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 2022أبريل  14التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 الدورة الرابعة والثالثون
 2022يوليو  1يونيو إىل  27جنيف، من 

 التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية

 األمانة من إعداد 

 للفقرة  
ً
م مدير شعبة الرقابة الداخلية، وفقا

ِّ
 إىل الجمعية العامة للمنظمة  47يقد

ً
 موجزا

ً
 سنويا

ً
من ميثاق الرقابة الداخلية، تقريرا

انية )التقرير السنوي(.  ز نامج والمب  ن األنشطة ويوفر هذا التقرير معلومات ع العالمية للملكية الفكرية )الويبو( عن طريق لجنة البر
ة المشمولة بالتقرير من  ي اضطلعت بها شعبة الرقابة الداخلية عىل مدى الفبر

 . 2021ديسمبر  31إىل  2021يناير  1الرئيسية التر

حة.    وفيما يىلي فقرة القرار المقبر

انية الجمعية العامة   ز نامج والمب  أوصت لجنة البر
 بمضمون "التقرير

ً
السنوي لمدير  للويبو باإلحاطة علما

 (. WO/PBC/34/5 شعبة الرقابة الداخلية" )الوثيقة

 لمدير شعبة الرقابة الداخلية[ ]يىلي ذلك التقرير السنوي
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ي ز ي النص اإلنكلي 
ز
 قائمة المخترصات المستخدمة ف

 

AIMS نظام التسيب  اإلداري المتكامل 

BI الرؤى السلوكية 

CDIP اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية 

COVID-19 وس كورونا  مرض فب 

DAC شعبة البلدان العربية 

ERM إدارة المخاطر المؤسسية 

HRMD ية  إدارة الموارد البشر

IAOC اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة 

IOC ميثاق الرقابة الداخلية 

IOD شعبة الرقابة الداخلية 

IP الملكية الفكرية 

IT تكنولوجيا المعلومات 

MIR تقرير التبعات اإلدارية 

MTSP اتيجية المتوسطة األجل  الخطة االسبر

NIPS اتيجية الوطنية للملكية الفكرية  االسبر

OI التعميم اإلداري 

PBC انية ز نامج والمب   لجنة البر

PD بيانات األداء 

QAIP ي وتحسينها  برنامج ضمان جودة العمل الرقانر

SMART  د وقابل للقياس ويمكن
َّ
د المدةُمحد

َّ
 تحقيقه وعمىلي المنىح وُمحد

TA المساعدة التقنية 

UN األمم المتحدة 

UNEG ي بالتقييم
 فريق األمم المتحدة المعتز

WIPO المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

WPR تقرير أداء الويبو 
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 معلومات أساسية

للملكية الفكرية )الويبو( هو توفب  رقابة داخلية مستقلة وفعالة الغرض من شعبة الرقابة الداخلية التابعة للمنظمة العالمية  .1
ي ميثاق الرقابة الداخلية. 

ز
 لألحكام المنصوص عليها ف

ً
 للمنظمة، وفقا

ي ميثاق الرقابة الداخلية .2
 إىل الجمعية العامة للويبو عن طريق  1ويقضز

ً
 موجزا

ً
 سنويا

ً
م مدير شعبة الرقابة الداخلية تقريرا

ِّ
بأن يقد

انية. لجنة ال ز نامج والمب  ة المشمولة بالتقرير،  بر ي أثناء الفبر
ز
نجزت ف

ُ
ي أ
م التقرير السنوي لمحة عامة عن أنشطة الرقابة الداخلية التر

ِّ
ويقد

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

ي ذلك نطاق هذه األنشطة وأهدافها والجدول الزمتز
ز
 بما ف

 لميثاق ا .3
ً
وع التقرير السنوي ووفقا مت إىل المدير العام واللجنة االستشارية المستقلة للرقابة نسخة من مشر

ِّ
د
ُ
لرقابة الداخلية، ق

ي النسخة النهائية من التقرير. 
ز
خذ بتلك التعليقات ف

ُ
 لتقديم تعليقات عليه، وأ

ة المشمولة بالتقرير  أبرز أحداث الفير

ي عام  .4
ز
وس كورونا )كوفيدالمخاطر وحاالت عدم ال 2021استمرت ف ز الناجمة عن جائحة مرض فب   19-يقي 

ً
ا ي أثرت تأثب 

( التر
ي عام 

ز
 ف
ً
ا ي  . 2020كبب 

ز
 حد ممكن من تأثب  الجائحة ف

ولذلك، واصلت الويبو اتخاذ تدابب  استثنائية لحماية األرواح والتقليل إىل أدنز
ي هذا المقام، تود شعبة الرقابة الداخلية أن تشكر جميع ال عملها. 

ز
ي ضمان وف

ز
ز ف ز المشاركي  ي الويبو ومقدمي الخدمات الخارجيي 

ز
زمالء ف

 أفضل.  2022وإننا نأمل بل نتطلع إىل أن يكون عام  سالمتنا ودعم عملنا عن ُبعد. 
ً
 عاما

شهد استعراض وتعديل إطار اإلدارة القائمة عىل النتائج للسنوات المقبلة، ووضع  2021وتالحظ شعبة الرقابة الداخلية أن عام  .5
اتيجية جديدة. ر  ة  ؤية اسبر اتيجية جديدة متوسطة األجل للفبر صدرت خطة اسبر

ُ
اتيجية  2026-2022وقد أ تحتوي عىل بيان لالسبر
اتيجية لعاَمي  يقوم عىل أرب  ع ركائز وأساس. 

 اسبر
ً
 إىل دعم هذه المبادرة، وضعت شعبة الرقابة الداخلية أيضا

ً
 2023و 2022وسعيا

اتيج ي تحقيق تتماشر مع الخطة االسبر
اتيجية لدعم المنظمة فز  من المبادرات االسبر

ً
نفذ عددا

ُ
ية المتوسطة األجل، وست

ها ز .  تركب  ي اتيىحر  االسبر

ي تعزيز الضوابط والمساءلة والشفافية والتعلم عن طريق إدراج  .6
وتواصل شعبة الرقابة الداخلية تقديم الدعم إىل الويبو فز

ي إدارة المخاطر  أدوات وممارسات مبتكرة ومناسبة للغرض المتوخز 
َ
ي مجاىل

ها فز من شأنها أن تساعد الويبو عىل االرتقاء بمعايب 
هما.  امج وغب   وتنفيذ البر

ز مراجعي الحسابات  .7 ي تجمع بي 
ز القطاعات والتر كة بي 

ي عمليات التعاون المشبر
وتواصل شعبة الرقابة الداخلية المشاركة فز

اء التحقيق والتقييم.  ز وخبر امج الويبو. وترمي أعمال الت والمدققي   لبر
ً
 وتعمقا

ً
 "استعراض  عاون هذه إىل تقديم تدقيق أكبر اكتماال

ّ
وُيعد

ز عىل الوظائف الثالث لشعبة الرقابة الداخلية.  ي تطلبت تعاون القائمي 
ي أثناء الجائحة" أحد األعمال التر

 إدارة الويبو لألزمات فز

 تقديم المشورة واالستشارات فيما يخص أنشطة التقييم. ووسعت شعبة الرقابة الداخلية نطاق خدماتها االستشارية لتشمل  .8
وكان من ضمن األمثلة عىل ذلك تقديم المشورة بشأن العملية والجودة والمدخالت الخاصة بأداة تقنية تغطي أنشطة قطاع التنمية 

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.  ي لالسبر
ات األساسية والتقييم الذانر  فيما يتعلق بتحديد المؤشر

 لدعم تحليالت البيانات والمراجعة المستمرة للحسابات، وهو ما سيعزز أعمال  .9
ً
وعا وأنجزت شعبة الرقابة الداخلية مشر

ي تضطلع بها الشعبة. 
ي تهيئة الظروف المناسبة للتمكن من إبداء رأي عام  الضمان التر

وهذه خطوة أوىل لدعم شعبة الرقابة الداخلية فز
ي بيان الويبو بشأن الرقابة

 . 2025الداخلية بحلول عام  فز

، انتهت شعبة الرقابة الداخلية من االنتقال إىل نظام جديد إلدارة التدقيق والتوصيات مزود بتكنولوجيا حديثة وخصائص  .10
ً
ا وأخب 

امات الرقابية وإدارة التوصيات.  ز ي الوفاء بااللبر
 جديدة تدعم الفعالية والكفاءة فز

 مبادئ التخطيط

 من العوامل منها تقييم المخاطر ودراسة الجدوى واألثر راعت شعبة الرقابة الدا .11
ً
ي وضع خطة عمل الرقابة الداخلية عددا

خلية فز
متها إدارة الويبو والدول األعضاء والموارد المتاحة. 

ّ
ي قد

ي البلد ودورة الرقابة واآلراء التر
وع خطة عمل الرقابة الداخلية، قبل  فز م مشر

ِّ
د
ُ
وق

 للفقرة وضع الصيغة النهائية له، إىل 
ً
)أ( من ميثاق 28اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة الستعراضه وتقديم المشورة بشأنه وفقا

 . 2الرقابة الداخلية

                                                
ز  1  من ميثاق الرقابة الداخلية.  48و 47انظر الفقرتي 
وع خطة عمل من ميثاق الرقابة الداخلية  28تحدد الفقرة  2 م مدير الشعبة مشر

ِّ
: "يقد  عىل ما يىلي

ً
المهام وأساليب العمل، وتنص تحديدا

 الرقابة الداخلية، قبل وضع الصيغة النهائية لها، إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة لمراجعتها وإبداء الرأي فيها."
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ي  .12
ز
 لالزدواجية المحتملة ف

ً
ي استخدام الموارد المحدودة وتفاديا

ز
 للفعالية ف

ً
 ألكبر قدر من التغطية الرقابية واستمثاال

ً
وتحقيقا

كة األنشطة، راعت شعبة الرقا ي ووحدة التفتيش المشبر  العمل الذي أنجزته هيئات رقابة أخرى مثل المدقق الخارخر
ً
بة الداخلية أيضا

ي طلبتها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية. 
 عن التقييمات التر

ً
 فضال

 المعايي  المهنية

لزامية لإلطار الدوىلي للممارسات المهنية الخاصة تضطلع شعبة الرقابة الداخلية بأنشطتها الرقابية بما يتوافق مع العنارص اإل .13
، والمبادئ األساسية  ي ذلك المعايب  األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخىلي

ز
، بما ف ز ز الداخليي  الذي أصدره معهد المدققي 

، ومدونة السلوك.  ، وتعريف التدقيق الداخىلي  للممارسة المهنية للتدقيق الداخىلي

ي تجري  ها شعبة الرقابة الداخلية مع المبادئ التوجيهية الموحدة والمبادئ التوجيهية وبالمثل، تتماشر أعما .14
ل التحقيق التر

 . ز ز الدوليي  ي أقرها مؤتمر المحققي 
 للتحقيق التر

ي تجري  ها للمعايب  الدولية لممارسات التقييم كما حددها فريق األمم  .15
ي أنشطة التقييم التر

ز
وتمتثل شعبة الرقابة الداخلية ف

ي بالتقييم.  المتحدة
 المعتز

ي 
ز
 تعميم مراعاة المنظور الجنسان

ز المرأة ) .16 ز وتمكي  ز الجنسي  ي سياق تقرير أداء برنامج األمم المتحدة للمساواة بي 
ز
ز UN-SWAPف ( وفيما يتعلق بالمساواة بي 

ي عمل شعبة الرقابة الداخلية، ألغراض المراجعة والتقييم، يجوز 
ز
ي ف

ز وتعميم المنظور الجنسانز اإلبالغ عن األوضاع الجنسي 
 التالية:  واإلجراءات

ي أثناء التخطيط السنوي وتقييم المخاطر؛ (أ)
ي الشؤون الجنسانية والتنوع فز

ز فز  تستشب  شعبة الرقابة الداخلية المتخصصي 

ي برنامج عملها  (ب)
ي فز
أدرجت شعبة الرقابة الداخلية خطوة عمل دائمة بشأن قضايا تعميم مراعاة المنظور الجنسانز

ي عام  بمهام الرقابة القابلة للتطبيق. المتعلق 
ي تقرير "استعراض الويبو 2021وفز

، أدرجت بعض العنارص الجنسانية فز
ي أثناء الجائحة"؛

 لألزمات فز

ي بالتقييم بشأن إدماج حقوق اإلنسان  (ج)
ق قسم التقييم، حيثما انطبق ذلك، إرشادات فريق األمم المتحدة المعتز يطبِّ

ي ال
ز فز ز الجنسي  ي جميع مراحل التقييم؛والمساواة بي 

 تقييمات المضطلع بها فز

ي الويبو، وتبادل  (د)
ي الشؤون الجنسانية والتنوع فز

ُعّينت جهة تنسيق معنية بالشؤون الجنسانية للتواصل مع أخصان 
 المعلومات بشأن المبادرات المؤسسية ذات الصلة بالشؤون الجنسانية مع شعبة الرقابة الداخلية؛

. تتابع شعبة الرقابة الدا (ه) ز ز الجنسي   خلية تنفيذ التوصيات الصادرة عن تدقيق وتقييم سياسة الويبو بشأن المساواة بي 

 رئيسية وتوصيات الرقابة المرتفعة األولويةالنتائج ال

ي تقارير الرقابة  .17
يحتوي هذا الجزء عىل معلومات عن النتائج والتوصيات الرئيسية تتناول المخاطر المرتفعة األولوية المدرجة فز

ة المشمولة بالتقرير.  خلية: الدا ي أثناء الفبر
 تقارير التدقيق والتقييم والتبعات اإلدارية الصادرة فز

ة المشمولة بهذا التقرير .18 ي أثناء الفبر
 : 3وتتعلق النتائج والتوصيات الرئيسية بالتقارير التالية الصادرة فز

ي إدارة حاالت الغياب؛ (أ)
اهة فز ز  التدقيق واستعراض البز

ي الويبو؛تدقيق إدارة أمن  (ب)
ي فز
ونز  الفضاء اإللكبر

ي أثناء الجائحة؛ (ج)
 استعراض إدارة الويبو لألزمات فز

ي الويبو؛ (د)
ز فز  استعراض إدارة األداء وتطوير الموظفي 

 تقييم شعبة البلدان العربية؛ (ه)

 ؛WIPO Matchتقييم برنامج  (و)

                                                
ي المرفق.  3

ز
 ترد قائمة التقارير ف
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 ؛تقييم تنفيذ توصيات قسم التقييم التابع لشعبة الرقابة الداخلية والوقوف عىل آثارها  (ز)

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية؛ (ح) ي لالسبر
ي عمليات التقييم الذانر

ز
 إسداء المشورة ف

ونية إىل  (ط) تقرير التبعات اإلدارية بشأن البيانات الشخصية وقضايا الخصوصية المتعلقة برسائل الويبو اإللكبر
؛ ز ز الخارجيي   المستخدمي 

اءات. تقرير التبعات اإلدارية بشأن المعلومات المنشورة عىل الم (ي) ي لركن البر
ونز  وقع اإللكبر

 وحرصت شعبة الرقابة الداخلية عىل التواصل مع اإلدارة بانتظام الستعراض التوصيات المفتوحة ومتابعة وضع تنفيذها.  .19
ز وأجل التنفيذ.  ز المسؤولي  حة والموظفي 

دار توصيات  وتعالج اإلدارة جميع التوصيات عن طريق خطة عمل تحدد األنشطة المقبر
ُ
وت

 المتاح لشعبة الرقابة الداخلية وإدارة الويبو.  4(TM+TeamMateابة عن طريق نظام قاعدة بيانات الفرق المركزية )الرق

ي عام 
ز
 2021المهام المبلغ عنها ف

ي إدارة حاالت الغياب
ز
اهة ف ز  التدقيق واستعراض البز

ي إدارة  .20
ز
: أشارت شعبة الرقابة الداخلية إىل العديد من التطورات اإليجابية ف  وتنظيمها، منها ما يىلي

ز  حاالت غياب الموظفي 

ز عىل الدخول عن ُبعد إىل نظام اإلدارة المتكاملة؛ (أ)  تدريب الموظفي 

ز واالقتطاعات المرتبطة  (ب) استحداث أداة للتحقق من صحة كشوف المرتبات ألتمتة تسوية مستحقات الموظفي 
 باإلجازات المرضية؛

 ل بعد إجازة مرضية طويلة. إصدار مبادئ توجيهية بشأن العودة إىل العم (ج)

ي إدارة مختلف حاالت الغياب، وال .21
سيما اإلجازات المرضية  وقد ساعدت هذه التطورات عىل تعزيز الكفاءة والفعالية فز

 )المعتمدة وغب  المعتمدة بشهادة طبيب(، واإلجازات الخاصة، واإلجازات السنوية. 

ي المنظ .22
ية أن تستعرض،  مة. وتوجد فرص لتعزيز إدارة مختلف حاالت الغياب فز ي إلدارة الموارد البشر

فعىل سبيل المثال، ينبعز
بالتعاون مع الجهات الداخلية المعنية، التعميمات اإلدارية المتعلقة باإلجازات المرضية، واإلجراءات والممارسات الحالية إلدارة 

ات الالزمة لضمان مواء ي إلدارة  متها من النظم واللوائح المعمول بها. اإلجازات المرضية المعتمدة، بغية تحديد وتنفيذ التغيب 
وينبعز

 والتحقق من أن مواعيدهم 
ً
ز عشوائيا  أن تعزز الضوابط الداخلية عىل المواعيد الطبية عن طريق اختيار موظفي 

ً
ية تحديدا الموارد البشر

ي التعميمات اإلدارية الوجيهة. 
وط المنصوص عليها فز  تمتثل للشر

 تعزيز إدارة ا .23
ً
إلجازات المرضية بوضع خطة لنقل البيانات من أجل الحصول عىل صورة أشمل وأدق وأكبر موثوقية ويمكن أيضا

ي نقل بيانات اإلجازات المرضية إىل نظام 
 إىل ذلك، يمكن إنشاء آلية تيشِّ الحصول عىل  . EarthMedللتقدم المحرز فز

ً
وإضافة

التكلفة النوعية والكمية كلتيهما؛ وعقد جلسات إعالمية مخصصة؛  معلومات شاملة عن تكلفة اإلجازات المرضية، بما يشمل عنارص 
امج  ي ذلك الوحدة الطبية( ومديري البر

ية )بما فز ز إدارة الموارد البشر ي بي 
وتبادل المعلومات المتعلقة باإلجازات المرضية بشكل استبافر

ز الت ز بوصفها كلها تدابب  من شأنها أن تساعد عىل تحسي  ز اإلداريي  ة )مثل استبدال والمسؤولي  واصل واتخاذ قرارات تشغيلية مستنب 
 .) ز ز الغائبي   الموظفي 

 عن ذلك، ستستفيد المنظمة من وظائف نظام  .24
ً
لجمع بيانات طبية وجيهة ودقيقة يمكن تحليلها بغية  EarthMedوفضال

وتشمل التحسينات األخرى  ة. تحديد االتجاهات واإلحصاءات المفيدة، وإجراء تحليالت لألسباب الجذرية، وإعداد تقارير مخصص
ي نظام اإلدارة المتكاملة )

ية فز ز وحدة الموارد البشر ، وهو ما سيعزز الكفاءة EarthMed( ونظام AIMS HRإنجاز واجهة االتصال بي 
 . ز ي إدارة حاالت غياب الموظفي 

 والفعالية فز

ز نموذج طلب اإلجازة عىل نظام  .25 ، فإن تضمي 
ً
ا ئ المتعلقة باألشة، عىل سبيل التعهد خانة لحاالت الطوار  AIMS HRوأخب 

ي التعميمات اإلدارية الوجيهة. 
، سيعزز المساءلة واالمتثال واالتساق مع المتطلبات المنصوص عليها فز  الشخضي

                                                
4 TMTeamMate+ صصة إلدارة التدقيق تغطي جملة أمور منها عالم التدقيق وتقييم المخاطر، وتخطيط المهام، وأوراق هو برمجية متخ

ونية، وإدارة التوصيات.   العمل اإللكبر
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ي الويبو
ز
ي ف

ونز  تدقيق إدارة أمن الفضاء اإللكبر

 إلدارة أمن الفضاء .26
ً
 محكما

ً
 إىل أن الويبو قد أنشأت برنامجا

ً
 لإلدارة وبنية أمنية  خلص االستعراض عامة

ً
، يشمل إطارا ي

ونز اإللكبر
ي تتبعها 

 مع أفضل الممارسات التر
ً
نامج يتناسب مع بيان الويبو بشأن قابلية تحمل المخاطر ويتماشر عالميا ز للغرض، وأن هذا البر مالئمي 

ي لها أهداف مماثلة متصلة بأمن المعلومات. 
كات القطاع الخاص التر  إىل المنظمات وشر

ً
ز وخلص أيضا انية شعبة األمن وتأمي  ز  أن مب 

 المعلومات تتناسب مع أهداف أمن المعلومات. 

ي المنظمة فعال بوجه عام.  .27
ز
ي ف

ونز  عن ذلك إىل أن أمن الفضاء اإللكبر
ً
دت بعض الثغرات الموضعية وغب   وخلص فضال

ِّ
وُحد

 .
ً
 الحرجة وتجري معالجتها حاليا

مت شعبة الرقابة الداخلية توصيات لمواصلة ت .28
َّ
ي المنظمة، بوسائل عدة منها مواءمة وقد

ز
ي ف

ونز عزيز أمن الفضاء اإللكبر
انية،  اتيجية أمن المعلومات، وزيادة أنشطة محاكاة الحوادث والهجمات السيبر

اتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واسبر اسبر
ز لضمان اتخاذهم تدابب  وتعزيز قاعدة بيانات إدارة اإلعدادات لجرد األصول الحيوية، ومواصلة التواصل مع  مقدمي الخدمات الخارجيي 

 . ي
انز  لتعزيز أمنهم السيبر

ي أثناء الجائحة
ز
 استعراض إدارة الويبو لألزمات ف

ي  .29
ز
وس كورونا )كوفيد 2020مارس  11أعلنت منظمة الصحة العالمية ف ي فب 

( قد بلغ مستوى الجائحة، وبات 19-أن تفشر
كات   عىل الناس والشر

ً
ا  كبب 

ً
ي جميع أنحاء العالم. يشكل تهديدا

ز
ي المستقبل ولنطاق  والمنظمات ف

ز
 الحتمال حدوث أزمات مماثلة ف

ً
ونظرا

ي تنفيذ 
ز
وري أن تكون استجابة الويبو فعالة ومستدامة بما يكفل استمرارها ف ومدة االضطرابات التشغيلية المرتبطة بذلك، فمن الرصز

 . ي اتيىحر ها االسبر ز  تركب 

إذ غطت األفرقة المسؤولة عملية  ت هيكل حوكمة إلدارة األزمات يعمل بشكل سليم. وخلص االستعراض إىل أن الويبو وضع .30
ي األنشطة اليومية للمنظمة. 

 فز
ً
اتيجية، واندمجت جيدا  عن ذلك، خلصت شعبة  اتخاذ القرارات التشغيلية والتكتيكية واالسبر

ً
وفضال

ات الالزمة بحسب  الرقابة الداخلية إىل أن السياسات واإلجراءات القائمة كافية إلدارة األزمة، وأن اإلدارة أجرت التحديثات والتغيب 
ها من اإلجراءات.  االقتضاء.  قت المنظمة بنجاح إطار الويبو للمرونة التنظيمية عن طريق خطط الويبو إلدارة األزمات وغب  ذت  وطبَّ

َّ
ونف

لت نظمها الخاص
َّ
 ألوضاع المنظمة سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة األزمات وعد

ً
ة بإدارة المخاطر والضوابط الداخلية وفقا

ي المستقبل، إىل تحديد جهات تنسيق معنية باستمرارية األعمال عىل مستوى القطاعات بغية تعزيز إطار  الجائحة. 
وستحتاج الويبو، فز

 المرونة التنظيمية المعمول به. 

ز واستكملت شعبة الرقابة الداخلية عملها الموضوعي بثالث دراسات  .31 ز اإلداريي  ي الويبو والمسؤولي 
هت إىل موظفز استقصائية ُوجِّ

وسلطت نتائج  مة بشأن إدارة المنظمة لألزمة، والدروس المستفادة من ذلك. والدول األعضاء بغية جمع رؤى وتصورات وآراء قيّ 
ز الحياة المهنية والحياة الشخصية   ي تشغل الدراسات االستقصائية الضوء عىل أن المرونة والموازنة بي 

كان من أهم الموضوعات التر
ي العمليات التشغيلية وجعلها أكبر كفاءة

ز أن األزمة ساعدت عىل إعادة التفكب  فز ز اإلداريي  ز ذكر غالبية المسؤولي  ي حي 
 موظفو الويبو، فز

 وفعالية من دون المساس بجودة المخرجات. 
ً
ا اضية )أي وركزت تعليقات الدول األعضاء المشاركة عىل أهمية االجت وتوفب  ماعات االفبر

ها(، والحاجة  نت، وغب  نت، والندوات الشبكية، والتدريب عبر اإلنبر ز الحضور الشخضي والحضور عبر اإلنبر ي تجمع بي 
االجتماعات التر

ات القيّ  لمنظمة أن ويمكن ل مة الناجمة عن الجائحة. إىل مواصلة هذا النوع من االجتماعات حيثما أمكن ذلك ألنها أثبتت أنها أحد التغيب 
ي مجال منصات االتصال والتعاون اإلضافية. 

 من التحسينات عن طريق تقييم احتياجات الجهات المعنية الخارجية فز
ً
 تحقق مزيدا

ي مجاالت إدارة األزمات والتواصل بشأنها، وإدارة  .32
مت توصيات فز

َّ
وحددت شعبة الرقابة الداخلية الدروس المستفادة وقد

ية، وتنفيذ ا ز عمليات إدارة األزمات الموارد البشر ي تحسي 
ي تساهم فز

لسياسات واإلجراءات الوجيهة واالمتثال لها، والضوابط الداخلية التر
 وتعود بالفائدة عىل إطار المرونة التنظيمية. 

ي الويبو
ز فز  استعراض إدارة األداء وتطوير الموظفي 

ي الويبو تستند إ .33
 عن ذلك، أبرز  ىل المبادئ التقليدية إلدارة األداء. خلص االستعراض إىل أن عملية إدارة األداء الحالية فز

ً
وفضال

:  ،النموذج الحاىلي بعض المشكالت الرئيسية  منها ما يىلي

ي عملية تقييم األداء؛ (أ)
 غياب الثقة فز

 غياب ثقافة جمع التعقيبات المستمرة والخوف من المحادثات الصعبة؛ (ب)

ي إدارة عبء العمل  (ج)
 اإلداري، ألن النظام معقد وغب  سهل االستعمال؛العبء الثقيل المفروض عىل المديرين فز

؛ (د) ز  تصور أن تقييم األداء مجرد عملية "ملء خانات" ال تنطوي إال عىل قيمة مضافة محدودة للموظفي 
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ي  (ه)
ي ضمان التماشر

ز
ز فعال ف ، فإن نظام إدارة األداء وتطوير الموظفي  مع األهداف المنشودة من  من المنظور التنظيمي

اتيجية؛  المهام، ولكنه ليس بعد أداة متكاملة تحفز عقلية التطور والنمو الالزمة لتحقيق طموحات الويبو االسبر

ي مناصب ال يمكنهم االزدهار فيها.  (و)
ز
" ف ز ز قد يظلون "عالقي  ي االفتقار إىل فرص التنقل أن بعض الموظفي 

 يعتز

 عن ذلك، يحتاج المديرون  .34
ً
ي إدارة األداء، والوفضال

ز
وإنهم  سيما فيما يتعلق بالتعامل مع ضعف األداء.  إىل تعزيز مهاراتهم ف

ي تقييم األداء. 
ز
، فيؤدي ذلك إىل المبالغة ف ي

ز
ي مواجهة ضعف األداء وتقييم أفرقتهم بالوضوح الكاف

ز
ددون ف  مبر

م عىل أ .35 يِّ
ُ
 أن نظام الويبو الحاىلي إلدارة األداء، الذي ق

ز ، تبي َّ
ً
ا ساس سبع ركائز إلدارة األداء )الغرض، والثقافة، واألشخاص، وأخب 

، وهو ما يد ي مراحله األولية إىل حد كبب 
ز
(، ال يزال ف ي

ل عىل واإلجراءات، ونظام تكنولوجيا المعلومات، والمكافأة والتقدير، والتطور الوظيفز
ورة بذل المزيد من الجهود لزرع ثقافة ناضجة إلدارة األداء من أجل تحقي اتيجية للمنظمة ومقاصدها األخرى بفعالية. رصز  ق األهداف االسبر

36.  : ي المستقبل، منها ما يىلي
ز
ات ف ز عن الحاجة إىل إدخال بعض التغيب   وأعرب كل من المديرين والموظفي 

 عىل المستخدم؛ (أ)
ً
ا ز  تركب 

اف والتطوير عىل أساس إجراء أبسط وأكبر  زيادة الموضوعية واالعبر

  (ب)
ً
 إضافيا

ً
  لمعالجة الصعوبات المرتبطة بالتصدي لضعف األداء؛تقديم المنظمة دعما

ي عميق للعقليات والسلوكيات فيما يخص األداء.  (ج)
ز
 الحاجة إىل تطور ثقاف

: عالوة عىل ذلك، و  .37 ي إدارة األداء، ستحتاج المنظمة إىل القيام بما يىلي
ز
 إىل التصدي للتحديات الرئيسية ف

ً
 سعيا

ز  (أ) كب 
ي نحو المزيد من البر اتيىحر  عىل الزبائن؛ التحول االسبر

ي تزكيها ثقافة األداء والتعقيب؛ (ب)
 الدفع نحو "عقلية النمو" التر

؛ (ج) ي نظام إدارة األداء الحاىلي
 االفتقار إىل المرونة فز

ً
 زيادة المرونة واالبتكار، وهو ما يعوقه حاليا

 لتقليدية. وضع تدابب  لالرتقاء بمستوى اإلدارة والتغلب عىل المقاومة الحالية لهجر السلوكيات المهنية ا (د)

، سيكون من األهمية بمكان وضع نموذج جديد مبسط ومرن إلدارة األداء يتكيف مع بيئة الويبو وتدعمه آليات  .38
ً
ا وأخب 

 لتقديم النموذج الجديد إىل الفرق وتطبيق هذه المبادئ  واضحة للتواصل والتعقيب. 
ً
 رئيسيا

ً
 تمكينيا

ً
وستكون اإلدارة الوسط عامال

.  عىل العمل  اليومي

 ييم شعبة البلدان العربيةتق

ي الويبو؛ .39
ومهمتها الرئيسية هي تنسيق المساعدة التقنية  شعبة البلدان العربية هي جزء من قطاع التنمية اإلقليمية والوطنية فز

ي 
مها الويبو بالتعاون مع جميع وحدات األعمال المعنية فز

ِّ
ي تقد

الويبو مع مراعاة الموجهة نحو التنمية والقائمة بناًء عىل الطلب والتر
 . ي
ورات تعميم المنظور الجنسانز  عن ذلك، فإن شعبة البلدان  خصوصية الدول األعضاء وأولوياتها وخصوصيات المنطقة ورصز

ً
وفضال

ز  ين لتمكينها من تحديث عمليات التسجيل لديها وتحسي  ز والعشر العربية مسؤولة عن توفب  المساعدة التقنية للبلدان العربية االثني 
 م أصول الملكية الفكرية لالستفادة من نظام الملكية الفكرية. استخدا

نامج.  .40 ز البر اء واستخالص الدروس وتحسي 
ّ
 وكان الغرض من هذا التقييم هو النقد البن

 وترد فيما يىلي النتائج الرئيسية للتقرير:  .41

ي المنطقة العربية متص (أ)
 باألولويات الوطنية كان الدعم الذي قدمته شعبة البلدان العربية إىل الدول األعضاء فز

ً
ال

 مع االحتياجات القطرية؛
ً
 ومتماشيا

 ألولويات الدول األعضاء مع إدماج  (ب)
ً
د وفقا

َّ
 شكل أنشطة مخصصة تحد

ً
مة أساسا

َّ
اتخذت المساعدة التقنية المقد

ي كل بلد. 
ي النتائج المنشودة فز

اتيجية فز ي توضيح م محدود للرؤية االسبر
عايب  وذكرت بعض الجهات المعنية أنه ينبعز

ي وضعتها شعبة البلدان العربية الختيار أنشطة المساعدة التقنية؛
 االختيار التر

ز أن شعبة البلدان العربية مستجيبة لالحتياجات والتحديات والفرص الناشئة عىل الصعيدين  (ج) بوجه عام، تبي َّ
ة مرجعها الرئيشي ألي قضايا وأفادت غالبية الجهات المعنية بأنها تعتبر شعبة البلدان العربي اإلقليمي والقطري. 

 بقدراتها الدبلوماسية وتميل إىل إبراز  تتعلق بالملكية الفكرية. 
ً
ا ز شعبة البلدان العربية كثب  ومع ذلك، تستعي 
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ي تحقيق التوازن مع  الجوانب الديبلوماسية لوظائفها. 
ي عمل الشعبة، فينبعز

ز
وعىل الرغم من أهمية تلك الجوانب ف

وعات والجان ؛إدارة المشر ي
 ب التقتز

ز  (د) ات العامي 
 عىل مدى فبر

ً
ي تحقيق النتائج المرتقبة تراكميا

ز
أكدت نتائج التقييم أن شعبة البلدان العربية أسهمت ف

ات  الثالث.  ي بعض مؤشر
ز
ز إعادة النظر ف ومع ذلك، ال يتناول التقييم المساهمة الكاملة لشعبة البلدان العربية، ويتعي 

ي المستقبل. 
ز
ن وأشار التقيي األداء ف ي وأن بعضها غب  مقبر

ات اإلبالغ الذانر م إىل أن شعبة البلدان العربية تعتمد عىل مؤشر
 بمنهجية واضحة بما فيه الكفاية لجمع البيانات وتحليلها؛

أكدت الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية والجهات المتعاونة مع الويبو أن التنسيق الداخىلي عىل مستوى شعبة  (ه)
ي الوقت المناسب ومن ثم الوفاء بوالية الشعبة. البلدان العرب

ز
ومع ذلك،  ية فعال من حيث االستجابة لطلبات البلدان ف

ز معها   من االهتمام من شعبة البلدان العربية والمتعاوني 
ً
ي تتطلب مزيدا

سلط التقييم الضوء عىل بعض المجاالت التر
ي تركز بقدر أكبر 

ز مثل عمليات الرصد والتقييم التر  عىل قياس األنشطة المنجزة مقارنة بالنتائج؛ الداخليي 

ي بعض البلدان العربية.  (و)
ز
ي التأثب  واالستدامة ف

ز
ي تبذلها شعبة البلدان العربية للمساهمة ف

ومع  يمكن تتبع الجهود التر
ي السياسات. 

ز
ات ف اتيجيات الوطنية والتغيب 

ولم تضع شعبة  ذلك، لم تتكلل تلك الجهود بإقرار واسع النطاق لالسبر
ز ا لبلدان العربية بعد خطة/خارطة طريق قطرية قائمة عىل النتائج عىل األمد المتوسط إىل البعيد مع النظراء الوطنيي 

اكات عىل نطاق واسع لتيسب  إحداث التغيب  المنشود.  ز بالملكية الفكرية، ولم تستخدم الشر  المعنيي 

 إىل نتائج التقييم واستنتاجاته، تشمل التوصيات  .42
ً
: واستنادا ي التقرير ما يىلي

ز
 الرئيسية الواردة ف

ي المنطقة عىل األمد المتوسط إىل البعيد )خطة مدتها  (أ)
ز شعبة البلدان العربية وكل بلد فز كة بي 

وضع برنامج/خطة مشبر
سنوات( تضمن اتساق األنشطة، وتقلص قدر اإلمكان مهلة الموافقة عىل طلبات األنشطة، وتكون مرنة  5إىل  3

 االحتياجات الناشئة؛ ليتستز تكييفها مع

ي إطار أداء شعبة البلدان العربية من أجل تحديد وسائل القياس، وضمان المواءمة وتجنب التناقضات  (ب)
إعادة النظر فز
 فيما بينها؛

اكات ووضع خطط  (ج) ز وبعثاتهم الدائمة عن طريق زيادة إبراز تلك الشر ز واإلقليميي  اكات مع النظراء الوطنيي  تعزيز الشر
 األمد المتوسط إىل البعيد؛ عمل/برامج عىل

تشجيع التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية األخرى )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة  (د)
ي "
هما( لحشد الموارد، وتحقيق أكبر تأثب  ممكن، وضمان االستدامة فز اتيجيات الوطنية  "1العالمية، وغب  صياغة االسبر

اتيجيات االبتكار؛ " "2فيذها؛ "للملكية الفكرية وتن ي اسبر
م لالستجابة لالحتياجات  "3والتأثب  فز

َّ
واستكمال الدعم المقد

 اإلقليمية الناشئة. 

 WIPO MATCHتقييم برنامج 

43. WIPO Match  مهتمة وي  هدف إىل تسخب  قوة الصناعة والقطاع الخاص لتعزيز التنمية 
ً
هو برنامج عالمي يجمع أطرافا

ي تمر بمرحلة انتقالية. 
 عن البلدان التر

ً
، فضال

ً
ي البلدان النامية والبلدان األقل نموا

نامج  االقتصادية واالجتماعية والثقافية فز ويعمل البر
ي العثور عىل مقدمي خدمات عىل تحقيق ذلك الهدف عن طريق مسا

ي مجال الملكية الفكرية فز
ز عن المساعدة التقنية فز عدة الباحثي 

وعات وأنشطة محلية.  ز لتنفيذ مشر  وجيهي 

نامج.  .44 ز البر اء واستخالص الدروس وتحسي 
ّ
وحدد التقييم الدروس العامة  وكان الغرض من هذا التقييم هو النقد البن

 
ُ
ي ت
ل الخدمات المستفادة والممارسات الجيدة التر ستخلص منها توصيات بشأن استحداث خدمات إضافية ذات قيمة مضافة تكمِّ

نامج.  ي يوفرها البر
 التر

 وترد فيما يىلي النتائج الرئيسية للتقرير:  .45

اتيجية للويبو.  WIPO Matchكان برنامج  (أ)  مع األولويات االسبر
ً
 لطلب من اللجنة المعنية  متماشيا

ً
وقد أنشر  استجابة

 مع التوصية بالتنمية والم
ً
 عن ذلك، يتماشر برنامج  من أجندة التنمية.  9لكية الفكرية وتماشيا

ً
وفضال

WIPO Match  ة اتيجية المتوسطة األجل للفبر ي والثالث والرابع من الخطة االسبر
اتيجية الثانز مع أهداف الويبو االسبر

2016-2021 . 
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احات ال مع مرور الوقت، وبات يت WIPO Matchوقد ازدادت قيمة برنامج  (ب)  من الخدمات واالقبر
ً
ضمن مزيجا

نامج.   تقديمها بشكل واقعي إىل جميع أعضاء البر
ً
وال تصل الخدمات والتعقيبات الواردة من  تستطيع المبادرة دائما

 إىل جميع ملتمشي المساعدة، 
ً
نامج حاليا وع؛و البر  يحد ذلك من إمكانية التأثب  الواسع النطاق للمشر

قطاع األعمال واألوساط األكاديمية ومراكز االبتكار والمؤسسات الحكومية والمنظمات  WIPO Matchويضم برنامج  (ج)
 إىل أن المعايب   الدولية المتعددة األطراف ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية. 

ً
ومع ذلك، خلص التقييم أيضا

ي إلطالق ا
ز
نامج ليست واضحة بالقدر الكاف نامج؛المستخدمة لالنضمام إىل البر  إلمكانات الكاملة للبر

إذ تحد المنصة  متقادمة وال تمتثل لمعايب  المنصات الحالية.  WIPO Matchوإن التكنولوجيا الشبكية لمنصة  (د)
 .
ً
ز إنجاز العديد من المهام يدويا وع، حيث يتعي   الشبكية الحالية من كفاءة فريق المشر

 إىل نتائج التقييم واستنتاجاته، تشمل  .46
ً
: واستنادا ي التقرير ما يىلي

ز
 التوصيات الرئيسية الواردة ف

وع، بتعزيز اإلدارة عن طريق إنشاء هيكل إداري التخاذ القرارات  (أ) اك مع مدير المشر ي لإلدارة العليا أن تقوم، باالشبر
ينبعز

 وإضفاء طابع رسمي عىل آليات اإلبالغ عن النتائج المؤقتة والتحديات والدروس المستفادة؛

ي لمدير الم (ب)
اتيجية إلدارة برنامج ينبعز وع أن يقوم، بقيادة اإلدارة العليا وبالتشاور مع الجهات المعنية، بوضع اسبر شر

WIPO Match بفعالية وضمان استدامته؛ 

ي  (ج)
ية، بمراجعة الوصف الوظيفز وع وبالتعاون مع إدارة الموارد البشر اك مع مدير المشر ي لإلدارة العليا أن تقوم، باالشبر

ينبعز
ي برنامج لجميع الموظف

ز
ز ف ز العاملي   عن  من أجل بيان الواجبات والمسؤوليات الفعلية.  WIPO Matchي 

ً
وفضال

اتيجية.  ي وثيقة االسبر
نة فز ي لها أن توفر الموارد الكافية لتحقيق الرؤية المبيَّ

 تحديث قاعدة  ذلك، ينبعز
ً
وقد يلزم أيضا

 البيانات لضمان مالءمتها للغرض. 

 ييم التابع لشعبة الرقابة الداخلية والوقوف عىل آثارهاتقييم تنفيذ توصيات قسم التق

 للتقييم  .47
ً
 عىل دعم تحقيق خدمات الويبو أكبر تأثب  ممكن، وضع قسم التقييم التابع لشعبة الرقابة الداخلية نهجا

ً
حرصا

ي العلوم السلوكية. 
 باستخدام أحدث أساليب البحث فز

ي ذلك صنع القرار وعلم النفس والعلوم المعرفية والرؤى السلوكية هي دروس مستمدة من العلوم السلو  .48
كية واالجتماعية، بما فز

 . ايد لتصميم  وعلم األعصاب والسلوك التنظيمي والجماعي ز ي جميع أنحاء العالم الرؤى السلوكية بشكل مبر
وتستخدم الهيئات العامة فز

اتها. وتنفيذ سياسات عامة أفضل تقوم عىل األدلة فيما يخص السلوكيات الفعلية للمو  ز ز والمنشآت التجارية وتحب   اطني 

ي السلوك الفعىلي  .49
ي اتخاذ القرارات وفز

ات األخرى أن تؤثر فز وتساعد الرؤى السلوكية عىل فهم كيف يمكن للسياق والتأثب 
اض لألشخاص والهيئات.   عن االعتماد عىل افبر

ً
ز وسلوكياتهم عوضا طريقة  ويركز نهج الرؤى السلوكية عىل فهم أسباب قرارات المواطني 

ها وفعاليتها.  ،وبذلك ترصفهم.   يساعد هذا النهج عىل ضمان أن تواكب السياسات االحتياجات والسلوكيات الفعلية لزيادة تأثب 

ز السلوك المتوقع والسلوك  .50  للفرق بي 
ً
 لعملية التقييم أي تحليال

ً
 سلوكيا

ً
ي الرؤى السلوكية تحليال

اء فز وأجرى فريق من الخبر
 . الفعىلي للجهة المعنية

ي التقييم باستخدام المعارف  .51
ي وتحديده ومعالجته عند المشاركة فز ز البشر اف بالتحب  وكان الهدف من هذه الوثيقة هو االعبر
" الرامية إىل زيادة فائدة عمليات التقييم وآثارها.  ز  الناتجة عن نهج الرؤى السلوكية و"أعمال التحفب 

ي أثناء عملية التقييم وإن االستخدام العمىلي لهذا الدليل بالنسبة لقسم ال .52
ات الجهات المعنية فز ز تقييم هو الحد من تحب 

تبة عىل التقييم هي تحسن نوعية العملية والنتائج المنبثقة من  )التصميم وجمع البيانات واإلبالغ(.   عن ذلك، كانت اآلثار المبر
ً
وفضال

 عن فائدة التوصيات، وزيادة معدالت تنفيذ التوصيات 
ً
ز المتخذة عىل مستوى المنظمة. عمليات التقييم فضال  وتأثب  تدابب  التحسي 

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ي لالسبر
ي عمليات التقييم الذانر

 إسداء المشورة فز

اتيجيات الوطنية للملكية  : 3كان الهدف من هذه المهمة هو تحديث األداة  .53 ات المرجعية" لمنهجية وضع االسبر "المؤشر
اتيجية وطنية للملكية وكان الهدف من  الفكرية.  إعداد هذه الوثيقة هو توفب  سبل الدعم واإلرشاد للدول األعضاء المهتمة بوضع اسبر
 الفكرية. 

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية" وتتناول بالتفصيل العنارص والقضايا  .54 ل هذه الوثيقة وتتبع هيكل "منهجية وضع االسبر وتكمِّ
ي ت
ي مراعاتها فز

ي ينبعز
اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ورصدها. الرئيسية التر ات  نفيذ الخطط واالسبر وتهدف التوضيحات والتفسب 
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ي فهمها للخيارات المتاحة عند تحديد األهداف من 
ز
ي هذه الوثيقة التكميلية إىل مساعدة أفرقة المشاري    ع الوطنية ف

ز
مة ف

َّ
واألمثلة المقد

ي 
اتيجية إىل مرحلترَ  التنفيذ والرصد. المراحل المبكرة لوضع االسبر

55.  : ز  وتنقسم الوثيقة التكميلية إىل الجزأين التاليي 

ات.  الجزء األول:  (أ) ز عىل المؤشر كب 
، مع البر ي

م عنارص  يوفر إرشادات بشأن الجوانب التشغيلية للرصد والتقييم الذانر
ِّ
ويقد

، وماهية متطلبات المؤشر  ي
ي ذلك ماهية نظم الرصد والتقييم الذانر

ز
ات والمقاييس الجيدة، مفاهيمية رئيسية، بما ف

ات الوجيهة وتصنيفها وترتيبها بصورة منهجية؛  عن كيفية تصميم نهج لتحديد المؤشر
ً
 فضال

:  (ب) ي
اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.  الجزء الثانز قها طوال مراحل دورة حياة االسبر م تفاصيل المفاهيم العامة ويطبِّ

ِّ
 يقد

ي إطار عملية إسداء المشورة، ساهم قسم ا .56
ز
ي حلقة نقاش وف

ز
ي وضع اختصاصات الخدمات االستشارية، وشارك ف

ز
لتقييم ف

ي من الوثيقة. 
م قائمة بالمؤلفات والوثائق المرجعية إلعداد الجزأين األول والثانز

َّ
 الختيار الخبب  االستشاري، وقد

ز تقرير التبعات اإلدارية بشأن البيانات الشخصية وقضايا الخصوصية المتعلقة برسائل الويبو اإل ز الخارجيي  ونية إىل المستخدمي 
 لكبر

ز فيما يتعلق بالكفاءة، وسالمة البيانات الشخصية،  .57 خلصت شعبة الرقابة الداخلية إىل أن بعض المجاالت تحتاج إىل التحسي 
 . ز ز الخارجيي  ونية الجماعية إىل المستخدمي 

ي رسائل الويبو اإللكبر
ز
 والشواغل المتعلقة بالخصوصية ف

اءاتتقرير التبعات اإلدا ي لركن البر
ونز  رية بشأن المعلومات المنشورة عىل الموقع اإللكبر

اءات.  .58 ي لركن البر
ونز ز فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة عىل الموقع اإللكبر  للتحسي 

ً
 حددت شعبة الرقابة الداخلية مجاال

ي نهاية عام 
ز
 2021المهام المستهلة ف

ي عام  .59
هلت المهام التالية فز

ُ
 2021است

ّ
ي عام ، وستعد

 . 2022تقارير بشأنها فز

وع منصة الهاي ي مشر
 التدقيق فز

ز لسجل الهاي عن طريق إنشاء منصة عالمية  .60 اتيجية المتطورتي 
وع منصة الهاي ليتماشر مع األعمال واالسبر هل مشر

ُ
است

 لالستجابة للمتطلبات المحددة لالهاي وتركز علي
ً
ز  ها. حديثة للملكية الفكرية تركز عىل الزبائن وتوضع خصيصا وشمل ذلك، من بي 

جملة أمور، تطبيقات وأنظمة مستقرة وموثوقة وقابلة للصيانة ومرنة وقابلة للتطوير ومأمونة ومتعددة اللغات وشيعة االستجابة 
ك، ولذل ويمكن الوصول إليها بسهولة بغية االستجابة الحتياجات قاعدة الزبائن الداخلية األساسية والخارجية المتنوعة )والمتسعة(. 

شد باحتياجات األعمال.  ي يسبر
وع منصة الهاي هو تنفيذ نظام معلومانر :  فإن الهدف من مشر  وكانت أهداف التدقيق كما يىلي

ي ذلك تقييم تحقق  (أ)
ها، بما فز وعات وتسيب  وع منصة الهاي لتقييم فعالية وكفاءة إدارة المشر استعراض تنفيذ مشر

ي وثائق ا
نة فز وع بكفاءة والاألهداف/الفوائد المتوقعة المبيَّ  سيما من حيث الموارد والوقت؛ لمشر

وعات  (ب) المخصصة للمنظمة، ولوائح الويبو ونظمها  2PRINCE®التحقق من االمتثال لمبادئ وممارسات إدارة المشر
 وممارساتها التشغيلية حيثما ينطبق ذلك؛

 المؤسسية؛تحديد درجة امتثال بنية الحلول والحالة التشغيلية التقنية لمتطلبات الويبو  (ج)

تقييم ما إذا كانت خيارات تصميم المنصات والتكنولوجيا مناسبة للغرض منها، ويمكن أن تستجيب لالحتياجات  (د)
 المتطورة لسجل الهاي بطريقة مستدامة؛

ي لنظام  (ه) وع التعهيد الخارخر وعات الالحقة مثل مشر وع يمكن أن تفيد المشر التحقق من وجود دروس مستفادة من المشر
 وعات الويبو األخرى؛الهاي ومشر 

ي من الموارد والمهارات الالزمة لتشغيل المنصة  (و)
التحقق مما إذا كانت شعبة نظم معلومات نظام الهاي لديها ما يكفز

ي المستقبل. 
 وإدارتها عىل نحو مستدام وفعال فز

وع بأكملها، ومرحلة ما بعد التنفيذ، والفوائد المحققة.  .61 جري عملية التدقيق بدعم من وت وشمل نطاق التدقيق دورة حياة المشر
ي استعراض تصميم منصات تكنولوجيا المعلومات وتطويرها. 

ز فز ز متخصصي  ز خارجيي  اء استشاريي   خبر
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ي إدارة المخاطر المؤسسية
ز
 التدقيق ف

ي بيان الويبو بشأن قابلية  .62
ز
شد إطار الويبو إلدارة المخاطر بمدى قابلية تحمل المخاطر الذي تحدده الدول األعضاء ف تحمل يسبر

ي عام  5المخاطر
ز
صدر ف

ُ
ي عام  2014الذي أ

ز
ث ف

ِّ
ي إدارة المخاطر  6وتحدد سياسة الويبو إلدارة المخاطر . 2019وُحد

ز
نهج المنظمة ف

اتيجية ونتائجها المرتقبة.  ي تحقيق أهدافها االسبر
ز
ه نحو األعمال، من أجل المساهمة ف سٍق وُموجَّ

َّ
 والضوابط الداخلية عىل نحٍو ُمت

ل  سياسة الويبو إلدارة المخاطر "دليل الويبو إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية" الذي يشمل التفاصيل التشغيلية اليومية إلدارة وُيكمِّ
 المخاطر والرقابة الداخلية. 

ي إلدارة المخاطر المؤسسية .63
تقييم الذي تجريه شعبة الرقابة الداخلية، هو  7وكان الهدف من هذا التدقيق، وهو االستعراض الثانز

 : ي الويبو من خالل تقييم عدة أمور منها ما يىلي
ز
 تطور إدارة المخاطر ف

ي الويبو؛ (أ)
ز
 مدى مالءمة إطار الحوكمة المرتبط بإدارة المخاطر المؤسسية ف

ي الويبو؛ (ب)
ز
 الكفاءة التصميمية والفعالية التشغيلية لعمليات إدارة المخاطر المؤسسية ف

 عم آلية الويبو إلدارة المخاطر المؤسسية للغرض منها؛مدى مالءمة األنظمة واألدوات الالزمة لد (ج)

ي الويبو.  (د)
ز
 تطور ثقافة/نضج وقدرات إدارة المخاطر ف

ي أجريت بشأن موضوعات مماثلة.  .64
ي الويبو مع مراعاة عمليات التدقيق السابقة التر

ز
 وشمل نطاق المهمة عملية إدارة المخاطر ف

ي إدارة األصول واللوازم والمواد
ز
 التدقيق ف

ي والمركبات والمعدات واللوازم والمواد إن إد .65
ارة األصول والمخزونات عمليتان مهمتان لرصد وتتبع ممتلكات المنظمة من المبانز

ها من الموجودات.  ي نظام اإلدارة المتكاملة لتدوين تفاصيل كل األصول المالية والمادية عىل النحو  وغب 
ستخدم وحدة إدارة األصول فز

ُ
وت

ي السياسات
د فز

َّ
ي ذلك مبالغ الرسملة والقيم المتبقية.  المحد

 واألدلة الوجيهة، وإدارة دورة حياة ممتلكات المنظمة، بما فز

66.  :  وكانت أهداف التدقيق كما يىلي

ي إدارة فئات مختارة من األصول واللوازم والمواد؛ (أ)
 استعراض الحوكمة وإدارة المخاطر وفعالية الضوابط الداخلية فز

ويبو ولوائحها المعنية السارية والتعميمات اإلدارية والتعميمات اإلعالمية وإجراءات إدارة التحقق من االمتثال ألنظمة ال (ب)
 فئات مختارة من األصول واللوازم والمواد؛

ي إدارة األصول واللوازم والمواد.  (ج)
 تقييم مدى كفاية وكفاءة وفعالية األدوات واألنظمة المستخدمة فز

ها من األصول غب  الملموسة. واس 2021و 2020وغط نطاق التدقيق عاَمي  .67 مجيات وغب   تبعد استعراض األصول من البر

 تقييم لجان الويبو الدائمة

ي تنظيم مختلف اللجان الدائمة وإدارتها؛  .68
ز عىل قياس فعالية الويبو فز كب 

اء، مع البر
ّ
كان الغرض من هذا التقييم هو النقد البن

 تحقيق النتائج المرتقبة ومدى استخدامها بكفاءة لدعم احتياجات اللجان الدائمة. وتقييم مدى كفاية الدعم والموارد المتاحة لألمانة ل
م من التجارب السابقة إلدراج الممارسات الجيدة من 

ّ
ي الويبو والجهات المعنية للتعل

 لموظفز
ً
ا  عن ذلك، يوفر التقييم منبر

ً
وفضال

 المنظمات الشقيقة األخرى التابعة لألمم المتحدة. 

 التجميعي لنتائج عمليات تقييم الشعب اإلقليميةالتحليل 

كانت األهداف الرئيسية للتحليل التجميعي لنتائج عمليات تقييم الشعب اإلقليمية هي استعراض وتحليل ودمج النتائج  .69
ي أجريت لشعب الويبو اإلقليمي بهدف تقديم توصيات

شاملة  واالستنتاجات والتوصيات المنبثقة من عمليات التقييم الخمس التر
 . ز عمل الويبو عىل المستوى اإلقليمي ي عملية  ومنهجية تدعم تحسي 

 إىل إعالم ودعم متخذي القرارات فز
ً
وسع التحليل التجميعي أيضا

اتيجية المتوسطة األجل الحالية للويبو.  ي سياق الخطة االسبر
 إعادة الهيكلة التنظيمية الحالية للشعب اإلقليمية فز

                                                
5 WO/PBC/29/5 
 41/2017التعميم اإلداري  6
ي عام  7

ز
جري ف

ُ
ي إدارة المخاطر المؤسسية الذي أ

ز
 IA 2016-08 - 2016التدقيق ف
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 عاَمي واستعرض وتناول التحليل ا .70
ز ي أجريت فيما بي 

 2015لتجميعي عمليات التقييم الخمس لشعب الويبو اإلقليمية التر
؛ وهذه الشعب اإلقليمية هي شعبة أفريقيا؛ وشعبة البلدان العربية؛ وشعبة آسيا والمحيط الهادئ؛ وشعبة أمريكا الالتينية 2020و

 .
ً
؛ وشعبة البلدان األقل نموا ي ة وشملت عمليات التقي والكاريتر  . 2020-2010يم الفبر

 استعراض منهجية شعبة الرقابة الداخلية للتحقق من صحة تقارير أداء الويبو

ام الويبو بإظهار النتائج للجهات المعنية.  .71 ز ي تقرير أداء الويبو أساس البر
ز
 بيانات األداء الواردة ف

ّ
عد
ُ
ورية ألغراض اتخاذ  ت وهي رصز

ز المستمر.   إىل أن ب القرارات والتحسي 
ً
ستخدم إال إذا كانت ذات مصداقية ونوعية جيدة، فقد أدخلت الويبو آلية ونظرا

ُ
يانات األداء لن ت

 للتثبت من البيانات قبل عشر سنوات لضمان جودة البيانات وصحتها. 

نام .72  ج. وبعد عشر سنوات من إنجاز أول عملية تثبت، أجرت شعبة الرقابة الداخلية مراجعة لنهج التحقق من صحة تقرير أداء البر

ز ديسمبر  .73 ز فيما بي  هلت عملية تشاورية مع الموظفي 
ُ
ي إطار المراجعة، است

ز
وطرح الموظفون عدة أسئلة  . 2022ويناير  2021وف

احات ووجهات نظر مختلفة بشأن احتياجاتهم وتوقعاتهم فيما يخص عملية التثبت من البيانات.  موا اقبر
َّ
  وقد

ً
وخلص االستعراض عامة

ز اتساق بيانات األداء ومصداقيتها وفائدتها. إىل أن المنظمة تتوقع أن  ي تحسي 
ز
ي هذا الصدد، وجد  تسهم عملية التثبت من البيانات ف

ز
وف

ز المصداقية والفائدة فيما يخص عملية إعداد تقرير أداء الويبو.   فريق التقييم عالقة غب  متوازنة بي 

 لتعزيز المصداقية مع دعم بيئة  هج التثبت. وراعت المراجعة احتياجات المنظمة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بن .74
ً
ووفرت خيارا

ي اتخاذ  التعلم. 
ز
ز من إعداد تحليالت نوعية وتحليالت للبيانات يمكن للجهات المعنية استخدامها ف ز الموظفي  وهذا أمر أساشي لتمكي 

 القرارات وإبراز مساهمة الويبو. 

 أنشطة التحقيق

 لمحة عامة عن عدد الحاالت 

ة .75  بعام  19حالة جديدة )أي زاد عدد الحاالت بنسبة  25المشمولة بالتقرير، ُسّجلت  عىل مدى الفبر
ً
ي المئة مقارنة

( 2020فز
غلقت 

ُ
ي  حالة.  23وأ

ي مرحلة  13، كانت 2021ديسمبر  31وفز
ي حاالت فز

، وثمانز ي مرحلة التقييم األوىلي
حالة عالقة، منها حالتان فز

ي انتظا
تحت  ر اتخاذ كيان آخر إجراء ما. التحقيق الكامل، وثالث حاالت عالقة فز

ُ
ي عام  11وف

 2021حالة من الحاالت العالقة فز
ي عام 

ي  . 2020وحالتان فز
ي التحقيق 2021ديسمبر  31وفز

  127، بلغ متوسط المهلة المستغرقة فز
ً
ة  8يوما ي حدود فبر

وهي تندرج فز
 الستة أشهر المستهدفة. 

ي  - 1الشكل 
ز
 2021و 2020عاَمي تحليل مقارن لحاالت التحقيق المغلقة ف

 

                                                
ز  باستثناء الحاالت  8 ي ظلت "عالقة" ريثما تتخذ أطراف خارج شعبة الرقابة الداخلية إجراء بشأنها أو بسبب الغياب المطول للموظفي 

التر
ز مقابلتهم.   الذين يتعي 
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  25ومن ضمن  .76
ُ
ة المشمولة بالتقرير، أ ي أثناء الفبر

ز
حيلت حالتان إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة لتسدي حالة مفتوحة ف

ي ميثاق الرقابة الداخليةمالمشورة بشأنه
ز
 . 9ا، بما يتماشر مع األحكام الوجيهة المنصوص عليها ف

 حصيلة أنشطة التحقيق

 لميثا .77
ً
ي تم إثباتها مع ما صدر بشأنها من أحكام. 10ق الرقابة الداخليةوفقا

 لقضايا التحقيق التر
ً
ي  ، يتضمن التقرير السنوي وصفا

ز
وف

:  ، أجريت تسعة تحقيقات ثبتت فيها صحة االدعاءات،2021عام 
ً
 وهي التحقيقات التالية تحديدا

ي الويبو، وأوصت شعبة الرقابة (أ)
ز
ز ف ي اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.  أرب  ع قضايا ثبت فيها تورط موظفي 

ز
 الداخلية بالنظر ف

ية أن من األفضل  ي جميع الحاالت، باستثناء حالة واحدة، حيث رأى مدير إدارة الموارد البشر
ز
بعت التوصيات ف

ُّ
وقد ات

 معالجة الوقائع المثبتة عن طريق وسائل أخرى مثل أنشطة تدريب وتوعية؛

ز الم (ب) ز فيها إلجراءات تأديبية ولكنه تلفر رسالة تحذير من مدير إدارة قضية واحدة لم يخضع أحد الموظفي  تورطي 
 مع توصية شعبة الرقابة الداخلية؛

ً
ية تماشيا  الموارد البشر

ي الويبو قبل أن يتستز اتخاذ إجراء ضده كما أوصت شعبة  (ج)
ز
قضية واحدة ثبت فيها تورط موظف استقال من منصبه ف

 الرقابة الداخلية؛

، والقضية واحدة ثبت في (د) ز ي وأحيلت إىل لجنة الجزاءات الخاصة بالبائعي  تزال اإلجراءات عالقة  ها تورط متعاقد خارخر
 حتر اآلن؛

 قضية واحدة ثبت فيها تورط عامل تابع لوكالة خارجية، وانتهت بفصل الوكالة ذلك العامل؛ (ه)

ي وُيزمع إحالتها إىل السلطات الوطنية المختصة.  (و)  قضية غش ثبت فيها تورط طرف خارخر

ة عىل المنظمة.  .78  آثار مالية كبب 
ً
تب عىل أي من القضايا المذكورة آنفا  ولم تبر

 تقارير التبعات اإلدارية

ي أثناء  .79
ي ُحددت فز

أصدرت شعبة الرقابة الداخلية تقريرين من تقارير التبعات اإلدارية سلطا الضوء عىل المسائل المنهجية التر
ز الضوابط الد ما توصيات لتحسي 

َّ
:  اخلية. التحقيقات وقد  وتعلقت تلك التوصيات بما يىلي

ونية الجماعية؛ (أ) ي وإجراءات الرسائل اإللكبر
ونز  إدارة البيانات الشخصية لمستخدمي موقع الويبو اإللكبر

اءات.  (ب) ي لركن البر
ونز  المعلومات المنشورة عىل الموقع اإللكبر

  

                                                
 من ميثاق الرقابة الداخلية.  25و 24و 23و 21و 20الفقرات  9

 )ب( من ميثاق الرقابة الداخلية. 48الفقرة  10
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ي عاَمي  - 1الجدول 
ز
 2021و 2020تحليل الشكاوى الواردة ف

  2020 2021 
 

  6 0 إساءة استخدام وقت العمل

  0 4 الغش أو إساءة استخدام المناصب للحصول عىل مزايا أو مستحقات

  2 0 انتهاك الشية

  0 1 الفساد

ز    3 2 المضايقة )غب  الجنسية( والتميب 

ه من السلوكيات غب  الالئقة   2 0 التمرد وغب 

  2 4 إساءة استخدام أموال الويبو أو أصولها

ي العمل وعرقلة عمليات الويبو
ز
  2 1 اإلهمال ف

ي الخدمة المدنية الدولية
  1 3 حاالت عدم الوفاء األخرى بمعايب  السلوك لموظفز

يات ي المشبر
ز
  3 1 المخالفات ف

ي التعيينات
ز
  1 2 المخالفات ف

  1 1 األعمال االنتقامية

  0 1 التحرش الجنشي 

ي يرتكبها بائع أو طرف
ي آخر المخالفات التر   2 1 خارخر

  25 21 المجموع

 
ي عاَمي  - 2الشكل 

ز
 2021و 2020الحاالت المغلقة ف

 

ي ُرفض فيها تقديم معلومات أو مساعدات
 الحاالت التر

 للفقرة  .80
ً
 48وفقا

ّ
ي لمدير شعبة الرقابة الداخلية أن يبل

غ عن أي حاالت قّيد فيها نفاذ الشعبة )ز( من ميثاق الرقابة الداخلية، ينبعز
ة المشمولة بالتقرير.  إىل ي أثناء الفبر

ز أو مباٍن فز  سجالت أو موظفي 

ي  .81
ي عملية رقابية جارية فز

ز عن اإلدالء بمعلومات أو المساعدة فز وأشارت شعبة الرقابة الداخلية إىل أنه لم يمتنع أي من الموظفي 
ة المشمولة بالتقرير.   أثناء الفبر
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 وضع تنفيذ توصيات الرقابة

 المدير العام  .82
ّ
ها من الهيئات إن مسؤول عن التأكد من تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن مدير شعبة الرقابة الداخلية وغب 

ويحيل المدير العام هذه المسؤولية إىل رؤساء  . 11الرقابية بشعة، وبيان اإلجراءات المتخذة فيما يخص نتائج وتوصيات تقرير بعينه
ز عن مجا امج( المسؤولي  ي الويبوالقطاعات )مديري البر

ز
ويخضع تنفيذ جميع توصيات الرقابة لمتابعة  . 12الت تشغيلية محددة ف

 . 13منتظمة تجري  ها شعبة الرقابة الداخلية

الذي يتيح إقامة حوار  TM+TeamMateوتدير شعبة الرقابة الداخلية التوصيات وإعداد التقارير بشأنها عن طريق نظام  .83
ي متابعة تنفيذ التوصيات المفتوحة. 

ز
 للفعالية ف

ً
 تفاعىلي مع اإلدارة تحقيقا

ي تاري    خ إعداد هذا التقرير، كانت توجد  .84
ز
 ذات أولوية متوسطة.  85و ذات أولوية مرتفعة 40توصية مفتوحة منها  125وف

ي المئة من مجموع توص 82وتشكل توصيات شعبة الرقابة الداخلية 
ز
 يات الرقابة المفتوحة. ف

 (125توصيات الرقابة المفتوحة بحسب المصدر واألولوية ) - 3الشكل 
 

 
 

ة من يناير إىل ديسمبر  .85
ي الفبر

ضيفت 2021وفز
ُ
توصية جديدة لشعبة الرقابة الداخلية من أربعة تقارير للتدقيق وأربعة  38، أ

مة إىل مكتب األخالقيات  14وكانت إحدى توصيات اللجنة المستقلة للرقابة تقارير للتقييم وتقريرين من تقارير التبعات اإلدارية. 
َّ
المقد

ة المشمولة بالتقرير.  ي نهاية الفبر
 وسيعالج رئيس مكتب األخالقيات هذه التوصية.  عالقة فز

ي عام  .86
ز إىل نظام إدارة التوصيات فز ز الخارجيي  ة توصية من تقرير المدققي  ضيفت إحدى عشر

ُ
غلقت تسع . 2021وأ

ُ
توصيات  وأ

ي و ة المشمولة بالتقرير.  18للتدقيق الخارخر ي أثناء الفبر
ويوضح الجدول التاىلي تطور  توصية من توصيات شعبة الرقابة الداخلية فز

ز يناير وديسمبر   . 2021التوصيات بحسب المصدر فيما بي 

 2021ديسمير  31إىل  2021يناير  1تطور التوصيات من  - 2الجدول 

ي  المصدر
ز
ناير ي 1مفتوحة ف
2021 

ي أثناء 
ز
مضافة ف

ة المشمولة  الفير
 بالتقرير

ي أثناء 
ز
مغلقة ف

ة المشمولة  الفير
 بالتقرير

ي 
ز
 31مفتوحة ف
 2021ديسمير 

 102 18 38 82 شعبة الرقابة الداخلية

ي   22 9 11 20 المدقق الخارجر

 1 0 0 1 اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة

 103 27 49 103 المجموع

 

                                                
 الداخلية. من ميثاق الرقابة  45الفقرة  11
 . 16/2010من التعميم اإلداري  7الفقرة  12
 . 16/2010من التعميم اإلداري  8الفقرة  13
14 WO/PBC/30/14 - 18  2019يونيو . 



WO/PBC/34/5 
17 

 

 . 2021ديسمبر  31الشكل التاىلي تطور توصيات الرقابة المفتوحة حتر ويلخص  .87

 (125تقادم توصيات الرقابة المفتوحة بحسب األولوية ) - 4الشكل 
 

 
 

 عاَمي و  .88
ز مت فيما بي 

ِّ
د
ُ
ي ق

ة المشمولة بالتقرير.  12من  2016و 2013انخفض عدد التوصيات العالقة التر ي أثناء الفبر
 إىل ست فز

 عن ذلك، 
ً
مت قبل عام وفضال

ِّ
د
ُ
ي تاري    خ إعداد التقرير أي توصية مفتوحة ق

وتواصل شعبة الرقابة الداخلية العمل مع  . 2015ال توجد فز
 اإلدارة للتقليل أكبر من التوصيات القديمة. 

ويظهر الشكل التاىلي عدد التوصيات المفتوحة بحسب برامج الويبو .89
 . 2021ديسمبر  31واألولوية حتر  15

نامج واألولوية )التوصيا - 5الشكل   (125ت بحسب الير
 

 

                                                
نامج  15 اءات، و - 5الير نامج نظام معاهدة التعاون بشأن البر نامج نظام مدريد، و - 6الير البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا  - 9الير

 
ً
ي والبلدان األقل نموا نامج ، ووالمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريتر نامج قواعد البيانات العالمية، و - 13الير ام للملكية  - 17الير إذكاء االحبر

نامج الفكرية، و نامج التواصل، و - 19الير نامج اكات والمكاتب الخارجية، والعالقات الخارجية والشر  - 20الير نامج اإلدارة التنفيذية، و - 21الير الير
امج والموارد، و - 22 نامج إدارة البر ية وتطويرها، و - 23الير نامج إدارة الموارد البشر نامج خدمات الدعم العامة، و - 24الير تكنولوجيا  - 25الير

نامج المعلومات واالتصاالت، و نامج داخلية، وشعبة الرقابة ال - 26الير نامج خدمات المؤتمرات واللغات، و - 27الير ز المعلومات  - 28الير تأمي 
نامج والسالمة واألمن، و  نظام لشبونة.  - 32الير
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نامج و  .90 نامج  23يستأثر البر ية وتطويرها" والبر نامج والموارد" بنسبة  22"إدارة الموارد البشر ي المئة من مجموع  52.5"إدارة البر
ز
ف

 توصية.  40التوصيات المرتفعة األولوية البالغ عددها 

ي االستشاري  العمل االستشاري والرقانر

ي إطار خدماتها االستشارية، إسداء المشورة المهنية عىل النحو المطلوب بشأن وثائق واصلت شعبة  .91
ز
الرقابة الداخلية، ف

 .  السياسات وعمليات التقييم واألعمال التجارية واإلطار التنظيمي

دارية وتحديثه ونصح قسما التدقيق الداخىلي والتحقيق الفريق العامل المنشأ باستعراض إطار الويبو التنظيمي لإلصدارات اإل  .92
ز أمور أخرى، مع ثقافة االتصال المتطورة للمنظمة.   بغية تبسيط اإلطار ومواءمته، من بي 

نامج  .93 ي لبر ي مرحلة تصميم التقييم الخارخر
ز
م قسم التقييم خدمة استشارية ف

َّ
وتمثلت هذه الخدمة  . WIPO Re:Searchوقد

ي تقديم ضمان للجودة التقنية الختصاصات الت
ز
ي الذي أجراه برنامج االستشارية ف  . WIPO Re:Searchقييم الخارخر

ي عام  .94
ز
ز ف ز استشاريتي  أما المهمة األوىل فكانت تقديم المشورة بشأن العملية والجودة والنواتج  . 2021وأنجز التقييم مهمتي 

ي 
ات األساسية والتقييم الذانر اتيجيات الوطنية للملكية الخاصة بأداة تقنية تغطي أنشطة قطاع التنمية فيما يتعلق بتحديد المؤشر لالسبر

ي الحالية لشعبة بلدان أمريكا الالتينية من أجل تعزيز  الفكرية. 
وأما المهمة الثانية فهدفت إىل تبسيط ومراجعة عنارص التقييم الذانر

ي صنع القرار واإلبالغ عن النتائج. 
ز
 فعاليتها وزيادة استخدامها ف

 التعاون مع هيئات الرقابة الخارجية

 االستشارية المستقلة للرقابةاللجنة 

ي دورات اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة إلبالغها عن تنفيذ خطة الرقابة الداخلية،  .95
شاركت شعبة الرقابة الداخلية بانتظام فز

ها من المسائل المتعلقة بعمل الشعبة وسب  شؤونها، والتماس مشورة اللجنة االستشارية   المستقلة. ومناقشة نتائج الرقابة وغب 
( للجنة االستشارية المستقلة للرقابة.  ز ز إىل الثالثة والستي  ة المشمولة بهذا التقرير عقد أرب  ع دورات )من الستي 

 وشهدت الفبر

ي   المدقق الخارخر

ي عن طريق عقد اجتماعات منتظمة عن قضايا  .96 حافظت شعبة الرقابة الداخلية عىل عالقة عمل ممتازة مع المدقق الخارخر
اتيجيات والخطط السنوية  لضوابط الداخلية وإدارة المخاطر. التدقيق وا ي وشعبة الرقابة الداخلية االسبر وتبادل المدقق الخارخر

ي مفرط.  وشاركت شعبة الرقابة  والتقارير الفردية بغية ضمان فعالية التغطية الرقابية وتفادي أي ازدواجية محتملة أو عبء رقانر
ز الخارج ي عام الداخلية بنشاط مع المدققي 

امات فز ز ي التخطيط والتنفيذ الالحق لاللبر
ز فز ز 2021يي   عن تقديم النواتج إىل المدققي 

ً
، فضال

ز بحسب االقتضاء.   الخارجيي 

ز المظالم ومكتب األخالقيات  التعاون مع أمي 

ز المظالم ورئيس م .97 ة المشمولة بالتقرير، اجتمع مدير شعبة الرقابة الداخلية بانتظام مع أمي 
ي أثناء الفبر

كتب األخالقيات فز
 لضمان التنسيق الجيد وتكامل الدعم. 

 أنشطة الرقابة األخرى

 TM+TEAMMATEاالنتقال إىل نظام 

ث إلدارة التدقيق  .98
َّ
الذي ُيستخدم  TM+TeamMateوهو نظام  -انتهت شعبة الرقابة الداخلية من االنتقال إىل نظام محد

والنظام الجديد أحدث من الناحية التكنولوجية ويحتوي عىل وظائف جديدة  . بخاصٍة لرصد تنفيذ التوصيات وإعداد التقارير بشأنها 
 تعزز عملية تقييم المخاطر، وإنجاز األعمال، وإدارة التوصيات. 

وع تحليل البيانات  مشر

وع تحليل البيانات الذي عزز قدرة الشعبة عىل إجراء عمليات تدقيق مستمرة.  .99 ويجري  أنجزت شعبة الرقابة الداخلية مشر
ي الرب  ع األول من عام 

م شعبة الرقابة الداخلية بعد انتهائها تعقيبات منتظمة إىل اإلدارة 2022االضطالع بعملية تجريبية فز
ِّ
، وستقد

ت عن طريق تحليالت البيانات.  بر
ُ
ي اخت

 بشأن االمتثال والفعالية التشغيلية للضوابط الرئيسية التر
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ي المنظمة
ز
 أنشطة التواصل واإلعالم ف

ي التواصل مع الزمالء داخل الويبو عن استمرت شع .100
ز
بة الرقابة الداخلية، ضمن جهودها المستمرة لتوضيح عملها والدفاع عنه، ف

ة اإلخبارية للشعبة ولوحات البيانات الخاصة  ي إطار التدريبات التمهيدية، وإصدار النشر
ز
ز الجدد ف طريق تقديم عروض للموظفي 

ز عن القطاعات عند االقتضاء. بالشعبة، وتقديم عروض للمديرين والمسؤول  ي 

 التعاون مع دوائر الرقابة األخرى

 محددة .101
ً
ي المنظمات األخرى التابعة  16يشمل ميثاق الرقابة الداخلية أحكاما

ز
عن التواصل والتعاون مع دوائر الرقابة الداخلية ف

ي المؤسسات المالية المتعددة األطراف. 
ز
اتها  وتقّر شعبة الرقابة لمنظومة األمم المتحدة وف الداخلية بقيمة توطيد العالقات مع نظب 

ة المشمولة بالتقرير، واصلت شعبة الرقابة الداخلية تعاونها النشط والمفيد وحافظت عىل عالقاتها مع  وأهميته.  ي أثناء الفبر
ز
وف

: وشاركت شعبة الرقابة الداخلية بفعالية في المنظمات والهيئات األخرى التابعة لمنظومة األمم المتحدة.   ما يىلي

ي التقييم االجتماع العام السنوي لفريق األمم  (أ)
حرصز مدير شعبة الرقابة الداخلية ورئيس قسم التقييم وكبب  موظفز

ي بالتقييم لعام 
ي يوَمي  2020المتحدة المعتز

ز
 ف
ً
اضيا قد افبر

ُ
 وشارك فيه بنشاط؛، 2021يناير  22و 21الذي ع

ز منصب نائب الر  (ب) ي بالتقييم، فيدعم يشغل رئيس قسم التقييم لمدة سنتي 
ي فريق األمم المتحدة المعتز

ز
ز الخزانة ف ئيس وأمي 

ي بالتقييم؛
اتيجية فريق األمم المتحدة المعتز ي الثالث من اسبر اتيىحر اف عىل تنفيذ الهدف االسبر  عملية صنع القرار واإلشر

ي مجاالت إدارة  (ج)
ز
المخاطر ومنع الغش اضطلع رئيس كل من قسم التحقيق وقسم التدقيق الداخىلي بمهام تعليمية ف

ي جنيف؛
ز
ي الكليات المحلية إلدارة األعمال ف

ز
ي البكالوريوس والماجستب  ف

َ ي درجتر
ز
 والفساد لفائدة طالب ف

اك مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم المتحدة، دورة تدريبية عبر  (د) مت شعبة الرقابة الداخلية، باالشبر
َّ
نظ

ي 
نت بشأن تحويل المدفوعات فز  ؛2021أوائل مارس  اإلنبر

ي  (ه)
ي األمم 2021يونيو  24فز

ي لممثىلي خدمات التدقيق الداخىلي فز
اضز ت شعبة الرقابة الداخلية االجتماع االفبر ، حرصز

ة التقييم؛ ز مته المفوضية األوروبية للتدقيق الداخىلي بشأن استعراض ركب 
َّ
 المتحدة الذي ركز عىل عرض قد

ة عن م (و) مت شعبة الرقابة الداخلية محارصز
َّ
ي بموضوع قد

يات إّبان المؤتمر العالمي المعتز ي المشبر
وضوع الغش الدوىلي فز

ي يونيو  2021الغش لعام 
ز بالغش فز ز المعتمدين المعنيي   ؛2021الذي عقدته جمعية المحققي 

ة من  (ز) ي الفبر
ي أوروبا الذي ُعقد فز

ت شعبة الرقابة الداخلية المؤتمر السنوي لرؤساء التدقيق الداخىلي فز
 30إىل  28حرصز
ي جنيف.  2021بتمبر س

ي تنظيم المؤتمر الذي  فز
وشاركت منظمة العمل الدولية واللجنة الدولية للصليب األحمر فز

نت.  ز الحضور الشخضي والحضور عبر اإلنبر  ُعقد بأسلوب مختلط يجمع بي 

ي وتحسينها  برنامج شعبة الرقابة الداخلية لضمان جودة العمل الرقانر

م "برنامج شعبة الرقابة  .102 ي وتحسينها" لتوفب  ضمان معقول لمختلف الجهات المعنيةُصمِّ الداخلية لضمان جودة العمل الرقانر
17 

 لميثاق الرقابة الداخلية والمعايب  والممارسات المهنية المرتبطة بكل وظيفة؛ وأن أنشطة الرقابة تس
ً
ذ وفقا

َّ
نف
ُ
ب  بأن أنشطة الرقابة ت

دار بطريقة فعالة وترى الجهات المعنية أنه
ُ
ي تحسن مستمر. وت

نامج المجاالت التالية:  ا ذات قيمة إضافية وأنها فز  ويشمل البر

 االستقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة الداخلية

ي ميثاق الرقابة الداخلية .103
م  18يقتضز

ِّ
من مدير شعبة الرقابة الداخلية أن يؤكد االستقاللية التنظيمية لوظيفة الرقابة الداخلية ويقد

 نشطة الرقابة الداخلية ومدى مالئمة الموارد لألغراض المقصودة. معلومات عن نطاق أ

ة المشمولة بالتقرير، لم تقع أي حالة مّس  .104 ي أثناء الفبر
ت باالستقاللية التشغيلية لشعبة الرقابة الداخلية ولم يحدث أي نشاط وفز
ي عمل الشعبة.  يخّل بها. 

ض فز  إىل تقييم المخاطر  وقد حددت الشعبة نطاق ولم ُيسجل أي تدخل فعىلي أو مفبر
ً
أنشطتها استنادا

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

                                                
 )ز( من ميثاق الرقابة الداخلية. 28الفقرة  16
ز تشمل الجهات المعنية الرئيسية المدير العام ومديري الويبو واللجنة االستشارية المستقلة للرق 17 ز الخارجيي  ابة والدول األعضاء والمدققي 

 والجمهور بشكل عام. 
 )ط( من ميثاق الرقابة الداخلية. 48انظر الفقرة  18



WO/PBC/34/5 
20 

 

ات األداء الرئيسية  الرصد المستمر ومؤشر

اف وال .105 مراجعة والقياس اليومية المرتبطة بنشاط التدقيق ُيحيل مصطلح الرصد المستمر ألداء نشاط الرقابة إىل أعمال اإلشر
 إىل ذلك، ُيستخدم نظام إلدارة المهام  الداخىلي بناًء عىل سياسات شعبة الرقابة الداخلية وأدلتها وإجراءاتها المعتادة. 

ً
وإضافة

(TM+TeamMateي ذلك حفظ المستندات الداعمة وإضفاء الطابع ال
ز
ي تنفيذ األدلة واإلجراءات بما ف

ز
مادي عىل المراجعات ( ف

 والموافقات ومتابعة التوصيات وإعداد التقارير. 

ات أداء لقياس فعالية أنشطة الرقابة وكفاءتها وأهميتها.  .106  عن ذلك، وضعت شعبة الرقابة الداخلية مؤشر
ً
وتشمل هذه  وفضال

ي الوقت المناسب، وت
ز
امات الرقابة وتقديم التقارير بشأنها ف ز ات بخاصٍة إنجاز البر صور اإلدارة لعمل شعبة الرقابة الداخلية، المؤشر

 ويلخص الجدول التاىلي النتائج.  ومستوى قبول توصيات الشعبة وأهميتها. 

ات أداء شعبة الرقابة الداخلية  - 3الجدول   2020/2021مؤشر

 النتائج مؤشر األداء

عدم تدخل كبار الجهات المعنية ومراعاتها 
 لالستقاللية

ي 
ز
ة المشمولة بالتقريرلم يالحظ أي تدخل ف  أثناء الفبر

ي صدرت 
ي المنجز والتر نسبة العمل الرقانر

ي المواعيد المناسبة
ز
 تقارير بشأنه ف

ي غضون 67
ز
 أشهر 4% من تقارير التدقيق صدرت ف

ي غضون 71
ز
 أشهر 6% من تقارير التقييم صدرت ف

ي غضون 80
ز
غلقت وصدرت تقارير بشأنها ف

ُ
 أشهر 6% من التحقيقات أ

ي ترى أن نسبة 
الجهات المعنية الداخلية التر

دة 
َّ
توصيات شعبة الرقابة الداخلية ُمحد

وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وعملية 
دة المدة

َّ
 المنىح وُمحد

دة وقابلة للقياس ويمكن 83
َّ
% من المديرين رأوا أن توصيات شعبة الرقابة الداخلية ُمحد

دة المدة
َّ
 تحقيقها وعملية المنىح وُمحد

ي ترى أن 
نسبة الجهات المعنية الداخلية التر

 أعمال الرقابة مجدية
ز رأوا أن أعمال الرقابة مجدية80  % من المجيبي 

بلت100  نسبة توصيات الرقابة المقبولة
ُ
 % من توصيات شعبة الرقابة الداخلية ق

 

 ألهمية عمل شعبة الرقابة الداخلية، وأهم .107
ً
 عاليا

ً
ات تظهر تصورا مة. وال تزال المؤشر

َّ
وقد تأثر صدور تقارير  ية التوصيات المقد

ي مواعيدها بعوامل عدة منها إعادة توجيه الموارد لالنتقال إىل النظام الجديد إلدارة مهام التدقيق والتوصيات 
التدقيق والتقييم فز

وع تحليل البيانات والتدقيق المستمر.   وضبط ذلك النظام، وإنجاز مشر

 موارد الرقابة

انية  ز  والموظفونالمب 

انية للثنائية قدرها  .108 ز صصت لشعبة الرقابة الداخلية مب 
ُ
ي المئة 0.69مليون فرنك سويشي، أي ما يعادل  5.270خ

من  19فز
انية الويبو للثنائية  ز   لتنفيذ واليتها.  2020/2021مب 

ً
ية والمالية مالئما كي تغطي الشعبة بفعالية المجاالت   وكان مستوى الموارد البشر

ي خطط عملها. ذات األولوية 
ز  المحددة فز ز الخارجيي  وساهم تبادل خطط الرقابة والتنسيق المستمر ألنشطة الرقابة مع المدققي 

ي تنطوي عىل 
ي تغطية المجاالت التر

ي تحقيق المزيد من الفعالية والكفاءة فز
واالستخدام الفعال ألدوات تكنولوجيا المعلومات فز

 المخاطر. 

انية ونفقات شعبة ا - 4الجدول  ز  2020/202120 لرقابة الداخليةمي 

انية المعتمدة    ز المب 
2020/2021 

انية بعد  ز المب 
 التحويالت

2020/21 

  النفقات
2020/21 

 معدل االستخدام )%(

ز   %104 4,638,344 4,471,500 4,356,000  موارد الموظفي 

ز   %79 629,398 798,999 835,421  موارد خالف الموظفي 
 

 %100 5,267,741 5,270,499 5,191,421 المجموع

مخصصات الشعبة كنسبة مئوية من 
انية اإلجمالية للويبو ز  المي 

0.68% 0.69% 0.78%  

                                                
ي شعبة الرقابة الداخلية.  19

ز
انية بعد التحويالت ف ز  تستند هذه النسبة المئوية إىل المب 

 ترد المبالغ بآالف الفرنكات السويشية.  20
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ي المستمر
 التدريب والتعليم المهتز

وري لضمان قدرة الشعبة عىل تقديم الخدمات للمنظمة ودعمها  .109 ي شعبة الرقابة الداخلية رصز
ي المستمر لموظفز

إن التطوير المهتز
 لسياسة الويبو التدريبية، التحق موظفو شعبة الرقابة الداخلية بصفوف أنشطة تدريبية مختلفة الكتساب معارف  بفعالية. 

ً
ووفقا

ي االضطالع بمهام الرقابة. 
ز
 جديدة ومهارات تقنية وكفاءات أخرى لزيادة الفعالية التشغيلية للشعبة وكفاءتها ف

ي شعبة الرقابة الداخل .110
ز
ي المتوسط، حرصز كل موظف ف

ز
:  10ية وف  تحليل البيانات أيام من التدريب عىل موضوعات مثل ما يىلي

، وتحليالت ها وتقديم ي
، TeamMate، وتحليالت ACL، واتخاذ القرارات، وعلم األعصاب التطبيفر ، وشهادات التدقيق الداخىلي

نت، والتكنولوجيات الناشئة، وإعداد التقارير المالية المتكاملة، وإطار  ، ومهارات إجراء COBIT 5والبحث عبر اإلنبر ي
انز ، واألمن السيبر

 المقابالت. 

 استقصاء الرضا

واصلت شعبة الرقابة الداخلية استقصاء رضا الزمالء من وحدات الويبو الخاضعة للتدقيق أو التقييم عن طريق استقصاء رضا  .111
ي  الزبائن عقب كل مهمة.  ي العمل الرقانر

ز
ي نهاية عام  وتحليلها. وي  هدف ذلك إىل الحصول عىل آراء الزمالء ف

ز
، بلغت نسبة الرضا 2021وف

 للتحليل الموحد لنتائج االستقصاء.  83
ً
ي المئة وفقا

ز
 ف

، إىل نسبة رضا  .112 ي ي استخدمت لقياس أثر العمل الرقانر
ي أجريت بعد سنة من تنفيذ المهام والتر

وأشارت نتائج االستقصاء، التر
ي المئة.  80متوسطة تبلغ 

ز
 ف

ي خضعت للتدقيق/التقييم من خالل االستقصاء، شعبة الرقابة وساعدت التعليقات اإلضاف .113
ي أرسلتها الوحدات التر

ية، التر
ي  الداخلية عىل تحديد أوجه القصور والعمل عىل اتخاذ إجراءات تصحيحية.   أثر عملها الرقانر

ز وستسع الشعبة جاهدة إىل تحسي 
 إىل آراء الزمالء. 

ً
 استنادا

ي الدوري  التقييم الداخىلي والخارخر

جري كل وظيفة من وظائف شعبة الرقابة الداخلية عمليات تقييم ذاتية و/أو خارجية كل خمس سنوات لتحديد ما إذا كانت ت .114
ي مجاالت عملها. 

 وظائف الشعبة تؤدي واجباتها بكفاءة وفعالية، وبما يتفق مع المعايب  والممارسات المهنية ومدونة األخالقيات فز
ي الكتيبات والمبادئ التوجيهية وإجراءات التشغيل الوجيهة.  ويمكن االطالع عىل عنارص برنامج

وترد  الجودة لشعبة الرقابة الداخلية فز
ي التقرير السنوي لعام 

جريت فيما يخص كل وظيفة من وظائف شعبة الرقابة الداخلية فز
ُ
ي أ
، 2020نتائج عمليات التقييم الخارجية التر

ي عام  ر. ويجري تنفيذ التوصيات المنبثقة من ذلك التقري
ي فز ي المقبل 2021ولم يجَر أي تقييم خارخر

، ومن المقرر إجراء التقييم الذانر
ي أوائل عام 

 . 2022و 2021، وسيغطي عاَمي 2023للثنائية لوظيفة التدقيق الداخىلي فز

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

 الرقم المرجعي  2021ديسمير  31إىل  2021يناير  1تقارير شعبة الرقابة الداخلية الصادرة من 

ي إدارة حاالت الغياب
ز
اهة ف ز  IA 2020-02 التدقيق واستعراض البز

ي الويبوتدقيق إدارة أمن الفضاء 
ز
ي ف

ونز  IA 2020-04 اإللكبر

ي أثناء الجائحة
ز
 IA 2020-05 استعراض إدارة الويبو لألزمات ف

ي الويبو
ز
ز ف  IA 2021-06 استعراض إدارة األداء وتطوير الموظفي 

 EVAL 2020-01 تقييم شعبة البلدان العربية

 WIPO Match EVAL 2020-05تقييم برنامج 

 EVAL 2020-03  التقييم التابع لشعبة الرقابة الداخلية والوقوف عىل آثارها تقييم تنفيذ توصيات قسم 

اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ي لالسبر
ي عمليات التقييم الذانر

ز
 EVAL 2021-02 إسداء المشورة ف

تقرير التبعات اإلدارية بشأن البيانات الشخصية وقضايا الخصوصية المتعلقة برسائل الويبو 
ون ز اإللكبر ز الخارجيي   ية إىل المستخدمي 

MIR 2020-17 

اءات ي لركن البر
ونز  تقرير التبعات اإلدارية بشأن المعلومات المنشورة عىل الموقع اإللكبر

MIR 2021-12 

ي أوائل عام 
ز
 2022تقارير شعبة الرقابة الداخلية الصادرة ف

 

وع منصة الهاي ي مشر
ز
 IA 2021-02 التدقيق ف

ي إدارة 
ز
 IA 2021-03  المخاطر المؤسسيةالتدقيق ف

ي إدارة األصول واللوازم والمواد
ز
 IA 2021-04 التدقيق ف

 EVAL 2020-02 تقييم لجان الويبو الدائمة

 التحليل التجميعي لنتائج عمليات تقييم الشعب اإلقليمية
EVAL 2021-04 

 تقارير أداء الويبو استعراض منهجية شعبة الرقابة الداخلية للتحقق من صحة -مهمة استشارية 
EVAL 2021-06 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


