبو  العامة الجمعية قرار  بموجب المطلوب النحو  )عىل الخارجية
 لمساهمةل استعداده عن المدقق الخارجر   أعرب - (2015 عام فز

  
وع استعراض فز انية لجنة طلبت إذا ،التقييم لهذا االختصاصات مش  ز اح يتعلق فيما "2" ؛بذلك القيام المدقق الخارجر   من المب   باقبر

المدقق  أكد - وصامة وضوحا أكب   المالية باألنظمة المتعلق النظامية للقواعد االمتثال بشأن رأيال أساس يكون بأن االستشارية اللجنة
 المناسبةصيغة ال سيتضمن فإنه ،2020 لعام المالية البيانات بشأن واحد مراجعة رأي إصدار  سيتم بينما أنه االستشارية للجنة الخارجر  
حيط . النظامية للقواعد المالية المعامالت امتثال بشأن

ُ
   ذلكب علما وأ

ز  الحادية الدورة فز  بالتوصيات يتعلق فيما "3" ؛للجنة والستي 
   الواردة
 يتعلق فيما سيما وال ،دعمه عن المدقق الخارجر   أعرب - الداخلية المراجعة لوظيفة الخارجية الجودة تقييم عن التقرير  فز

المدقق  توصيات إحدى أيضا ذلك كان  حيث ،الداخلية والضوابط المخاطر  وإدارة الحوكمة بشأن سنوي مراجعة رأي إبداء بمتطلبات
   الخارجر  
   فز

 . الماضز

   ،اللجنة أعربتو  .29
ز  الحادية دورتها فز امات حساب كيفية  إزاء البالغ قلقها عن ،والستي  ز ز  البر  الخدمة انتهاء بعد الصح   التأمي 

   المسألة هذه عىل المدقق الخارجر   يؤكد لم ولماذا
ز
امات زادت حيث ،بالتدقيق المتعلق رأيه ف ز  فرنك مليون 139.1 بمقدار  االلبر

   تغيب   إىل أساسا ترجع الزيادة أن ولوحظ . سويشي
 عتبة أن المدقق الخارجر   ممثل وأوضح . المستقبلية الطبية التكاليفأثر  تقدير  فز

ز ال" بشأن قرار ال اتخاذ كب 
   يتحقق لم ذلك وأن للغاية مرتفعة "ما مسألة عىل بر

ز
 . نظرهم وجهة من ،الويبو  حالة ف

 المالية التقارير  . جيم

 2020و 2019 عام  ل – للويبو  المالية البيانات

   ةالمالي المتعلقة بالتقارير  مسائلال اإلدارة مع اللجنة ناقشت .30
   الدورات جميع فز

ة خالل عقدت التر    . بالتقرير  المشمولة الفبر
 وفز

ز  السابعة دورتها ة شهدت الويبو  أن والحظا 2019 لعام للويبو  المالية البيانات استعرضا ،والخمسي     ناجحة مالية فبر
 . 2019 عام فز

  الواردة  اإلضافية فصاحاإل عمليات بجميع اللجنة ورحبت
   بما ،2019 لعام المالية البيانات فز

   تلك ذلك فز
   أجريت التر

 جائحة ضوء فز
   انخفاض أي تشهد ولم ماليا مستقرة كانت  المنظمة أن للجنة اإلدارة وأكدت . 19-كوفيد

   . 2019 عام خالل اإليرادات فز
 دورتها وفز

ز     أكب   تحسن قد للويبو  الماىل   األداء أن مالحظة من اتوسعد 2020 لعام للويبو  المالية البيانات واإلدارة اللجنة تراجع ،الستي 
ز
 عام ف

   للويبو  الماىل   الوضع عىل سلبا تؤثر  لم 19-كوفيد  جائحة أن اللجنة أكدت ،وإجماال . 2020
ز
 إعادة عىل اللجنة صلتوح . 2020 عام ف

 . للويبو  المالية اإلدارة عىل تأثب   أي هناك يكن لمو  االستثمار  سياسة عىل تغيب   أي يطرأ لم بأنه اإلدارة من تأكيد
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   ،اللجنة وتساءلت .31
ز  الحادية دورتها فز ز  استحقاقات تقديرات عن ،والستي     ،التقاعد بعد الموظفي 

ز  من أساسا تتألف والتر  التأمي 
اضات ملتشوت . مستقل اكتواري خبب   التقديرات هذه ويقوم بإعداد . الخدمة انتهاء بعد الصح   ز جملة أمور،االكتوارية االفبر  ، من بي 
 . الوفيات ومعدالت التقاعد ومعدالت ،الطبية لمطالباتبا الخاصة العمر  وتدرجات ،الطبية التكاليف اتجاه ومعدل ،الخصم معدل عىل

اما حساسية وكانت ز اضات بالنسبة ل الكىل   اللبر    الزيادات تؤثر  أن يمكن ،المثال سبيل عىل ،للغاية عاليةالفبر
 لتكاليفل المتوقع االتجاه فز

   أو  الطبية
ام عىل كبب    بشكل الخصم معدل فز ز    التغيب   أدىو  . الكىل   االلبر

اضات التقييم أساليب جوانب بعض فز ز  األساسية واالفبر  للتأمي 
ام زيادة إىل الخدمة انتهاء بعد الصح   ز درجت وبينما . سويشي فرنك مليون 139.1 بمبلغ االلبر

ُ
   مناسبة إفصاحعمليات  أ

 ،المالحظات فز
   التغيب   هذا أن ترى اللجنة فإن

ز  تقييم فز نهجيات الم إزاء قلقها عن اللجنة أعربت كما  . جدا كبب    الخدمة انتهاء بعد الصح   التأمي 
ز حساب ال المختلفة    الخدمة انتهاء بعد الصح   لتأمي 

 . المتحدة األمم منظومة داخل الوكاالت مختلف فز

 ةيالمحاسب سياسةال تحديثات

طِلعت .32
ُ
   ةيالمحاسب سياسةال تحديثات عىل اللجنة أ

   التغيب   تصف التر
 المحاسبة واعتبارات الممتلكات رسملة عتبات فز

 WIPO Translate أداةو  ،هةالمتشاب الصور  عن البحث خدمةو  ،WIPO Proof خدمة وه   ،الجديدة الويبو  بمنتجات المتعلقة
 والحظت . "يةالتبادل المعامالت من المحققة "اإليرادات بشأن العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايب  من  9 بالمعيار  تتعلق حسبما
   اللجنة
ز  التاسعة دورتها فز    تزال ال الجديدة المنتجات هذه خصائص أن والخمسي 

 االعتبارات تنقيح سيتم وأنه مستمر  تغب   حالة فز
   بالزيادة يتعلق وفيما . لذلك وفقا منها واالنتهاء المناسبة المحاسبية

   تبعية اتزياد وجود عدم للجنة التأكيد تم ،الممتلكات عتبة فز
 فز

   لألساس تقديرها عن أيضا اللجنة وأعربت . للويبو  بالنسبة المخاطر 
   للزيادات المنطقر

 لتكلفةل تحليل إىل تستند ألنها نظرا العتبة فز
 . والفوائد

 الداخلية والضوابط المخاطر  إدارة . دال

 2020و 2019عاما  – المخاطر  إدارة عن السنوية التقارير 

   الحالية التطورات عىل مستفيض بشكل اللجنة اإلدارة أطلعت .33
   الويبو  شهدتها التر

 . الداخلية الضوابطو  المخاطر  إدارة مجال فز
   االستباقية للخطوات تقديرها عن اللجنة وأعربت

   المخاطر  إدارة ممارسات أفضل اجمبإد يتعلق فيما اإلدارة اتخذتها التر
 أنشطة فز

 . الويبو 

   ،اإلدارة مع اللجنة استعرضتو  .34
ز  الثامنة دورتيها فز ، والخمسي  ز ز  نتقريريال والستي   2019 لعام   المخاطر  دارةإل  السنويي 

   الرئيسية اإلنجازات اإلدارة وصفتو  . التواىل   عىل ،2020و
   تحققت التر

   2019 عام فز
 والحظت . الستة المخاطر  إدارة مجاالت فز

 الويبو  ألن شورها عن اللجنة أعربت ،2020 عام تقرير  نوم . البيانات تحليالت باستخدام الداخلية الضوابط تعزيز  زيادة اللجنة
   حّصلت
   التقييم فز

 الحوكمة "2" المؤسسية؛ المخاطر  إدارة وسياسة إطار  "1" يخص فيما ("4 )المستوى "متقدم نتيجة عىل الذانر
؛ والهيكل  المتعلقة القدرات "5" حيث من ("3.5 )المستوى و"راسخ واألدوات؛ األنظمة "4" والتكامل؛ العمليات "3" التنظيم 

كة التفتيش وحدة بتقرير  يتعلق يماوف . المخاطر  ثقافة "6" حيث من ("3 )المستوى و"راسخ بالمخاطر؛  ،JIU/REP/2020/5) المشبر
  المؤسسية:  المخاطر  "إدارة

ُ
   واالستخدامات هجالن

 مالحظة بالمثل اللجنة شور  دواع   من كان  ،المتحدة"( األمم منظومة مؤسسات فز
مو  ،رسميةال غب   اتتوصيمن ال 14قد نفذت  ،2021 ديسمبر  31 بحلول ،ستكون الويبو  أن ز    وستنظر  ،أخرى توصية تنفيذ حاليا تعبر

ز
 ف

 . بالويبو  صلة ذات أخرى رسمية غب   توصيات ثالث تنفيذ إمكانية

 العالمية المخاطر 

   اإلدارة عرض تضمن .35
ز
ز  الدورة ف    العالمية المخاطر  عن جزءا الستي 

   تنوقش التر
ز
 بإدارة المعنية العمل لفرقة األخب   االجتماع ف

   وكذلك ،المتحدة األمم نطاق عىل المخاطر 
ز
   لويبو ا فريق اجتماع ف

 أقر  العام المدير  إن الماىل   المراقب وقال . المخاطر  إدارةب المعتز
   بوضوح،
   المالية الحصافة إىل الماسة الحاجة عىل وشدد المخاطر، إدارة فريق اجتماع فز

 . المقبلة للثنائية التخطيط وعند 2021 عام فز
  . المخاطر  من التخفيف وتدابب   للرصد قائمة آليات وجود للجنة الماىل   المراقب وأكد

 19-كوفيدب المتعلقة لمخاطر ل التنظيم   ستعراضاال

 . 19-بكوفيد المتعلقة للمخاطر  التنظيم   االستعراض لنتائج اإلدارة قدمته الذي التفصيىل   للعرض تقديرها عن اللجنة أعربت .36
:  ،المنظمة عىل مخاطر  تسعة وُحددت  للخطر  معرضة العمل خطة أنشطة "2" ؛كاف    بشكل األعضاء الدول مشاركة عدم "1" وه 
   كبب    انخفاض "3" ؛السفر  قيود بسبب

ز
ونية الهجمات زيادة "4" ؛الدخل ف  أو  المرصفية العمليات "6" ؛العمل استمرارية "5" ؛اإللكبر

ز  الخدمة مقدم   إخفاق "7" ؛االستثمارات قيمة انخفاض  . التحويلية المبادرات تأجيل "9" بالصحة؛ المتعلقة القضايا "8" ؛الرئيسيي 
 عن اللجنة وأعربت . للقلق رئيس   سبب يوجد ال وأنه كبب    حد إىل جيد بشكل تدار  المحددة المخاطر  جميع أن للجنة اإلدارة وأكدت
 . اإلدارة أوضحتها كما  المخاطر  إدارة عمليات عن رضاها
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 المخاطر تحمل قابلية بيان

   اإلدارة اللجنة أبلغت .37
 جائحة عن الناتجة لظروفل نظرا لمخاطر،ا تحمل قابلية يانالحاجة إىل تحديث بب دورات ثالث فز

   النقطة عىل اإلدارة افقتو و  دوري.  بشكل المخاطر  تحمل قابلية بيان بتحديث اللجنة أوصت كما  . 19-كوفيد
ت.  التر  أشارتو  أثب 

   النظر  يجري أنه إىل اإلدارة
   اإلدارة ذكرتو  سنوات.  خمس كل  ادوري المخاطر  تحمل قابلية بيان استعراض فز

ز  الحادية الدورة فز  والستي 
م أنها ز    المخاطر  تحمل قابلية بيان حديثت تعبر

   المنظمة فز
اتيجية الخطة ضوء فز  الدورة إىل وتقديمه األجل، متوسطةال الجديدة االسبر

ز  الرابعة نامج لجنةل والثالثي  انيةو  البر ز    المب 
 . 2022 سبتمبر  فز

بلغتو  .38
ُ
   كمراقب  الداخلية الرقابة شعبة مدير  بإدراج اإلدارة بقرار  اللجنة أ

 المخاطر.  إدارة فريق اجتماعات فز

  و .39
   المخاطر  بتحديث المتعلق العرض ضوء فز

، الحادية الدورة فز ز حت والستي   يتماش   بما لمخاطر ا خارطة استعراض اللجنة اقبر
اتيجية األهداف مع امج االسبر ات المتوقعة والنتائج والبر امج.  األداء ومؤش   بأن تأكيدات عىل لحصولل تقديرها عن اللجنة وأعربت والبر

ة المخاطر  ك أو  تضيع نل الكبب  بر
ُ
   معالجة دون ت

حت كما  بها.  الخاصة المحدثة المخاطر  مصفوفة فز  للتخفيف ضوابط وضع اللجنة اقبر
   التقاعد، باستحقاقات المتعلقة المخاطر  من

اما تمثل والتر ز ا  البر    كبب 
 المالية.  البيانات فز

 المعلومات وضمان األمن

دمت .40
ُ
   المسؤول من المعلومات ضمانو  األمن بشأن شاملة إحاطة للجنة ق

   باإلنجازات اللجنة وأعجبت . الرئيس   األمتز
 التر

   تحققت
اتيجية تنفيذ فز ة المعلومات ضمان اسبر اتيجية، األمن وخطة 2021-2016 للفبر  المعمول والعمليات األنظمة وكذلك االسبر

   المستمرة.  التحسينات لضمان حاليا بها
ز  وفز    عالية مرتبة يحتالن يزاالن ال البيانات خرق وخطر  اإلرهاب أن اللجنة الحظت حي 

 فز
 أمن وأن جيد بشكل تدار  األخرى المخاطر  وجميع المخاطر  هذه أن إىل باالطمئنان شعرت أنها إال المخاطر، لمستويات الويبو  خريطة

   المسؤول وأكد . يتأثر  لم المعلومات
 يجري أنهب جنةللا طمأن كما  . اآلن حتر  يتحقق لم المحددة المخاطر  من أيا أن الرئيس   األمتز

 أيضا اللجنة طمأنو  الخدمات.  مقدم   مخاطر  وتقييمات الخدمات مقدم   تنوي    ع خالل من للمخاطر  للتصدي خطوات اتخاذ بالفعل
يد نظام أمن بشأن    البر

ونز  وال ،جيد بشكل محمية الويبو  وعمليات أنظمة أن إىل باالطمئنان اللجنة شعرت عام، وبشكل للويبو.  اإللكبر
 . 19-كوفيد  جائحة أثناء سيما

ية الموارد إدارة  البش 

ز  اللجنة عقدت .41    ،جلستي 
ز  السابعة دورتيها فز ، والحادية والخمسي  ز (، )عىل بالنيابة والمدير  المدير  مع والستي   دارةإل  التواىل 

ية.  الموارد    البش 
ز  السابعة ةدور ال وفز  2018/2019 الويبو  أداء تقرير  بشأن المستجدات آخر  عىل اللجنة المدير  أطلع ،للجنة والخمسي 

ز  التوازن إىل التحديد وجه عىل وأشار  ز  بي     الجنسي 
 أيضا المدير  وأشار  . اعضو  دولة 121 من المستمدة لويبو ل المتنوعة العاملة ىقو ال فز

ز  إىل والحاجة الرقمنة، تزايد مع للتعامل المناسبة للمهارات العاملة القوى امتالك إىل الحاجة إىل ز  تعيي   بالمهارات يتمتعون موظفي 
اءاتالب المتعلق العمل عبء مع للتعامل المناسبة اللغوية    اآلسيوية.  المنطقة من بر

، الحادية الدورة وفز ز  بالنيابة المدير  أطلع والستي 
ية الموارد سياسات عىل اللجنة ز  وحالة األخرى، الهامة والمبادرات واألنشطة الرئيسية، البش   ،19-كوفيد  جائحة خالل الموظفي 

.  التحرش وكذلك الجنس   واالعتداء الجنس   واالستغالل  ترتيبات بشأن الجديدة الرئيسية بالسياسات علما اللجنة وأحاطت الجنس 
ز  والمساواة الوالدية، واإلجازة المرنة، العمل ز  بي  اتيجية المتعلقة ةوالسياس الجنسي   اإلعاقة.  منظور  إلدماج المتحدة األمم باسبر

اتيجية تكييف جرى هأن اللجنة الحظت ،جائحةلل الويبو  باستجابة يتعلق وفيما .42 ية الموارد اسبر ة البش  بما  2021-2017 للفبر
ز  يتعلق فيما سيما وال ،الحالية لبيئةيناسب ا ز  بسياستي   اللجنة وشعرت والتقدير.  المكافآت وبرنامج الوقت إدارة بشأن رئيسيتي 

ية الموارد إدارة أنظمة أن إىل باالطمئنان  شعة عىل للحفاظ الحالية عدبُ  عن العمل ترتيبات من المستفادة الدروس لرصد موجودة البش 
  اال المنظمة
   دائم تغيب   أي أن ىلإ اللجنة طمأنة جرى كما  . ستجابةفز

 استشارة تتم وأنه صحيح، بشكل وُيدار  بحذر  نفذسيُ  العمل بيئة فز
ز  مجلس ية الموارد مسائل من العديد بشأن الموظفي     النجاح لضمان البش 

ز
   ألزمةا مواجهة ف

 . جائحةال هاتأحدث التر

حت .43    تؤخذ أن اللجنة واقبر
ز
ز  المثلياتمجتمع  شواغل االعتبار  ف  الجنسية الهوية ومغايري الجنس   الميل ومزدوجر   والمثليي 

ز  صفات وحامىل   الجنسانية الهوية وأحرار  ية الموارد سياسات صياغة عند الجنسي   المتعلقة بالسياسات يتعلق وفيما للويبو.  البش 
ز  واالعتداء باالستغالل ، التحرش بشأن وأيضا الجنسيي  حت الجنس     أنه اللجنة اقبر

ز  يوضح أن ينبغز ز  للموظفي   الضحايا أو  والمشتكي 
ز     يتجهون أين إىل المحتملي 

ز
  و  والالحقة.  األوىل االتصال نقاط هم ومن المنظمة ف

   النظر  ينبغز
ز
ز  غب   والدعم للتشاور  قناة ف  الرسميي 

ز     الوظيفة بهذه ُيعهدو  . الداخلية الرقابة شعبة إىل رسميا رسمية شكوى تقديم قبل للموظفي 
 رئيس إىل المتحدة األمم منظمات بعض فز

 . األخالقيات مكتب

 األعمال استمرارية إدارة

 نفسب يتعلق ماوفي . 19-كوفيد  جائحة خالل تنفيذها تم كما  األعمال استمرارية إدارة لفعالية تقديرها عن اللجنة أعربت .44
 المكتب".  إىل "العودة خطط تنفيذ سيتم كيف  ترى أن اللجنة تود الموضوع،
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يات  المشبر

يات شعبة ةمدير  تقدم .45 يات.  المتعلقة المسائل بشأن اللجنة إىل تحديثا والسفر  المشبر  شورها عن اللجنة وأعربت بالمشبر
   األخب   التحديث منذ الرئيسية اإلنجازات لمالحظة

   الطابع إضفاء وتحديدا ،2016 عام فز
يات، وظيفة عىل المهتز  وأتمتة المشبر

   ةكنممال الحاالت عن اللجنة واستفشت . العمليات وتعزيز  وتحديثهما، التنظيم   واإلطار  الحوكمة إطار  واستعراض األنظمة،
 التر

اء اتإجراء مثل ،محتملة مخاطر  عىل تنطوي  مع المفرطة واأللفة العطاءات، لتقديم الالحقة والمفاوضات ،ةالمعياري غب   الش 
، جزاءات قائمة بشأن توضيحا وطلبت الموردين، ز يات، عن المسؤول المستوى الرفيع الموظف من والتفويض البائعي   وعملية المشبر
، التفويض    موجودة الموضوعات بهذه الصلة ذات الضوابط ألن ارتياحها عن وأعربت الفرع 

 علما اللجنة أحاطت كما  . الويبو  فز
ونية للعطاءات جديدة منصة اختيار  وه   ،2020 لعام بالمشاري    ع  بشأن التفاوض مع عروض تقديم طلب وتنفيذ وتنفيذها، اإللكبر
 . الرقمية السوق واستخدام متخصصة، أو  معقدة خدمات

 الرقابة توصيات تنفيذ . هاء

   الداخلية الرقابة شعبة مع اللجنة استعرضت .46
ة خالل الدورات جميع فز  الرقابة توصيات تنفيذ حالة بالتقرير  المشمولة الفبر

 إيالء مع اإلغالق، وعمليات بالتحركات علما اللجنة وأحاطت . االستشارية واللجنة المدقق الخارجر  و  الداخلية الرقابة شعبة من المقدمة
  ال تزال  والتوصيات العالية األولوية ذات للتوصيات خاص اهتمام

ة منذ معلقةالتر حت كماو  طويلة.  فبر  بعض دعوة تمت اللجنة، اقبر
امج مديري   تنتظر  المعلقة التوصيات الستعراض البر

ز  عن ذلك أثمر  وقد التنفيذ.  التر امج مديري فهم تحسي   التوصيات تنفيذ لحالة البر
   التوصيات من عدد تحديد إىل باإلضافة

   الموحدة النهائية بالمراجعة رهنا إغالقها، يمكن التر
 الداخلية.  الرقابة شعبة تجري  ها التر

   العالية.  األولوية ذات القديمة التوصيات وأهمية صالحية استمرار  عن الداخلية الرقابة شعبة اللجنة سألت كما   .47
 هذا وفز

 إعادة عىل الداخلية الرقابة شعبة وشجع اللجنة لمداخلة تقديره عن والتنظيم اإلدارة لقطاع السابق العام المدير  مساعد أعرب الصدد،
 أو  صلة ذات تعد لم أنها تقرر  إذا إغالقها، أو  بالكامل التوصيات بتنفيذ إما قرار  إىل والتوصل المعلقة للتوصيات الكامل السياق تقييم
   التأخب   أسباب اللجنة واستكشفت جديدة.  أنظمة أو  أحداث محلها تحل

 حدث عىل يعتمد بعضها أن ولوحظ . التوصيات تنفيذ فز
ز  لقطاعاتل شاملة تعاون عمليات أخرى توصيات وتشمل . المديرين كبار   من ضافيةاإل موافقاتال مثل آخر، امج بي   اللجنة وأشارت . البر
   النظر  الداخلية الرقابة شعبةتعيد  أن إىل

ة منذ المعلقة التوصيات فز    التوصيات لتحديد طويلة فبر
 إن وإغالقها األحداث تجاوزتها التر

ز     المنهجية القضايا عن أيضا اللجنة واستفشت . قديمة أنها تبي 
ها يمكن التر ز  المفتوحة.  التوصيات طبيعة من تميب 

   جوهرية ضعف مواطن أي عن اللجنة واستفشت .48
تب ال المعلقة التوصيات طبيعة أن بدا حيث األنظمة فز  من آثار  عليها تبر

ا تؤثر  أن شأنها ة  مخاطر  توجد ال بأنه االستشارية اللجنة تقييم مع الداخلية الرقابة شعبة اتفقتو  المالية.  البيانات عىل اجوهري تأثب   كبب 
   مجاالت ناكه لكنو  الداخلية، الضوابطو  الحوكمة بشأن

.  إىل تحتاج فجوات من تعانز ز جريو  تحسي 
ُ
 عىل للتأكيد األولويات ترتيب أ

 عمليات تركز  كانت  إذا ما تقييم إعادة عىل الداخلية الرقابة شعبة اللجنة وشجعت التوصيات.  لتنفيذ إجراءات التخاذ الملحة الحاجة
   تدقيقال

 المخاطر.  عالية المجاالت عىل هاتجري   التر

ز  األخالقيات . واو   المظالم وأمي 

 األخالقيات مكتب

 للتنسيق الويبو  لجنة إىل المقدم األخالقيات لمكتب السنوي التقرير  ةالسابق األخالقيات مكتب ةرئيس مع اللجنة ناقشت .49
(WO/CC/78/INF/2 .) الرئيسية، باألنشطة علما اللجنة وأحاطت   

ز  وع   إذكاء تشمل التر  الشية المشورة وإسداء وتدريبهم، الموظفي 
، إىل ز  بالدراسة يتعلق وفيما . األخالقيات لمكتب المخصصة السياسات وتنفيذ السياسات، وصياغة والمعايب   القواعد ووضع الموظفي 

   االستقصائية
ام األخالقية الويبو  بمبادئ الوع   حول أجريت التر ز حت المبادئ، بهذه وااللبر    الكشف اللجنة اقبر

 جميع عن المستقبل فز
ز  األفراد    االستقصائية بالدراسة المشمولي 

   االستقصائية الدراسة نتائج وضع أجل من السنوي التقرير  فز
 . المناسب السياق فز

 الذي قدمته الشفوي بالتحديث علما وأحاطت ،2020 لعام األخالقيات لمكتب النهائية العمل خطة أيضا اللجنة استعرضتو  .50
 . جائحةال بسبب ألغيت قد األنشطة بعض أن اللجنة والحظت الالحقة.  الدورات خالل تنفيذها بشأن األخالقيات مكتب ةرئيس

، تكتمل، لم 2021 لعام السنوية العمل خطة أن أيضا اللجنة الحظتو  ، الدورة خالل عرضها كنالمم من يكن مل وبالتاىل  ز  كان  كما  الستي 
ات هناك كانت  كما  . قبل من مقررا    تأخب 

ز
ز  تصديق ف    األخالقيات مدونة عىل الموظفي 

ز
 االنتقام. ب المتعلقة سياسةال وضع وف

بلغتو  .51
ُ
   اللجنة، أ

، دورتها فز ز ز  الستي     تقاعدت أن المقرر  الوظيفة، ةشاغل محل ليحل المؤقت األخالقيات مكتب رئيس بتعيي 
 فز

 المؤقت األخالقيات مكتب رئيس منح لضمان االنتقال عىل ركزت بأنها اللجنة األخالقيات مكتب رئيسة وأبلغت . 2021 مارس 31
 األخالقيات.  وظيفة أداء من لتمكينه المهمة الوثائق جميع عىل االطالع إمكانية
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   اللجنة التقتو  .52
ز  الحادية دورتها فز    منصبه شغل الذي المؤقت، األخالقيات مكتب رئيس ميتشل، ديفيد بالسيد والستي 

 1 فز
   ،2020 سبتمبر  نهاية حتر  عقده وسيستمر  . ةالسابق الوظيفة ةشاغل تقاعد بعد ،2020 أبريل

ز  تم قد سيكون الوقت ذلك وفز  تعيي 
وع الشكر، مع اللجنة، أقرتو  الجديد.  األخالقيات مكتب مدير   األخالقيات مكتب أعده الذي 2020 لعام السنوي التقرير  بمش 

مجية المقدم والعرض    المستخدمو  باوربوينت ببر
نامج فز    البر

ز  التعريقز  اللجنة المؤقت األخالقيات مكتب رئيس أبلغ كما  الجدد.  للقادمي 
نت.  عبر  التدريب وأنشطة المصالح وإعالن الماىل   اإلفصاح بيانات استعراض مثل اآلن، حتر  إنجازه تم بما  عن اللجنة وأعربت اإلنبر

   بالتوفيق له تمنياتها
 مهامه.  الجديد األخالقيات مكتب رئيس توىل   إىل تتطلع أنها عنو  المتبقية، األشهر  فز

ز   المظالم أمي 

ز  قدم .53  وأعربت . 2019 إىل 2016 من السنوات عن عامة لمحة أيضا تضمن والذي ،2019 لعام أنشطته تقرير  المظالم أمي 
اعات حل بطلبات مقارنة الوقائية، اإلجراءات نحو  االتجاه لتصاعد ارتياحها عن اللجنة ز  هذا أن عىل ووافقت والموحدة، المفتوحة البز
  وت مرغوب اتجاه

 . تعزيزه زيادة نبغز

ز  علما اللجنة وأحاطت .54 ز لا الشاملة األرب  ع التوصيات من بتوصيتي  .  العام من اتكررت لتي   
 المتعلقة الدراسة إىل وأشارت الماضز

ز  المساواة قضاياب ز  بي  .  المديرين تدريب ودعم الجماع   والتعاون حوار ال أجل من الكفاءات تكوين إىل والحاجة الجنسي  ز  المتوسطي 
 ذلك مع لكنهاو  ملزمة، غب   اعتبارها ويمكن استشارية طبيعة ذات التوصيات بأن اللجنة أقرت التوصيات، تنفيذ تعقيدات إىل وبالنظر 
   أملها عن اللجنة أعربتو  المنظمة.  لنمو  مهمة

   النظر  لضمان رصد آلية إنشاء فز
ز  توصيات فز  . تام بشكل وتنفيذها المظالم أمي 

ز  لوظيفة األقران استعراض أن اللجنة وأوضحت    المظالم أمي 
 . أيضا مفيدا يكون قد الويبو  فز

 أخرى مسائل . زاي

 والتسيب   والمالية اإلدارة لقطاع العام المدير  مساعد من إحاطة

ات لدورة  عىل اللجنة التسيب  و  والمالية اإلدارة لقطاع العام المدير  مساعد أطلع .55 ز   القطاع، ومن ضمنه التجهب 
العمل الجاري فز

انية القادمة ز نامج والمب     لإلحاطة شكرها عن اللجنة وأعربت . لجنة البر
 العام.  المدير  مساعد قدمها التر

 الويبو واستجابة 19-كوفيد  جائحة أثر  عن إحاطة

   ،اللجنة الماىل   المراقب أطلع .56
، التاسعة دورتها فز ز  اللجنة وأبدت الويبو.  واستجابة 19-كوفيد  جائحة أثر  عىل والخمسي 

 لفعالية ارتياحها عن اللجنة وأعربت . واحتماليتها المحددة المخاطر  أثر  تقييم سيما وال المخاطر، تقييم عمليات شمولية إزاء اطمئنانها
ة بعد ممتاز  بشكل انخرط قد الجديد العام المدير  أن لمالحظة شورها وأبدت المخاطر  إدارة فريق ة فبر ز  وأحاطت . انتخابه من وجب 
   المخاطر  إدارة لنظام النضج من العاىل   بالمستوى علما اللجنة

 ممارسة يعتبر  وال إدارتها عمليات من يتجزأ ال جزء وهو  الويبو، فز
 رضاها عن اللجنة وأعربت . 19-كوفيد  بجائحة المتعلقة للمخاطر  مناسب بشكل التصدي من الويبو  تمكنت السبب، ولهذا . منفصلة

ة التخفيف تدابب   عن  . األول الدفاع خط ومشاركة المخاطر  رصد ووتب 

  لويبو ل المالية نتائجال توقعات/تنبؤات بشأن إحاطة

اء كبب    اللجنة دعت .57 ز  الخبر ز  التاسعة دورتها لحضور  االقتصاديي     التنبؤات إجراء كيفية  عن إحاطة لتقديم والخمسي 
 الويبو، فز

اء كبب    ووصف . جائحةال حالة إىل بالنظر  باإليرادات، التنبؤ  سيما وال ز  الخبر    التنبؤ  نموذج االقتصاديي 
 من مزي    ج عىل يعتمد الذي التقتز

ة االتجاهات بلغت . التاريخية البيانات أساس عىل األجل والمتوسطة األجل القصب 
ُ
 التوقعات، دقة من التحقق أجل من أنهب اللجنة وأ

جري
ُ
 ارتفاع بسبب التنبؤ  تعليق تم ،19-كوفيد  جائحةل ونتيجة الالحقة.  الفعلية باألحداث التوقعات وقورنت رجغ   بأثر  استعراض أ

.  عدم مستوى ز ستأنف ولم كثب،  عن رصدالو  التتبع إىل اللجوء تم ذلك، من وبدال اليقي 
ُ
   إال اتالتنبؤ  ت

ز
 عدم وبسبب . 2020 أكتوبر  ف

ز     أمله عن أعرب سائدا، زال ما الذي اليقي 
ز
 توقعمن المعقول  أن إىل وأشار  . قريب عما جائحةال هذا عن الناجمة األزمة عىل التغلب ف

اءات بشأن التعاون معاهدة نظام نمو   . البر

 الويبو استثمارات تقارير 

   اللجنة إىل اإلدارة قدمت األعضاء، الدول طلب عىل بناء .58
 مراقبة وتقارير  الشهرية االستثمار  أداء تقارير  دوراتها من دورة كل  فز

   الشهرية، االستثمار 
 المعلومات نقل عىل يقترص  دورها أن توضح أن اللجنة وتود . التواىل   عىل والمتعهد، االستثمار  مستشارو  أعدها التر

   الواردة
   ضمانات أي تقدم وال االستثمار  مراقبة وتقرير  االستثمار  أداء تقرير  فز

 . الصدد هذا فز

ةال خالل المقدمة المعلومات أن اللجنة أكدت ،2021 مايو  حتر و  2020 أبريل منللتقارير دورية الستعراضات بناء عىل االو  .59  فبر
   المدرجة األدوات جميع أن أظهرت االستشارية اللجنة تقرير ب المشمولة

 فقامنها النتائج المتوقعة  حققت الويبو  استثمارات حافظة فز
اتيجية وفقا إدارتها توتم االستثمار، سوق مؤش  ل  أية عن يبلغ لم المتعهد أن اللجنة تؤكد ذلك، إىل وباإلضافة المعلنة.  االستثمار  السبر
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رة استثناءات أية عن وال سلبية، أو  نشطة كانت  سواء خروقات،    اللجنة أكدت ذلك، ومع . مبر
ز  الثامنة دورتها فز  المتعهد أن والخمسي 

رة، االستثناءات بعض عن أبلغ    طفيفة، كانت  وإن المبر
 . 2020 يوليو  فز

ز و .60   دورتها الستي 
مت  ،فز

ّ
 من ا اللجنةتسل

 
ات بأي تقم لم الويبو  أنب إلدارةتأكيدا    تغيب 

 جائحة بداية منذ االستثمار  سياسة فز
  هذا الموضوع  بشأن اإلدارةإىل  استفساراوجهت  قد اللجنة كانتو  . 19-كوفيد

ز  السادسة دورتها فز  (. WO/IAOC/56/2) والخمسي 

كة التفتيش وحدة توصيات   المشبر

كة التفتيش وحدة نع صادرة توصية 38 تنفيذ حالة اللجنة استعرضت .61 ز  الرؤساء إىل وموجهة المشبر  للمنظمات التنفيذيي 
   المشاركة
كة التفتيش وحدة فز كة التفتيش لوحدة تقارير  من 11 عدده بما التوصيات هذه وتتعلق . المشبر  بتاري    خ )خمسة المشبر

بلغ ،2020 مايو  نهاية وحتر  . (2012 بتاري    خ وواحد 2016 بتاري    خ وثالثة ،2018 بتاري    خ واثنان ،2019
ُ
   55 )أو  21 عن أ

 من المائة( فز
   27 )أو  10و "منفذة"، بأنها 38 عددها البالغ التوصيات

ز  التنفيذ"، "قيد المائة( فز    5 )أو  واثنتي 
   13 )أو  5و تبدأ" "لم المائة( فز

 فز
ز  من ذلك، عىل وعالوة . بالويبو  صلة ذات ليست أو  النظر  قيد إما ألنها حالتها عن ُيبلغ لم المائة(  ،38 عددها البالغ التوصيات بي 
   بالتغيب   علما اللجنة أحاطت

 توصية وانتقلت "منفذة"، إىل "التنفيذ قيد" من توصيات أرب  ع )انتقلت توصيات ست تنفيذ حالة فز
   تنفيذ حالة أن اللجنة والحظت . "منفذة"( إىل تبدأ" "لم من أخرى توصية وانتقلت التنفيذ"، "قيد إىل تبدأ" "لم من واحدة

 ثمانز
   التوصيات هذهخاصة ب مدخالت األمانة وستلتمس . اإلدارة من اإليضاح من مزيد إىل تحتاج توصية 38 أصل من توصيات

 فز
 المناسب.  الوقت

حة التعديالت  للرقابة المستقلة االستشارية اللجنة اختصاصات عىل المقبر

 لموافقة ونظرا . االستشارية اللجنة وعضوية وعمل ومسؤوليات دور  األقل عىل سنوات ثالث كل  األعضاء الدول تستعرض .62
   استعراض آخر  عىل للويبو  العامة الجمعية

   التاىل   االستعراض إجراء يحل موعد (،WO/PBC/28/3 )الوثيقة 2018 أكتوبر  فز
 عام فز

   اللجنة بدأت قدو  . 2021
ز  دورتها فز  التفتيش وحدة وتوصيات السنوية، الذاتية تقييماتها نتائج مراعاة خالل من استعراضها الستي 

كة،    والرقابة المراجعة لجان استعراض" ،JIU/REP/2019/6) المشبر
 بتقييم صلة ذات توصيات وأي "(،المتحدة األمم منظومة فز

  الذي الخارجر   لجودةا
ُ
   وتقرر  . الداخىل   التدقيق وظيفةل مؤخرا تماخت

ز  الحادية الدورة فز  إىل التنقيحات مناقشة إرجاء للجنة والستي 
   اللجنة قرار  أخذ كما  الحق.  تاري    خ

.  المستشار  مكتب ومع األعضاء الدول مع مشاورات جراءإل  الالزم الوقت االعتبار  فز  
 القانونز

   اللجنة واجتمعت .63
ز  الحادية دورتها فز ز األ مع والستي    هيئساعد ي ذال االختيار  هيئةالسابق ل مي 

  اختيار  تر
ز فز عملية  سابقتي 

ز األ وقدم . االستشارية للجنةجدد  أعضاء اختيار  حة وثيقةالسابق  مي   اللجنة أعضاء اختيار  "إجراء تصف ومستقلة بذاتها قائمة مقبر
   توافق إىل التوصل وتم المحددة األحكام ونوقشت جديد.  رابع كمرفق  والئحته الماىل   بالنظام إلرفاقها للويبو" التابعة االستشارية

 فز
ات بشأن اآلراء حة.  التغيب  ز األ وأشار  المقبر    أنه، إىلالسابق مي 

 الوثيقة محل ستحل فإنها الوثيقة عىل األعضاء الدول موافقة حالة فز
WO/GA/39/13،   

 للغرض.  مناسبة تعد ولم قديمة تعتبر  التر

 الختامية المالحظات رابعا. 

 لقطاع السابق العام المدير  مساعدو  ،الحاىل   العام والمدير  السابق العام للمدير  تقديرها عن تعرب أن االستشارية اللجنة تود .64
، والمراقب ،والتسيب   والمالية اإلدارة لقطاع الحاىل   العام المدير  مساعد وكذلك والتنظيم اإلدارة  الداخلية الرقابة شعبة يومدير  الماىل 
ية الموارد وإدارة يات شعبةو  البش   األخالقيات مكتب ورئيس ةالسابق األخالقيات مكتب ةورئيس ،المالية الشؤون شعبةو  والسفر  المشبر

   مسؤولوال ،المؤقت
اء كبب  و  ،الرئيس   األمتز ز  الخبر ز  ،االقتصاديي  امج، ومديري المظالم، وأمي   ملتوافره ،المدقق الخارجر   وكذلك البر

   موانفتاحه مووضوحه
ز
 المقدمة.  وللمعلومات اللجنة، مع المنتظم متفاعله ف

 الوثيقة[ ]نهاية




