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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1122 أأغسطس 21التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون(العادية احلادية واألربعون )الدورة الثالثة الدورة 
 1122أأكتوبر  1سبمترب اإىل  12جنيف، من 

 
 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

عدادمن  مانة اإ  الأ

(. وهو مطروح عىل جلنة WO/PBC/21/6 )الوثيقةتقرير مراجع احلساابت اخلاريج عىل  حتتوي هذه الوثيقة  1.
 (.1122سبمترب  22اإىل  9 الويبو للربانمج واملزيانية )اللجنة( يف دورهتا احلادية والعرشين )من

.2 الوثيقة يف مملص  القرارات والتوصيات الاادر  نن جلنة الربانمج واملزيانية يف وسرتد توصية اللجنة بشأأن تكل 
 (.A/51/14(م )الوثيقة 1122سبمترب  22اإىل  9دورهتا احلادية والعرشين )من 

ن   ىل اإ امجلعية العامة للويبو مدنو  اإ 3.
، مع تقرير مراجع احلساابت اخلاريجاملوافقة عىل 

الربانمج واملزيانية يف  مراعا  أأية توصية تتخذها جلنة
 .A/51/14هذا الادد كام وردت يف الوثيقة 

 

 [WO/PBC/21/6]تيل ذكل الوثيقة 
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WO/PBC/21/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1122 أأغسطس 8التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 احلادية والعشرونالدورة 
 1122 سبمترب 22اإىل  9جنيف، من 

 
 

 تقرير من مراجع احلسابات اخلارجي

مانة  عداد الأ  من اإ

.1 :تش متل هذه الوثيقة عىل العنارص التالية 

تقرير ُمراِجع احلساابت املس تقل اذلي حيتوي عىل رأأي مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن البياانت املالية  م2م
 ؛1121ديسمرب  22)الويبو( للس نة املنهتية يف للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

م 1121 املالية للس نة اخلاريج احلساابت ُمراِجع تقريرو  م1م  العامة للجمعية وامخلسني احلادية ادلور  اإىل املُقدَّ
ل التقريرم ابمس أأيضا   املعروف) للويبو  اخلاريج احلساابت ملراجع الرئيس ية التوصيات التقرير هذا ويتضمنم(. املُطوَّ
 ؛1121/1122ل الس نة خال ُأجريت اليت الثالثة املراجعات نن الناجتة

  



WO/PBC/21/6 

2 
 

 ردود من أأمانة الويبو عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج؛و  م2م

 بيان الويبو للرقابة ادلاخلية، ُموقٌَّع من املدير العام.و  م4م

ىل أأن   وجلنة الربانمج واملزيانية َمدُنوٌَّ  اإ 2.
العامة للويبو ابلإحاطة علام  مبحتوايت تويص امجلعية 
 هذه الوثيقة.

مراجع احلساابت اخلاريج  يتقرير  ييل ذكل]
 [الأمانة ورد  
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 تقرير ُمراِجع احلساابت املس تقل

 

 اإىل

 امجلعية العامة

 للملكية الفكريةللمنظمة العاملية 

 

 

 تقرير نن البياانت املالية

 ُ قة اخلاصة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، واليت تتكون من بيان املركز رفَ لقد راجعنا البياانت املالية امل

وبيان  املنهتية، وبيان التغريات يف صايف الأصول، 1121، وبيان الأداء املايل لس نة 1121ديسمرب  22املايل يف 

التدفقات النقدية، وبيان املقارنة بني مبالغ املزيانية واملبالغ الفعلية، ومالحظات عىل البياانت املالية، ومالحظات 

يضاحية أأخرى.  اإ

 

 مسؤولية الإدار  نن البياانت املالية

عداد هذه البياانت املالية ونرِضها نرضا  نزهيا  وفقا  للمعايري  احملاسبية ادلولية للقطاع العام. الإدارُ  مسؤوةٌل نن اإ

عداد البياانت املالية اخلالية من الأخطاء اجلوهرية   –وهذه املسؤولية تشمل: وضع الضوابط ادلاخلية املتعلقة ابإ

ك هبانرضا  نزهيا ، وتنفيذ هذه الضوابط  ونرضها – غري املقاود أأو اخلطأأ  الغشالناجتة نن  سواء واختيار  ؛والمتس 

 والقيام بتقديرات حماسبية تكون معقوةل  يف مثل هذه الظروف. ؛اسبية املالمئة وتطبيقهاالس ياسات احمل

 

 1اتبع ....ص/ 

 

 

.1 
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 مسؤولية ُمراِجع احلساابت

بداء رأأي يف هذه البياانت املالية استنادا  اإىل مراجعتنا للحساابت. وقد راجعنا احلساابت  يتنا يفمسؤول  تمتثل اإ

ط لعملية  وفقا  للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت. وتتطلب تكل املعايري أأن نلزتم ابملتطلبات الأخالقية، وأأن ُُنط ِ

 البياانت املالية من الأخطاء اجلوهرية أأو عدمه. معقول بشأأن خلو املراجعة وُُنرهِيا من أأجل التوصل اإىل تأأكيد  

مراجعُة احلساابت عىل اختاذ اإجراءات للتوصل اإىل أأدةل تدقيقية عىل املبالغ والإفااحات الوارد  يف وتنطوي 

عىل تقدير مراجع احلساابت، مبا يف ذكل تقيمي خماطر ورود أأخطاء الإجراءات املُصتار  تعمتد البياانت املالية. و 

. ونند تقيمي تكل اخملاطر، يُراني مراجُع غري املقاود أأو اخلطأأ  الغشية يف البياانت املالية، سواء بسبب جوهر 

عداد الكيان للبياانت املالية ونرضها نرضا  نزهيا  من أأجل وضع اإجراءات  احلساابت الضوابط ادلاخلية املتعلقة ابإ

بداء رأأي يف فعالية الضوابط ادلاخلية للكيان. املراجعة املناس بة يف مثل هذه الظروف، ولكن ليس لغرض اإ 

ومدى َمعُقولية التقديرات  ،وتشمل مراجعُة احلساابت أأيضا  تقيمي مدى مالءمة الس ياسات احملاسبية املُس تخَدمة

ضافة  اإىل تقيمي العرض الإجاميل للبياانت  املالية. احملاسبية اليت قامت هبا الإدار ، اإ

ليهونعتقد أأن ما توصَّ  ليه رأأي مراجعي  لنا اإ من أأدةل مراجعة احلساابت اكف  ومناسب  لأن يكون أأساسا  يستند اإ

 احلساابت.

 الرأأي

 وأأداءها 1121ديسمرب  22تعرض هذه البياانت املالية، يف رأأينا، املركز املايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف 

 .نرضا  نزهيا  من مجيع النوايح اجلوهرية 1121ديسمرب  22اإىل  1121يناير  2املايل وتدفقاهتا النقدية للفرت  من 
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 تقرير نن املتطلبات القانونية والتنظميية الأخرى

ضافة  اإىل ذكل، نرى طار  ،اإ أأن معامالت املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت منت اإىل علمنا أأو اليت حفاناها يف اإ

 تتفق مع نظام الويبو املايل ولحئته من مجيع النوايح املهمة.للحساابت اكنت مراجعتنا 

ل  نن مراجعتنا حلساابت املنظمة العاملية  21.8ووفقا  للامد   من النظام املايل ولحئته، أأصدران أأيضا  تقريرا  ُمطوَّ

 الفكرية. للملكية

 

 

 

 شايش اكنت شريما 

 املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند 

 مراجع احلساابت اخلاريج 

 نيودلهيي، الهند 

 1122يوليو  19 
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1121الس نة املالية  احلساابت اخلاريج تقرير مراجع –الويبو    

 

 

 

 

 

 

 رمق الافحة احملتوايت

 2 ملص  واف  

 2 ملص  التوصيات

 5 مقدمة

  نتاجئ مراجعة احلساابت

 5 املسائل املالية .لفأأ 

مو  اتفاقات اخلدمات .ءاب اخلاصة وُمقد ِ

 اخلدمات التجارية
8 

 21 معاهد  التعاون بشأأن الرباءات .ميج

حالت الغش الفعيل، والغش  .الد

 شطب القيدو الافرتايض، 
24 

اس تعراض لإجراءات الإدار  بشأأن  .هاء

 التوصيات السابقة
25 

شطب اخلسائر من النقد والأصول  .اوو 

 والأموال حتت التحايل
25 

 25 وتقديرشكر 

 21 امللحق

 
املراقب املايل ومراجع احلساابت مكتب 

 العام للهند
 

 

هتدف مراجعتنا للحساابت اإىل تقدمي 

ىل اإضافة قمية اإىل  تأأكيد مس تقل واإ

دار  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  اإ

 .من خالل تقدمي توصيات بن اء 

 

ملزيد  من املعلومات، يرىج التاال 

 لس يد:اب

 

 راجيش سينغ،

 رئيس مراجعة احلساابت

 املكتب الهندي ملراجعة احلساابت

 املفوضية السامية الهندية

Aldwych, London-

WC2B4NA 

 الربيد

:الإلكرتوين

rajeshSingh@cag.gov.in 

 

 

 

 تقرير ُمراِجع احلساابت اخلاريج

 2012للس نة املالية 

ٌم اإىل ادلور  احلادية وامخلسني  ُمقدَّ

 للجمعية العامة

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
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1121الس نة املالية  تقرير مراجع احلساابت اخلاريج –الويبو    

 

 1الافحة  C&AGاملراقب املايل للهند 
 

 
 

 ملص  واف  

ليه املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند ما تيعرض هذا التقرير  ل اإ بعد مراجعة حساابت املنظمة  نتاجئ هممةمن وصَّ
أأداء  ومراجعة. واش متلت املراجعُة عىل مراجعِة البياانت املالية للويبو، 1121العاملية للملكية الفكرية )الويبو( للس نة املالية 

رشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة وُمقد ِ  يم معاهد  التعاون بشأأن الرباءات، والتحقق من امتثال مالاس تعانة مباادر خمتلفة واإ
 اخلدمات التجاريةم.

 الرأأي اجململ ملراجع احلساابت يف البياانت املالية

تعرض املركز املايل للويبو  1121ديسمرب  22بناء  عىل مراجعتنا للحساابت، أأرى أأن البياانت املالية للفرت  املالية املنهتية يف 
نرضا  نزهيا  من مجيع النوايح  1121ديسمرب  22اإىل  1121يناير  2املايل خالل الفرت  من  وأأداءها 1121ديسمرب  22يف 

 .1121ديسمرب  22يف بياانت الويبو املالية للفرت  املالية املنهتية يف  غري مشفوع بتحفظ  نا برأأي  ي  لَ اجلوهرية. وذلكل أأد  

 الإدار  املالية

خالل مراجعتنا للحساابت، وذكل بناء  عىل  هبا اخلاصةواملالحظات الية أأدخلت الإدارُ  حتسينات  عىل البياانت امل
ٌة يف التقرير.لحظناه ما  . وهذه التحسينات ُموَّضَّ

ومل تكن دلى الويبو س ياسٌة لإدار  النقدية واخلزانة. واكنت توجد أأمثةل حلساابت مرصفية تُفتَح من دون موافقة 
 املايل. املراقب

 تُدفَع عىل القروض ومعولت الارتباط أأعىل بكثري من عائد استامثر املنظمة.واكنت الفائد  اليت 

عدد ننارص الأصول من اإجاميل  ابملائة 24,41فرنك سويرسي ل تُمث ِل سوى  5 111الأصول اليت تزيد قمية لك مهنا نن و 
من الأصول ذات  س نواي   أأوصينا ابلتحقق املادي وذلكلمن حيث القمية املالية جملموع الأصول.  ابملائة 59ولكهنا تُمث ِل  املادية،

 من س ياسة تتبع اخملزون وتسجيل الأصول لك س نتني. القمية الكبري  بدل  

 اتفاقات اخلدمات اخلاصة

. واكناكن الإطار  الاس تعانة مباادر خمتلفة  تالتنظميي للحاول عىل اخلدمات من خالل اتفاقات اخلدمات اخلاصة غري اكف 
 متاما  يف معلية احلاول عىل اخلدمات من خالل اتفاقات اخلدمات اخلاصة. ة  معدومعىل أأساس تنافيس 

طار الويبو للس ياسات العامة بشأأن نقود  ر موافقة الويبو عىل العمل من أأجل سد هذه الفجو  من خالل س ياسة ماإ ونُقد ِ
دا غري  راي .املوظفنيم، اليت سوف تُنرَش وتُطبَّق بوصفها تعمامي  اإ
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 1121الس نة املالية  تقرير مراجع احلساابت اخلاريج –الويبو 

 

 2الافحة  C&AGاملراقب املايل للهند 
 

 
 

مو اخلدمات التجارية  ُمقد ِ

بني معايري التقيمي اليت نرُِشت يف واثئق العطاءات واملعايري املُس تخَدمة يف مافوفة التقيمي.  عدم اتساقلُوِحظ وجود 
يم العطاءات، ومل يُكَشف يف واثئق العطاءات  دت املعايري الفرنية ومافوفة التقيمي بعد نرش توضيح لس تفسارات ُمقد ِ وُحد ِ

ل للك معيار. ورمبا تؤثر هذه   املامرسات سلبا  يف موضونية معلية التقيمي وشفافيهتا.نن احلد الأدىن املؤه ِ

 .، ونشكر لها ذكلولحظنا أأن الإدار  )شعبة املشرتايت والسفر( قد وافقت عىل تنفيذ توصياتنا بتنقيح دليل مشرتايهتا

 معاهد  التعاون بشأأن الرباءات

دارات البحث اإ يبو، وماكتب تسمل الطلبات، و للو  لحظنا أأنه اكن يلزم وجود قدر أأكرب من التنس يق بني املكتب ادلويل
. وأأدى التَّأأُخر يف وضع تقارير البحث ادلويل اإىل حتسني معلية اإجراء الأنشطة احلامسة يف املوانيد احملدد ادلويل، من أأجل 

ر البت   عاد  النرش، مما أأحدث ضغطا  عىل املوارد احملدود  للمكتب ادلويل وأأخَّ يف أأهلية الاخرتاع أأو الابتاكر للحامية  اإ
 .مبوجب براء 

واكنت البياانت املتعلقة بدخول املرحةل الوطنية بناء عىل معاهد  التعاون بشأأن الرباءات مؤرشا  لفعالية معاهد  التعاون بشأأن 
ل أأن املعلومات املتعلقة ابدلخول يف املرحةل الوطنية اكنت غري اكمةل، حيث مل ىل الويبو  الرباءات. اإ يكن يقدم البياانت اإ

 بشلك منتظم سوى بعض ماكتب اس تالم الطلبات.

م يف عام  للتشجيع عىل  1114وين  جدول الرسوم عىل ختفيض الرسوم يف حاةل الإيداع الإلكرتوين، وهذا التصفيض قُد ِ
ري  يف الإيداع الإلكرتوين نظرا  لتحسن الإيداع الإلكرتوين وختفيف نبء العمل اخلاص ابلإيداعات الورقية. ورمغ الزايد  الكب

 اس تخدام تكنولوجيا املعلومات، مل يُعد النظر يف هيلك الرسوم.

يداع الطلبات بناء  عىل معاهد  التعاون بشأأن الرباءات من الولايت املتحد  وأأورواب اإىل البدلان  ،وحدث حتول جغرايف يف اإ
اتحة  فامي يتعلق  1119مقارنة  بعام  1122همارات الرتمجة يف عام الآس يوية. ومع ذكل، مل حيدث أأي تغيري يف اإ

 الآس يوية. ابللغات
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 1121الس نة املالية  تقرير مراجع احلساابت اخلاريج –الويبو 

 

 3الافحة  C&AGاملراقب املايل للهند 
 

 
 

 ملص  التوصيات

 2التوصية 

جياد احتياطي منفال لغرض متويل املشاريع عىل النحو الوارد يف املالحظتني  من  14و 12ميكن أأن تنظر الويبو يف اإ
 .املالية البياانت

 2التوصية 

 هذه الس ياسةوتطبيق ، لالإدار  أأن تنظر يف صياغة س ياسة مناس بة لإدار  النقدية واخلزانة، مبا يف ذكل القروض ميكن
 .لتحسني الإدار  املالية

 3التوصية 

 .ذات القمية الكبري  التحقق س نواي  من الأصولميكن أأن تنظر الويبو يف 

 4التوصية 

دارية رمسية لوضع  م2م صدار تعلاميت اإ طار  جيب اإ  اخلاصة. تنظميي مالمئ للحاول عىل اخلدمات من خالل اتفاقات اخلدمات اإ

رشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وقد اإ نند الاس تعانة مباادر خمتلفة و  تنافيسميكن تطبيق الاختيار عىل أأساس و  م1م
 ختتلف درجة التنافس املرتبطة بعملية الاس تعانة مباادر خمتلفة حسب قمية الالزتام.

 5التوصية 

د   من حيث الأهداف والغاايت؛ والنواجت امللموسة والقابةل للقياس  م2م ملهام معل ينبغي أأن تكون الاختااصاُت واَّضة  وُمحدَّ
د  ذات موانيد تسلمي مة ابلنس بة ؛ُمحدَّ داء لتقيمي النتاجئ، مثل: حسن التوقيت، وقمية اخلدمات امُلقدَّ  لتلكفهتا. ومؤرشات الأ

داء همام خمتلفة مضن  للحد منينبغي وضع حد زمين مناسب، و  م1م ما لأ تكرار الاس تعانة ابخلبري الاستشاري نفسه، اإ
داء سلسةل من املهام مضن املرشوع نفسه.  برانمج واحد أأو لأ

د بوضوح مسؤولياُت و  م2م  التاديق. فموظَّ  يلزم أأن حُتدَّ

 6التوصية 

الزتاهما جتاه ادلول الأنضاء، لوضع اسرتاتيجية جمدية وفعاةل من حيث التلكفة جيب عىل الويبو أأن تعمل مبقتىض  م2م
 وتطبيقها ابلنس بة ملا يُنَفق عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة.

 التلكفة: ةيوميكن أأن يكون ما ييل ننارص رئيس ية لسرتاتيجية فعال  م1م

 ؛اخلاصة لتفاقات اخلدماتعىل أأساس تنافيس الاس تعانة مباادر خمتلفة  )أأ( 

ل بعد أأن يشهد مدير الربانمج بأأن هممة العمل ل تشمل وظائف عدم معاجلة طلب خبري اس و  )ب(  تشاري اإ
س نادها يف املس تقبل القريب. اثبتنيمس ند  اإىل موظفني   يف املايض القريب أأو من املقرر اإ
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 7التوصية 

ىل ينبغي أ ن يستند تقيمي  "1" املعايري املناوص علهيا يف طلبات تقدمي العروض، وينبغي أأن املقرتحات الوارد  من البائعني اإ
د مس بقا  أأمهية لك معيار قبل اإصدار  .واثئق العطاءات حُتدَّ

ضافة اإىل كشف مدى أأمهية  م1م وينبغي أأن تُكَشف املعايرُي واملعايرُي الفرنية ملقديم العطاءات يف واثئق العطاءات، اإ
 مهنا. لك

ل للك معيار. وينبغي أأن يُكَشف أأيضا   م2م  احلد الأدىن امُلؤه ِ
طارها متوافَقني  معوميكن للويبو  م4م مم املتحد  يف هذا اجملال. أأن جتعل س ياسة مشرتايهتا أأو اإ  املبادئ التوجهيية للأ

 8التوصية 

ن تنس يقه مع املاكتب الزمنية. وقد يرغب املكتب ادلويل يف أأن  مُلهلالإقلميية لضامن الالزتام اب ينبغي للمكتب ادلويل أأن حُيس ِ
انقضاء امُلهل ري  من تقارير البحث ادلويل بعد يتشاور عىل وجه التحديد مع ماكتب البحث ادلويل اليت تأأيت مهنا أأعداد كب

د  وأأن حياول وضع اسرتاتيجية مع تكل املاكتب  .الزمنية امُلحدَّ
 9التوصية 

متر معاهد  التعاون بشأأن قناع ادلول الأنضاء بشأأن جدوى تقامس أأقىص قدر من  ينبغي أأن تس  ىل اإ الرباءات يف سعهيا اإ
 .البياانت الوطنية وتبادهل لمتكني املكتب ادلويل ملعاهد  التعاون بشأأن الرباءات من توفري خدمات معلومات اكمةل

 10التوصية 

عاد  النظر يف جدول الرسوم اذلي مل يُنقَّح منذ عام  زايد  نس بة الطلبات اة التطورات الالحقة مبا فهيا مع مراع 2008ميكن اإ
لكرتونيا    .امُلوَدعة اإ

 11التوصية 
دارات البحث ادلويل الأقل نرضة   وضعتراني معاهد  التعاون بشأأن الرباءات ميكن أأن  ىل اإ أآلية لنقل رسوم البحث اإ

 .لتقلبات أأسعار رصف العمالت الأجنبية
 12التوصية 

جراء  من أأجل وضع اسرتاتيجية طويةل الأجل، وذكل نظرا  لزايد  عدد الطلبات ادلولية الوارد ،  املهاراتحتليل لنق  ميكن اإ
 .وتنوُّع اللغات اليت ترد هبا، وزايد  نس بة الطلبات الوارد  من بضعة بدلان ُمصتار ، وأأمتتة معلية معاجلة الطلبات

 13التوصية 
 .ادلاخلية لتجنب تكرار حالت الغشميكن للويبو أأن تركز عىل مواصةل تعزيز الضوابط 

 .وحنثُّ املنظمَة عىل العمل عىل تنفيذ توصيات مراجع احلساابت اخلاريج السابقة واحلالية
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 مقدمة

 نطاق املراجعة وهنجها

ُأس ِندت اإىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند هممُة مراجعة حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية   1.
موافقة ادلور  الأربعني )العرشين العادية( للجمعية العامة  بناء عىل 1122اإىل  1121)الويبو( للس نوات املالية من 

د نطاق املراجعة وفقا  للامد  1122أأكتوبر  5سبمترب اإىل  11للويبو اليت ُنقدت يف جنيف يف الفرت  من   21.8. وحُيدَّ
 .من النظام املايل واملبادئ الوارد  يف مرفق هذا النظام

وفقا  خلطة مراجعة احلساابت اليت ُوِضعت عىل أأساس حتليل  1121ية وقد ُأجريت مراجعة حساابت الس نة املال   2.
. واش متلت املراجعُة عىل مراجعِة البياانت املالية للويبو، 1121لويبو اذلي أأجريناه يف يونيو ويوليو اب اخلاص اطراخمل

رشاك اتفاقات أأداء معاهد  التعاون بشأأن الرباءات، والتحقق من امتثال مالاس تعانة مباادر خمت ومراجعة لفة واإ
يم اخلدمات التجاريةم. وانُتِمد عىل أأنامل املراجعة ادلاخلية للحساابت، نندما لزم الأمر،  اخلدمات اخلاصة وُمقد ِ

 .انامتدا  همنيا  

ة  ما أأسفرت ننه هذه املراجعات من ونُوِقش مع الإدار   لهيم من خالل الرسائل املُوَّجَّ نتاجئ هممة، وُأحيلت بعد ذكل اإ 3.
 .دار . ويرد يف هذا التقرير أأ م هذه النتاجئ، بعد جتميعها بشلك مناسبلالإ 

 معايري مراجعة احلساابت

.4 (IFAC) ُأجرِيت مراجعة احلساابت وفقا  للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت الاادر  نن الاحتاد ادلويل للمحاس بني 
 املتصااة والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية، وواكلهتاد  واليت انمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت الأمم املتح

من  21.8، واملاد  (INTOSAI) ومعايري مراجعة احلساابت للمنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت
والاختااصات الإضافية اليت تنظم مراجعة حساابت الويبو عىل النحو املُبنيَّ يف مرفق  ،نظام الويبو املايل

 املايل. نظامال 

 نتاجئ مراجعة احلساابت

 املسائل املالية أألف.

اش متلت مراجعتنا للحساابت عىل مراجعة للقوامئ املالية للتأأكد من عدم وجود أأخطاء جوهرية ومن استيفاء متطلبات   5.
، 2010احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف س نة  . وقد اعمتدت الويبُو املعايرياملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام

بلغ من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلق ابل صول غري املادية. و 31املعيار  1121واعمتدت خالل س نة 
 .2012ديسمرب  31لس نة املنهتية يف ل  مليون فرنك سويرسي 15,7 الفائض
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 1121ة لعام رأأي مراجعي احلساابت يف القوامئ املالي

بداء الرأأي يف بياانت الويبو املالية للفرت  املالية املنهتية   َّين ُملكٌَّف، وفقا  لختااصات مراجع احلساابت اخلاريج، ابإ ن اإ 6.
واطن ضعف أأو أأخطاء نن أأي مَ  1121. ومل تكشف مراجعُة البياانت املالية للس نة املالية 1121ديسمرب  22يف 

بدقة البياانت املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا. وبناء  عىل ذكل، أأبديُت رأأاي  غري مشفوع أأنتربها جوهرية  فامي يتعلق 
 .1121ديسمرب  22يف بياانت الويبو املالية للفرت  املالية املنهتية يف  بتحفظ 

 التغيريات اليت ُأجريت عىل البياانت املالية

هبا استنادا  اإىل املالحظات اليت أأبديناها  اخلاصةية واملالحظات أأدخلت الإدارُ  التحسينات التالية عىل البياانت املال   7.
 :يف أأثناء مراجعة احلساابت

   يف بيان التدفقات النقدية؛ ُأسهِب فهيا اليت ت تفاصيل الفائد مقُد 

  َّرجعي؛ من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام مل يكن يُطبَّق بأأثر   22الكشف نن أأن املعيار  وت 

  لت مالحظُة الإفااح املتعلقة ابلس ياسة احملاسبية للأصول الثابتة حبيث ل حُتَسب مرصوفات وعُد ِ
ل للأشهر اليت اس ُتخِدم  الاس هتالك يف احلالت اليت اكنت تُس تخَدم فهيا الأصول الثابتة جلزء من الس نة اإ

 الأصل؛ فهيا

  َّيرادات   حتدُّ  الكشف نن أأن الويبو مل تكن عىل عمل بأأي قيود   وت من املمتلاكت  من القدر  عىل حتقيق اإ
 الاستامثرية أأو حتويل تكل الإيرادات؛

 الكشف نن الإجيار اذلي تدفعه الويبو للمبىن القامئ يف شارع موريون يف جنيف؛تَّ و 

 اإىل الوطن والسفر. تاحيح التانيفات اخلاطئة بني اخلاوم املتداوةل وغري املتداوةل املتعلقة مبنحة الإعاد  تَّ و 

 اإجياد احتياط مس تقل لمتويل املشاريع

عىل البياانت املالية أأن الأموال الفائضة املرتامكة اليت تزيد نن املس توى املُس هتَدف جيوز أأن  12يرد يف املالحظة   8.
دخال حتسينات رأأساملية أأو أأولوايت أأخرى وفقا  لس ياسة اس تخدام الأموال  جتعلها امجلعيات متاحة  لمتويل معلية اإ

مليون فرنك سويرسي يف  24 828، تكبَّدت الويبو 14للمالحظة  الاحتياطية اليت وضعهتا مجعيات الويبو. ووفقا  
املشاريع املموةل من الأموال الاحتياطية. ومع ذكل لحظنا أأنه مل يكن يوجد احتياطي منفال عىل النحو املذكور يف 

 .املايل بيان الأداء ُحِسبت عىللمتويل املشاريع، وأأن نفقات املشاريع املذكور   14واملالحظة  12املالحظة 

د موارد لهذه املشاريع، فاإن هذا يكون من الفوائض املرتامكة املتاحة وفقا    وذكرت الإدار  أأنه رمغ أأن املنظمة حُتد ِ 9.
نشاء لاندوق احتياطي منفال لهذه املشاريع، وِمن  مثَّ فاإن  لس ياسة الويبو بشأأن الاحتياطيات. ول يوجد أأي اإ

 .انت املالية بشلك منفال س يكون غري حصيحتقدمي هذا الاندوق الاحتياطي يف البيا
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نشاء احتياطي منفال للحفاظ عىل وجود متيزي واحض بني   اة لك من ومع ذكل، نرى أأنه ينبغي اإ الاحتياطيات املُصاَّ 10.
 .لمتويل املشاريع والفائض املرتامك

 2التوصية 
جياد احتياطي منفال لغرض متويل املشاريع عىل النحو الوارد يف املالحظتني   من 14و 12ميكن أأن تنظر الويبو يف اإ

 .البياانت املالية

دار  النقدية واخلزانة  اإ

مل تكن دلى الويبو س ياسٌة لإدار  النقدية واخلزانة. ولحظنا وجود حالت فتح حساابت مرصفية من دون موافقة   11.
املايل. ومل تُرَسل بياانت التسوية املرصفية لغرض التحق ق املس تقل )اإىل قسم الإيرادات( سوى بياانت تسعة املراقب 

 .( حسااب  مرصفيا  للويبو18( حساابت من مثانية وس تني )9)

بالغ نن اخملاطر املالية املرتبطة بأأنشطة اخلزانة. ومل يوجد نظام لإعداد تقارير   الاس تثناءات اليت ومل يوجد نظاٌم لالإ 12.
عداد تقارير  م اإىل الإدار  العليا، وخاصة  فامي يتعلق خبروقات الس ياسة. فعىل سبيل املثال، ميكن اإ جيب أأن تُقدَّ

، واملعامالت الفردية اليت تتجاوز احلدود املالية، اماملناوص علهي والرتخي  اس تثناءات نن عدم الامتثال للحدود
يعمتد  هنج   مع غري املت فقةالأجنبية( مبا يزيد نن احلد الأقىص املقبول، وادلفع واملعامالت العمالت واملعامالت اخلارس  )

 .واحلساابت املرصفية اليت تزيد أأرصدهتا نن املتطلبات التشغيلية، اإخل عىل التارخي السابق،

ةل  حملفوظة دلى البنك الوطين عىل احلساابت اليت تدر فائد  والاستامثرات ا ولحظنا أأن متوسط سعر الفائد  املُحاَّ 13.
مليون  211,2، يف حني أأن الفائد  املدفوعة عىل قرض املبىن اجلديد )1121يف عام  ابملائة 1,225السويرسي اكن 

ضافة  اإىل ذكل، اكن تُدفع معوةل ارتباط تبلغ ابملائة 1,11فرنك سويرسي( اكنت يف املتوسط  س نواي   ابملائة 1,25. واإ
َدم. وِمن  مثَّ، اكنت الفائد  اليت تُدفع عىل القروض ومعولت الارتباط أأعىل بكثري من عائد عىل القرض غري املُس تخ

دار  النقدية  .استامثر املنظمة. وذلكل، تزداد رضور  وجود س ياسة لإدار  النقدية حيث اإن الاقرتاض ننرٌص همم يف اإ

املايل لفتح حساابت مرصفية. وذكرت أأيضا  وذكرت الإدارُ  أأنه سوف تُوَضع مس توايت تفويض مناس بة من املراقب   14.
دار  الشؤون املالية سوف تراجع معلية التحقق املس تقل. وسوف تدرس الإدارُ   أأنه يوجد نظام تسوية مس تقةل، وأأن اإ

كيفية حتسني ذكل مقرتح انامتد س ياسة لإدار  النقدية واخلزانة مبا يف ذكل س ياسة بشأأن القروض، مع الرتكزي عىل 
طار دراسة اخلزانة  والإدار  املؤسس ية بشأأنللمراقبة  دار  الس يوةل والاستامثر. وسوف حيدث ذكل يف اإ اإ
 .املتوقعة املس تقةل

 1التوصية 

ميكن لالإدار  أأن تنظر يف صياغة س ياسة مناس بة لإدار  النقدية واخلزانة، مبا يف ذكل القروض، وتطبيق هذه الس ياسة 
 لتحسني الإدار  املالية.
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دار  الأصول  اإ

خمزوهنا وتسجيل أأصولها. وقد لحظنا أأن الأصول اليت تزيد قمية لك مهنا نن  عِ تنهتج الويبو س ياسة ثنائية احلول لتتبُّ   15.
 ابملائة 59من اإجاميل عدد ننارص الأصول املادية، ولكهنا تُمث ِل  ابملائة 24,41فرنك سويرسي ل تُمث ِل سوى  5 111

. وهذه الأصول ذات القمية الكبري  قد تتطلب حتقُّقا  ماداي  س نواي  بدل  من من حيث القمية املالية جملموع الأصول
َل خطو   التانيف املناسب للأصول القامئة س يكون املامرسة الثنائية احلول من أأجل مراقبهتا عىل حنو  أأفضل. و  حنو  أأو 

نة. وبعد ذكل، ميكن النظر يف اإجراء جرد س نوي للأ   .صول ذات القمية الكبري املراقبة املنتظمة واملُحس َّ

وذكرت الإدار  أأهنا اكنت تعيد النظر بنشاط يف العملية احلالية املطبقة للتحقق املادي من أأصول الويبو، وأأهنا سوف   16.
 .تسعى اإىل حتديد كيفية حتسني ذكل

 2التوصية 

 .ميكن أأن تنظر الويبو يف التحقق س نواي  من الأصول ذات القمية الكبري 

مو اخلدمات التجاريةاتفاقات  ابء.  اخلدمات اخلاصة وُمقد ِ

رشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة  لقد راجعنا مالاس تعانة مباادر خمتلفة واإ
يم اخلدمات التجاريةم لتقدير مدى  1 وُمقد ِ 17.

يم اخلدمات  الامتثال لإطار القواعد واللواحئ واملبادئ التوجهيية اليت تنطبق عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة وُمقد ِ
لتجارية، ولننظر أأاكن الإطار التنظميي يتفق مع أأفضل املامرسات املتوفر  يف منظومة الأمم املتحد  أأم ل. وتعرض ا

 .نتاجئ رئيس ية ما أأسفرت ننه هذه املراجعة من الفقرات التالية

 اتفاقات اخلدمات اخلاصة

طار الس ياسات للحاول عىل خدمات من خالل اتفاقات اخلد  مات اخلاصةالإطار التنظميي واإ

. واكنت الأس ئةل لحظنا أأن الإطار التنظميي للحاول عىل اخلدمات من خالل اتفاقات اخلدمات اخلاصة غري اكف    18.
املتكرر  يه املادر الوحيد اذلي ميكننا منه أأن نتحقق من تعريف اتفاقات اخلدمات اخلاصة ونطاق هذه التفاقات. 

نبار  نن اتفاق بني الويبو وفرد واحد )صاحب التفاق(  ،املتكرر وفقا  للأس ئةل ، واكن اتفاق اخلدمات اخلاصة
لتقدمي اخلربات أأو املهارات أأو املعارف الالزمة لأداء هممة حمدد  )مثل: دراسة، تقرير، أأنامل ترمجة، تطوير تكنولوجيا 

د   رك ِ املعلومات(. واكنت وظائف صاحب التفاق تُ  عىل مدى فرت  زمنية  ز عىل حتقيق النتاجئ، وذلكل اكنت ُمحدَّ
حمدود . وقد ُوِصفت هذه الوظائف يف الاختااصات. ومل تكن همام اتفاق اخلدمات اخلاصة لتتطابق مع الوظائف 

دار  املوارد  املس متر  أأو الأساس ية أأو لكتهيام. واس ُتخِدم اتفاق اخلدمات اخلاصة لفرد واحد فقط، واكن خيضع لتاديق اإ
 .قد مع أأي كيان جتاري من خالل اتفاق اخلدمات اخلاصةالبرشية. ومل يكن يمت التعا

                                                 
1
داء هممة معينة أأو معل ما تُعر ِف الويبو اتفاق اخلدمات اخلاصة بأأنه اتفاٌق بني الويبو وفرد واحد   لتقدمي اخلربات أأو املهارات أأو املعارف الالزمة لأ

دار  الويبو للموارد البرشية)مثل: دراسة، تقرير، أأنامل الرتمجة، تطوير تكنولوجيا املعلومات(. واتفاقات اخلدمات اخلاصة تُدير   .ها اإ
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متاما  يف معلية احلاول عىل اخلدمات من  ة  معدوم تاكنعىل أأساس تنافيس ولحظنا أأن الاس تعانة مباادر خمتلفة   19.
-1121مليون فرنك سويرسي خالل الفرت   14خالل اتفاقات اخلدمات اخلاصة. فقد ت احلاول عىل خدمات بقمية 

اتفاقات اخلدمات اخلاصة، واكن ذكل خارج نطاق أأي لواحئ ومن دون أأساس تنافيس يف خالل  من 1122
 .الاس تعانة ابملاادر اخملتلفة

 4التوصية 

طار  تنظميي مالمئ للحاول عىل اخلدمات من خالل اتفاقات  م2م دارية رمسية لوضع اإ جيب اإصدار تعلاميت اإ
 .اخلاصة اخلدمات

رشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وقد اإ نند الاس تعانة مباادر خمتلفة و تنافيس وميكن تطبيق الاختيار عىل أأساس  م1م
 .ختتلف درجة التنافس املرتبطة بعملية الاس تعانة مباادر خمتلفة حسب قمية الالزتام

دار  قبولها التوصيات وموافقهتا عىل العمل من أأجل سد الفجوات. وحتقي  ننا نشكر لالإ قا  لهذه الغاية، اختذت الإدارُ  اإ 20.
 :الإجراءات التالية

ت الويبُو س ياسة  سوف تُنرَش وتُطبَّق بوصفها  م2م داراي  مأأعدَّ طار الويبو للس ياسات العامة بشأأن متعمامي  اإ ، ويه ماإ
 نقود غري املوظفنيم.

 .مرتبطة  ابحلدود املزتايد  لقمية العقد الس نوي تنافيسوتتضمن هذه الس ياسة معلية اختيار عىل أأساس  م1م

 معلية التاديق عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة

)أأ( من نظام الويبو املايل ولحئته عىل أأن موظفي التاديق مسؤولون نن التأأكد أأن اس تخدام 1.215تن  القاعد    21.
م املايل ولحئته، ونظام املوظفني ولحئته، املوارد اليت يقرتهحا مديرو الربامج، مبا يف ذكل الوظائف، ميتثل للنظا

 .والتعلاميت الإدارية اليت يادرها املدير العام

د املهام املُعيَّنة   ولُوِحظ وجود مواطن ضعف يف معلية التاديق، حيث اكنت الاختااصات ذات طابع عام، ومل حُتد ِ 22.
( من الأس ئةل املتكرر  نن 1121)ديسمرب . ووفقا  لأحدث نسخة عىل حنو ميكن قياسهوالأهداف القابةل للتحقيق 

اتفاقات اخلدمات اخلاصة، مل تكن همام اتفاق اخلدمات اخلاصة لتتطابق مع الوظائف املس متر  أأو الأساس ية أأو لكتهيام. 
لفرتات زمنية طويةل من خالل التجديدات، وذلكل اكنت  مس تخدمةومع ذكل، اكنت اتفاقات اخلدمات اخلاصة 

واكن ينبغي أأن يمت تناولها يف نقود  املبادئ التوجهيية للأس ئةل املتكرر ،الف خي  مما اكن تؤدي وظائف مس متر 
 .التوظيف املناس بة
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 5التوصية 

د   من حيث الأهداف والغاايت؛ والنواجت امللموسة والقابةل للقياس ملهام  م2م ينبغي أأن تكون الاختااصاُت واَّضة  وُمحدَّ
مة  معل ذات موانيد تسلمي داء لتقيمي النتاجئ، مثل: حسن التوقيت، وقمية اخلدمات امُلقدَّ د ؛ ومؤرشات الأ ُمحدَّ

 .لتلكفهتا ابلنس بة

داء همام خمتلفة مضن  للحدد منوينبغي وضع حد زمين مناسب،  م1م ما لأ تكرار الاس تعانة ابخلبري الاستشاري نفسه، اإ
داء سلسةل من املهام مضن املرشوع   .نفسهبرانمج واحد أأو لأ

د بوضوح   م2م  .مسؤولياُت موظف ِ التاديق ويلزم أأن حُتدَّ

.23 :وقد قبلت الإدارُ  التوصيَة وذكرت ما ييل 

د  يف الس ياسة اجلديد . م2م  تُراَنى احلاجة اإىل وجود ختااات واَّضة وُمحدَّ

 لالس تعانة خببري استشاري.ابلنس بة زمين  ة اجلديد  حد  ُأدرج يف الس ياس م1م

 الس ياسة اجلديد  اإىل مسؤولية موظفي التاديق. ُأشري يف م2م

 تدابري فعالية التلكفة لتفاقات اخلدمات اخلاصة

ر اختاذ الويبو لثنني من تدابري فعالية التلكفة فامي يتعلق ابتفاقات اخلدمات اخلاصة، أأل وهام: تقليل رشوط   ننا نُقد ِ اإ 24.
 2وى لتفاقات اخلدمات اخلاصة يف الويبو )يف املوقع( تبلغ ، ووضع مد  قاابملائة 21اتفاقات اخلدمات اخلاصة بنحو 

أأشهر. ومع ذكل، لحظنا عدم وجود اسرتاتيجية واَّضة املعامل لتحقيق فعالية التلكفة يف اتفاقات اخلدمات اخلاصة. 
، 1122عام  لأرقام يفابملقارنة اب 1121يف عام  ابملائة 8واكن اإجاميل الاُنفاض يف نفقات اتفاقات اخلدمات اخلاصة 

ََسَّلت زايد    1121ُند أأن نفقات اتفاقات اخلدمات اخلاصة يف عام  1121عام أأرقام ولكن نند مقارنهتا ب
 .ابملائة 12 قدرها

 1التوصية 

جيب عىل الويبو أأن تعمل مبقتىض الزتاهما جتاه ادلول الأنضاء، لوضع اسرتاتيجية جمدية وفعاةل من حيث التلكفة  م2م
 .ابلنس بة ملا يُنَفق عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصةوتطبيقها 

 :وميكن أأن يكون ما ييل ننارص رئيس ية لسرتاتيجية فعالية التلكفة م1م
 ؛خمتلفة لتفاقات اخلدمات اخلاصة التنافس يف الاس تعانة مباادر )أأ( 
ل بعد أأن يشهد مدير الربانمج بأأن هممة العمل ل تشمل وظائف وعدم معاجلة طلب خبري اس  )ب(  تشاري اإ

س نادها يف املس تقبل القريباثبتني موظفني  مس ند  اإىل   .يف املايض القريب أأو من املقرر اإ
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برام اتفاقات اخلدمات وقد قَِبلت   ٌ  تنافيسمع ماادر خمتلفة عىل أأساس  اخلاصةالإدارُ  التوصيات، وذكرت أأن اإ ُمبنيَّ 25.
د الفقراتن الرابعة واخلامسة من الس ياسِة اجلديدِ  املهاَم اليت جيوز د ِ . وعالو  عىل ذكل، حتُ يف الس ياسة اجلديد 

س ناد معل   س نادها بعقود غري املوظفني، وذكل من أأجل جتنب اإ  .يتضمن هماما  مس ند   اإىل موظفني اثبتني اإ

مو اخلدمات التجارية  ُمقد ِ

َّنا نشكر لشعب  ن يف مجيع العطاءات  1122ة املشرتايت والسفر اس تخداهما لبوابة العطاءات الإلكرتونية منذ عام اإ 26.
لتوقيع عىل العقود، ومدونة قواعد يف اتقريبا . وقد طبَّقت الشعبُة س ياسة الاحتفاظ ابلواثئق، وقواعد التفويض 
أألف فرنك  511اليت تزيد قميهتا نن  السلوك لإدار  العالقة مع املوردين، ونظام املظروف املزدوج للعطاءات

سويرسي. وُأدِخلت أأيضا  مؤرشات الأداء الرئيس ية لقياس أأداء املوردين طوال التعاقد، وصيغت مبادئ توجهيية 
لفريق التقيمي من أأجل العطاءات ادلولية املفتوحة. ومع ذكل، ل تتوافق اجملالت التالية مع أأفضل املامرسات ادلولية 

 .منظومة الأمم املتحد املتوفر  يف 

  لُوِحظ وجود عدم اتساق بني معايري التقيمي اليت نرُِشت يف واثئق العطاءات واملعايري املُس تخَدمة يف
 ؛التقيمي مافوفة

 يم العطاءات؛ دت املعايري الفرنية ومافوفة التقيمي بعد نرش توضيح لس تفسارات ُمقد ِ  وُحد ِ

  ل للك معيارومل يُكَشف يف واثئق العطاءات  .نن احلد الأدىن املؤه ِ

.27 .السابقة سلبا  يف موضونية معلية التقيمي وشفافيهتا املامرساتورمبا تؤثر  

 2التوصية 
ىل املعايري املناوص علهيا يف طلبات تقدمي العروض، وينبغي أأن  م2م ينبغي أأن يستند تقيمي املقرتحات الوارد  من البائعني اإ

د مس بقا  أأمهية لك م   عيار قبل اإصدار واثئق العطاءات.حُتدَّ
ىل ،ملقديم العطاءات يف واثئق العطاءات وينبغي أأن تُكَشف املعايرُي واملعايرُي الفرنية م1م ضافة اإ مدى أأمهية  كشف اإ

 مهنا. لك
ل للك معيار. م2م  وينبغي أأن يُكَشف أأيضا  احلد الأدىن امُلؤه ِ
طار  مشرتايهتا وميكن للويبو أأن جتعل س ياسة م4م مم املتحد  يف هذا اجملال. ني  متوافقَ ها أأو اإ  مع املبادئ التوجهيية للأ

دخال الأحاكم التالية يف   لحظنا مع التقدير أأن الإدار  )شعبة املشرتايت والسفر( قد وافقت عىل تنفيذ توصياتنا ابإ 28.
 .دليل مشرتايهتا املُنقَّح

ق علهيا شعبة املشرتايت  مافوفة تقيمي   سوف يلزم أأن يقرتح طالب الرشاء )أأو فريق التقيمي( )أأ( اكمةل وأأن تُاد ِ
 .والسفر قبل نرش واثئق العطاءات

 .ف واثئق العطاءات نن معايري التقيمي التقين كشفا  اكمال  كِش سوف تَ و  )ب(
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ل، اإن وجد، يف طلبات تقدمي العروض )ج(  .وسوف يُكَشف أأيضا  نن احلد الأدىن املؤه ِ

 بشأأن الرباءاتمعاهد  التعاون  .ميج

، واكن الهدف الرئييس لهذه املراجعة هو 1121ُأجرِيت مراجعٌة لأداء نظام معاهد  التعاون بشأأن الرباءات خالل عام   29.
آلية لتقدمي خدمات امللكية الفكرية املطلوبة بطريقة اقتاادية وفعاةل أأم ل. وتعرض الفقراُت التاليُة  حتديد أأاكنت توجد أ

لهياالنتاجَئ اليت توصلنا   .اإ

 كفاء  معليات معاهد  التعاون بشأأن الرباءات

د  البدلانلقد ُوِضعت معاهد  التعاون بشأأن الرباءات بغرض تسهيل معلية السعي اإىل احلاول عىل حامية   .30 متعد 
مبوجب براءات الاخرتاع يف ادلول الأنضاء يف املعاهد . واكن يلزم وجود قدر أأكرب من التنس يق بني املكتب ادلويل 

دارات البحث ادلويل، من أأجل حتسني توقيت الأنشطة احلرجة.  ر أأنللويبو، وماكتب تسمل الطلبات، واإ أأكرث  ونُقد ِ
يف غضون مخسة أأسابيع بعد تلقي املكتب ادلويل لطلب  3ُأرِسلت PCT/IB/3012 من اس امترات ابملائة 91من 

ث تراجع و دويل. واكن ذكل مؤرشا  عىل حسن أأداء معليات معاهد  التعاون بشأأن الرباءات. ومع ذكل، لحظنا حد
عاد  النرش، 1122يف عام  يف هذا املؤرش . وعالو  عىل ذكل، تأأخر وضع تقارير البحث ادلويل، فأأدى ذكل اإىل اإ

ر البت يف أأهلية الاخرتاع أأو الابتاكر للحامية أأحدث ض مما غطا  عىل املوارد احملدود  للمكتب ادلويل، وأأخَّ
 .براء  مبوجب

تأأخر اإصدار تقارير البحث ادلويل واس تالهما ميثل مشلكة  اكن قلقا  أأيضا  من أأنوذكرت الإدار  أأن املكتب ادلويل   31.
هذه التأأخريات سلبا  فامي حال عليه أأثَّرت و  ؛ن الرباءاتخطري  ويؤثر عىل سري معل نظام معاهد  التعاون بشأأ 

ت اإىل اُنفاض قمية النرش ادلويل لعامة الناس، املودنون من فوائد من نظام معاهد  التعاون بشأأن الرباءات، وأأدَّ 
ىل زايد  مكية العمل امللُكَّف به املكتب ادلويل السبب يمكن كبري من املنشورات املعاد . و  عدد  بسبب احلاجة اإىل  واإ

دارات البحث ادلويل عىل حنو منتظم ابملهل لالرئييس  رتفاع عدد تقارير البحث املتأأخر  يف صعوبة امتثال الكثري من اإ
دارا د  مبوجب معاهد  التعاون بشأأن الرباءات لإعداد تقرير البحث ادلويل. وذكَّر املكتب ادلويل اإ ت الزمنية املُحدَّ

، بشأأن هذه اإحاائيات خاصة ابلتوقيتالبحث ادلويل ابلزتاماهتا املذكور  يف املعاهد  بشلك مس متر، ونرش ابنتظام 
 .املسأأةل ابذلات

                                                 
2
 212معاهد  التعاون بشأأن الرباءات/املكتب ادلويل/ 
3
 ابملائة 92 - 1122، وابملائة 91 - 1121و، ابملائة 92 - 1119س نة  
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 8التوصية 

ن تنس يقه مع املاكتب الإقلميية لضامن الالزتام  الزمنية. وقد يرغب املكتب ادلويل يف أأن ابمُلهل ينبغي للمكتب ادلويل أأن حُيس ِ
 انقضاء امُلهليتشاور عىل وجه التحديد مع ماكتب البحث ادلويل اليت تأأيت مهنا أأعداد كبري  من تقارير البحث ادلويل بعد 

د  وأأن حياول وضع اسرتاتيجية مع تكل املاكتب  .الزمنية امُلحدَّ

 قياس فعالية نظام معاهد  التعاون بشأأن الرباءات

تس تخدم الويبو بياانت دخول املرحةل الوطنية بناء عىل معاهد  التعاون بشأأن الرباءات بوصفها مؤرشا  لفعالية   32.
يف عام  422 511اإىل  1118يف عام  421 252املعاهد . وقد ازداد عدد الطلبات اليت دخلت املرحةل الوطنية من 

ىل أأنه يزداد مبرور الس نني اس تخد1121 ايهاوات بانهام املودعني ملعاهد  التعاون بشأأن الرباءات . وتشري البياانت اإ  م اإ
ل أأن املعلومات الاكمةل نن دخول الطلبات املرحةل الوطنية مل تكن حتت دخول املرحةل الوطنيةفامي يتعلق ب . اإ

 مجمع م البياانت اإىل الويبو ابنتظام سوى بعض ماكتب اس تالم الطلبات. وقد اس ُتمِكل ذكلقد ِ الطلب، ومل يكن يُ 
 .املعلومات من خالل الاس تقااءات اليت أأجرهتا شعبة الويبو للشؤون الاقتاادية والإحااءات

وذكرت الإدار  أأن املكتب ادلويل للويبو اكن يُقمي ِ اخليارات املتاحة ملساعد  املاكتب الوطنية عىل تقدمي معلومات نن   33.
ماكنية  بالغ نن احلاةل داخلتوفري وظائف دخول املرحةل الوطنية، مبا يف ذكل اإ ضافية لالإ نظام أأمتتة امللكية الانانية  اإ

ضافة وظائف جديد  اإىل اخلدمات الإلكرتونية ملعاهد  التعاون بشأأن  اذلي أأعده قطاع الويبو للبنية التحتية العاملية، واإ
 .الرباءات من أأجل املاكتب

  34.

 9التوصية 

متر معاهد  التعاون بشأأن الرباءات يف  قناع ادلول الأنضاء بشأأن جدوى تقامس أأقىص قدر من ينبغي أأن تس  ىل اإ سعهيا اإ
 البياانت الوطنية وتبادهل لمتكني املكتب ادلويل ملعاهد  التعاون بشأأن الرباءات من توفري خدمات معلومات اكمةل.

درار ادلخل يف معاهد  التعاون بشأأن الرباءات  اإ

م هذا التصفيض يف عام  ين  جدول الرسوم عىل ختفيض الرسوم يف حاةل الإيداع  للتشجيع  1114الإلكرتوين، وقُد ِ 35.
عىل الإيداع الإلكرتوين وختفيف نبء العمل اخلاص ابلإيداعات الورقية. ومل يُعِد النظر يف هيلك الرسوم رمغ الزايد  

 .الكبري  يف الإيداع الإلكرتوين نظرا  لتحسن اس تخدام تكنولوجيا املعلومات

لكرتوين نن  ادلويل أأقرَّ  وذكرت الإدار  أأن املكتب  يداع الطلبات ادلولية يف شلك اإ بأأن هدف حتفزي املودعني عىل اإ 36.
كبري. وبناء عىل ذكل نقد املكتب ادلويل النية عىل البدء يف اس تعراض هذا  طريق ختفيض الرسوم قد حتقق اإىل حد  

ماكنية ختفيض الرسوم للمؤسسات الاغري  واملتوسطة، اإىل جانبالأمر،  واجلامعات، ومعاهد البحوث، بناء  مراعا  اإ
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ذا أأمكن، بشأأن الك الأمرين اإىل ادلور   عىل طلب ادلول الأنضاء. واعزتم تقدمي ورقة مناقشة، ومقرتحات معيةل اإ
 .املقبةل للفريق العامل ملعاهد  التعاون بشأأن الرباءات

 21التوصية 

عاد  النظر يف جدول الرسوم اذلي مل يُنقَّح منذ عام  مع مراعا  التطورات الالحقة مبا فهيا زايد  نس بة الطلبات  1118ميكن اإ
. لكرتونيا   امُلوَدعة اإ

دارات البحث ادلويل نظرا  ملا حلقها من خسار  بسبب تقلبات أأسعار   ضافيا  يمتثل يف تعويض اإ تتحمل الويبو نبئا  اإ 37.
لهيالهترصف العمالت الأجنبية يف الرسوم اليت مجعهتا املاكتب الإقلميية وحوَّ   .ا اإ

آليٌة أأفضل )وأأن يُقرَتح عىل ادلول الأنضاء انامتدها(   وذكرت الإدار  أأن املكتب ادلويل أأقر بوجود حاجة اإىل أأن تُعدَّ أ 38.
دارات البحث ادلويل  .لتحويل رسوم البحث من املاكتب الإقلميية اإىل اإ

 22التوصية 

دارات البحث ادلويل الأقل نرضة  ميكن أأن تراني معاهد  التعاون بشأأن الرباءات وضع أآلية لنقل  ىل اإ رسوم البحث اإ
 .لتقلبات أأسعار رصف العمالت الأجنبية

 املوارد البرشية يف معاهد  التعاون بشأأن الرباءات

يداع الطلبات بناء  عىل معاهد  التعاون بشأأن الرباءات، من الولايت املتحد  وأأورواب اإىل   حدث حتول جغرايف يف اإ 39.
اتحة همارات البدلان الآس يوية.  وتطلبت البيئة املتغري  تقدير املهارات املطلوبة. ومع ذكل، مل حيدث أأي تغيري يف اإ
 .فامي يتعلق ابللغات الآس يوية 1119مقارنة  بعام  1122الرتمجة يف عام 

دت بشلك حصيح عىل التحدايت اليت تواَّجها معاهد  التعاون بش  أأن وذكرت الإدار  أأن نتاجئ مراجعة احلساابت شدَّ 40.
الرباءات من حيث مواءمة املالمح اللغوية ملوظفهيا مع أأمناط الإيداع، وخاصة  فامي يتعلق ابللغات الاينية والياابنية 

 .والكورية. ول تؤثر هذه املشلكة يف خدمة املعاجلة حفسب، بل يف خدمة الرتمجة أأيضا  

 21التوصية 

جراء حتليل لنق  املهارات من أأجل وضع اسرتاتيجية طويةل الأجل، وذكل نظرا  لزايد  عدد الطلبات ادلولية الوارد ،  ميكن اإ
 وتنوُّع اللغات اليت ترد هبا، وزايد  نس بة الطلبات الوارد  من بضعة بدلان ُمصتار ، وأأمتتة معلية معاجلة الطلبات.

 رتايض، وشطب القيدحالت الغش الفعيل، والغش الاف .الد

مة من مكتب مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يشري   اإن حتليل معلومات الغش الفعيل والافرتايض املُقدَّ 41.
لت يف عام  12اإىل أأن  نقب شاكوى أأو معلومات خباوص الوجود الأكيد حلالت غش،  1121حاةل جديد  َُس ِ
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ساء  لس تعامل السلطة، وعدم امتثال لقواعد الويبو ولواحئها.  قضية حتقيق ُمرحَّةل من  21 وقد ُوِجدتوهدر، واإ
، اكنت دلى شعبة التدقيق 1121ديسمرب  22، ويف 1121قضية حتقيق خالل عام  15. وُأغِلق ما مجموعه 1122 عام

 .ل تزال قيد التحقيقو السابقة والس نوات 1121قضية من عام  21ادلاخيل والرقابة الإدارية 

ابسرتداد مبلغ  1121واكنت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية قد أأوصت أأيضا  يف شهر نومفرب من عام   42.
فرنك سويرسي من أأحد املوظفني يف حاةل واحد  معينة. وذكرت الشعبُة أأنه اكن جيري  4 121,81 قدره
 .الاسرتداد تنفيذ

 22التوصية 

 للويبو أأن تركز عىل مواصةل تعزيز الضوابط ادلاخلية لتجنب تكرار حالت الغش.ميكن 

 اس تعراض لإجراءات الإدار  بشأأن التوصيات السابقة .اءه

ٌة يف حاةل تنفيذ الويبو لتوصيات املراجعة اخلارجية للحساابت   .43 .هبذه الوثيقة ملحقُموَّضَّ

مت يف هذا التقرير. حنثُّ الويبو عىل العمل عىل تنفيذ التوصيات اليت مت العام املايض واليت ُقد ِ  ُقد ِ

 شطب اخلسائر من النقد والأصول والأموال حتت التحايل .اوو 

.44 92 882من الالحئة املالية، شطبت خسائر قدرها  8.211من النظام املايل واملاد   4.1ذكرت الإدار  أأنه وفقا  للامد   
 .1121فرنك سويرسي خالل عام 

 شكر وتقدير

همامنودُّ أأن نعرب نن تقديران للتعاون واملساعد    املدير العام، ورؤساء الإدارات اخملتلفة، وشعبة التدقيق  الذلين قدَّ 45.
 .ادلاخيل والرقابة الإدارية، وموظفو املنظمة العاملية للملكية الفكرية خالل مراجعتنا للحساابت

 

 

 شايش اكنت شريما 

 العام للهنداملراقب املايل ومراجع احلساابت  

 مراجع احلساابت اخلاريج 

 1122يوليو  19 
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 امللحق

 حاةل توصيات املراجعة اخلارجية حلساابت العام املايض

 حاةل التنفيذ رد الإدار  ننوان التقرير التوصية

أأدنو الويبو اإىل أأن تتخذ 
التغيري التدابري املناس بة لضامن 

للموظفني الرئيس يني  املتبادل
وتشكيل فريق عامل. وابلإشار  
دار  اخلدمات املالية  اإىل اإ
حتديدا ، أأقرتح تشكيل مجموعة 
معينة من العديد من الزمالء 
القادرين عىل القيام مجميع ننارص 

قفال  ةاملتعلق ةالعمل املطلوب ابإ
 .احلساابت

مراجعة البياانت 
املالية لس نة 

1121 

دخال تغي ريات عىل هيلك من املتوقع اإ
نشاء وحد   اخلدمات املالية تتضمن اإ
للحساابت والإبالغ املايل. وسوف 

قفال ؤ تكون هذه الوحد  مس وةل  نن اإ
نشاؤها  احلساابت املالية. ويعمتد اإ
انامتدا  جزئيا  عىل التعيني املس تقبيل يف 
اخلدمات املالية. وقد فشلت حماولت 

، 2-تعيني موظف مايل برتبة ف
سابقة. وتتوقع اخلدمات وُألغيت امل 

 املالية الآن بدائل متنوعة.

جار  تنفيذها. من 
املتوقع أأن تُنفَّذ 

ديسمرب  22حبلول 
1122. 

قبل أأن تمتكن الويبو من 
الاس تفاد  من ماكسب الكفاء  
الناجتة نن تنفيذ التصطيط 
للموارد املؤسس ية، من 
الرضوري أأن يُدرَّب مس تخدمو 

 (AIMS) نظام الإدار  املتاكمةل
عىل الوجه الاحيح. وذلكل 
أأويص بأأن تراجع الويبو مفهوم 
التدريب احلايل اذلي ل حيقق 
مجيع الأهداف املرجو  منه. 
ضافة  اإىل ذكل، ينبغي للويبو  واإ
أأن تنظر اإىل أأي مدى ميكن 
حتسني ادلورات التدريبية احلالية 
م عرب ش بكة الإنرتنت.  اليت تُقدَّ

 ةنظمأأ مراجعة 
املعلومات 

ملرشوع حتديث 
نظام الإدار  

 املتاكمةل

تتواصل اجلهود الرامية اإىل تلبية 
ضافة   الاحتياجات التدريبية للمشاريع اإ
اإىل التدريب يف س ياق العمليات 
اجلارية، وهذا الأمر الثاين مطلوب 
لأن عدد املس تخدمني ل يظل اثبتا ، 

الرتكزي ينابُّ وذكل يف أأي منظمة. و 
افظة عىل التأأكد أأن العاجل للح

التدريب الالزم للبدء يف العمل 
ابملرحةل الأوىل من مرشوع املوارد 

ط بعناية كبري  ويُدار  هل البرشية ُمصطَّ
بشلك جيد يف الوقت املناسب من 
أأجل بدء العمل. وقد ُأحِرز تقدٌم يف 
هذا الادد لتحديد مجموعات 
املس تخدمني والتدريب اذلي س يلزم. 

رشوع جدوى ويدرس فريق امل 
نتاجية املس تخدم  اس تخدام أأدوات اإ

جار  تنفيذها. 
نهتاء من أأوشك الا

الواثئق املطلوب 
 تقدميها اإىل الإدار .
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كأدا  للتوثيق والتدريب عرب 
 الإنرتنت. ش بكة

أأويص بأأن تبحث الويبو نن 
آزر يف معاجلة طلبات  أأوجه تأ
احلاول عىل منح تعلمي لضامن 

 .وفعاليهتازايد  كفاء  العمليات 

مراجعة الضوابط 
املالية لإدار  
 املوارد البرشية

آلية لتوفري الكفاء   سوف تُنفَّذ وحد  أ
والفعالية يف اإجراءات منحة التعلمي 
ومعلياهتا، وذكل مضن املرحةل الأوىل 
ملرشوع التصطيط للموارد املؤسس ية 

اليت من املقرر  (ERP-HR) البرشية
 . وسوف1122يوليو  2تسلميها يف 

يشمل ذكل تبادل أأفضل للمعلومات 
من أأجل دفع السلفة واملطالبة. وسوف 
يمت اس تعراض هذه املسأأةل مع 

 .الاس تعراض العام للأمم املتحد 

جار  تنفيذها. يبدأأ 
العمل بوحد  املوارد 

الأول البرشية يف 
أأكتوبر  من شهر
1122. 

ط الويبو فهارسها  ُأويص بأأن تُبس ِ
مع مراعا  العمليات القامئة ابلفعل 

متطلبات املس تخدمني  وتيسري
 .اخملتلفة

 مرشوع التحديث

قيد التنفيذ، وقد  الاس تعراضهذا 
م ابلفعل هيلك جديد. وهو حيتاج  ُص ِ
الآن اإىل أأن يُطَرح للك فهرس من 
الفهارس املوجود  مث يُنفَّذ. ت حتديد 

لك اجلديد، ونبحث الآن نن الهي
ننرص من أأجل تنفيذه يف نظام الإدار  

. وقد وافق الس يد (AIMS) املتاكمةل
سوندارام عىل مبدأأ وجود متدرب 

 .للمساعد  يف هذا الشأأن

 .مل تبدأأ بعد
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دار  الويبو علهيا  توصيات من مراجع احلساابت اخلاريج وردود اإ

 2التوصية 

جياد احتياطي منفال لغرض متويل املشاريع عىل النحو الوارد يف املالحظتني ميكن أأن  من  14و 12تنظر الويبو يف اإ
 املالية. البياانت

جياد احتياطي منفال لغرض متويل املشاريع، وسوف تدرس كيفية نرض هذا  حُتيط الإدار  علام  هبذه التوصية اليت تدنو اإىل اإ
 عىل البياانت املالية. الاحتياطي املنفال يف املالحظات

 1التوصية 

ميكن لالإدار  أأن تنظر يف صياغة س ياسة مناس بة لإدار  النقدية واخلزانة، مبا يف ذكل القروض، وتطبيق هذه الس ياسة 
 لتحسني الإدار  املالية.

قروض، مع الرتكزي عىل سوف تدرس الإدارُ  مقرتح انامتد س ياسة لإدار  النقدية واخلزانة مبا يف ذكل س ياسة املنظمة بشأأن ال
طار دراسة اخلزانة  دار  الس يوةل والاستامثر. وسوف حيدث ذكل يف اإ كيفية حتسني ذكل للمراقبة والإدار  املؤسس ية بشأأن اإ

 املس تقةل املتوقعة.

 2التوصية 

 ميكن أأن تنظر الويبو يف التحقق س نواي  من الأصول ذات القمية الكبري .

ُ عيد الإدارُ  النظَر بنشاط تُ  قة للتحقق املادي من أأصول الويبو، وسوف تسعى اإىل حتديد كيفية طبَّ يف العملية احلالية امل
 ذكل. تعزيز

 4التوصية 

طار  تنظميي مالمئ للحاول عىل اخلدمات من خالل اتفاقات  م2م دارية رمسية لوضع اإ جيب اإصدار تعلاميت اإ
 .اخلاصة اخلدمات

تنافيس نند الاس تعانة مباادر خمتلفة واإرشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وقد وميكن تطبيق الاختيار عىل أأساس  م1م
 .ختتلف درجة التنافس املرتبطة بعملية الاس تعانة مباادر خمتلفة حسب قمية الالزتام

طار تنظميي مالمئ للحاول عىل اخلدمات داراي  رمسيا  لتطبيق اإ من  توافق الإدار  عىل هذه التوصية، وسوف تُادر تعمامي  اإ
رشاك  خالل اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وسوف يُطبَّق الاختيار عىل أأساس املسابقات نند الاس تعانة مباادر خمتلفة واإ

 اتفاقات اخلدمات اخلاصة، مع وضع حدود مناس بة حسب قمية الالزتام.

 5التوصية 

د   من حيث الأهداف والغاايت؛ وا م2م لنواجت امللموسة والقابةل للقياس ملهام ينبغي أأن تكون الاختااصاُت واَّضة  وُمحدَّ
مة  داء لتقيمي النتاجئ، مثل: حسن التوقيت، وقمية اخلدمات امُلقدَّ د ؛ ومؤرشات الأ معل ذات موانيد تسلمي ُمحدَّ

 لتلكفهتا. ابلنس بة
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داء همام و  م1م ما لأ خمتلفة مضن ينبغي وضع حد زمين مناسب، للحد من تكرار الاس تعانة ابخلبري الاستشاري نفسه، اإ
داء سلسةل من املهام مضن املرشوع نفسه.  برانمج واحد أأو لأ

د بوضوح مسؤولياُت موظيلزم و  م2م  التاديق. فأأن حُتدَّ

طار  اجلديد والإجراءات  التعممي الإداريتوافق الإدار  اإىل حد كبري عىل هذه التوصية، وسوف تنفذ ذكل داخل اإ
 .الاةل ذات

 1التوصية 

جمدية وفعاةل من حيث التلكفة  و أأن تعمل مبقتىض الزتاهما جتاه ادلول الأنضاء، لوضع اسرتاتيجية  جيب عىل الويب م2م
 .وتطبيقها ابلنس بة ملا يُنَفق عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة

 :وميكن أأن يكون ما ييل ننارص رئيس ية لسرتاتيجية فعالية التلكفة م1م

 ؛تنافيس لتفاقات اخلدمات اخلاصة الاس تعانة مباادر خمتلفة عىل أأساس ( أأ )

ل بعد أأن يشهد مدير الربانمج بأأن هممة العمل ل تشمل وظائف وعدم معاجلة طلب خبري اس  ( ب) تشاري اإ
س نادها يف املس تقبل القريب.  مس ند  اإىل موظفني اثبتني يف املايض القريب أأو من املقرر اإ

دار  الويبو عىل هذه التوصية، وسوف  الضوابط واملوازين  تعززسوف ، و عىل أأساس تنافيس مباادر خمتلفة تس تعنيتوافق اإ
جراءات الرقابة املناس بة، وذكل مبا يامتىش مع تعهداهتا يف التوصيتني  آنفا   5و 4واإ  .الواردتني أ

 2التوصية 

ىل املعايري املناوص علهيا يف طلبات تقدمي م2م العروض، وينبغي أأن  ينبغي أأن يستند تقيمي املقرتحات الوارد  من البائعني اإ
د مس بقا  أأمهية لك معيار قبل اإصدار واثئق العطاءات  .حُتدَّ

ضافة اإىل كشف مدى أأمهية  م1م وينبغي أأن تُكَشف املعايرُي واملعايرُي الفرنية ملقديم العطاءات يف واثئق العطاءات، اإ
 مهنا. لك

ل للك معيار م2م  .وينبغي أأن يُكَشف أأيضا  احلد الأدىن امُلؤه ِ

طارها متوافَقني  معوميكن للويبو أأن جتعل  م4م مم املتحد  يف هذا اجملال س ياسة مشرتايهتا أأو اإ  .املبادئ التوجهيية للأ

تراجع شعبة املشرتايت والسفر حاليا  دليل مشرتايهتا هبدف اإصدار نسخة ُمنقَّحة تتضمن الأحاكم التالية فامي يتعلق 
 العروض: بطلبات

ق علهيا شعبة املشرتايت والسفر قبل نرش جيب عىل طالب الرشاء )أأو  .2 فريق التقيمي( تقدمي مافوفة تقيمي اكمةل لُتاد ِ
 ؛واثئق العطاءات

سوف تكشف واثئق العطاءات نن معايري التقيمي التقين كشفا  اكمال ، مبا يف ذكل مدى أأمهية لك مهنا وما يرتبط به و  .1
د الأمهية ) ( ابلنس بة للجزء التقين من التقيمي فقط. ولن 211 اجملموع البالغمن أأصل من معايري فرنية. وسوف حُتدَّ

 ؛يُكَشف نن أأمهية املكون املايل
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ل )مثل: املعدل الأدىن )أأو املعدلت ادلنيا( أأو و  .2 سوف يُكَشف أأيضا  يف طلبات تقدمي العروض نن احلد الأدىن املؤه ِ
 ادلرجة )أأو ادلرجات( ادلنيا أأو الكهام(، اإن وجد.

 8التوصية 

ن تنس يقه مع املاكتب الإقلميية لضامن الالزتام ابمُلهل الزمنية. وقد يرغب املكتب ادلويل يف أأن  ينبغي للمكتب ادلويل أأن حُيس ِ
 يتشاور عىل وجه التحديد مع ماكتب البحث ادلويل اليت تأأيت مهنا أأعداد كبري  من تقارير البحث ادلويل بعد انقضاء امُلهل

د  وأأن  حياول وضع اسرتاتيجية مع تكل املاكتب. الزمنية امُلحدَّ

دارات معاهد  التعاون  رُّ املكتب ادلويل ابحلاجة اإىل وجود تعاون  يُقِ  وتنس يق جيدين بني املكتب ادلويل ومجيع ماكتب واإ
بشأأن  بشأأن الرباءات من أأجل مواصةل َّجوده الرامية اإىل حتسني الامتثال للمهل الزمنية املناوص علهيا يف معاهد  التعاون

دار  البحث ادلويل يف  الرباءات. ويُقرُّ املكتب ادلويل أأيضا  بأأمهية صدور تقرير البحث ادلويل والرأأي املكتوب املقدم من اإ
 الوقت املناسب. وسوف يواصل العمل مع الإدارات ادلولية من أأجل حتسني توقيت تكل التقارير والآراء.

 9التوصية 

متر معاهد  التعاون  قناع ادلول الأنضاء بشأأن جدوى تقامس أأقىص قدر من ينبغي أأن تس  ىل اإ بشأأن الرباءات يف سعهيا اإ
 البياانت الوطنية وتبادهل لمتكني املكتب ادلويل ملعاهد  التعاون بشأأن الرباءات من توفري خدمات معلومات اكمةل.

بادلها نن طريق املاكتب املُعيَّنة واملُصتار  يف املرحةل يُقرُّ املكتب ادلويل بأأن تقامس البياانت املتعلقة مبعاجلة الطلبات ادلولية وت 
يف نظام الرباءات ادلويل. وسوف يواصل  نقطة مركزيةالوطنية أأمٌر همٌم ليك يكون نظام معاهد  التعاون بشأأن الرباءات مبثابة 

 العمل مع ادلول الأنضاء من أأجل حتسني الوضع احلايل.

 21التوصية 

عاد  النظر يف  مع مراعا  التطورات الالحقة مبا فهيا زايد  نس بة الطلبات  1118جدول الرسوم اذلي مل يُنقَّح منذ عام ميكن اإ
. لكرتونيا   امُلوَدعة اإ

لكرتوين  ن مسأأةل التعديل احملمتل جلدول رسوم معاهد  التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة للطلبات ادلولية املُوَدعة يف شلك اإ اإ
بشأأن مسائل رسوم معاهد  التعاون بشأأن الرباءات نُوقشت يف ادلور  السادسة للفريق العامل  أأع   ت تناولها يف وثيقة معل

. ووافق الفريق العامل عىل مواصةل اإجراء مناقشات بشأأن هذه 1122ملعاهد  التعاون بشأأن الرباءات يف شهر مايو من عام 
 .1124املسأأةل يف دورته املقبةل يف عام 

 22التوصية 

دارات البحث ادلويل الأقل نرضة  ميكن أأن  ىل اإ تراني معاهد  التعاون بشأأن الرباءات وضع أآلية لنقل رسوم البحث اإ
 لتقلبات أأسعار رصف العمالت الأجنبية.

)ه( من معاهد  التعاون بشأأن الرباءات، س يكون من الأفضل أأن يضطلع 2.21يُقرُّ املكتُب ادلويل بأأنه، يف ظل القاعد  
دارات البحث ادلويل. ومن املتوقع املكتب ادلويل بد ور أأكرث نشاطا  يف نقل رسوم البحث من ماكتب تسمل الطلبات اإىل اإ

ثبات حصة املفهومم بني مكتب الولايت املتحد  الأمريكية للرباءات  الانهتاء قريبا  من اتفاق بشأأن مرشوع جترييب ملإ
ادلويل، ووفقا  ذلكل التفاق سوف يرسل مكتب الولايت والعالمات التجارية، واملكتب الأورويب للرباءات، واملكتب 

بافته  –رسوم البحث اليت جيمعها لااحل املكتب الأورويب للرباءات  –لتسمل الطلبات  ا  بافته مكتب –املتحد  الامريكية 
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دار  للبحث ادلويل  كتب ادلويل يف موقف معربم املكتب ادلويل اإىل املكتب الأورويب للرباءات. ومن مثَّ سوف يُوَضع امل  –اإ
دار  اخملاطر املرتبطة بتقلبات أأسعار الرصف بني ادلولر الأمرييك واليورو. ومن املتوقع أأن حيقق املرشوع  يسمح هل ابإ

د: أأينبغي معل الرتتيبات نفسها لإدارات البحث ادلويل  ِ التجرييب نتاجئ اكفية لمتكني املكتب ادلويل وادلول الأنضاء من أأن حُتد 
 التسمل الأخرى أأم ل.وماكتب 

 21التوصية 

جراء حتليل لنق  املهارات من أأجل وضع اسرتاتيجية طويةل الأجل، وذكل نظرا  لزايد  عدد الطلبات ادلولية الوارد ،  ميكن اإ
 وتنوُّع اللغات اليت ترد هبا، وزايد  نس بة الطلبات الوارد  من بضعة بدلان ُمصتار ، وأأمتتة معلية معاجلة الطلبات.

دار  املوارد البرشية الاحتياجات يو  افق املكتب ادلويل عىل هذه التوصية. وهذا الاس تعراض معليٌة مس مترٌ . وسوف تتابع اإ
د يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرت    .1124/1125املاسة املتعلقة ابللغات عىل النحو املُحدَّ

 22التوصية 

 .ادلاخلية لتجنب تكرار حالت الغش ميكن للويبو أأن تركز عىل مواصةل تعزيز الضوابط

ميثل أأقلية  1121عدد حالت الغش الفعيل والغش الافرتايض اليت َسلهتا شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف عام 
لت، ومل  سوى عىل اثنتني من هذه احلالت. والضوابط ادلاخلية  يثبت الغش ابلفعلمن احلالت الواحد  والعرشين اليت َُس ِ

كتشاف اإحدى هاتني احلالتني. ومع ذكل سوف تضانف الويبو َّجودها ملنع الغش وردعه اب مسحما ابلتحديد املُطبَّقة يه 
توصيات الشعبُة ومواَّجته، يف ظل اس مترارها يف بذل اجلهود املتواصةل لتعزيز الضوابط ادلاخلية. وعىل وجه التحديد، تتابع 
 تشمل ويهاملراجعة ادلاخلية للحساابت وتواصل اإصدار تقارير التدخل الإداري مع توصيات منبثقة نن نتاجئ التحقيق، 

نظمة والس ياسات والإجراءات القامئة، وتعزيز للضوابط ادلاخلية، وتدابري متنع تكرار وقوع حوادث احتيالية  حتسينات للأ
 قريبا  تقيامي  خملاطر الاحتيال يف املنظمة. مماثةل. وسوف جُتري الشعبةُ 
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 1121بيان نن الرقابة ادلاخلية لس نة 

 نطاق املسؤولية

يل  من مسؤولية، وخباصة مبوجب  –منظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ل ل  ا  عام ا  أأتكفل بافيت مدير  ووفقا  ملا أأس ند اإ
 بقاء عىل نظام رقابة مالية داخلية يضمن ما ييل:ابلإ  –)د( من النظام املايل ولحئته 8.5املاد  

 انتظام اس تالم مجيع أأموال املنظمة ومواردها املالية الأخرى وحفظ هذه الأموال واملوارد واس تخداهما؛ م2م

ها امجلعية العامة أأو مع و  م1م الأغراض اتفاق الالزتامات والنفقات مع الانامتدات أأو الأحاكم املالية الأخرى اليت تُقرُّ
 والقواعد املتعلقة باناديق ائامتنية معينة؛

 الاس تخدام املُجدي والفعال والاقتاادي ملوارد املنظمة.و م2م

 الغرض من نظام الرقابة ادلاخلية

دار  هذه  م نظام الرقابة ادلاخلية للحد من خماطر عدم حتقيق غاايت املنظمة وأأهدافها وما يتال هبا من س ياسات، واإ ُص ِ
اخملاطر وليس القضاء علهيا. ومن مثَّ ل يعدو هذا النظام كونه ضامان  معقول  وليس ُمطلقا  لتحقيق الفعالية، وهو يستند اإىل 

دارهتا بنجاعة وفعالية ودون اإرساف. معلية   مة لتحديد اخملاطر الرئيس ية وتقيمي طبيعهتا ومداها واإ  جارية ُمامَّ

مٌة لتكون والرقابة ادلاخلية مساٌر يضطلع به  لك من الهيئات الإدارية واملدير العام والإدار  العليا وموظفني أآخرين، ويه ُمامَّ
 ضامان  معقول  لتحقيق أأهداف الرقابة ادلاخلية التالية:

 الأصول، ُناعة الأنامل وفاعليهتا وحامية 

 ،وموثوقية التقارير املالية 

  ُ  .قةطبَّ والامتثال للواحئ والقواعد امل

نظام الويبو للرقابة ادلاخلية، عىل املس توى التشغييل، ليس جمرد س ياسة أأو اإجراء يُتَّخذ يف موانيد معينة، بل وذلكل فاإن 
آنفا .  يُضطلع به ابس مترار عىل مجيع مس توايت املنظمة من خالل مسارات الرقابة ادلاخلية لضامن حتقيق الأهداف املذكور  أ

آنفا  عىل الس نة املنهتية يف  عىل النحو املُبنيَّ ة ادلاخلية وينطبق بياين هذا نن مسارات الويبو للرقاب ىل  1121ديسمرب  22أ واإ
 .1121غاية اترخي انامتد بياانت املنظمة املالية لس نة 

طار الرقابة دار  اخملاطر واإ  اإ

ق املنظمة برانجما  لإدار  اخملاطر كجزء من برانمج التقومي الاسرتاتيجي من خالل مبادر  بعنوان  متعزيز أأنظمة الرقابة تُطب ِ
 ادلاخليةم تتضمن ما ييل:

 تقيمي مثغراتم نظام الرقابة ادلاخلية، 

  لوجاههتا وأأثرها واحامتل حدوهثا، وفقا   املُانَّفةحتديد اخملاطر و 

  وضع دليل للضوابط ادلاخلية،و 
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  تعزيز الضوابط ادلاخلية يف املنظمة لكها.و 

ت امجلعياُت يف عام و  الويبو لالستامثرات. وُأنشئت وفقا  لهذه الس ياسة جلنٌة استشاريٌة معنيٌة ابلستامثرات س ياسَة  1122أأقرَّ
يل  1121اجمتعت لأول مر  يف عام  . وترصد هذه اللجنُة استامثرات الويبو لتضمن اتساقها مع الس ياسة املذكور ، وترفع اإ

جراءات معاجلته. وقد   .1121ظل وضع الويبو النقدي سلامي  طوال عام تقارير نن أأي خروج نن هذه الس ياسة وأأس بابه واإ

يل  نن اإجراءات الرشاء املناس بة.  ول تفتأأ جلنة اس تعراض العقود تس تعرض حالت الرشاء الوجهية وتقدم الإرشادات اإ

 اس تعراض الفعالية

 لقد اسرتشدت يف اس تعرايض لفعالية نظام الضوابط ادلاخلية مبا ييل يف املقام الأول:

  املديرين، وخاصة نواب املدير العام ومساعدوه، اذلين يضطلعون بأأدوار هممة ويتولون املسؤولية نن كبار
لهيم. وتعمتد قنوات املعلومات يف املقام الأول عىل  النتاجئ املرتقبة، والأداء، وأأنشطة ُشَعهبم، واملوارد املس ند  اإ

 الاجامتعات ادلورية اليت يعقدها فريق الإدار  العليا.

 ال عىل تأأكيد من خطاابت المتثيل الإداري اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس يون. وتُقرُّ هذه اخلطاابت وأأح
آلية للرقابة ادلاخلية تريم اإىل نرض حالت الغش  مبسؤوليهتم نن وضع أأنظمة تعمل بشلك جيد يف براجمهم وأ

 ظمة والآلية.والأخطاء الكربى أأو اكتشافها أأو الك الأمرين، واحلفاظ عىل هذه الأن

  وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اليت أأنمتد عىل ما تقدمه من تقارير نن املراجعة ادلاخلية للحساابت
وعىل تقياميهتا وخدماهتا الاستشارية، ويه تقدم تقاريرها أأيضا  اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. 

ونية نن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ادلاخلية وما وتتضمن هذه التقارير معلومات مس تقةل وموض
 يرتبط بذكل من همام الرقابة الإدارية.

  بقاء عىل الضوابط ادلاخلية واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مسؤوةل نن اإجراء تقيمي مهنجي لإجراءايت لالإ
أأن مجيع القضااي الرئيس ية اليت تبلغ نهنا شعبة  املناس بة والفعاةل وتطبيقها. واللجنة مسؤوةل أأيضا  نن البت يف

التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ومراجع احلساابت اخلاريج ووحد  التفتيش املشرتكة قد نوجلت معاجلة  
بالغ جلنة الربانمج واملزيانية مبا  ُمرضية. وأأخريا  تتوىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة املسؤولية نن اإ

 نتاجئ. ليه منتتوصل اإ 

  رشادات ونااحئ تبقى طي الكامتن اإىل املنظمة وموظفهيا بشأأن م اإ ِ وكبري موظفي الأخالقيات اذلي يُقد 
ذاكء الوني ابلأخالقيات والسلوكيات املسؤوةل يف التعامل مع الإحالت  الأخالقيات ومعايري السلوك، ويتوىل اإ

 ذكل تعارض املااحل،املتعلقة مبزاع السلوكيات غري الأخالقية، مبا يف 

 ، ووحد  التفتيش املشرتكة ملنظومة الأمم املتحد 

 ،ىل امجلعيات  ومراجع احلساابت اخلاريج اذلي تُرَسل تعليقاته اإىل جلنة الربانمج واملزيانية واإ

 .ومالحظات الهيئات الإدارية 
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 امتةاخل

ن الرقابة ادلاخلية الفعاةل، همام اكنت جيد  التنظمي، توجد هبا أأوجه ماكنية التحايل علهيا  –قاور  اإ ومن مثَّ ل ميكن  –مهنا اإ
م سوى تأأكيد معقول. وعالو  عىل ذكل، قد ختتلف فعالية الرقابة ادلاخلية مع مرور الوقت بسبب تغريات الظروف.  أأن تُقد ِ

نظام وأأان ُملزتٌم مبعاجلة أأي مواطن ضعف يف الضوابط ادلاخلية تظهر خالل العام، وبضامن اس مترار حتسني 
 ادلاخلية. الضوابط

وبناء  عىل ما تقدم، أأس تنتج، عىل حد ما أأعمل وحبسب معلومايت، أأنه ل توجد أأي مواطن ضعف جوهرية من شأأهنا أأن متنع 
مراجع احلساابت اخلاريج من تقدمي رأأي غري مشفوع بتحفظ بشأأن بياانت املنظمة املالية، ول توجد مسائل ابرز  يلزم 

 .1121ديسمرب  22قة ابلنس بة للس نة املنهتية يف ذكرها يف هذه الوثي
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