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A/54/4

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :أأغسطس 2024

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات الرابعة واخلمسون

جنيف ،من  22اإىل  00سبمترب 2024

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

من اإعداد ا ألمانة
 .2حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير مراجع احلساابت اخلاريج" (الوثيقة  ،)WO/PBC/22/3وهو مطروح عىل جلنة
الويبو للربامج واملزيانية (اللجنة) يف دورهتا الثانية والعرشين ( 2اإىل  5سبمترب .)2024
 .2وسرتد أأية قرارات للجنة بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية
والعرشين ( 2إاىل  5سبمترب ( )2024الوثيقة .)A/54/5
[تيل ذكل الوثيقة ]WO/PBC/22/3

A

WO/PBC/22/3

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :أأغسطس 2024

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  2اإىل  5سبمترب 2024

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

من اإعداد ا ألمانة
.2

تش متل هذه الوثيقة عىل العنارص التالية:
" "2تقرير مراجِ ع احلساابت املس تقل اذلي حيتوي عىل ر أأي مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن البياانت املالية
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس نة املنهتية يف  02ديسمرب 2020؛
" "2وتقرير مراجِ ع احلساابت اخلاريج للس نة املالية  2020املُقدَّم اإىل سلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسني
طول") .ويتضمن هذا التقرير توصيات مراجع
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو (املعروف أأيض ًا ابمس "التقرير امل ُ َّ
احلساابت اخلاريج الناجتة عن املراجعات الثالث اليت ُأجريت خالل الس نة 2024/2020؛
" "0وردود من أأمانة الويبو عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج؛
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" "4وبيان الويبو للرقابة ادلاخليةُ ،موقَّع من املدير العام.
.2

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

 .0أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية
العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
ابلإحاطة عل ًام بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج
(الوثيقة .)WO/PBC/22/3
[ييل ذكل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ورد
ا ألمانة]
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تقرير مراجع احلساابت املس تقل
اإىل
امجلعية العامة
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير عن البياانت املالية
لقد راجعنا البياانت املالية املرفقة اخلاصة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،واليت تتكون من بيان
الوضع املايل يف  02ديسمرب  ،2020وبيان ا ألداء املايل لس نة  2020املنهتية ،وبيان التغيريات يف صايف
ا ألصول ،وبيان التدفق النقدي ،وبيان مقارنة املبال املدرجة يف املزيانية واملبال الفعلية ،وبيان مقارنة ا ألداء
املايل واملزيانية ،ومالحظات عىل البياانت املالية للفرتة املالية املنهتية يف  02ديسمرب  ،2020ومالحظات
اإيضاحية أأخرى.
مسؤولية الإدارة عن البياانت املالية
كام ذ ِكر يف املالحظات عىل البياانت املالية ،أأعُدت هذه البياانت املالية وما أأرفق هبا من جداول
ومالحظات عىل أأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .والإدارة
مسؤوةل عن اإعداد هذه البياانت املالية وعر ِضها عرض ًا نزهي ًا .وهذه املسؤولية تشمل :وضع الضوابط
ادلاخلية املتعلقة ابإعداد البياانت املالية اخلالية من ا ألخطاء اجلوهرية – سواء الناجتة عن الغش أأو اخلطأأ
متسك هبا؛ واختيار الس ياسات احملاسبية
غري املقصود – وعرضها عرض ًا نزهي ًا ،وتنفيذ هذه الضوابط وال ّ
املالمئة وتطبيقها؛ والقيام بتقديرات حماسبية تكون معقوةل يف هذه الظروف.
مسؤولية مراجع احلساابت
مسؤوليتنا يه اإبداء ر أأي يف هذه البياانت املالية استناد ًا اإىل مراجعتنا للحساابت .وقد راجعنا احلساابت
وفق ًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت .وتقتيض تكل املعايري أأن نلزتم ابملتطلبات ا ألخالقية ،وأأن خنطط
معلية املراجعة وجنرهيا بغية التوصل اإىل ضامن معقول بشأأن خلو البياانت املالية من ا ألخطاء اجلوهرية.
وتنطوي مراجعة احلساابت عىل اختاذ اإجراءات للتوصل اإىل أأدةل تدقيقية عىل املبال والإفصاحات الواردة يف
البياانت املالية .والإجراءات اخملتارة تعمتد عىل تقدير مراجع احلساابت ،مبا يف ذكل تقيمي خماطر ورود أأخطاء
جوهرية يف البياانت املالية ،سواء بسبب الغش أأو اخلطأأ غري املقصود .وعند تقيمي تكل اخملاطر ،يراعي
مراجع احلساابت الضوابط ادلاخلية املتعلقة ابإعداد الكيان للبياانت املالية وعرضها عرض ًا نزهي ًا من أأجل وضع
اإجراءات املراجعة املناس بة يف هذه الظروف ،ولكن ليس لغرض اإبداء ر أأي يف فعالية الضوابط ادلاخلية
للكيان .وتشمل مراجعة احلساابت أأيض ًا تقيمي مدى مالءمة الس ياسات احملاسبية املس تخدمة ،ومدى
معقولية التقديرات احملاسبية اليت قامت هبا الإدارة ،اإضافة اإىل تقيمي العرض الإجاميل للبياانت املالية.
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ونعتقد أأن ما توصلنا اإليه من أأدةل تدقيقية ٍ
ومناسب ألن يكون أأساس ًا يستند اإليه رأأينا مكراجعي
اكف
ٍ
حساابت.
الرأأي
تعرض هذه البياانت املالية ،يف ر أأينا ،الوضع املايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف  02ديسمرب 2020
و أأداءها املايل وتدفقاهتا النقدية للفرتة من  2يناير  2020اإىل  02ديسمرب  2020عرض ًا نزهي ًا من مجيع
النوايح اجلوهرية.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظميية ا ألخرى
نرى ،اإضافة اإىل ذكل ،أأن معامالت املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت منت اإىل علمنا أأو اليت حفصناها يف
اإطار مراجعتنا للحساابت اكنت تتفق مع نظام الويبو املايل ولحئته من مجيع النوايح املهمة.
مطو ًل عن مراجعتنا حلساابت املنظمة
ووفق ًا للامدة  20.1من النظام املايل ولحئته ،أأصدران أأيض ًا تقرير ًا ّ
العاملية للملكية الفكرية.
شايش اكنت شريما
املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند
مراجع احلساابت اخلاريج
نيودلهيي ،الهند
أأغسطس 2024
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تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
اإىل سلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسني للجمعية العامة
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
عن الس نة املالية 2020
مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند
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الس نة املالية 2020

الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

ملخص معيل
يعرض هذا التقرير ما توصل اإليه املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند من نتاجئ هممة بعد مراجعة حساابت
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس نة املالية  .2020واش متلت املراجعة عىل مراجعة البياانت املالية للويبو،
ومراجعة الربانمج  9للويبو "البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان
ا ألقل منو ًا" ،ومراجعة "مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة".
وبناء عىل مراجعتنا للحساابت ،أأرى أأن البياانت املالية للفرتة املالية املنهتية يف  02ديسمرب  2020تعرض الوضع
املايل للويبو يف  02ديسمرب  2020و أأداءها املايل خالل الفرتة من  2يناير  2020اإىل  02ديسمرب  2020عرض ًا نزهي ًا
من مجيع النوايح اجلوهرية .وذلكل أأ لدل ي لينا رر أأ ٍي غري مشفوع بتحفظ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف
 02ديسمرب .2020
الإدارة املالية
ُأدخلت عىل الس ياسة احملاسبية املتعلقة بقيد الإيرادات املتأأتية من طلبات الرباءات ادلولية تغيريات من أأجل اإعداد
البياانت املالية لعام  .2020و ُأمعل هذا التغيري بأأثر رجعي مما أأدى اإىل اإعادة حساب ا ألرقام املالية لعام  .2022ونتيجة
ذلكل ،ارتفع فائض عام  2022من  25.7مليون فرنك سويرسي اإىل  29.5مليون فرنك سويرسي .وعليه فاإن فائض
عام  2020بل  25.2مليون فرنك سويرسي ،مما يُعد اخنفاضا قدره  22.52ابملائة مقارنة بفائض عام .2022
وبل مجموع اإيرادات الويبو ،يف عام  052.2 ،2020مليون فرنك سويرسي ،أأي رزايدة نسبهتا  0.2ابملائة مقارنة
مبجموع اإيرادات عام  2022املعاد حسابه والبال  042.0مليون فرنك سويرسي .واكنت رسوم نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات أأكرب مصدر ل إاليرادات خالل عام  ،2020اإذ بلغت  70.2ابملائة من مجموع الإيرادات .وزادت
ا إليرادات املتأأتية من تكل الرسوم بنس بة  2.2ابملائة مقارنة بعام .2022
ويف عام  ،2020بلغت مرصوفات الويبو  002.5مليون فرنك سويرسي ،أأي رزايدة قدرها  4.7ابملائة مقارنة مبجموع
املرصوفات يف عام  2022والبال  022.5مليون فرنك سويرسي .ونظرا اإىل طبيعة معل املنظمة ،اكنت نفقات
املوظفني أأكرب مرصوفات املنظمة ،اإذ بلغت  224.4مليون فرنك سويرسي ،أأي  20.7ابملائة من مجموع املرصوفات.
وجسلت نفقات املوظفني زايدة قدرها  0.1ابملائة مقارنة بعام  .2022ويف  02ديسمرب  ،2020اكن صايف أأصول
املنظمة يبل  201.1مليون فرنك سويرسي مقارنة ررصيد املعاد حسابه والبال  290.7مليون فرنك سويرسي يف
هناية عام .2022
وتعد الويبو مزيانية للثنائية .ووافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل مزيانية الثنائية البالغة  247.4مليون فرنك
سويرسي يف  29سبمترب  .2022ويف  ،بل مجموع اإيرادات الويبو ،يف الثنائية  210.70 ،20/2022مليون فرنك
سويرسي ،أأي رزايدة قدرها  00.0مليون فرنك سويرسي مقارنة ابملبال املقدرة يف املزيانية .وبل مجموع املرصوفات يف
الثنائية  222.12مليون فرنك سويرسي ،أأي ابخنفاض قدره  02.2مليون فرنك سويرسي مقارنة ابملبال املقدرة يف
املزيانية.

املراقب املايل للهند C&AG
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الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

الس نة املالية 2020

الشؤون املالية
كنا قد أأوصينا يف تقريران اخلاص ابلس نة املالية  2022بأأنه ميكن أأن تنظر الويبو يف اإجياد احتياطي منفصل لغرض
متويل املشاريع .ومع ذكل فاإن البياانت املالية للويبو عن س نة  2020مل تفصح عن أأي احتياطي منفصل لغرض متويل
املشاريع.
سو احلساابت اجلارية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ويه الرسوم
املبال املُدرجة يف اخلصوم ا ألخرى  -مل ت ُ ّ
املس تلمة املزمع ختصيصها للطلبات املودعة فعال ،استناد ًا اإىل احلساابت املدينة للنظام املذكور.
واملُالحظ أأيضا أأن املاكسب واخلسائر غري احملققة والنامجة عن بلورة احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات املُعدة بعمالت غري العمةل اليت تعمل هبا الويبو مل تكن تقيَّد يف بيان ا ألداء املايل ،وابلتايل ل يُعد ذكل امتثا ًل
ملتطلبات املعيار  4من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ول للس ياسة احملاسبية املعلنة للمنظمة.
وابلنس بة اإىل أأية منظمة ،يُعترب التوزيع ادلميغرايف ألعضاهئا أأحد العنارص احلامسة يف تقيمي الزتاماهتا لفرتة ما بعد اخلدمة
وخباصة يف حاةل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،حيث يؤثّر معر العضو املتقاعد بشلك كبري يف مدى اخلصوم
املتعلقة بأأقساط التأأمني الطيب اليت تتحملها املنظمة ومدهتا .ولوحظ أأن الافرتاضات ادلميغرافية املتعلقة حبالت التقاعد
ودوران املوظفني واملُس تخدمة يف التقيمي الأكتواري للخصوم واملس تحقات اخلاصة مبنح العودة اإىل الوطن والسفر
والتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة مل تكن مستندة اإىل البياانت احلالية اخلاصة ابلجتاهات ادلميغرافية حلالت
التقاعد/دوران املوظفني.
الربانمج  - 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منو ًا
وفق ًا لوثيقة الربانمج واملزيانية ،شهدت خمصصات املزيانية للربانمج  9مي ًال لالخنفاض منذ عام  .2001واخنفضت
خمصصات موارد خالف املوظفني بنس بة  52.22ابملائة خالل تكل الفرتة وإان اكنت املصدر الرئييس لمتويل تنفيذ
أأنشطة التمنية ومشلت بعثات املوظفني و أأسفار الغري واملؤمترات و أأتعاب اخلرباء والنرش ومرصوفات التشغيل.
وتُعد توصيات جدول أأعامل التمنية أأهدافا واسعة وحيوية ورئيس ية س تظل مبثابة مبد أأ توجهييي لتنفيذ أأنشطة
املساعدة التقنية يف البدلان ا ألقل منو ًا والبدلان النامية .ولكن وفق ًا ملا اقرتح يف وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية  ،25/2024مل تُدرج اإل مخس توصيات من مجمل توصيات جدول أأعامل التمنية لإرشاد الربانمج  9مقارنة
ابلتوصيات املدرجة يف وثيقيت عام  22/2020و 20/2022وعددها  22و 27توصية عىل التوايل.
واخلطة القطرية يه وثيقة يتفق علهيا البدل املعين مع الويبو اليت تقدم اإطار ًا خمصص ًا وشام ًال يكفل ختطيط املساعدة
التقنية اليت توفرها الويبو وتنفيذها يف البدل املعين خالل س نتني .ورمغ ا ألمهية القصوى اليت تكتس هيا تكل الوثيقة،
فقد وجدان أأن اخلطط القطرية مل تُعد اإل يف  20بدل ًا من أأصل  201بدلا.
أأما خطة العمل الس نوية فهيي أأداة ختطيط وتنفيذ تشري اإىل ا ألنشطة املزمع تنفيذها لتحقيق النتاجئ املرتقبة املذكورة
يف وثيقة الويبو للربانمج واملزيانية .ولحظنا عدم وجود أأية ألية رمسية لإخطار البدلان ا ألعضاء خبطة العمل املوافق
علهيا ،وعدم قياس أأنشطة التمنية املشار اإلهيا يف خطة العمل الس نوية استناد ًا اإىل مؤرشات أأداء الربانمج واملزيانية.
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الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

الس نة املالية 2020

ول يتوافر أأي تعريف ملفهوم "مرصوفات التمنية" ميكنه أأن يصف نطاقها أأو مكوانهتا .وا ألمه من ذكل أأن التعريف
الراهن ملرصوفات التمنية يغفل طبيعة أأنشطة التمنية املشموةل وأأثرها املنشود عىل تمنية البدلان من خالل أأدوات
امللكية الفكرية .ودلى تقيمينا حلصة التمنية مضن الربامج املوضوعية ،وجدان أأن مرصوفات عادية ،مثل بدل السفر
وبدل املعيشة اليويم ،قد أأدرجت أأيضا يف حصة التمنية.
ووفق ًا للامدة  2.2من نظام موظفي الويبو ولحئته ،جيب أأن يكون للك وظيفة وصف وظيفي دقيق وحديث .ومع
ذكل ،وجدان أأن الوصف الوظيفي منعدم يف  25ابملائة من الوظائف املوافق علهيا للربانمج .9
ويُعد اإطار اإدارة اخملاطر مبادرة جيدة أأطلقهتا الويبو لتعزيز ألية الرقابة ادلاخلية .ولكن مل حيدَّث جسل اخملاطر اخلاص
ابلربانمج  9ومل حتدّد شعبة البدلان ا ألقل منو ًا وشعبة املشاريع اخلاصة أأية خماطر.
وتقرير أأداء الربانمج اذلي تعده الويبو هو أأداة اإدارة هامة تضمن الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من ا ألداء يف
احملقّق يف الفرتات السابقة وإادراهجا عىل النحو الواجب يف تنفيذ أأنشطة الويبو يف املس تقبل .ولحظنا أأن املكون
الرئييس لوثيقة الربانمج واملزيانية ،أأي ا ألهداف املنشودة ،ل يرد يف وثيقة تقرير أأداء الربانمج .ونظر ًا اإىل عدم توافر
هذه املعلومة يف تقرير أأداء الربانمج ،ل يتس ىن للقارئ أأو صاحب املصلحة املقارنة بني ما حتقق والهدف املنشود،
وإامنا س يضطر اإىل الرجوع اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية لك مرة للتحقق من التقدم يف ا ألداء.
ولحظنا أأن "قاعدة بياانت املساعدة التقنية" ل توفر أأية معلومات عن القضااي التقنية املندرجة يف جمال امللكية
الفكرية ،واليت مشلها احلدث أأو نوقشت خالهل ،أأو عن مضمون العروض أأو القضااي اخملتلفة اليت طرهحا املشاركون
اإىل جانب حمرض املناقشات.
ومل يُرفع التقرير اذلي أأعده اخلبري الاستشاري عن حدث ما اإىل انئب املدير العام املسؤول عن قطاع التمنية اإل من
خالل مدير املكتب ا إلقلميي ،دون أأن ُحي َّمل عىل قاعدة بياانت املساعدة التقنية ( ،)IP-TADمما حرم البدلان
ا ألعضاء من الاس تفادة من أأنشطة التمنية أأو ا ألحداث ذات الصةل املُنظمة يف بدلان أأخرى.
مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة
أأشار الاقرتاح املفصل املقدم للموافقة عليه واخلاص ابملرحةل الثانية من مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة اإىل أأن
يزود ادلول ا ألعضاء مبعلومات أأساس ية تيرس هلم اختاذ قرار مس تنري.
اقرتاح املرشوع مل ّ
فرمغ اإدراك ا ألمانة للمشالكت اليت اكن يسباها املقاول العام يف مرشوع البناء اجلديدُ ،منح العقد
لرشكة  .Impleniaكام أأوصت مراجعة احلساابت ادلاخلية – يف تقريرها ( IAOD/02/2011الصادر يف
مايو  – )2022بأأل يوقع العقد اخلاص مبرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة مع املقاول العام ( )Impleniaقبل
اس تالم مرشوع البناء اجلديد عىل النحو الواجب وقبل تسديد املقاول العام التعويضات املس تحقة نتيجة التسلمي
املتأأخر وفق ًا لرشوط عقد مرشوع البناء اجلديد.
ولحظنا أأن أأعامل البناء اخلاصة مبرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة قد بد أأت يف أأغسطس  2022واكن يُزمع اإهناؤها
يف أأرريل  .2020ولكن نظر ًا اإىل ما شهدته ا ألعامل من تأأخري ومشالكت يف اجلودة ،اس تمكلت الويبو العمل يف
املرشوع يف يوليو  2022من خالل اتفاق فسخ ودي أأررم بيهنا وبني املقاول العام .ولحظنا أأنه مل حتدّد أأية مراحل
اإجناز معينة للمرشوع يف "العقد الثابت السعر" اخلاص بتسديد ا ألقساط الشهرية ،وإامنا ُسددت ا ألقساط دون
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التحقّق من التقدم احملرز يف معل املقاول العام .و أأدى ذكل اإىل زايدة يف املدفوعات للمقاول قدرها  20.41مليون
فرنك سويرسي يف اترخي اإهناء العقد .وإاضافة اإىل ذكل ،مل تس َّجل أأية أأس باب ّتربر عدم فرض غرامة قدرها 2.2
مليون فرنك سويرسي عىل املقاول العام .وفامي خيص مرشوع البناء اجلديد أأيض ًا ،خُفضت غرامة التأأخري يف البناء اإىل
 2.225مليون فرنك سويرسي من أأصل غرامة قدرها  5.1مليون فرنك سويرسي جيوز فرضها يف حال انهتاك
رشوط العقد .ومل يبد املقاول العام السابق موافقته عىل املبل الهنايئ القابل لالسرتداد اذلي حسبته الويبو والبال
 0.02مليون فرنك سويرسي نظر ًا اإىل عدم وجود أأية وثيقة موقعة بني الطرفني حىت بعد مرور  20شهر ًا عىل اإهناء
العقد.
وعقب اإهناء العقد مع املقاول العام يف  20يوليو  ،2022أأدرج البند الإضايف  07يف العقد املربم مع املهندس املعامري
يف مارس  2020تعزيز ًا دلور املهندس بوصفه مدير موقع العمل .ولحظنا أأنه يف حساب الرسوم الإضافية املس تحقة
للمهندس مقابل تأأديته خدمات اإضافية ،قُدر العمل اذلي أأجنزه املقاول العام السابق مببل  20.202مليون فرنك
سويرسي عوض ًا عن  24.22مليون فرنك سويرسي اكنت الويبو قد دفعت مهنا أأتعا ًاب اإىل املقاول العام السابق.
وإاضافة اإىل ذكل ،مل يتضمن البند الإضايف  07رشط ًا جزائي ًا يف حال تأأخر املهندس عن تنفيذ العمل.
ورمغ أأن مواصفات اجلودة ُحدّ دت يف العقد ،فاإن خطة التفتيش والاختبار مل تُدرج فيه لضامن الامتثال لرشوطه.
و ُحولت مزيانية قدرها  4.5مليون فرنك سويرسي من وفورات مرشوع البناء اجلديد عىل النحو اذلي وافقت عليه
امجلعية العامة يف سلسةل اجامتعاهتا التاسعة وا ألربعني اليت عُقدت يف الفرتة من  22سبمترب اإىل  5أأكتورر  .2022ومبا
أأن ا ألشغال اخلاصة مبرشوع البناء اجلديد مل تكن مكمتةل يف ذكل الوقت ،ولس امي بسبب تواصل أأعامل البناء املتعلقة
ابلنفق بني املبىن الرئييس واملبىن اجلديد والغطاء النبايت عىل سطح املبىن اجلديد ،فقد اكنت الوفورات البال قدرها
 4.5مليون فرنك سويرسي وفورات افرتاضية.
ولحظنا أأن نفقات املرشوع الإجاملية البال قدرها  29.22مليون فرنك سويرسي ( 02ديسمرب  )2020قد ُسددت
من " أأموال املنظمة الاحتياطية" رمغ أأن معولت الارتباط البالغة  0.27مليون فرنك سويرسي قد ُسددت من
القرض غري املسحوب والبال قدره  40مليون فرنك سويرسي.
ولحظنا أأن املبل املنفق يف  02ديسمرب  2020بل  29.22مليون فرنك سويرسي خالف ًا للمزيانية املعمتدة البالغة
 21.2مليون فرنك سويرسي .ويشري ذكل اإىل زايدة يف التلكفة قدرها مليون فرنك سويرسي تقريب ًا يف
 02ديسمرب  .2020وإاضافة اإىل ذكل ُمولت التاكليف ( 0.17مليون فرنك سويرسي) ،اليت اكنت جزء ًا ل يتجز أأ من
مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة ،من املزيانية العادية .ومن مث بلغت الزايدة الإجاملية يف التلكفة ،يف
 02ديسمرب  2.79 ،2020مليون فرنك سويرسي .كام لحظنا جتاوز موعد التسلمي بنحو  24شهر ًا استناد ًا اإىل
ا ألجل الزمين املعدل وهو يونيو .2024
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ملخص التوصيات
الشؤون املالية

التوصية 2
ميكن أأن تنظر الويبو يف ضامن اإجياد احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع و أأن تدرجه بصورة منفصةل يف البياانت
املالية من أأجل حتسني فهم املعامالت املتعلقة ابس تخدام ما ترامك من فوائض /أأموال احتياطية.
التوصية 2
نويص الويبو ب أأن تس تعرض حاةل الطلبات غري املسددة رسوهما دلى ماكتب تسمل الطلبات وتسوية رسوم الطلبات
املودعة فعال واملدرجة يف احلساابت اجلارية لنظام معاهدة التعاون بش أأن الرباءات استناد ًا اإىل احلساابت املدينة من
أأجل بلورة املبال الفعلية املس تحقة فامي خيص الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بش أأن الرباءات.
التوصية 0
نويص الويبو ب أأن تنظر يف احملافظة عىل البياانت احملاسبية املتعلقة ابلرسوم املسددة واملس تحقة فامي خيص الطلبات
املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بش أأن الرباءات ُمسعرة ابلعمالت املس تخدمة يف لك طلب /مكتب تسمل طلبات.
التوصية 4
نويص الويبو ب أأن تنظر يف اس تعراض وحتديث الافرتاضات ادلميغرافية املتعلقة حبالت التقاعد/دوران املوظفني
واملع متدة يف التقيمي أالكتواري ملس تحقات ما بعد اخلدمة.
الربانمج  - 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منواً

التوصية 5
ميكن ألمانة الويبو أأن تضمن مراعاة مجيع توصيات جدول أأعامل الت منية املعنية يف تصممي أأنشطة املساعدة التقنية.
التوصية 2
ميكن ألمانة الويبو وضع اإجراء تشغييل معياري لصياغة اخلطط القطرية .وميكن أأيضا اعتبار صياغة اخلطة القطرية
مؤرشا من مؤرشات ا ألداء اخلاصة ررصد املاكتب ا إلقل ميية وتقيمي أأداهئا يف اإطار هذا الربانمج.
التوصية 7
تعرف نفقات الت منية بشلك واحض وتصوغ طريقة لتحديد ’حصة الت منية‘ مضن لك ررانمج ونشاط حىت
ميكن للويبو أأن ّ
يتس ىن تقيمي فعالية معلية التعممي تقيامي موضوعيا.
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التوصية 1
ميكن للويبو أأن تواصل تنفيذ نظام تتبع متني لضامن توافر بياانت بش أأن الإنفاق الفعيل عىل الت منية مقارنة ابلتقديرات.
التوصية 9
ميكن حتديث ا ألوصاف الوظيفية املتعلقة ابلربانمج .9
التوصية 20
نويص ب أأن يراقب انئب املدير العام املسؤول عن قطاع الت منية جودة جسالت اخملاطر.
التوصية 22
ميكن للويبو أأن تنظر يف اإدراج ا ألهداف املنشودة يف تقرير أأداء الربانمج.
التوصية 22
ميكن للويبو أأن تضمن وضع ألية رصد عىل مس توى مديري املاكتب ا إلقل ميية بغية تثبيت املعلومات اخلاصة ب أأنشطة
الت منية واجلاري اإدخالها يف نظام العمل الإلكرتوين وقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية .وضام ًان
لسالمة البياانت ،ميكن اس تحداث معليات تثبيت جديدة يف قاعدة بياانت الويبو املذكورة.
مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة

التوصية 20
نويص ب أأن تتضمن مجيع الاقرتاحات املقبةل اخلاصة مبشاريع البناء حتليال لتاكليف الاستامثر املقرتح وفوائده بناء عىل
تاكليف البناء والتشغيل والصيانة بق ميهتا الراهنة.
التوصية 24
نويص ب أأن يُراعى أأداء املقاولني السابق حق املراعاة يف معايري الاختيار ،خصوصا فامي يتعلق ابملشاريع ا ُملنفذة حلساب
الويبو.
التوصية 25
نويص ب أأن يرتبط تسديد ا ألقساط للمقاولني مبراحل البناء ا ُملنفذة.
التوصية 22
نويص ب أأن يستند تسديد أأتعاب املهندس املعامري اإىل ق مية العمل الفعيل اذلي أأجنزه.
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التوصية 27
نويص ب أأن يتناسب أأجر املهندس املعامري واجلزاءات املفروضة عليه مع دوره ومسؤوليته.
التوصية 21
نويص ابإدراج تدابري مراقبة اجلودة رصاحة يف العقود املتعلقة ابملشاريع الر أأساملية.
التوصية 29
نويص ب أأن حتصل أأمانة الويبو عىل موافقة مالية ُمراجعة من ادلول ا ألعضاء بش أأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة نظرًا
اإىل جتاوز التاكليف املزيانية اخملصصة البال قدرها  21.2مليون فرنك سويرسي.
التوصية 20
ينبغي ل إالدارة أأن ترصد ابس مترار التجاوزات يف الوقت والتلكفة و أأن تتخذ الإجراءات الإصالحية املالمئة عند
الاقتضاء.
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مقدمة
نطاق املراجعة وهنجها
ُ .2أس ِندت اإىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند همم ُة مراجعة حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية
بناء عىل موافقة ادلورة ا ألربعني (العادية العرشين) للجمعية العامة للويبو اليت
(الويبو) للس نوات املالية من  2022اإىل ً 2027
عُقدت يف جنيف يف الفرتة من  22سبمترب اإىل  5أأكتورر ُ .2022وحيدَّد نطاق املراجعة وفق ًا للامدة  20.1من النظام املايل
واملبادئ الواردة يف مرفق ذكل النظام.
 .2وقد ُأج ِريت مراجعة حساابت الس نة املالية  2020وفق ًا خلطة مراجعة حساابت ُو ِضعت عىل أأساس حتليل اخملاطر
اخلاص ابلويبو اذلي أأجريناه يف يونيو ويوليو  .2022واش متلت املراجع ُة عىل مراجعة البياانت املالية للويبو ،ومراجعة أأداء
ررانمج الويبو " 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل ًمنوا"،
والتحقق من امتثال "مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة" .واع ُت ِمد عىل أأعامل املراجعة ادلاخلية للحساابت ،عندما لزم
ا ألمر ،اعامتد ًا همني ًا.
 .0ون ُو ِقش مع الإدارة ما أأسفرت عنه هذه املراجعات من نتاجئ هممة ،و ُأحيلت بعد ذكل اإلهيم من خالل الرسائل امل ُ َّ
وهجة
ل إالدارة .ويرد يف هذا التقرير أأمه هذه النتاجئ ،بعد جتميعها بشلك مناسب.
معايري مراجعة احلساابت
ُ .4أج ِريت مراجعة احلساابت وفق ًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمحاس بني ()IFAC
واليت اعمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت ا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية ،ومعايري
مراجعة احلساابت للمنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت ( ،)INTOSAIواملادة  20-1من نظام الويبو
املايل ،والاختصاصات الإضافية اليت تنظم مراجعة حساابت الويبو عىل النحو امل ُ َّبني يف مرفق النظام املايل.
الإدارة املالية
 .5اش متلت مراجعتنا للحساابت عىل مراجعة للبياانت املالية من أأجل التأأكد من عدم وجود أأخطاء جوهرية ومن
استيفاء متطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ( .)IPSASوقد اعمتدت الويبو املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام
يف س نة  ،2020واعمتدت املعايري رمق  21و 29و 00من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلقة اب ألدوات املالية خالل
س نة  .2020وبل الفائض  25.2مليون فرنك سويرسي للس نة املنهتية يف  02ديسمرب .2020
ر أأي مراجع احلساابت يف البياانت املالية لعام 2020
 .2إان َّين ُملكَّ ٌف ،طبق ًا لختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج ،ابإبداء الر أأي يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية
يف  02ديسمرب  .2020ومل تكشف مراجع ُة البياانت املالية للفرتة املالية  2020عن أأي يمواطن ضعف أأو أأخطاء أأعتربها
بناء عىل ذكل ،أأ ُ
بديت ر أأ ًاي غري مشفوع بتحفظٍ يف
جوهري ًة فامي يتعلق بدقة البياانت املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا .و ً
بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  02ديسمرب .2020
املراقب املايل للهند C&AG
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املؤرشات املالية الرئيس ية
.7

فامي ييل املؤرشات املالية الرئيس ية اجلديرة ابهامتم ادلول ا ألعضاء:

الفائض /العجز التشغييل
 .1الفائض /العجز هو الفرق بني اإيرادات الويبو ومرصوفاهتا خالل العام .ومن أأجل اإعداد البياانت املالية لعام ،2020
مت تغيري الس ياسة احملاسبية املتعلقة بقيد الإيرادات املتأأتية من طلبات الرباءات ادلولية .ومت قيد أأثر هذا التغيري احلادث يف
الس ياسة احملاسبية بأأثر رجعي .ونتيج ًة ذلكل ارتفع فائض عام  2022من  25.7مليون فرنك سويرسي اإىل  29.5مليون فرنك
سويرسي .واكن فائض عام  2020يبل  25.2مليون فرنك سويرسي ،أأي اخنفض بنس بة  22.52ابملائة مقا نر ًة بفائض
عام .2022
الإيرادات
 .9بل مجموع اإيرادات الويبو  052.2مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2020أأي ارتفعت الإيرادات بنس بة  0.2ابملائة
مقا نر ًة ابإيرادات عام  2022املُعدَّةل اليت بلغت  042مليون فرنك سويرسي .وترد فامي ييل مصادر الإيرادات:
غير ذلك
10.3
%2.9

رسوم نظام الهاي
3.2
%0.9
المساهمات
الطوعية
7.5
%2.1

أنظمة معاهدة
البراءات
257.5
%73.2

رسوم نظام مدريد
55.4
%15.8

االشتراكات المقررة
17.7
%5

املبال مباليني الفرناكت السويرسية؛ والنس بة املئوية ُحتسب عىل أأساس أأن مجموع الإيرادات يساوي  052.2مليون فرنك سويرسي

 .20اكنت رسوم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،كام هو مبني أأعاله ،أأكرب مصدر من مصادر الإيرادات خالل
عام  ،2020فاكنت تكل الرسوم متثل  70.2ابملائة من مجموع الإيرادات .وقد زادت الإيرادات املتأأتية من رسوم نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات يف عام  2020بنس بة  2.2ابملائة مقا نر ًة بعام  .2022وواصل نشاط نظام معاهدة التعاون بشأأن
املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 25

WO/PBC/22/3
16

الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

الس نة املالية 2020

الرباءات ارتفاعه ،وبل اإجاميل عدد الطلبات املُوديعة يف عام  2020حوايل  204 700طلب مقابل  294 400طلب يف
عام  2022و 212 079طلب ًا يف عام .2022
 .22واكنت رسوم نظام مدريد متثل ناين أأكرب مصدر لإيرادات املنظمة ،حيث بلغت نسبهتا  25.1ابملائة من مجموع
الإيرادات .وزادت الإيرادات املتأأتية من نظام مدريد بنس بة  1ابملائة مقا نر ًة بعام  .2022وشهد عام  2020زايد ًة يف عدد
التسجيالت والتجديدات اليت بل مجموعها  27 421مقابل  20 120يف عام  .2022وظلت رسوم نظام لهاي مس تقر ًة
نسبي ًا مقارنة ابلعام السابق ،حيث شهدت زايد ًة قدرها  0.2مليون فرنك سويرسي.
املقررة والبالغة  27.7مليون فرنك سويرسي متثل  5ابملائة من مجموع
 .22واكنت الإيرادات املتأأتية من الاشرتااكت ّ
الإيرادات ،يف حني أأن الإيرادات املتأأتية من املساهامت الطوعية املس تلمة يف اإطار احلساابت اخلاصة والبالغة  7.5ماليني
فرنك سويرسي اكنت متثل  2.2ابملائة من مجموع الإيرادات.
املرصوفات
 .20زادت املرصوفات يف الويبو يف عام  2020فبلغت  002.5مليون فرنك سويرسي ،أأي زادت بنس بة  4.7ابملائة
مقا نر ًة مبجموع مرصوفات عام  2022البالغة  022.5مليون فرنك سويرسي.

 .24واكنت نفقات املوظفني البالغة  224.4مليون فرنك سويرسي أأكرب مرصوفات املنظمة ،مما د َّل عىل زايدة نفقات
املوظفني بنس بة  0.1ابملائة مقارن ًة بعام .2022
 .25وظلت اخلدمات التعاقدية ناين أأكرب مرصوفات الويبو يف عام  ،2020حيث بلغت  25مليون فرنك سويرسي.
وشهدت هذه اخلدمات زايد ًة بنس بة  21.2ابملائة مقا نر ًة بعام  ،2022ويرجع ذكل يف املقام ا ألول اإىل زايدة املرصوفات
املتكبدة يف خدمات الرتمجة التجارية ويف اخلدمات املقدمة من املركز ادلويل للحساب الإلكرتوين.
املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 22

WO/PBC/22/3
17

الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

الس نة املالية 2020

 .22وبلغت مرصوفات التشغيل  24.5مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2020أأي أأهنا اخنفضت قلي ًال بنس بة  0.1ابملائة
مقا نر ًة بعام .2022
 .27وبلغت مرصوفات ا ألسفار واملنح  20.5مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2020أأي زادت بنس بة  22.5ابملائة مقا نر ًة
بعام .2022
 .21وبلغت مرصوفات الإمدادات واملواد  0.0مليون فرنك سويرسي يف عام  .2020وقد زادت بنس بة  22.2ابملائة
مقا نر ًة بعام  .2022وهذه الزايدة تمكن أأساس ًا يف الإمدادات املشرتاة ملشاريع ُم َّموةل من ا ألموال الاحتياطية.
الوضع املايل
 .29يف  02ديسمرب  ،2020بل صايف أأصول املنظمة  201.1مليون فرنك سويرسي ،وبل مجموع ا ألصول  900.5مليون
فرنك سويرسي ،وبل مجموع اخلصوم  292.7مليون فرنك سويرسي .واكن صايف ا ألصول قد زاد من  290.7مليون فرنك
سويرسي بعد التعديل يف هناية عام  2022اإىل  201.1مليون فرنك سويرسي يف هناية عام .2020

أأداء املزيانية
 .20تُ ِعدّ الو ُيبو مزياني ًة ثنائية الس نة .وقد وافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف  29سبمترب  2022عىل مزيانية
الثنائية البالغة  247.4مليون فرنك سويرسي .ويف الثنائية  ،2020-2022بل مجموع اإيرادات الويبو  210.70مليون فرنك
سويرسي ،أأي رزايدة قدرها  00.0مليون فرنك سويرسي مقارنة ابملبل املُقدَّر يف املزيانية .وبل مجموع املرصوفات يف الثنائية
 222.12مليون فرنك سويرسي ،أأي ابخنفاض قدره  02.2مليون فرنك سويرسي مقارنة بتقديرات املزيانية.
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نتاجئ مراجعة احلساابت
القضااي املالية
اإجياد احتياطي منفصل لمتويل املشاريع
ويص فهيا بأأن تنظر
 .22ترد اإشار ٌة اإىل التوصية  2الواردة يف تقرير املراجعة اخلارجية اخلاص ابلعام السابق اليت ُأ ِ ي
الويبو يف اإجياد احتياطي منفصل بغرض متويل املشاريع.
 .22ومع ذكل مل تكشف بياانت الويبو املالية لعام  2020عن وجود احتياطي منفصل بغرض متويل املشاريع.
واملالحظة  22اليت اكنت جزء ًا من بياانت الويبو املالية لعام  2020مل تكشف اإل عن الرصيد املتبقي ( 24.10مليون
فرنك سويرسي) للمشاريع اجلاري تنفيذها يف  02ديسمرب  ،2020واملبل ( 22.20مليون فرنك سويرسي) املعمتد
للمشاريع اجلديدة اليت تبد أأ يف عام  ،2024والرصيد املتبقي ( 20.00مليون فرنك سويرسي) ملشاريع تشييد املباين يف
 02ديسمرب  .2020ولكن مل تكشف املالحظة عن مقدار ا ألموال الاحتياطية املس تخدمة يف مشاريع البناء اليت اكنت
ت َُّمول جزئي ًا أأو لكّي ًا من ا ألموال الاحتياطية عىل أأساس أأن النفقات املتكبدة يف ذكل مل تؤثر يف مس توى ا ألموال
الاحتياطية ألهنا اكنت ُم ير ل يمسةل.
 .20وذكرت الإدارة أأهنا تعاجل حالي ًا مسأأةل اإجياد احتياطي منفصل لهذه املشاريع.

التوصية 2
ميكن أأن تنظر الويبو يف ضامن اإجياد احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع و أأن تدرجه بصورة منفصةل يف البياانت
املالية من أأجل حتسني فهم املعامالت املتعلقة ابس تخدام ما ترامك من فوائض /أأموال احتياطية.
احلساابت املدينة
 .24اكنت احلساابت املدينة تشمل "احلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" البالغة  22.40مليون
فرنك سويرسي يف  02ديسمرب  .2020واكنت متثل املبل الإجاميل لرسوم الايداع اليت مل يتسلمها املكتب ادلويل حىت
اترخي الإبالغ فامي يتعلق بطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تلقهتا ش ىت ماكتب ت ي م
سمل الطلبات .والطلبات اليت
ظلت رسوهما غري مدفوعة يف اترخي الإبالغ اع ُتربت حساابت مدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعد أأن
خُصم مهنا اإجاميل املبال اليت تلقهتا الويبو ولكن مل تكن شعبة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد خصصهتا بعدُ للطلبات
الفردية بسبب تعقيدات يف البياانت املرفقة الواردة من ماكتب ت ي م
سمل الطلبات.
 .25ولُو ِحظي أأن اخلصوم ا ألخرى – احلساابت اجلارية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات – اكنت تشمل مبلغ ًا
قدره  2.20مليون فرنك سويرسي ميثل رسوم الطلبات املس تلمة من ماكتب ت ي م
سمل الطلبات يف اإيطاليا والياابن نظري
خصصة يف حوزة الويبو ،واكن من املقرر أأن ُخي يصم من الرمق
الطلبات املودعة .واكن هذا املبل يف ا ألغلب رسوم ًا غري ُم ّ
املراقب املايل للهند C&AG
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امل ُ يو َّحد للحساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وقد أأسفر عدم تسوية املبل املوجود يف احلساابت
اجلارية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن املبالغة يف احلساابت املدينة وكذكل يف اخلصوم ا ألخرى مبقدار مبل
يتعلق ررسوم اإيداع الطلبات املس تلمة.
 .22وذكرت الإدارة أأن املبال املُوديعة يف احلساابت اجلارية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لفائدة اإيطاليا
والياابن متثل عدد ًا من العنارص اخملتلفة ،مهنا رسوم الطلبات املتوقع اإيداعها يف املس تقبل ،والرسوم اليت جيوز ختصيصها
للطلبات املودعة ابلفعل ،ورسوم املعاجلة ،ورسوم البحث .ولن تس تطيع الويبو أأن ُحت ِّد يد من احلساابت اجلارية لنظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبال ي ميكن ختصيصها للطلبات الفردية املُودعة ابلفعل اإل عند اإخطارها من ِقبل مكتب
تي م
سمل الطلبات.

التوصية 2
نويص الويبو بأأن تس تعرض حاةل الطلبات غري املسددة رسوهما دلى ماكتب تسمل الطلبات وتسوية رسوم الطلبات
املودعة فعال واملدرجة يف احلساابت اجلارية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات استناد ًا اإىل احلساابت املدينة من
أأجل بلورة املبال الفعلية املس تحقة فامي خيص الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
ماكسب وخسائر متعلقة بسعر رصف العمالت
 .27طبق ًا للس ياسة احملاسبية املهمة املتعلقة مبعامالت العمالت ا ألجنبية – ُ"حت َّول لك املعامالت اليت تمت بعمالت
أأخرى غري الفرنك السويرسي اإىل مبال ابلفرنك السويرسي وفق ًا ألسعار رصف ا ألمم املتحدة السائدة يف اترخي
املعامالت .ويُقيَّد يف بيان ا ألداء املايل ٌّ
لك من املاكسب واخلسائر احملققة وغري احملققة الناجتة عن تسوية هذه املعامالت
وعن معلية التحويل يف اترخي الإبالغ عن ا ألصول واخلصوم اليت متت بعمالت خالف العمةل اليت تعمل هبا الويبو".
 .21وطبق ًا للقاعدة (2.25د) املتعلقة ررسوم الإيداع ادلويل من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات –
"اإذا اكنت العمةل املقررة مع ًةل خالف الفرنك السويرسي واكنت تكل العمةل قابةل للتحويل اإىل الفرنك السويرسي دون
قيد أأو رشط ،حيدد املدير العام ،ابلنس بة اإىل لك مكتب من ماكتب تسمل الطلبات يقر بعمةل من ذكل القبيل لتسديد
رمس الإيداع ادلويل ،مبلغا معادل ذلكل الرمس ابلعمةل املقررة وفقا لتوجهيات امجلعية ،وحييل مكتب تسمل الطلبات
املبل بتكل العمةل اإىل املكتب ادلويل يف أأقرب فرصة".
 .29ولُو ِحظي أأن البياانت /التفاصيل احملاسبية للمبل املس تحق التحصيل من ش ىت ماكتب ت ي م
سمل الطلبات فامي يتعلق
ررسوم اإيداع طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل ُحت يفظ يف شعبة الشؤون املالية ،و أأن املبل املوحد للحساابت
املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ُحي يسب يف اترخي الإبالغ استناد ًا اإىل البياانت املتعلقة بعدد الطلبات
املودعة /املس تلمة /املسددة رسوهما /غري املسددة رسوهما /املنشورة /غري املنشورة خالل عام واملبال الإجاملية
املس تلمة نظري هذه الطلبات من ماكتب ت ي م
سمل الطلبات خالل ذكل العام.
 .00ونتيج ًة ذلكل فاإن املبل املس تحق اخلاص ابحلساابت املدينة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مل يكن ُحي َّول
اإىل العمةل اليت تعمل هبا الويبو ،وذلكل تعذر قيد املاكسب واخلسائر غري املتحققة يف بيان ا ألداء املايل اذلي مل يكن
ممتث ًال ملتطلبات املعيار  4من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ول لس ياسة الويبو احملاسبية املُعلنة.
املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 29

WO/PBC/22/3
20

الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

الس نة املالية 2020

 .02وذكرت الإدارة أأنه بسبب عدم التسجيل املبارش ألي حساب مدين لنظام املعاهدة يف نظام الإدارة املتاكمةل يف
اترخي الإيداع ،فاإن النظام ل ُخي ِرج املاكسب واخلسائر غري املتحققة املتعلقة بسعر رصف العمالت ا ألجنبية عند اإعادة
تقيمي احلساابت املدينة يف هناية الس نة .وسوف تدرس الإدارة كيفية حساب تكل املبال من البياانت املتاحة اخلاصة
بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ابس تخدام تفاصيل توارخي اإيداع الطلبات.

التوصية 0
نويص الويبو بأأن تنظر يف احملافظة عىل البياانت احملاسبية املتعلقة ابلرسوم املسددة واملس تحقة فامي خيص الطلبات
املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ُمسعرة ابلعمالت املس تخدمة يف لك طلب /مكتب تسمل طلبات.
مس تحقات املوظفني
 .02بن ًاء عىل تقيمي أأكتواري ُأجراه مكتب مس تقل يف ديسمرب  ،2020بلغت قمية الالزتام املايل الناجت عن " ِمنيح
العودة اإىل الوطن والسفر" و"التأأمني الصحي بعد هناية اخلدمة"  22.2مليون فرنك سويرسي و 229.2مليون فرنك
سويرسي ،عىل التوايل ،يف  02ديسمرب .2020
 .00وابلنس بة اإىل أأية منظمة ،يُعترب التوزيع ادلميغرايف ألعضاهئا أأحد العنارص احلامسة يف تقيمي الزتاماهتا لفرتة ما بعد
اخلدمة وخباصة يف حاةل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،حيث يؤثّر معر العضو املتقاعد بشلك كبري يف مدى اخلصوم
املتعلقة بأأقساط التأأمني الطيب اليت تتحملها املنظمة ومدهتا .ولوحظ أأن الافرتاضات ادلميغرافية املتعلقة حبالت التقاعد
ودوران املوظفني واملُس تخدمة يف التقيمي الأكتواري للخصوم واملس تحقات اخلاصة مبنح العودة اإىل الوطن والسفر
والتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة مل تكن مستندة اإىل البياانت احلالية اخلاصة ابلجتاهات ادلميغرافية حلالت
التقاعد/دوران املوظفني .بل اكنت تستند اإىل بياانت الفرتة من  2002اإىل .2009
 .04وذكرت الإدارة أأن البياانت الاكمةل واملُحدَّثة خبصوص حالت التقاعد ودوران املوظفني قُ ِّدمت اإىل اخلبري
الأكتواري اخلاريج حلساب ما يقع عىل عاتق املنظمة من الالزتامات اخلاصة ابس تحقاقات ما بعد اخلدمة يف
اخلبري الأكتواري أأ َّن من املناسب الاحتفاظ مبعدلت
 02ديسمرب  .2020وبناء عىل لك البياانت املُقدَّمة ،اعترب ُ
دوران املوظفني والتقاعد املُط َّبقة يف حساب الس نة السابقة .و أأقرت الإدار ُة بأأن الافرتاضات ادلميغرافية ينبغي أأن تُرا يجع
و ُحتدَّث.

التوصية 4
نويص الويبو بأأن تنظر يف اس تعراض وحتديث الافرتاضات ادلميغرافية املتعلقة حبالت التقاعد/دوران املوظفني
واملع متدة يف التقيمي أالكتواري ملس تحقات ما بعد اخلدمة.
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الربانمج  – 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان
ا ألقل ًمنوا
مقدمة
اإن الهدف الاسرتاتيجي الثالث – تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية – هو احملرك ألنشطة الويبو
املتعددة للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،وهو مبثابة الإطار الرفيع املس توى للربانمج  .9ويمتثل هدف الربانمج 9
يف تعزيز قدرات امللكية الفكرية املس تدامة ،واسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وس ياساهتا ،وا ألطر الترشيعية
والتنظميية ،والبنية التحتية املؤسس ية والتقنية ،وتكوين كفاءات املوارد البرشية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا مما
يُم ِكّن من الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية اإضاف ًة اإىل تعزيز الابتاكر والإبداع احملليني يف تكل البدلان.
وهيدف الربانمج اإىل ضامن أأ َّن ما يُقدَّم اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا من مساعدة تقنية وتكوين كفاءات
يس هتدف احتياجات ُمحدَّدة للبدلان يف مناطق خمتلفة ومراحل اإمنائية متنوعة ،و أأنه ُمص َّمم خصيصا لتلبية تكل
الاحتياجات .ويُنفَّذ هذا الربانمج من خالل خطط قطرية ،أأي خمطط ي ُسرتشد به يف تطوير امللكية الفكرية خالل
هنج قا ٍمئ عىل املشاريع هيدف اإىل تعزيز القدرة
فرتة قصرية أأو متوسطة .وترغب الويبو يف حتقيق هذا الهدف من خالل ٍ
عىل قياس أأثر العمل املتعلق ابلتمنية واس تخالص العرب من ذكل لتحسني تنفيذ الربانمج.
الإدارة املالية
أأظهر حفصنا لونائق الربانمج واملزيانية للثنائيات  ،2022-2020و ،2020-2022و 2025-2024تراجع الاعامتدات
اخملصصة للربانمج  9يف املزيانية.

(بألف الفرناكت السويرسية)
العام

املزيانية املعمتدة

املزيانية بعد التحويالت

2009-2001

41 020

44 490

2022-2020

42 271

02 514

2020-2022

05 202

00 222

( 2025-2024املقرتحة)

02 025
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وعالوة عىل ذكل ،اخنفضت املوارد اخملصصة خلالف املوظفني بنس بة  52.22ابملائة منذ عام  ،2001مع أأن تكل املوارد
اكنت يه العنرص الرئييس يف تنفيذ ا ألنشطة الإمنائية واكنت ت ّ
غطى مصاريف بعثات املوظفني ،و أأسفار الغري،
واملؤمترات ،و أأتعاب اخلرباء ،والنرش ،ومرصوفات التشغيل كام يتضح من اجلدول التايل:

(بألف الفرناكت السويرسية)
العام

مزيانية  2009/2001مزيانية  2022/2020مزيانية  2020/2022مزيانية 2025-2024
املقرتحة
بعد التحويالت
بعد التحويالت
بعد التحويالت

موارد املوظفني

22 295

22 202

22 220

20 520

موارد خالف
املوظفني

21 291

25 041

20 120

1 722

وذكرت الإدار ُة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  2020-2022أأن التخفيضات املقرتحة يف موارد خالف املوظفني
للربانمج  9ترجع يف املقال ا ألول اإىل تعممي ا ألنشطة عىل ررامج أأخرى.
توصيات جدول أأعامل التمنية
اإن اعامتد جدول أأعامل التمنية إاجنازٌ هم ٌم ابلنس بة للويبو .وقد أأرس ته ُ
ادلول ا ألعضاء يف الويبو رمسي ًا يف عام  ،2007يف
قرار تض َّمن اعامتد  45توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية وإانشاء جلنة معنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .ونرى أأن
متطورة وذات أأمهية دامئة
توصيات جدول أأعامل التمنية ليست توجهيات ُمحدَّدة ونابتة تُنفذ مر ًة واحدةً ،بل توجهيات ّ
ابلنس بة ألنشطة املنظمة و أأهدافها.
حس امب جاء يف وثيقيت الربانمج واملزيانية للثنائية  2022-2020والثنائية  ،2020-2022اكنت  22و 27توصية من
توصيات جدول أأعامل التمنية تُو ِ ّجه أأنشطة املساعدة التقنية للربانمج  ،9عىل التوايل .وإادراج مخس توصيات اإضافية
د َّل عىل تزايد اعامتد الويبو عىل الربانمج  9يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .ولكننا لحظنا ،وفق ًا لوثيقة الربانمج
واملزيانية املقرتحة للثنائية  ،2025-2024أأنه مل يُدرج سوى مخس توصيات لتوجيه الربانمج .9
ووافقت الإدارة عىل الإبقاء عىل تكل التوصيات بوصفها مبادئ توجهيية للربانمج  ،9ألهنا ل تقترص عىل اإنشاء قاعدة
بياانت للمساعدة التقنية ،بل تتعدى ذكل.

التوصية 5
ميكن ألمانة الويبو أأن تضمن مراعاة مجيع توصيات جدول أأعامل الت منية املعنية يف تصممي أأنشطة املساعدة التقنية.
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اخلطة القطرية
إطارا مفص ًال وشام ًال للتخطيط للمساعدة التقنية
تعد اخلطة القطرية وثيقة متفق علهيا بني البدل والويبو ،ويه توفر ا ً
اليت تقدهما الويبو للبدل خالل ثنائية ما وتنفيذ تكل املساعدة .وتستند اخلطة اإىل احتياجات البدل ومصاحله و أأهدافه
الإمنائية ذات ا ألولوية اليت ُحتدَّد من خالل املشاورات اليت ُجترى مع البدلان املس تفيدة .ويعدُ اإعداد اخلطة القطرية
والاس تعانة هبا يف خطة العمل الس نوية أأ ًمرا حا ًمسا لتحقيق هدف الويبو الإمنايئ.
ورمغ ا ألمهية الكبرية لهذه الوثيقةّ ،تبني أأن ً 20بدلا فقط من أأصل ً 201بدلا أأعد ً
خططا [ 25خطة قطرية مقابل 01
ًبدلا اتب ًعا للمكتب ا إلقلميي لس يا واحمليط الهادئ ،و 9خطط قطرية مقابل ً 45بدلا اتب ًعا للمكتب ا إلقلميي ألفريقيا ،و29
خطة قطرية مقابل ً 22بدلا اتب ًعا للمكتب ا إلقلميي للبدلان العربية ،و 27خطة قطرية مقابل ً 00بدلا اتب ًعا للمكتب
ا إلقلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب].
ورمغ وجود حمك حمدّ د بلزوم اش امتل اخلطة القطرية عىل تفاصيل معلية تشاور املاكتب والبدل والتشاور يف الويبو
وتثبيت معلية التشاور يف الهناية من قبل املكتب ا إلقلميي والبدل لحظنا أأن مجيع اخلطط القطرية امخلس (ش ييل
وكوس تارياك واملكس يك وابراغواي و أأوروغواي) ،اليت فُحصت كعينات جتريبية خالل مراجعة حساابت
الثنائية  ،2020-2022مل تورد أأية معلومات فامي يتعلق بعملية التشاور.
وقد لوحظ عدم حتديد أأهداف داخلية للماكتب ا إلقلميية وشعبة البدلان ا ألقل ًمنوا فامي خيص معلية اإعداد اخلطط
القطرية .و ّتبني أأن تكل العملية تستند فقط إاىل الطلبات اخلاصة رلك بدل .ول يوجد نظام رمسي وموحد يف املاكتب
ا إلقلميية مجلع الطلبات من البدلان النامية والبدلان ا ألقل ًمنوا .ومل يمتكن أأي مكتب إاقلميي من تقدمي بياانت فامي خيص
عدد الطلبات الواردة من البدلان ا ألعضاء .وفض ًال عن ذكل ،مل يُعترب اإعداد اخلطة القطرية مؤرش أأداء للربانمج  9يف
وثيقة الربانمج واملزيانية.
خطة العمل الس نوية
تُعد خطة العمل الس نوية أأداة ختطيط وتنفيذ ،ويه تشري اإىل ا ألنشطة املزمع اإجراؤها للوصول اإىل النتاجئ املرتقبة
املذكورة يف وثيقة الويبو للربانمج واملزيانية .ورمغ وجود بعض التحسن يف اإعداد خطط العمل الس نوية يف
الثنائية  ،2020-2022لوحظ عدم وجود ألية رمسية لإعالم البدلان ا ألعضاء بشأأن خطة العمل املعمتدة حيث اتبعت
املاكتب ا إلقلميية طرقًا خمتلفة لإعالم نقاط التصال يف البدلان ا ألعضاء.
وفض ًال عن ذكل ،يف حني قيست أأنشطة التمنية املبينة يف خطة العمل الس نوية استنادًا اإىل النتاجئ املرتقبة يف وثيقة
الربانمج واملزيانية ،اإل أأهنا مل تُقس كام اكن ينبغي أأن تُقاس ،أأي وفقًا ملؤرشات ا ألداء الواردة يف تكل الوثيقة .ومن مث
تعذر حتديد مدى فعالية تنفيذ الربانمج يف لك خطة معل س نوية بسبب غياب ألية القياس املذكورة.
و أأوحضت الإدارة أأن مجع الطلبات ّمت عن طريق أليات عديدة من خالل معلية حيوية .وفض ًال عن ذكل ،أأجرت
املاكتب ا إلقلميية/الشعبة اجامتعات إاقلميية ودون إاقلميية ابنتظام مع مسؤولني حكوميني رفيعي املس توى ملناقشة
ا ألنشطة ووضع املعايري اخلاصة جبدول أأعامل التعاون بني الويبو وادلول ا ألعضاء.
وقد مسحت نتاجئ تكل املشاورات للويبو ابإعداد خطط العمل اليت اعمتدها لك من انئب املدير العام واملدير العام.
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التوصية 2
ميكن ألمانة الويبو وضع اإجراء تشغييل معياري لصياغة اخلطط القطرية .وميكن أأيضا اعتبار صياغة اخلطة القطرية
مؤرشا من مؤرشات ا ألداء اخلاصة ررصد املاكتب ا إلقل ميية وتقيمي أأداهئا يف اإطار هذا الربانمج.
تعممي نشاط التمنية
كام ورد يف الفقرتني  07و 01أأعاله ،ذكرت الإدارة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  2020-2022أأن التخفيضات
حتت بند موارد خالف املوظفني ابلنس بة للربانمج  9اكنت بسبب تعممي ا ألنشطة يف الربامج ا ألخرى .وقد استند
مفهوم التعممي اإىل فكرة أأن املاكتب ا إلقلميية وشعبة البدلان ا ألقل ًمنوا س تكون "وص ّية" عىل التخطيط وإاعداد الربامج
عىل الصعيد الوطين ابلتعاون الوثيق مع مجيع البدلان املعنية ،كام س تكون مسؤوةل عن التنس يق الشامل ل ألنشطة عىل
الصعيد القطري .ووفقًا لهذا املفهوم ،خُصصت موارد خاصة ابلربانمج  9لربامج أأخرى من خالل تعممي أأنشطة التمنية.
وقد قيّمنا مدى فعالية نشاط التعممي من النوايح املالية.
وتتطلب اجلوانب املالية للتعممي الاس تعانة ابملهنجية املعمتدة بشأأن توزيع موارد املزيانية بني املاكتب ا إلقلميية والربامج
املوضوعية وتسجيل نفقات حصة التمنية وإاعداد التقارير املالية .ويف هذا الصدد ،لوحظ أأن توزيع موارد املزيانية بني
املاكتب ا إلقلميية وقطاعات الربامج املوضوعية ا ألخرى مل يكن واحضًا ودقيقًا مبا يكفي .عىل سبيل املثال ،مل ترش الوثيقة
املقدمة من قسم اإدارة الربامج وا ألداء ابلويبو سوى اإىل النس بة املئوية حلصة التمنية فامي خيص لك نشاط تمنية وفامي
خيص الربانمج كلك ،ومل تذكر املهنجية املتبعة للوصول اإىل "النس بة املئوية حلصة التمنية" فامي خيص لك نشاط.
ولحظنا عدم وجود تعريف "لنفقات التمنية" يصف نطاقها ومكوانهتا .وا ألمه من ذكل أأن التعريف احلايل لنفقات التمنية
مل يتناول طبيعة أأنشطة التمنية املشموةل و أأثرها املنشود عىل تمنية البدلان من خالل أأدوات امللكية الفكرية.
وعند تقيمي حصة التمنية فامي يتعلق ابلربامج املوضوعيةّ ،تبني أأن املرصوفات العادية مثل بدل السفر وبدل املعيشة
اليويم أأدرجت أأيضً ا يف حصة التمنية .و ُأخربان أأن هذا ا ألمر مل يكن خمالفا للقواعد ألنه حسب التعريف احلايل لنفقات
التمنية ،ل تُرصف هذه النفقات لفائدة البدلان املتقدمة ومن مث فهيي تندرج يف حصة التمنية .ونرى أأن املرصوفات
العادية اخلاصة بتقدمي اخلدمات للبدلان ا ألقل ًمنوا والبدلان النامية ينبغي أأن تُدرج عىل حنو منفصل مضن نفقات التمنية.
وقالت الإدارة اإن تقيمي التمنية استند اإىل تعريف نفقات التمنية .ومن مث ،ل توجد "معادةل حسابية" .و أأضافت أأن مجيع
أأنشطة الربانمج  9موهجة حنو التمنية ومن مث فاإن حصة التمنية للنشاط تبل  200ابملائة ،شأأهنا شأأن مجمل احلصة اجمل ّمعة
عىل صعيد الربانمج.

التوصية 7
ميكن للويبو أأن تع ّرف نفقات الت منية بشلك واحض وتصوغ طريقة لتحديد ’حصة الت منية‘ مضن لك ررانمج ونشاط حىت
يتس ىن تقيمي فعالية معلية التعممي تقيامي موضوعيا.
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تتبع نفقات التمنية
يُعد تتبع املوارد املالية وإاعداد التقارير بشأأهنا وإارسالها اإىل أأحصاب املصاحل ً
رشطا أأساس ًيا ل إالدارة املالية احلصيفة
والشفافة .ويف هذا الصدد ،ذكرت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  2020-2022أأن "املنظمة سرتكز يف
الثنائية  2020-2022عىل ضامن تتبع نفقات التمنية الفعلية عىل حنو أأكرث رصامة عن طريق توس يع أأبعاد البياانت يف
ا ألنظمة املالية ،مما ينتج عنه حتسني القدرة عىل رفع التقارير اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن النفقات الفعلية استنادًا اإىل
التقديرات اخلاصة ابلثنائية  .2020-2022وعىل املدى الطويل ،عندما ينفذ نظام اإدارة املوارد املؤسس ية تنفي ًذا اكم ًال،
س يدمج التخطيط والتتبع وإاعداد التقارير بشأأن البعد الإمنايئ ألنشطة الويبو دجمًا اكم ًال يف ا ألنظمة املالية والإدارية
للمنظمة".
ولحظنا عدم تعيني رمز مزيانية فامي يتعلق بتسجيل حصة نفقات التمنية يف الربامج املوضوعية ويف غياب أأداة الربط
تكل ،مل يتسن تتبع النفقات الفعلية اخلاصة ابلتمنية.
و أأ ّقرت الإدارة بأأنه فامي خيص الثنائية  ،2020-2022مل تكن املبال الفعلية يف نظام  AIMSاملايل متوافرة سوى بصفة
فصلية وابلتايل تعذر اس تخراج حصة التمنية من النظام عىل حنو أأكرث تو ًاترا .وقد عوجل هذا ا ألمر يف الثنائية -2024
 2025عن طريق اإدراج أأنشطة الربامج يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ( )EPMوالنظام املايل ( )AIMSحيث
ابتت املبال الفعلية متوافرة من خالل نظام  AIMSيف نظام التخطيط املذكور بصفة يومية.

التوصية 1
ميكن للويبو أأن تواصل تنفيذ نظام تتبع متني لضامن توافر بياانت بشأأن الإنفاق الفعيل عىل الت منية مقارنة ابلتقديرات.
اإدارة املوارد البرشية
وفقًا للقاعدة  2.2من نظام موظفي الويبو ولحئته ،جيب أأن يكون للك وظيفة ٌ
وظيفي دقيق وحديث .ورمغ
وصف ٌ
ذكل ،لوحظ عدم وجود أأوصاف وظيفية يف  25ابملائة من الوظائف املعمتدة للربانمج  .9و أأحاطت الإدارة عل ًما ابلتأأخر
يف الانهتاء من ا ألوصاف الوظيفية.

التوصية 9
ميكن حتديث ا ألوصاف الوظيفية املتعلقة ابلربانمج .9
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كفاية معلية املراقبة ادلاخلية وفعاليهتا
يُعد اإطار اإدارة اخملاطر مبادرة جيدة من الويبو لتعزيز ألية الرقابة ادلاخلية .وقد لوحظ أأن جسل اخملاطر للربانمج  9مل
ُحيدّث ومل يمت حتديد خماطر من قبل شعبة البدلان ا ألقل ًمنوا وشعبة املشاريع اخلاصة .وقد حل ّلنا أأيضً ا معلية تثبيت
جسالت اخملاطر اليت أأجنزها خرباء استشاريون خارجيون ووجدان أأنه خالل التثبيتّ ،تبني أأن بياانت جسالت اخملاطر
جزئية وغري اكفية فض ًال عن احلاجة اإىل اس تعراض معظم اخملاطر احملدّ دة.
وقبلت الإدارة مالحظة مراجع احلساابت.

التوصية 20
نويص بأأن يراقب انئب املدير العام املسؤول عن قطاع الت منية جودة جسالت اخملاطر.
رفع التقارير بشأأن ا ألداء
اإن تقرير أأداء الربانمج اذلي تعده الويبو هو أأداة اإدارة هامة تضمن الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من ا ألداء
احملقّق يف الفرتات السابقة وإادراهجا عىل النحو الواجب يف تنفيذ أأنشطة الويبو يف املس تقبل.
ولحظنا أأن املكون ا ألسايس يف وثيقة الربانمج واملزيانية ،وهو ا ألهداف املنشودة ،مل ي ُسجل يف وثيقة تقرير أأداء
الربانمج .ونتيجة ذلكل ،يتع ّذر عىل القارئ /أأحصاب املصاحل مقارنة ما حتقق والهدف املنشود وإامنا س يضطر اإىل
الرجوع اإىل وثيقة الربانمج واملزيانية لك مرة للتأأكد مما اإذا اكن ا ألداء يتقدم يف مساره الصحيح أأم ل.

التوصية 22
ميكن للويبو أأن تنظر يف اإدراج ا ألهداف املنشودة يف تقرير أأداء الربانمج.
قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ()IP-TAD
أُنشئت قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ( )IP-TADلضامن رصد وتقيمي أأنشطة التمنية اليت
يضطلع هبا قطاع التمنية عىل الصعيد القطري .وقد أأنشئت قاعدة البياانت املذكورة اس تجابة للتوصية  5من توصيات
جدول أأعامل التمنية يف اإطار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وتتضمن تكل القاعدة معلومات حول أأنشطة
املساعدة التقنية اليت تنفذها املنظمة حيامن يكون بدل مس تفيد أأو أأكرث اإما من البدلان النامية أأو البدلان ا ألقل ًمنوا أأو
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر.
عىل الويبو أأن تنرش معلومات عامة حول لك أأنشطة املساعدة التقنية عىل موقعها الإلكرتوين وعلهيا أأن تقدم ،بطلب من ادلول ا ألعضاء ،تفاصيل عن
أأنشطة حمددة مبوافقة ادلوةل العضو (ادلول ا ألعضاء) أأو اجلهات ا ألخرى املس تفيدة من النشاط.
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وقد اس تعانت الويبو أأيضً ا بقاعدة بياانت أأخرى ويه نظام العمل الإلكرتوين ( )e-workواليت تسجل املتطلب املايل
للك حدث/نشاط .وبعد اعامتد أأي حدث/نشاط مثل الاجامتعات واملؤمترات ،يُنشأأ احملفل يف النظام املذكور ويُعمتد
من قبل القامئ (القامئني) عىل املزيانية .وقد اتُبع مسار اعامتد حمدد فامي خيص اإنشاء الطلبات و أأوامر الرشاء وجسالت
الإنفاق .فعىل سبيل املثال ،تُقدم طلبات سفر املوظفني غري املندرج يف يهممة من خالل نظام  e-Workكترصحي
ابلسفر ( )eTAوبعد اعامتد ترصحي السفر من قبل مدير الربانمج (القامئ عىل املزيانية) يُرسل نظام e-Work
املعلومات اإىل نظام ( AIMSنظام الإدارة املتاكمةل للمعلومات) لإنشاء طلب.
ولحظنا أأن احلقل ’ ‘EE_idيُعد ر ً
ابطا بني نظام  e-Workونظام  ،AIMSوهو يسجل الإنفاق الفعيل لغرض
رصد نفقات قطاعات الويبو املتعددة من املزيانية املعمتدة .كام أأن احلقل اخلاص اب ألحداث ( )EE_idيُعد أأيضا ر ً
ابطا
بني نظام  e-Workوقاعدة بياانت املساعدة التقنية ( .)IP-TADول ميكن ترك ذكل احلقل فارغًا نظرا لكونه رابطا
بني قاعدة بياانت املساعدة التقنية ( )IP-TADونظام  .e-Workولكن خالل حفص قاعدة البياانت املذكورة فامي
خيص الس نوات ا ألربع ا ألخرية من خالل الربانمج احلاسويب  ،IDEAوجدان أأن مثة عددا كبريا من ا ألنشطة اليت مل
يُم أل احلقل  EE_idبشأأهنا .وفامي ييل تفصيل س نوي حلقول  EE_idذات القمية الفارغة:
اإجاميل عدد ا ألحداث عدد حقول  EE_idذات القمية النس بة املئوية للقمية
الس نة
الفارغة
الفارغة
2010

307

300

97.71

2011

377

62

16.44

2012

413

52

12.59

( 2020حىت سبمترب)

215

1

0.46

وبسبب غياب تكل املعلومات (الرابط مع قاعدة بياانت املساعدة التقنية) ،تع ّذر علينا التأأكد من النفقات الفعلية
واقتصاد أأنشطة التمنية اخملتلفة وفعاليهتا حسب الإقلمي والبدل وموضوع امللكية الفكرية.
وخالل حتليل بياانت قاعدة بياانت املساعدة التقنية ( ،)IP-TADلحظنا حالت من البياانت غري الصحيحة .فعىل
(معرف النشاط  )0244واذلي أأقمي
سبيل املثالُ ،جسّل احلدث "ندوة دون إاقلميية حول امللكية الفكرية والرايضة" ّ
يف كوس تارياك خالل شهر يوليو  ،2022واحلدث "بعثة خرباء بشأأن مرشوع اإعداد اسرتاتيجية حملية للملكية الفكرية
(معرف النشاط  )5222واذلي عُقد خالل شهر مايو
والتوس مي وتنفيذها فامي خيص منتجات حمدّ دة يف كوس تارياك" ّ
 ،2020يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية ( )IP-TADأكنشطة ينفذها املكتب ا إلقلميي ملنطقة أس يا واحمليط الهادئ
ولكن هذين النشاطني ن ُفذا يف احلقيقة من قبل املكتب ا إلقلميي ملنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب .ويف مثال أخر،
(معرف النشاط
ُجسل احلدث "مشاركة املسؤولني احلكوميني يف أأوروغواي يف دورة تدريبية بشأأن قاعدة البياانت" ّ
 )0074كنشاط للمكتب ا إلقلميي ملنطقة أس يا واحمليط الهادئ بيامن نفذه يف احلقيقة املكتب ا إلقلميي ملنطقة أأمرياك
الالتينية والاكرييب .و أأكّد مدير املكتب ا إلقلميي ملنطقة أس يا واحمليط الهادئ أأيضا أأن مكتبه مل ينفذ تكل ا ألنشطة.
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ومل توفر قاعدة بياانت املساعدة التقنية ( )IP-TADأأية معلومات عن القضااي التقنية املندرجة يف جمال امللكية
الفكرية ،واليت مشلها احلدث أأو نوقشت خالهل ،أأو عن مضمون العروض أأو القضااي اخملتلفة اليت طرهحا املشاركون
اإىل جانب حمرض املناقشات.
ومل جند ألية للحصول عىل أراء املشاركني فامي خيص تقيمي أأداء النشاط ،واليت ميكن أأن تس تعني هبا املاكتب ا إلقلميية
لالس تفادة من ادلروس ،وا ألمه من ذكل اإجراء نشاط املتابعة ،اإن ُوجد.
وفضال عن ذكل ،مل يُرفع التقرير اذلي أأعده اخلبري الاستشاري عن حدث ما اإىل انئب املدير العام املسؤول عن
قطاع التمنية اإل من خالل مدير املكتب ا إلقلميي ،دون أأن ُحي َّمل عىل قاعدة بياانت املساعدة التقنية (،)IP-TAD
مما حرم البدلان ا ألعضاء من الاس تفادة من أأنشطة التمنية أأو ا ألحداث ذات الصةل املُنظمة يف بدلان أأخرى.
وقبلت الإدارة مالحظات مراجع احلساابت بوصفها اإسهامات قيّمة.

التوصية 22
ميكن للويبو أأن تضمن وضع ألية رصد عىل مس توى مديري املاكتب ا إلقل ميية بغية تثبيت املعلومات اخلاصة بأأنشطة
الت منية واجلاري اإدخالها يف نظام العمل الإلكرتوين وقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية .وضام ًان
لسالمة البياانت ،ميكن اس تحداث معليات تثبيت جديدة يف قاعدة بياانت الويبو املذكورة.

مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة
معلومات أأساس ية
 .05أأ َّقرت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف سلسةل اجامتعاهتا السابعة وا ألربعني ،اليت عُقدت يف الفرتة من 22
أأسبمترب اإىل  2أأكتورر  ،2009مرشو يع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة مبزيانية اإجاملية قدرها  21.20مليون فرنك
سويرسي .وانتقت جلنة الاختيار ،اليت ُش ِ ّلكت لختيار مقاول للمرشوع حتت مس َّمى املقاول العام( ،يف فرباير
اتفاق مع رشكة  Impleniaبصفهتا
 ،)2022رشكة  Impleniaلتكون املقاول العام من خالل مناقصة دوليةُ .وو ِقّع ٌ
املقاول العام يف مايو  2022يف صورة عق ٍد نابت السعر بقمية  50.24مليون فرنك سويرسيً ،
شامال ا ألتعاب
شامل العقد اخلاص مبركز النفاذ ،واذلي ُمنح للمقاول العام عىل حدة يف
والرسوم واخملاطر واملاكفأت ،وإامنا غري ٍ
مقررا الانهتاء منه حبلول
مارس  2022مقابل  0.47مليون فرنك سويرسي .وبد أأ العمل يف أأغسطس  ،2022واكن ً
نظرا لبطء التقدمم احملرز يف معل املقاول العام ولوقوع خالف بشأأن بعض ا ألعامل املنجزة ،فقد
أأرريل  .2020اإل أأن َّه ،و ً
فُسخ العقد من خالل "اتفاق فسخ ودي أأررم بني الطرفني" يف يوليو  .2022وتولت أأمانة الويبو املسؤولية املبارشة
عن تنفيذ املرشوع عرب تعزيز دور املهندس املعامري وقيادة املرشوع واملهندسني املتخصصني .واكن من املتوقع اإمتام
العمل حبلول يونيو .2024
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التخطيط ملرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة
ملفصل وغريها من ا ألوراق والونائق أأ َّن اقرتاح املرشوع مل يق ِّدم لدلول ا ألعضاء
َّ .02تبني من حفص وثيقة الاقرتاح ا َّ
معلومات جوهرية بشان مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة املقرتح .ومل يؤخذ العامالن اليت ذكرهام يف احلس بان يف
اقرتاح املرشوع.


لزوم احلرص ،مكامرسة مثىل ،عىل وضع أأمام متخذي القرارات ما للمرشوع من "قمية عىل مدى معره
الاكمل" ،وليس التاكليف الر أأساملية ا ألولية حفسب .ول ميكن قياس ا ألثر اللكي ملرشوع بناء جديد عىل
مقسمة بني تاكليف أأعامل البناء وتاكليف اإدارة املنشأأة.
تقدمي اخلدمات اإل بعد النظر اإىل تاكليف املبىن َّ
وردًا عىل ذكل ،فقد أأفادت الويبو بأأ َّن التاكليف املقدَّرة للمرافق وصيانة املبىن يف مرشوع بناء قاعة
نواي ،وإان مل يرد ذكل يف وثيقة الاقرتاح.
املؤمترات اجلديدة سوف تكون  0.09مليون فرنك سويرسي س ً
واكن يتعني ،يف ر أأينا ،أأن يش متل الاقرتاح عىل حتليل للتاكليف والفوائد املرتتبة عىل الاستامثر املقرتح يف
مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة ،استنادًا اإىل تلكفة أأعامل البناء والتشغيل والصيانة مبيَّن ًة وفقًا للقمية
احلالية.



أأ َّن تلكفة استئجار أأماكن للمؤمترات اكنت  0.4مليون فرنك سويرسي أأثناء ا ألعوام امخلسة املاضية ،مقارنة
بتلكفة البناء اليت تبل  21.20مليون فرنك سويرسي والتلكفة الس نوية للصيانة اليت قُ ِّدرت بـ  0.09مليون
فرنك سويرسي.

 .07وحسب وثيقة الاقرتاح ،اكن يُفرتض أأن تس تكشف أأمانة الويبو أأوجه التأزر املمكنة مع مكتب ا ألمم املتحدة
يف جنيف والبدل املضيف من خالل البعثة ادلامئة لسويرسا دلى ا ألمم املتحدة واملؤسسة العقارية للمنظامت ادلولية
اليت تدير مركز املؤمترات ادلويل يف جنيف ،حىت ميكن اإدماج قاعة املؤمترات اجلديدة وغرف الاجامتعات الإضافية يف
نطاق اخليارات املتاحة لعقد املؤمترات من خالهلم .ومع ذكل فقد َّتبني لنا أأن َّه مل يُبذل أأي جمهود لتقيمي توقعات
الاس تخدام والإيرادات املتحققة منه يف حاةل تنفيذ الويبو ملرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة.
 .01وذكرت الإدارة أأ َّن مبد أأ اإنشاء قاعة مؤمترات جديدة اكن قد قُ ِّدم اإىل ادلول ا ألعضاء يف عام  2991و ُأقر من
قبلها يف سبمترب  ،2002كجزء من مرشوع البناء اجلديد .واكن تقدمي اقرتاح جديد إابنشاء قاعة مؤمترات جديدة يف
عام  ،2001مع مراعاة احتياجات الويبو احملدَّثة من حيث مرافق املؤمترات والاجامتعات ،وكذكل املتطلبات
املس تجدَّة من قبيل تطبيق معايري ا ألمم املتحدة ادلنيا ل ألمن التشغييل يف املقار يف تأأمني املناطق احمليطة ابملباين،
مضن ذكل الس ياق التارخيي.

التوصية 20
نويص بأأن تتضمن مجيع الاقرتاحات املقبةل اخلاصة مبشاريع البناء حتليال لتاكليف الاستامثر املقرتح وفوائده بناء عىل
تاكليف البناء والتشغيل والصيانة بق ميهتا الراهنة.
 .09وقبلت املنظمة التوصية لتنفيذها يف مشاريع البناء يف املس تقبل ،وكذكل يف املشاريع الكربى الواردة يف خطة
الر أأساملية الرئيس ية.
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اختيار املقاول العام
 .40لحظنا أأ َّن العقد قد ُمنح لرشكة  Impleniaمكقاول عام يف مايو  ،2022ابلرمغ من أأ َّن اإدارة الويبو اكنت
عىل دراية ابلصعوابت اليت تسبَّب فهيا املقاول العام يف مرشوع البناء اجلديد ،أأل ويه :التأأخريات يف أأعامل
ساسا فامي خيص الواهجات ،وا ألسقف الزجاجية للردهات ،وا ألرضية اخلشبية) ،وتغيري عضو
التشطيب والإصالح ( أأ ً
رئييس يف فريق اإدارة املقاول العام .كام أأ َّن جملس الاختيار ُأحيط عل ًما من قبل فريق التقيمي التابع للويبو ومن القيادة
ابلتأأخريات والصعوابت يف وقهتا يف ديسمرب  2020و أأوائل فرباير .2022
 .42وعالوة عىل ذكل ،اكنت شعبة التدقيق ادلاخيل قد أأوصت (يف مايو  )2022بعدم توقيع عقد مرشوع قاعة
املؤمترات اجلديدة مع رشكة  Impleniaاإل بعد اس تالم املبىن اجلديد يف حاةل جيدة وتسوية التعويض عن التسلمي
املتأأخر حسب الرشوط التعاقدية ملرشوع البناء اجلديد .ومع ذكل ،فقد قررت أأمانة الويبو أأل تنفّذ التوصية حتقيقًا
ملصلحة الويبو وقدَّمت أأس باهبا اخلاصة (صون مزيانية املرشوع ،وتاليف التأأخريات ،واحملافظة عىل حصة العقود ،وعدم
الإبقاء عىل موقع العمل قيد التعليق اإىل أأجل غري مس َّمى).
كام أأ َّن ا ألمانة مل تطلع جملس الاختيار عىل توصية شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية وردها علهيا.
 .42وذكرت الإدارة أأن َّه فامي اكن معروفًا يف أأواخر عام  2020أأ َّن الواهجات وا ألسقف الزجاجية للردهات تشوهبا
عيوب ،فقد اكن من املتوقع ،كام هو احلال يف أأي مرشوع للبناء ،أأن يص ِّحح املقاول العام تكل العيوب مبرور الوقت؛
ومل يكن مث َّة ما يشري اإىل أأ َّن ذكل مل يكن ل ُينفَّذ بأأي حال من ا ألحوال يف ش تاء عام  2020وربيعه ألس باب واحضة
تتعلق اب ألحوال اجلوية .وحبلول اترخي توقيع عقد مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة اكن قد ن ُظر فعال يف توصييت
شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية املذكورتني أأعاله.

التوصية 24
نويص بأأن يُراعى أأداء املقاولني السابق حق املراعاة يف معايري الاختيار ،خصوصا فامي يتعلق ابملشاريع ا ُملنفذة حلساب
الويبو.
 .40وقبلت املنظمة التوصية ،مشري ًة اإىل أأهنَّ ا اكنت فعال قيد التنفيذ من قبل أأمانة الويبو فامي خيص املناقصات
معو ًما.
اإدارة العقد املُربم مع املقاول العام
 .44بد أأت أأعامل البناء يف مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة يف أأغسطس  ،2022واكن يُفرتض أأن تنهتيي حبلول
أأرريل  .2020اإل أأ َّن الويبو تولت اس تكامل العمل يف املرشوع ،بسبب تأأخر العمل ومسائل متعلقة ابجلودة ،يف
يوليو  2022من خالل اتفاق فسخ ودي أأررم بني الطرفني.
 .45ويف وقت اإهناء العقد ( 24يوليو  ،)2022اكن مبل  24.22مليون فرنك سويرسي قد دُفع اإىل
رشكة  .Impleniaوحبسب البيان اذلي قدمته الرشكة يف  0أأغسطس  ،2022اكنت قمية ا ألعامل املنفَّذة مبوجب
املراقب املايل للهند C&AG
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العقد تبل  20.20مليون فرنك سويرسي .وقد أأدَّى ذكل اإىل مدفوعات زائدة بقمية  20.41مليون فرنك سويرسي
يف اترخي فسخ العقد .وقد ُأبلغنا بأأ َّن الويبو قد قبلت مببل  24.22مليون فرنك سويرسي قمي ًة ل ألعامل املنفَّذة.
 .42وفامي ييل ما لوحظ خبصوص اإدارة العقد مع املقاول العام:


حبسب الفقرة  2-2من خطة السداد يف العقد ا ألصيل مع املقاول العام ،تكون ادلفعات مبوجب اخلطة
مس تحقة السداد يف غضون  45يو ًما ،رشيطة أأن يكون املقاول العام قد أأرسل تقريره الشهري عن التقدم
احملرز .اإل أأ َّن "العقد الثابت السعر" مل ينص عىل مراحل اإجناز حمددة لسداد ا ألقساط الشهرية.
ُوس ِّددت ادلفعات دون التحقق مما أأحرزه املقاول العام من تقدم يف العمل.



لتحسن فهمها ملدى التأأخريات اليت وقعت يف
وسعت ا ألمانة للحصول عىل مشورة قانونية من رشكة حماماة ِ ّ
مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة (من خالل دراسة قام هبا خرباء دوليون يف جمال ختطيط البناء) .ووفقًا
لتكل ادلراسة اكن التأأخمر الفعيل ،يف منتصف يوليو  ،2022يف حدود أأربعة أأشهر ،ل شهرين كام أأعلن
املقررة بقمية
املقاول العام يف أأوائل يونيو  .2022ويف هذا الصدد ،مل يُذكر سبب عدم فرض الغرامة ّ
 2.2مليون فرنك سويرسي عىل املقاول العام.



واختارت الويبو التسوية الودية للعقد استنادًا اإىل املشورة القانونية حس امب ُأفيد به .ومع ذكل ،مل تكن مضن
وداي مع املقاول العام .كام أأ َّن أأس باب عدم
السجالت مشورة مكتوبة من رشكة احملاماة تقيض بتسوية العقد ً
املطالبة ابلتعويض عن ا ألرضار عرب اإجراءات التحكمي مبوجب لواحئ جلنة ا ألمم املتحدة للقانون التجاري
ادلويل مل تكن بدورها متوافرة يف السجالت.



ومل يوافق املقاول العام السابق ابملبل الهنايئ القابل لالسرتداد وفقًا حلساب الويبو ،حيث مل توجد وثيقة
شهرا من فسخ العقد ،ومل يكن املبل الزائد املدفوع قد ُ
اسرتد ابلاكمل
موقَّعة من الك الطرفني ،حىت بعد ً 20
بعد ،مما أأدَّى اإىل خسارة الفوائد املس تحقة عىل أأموال الويبو.



وحيث أأ َّن اتفاق فسخ العقد اكن مر ً
بوطا مبرشوع البناء اجلديد ،فقد لحظنا أأ َّن غرامة التأأخري ،يف مرشوع
البناء اجلديد أأيضً ا ،قد ُخ ِفّضت اإىل  2.225مليون فرنك سويرسي ،مقابل قمية الغرامة املنطبقة البالغة
 5.1مليون فرنك سويرسي .وابلنظر اإىل أأ َّن قمية الغرامة يه  25 000فرنك سويرسي عن اليوم الواحد،
فا َّإن مبل  2.225مليون فرنك سويرسي ل ِّ
يغطي اإل  19يو ًما .ومل يُذكر يف السجالت سبب اإبالغ ادلول
ا ألعضاء بأأ َّن هذا املبل ِّ
يغطي فرتة التأأخري املرتاوحة بني أأكتورر  2020ومايو  .2022وعالوة عىل ذكل ،مل
مفصل لتخفيض الغرامة ،اذلي اكن خمال ًفا ألحاكم العقد.
يرد أأي تسوي َّ



 .47وذكرت الإدارة أأهنَّ ا حافظت عىل مصلحة الويبو من خالل الوصول اإىل اتفاق فسخ ودي أأررم بني الطرفني،
ومن خالل تفادي اإشالل موقع العمل لفرتة غري حمددة .ومجيع املدفوعات اليت سددهتا الويبو حىت مارس 2022
ُس ِّددت وفقًا خلطة السداد التعاقدية امللحقة ابلعقد ا ألسايس مع املقاول العام السابق ،واليت تقوم عىل مبال شهرية
نابتة غري مرتبطة بتنفيذ مراحل بعيهنا من املرشوع .وقد اكن هذا الإطار التعاقدي القامئ عىل السعر الشهري الثابت
هو اخليار املتبع وفقًا لمنوذج املقاول العام وهو منوذج النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامريني ) .(SIAوقد
ات مبع ذكل المنوذج لتيسري تقدمم املقاول العام يف العمل والمتكني من سداد دفعات شهرية متساوية .وقد ُذكّر بأأن َّه
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مبوجب املادة  7.7من العقد ا ألسايس بشأأن مرشوع البناء اجلديد ،اكنت القمية التعاقدية القصوى اليت اكن ميكن
للويبو املطالبة هبا يه  5.10مليون فرنك سويرسي ،وذكل اإذا مل ي َّ
ُسمل املبىن عىل الإطالق ومل يُس تمل عىل الإطالق.
نظراي
لكن ا ألمانة قررت التخطيط لسلسةل من معليات التسلمي عىل مراحل .ونتيجة ذلكلُ ،خ ِفّض املبل املس تحق ً
وهو  5.10مليون فرنك سويرسي ابلنس بة والتناسب مع الاس تالم الفعيل للمساحات ،وتسلميها ،واس تخدام الويبو
خملتلف املساحات والطوابق.
 .41وينبغي ،يف ر أأينا ،ربط املدفوعات بتنفيذ مراحل البناء .كام أأ َّن النظام املايل للويبو ينص عىل " أأل يُربم أأي عقد
أأو يصدر أأمر رشاء ابمس املنظمة يس توجب دفع مبل أأو مبال معجةل عىل احلساب قبل تسلمي البضائع أأو أأداء
اخلدمات .ويف حاةل التفاق عىل دفع مبل معجل ،تُس َّجل ا ألس باب ادلاعية ذلكل" .وعالوة عىل ذكل اكن يتعني عىل
الويبو ،يف ر أأينا ،حتصيل الغرامة الـبالغة  5.10مليون فرنك سويرسي راكمل قميهتا ،اإذ أأ َّن املبىن مل ي َّ
ُسمل اكمال يف
التارخي املنصوص عليه يف العقد .وابملثل ،اكن يتعني علهيا حتصيل الغرامة الـبالغة  2.2مليون فرنك سويرسي يف حاةل
مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة ،بدل من حتصيلها ملبل قدره  0.00مليون فرنك سويرسي مبوجب اتفاق الفسخ
كتعويض عن املطالبات املس تقبلية احملمتةل.

التوصية 25
نويص بأأن يرتبط تسديد ا ألقساط للمقاولني مبراحل البناء ا ُملنفذة.
 .49وقبلت املنظمة التوصية ،رهنًا بأأحاكم ا ألطر التنظميية أأو غريها من ا ألطر القانونية السويرسية ،ول س امي قانون
الالزتامات ومعايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامريني ) (SIAوغري ذكل من ا ألحاكم الاكنتونية
أأو احمللية املط َّبقة يف جنيف .وقد تس تلزم تكل ا ألحاكم اس تحداث ا ألمانة لإجراءات موازية لإدارة املدفوعات لضامن
ربط املدفوعات مبراحل البناء.
العقد املُربم مع املهندس املعامري
 .50عهدت الويبو اإىل رشكة  ، Behnisch Architektenمن خالل الإضافة  22للعقد اذلي حيمل
رمق  PCS/2K/BBP-12واملؤرخ  27أأرريل  ،2002ابلتلكيف املتعلق مبرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة،
وتعديالت املبين الرئييس ،ومبىن أأرابد بوكش القامئ ،ومركز النفاذ ،واحمليط ا ألمين .و ُأصدرت الإضافات حىت
رمق  02لتنقيح نطاق العمل وزايدة رسوم /أأتعاب املهندس املعامري.
 .52وعقب فسخ العقد مع املقاول العام يف  20يوليو ُ ،2022أدرجت الإضافة  07يف العقد املربم مع املهندس
لتعزز من دور املهندس املعامري ابإدراج خدمات اإضافية ِّ
ليقدهما بدل من املقاول العام
املعامري يف مارس ِ ّ ،2020
السابق ،نظري مبل اإضايف قميته  2.57مليون فرنك سويرسي.
 .52وفامي يتعلق ابلإضافة  ،07فقد لحظنا أأن َّه عند حساب الرسوم الإضافية املس تحقة للمهندس املعامري نظري
اخلدمات الإضافية ،اع ُتربت قمية ا ألعامل اليت أأجنزها املقاول العام السابق  20.202مليون فرنك سويرسي مقابل
تعااب للمقاول العام السابق نظري
املبل اذلي قبلت به الويبو وهو  24.22مليون فرنك سويرسي .كام سددت الويبو أأ ً
أأعامل قميهتا  24.22مليون فرنك سويرسي.
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 .50وعالوة عىل ذكل ،مل تشمل الإضافة  07بندً ا يضم ً
رشطا جزائ ًيا يف حاةل تأأخر املهندس املعامري يف تنفيذ
ا ألعامل املتعلقة مبسؤولياته الإضافية .ومن انحية أأخرى ،هناك بند ينص عىل رسوم اإضافية اإذا ما طال العمل اإىل ما
بعد أأغسطس ( 2024البند 4ب).
 .54وذكرت الإدارة أأ َّن الويبو قد اختارت أأن تظل داخل الإطار ا ألصيل القامئ وفقًا للعقد ا ألويل مع املهندس
املعامري ،اذلي ُأررم يف  ،2002واذلي يتضمن نو ًعـا أخر من الضامانت لصاحل الويبو ،يف صورة اس تقطاع بنس بة
 20ابملائة من مجيع فواتري ا ألتعاب اليت يصدرها املهندس املعامري .فلو اكنت الويبو قد اختارت تغيري ذكل الإطار
لس تحداث رشط جزايئ ،لاكن علهيا أأن تتفاوض مع املهندس املعامري ،ألجل تكل الإضافة ،عىل توازن جديد بني
أأتعابه وألية حساب غرامة التأأخري ،وهو ما اكن يعين خماطرة حممتةل رزايدة ا ألتعاب عىل مدار املدة الباقية من العقد.
 .55وحيث أأ َّن دور املهندس املعامري قد ع ّ ُِزز ليتوىل اإدارة موقع العمل ،فقد اكن الرشط اجلزايئ لز ًما لضامن اإجناز
العمل يف وقته.

التوصية 22
نويص بأأن يستند تسديد أأتعاب املهندس املعامري اإىل ق مية العمل الفعيل اذلي أأجنزه.
 .52وقبلت املنظمة التوصية لتنفيذها رمس ًيا يف املشاريع املس تقبلية ،رهنًا بأأحاكم ا ألطر التنظميية أأو غريها من
ا ألطر القانونية السويرسية ،ول س امي قانون الالزتامات ومعايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني
املعامريني ) (SIAوغري ذكل من ا ألحاكم الاكنتونية أأو احمللية املطبَّقة يف جنيف ،وكذكل بنطاق املرشوع املعين
وتلكفته املقدَّرة .وقد سارت اإدارة املرشوع عىل هذا الهنج منذ بداية عام  2024عرب جحز املبال املس تحقة بفواتري
املهندس املعامري ،واملوافقة عىل رصف ا ألتعاب يف اترخي لحق حسب التقدم احملرز يف أأعامل البناء.

التوصية 27
نويص بأأن يتناسب أأجر املهندس املعامري واجلزاءات املفروضة عليه مع دوره ومسؤوليته.
 .57وقبلت املنظمة التوصية لتنفيذها يف املشاريع املس تقبلية الكربى ،رهنًا بأأحاكم ا ألطر التنظميية أأو غريها من
ا ألطر القانونية السويرسية ،ول س امي قانون الالزتامات ومعايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني
املعامريني ) (SIAوغري ذكل من ا ألحاكم الاكنتونية أأو احمللية املطبَّقة يف جنيف.
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مراقبة اجلودة يف أأعامل البناء
ّ .51تبني من اس تعراضنا للونائق التعاقدية اخلاصة ابلعقود اخملتارة املتعلقة مبرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة أأن َّه
جزءا من العقود
ابلرمغ من أأ َّن مواصفات اجلودة منصوص علهيا يف العقد ،فا َّإن خطة التفتيش والاختبار مل تكن ً
لتضمن الامتثال ملتطلبات اجلودة .وعىل سبيل الإيضاح ،فامي ييل السامت الرئيس ية خلطة التفتيش والاختبار:


البند اذلي س يجري حفصه/تفتيشه/اختباره (عىل سبيل املثال :قوة اخلرسانة)؛



والوثيقة اليت تتطلب حفص هذا البند (عادة ما تكون يه العقد ذاته أأو وثيقة مواصفات مشاهبة)؛



والوثيقة اليت سيمت تفتيش/اختبار ذكل البند وفقًا لها (عادة ما تكون متطلبات قياس ية أأو قانونية)؛



ونوعية التفتيش اذلي ينبغي القيام به (تفتيش برصي ،أأو موافقة عىل الونائق ،أأو غري ذكل)؛



ووترية القيام بذكل التفتيش؛



واملعايري املوضوعية/معايري القبول اليت حت ِّدد ما اإذا اكن البند قد خض بنجاح يف للتفتيش/الاختبار أأم ل؛



ونوعية الوثيقة اليت س ُتع مد ُوحتفظ كسجل للنجاح أأو الفشل (عادة ما تكون اس امترة للتوقيع ابملوافقة ،أأو
منوذ ًجا مطبوعًا عرب ماكينة اختبار ،أأو صورة فوتوغرافية ،أأو غري ذكل)؛



وإاذا ما اكن يتعني تسلمي ذكل السجل ،مبعىن وجوب الاحتفاظ به وإاعطائه للزبون عند انهتاء املرشوع؛



ومسؤولية لك كيان (املقاول ،وهمندس مراقبة اجلودة ،وممثل الزبون ،وغريمه).

 .59وذكرت الإدارة أأ َّن مسؤولية التحقق من ا ألعامل اليت تن ِفّذها رشاكت البناء تقع عىل عاتق املهندس املعامري أأو
سائر املهندسني أأو الك الطرفني م ًعا ،وفقًا للعقد الفردي بني لك مهنم عىل حدة وبني الزبون ،وفامي خيص لك جمال من
جمالت الاختصاص التقين ،حسب معايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامريني ) .(SIAوابلإضافة
اإىل ذكل ،ميكن للزبون أأن يقرر اإجراء مزيد من معليات التحقق ومراقبة اجلودة.
 .20وفامي ِ ّ
نسمل بأأ َّن الإدارة اعمتدت عىل معايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامريني ) (SIAلضامن
اجلودة ،ف إان َّنا نشري أأيضً ا اإىل أأ َّن الويبو قد اس تعانت بأأحاكم تعاقدية (اس تقطاعات من املدفوعات ،وضامانت مرصفية
لدلفعات املسددة مس بقا ،وغري ذكل) ابلإضافة اإىل معايري النقابة املذكورة من أأجل حامية مصاحل املنظمة.

التوصية 21
نويص ابإدراج تدابري مراقبة اجلودة رصاحة يف العقود املتعلقة ابملشاريع الر أأساملية.
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 .22وقبلت املنظمة التوصية رهنًا بأأحاكم ا ألطر التنظميية أأو غريها من ا ألطر القانونية السويرسية ،ول س امي قانون
الالزتامات ومعايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامريني ) (SIAوغري ذكل من ا ألحاكم الاكنتونية
أأو احمللية املطبَّقة يف جنيف.
جتاوز الوقت والتلكفة
 .22أأرشان اإىل أأ َّن مبلغًا قميته  29.22مليون فرنك سويرسي قد ُأنفق حىت  02ديسمرب  ،2020مقارنة ابملزيانية
اليت ُأقرت بقمية  21.2مليون فرنك سويرسي .وابلإضافة اإىل ذكلُ ،م ّ ِولت من املزيانيات العادية نفقات بقمية
 0.17مليون فرنك سويرسي (معولت الارتباط اخلاصة ابلقرض املرصيف وراتب مدير املرشوع) ،ويه جزء ل
يتجز أأ من مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة .وابلنظر اإىل ذكل ،بلغت الزايدة الإجاملية يف التلكفة ،يف  02ديسمرب
 2.79 ،2020مليون فرنك سويرسي.
شهرا ،اإذا ما أأجنز فعال حبلول
 .20ويشري اجلدول أأدانه اإىل جتاوز املرشوع للموعد ّ
املقرر لإمتامه بنحو ً 24
يونيو  2024وفقًا للجدول الزمين املعدَّل.
الوصف

اجلدول الزمين ا ألصيل

اجلدول الزمين املعدل

العقد املُربم مع املقاول العام
(مايو )2022

أأرريل 2020

فُسخ العقد يف يوليو 2022

بعد تويل الويبو مسؤولية اس تكامل
املرشوع

فرباير 2024

يونيو 2024

 .24وذكرت الإدارة أأ َّن خمصصات املزيانية املعمتدة ملرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة مشلت مبلغًا قدره
 4.5مليون فرنك سويرسي أأقرته ادلول ا ألعضاء يف عام  2022اب إلضافة اإىل خمصصات املزيانية اليت أأقرت يف
عايم  2001و 2009بقمية  21.2مليون فرنك سويرسي .ومن َّمث بل اإجاميل خمصصات املزيانية اليت ُأقرت لقاعة
املؤمترات اجلديدة  72.20مليون فرنك سويرسي يف أأكتورر  .2022ومن ّمث ينبغي أأن يُقارن مقدار الالزتامات وهو
 29.22مليون فرنك سويرسي مبخصصات املزيانية اليت اع ُتمدت بقمية  72.70مليون فرنك سويرسي ،وليس ابملبل
ا ألصيل وهو  21.20مليون فرنك سويرسي .و ُأنفقت تاكليف مدير املرشوع ادلاخيل من املزيانية العادية (الربانمج
 ،)29كام أأقرهتا ادلول ا ألعضاء ملرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة يف س ياق ررامج الثنائية ومزيانياهتا.
 .25وفامي خيص اإدماج وفورات بقمية  4.5مليون فرنك سويرسي من تاكليف مرشوع البناء اجلديد ،لحظنا أأن َّه
ابملقارنة مع املزيانية املعمتدة بقمية  222.74مليون فرنك سويرسي ملرشوع البناء اجلديد وصل اس تخدام مزيانية
املرشوع ،يف  00ونيو  ،2022اإىل  259.47مليون فرنك سويرسي ،مبا يشري اإىل وفورات بقمية  2.27مليون فرنك
سويرسي .وحيث أأ َّن أأعامل البناء مل تكن قد اكمتلت بعد يف مرشوع البناء اجلديد ،فا َّإن الوفورات البالغة  4.5مليون
فرنك سويرسي مل تكن حقيقية .وبناء عىل ذكل مقنا مبقارنة التلكفة الزائدة ابلتلكفة ا ألصلية اليت ُأ ّقرت بقمية 21.20
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مليون فرنك سويرسي فامي خيص مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة .وعالوة عىل ذكل ،ينبغي أأيضً ا اإدراج راتب
مدير املرشوع ومعولت الارتباط اخلاصة ابلقرض املرصيف مضن تاكليف البناء الإجاملية للمرشوع.

التوصية 29
نويص بأأن حتصل أأمانة الويبو عىل موافقة مالية ُمراجعة من ادلول ا ألعضاء بشأأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
نظرًا اإىل جتاوز التاكليف املزيانية اخملصصة البال قدرها  21.2مليون فرنك سويرسي.
 .22وقبلت املنظمة التوصية.

التوصية 20
ينبغي ل إالدارة أأن ترصد ابس مترار التجاوزات يف الوقت والتلكفة و أأن تتخذ الإجراءات الإصالحية املالمئة عند
الاقتضاء.
 .27وذكرت الإدارة أأ َّن مجيع تاكليف املشاريع ،أأ ًاي ما اكنت طريقة متويلها يف أأول ا ألمر ،تُدمج مضن املرشوع املعين
اإما حني جيري حتملمها ألول مرة أأو من خالل التعديل وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.

قضااي الغش الفعيل والغش الافرتايض وشطب القيد
 .21يشري حتليل معلومات الغش الفعيل/الافرتايض املُقدَّمة من مكتب مدير شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة
الإدارية اإىل تسجيل  29حاةل غش فعيل/افرتايض جديدة يف عام ُ ،2020أغلقت  27حاةل مهنا بعد التحقيق املبديئ
للأس باب التية:


 22حاةل ّتبني أأ ّن ليس لها أأي س ند؛



حالتان اثنتان مل ُحيسم فهيام بسبب نقص املعلومات؛



 0حالت ّتبني أأهنّ ا ُمحمتةل و ُأخطرت هبا الإدارة املعنية؛



حاةل واحدة ُاحيلت اإىل مكتب ا ألمم املتحدة خلدمات الرقابة ادلاخلية ،اذلي انهتيى اإىل أأ َّن احلاةل ل
تس توجب أأي اإجراءات أأخرى.

 .29ومل تكن مجيع التحقيقات متعلقة ابلغش الفعيل أأو الافرتايض ،بل مشلت أأيض ًا حالت سوء سلوك.

اس تعراض اإجراءات الإدارة بشأأن التوصيات السابقة
 .70ترد حاةل تنفيذ الويبو للتوصيات املنبثقة عن املراجعة اخلارجية للحساابت يف مرفق هذا التقرير.
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اإفصاحات الإدارة  -شطب اخلسائر من النقد وا ألصول وا ألموال حتت التحصيل
 .72ذكرت الإدارة أأن َّه وفقًا للامدة  4.2من النظام املايل والقاعدة  1.202من الالحئة املالية ،جسَّلت املنظمة اخلسائر
التية خالل العام املنهتيي يف  02ديسمرب :2020


ُشطبت حساابت مدينة بقمية اإجاملية قدرها  2 442فرنك سويرسي أأثناء عام  ،2020فامي خيص تسع
فواتري غري مدفوعة تعود اإىل عام  2022وتتعلق بعالمات جتارية ،أأو تصاممي صناعية ،أأو أأنشطة نرش؛



ومت تكبّد خسائر صغرية أأخرى عىل مدار الس نة جنمت ،يف املقام ا ألول ،من مدفوعات مقابل احلساابت
املدينة وبلغت قميهتا الإجاملية  20 529.27فرنك سويرسي؛



ُ ِّ
وجسلت خسائر نقدية بقمية اإجاملية قدرها  177.22رايل ررازييل (مبا يعادل  000.97فرنك سويرسي بسعر
رصف ا ألمم املتحدة املعمول به يف  2يناير  )2024يف عام  .2020وترجع تكل اخلسائر اإىل رصيد
املرصوفات النرثية ملكتب املنظمة يف ريو دي جانريو؛



وبل اإجاميل املبال احملسوبة عىل املنظمة فامي خيص اإدارة احلساابت اخلاصة للمساهامت الطوعية
 207 122.29فرنك سويرسي خالل عام .2020
شايش اكنت شريما
املراقب املايل ومراجع احلساابت
العام للهند
مراجع احلساابت اخلاريج
أأغسطس 2024
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املرفق
حاةل تنفيذ الويبو للتوصيات املنبثقة عن املراجعة اخلارجية للحساابت
املراجعة

التوصية

مراجعة مالية

ميكن أأن تنظر الويبو يف ذكرت الإدارة أأهنا تنظر يف ُأدرجت أأحدث املعلومات
يف تقرير هذا العام.
اإجياد احتياطي منفصل مس أأةل اإجياد احتياطي
لغرض متويل املشاريع عىل منفصل لتكل املشاريع .ول
ب ّد أأن تُناقش هذه املس أأةل
النحو الوارد يف
املالحظتني  22و 24من من قبل ادلول ا ألعضاء،
ذلا س تكون موضع تشاور
البياانت املالية.
مع جلنة الربانمج واملزيانية
يف سب مترب .2024

مراجعة مالية

املراقب املايل للهند C&AG

رد الإدارة

املالحظات

ُأفيد ب أأن رشكة استشارية
ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف ذكرت الإدار ُة أأنه سوف خارجية معنية بشؤون
صياغة س ياسة مناس بة تُوضي ع مس توايت تفويض اخلزانة أأعدت س ياسة
لإدارة النقدية واخلزانة ،مبا مناس بة من املراقب املايل للخزانة تتضمن س ياسة
يف ذكل القروض ،وتطبيق لفتح حساابت مرصفية .بش أأن القروض ،و أأن
هذه الس ياسة لتحسني وذكرت أأيض ًا أأنه يوجد
مرشوع تكل الس ياسة قد
الإدارة املالية.
نظام تسوية مس تقةل ،و أأن ُق ِّدم مؤخرًا اإىل اإدارة
اإدارة الشؤون املالية سوف الويبو .وس يتناول تقرير
تراجع معلية التحقق
املراجعة للس نة املقبةل
املس تقل .وسوف تدرس صياغة تكل الس ياسة
الإدار ُة مقرتح اعامتد
وتنفيذها.
س ياسة لإدارة النقدية
جاري التنفيذ.
واخلزانة مبا يف ذكل س ياسة
بش أأن القروض ،مع الرتكزي
عىل كيفية حتسني ذكل
للمراقبة والإدارة املؤسس ية
بش أأن اإدارة الس يوةل
والاستامثر .وسوف حيدث
ذكل يف اإطار دراسة
اخلزانة املس تقةل املتوقعة.
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الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

مراجعة مالية

مراجعة مالية

مراجعة مالية

املراقب املايل للهند C&AG

الس نة املالية 2020

أأبلغت ا ألمانة ب أأن التحقق
ً
ميكن أأن تنظر الويبو يف املادي ادلاخيل من ا ألصول نظرا اإىل الإجراءات
التحقق س نو ًاي من ا ألصول اخلاصة بعنارص تتجاوز ا ُملتخذة ،تُعترب التوصية
ُمنفذة.
ذات الق مية الكبرية.
ق ميهتا  5000فرنك
سويرسي قد اس تُمكل
و ُرفع اإىل شعبة الشؤون
املالية.
واعتبارًا من ادلورة اجلديدة
اليت ستبد أأ يف عام ،2024
ستتوىل رشكة خارجية
هممة التحقق املادي من
ا ألصول اخلاصة بعنارص
تتجاوز ق ميهتا  2000فرنك
سويرسي ،وابملصنفات
الفنية والعنارص ّ
اجلذابة
بغض النظر عن ق ميهتا،
عقب معلية مناقصة
اختُ متت يف يونيو .2024
ويُزمع اإجراء هذا التحقق
أأثناء يوليو  2024و إاعداد
التقرير خالل
أأغسطس .2024
ميكن للويبو أأن تركز عىل مل تبل الإدارة ب أأي تقدم.
مواصةل تعزيز الضوابط
ادلاخلية لتجنب تكرار
حالت الغش.

ترد أأحدث املعلومات
بش أأن الغش  /جعز الرقابة
ادلاخلية يف تقرير هذا
العام.

أأبلغت ا ألمانة ب أأهنا أأجرت
ضام ًان لالمتثال للس ياسة اس تعراض ًا مفص ًال للبياانت ميكن اعتبار التوصية
احملاسبية املعلنة ومتطلبات احملفوظة يف نظايم ُ " AIMSمنفذة".
املعايري احملاسبية ادلولية و ،BibAdminمبا يف
للقطاع العام ،ينبغي
ذكل حتليل ألوجه التوفيق
ل إالدارة أأن حتدّد مصادر بني النظامني .وكجزء من
الاختالفات القامئة يف
هذا العمل ،أأعادت الإدارة
الإرجاء والقيد.
أأيضا تصممي ال منوذج
الصفحة 09
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الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

املس تخدم حلساب
رصيدي احلساابت املدينة
والإيرادات املؤجةل لنظام
معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات ألغراض اإعداد
بياانت مالية ممتثةل للمعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع
العام .واس تُمدت مجيع
البياانت املدرجة يف
ال منوذج اجلديد مبارشة من
اس تخراجات من نظام
 .BibAdminومن مث،
ميكن توفيق حساب
رصيدي احلساابت املدينة
والإيرادات املؤجةل لنظام
معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات متام ًا مع نظام
.BibAdmin
واكن التغيري يف هذا
ال منوذج تغيريًا يف معاجلة
هذين الرصيدين وقياسهام
مبوجب أأساس
الاس تحقاق احملاس يب
الاكمل ،وسيسفر عن
معلومات موثوقة وذات
وجاهة يف البياانت املالية.
وعليه ،اكن التغيري يف
ال منوذج مبثابة تغيري يف
الس ياسة احملاسبية وفق ًا
للمعيار  0من املعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع
العام.

املراقب املايل للهند C&AG
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مراجعة مالية

مراجعة مالية

املراقب املايل للهند C&AG

ينبغي للويبو أأن تضع اإطارًا وضعت الإدارة اإطارًا
ل ألمهية النسبية وفق ًا
ل ألمهية النسبية وفق ًا
للتوصية وطبقته .واقترص
للمعيار  2من املعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع تطبيق الإطار عىل
العام وتطبقهً ،
البياانت املالية الس نوية
تلبية
ملتطلبات املعيار  0من ا ُملعدَّة وفق ًا للمعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع
املعايري ذاهتا.
العام.

الس نة املالية 2020

وضعت الإدارة اإطارًا
ل ألمهية النسبية وفق ًا
للتوصية.
ميكن اعتبار التوصية
" ُمنفذة".

ذكرت الإدارة أأن خطة
ينبغي لإدارة الشؤون املالية العمل تضمنت ما ييل:
اس تعراض اإطار اإدارة
اإجراء اس تعراض دوري
اخملاطر القامئ وحتديثه بغية (مرة لك س تة أأشهر عىل
وضع جسالت مالمئة
للمخاطر وضوابط داخلية ا ألقل) لتتبع خماطر حمدّدة ،جاري التنفيذ.
وحتديد خماطر جديدة،
يف الوحدات التشغيلية وتقيمي فعالية مواهجة
املفتقرة لتكل العنارص أأو اخملاطر بغية ا ألتأكد من
اليت ُوضعت فهيا تكل
التنفيذ عىل النحو الواجب
العنارص جزئي ًا.
لتدابري ختفيف اخملاطر اليت
ُُصمت للتحمك يف اخملاطر
أأو القضاء علهيا أأو تقليصها
ملس توى مقبول ،ومن
مالءمة تكل التدابري أأو
رضورة مراجعهتا/حتسيهنا
لتخفيف اخلطر احمل متل
املعين أأو القضاء عليه،
وختفيف أأثره أأو التحمك فيه
يف حاةل التعرض هل.
وتتضمن خيارات التخفيف
من وط أأة اخملاطر ما ييل:
• الافرتاض/التقبل:
التسلمي بوجود خطر حم متل
معني واختاذ قرار متعمد
بقبوهل دون بذل هجود
خاصة للتحمك فيه.
ويتطلب ذكل موافقة قادة

سرتاقيب أأوجه التقدم
اجلديدة يف املراجعة املقبةل
للحساابت.

الصفحة 42
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املرشوع أأو الربانمج.
• التفادي :تعديل
متطلبات الربانمج أأو قيوده
للقضاء عىل اخلطر احمل متل
أأو التخفيف من حدته.
وقد يتس ىن حتقيق هذا
التعديل تغيري املتطلبات
ال متويلية أأو الزمنية أأو
التقنية.
• التحمك :تنفيذ اإجراءات
لتقليل أأثر اخلطر احمل متل أأو
احامتل حدوثه اإىل أأدىن
حد.
• النقل :اإحاةل املساءةل
واملسؤولية والسلطة
التنظ ميية اإىل هجة معنية
أأخرى مس تعدة لتحمل
اخلطر احمل متل.
• املراقبة/الرصد :رصد
التغريات البيئية اليت قد
تؤثر يف طبيعة اخملاطر
و /أأو أأثرها.

املراقب املايل للهند C&AG
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الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

مراجعة مالية

مراجعة مالية

املراقب املايل للهند C&AG

أأرجعت الإدارة
ينبغي ل إالدارة أأن
تس تعرض تاكمل خمتلف الاختالفات اإىل أأس باب
وحدات نظام  AIMSو أأن خمتلفة مثل الإضافات يف
تضطلع مبا يلزم من اإعادة عايم  2022و،2022
وعدم اإلغاء التسوية اخلاصة
تصنيف ل ألصول وفق ًا
رزايدة الق مية العادةل يف
للس ياسات احملاسبية
ادلفرت احملاس يب العام واليت
املعلنة.
اكن يُزمع اإضافهتا اإىل
ا ألصل يف وحدة اإدارة
ا ألصول ،ومجموعة
التسوايت اليت أأجريت يف
التلكفة ،واملشالكت
التقنية يف نظام ،AIMS
وأأكدت الإدارة أأن هذه
ا ألس باب لن تؤثر بتا ًات يف
البياانت املالية.

الس نة املالية 2020

جاري التنفيذ .ويُعزتم
حتقيق تقدم يف هذا اجملال.

ذكرت الإدارة أأن اإدارة
ينبغي ل إالدارة أأن حتسن الشؤون املالية قد
الضوابط ادلاخلية
اس تعرضت الإجراءات
لس تعراض حساابت
القامئة فامي خيص حساابت ميكن اعتبار التوصية
الصناديق الاستامئنية
الصناديق الاستامئنية
" ُمنفذة".
اخلامةل واختاذ الإجراءات اخلامةل .ويف املس تقبل،
الالزمة يف الوقت
عندما يصبح أأي صندوق
املناسب .و إاضافة اإىل
استامئين خام ًال ألكرث من
ذكل ،ينبغي حتسني
ثالث س نوات ( أأي ل
الضوابط ادلاخلية اخلاصة يتلقى أأية مساهامت جديدة
ابلس تعراض ادلوري
ول يسهم يف أأية أأنشطة)،
حلساابت الصناديق من فاإن اإدارة الشؤون املالية
حيث كاملها وسالمهتا.
ستبادر ،عند الإماكن
وبعد موافقة مدير
الربانمج ،اإىل التصال
مبارشة ابجلهة املاحنة
وطلب تفاصيل احلساب
املرصيف اذلي ميكن أأن
حت ّول اإليه الويبو رصيد

حترز الويبو تقدم ًا يف هذا
الصدد.
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الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

الصندوق الاستامئين.
وسيشري ذكل الإخطار أأنه
يف حال عدم تلقي رد من
اجلهة املاحنة يف غضون
س تة أأشهر ،س تصدر
الويبو ش ي ًاك مرصفي ًا لصاحل
اجلهة املاحنة وتغلق
الصندوق الاستامئين.
وتطلب الويبو أأن يمت ،قدر
الإماكن ،فتح الصناديق
الاستامئنية وتشغيلها
ابلفرنك السويرسي فقط،
تفاد ًاي للفروق يف أأسعار
الرصف .ودرست اإدارة
الشؤون املالية الوضع
الراهن للصناديق
الاستامئنية املفتوحة
بعمالت غري الفرنك
السويرسي بغرض البتّ
يف الإجراءات التصحيحية
اليت ميكن اختاذها .كام
اتصلت اإدارة الشؤون
املالية بواكلت منظومة
ا ألمم املتحدة ا ألخرى م
لتبني
س بل تعاملها مع ما تتلقاه
من مساهامت طوعية
بعمالت غري العمالت اليت
تعمل هبا .وساعد هذا
العمل يف الاس تعراض
اجلاري للصناديق
الاستامئنية (انظر أأدانه).
ففامي خيص مجيع الصناديق
الاستامئنية اليت اكنت
مفتوحة بعمالت أأخرى
و ُأغلقت يف املايض
و أأظهرت فروقا يف أأسعار
املراقب املايل للهند C&AG
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الويبو – تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

الرصفُ ،شطبت تكل
الفروق يف عام .2020
ويف اإطار اس تعراض
الاسرتاتيجية والس ياسات
املتعلقة ابلصناديق
الاستامئنية ،جيري العمل
حالي ًا عىل تدرّر طبيعة
العقود املقبةل اخلاصة
ابلصناديق الاستامئنية.
والهدف املنشود هو
تشغيل الصناديق
الاستامئنية املقبةل ابلفرنك
السويرسي فقط و إاذا ّ
تعذر
ذكل ستتضمن العقود،
بصفة اس تثنائية ،بند ًا
يتناول الاعتبارات املرتبطة
برصف العمالت.

املراقب املايل للهند C&AG
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ردود الإدارة عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج
التوصية 2

ميكن أأن تنظر الويبو يف ضامن اإجياد احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع و أأن تدرجه بصورة منفصةل يف البياانت املالية
من أأجل حتسني فهم املعامالت املتعلقة ابس تخدام ما ترامك من فوائض /أأموال احتياطية.
الرد
سرتاعي الإدارة هذه التوصية وإارشادات ادلول ا ألعضاء ذات الصةل يف اس تعراضها للس ياسات املتعلقة اب ألموال الاحتياطية
اإذا ما ّقررت ادلول ا ألعضاء ذكل .وقُدمت وثيقة اإىل ادلول ا ألعضاء ألغراض ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج
واملزيانية من أأجل تيسري اس تعراضها ومناقش هتا ل ألموال الاحتياطية والس ياسات ذات الصةل
(الوثيقة .)WO/PBC/22/28
وجيدر التذكري بأأنه اكن دلى الويبو صندوق احتياطي خاص ابملباين الإضافية واحلوس بة أألغي بقرار اختذته ادلول ا ألعضاء يف
عام  .2000وقد أألغي ذكل الصندوق لعدة أأس باب مهنا مشالك الس يوةل النامجة عن احلاجة ،أأول ،اإىل اإنشاء الصندوق
الاحتياطي ألغراض مشاريع كبرية وطويةل ا ألجل قبل المتكّن من اخلوض يف تكل املشاريع.
التوصية 2

نويص الويبو ب أأن تس تعرض حاةل الطلبات غري املسددة رسوهما دلى ماكتب تسمل الطلبات وتسوية رسوم الطلبات املودعة
فعال واملدرجة يف احلساابت اجلارية لنظام معاهدة التعاون بش أأن الرباءات استناد ًا اإىل احلساابت املدينة من أأجل بلورة املبال
الفعلية املس تحقة فامي خيص الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بش أأن الرباءات.
الرد
ستس تعرض الإدارة حاةل الطلبات غري املسددة رسوهما ّ
لتبني ما اإذا اكن ميكن حتديد قمية تقديرية معقوةل للتسوية فامي خيص
املبال املدرجة يف احلساابت اجلارية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .غري أأنه ل ميكن حتديد املبال اليت ميكن ختصيصها
لحاد الطلبات مبارشة من تكل احلساابت اجلارية اإل عند ّ
تسمل اإخطار من مكتب تسمل الطلبات.
التوصية 0

نويص الويبو ب أأن تنظر يف احملافظة عىل البياانت احملاسبية املتعلقة ابلرسوم املسددة واملس تحقة فامي خيص الطلبات املودعة بناء
عىل معاهدة التعاون بش أأن الرباءات ُمسعرة ابلعمالت املس تخدمة يف لك طلب /مكتب تسمل طلبات.
الرد
سزيود اإدارة
جيري العمل ،بنشاط ،عىل تنفيذ هذه التوصية .وهناك مرشوع جار يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ّ
الشؤون املالية ببياانت التسديد .وعند دخول املرشوع مرحةل التشغيل ،ستتلقى اإدارة الشؤون املالية البياانت املفصةل
اخلاصة بتسديد رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مبا يف ذكل الرسوم اخلاصة ابلطلبات املودعة /املس تلمة /املسددة
رسوهما /غري املسددة رسوهما /املنشورة /غري املنشورة ،وغريها .وسيمت توفري البياانت ابلعمةل املسدد هبا أأصال ،ومن املتوقع
بدء تنفيذ املرشوع يف أأواخر عام  .2024وس تقوم اإدارة الشؤون املالية ،عند اإعادة تقيمي احلساابت املدينة يف هناية العام،
بتحليل تكل البياانت بغرض حساب املاكسب واخلسائر غري احملققة النامجة عن رصف العمالت.
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التوصية 4

نويص الويبو ب أأن تنظر يف اس تعراض وحتديث الافرتاضات ادلميغرافية املتعلقة حبالت التقاعد/دوران املوظفني واملع متدة يف
التقيمي أالكتواري ملس تحقات ما بعد اخلدمة.
الرد
حتيط الإدارة علام ابلتوصية ادلاعية اإىل اس تعراض الافرتاضات ادلميغرافية وحتديهثا .و ألغراض التقياميت الأكتوارية لعام
 ،2024وكام هو احلال يف لك عام ،سيمت اس تعراض الافرتاضات ادلميغرافية وحتديهثا عند اللزوم .وجتدر الإشارة اإىل أأن
البياانت الاكمةل واملُحدّثة اخلاصة حبالت التقاعد ودوران املوظفني قُ ِّدمت اإىل اخلبري الأكتواري اخلاريج حلساب ما يقع عىل
عاتق املنظمة من الالزتامات اخلاصة ابس تحقاقات ما بعد اخلدمة يف  02ديسمرب  .2020وبناء عىل لك البياانت املُقدَّمة،
اخلبري الأكتواري أأ َّن من املناسب الاحتفاظ مبعدلت دوران املوظفني والتقاعد املُط َّبقة يف حساب الس نة السابقة.
اعترب ُ
التوصية 5

ميكن ألمانة الويبو أأن تضمن مراعاة مجيع توصيات جدول أأعامل الت منية املعنية يف تصممي أأنشطة املساعدة التقنية.
الرد
توافق الإدارة عىل رضورة مراعاة مجيع توصيات جدول أأعامل التمنية املعنية يف تصممي أأنشطة املساعدة التقنية .ويتوىل
الربانمج  9تنس يق الاضطالع اب ألنشطة الإمنائية عىل صعيد ا ألمانة وهو املسؤول ا ألول عىل وضع الاسرتاتيجيات الوطنية
للملكية الفكرية و أأنشطة تكوين الكفاءات لفائدة ادلول ا ألعضاء .ويسرتشد الربانمج أأساسا ،يف تأأديته لهذا ادلور ،بتوصيات
جدول أأعامل التمنية املندرجة مضن الفئة أألف.
التوصية 2

ميكن ألمانة الويبو وضع اإجراء تشغييل معياري لصياغة اخلطط القطرية .وميكن أأيضا اعتبار صياغة اخلطة القطرية مؤرشا من
مؤرشات ا ألداء اخلاصة ررصد املاكتب ا إلقل ميية وتقيمي أأداهئا يف اإطار هذا الربانمج.
الرد
س تعمل الإدارة عىل تنفيذ هذه التوصية .ويتّبع التخطيط املؤسيس يف الويبو اإجر ًاء موحد ًا فامي خيص معلييت التخطيط
الس نوي والثنايئ الس نوات عىل حد سواء .وتندرج صياغة اخلطط القطرية مضن الإجراء الس نوي لتخطيط العمل اخلاص
رلك مكتب إاقلميي .ويف اإطار اجلهود الرامية اإىل تعزيز اخلطط القطرية تعكف ا ألمانة عىل وضع اإطار للخطط القطرية بغية
توفري هنج أأكرث اسرتاتيجية مضن منوذج مرن من أأجل الاس تجابة خملتلف احتياجات أحاد ادلول ا ألعضاء.
التوصية 7

تعرف نفقات الت منية بشلك واحض وتصوغ طريقة لتحديد ’حصة الت منية‘ مضن لك ررانمج ونشاط حىت يتس ىن
ميكن للويبو أأن ّ
تقيمي فعالية معلية التعممي تقيامي موضوعيا.
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الرد
تعريف نفقات التمنية هو بند من بنود جدول أأعامل اليت س تتناولها ادلول ا ألعضاء يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج
واملزيانية .وهناك فعال طريقة لتقدير حصة التمنية مضن لك ررانمج ونشاط .ويه تستند اإىل التعريف احلايل لنفقات التمنية
ومتكّن من اإجراء تقيمي موضوعي لفعالية تعممي التمنية عىل مجيع ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة.
التوصية 1

ميكن للويبو أأن تواصل تنفيذ نظام تتبع متني لضامن توافر بياانت بش أأن الإنفاق الفعيل عىل الت منية مقارنة ابلتقديرات.
الرد
جيري العمل ،بنشاط ،عىل تنفيذ هذه التوصية .وجيري ،بشلك تدرجيي ،اس تحداث وتعزيز أأدوات دلمع دورة تقيمي ا ألداء يف
الويبو وذكل من خالل حمفظة مشاريع التخطيط للموارد املؤسس ية .ففي الثنائية  ،2020/2022أأتيحت تقارير مقارنة بني
اعامتدات املزيانية والنفقات الفعلية أأصدرها نظام  AIMSاملايل بشلك فصيل .ويف الثنائية  ،2025/2024تواصل تعزيز
التاكمل بني نظام ختطيط اإدارة ا ألداء املؤسيس ونظام  AIMSاملايل من خالل املواءمة التامة واحملدثة يومي ًا ألنشطة الربانمج
يف النظامني واملزيانية مقارنة بتقارير الإنفاق الفعيل ،مبا يف ذكل حصة التمنية.
التوصية 9

ميكن حتديث ا ألوصاف الوظيفية املتعلقة ابلربانمج .9
الرد
جيري العمل ،بنشاط ،عىل تنفيذ هذه التوصية .وتوافق الإدارة عىل رضورة حتديث ا ألوصاف الوظيفية املتعلقة ابلربانمج .9
التوصية 20

نويص ب أأن يراقب انئب املدير العام املسؤول عن قطاع الت منية جودة جسالت اخملاطر.
الرد
توافق الإدارة عىل هذه التوصية.
التوصية 22

ميكن للويبو أأن تنظر يف اإدراج ا ألهداف املنشودة يف تقرير أأداء الربانمج.
الرد
نفذت الإدارة هذه التوصية استنادا اإىل الامتسات ادلول ا ألعضاء خالل مناقشة تقرير أأداء الربانمج لعام 2022
( )WO/PBC/20/2 Rev.أأثناء ادلورة العرشين للحنة الربانمج واملزيانية .ومت حتسني جداول ا ألداء ألغراض تقرير أأداء
الربانمج للثنائية  )WO/PBC/22/8( 20/2022بتضميهنا ا ألهداف املنشودة.
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التوصية 22

ميكن للويبو أأن تضمن وضع ألية رصد عىل مس توى مديري املاكتب ا إلقل ميية بغية تثبيت املعلومات اخلاصة ب أأنشطة الت منية
واجلاري اإدخالها يف نظام العمل الإلكرتوين وقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية .وضام ًان لسالمة البياانت،
ميكن اس تحداث معليات تثبيت جديدة يف قاعدة بياانت الويبو املذكورة.
الرد
ترحب ا ألمانة هبذه التوصية .ومن أأس باب نقص سالمة البياانت الطبيعة املنفردة لقاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال
امللكية الفكرية ،أأي عدم دجمها مع ا ألنظمة الإدارية ا ألخرى .وجيري التخطيط ذلكل ادلمج مضن حمفظة مشاريع التخطيط
للموارد املؤسس ية .وإاىل أأن يتحقق ذكل يظ ّل مديرو املاكتب ا إلقلميية مسؤولني عن تثبيت سالمة البياانت اليت جيري
اإدخالها.

التوصية 20
نويص ب أأن تتضمن مجيع الاقرتاحات املقبةل اخلاصة مبشاريع البناء حتليل لتاكليف الاستامثر املقرتح وفوائده بناء عىل تاكليف
البناء والتشغيل والصيانة بق ميهتا الراهنة.
الرد
التوصية مقبوةل للتنفيذ فامي خيص مشاريع البناء املقبةل ،فضال عن املشاريع الكربى املندرجة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية.
التوصية 24

نويص ب أأن يُراعى أأداء املقاولني السابق حق املراعاة يف معايري الاختيار ،خصوصا فامي يتعلق ابملشاريع ا ُملنفذة حلساب الويبو.
الرد
التوصية مقبوةل ،علامً بأأهنا قيد التنفيذ من قبل أأمانة الويبو فامي خيص املناقصات معوما.
وفامي خيص الفقرة  ،72تسرتعي الإدارة انتباه جلنة الربانمج واملزيانية اإىل احلقائق التالية :ظهرت العيوب يف ا ألرضية اخلشبية
يف أأواخر يونيو  2022ووقع تغيريان من أأصل التغيريات الثالثة يف ا ألعضاء الرئيس يني لإدارة املقاول العام السابق يف صيف
عام  ،2022أأي بعد التوقيع عىل العقد يف مايو .2022
وينبغي أأن يُفهم من الإشارة اإىل ربيع عام  2020الواردة يف الفقرة  71ربيع عام .2022
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التوصية 25

نويص ب أأن يرتبط تسديد ا ألقساط للمقاولني مبراحل البناء ا ُملنفذة.
الرد
ُسدّدت لك ا ألقساط للمقاولني وفقا للعقود ومتش يا مع معايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامريني ) (SIAوغري
ذكل من ا ألحاكم الاكنتونية أأو احمللية املط َّبقة يف جنيف .وستُنفذ هذه التوصية فامي خيص مشاريع البناء املقبةل ،رهنًا
ابملفاوضات اليت س ُتجرى مع املقاولني يف س ياق أأحاكم ا ألطر التنظميية أأو غريها من ا ألطر القانونية السويرسية ،ول س امي
قانون الالزتامات ومعايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامريني ) (SIAوغري ذكل من ا ألحاكم الاكنتونية
أأو احمللية املط َّبقة يف جنيف ،وابلقدر اذلي ميكن اإدراهجا به يف العقد املُربم مع املقاولني.
وفامي خيص الفقرتني  12و ،12تسرتعي الإدارة انتباه جلنة الربانمج واملزيانية اإىل احلقائق التالية:
وصلت قمية "ا ألعامل املُنفّذة" وغري املُسدّدة ابلاكمل من قبل املقاول العام ملقاويل الباطن اإىل  24مليون فرنك سويرسي
تقريبا .وابلتايل فا ّإن "املدفوعات الزائدة" اكنت يف حدود  20ماليني فرنك سويرسي.
وهناك قرار همم اختذته الإدارة وينبغي الإشارة اإليه يف س ياق الفقرة ( 12النقطة الثانية) من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
وهو أأ ّن .اإدارة املرشوع ّقررت ،نتيجة التأأخريات املُسجةل يف وترية التقدم املُحرز يف موقع العمل ،وقف تسديد ا ألقساط
الشهرية للمقاول العام السابق اعتبارا من مارس .2022
والإشارة يف الفقرة ( 12امجلةل ا ألخرية من النقطة الثالثة) ويف امللخص العميل (السطران  2و 0من الصفحة  )9لتقرير مراجع
احلساابت اخلاريج اإىل أأن "سبب عدم فرض غرامة قدرها  2.2مليون فرنك سويرسي عىل املقاول العام مل يُذكر يف
السجالت" يه اإشارة ل تراعي لكيا الس ياق التعاقدي اذلي حدث فيه التفاق الودي بفسخ العقد .فقد دخلت ا ألمانة،
ابلمتثال التام لرشوط العقد املُربم مع املقاول العام السابق ،يف مفاوضات من أأجل تسوية الزناع مع املقاول العام السابق .ومبا
أأ ّن املسأأةل ُس ّويت بطريقة مرضية ،مل يكن هناك أأي سبب يقتيض من ا ألمانة تضمني السجالت رشوحا حول مسأأةل (غرامة
التأأخري) أأصبحت موضع تفاوض مبوجب رشوط التفاق الودي لفسخ العقد.
وي ُشار اإىل الفقرة ( 12هناية النقطة الرابعة) من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج .وجيدر التوضيح أأ ّن العقد املُربم بني الويبو
واملقاول العام السابق هو ا ألساس يف معاجلة املشالك املوضوعية والإجرائية ويتضمن تفاصيل الليات اليت ينبغي اس تخداهما
لتسوية الزناعات .وتنص الرشوط احملدّدة يف ذكل العقد أأنه ّ
يتعني ،قبل النظر يف اللجوء اإىل أأي اإجراءات حتكمي مبوجب
لواحئ جلنة ا ألمم املتحدة للقانون التجاري ادلويل " ،أأن يبذل لك من الويبو واملقاول العام قصارى هجده لضامن تسوية ودية
ألي نزاع أأو خالف أأو مطلب ينشأأ عن العقد ،أأو عن أأي انهتاك للعقد ،أأو تفسريه أأو فسخه أأو بطالنه" [ترمجة لنص
حرر أأصال ابللغة الفرنس ية] .وابلتايل فا ّإن ألية التحكمي بناء عىل لواحئ جلنة ا ألمم املتحدة للقانون
املادة  2.2.1.24من العقد ،ا ُمل ّ
التجاري ادلويل تُعترب ،مبقتىض أأحاكم العقد املُربم مع املقاول العام السابق ،ألية يُلجأأ اإلهيا مكالذ أأخري لتسوية الزناعات .واكن
الهنج اذلي اتبعته الويبو يف الفرتة بني ربيع وصيف عام  2022وانهتيى ابتفاق ودي بفسخ العقد ممتثال متاما لرشوط العقد
اذلي وقّعه الطرفان.
وي ُشار اإىل الفقرة ( 12هناية النقطة اخلامسة) من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج .وجيدر التوضيح أأن ّه ابإماكن الإدارة ،يف
وقت كتابة هذا التقرير ،أأن تؤكّد بأأ ّن الويبو واملقاول العام السابق قد اتفقا عىل املبل الهنايئ القابل لالسرتداد ،اذلي ُسدّد
للويبو ابلاكمل يف  22أأغسطس .2024
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وفامي خيص الإشارة يف الفقرة ( 12امجلةل ما قبل ا ألخرية من النقطة السادسة) من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج اإىل أأن ّه "مل
مفصل لتخفيض الغرامة" ،يُذكر أأ ّن تصنيف فرتات التأأخري وما يعادلها من نس بة مبل الغرامة اليويم املنطبق
يرد أأي تسوي َّ
وارد يف السجالت ابلصيغة اليت عُرض هبا عىل جلنة البناء يف يوليو  2022و أأدرج هبا يف حمرض مناقشات ادلورة .و أأتيح ذكل
احملرض ملراجعي احلساابت اخلارجيني خالل فرتة املراجعة يف شهري مارس و أأرريل .2024
وي ُشار اإىل الفقرة ( 12هناية امجلةل ا ألخرية من النقطة السادسة) وإاىل امللخص العميل (منتصف الصفحة  )7لتقرير مراجع
احلساابت اخلاريج حيث ورد أأن "ختفيض الغرامة [ ]..اكن خمال ًفا ألحاكم العقد" .وجيدر التوضيح أأ ّن املادة  4.20من العقد
املُربم مع املقاول العام السابق تش متل عىل حمك حمدّد يتناول "التسلمي اجلزيئ" للمبىن اجلديد .وامتثال للعقد املُربم مع املقاول
العام السابق وطبقا للحمك املذكور ،بد أأ الاس تالم التدرجيي للمساحات يف أأواخر عام  2020وبد أأ شغل املبىن اجلديد من
املباين املس تأأجرة اعتبارا من منتصف مارس  .2022ويف غضون التفاوض عىل الغرامة ،اكن معظم املبىن اجلديد قد اس ُتمل
ودخل طور التشغيل .وجتدر الإشارة اإىل أأ ّن التأأخري يف اإخالء املباين املس تأأجرة اكن س يح ّمل املزيانية العادية أنارا سلبية ج ّد
ملكّفة وغري ُم َّربرة (تاكليف اإجيار ورسوم أأخرى قدرها مثانية ماليني فرنك سويرسي س نواي).
التوصية 22

نويص ب أأن يستند تسديد أأتعاب املهندس املعامري اإىل ق مية العمل الفعيل اذلي أأجنزه.
الرد
ُسدّدت لك أأتعاب املهندس املعامري طبقا للعقد املُربم معه .وابلإضافة اإىل ذكل د أأبت الإدارة ،منذ بداية عام  .2024عىل
اإس ناد ا ألتعاب املُسدّدة للمهندس املعامري اإىل قمية العمل الفعيل املُنجز.
وهذه التوصية مقبوةل وستُنفذ فامي خيص مشاريع البناء املقبةل ،مع اإيالء الاعتبار الواجب لس ياق أأحاكم ا ألطر التنظميية
أأو غريها من ا ألطر القانونية السويرسية املنطبقة ،ول س امي قانون الالزتامات ومعايري النقابة السويرسية للمهندسني
واملهندسني املعامريني ) (SIAوغري ذكل من ا ألحاكم الاكنتونية أأو احمللية املط َّبقة يف جنيف ،وابلقدر اذلي ميكن اإدراهجا به يف
العقد املُربم مع املهندس املعامري.
التوصية 27

نويص ب أأن يتناسب أأجر املهندس املعامري واجلزاءات املفروضة عليه مع دوره ومسؤوليته.
الرد
ُحسبت قمية أأجر املهندس املعامري والرشوط ا ألخرى ذات الصةل (مثل املبال املُس تقطعة من الفواتري) طبقا ألحاكم العقد
املُربم معه واذلي حيدّ د أأدواره ومسؤولياته.
وهذه التوصية مقبوةل وستُنفذ فامي خيص مشاريع البناء املقبةل ،مع اإيالء الاعتبار الواجب لس ياق أأحاكم ا ألطر التنظميية
أأو غريها من ا ألطر القانونية السويرسية املنطبقة ،ول س امي قانون الالزتامات ومعايري النقابة السويرسية للمهندسني
واملهندسني املعامريني ) (SIAوغري ذكل من ا ألحاكم الاكنتونية أأو احمللية املط َّبقة يف جنيف ،وابلقدر اذلي ميكن اإدراهجا به يف
العقد املُربم مع املهندس املعامري.
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التوصية 21

نويص ابإدراج تدابري مراقبة اجلودة رصاحة يف العقود املتعلقة ابملشاريع الر أأساملية.
الرد
تدابري مراقبة اجلودة ُمدرجة رصاحة يف معايري النقابة السويرسية للمهندسني واملهندسني املعامريني ) ،(SIAاليت حتمك العقود
املُربمة مع املقاولني واملهندسني واملهندسني املعامريني ،لك فامي يعنيه.
وهذه التوصية مقبوةل وستُنفذ فامي خيص مشاريع البناء املقبةل ،مع اإيالء الاعتبار الواجب لس ياق أأحاكم ا ألطر التنظميية
أأو غريها من ا ألطر القانونية السويرسية املنطبقة ،ول س امي قانون الالزتامات ومعايري النقابة السويرسية للمهندسني
واملهندسني املعامريني ) (SIAوغري ذكل من ا ألحاكم الاكنتونية أأو احمللية املط َّبقة يف جنيف ،وابلقدر اذلي ميكن اإدراهجا به يف
العقد املُربم مع املهندس املعامري.
التوصية 29

نويص ب أأن حتصل أأمانة الويبو عىل موافقة مالية ُمراجعة من ادلول ا ألعضاء بش أأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة نظرًا اإىل
جتاوز التاكليف املزيانية اخملصصة البال قدرها  21.2مليون فرنك سويرسي.
الرد
فامي خيص الفقرة  91من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ،تسرتعي الإدارة انتباه جلنة الربانمج واملزيانية اإىل احلقائق التالية:
تؤكّد ا ألمانة أأ ّن مزيانية مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة ،كام اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء يف عام  ،2022تبل
 72 700 000فرنك سويرسي ،و أأ ّن مقدار الالزتامات البال  ،يف  02ديسمرب  29.22 ،2020مليون فرنك سويرسي مل
يتجاوز املزيانية املعمتدة.
وخبصوص الفقرة  200من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ،اكن حتويل مبل  4.5مليون فرنك سويرسي من مزيانية
مرشوع البناء اجلديد اإىل مزيانية مرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة أأمرا وافقت عليه ادلول ا ألعضاء حسب ا ألصول يف
عام  ،2022مبا أأاتح ذكل املبل عىل النحو الاكمل ملرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة .وابلتايل أأصبح الغالف املايل اذلي
وافقت عليه ادلول ا ألعضاء ملرشوع بناء قاعة املؤمترات اجلديدة يبل  ،اعتبارا من أأكتورر  72 700 000 ،2022فرنك
سويرسي.
وفامي يتعلق ابلفقرة  202من تقرير مراجع احلساابت اخلاريج ،جتدر الإشارة كذكل اإىل أأ ّن مبل  4.5مليون فرنك سويرسي
مكوان من مبل قدره  2 225 000فرنك سويرسي ميث ّل الغرامة الواجب دفعها من قبل املقاول العام
اكن ،يف عام ّ ،2022
اخملصص وغري املُنفق ملرشوع البناء اجلديد
السابق نتيجة التأأخري ومبل قدره  2 275 000فرنك سويرسي ميث ّل الرصيد غري ّ
احملصل ألغراض تعويض نفقات البناء .ولكن طبقا
(الوفورات) .واكن من املفرتض اإماكنية اس تخدام الويبو ملبل الغرامة ّ
للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ونظرا اإىل أأ ّن املبىن اكن قد اس ُتمكل فعال يف وقت التوصل اإىل اتفاق حول الغرامة،
حصل من املقاول العام السابق يف ادلفاتر احملاسبية ابعتباره
قُيّد مبل غرامة التأأخري ( 2 225 000فرنك سويرسي) امل ُ ّ
حصلهتا الويبو ("اإيرادات نرثية").
اإيرادات ّ
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التوصية 20

ينبغي ل إالدارة أأن ترصد ابس مترار التجاوزات يف الوقت والتلكفة و أأن تتخذ الإجراءات الإصالحية املالمئة عند الاقتضاء.
الرد
د أأبت الإدارة ،منذ عام  ،2002عىل رصد الوقت ومس توى الإنفاق مقابل املزيانية املعمتدة ،والإبالغ عن ذكل من خالل
تقارير مرحلية وونائق أأخرى تُعرض عىل جلنة الربانمج واملزيانية (تقارير س نوية) وامجلعيات (تقارير س نوية) وجلنة التدقيق ّمث
اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة (تقارير فصلية) خالل لك دورة من دورات تكل الهيئات منذ عام  .2002وابلإضافة اإىل
ذكل عُرضت عىل ادلول ا ألعضاء ،منذ أأكتورر  ،2022تقارير اإعالمية شهرية .وابلتايل ينبغي اإلغاء هذه التوصية.
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بيان عن الرقابة ادلاخلية لس نة 2013
نطاق املسؤولية
أأتوىل ،بصفيت مدير ًا عام ًا للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ووفق ًا ملا أأس ند ا ّإيل من مسؤولية وخباصة مبوجب
املادة (1.5د) من النظام املايل ولحئته ،الإبقاء عىل نظام رقابة مالية داخلية يضمن ما ييل:
" "2نظامية معليات قبض مجيع أأموال املنظمة ومواردها املالية ا ألخرى ،وحفظها والترصف فهيا؛
" "2واتفاق الالزتامات والنفقات مع الاعامتدات أأو ا ألحاكم املالية ا ألخرى ،اليت ّتقرها امجلعية العامة ،أأو مع
ا ألغراض والقواعد املتعلقة بصناديق استامئنية حمددة؛
" "0واس تخدام موارد املنظمة اس تخدام ًا فعا ًل واقتصاد ًاي.
الغرض من نظام الرقابة ادلاخلية
ُ ِّ
ُصم نظام الرقابة ادلاخلية للحد من خماطر عدم حتقيق غاايت املنظمة و أأهدافها وما يتصل هبا من س ياسات ،وإادارة تكل
اخملاطر وليس القضاء علهيا .ومن َّمث ل يعدو هذا النظام كونه ضام ًان معقو ًل وليس ُمطلق ًا لتحقيق الفعالية ،وهو يستند اإىل
معلي ٍة جارية ُمص َّممة لتحديد اخملاطر الرئيس ية وتقيمي طبيعهتا ومداها وإادارهتا ركفاءة وفعالية وبطريقة اقتصادية.
وتُعد الرقابة ادلاخلية معلية يضطلع به لك من الهيئات الإدارية واملدير العام والإدارة العليا وموظفني أخرين ،ويه ُمص َّممة
لتكون ضام ًان معقو ًل لتحقيق أأهداف الرقابة ادلاخلية التالية:


فعالية العمليات وكفاءهتا وصون ا ألصول،



وموثوقية التقارير املالية،



والامتثال للمواد والقواعد امل ُط َّبقة.

جمرد س ياسة أأو اإجراء يُتَّخذ يف مواعيد مع ّينة ،بل
وذلكل فاإن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية ل ميث ّل ،عىل املس توى التشغييلّ ،
هو اإحراء مس متر يُضطلع به عىل مجيع مس توايت املنظمة من خالل معليات الرقابة ادلاخلية لضامن حتقيق ا ألهداف املذكورة
أنف ًا.
وينطبق بياين هذا عن معليات الويبو للرقابة ادلاخلية ،كام يه ُمب َّينة أنف ًا ،عىل الس نة املنهتية يف  02ديسمرب  2020وحىت
اترخي اعامتد بياانت املنظمة املالية لس نة .2020
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اإدارة اخملاطر وإاطار الرقابة
اس تفادت مبادرة "تعزيز اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية" ،املُضطلع هبا يف اإطار ررانمج التقومي الاسرتاتيجي ،من ترش يد
خالل عام  2020واس ُتمكلت بشلك رمسي يف ديسمرب  ،2020بعد أأن حقّقت أأهدافها ابلاكمل .ومت ،عىل وجه التحديد،
دمج معلية اإدارة اخملاطر اخلاصة رلك ررانمج مضن التخطيط الثنايئ الس نوات ،وصوغ س ياسات ودلئل اإرشادية حول
اخملاطر والضوابط ادلاخلية وجترياها خالل فرتة معينة ابلتعاون مع املوظفني ،وحتديد منسقي اإدارة اخملاطر .وابلإضافة اإىل
ذكل ،أأصبحت اخملاطر املؤسس ية ُمحدّدة و ُمب ّينة بوضوح يف ررانمج ومزيانية لك ررانمج.
و ُحدّد ،مضن مكتب املراقب املايل ،منسق مركزي لإدارة اخملاطر وأأس ندت اإليه مسؤولية تعزيز اإدارة اخملاطر والضوابط
ادلاخلية ،وتنس يق معلية اإدارة اخملاطر وما جيري الاضطالع به من حتسني وتدعمي لإدارة اخملاطر عىل مس توى املنظمة.
ويف س ياق ترش يد اإدارة اخملاطر ،ستُنفذ أأنشطة الرقابة يف هذا اجملال مضن الولية ا ألوسع لفريق اإدارة اخملاطر ،اذلي س ُيعلن
عنه قريبا .وس يضطلع ذكل الفريق مبسؤولية ضامن التنفيذ املس متر ألنشطة اإدارة اخملاطر وضامن اإجراء اس تعراض يف وقت
مناسب بعد مرحةل التنفيذ.
و أأ َّقرت امجلعيات ،يف عام  ،2022س ياسة الويبو لالستامثرات .و ُأنشئت ،وفق ًا لتكل الس ياسة ،جلنة استشارية معنية
ابلستامثرات يك ترصد استامثرات الويبو لضامن اتساقها مع الس ياسة املذكورة ،وترفع ا ّإيل تقارير عن أأي خروج عن تكل
الس ياسة وأأس بابه وإاجراءات معاجلته .وقد ظ ّل وضع الويبو النقدي سلاميً طوال عام .2020
ول تفتأأ جلنة اس تعراض العقود تس تعرض حالت الرشاء الوجهية وتقدم ا ّإيل الإرشادات عن اإجراءات الرشاء املناس بة.
اس تعراض الفعالية
ُ
اسرتشدت يف اس تعرايض لفعالية نظام الضوابط ادلاخلية مبا ييل يف املقام ا ألول:
لقد


كبار املديرين ،وخاصة نواب املدير العام ومساعدوه ،اذلين يضطلعون بأأدوار هممة ويتولون املسؤولية عن
النتاجئ املرتقبة ،وا ألداء ،و أأنشطة ُش يعاهم ،واملوارد املس ندة اإلهيم .وتعمتد قنوات املعلومات يف املقام ا ألول عىل
الاجامتعات ادلورية اليت يعقدها فريق الإدارة العليا.
و أأحصل عىل ضامن من خطاابت المتثيل الإداري اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس يون .و متقر تكل اخلطاابت
مبسؤوليهتم يف أأن يمت ،عىل مس توى الربامج ،وضع وصون أأنظمة تعمل بشلك جيد وألية للرقابة ادلاخلية
تريم اإىل عرض حالت الغش وا ألخطاء الكربى و /أأو اكتشافها.



ورئيس مكتب ا ألخالقيات اذلي يُ ِّقدم اإرشادات ونصاحئ تبقى طي الكامتن اإىل املنظمة وموظفهيا بشأأن
ا ألخالقيات ومعايري السلوك ،ويتوىل اإذاكء الوعي اب ألخالقيات والسلوكيات املسؤوةل يف التعامل مع الإحالت
املتعلقة مبزامع السلوكيات غري ا ألخالقية ،مبا يف ذكل تضارب املصاحل،



وشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اليت أأعمتد عىل تقارير التدقيق ادلاخيل اليت تقدهما وعىل تقياميهتا
وخدماهتا الاستشارية ،ويه تقدم تقاريرها أأيض ًا اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .وتتضمن تكل
التقارير معلومات مس تقةل وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ادلاخلية وما يرتبط بذكل
من همام الرقابة الإدارية.
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وتوفر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،طبقا لختصاصاهتا ،ضامان لدلول ا ألعضاء عن مالءمة وفعالية
الضوابط ادلاخلية يف الويبو .وترشف اللجنة عىل أأداء معلية التدقيق من خالل رصد اإصدار الإدارة ،يف
الوقت املناسب ،لردود فعاةل ومالمئة عىل توصيات التدقيق ورصد تنفيذ تكل التوصيات .و أأخري ًا تُطلع تكل
اللجنة ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل معلها وتقدم تقارير س نوية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وإاىل امجلعية العامة،
ووحدة التفتيش املشرتكة ملنظومة ا ألمم املتحدة،



ومراجع احلساابت اخلاريج ،اذلي تُ يرسل تعليقاته اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وإاىل امجلعيات،



ومالحظات الهيئات الإدارية.



اخلامتة
اإن الرقابة ادلاخلية الفعاةل  ،أأاي اكن مس توى الإحاكم يف تصمميها ،تنطوي عىل نقائص– مهنا اإماكنية التحايل علهيا – ومن َّمث
ل ميكهنا أأن توفر سوى ضامان معقول .وعالوة عىل ذكل ،قد ختتلف فعالية الرقابة ادلاخلية مع مرور الوقت بسبب ّ
تغري
الظروف.
مضن ،بصفيت مديرا عاما ،أأن يكون "الانطباع السائد" رساةل واحضة مفادها أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة من ا ألمور البالغة
و أأ ُ
ا ألمهية ابلنس بة للمنظمة و أأان ُملزم ابلتصدي ألي موطن ضعف يف الضوابط ادلاخلية قد يُالحظ خالل العام ،وبضامن
الاس مترار يف حتسني نظام الضوابط ادلاخلية.
بناء عىل ما تقدم أأس تنتج ،عىل حد علمي وما ورد ا ّإيل من معلومات ،أأنه ل توجد مواطن ضعف جوهرية من شأأهنا أأن متنع
و ً
مراجع احلساابت اخلاريج من تقدمي ر أأي غري مشفوع بتحفظ بشأأن بياانت املنظمة املالية ،ول مسائل ابرزة يلزم ذكرها يف
هذه الوثيقة فامي خيص الس نة املنهتية يف  02ديسمرب .2020

فرانسس غري
املدير العام
[هناية الوثيقة]

