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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7:أأغسطس 2015

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات اخلامسة واخلمسون

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

من اإعداد ا ألمانة
 .1تتو ذه الوييةة ع ى قةررر مراج اسحسااب ااخار ي االوييةة  ،)WO/PBC/24/5اذل س يةدم اإىل جلنة
الويبو للربانمج واملزيانية االلجنة) يف دورهتا الرابعة والعرشرن املنعةدة يف الفرتة من ا 14اإىل  18سبمترب.) 2015 ،
.2

وسرتد أأ قرارا للجنة بشأأن قكل الوييةة يف الةرارا اليت اختههتا جلنة الربانمج واملزيانية االوييةة .)A/55/4
[قيل ذكل الوييةة ]WO/PBC/24/5

A

WO/PBC/24/5

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 31 :يوليو 2015

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الرابعة والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18سبمترب 2015
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

من اإعداد ا ألمانة
.1

تش متل ذه الوييةة ع ى العنارص التالية:
" "1قةررر مراجِ اسحسااب املس تةل اذل حيتو ع ى ر أأ مراج اسحسااب ااخار ي بشأأن البياان املالية
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو) للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2014؛
" "2وقةررر مراجِ اسحسااب ااخار ي للس نة املالية  2014املُةدَّم اإىل سلسةل الاجامتعا ااخامسة وامخلسني
طول") .ويتضمن ذها التةررر قوصيا مراج
مجلعيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو ااملعروف أأيض ًا ابمس "التةررر امل ُ َّ
اسحسااب ااخار ي الناجتة عن املراجعا الثالث اليت ُأجريت خالل الس نة 2015/2014؛
" "3وردود من أأمانة الويبو ع ى قوصيا مراج اسحسااب ااخار ي؛
" "4وبيان الويبو للرقابة ادلاخليةُ ،موقَّ من املدرر العام.
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.2

وفامي ييل فةرة الةرار املةرتحة.

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية
.3
العامة وسائر مجعيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو
ابلإحاطة عل ًام بتةررر مراج اسحسااب ااخار ي
االوييةة .)WO/PBC/24/5
[ييل ذكل قةررر مراج اسحسااب ااخار ي]
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قةررر مراج اسحسااب املس تةل
اإىل
امجلعية العامة
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
قةررر عن البياان املالية
لةد راجعنا البياان املالية املرفةة ااخاصة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو) ،واليت قتكون من بيان الوض املايل
يف  31ديسمرب  ،2014وبيان ا ألداء املايل لس نة  2014املنهتية ،وبيان التغيريا يف صايف ا ألصول ،وبيان التدفةا
النةد  ،وبيان مةارنة املبال املدرجة يف املزيانية واملبال الفعلية ،ومالحظا ع ى البياان املالية للفرتة املالية املنهتية يف
 31ديسمرب .2014
مسؤولية الإدارة عن البياان املالية
كام ذ ِكر يف املالحظا ع ى البياان املالية ،أأعُد ذه البياان املالية وما أأرفق هبا من جداول ومالحظا ع ى
أأساس الاس تحةاق احملاس يب الاكمل وفة ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام .والإدارة مسؤوةل عن اإعداد ذه
البياان املالية وعر ِضها عرض ًا نزهي ًا .وذه املسؤولية تشمل :ا أأ) وض الضوابط ادلاخلية املتعلةة ابإعداد البياان املالية
ااخالية من ا ألخطاء اجلوذرية – سواء الناجتة عن الغش أأو ااخطأأ غري املةصود – وعرضها عرض ًا نزهي ًا ،وقنفيه ذه
متسك هبا؛ اب) واختيار الس ياسا احملاسبية املالمئة وقطبيةها؛ اج) والةيام بتةدررا حماسبية تكون
الضوابط وال ّ
معةوةل يف ذه الظروف.
مسؤولية مراج اسحسااب
مسؤوليتنا يه اإبداء ر أأ يف ذه البياان املالية استناد ًا اإىل مراجعتنا للحسااب  .وقد راجعنا اسحسااب وفة ًا للمعايري
ادلولية ملراجعة اسحسااب  .وقةتيض قكل املعايري أأن نلزتم ابملتطلبا ا ألخالقية ،و أأن خنطط معلية املراجعة وجنرهيا بغية
التوصل اإىل ضامن معةول بشأأن خلو البياان املالية من ا ألخطاء اجلوذرية.
وقنطو مراجعة اسحسااب ع ى اختاذ اإجراءا للتوصل اإىل أأدةل قدقيةية ع ى املبال والإفصاحا الواردة يف البياان
املالية .والإجراءا املتارة قعمتد ع ى قةدرر مراج اسحسااب  ،مبا يف ذكل قةيمي خماطر وورود أأخطاء جوذرية يف
البياان املالية  -سواء بسبب الغش أأو ااخطأأ غري املةصود .وعند قةيمي قكل املاطر ،رراعي مراج اسحسااب الضوابط
ادلاخلية املتعلةة ابإعداد الكيان للبياان املالية وعرضها عرض ًا نزهي ًا من أأجل وض اإجراءا املراجعة املناس بة يف ذه
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الظروف ،ولكن ليس لغرض اإبداء ر أأ يف فعالية الضوابط ادلاخلية للكيان .وتشمل مراجعة اسحسااب أأيض ًا قةيمي
مدى مالءمة الس ياسا احملاسبية املس تخدمة ،ومدى معةولية التةدررا احملاسبية اليت قامت هبا الإدارة ،اإضافة اإىل
قةيمي العرض الإجاميل للبياان املالية.
ونعتةد أأن ما قوصلنا اإليه من أأدةل قدقيةية ٍ
ومناسب ألن ركون أأساس ًا يستند اإليه رأأينا مكراجعي حسااب .
اكف
ٍ
الرأأ
قعرض ذه البياان املالية ،يف ر أأينا ،الوض املايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف  31ديسمرب  2014و أأداءذا املايل
وقدفةاهتا النةدية للفرتة من  1ينارر  2014اإىل  31ديسمرب  2014عرض ًا نزهي ًا من مجي النوايح اجلوذرية وفة ًا للمعايري
احملاسبية ادلولية للةطاع العام.
قةررر عن املتطلبا الةانونية والتنظميية ا ألخرى
نرى ،اإضافة اإىل ذكل ،أأن معامال املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت منت اإىل علمنا ،أأو اليت حفصناذا يف اإطار
مراجعتنا للحسااب اكنت قتفق م نظام الويبو املايل ولحئته من مجي النوايح املهمة.
مطو ًل عن مراجعتنا سحسااب املنظمة العاملية للملكية
ووفة ًا للامدة  10.8من النظام املايل ولحئته ،أأصدران أأيض ًا قةررر ًا ّ
الفكرية.

شايش اكنت شريما
املراقب املايل ومراج اسحسااب العام للهند
مراج اسحسااب ااخار ي
نيودلهيي ،الهند
 7يوليو 2015
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مكتب
املراقب املايل
ومراج اسحسااب العام
للهند
هتدف مراجعتنا اإىل قوفري ضامان مس تةةل وإاضافة
قمية اإىل اإدارة املنظمة العاملية للملكية الفكرية من
خالل قةدمي قوصيا بنّاءة

قةررر مراج اسحسااب ااخار ي
اإىل سلسةل الاجامتعا ااخامسة وامخلسني
للجمعية العامة

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

عن الس نة املالية 2014
ملزيد من املعلوما ررىج القصال بـ :
الس يد /ك .اإس .سوبرامانيان
املدرر العام االعالقا ادلولية)
مكتب املراقب املايل ومراج اسحسااب العام للهند
 ،9درن داايل أأوابدذيا مارج
نيودلهيي ،الهند 110124 -
الربيد الإلكرتوين:
subramanianKS@cag.gov.in
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امللص
 .1يعرض ذها التةررر ما قوصل اإليه املراقب املايل ومراج اسحسااب العام للهند من نتاجئ هممة بعد مراجعة
حسااب املنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو) للس نة املالية  .2014واش متلت املراجعة ع ى مراجعة البياان املالية
للويبو ،ومراجعة نظام ختطيط املوارد املؤسس ية للويبو ،ومراجعة قسم اإدارة املوارد البرشية يف الويبو.
 .2وبناء ع ى مراجعتنا للحسااب  ،أأرى أأن البياان املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب  ،2014قعرض
الوض املايل للويبو يف  31ديسمرب  ،2014و أأداءذا املايل خالل الفرتة من  1ينارر  2014اإىل  31ديسمرب 2014
عرض ًا نزهي ًا من مجي النوايح اجلوذرية .وذلكل أأ ْدل َ ْينا بر أأ ٍ غري مشفوع بتحفظ يف بياان الويبو املالية للفرتة املالية
املنهتية يف  31ديسمرب .2014

الإدارة املالية
 .3وحةةت الويبو يف عام  ،2014فائضا بل  37مليون فرنك سويرس  ،بزايدة قدرذا  145ابملائة ابملةارنة م
فائض عام  .2013وبل املعامل الرتجيحي لتاد معاذدة التعاون بشأأن الرباءا امعاذدة الرباءا ) يف حساب
الفائض لعام  2014نس بة  106ابملائة ا 124.5ابملائة يف عام  .)2013وع ى ذها ،يتأأثر الفائض/العجز يف الويبو
بصورة رئيس ية ابلفائض/العجز يف أأداء معاذدة الرباءا .
 .4وارقف مجموع اإررادا الويبو بنس بة  5.3ابملائة ،من 351 6مليون فرنك سويرس يف عام  2013ليصل اإىل
 18 370مليون فرنك سويرس يف عام  .2014واكنت معاذدة الرباءا أأكرب مصدر ل إالررادا خالل عام ،2014
اإذ شلكت  76ابملائة من مجموع الإررادا  .وازداد ا إلررادا املتأأقية من املعاذدة يف عام  2014بنس بة  7.7ابملائة
ابملةارنة م عام .2013
 .5ويف عام  ،2014بلغت مرصوفا الويبو  333 2مليون فرنك سويرس  ،ابخنفاض قدر  1ابملائة ابملةارنة م
مرصوفا عام  .2013ونظرا لطبيعة العمل اذل اضطلعت به املنظمة ،اكنت نفةا املوظفني أأكرب مرصوفا
املنظمة يف عام  ،2014اإذ بلغت  216 4مليون فرنك سويرس  ،مبا نسبته  64.9ابملائة من مجموع املرصوفا ،
وبزايدة قدرذا  1.1ابملائة يف عام  2014ابملةارنة م عام .2013
.6
.2014

ونةدر ،استنادا اإىل مالحظاقنا ،التغيريا /التحسينا اليت أأدخلهتا ا إلدارة ع ى البياان املالية للويبو لس نة

الشؤون املالية
 .7ولحظنا أأن رصيد اسحسااب املدينة من رضائب الولاي املتحدة ا ألمرركية يتضمن مطالبا قتعلق بفرتا
قدمية ،كام أأنه مل قمت تسوية املطالبا واملبال املس تحةة بصورة منتظمة .وميكن للويبو أأن قعجل ابإجراءا تسوية
املطالبا الةامئة م السلطا الرضيبية يف الولاي املتحدة.
 .8ووفةا إلطار س ياسة ا ألمم املتحدة للمعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام ،ورمغ أأن ا ألمم املتحدة لن قعرتف
اب ألصول الرتايية ،فاإن املالحظا ع ى الةوامئ املالية ستتضمن وصفا دقيةا ألصول ترايية ذامة .ولحظنا أأن الويبو مل
قفصح يف بياانهتا املالية عن قفاصيل ا ألصول الرتايية ،مبا يف ذكل "املصنفا الفنية" .ولحظنا أأيضا أأن معليا
التحةق املاد اليت أأجريت يف عام  2014أأفاد بفةد بعض البنود املصنفة ع ى أأهنا "مصنفا فنية" .وإاننا نشج
املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 1
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الويبو ع ى الإفصاح عن قفاصيل ا ألصول الرتايية يف الةوامئ املالية ،وميكهنا اختاذ خطوا لتعزرز النظم ا ألمنية
للحيلوةل دون قعرض ذه ا ألصول ملزيد من ااخسائر.

نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
 .9ويف عام  ،2010رشعت الويبو يف قنفيه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية بأأربعة مجموعا من املشاري  ،اكن من
املةرر أأن قنهتيي حبلول هناية عام  .2015ووفةا للجدول الزمين املعدل ،س تكمتل مشاري النظام حبلول الرب الثاين من
عام  .2016ومن بني  19مرشوعا مدرجا يف قامئة النظامُ ،أجنز مرشوع واحد ،وبد أأ التشغيل الفعيل لس بعة مشاري .
ونظرا اإىل قأأخر اإجناز بعض املشاري  ،و ألن النظام يتأألف من مشاري مرتابطة ،قعهر قةيمي الفوائد العامة اليت قعود
ع ى الويبو من النظام .و أأكد الويبو أأنه قعهر قةيمي الفوائد العامة املس متدة من النظام؛ اإذ ل رزال العمل يف احملفظة
جاراي .وإاننا نويص بأأن تس متر الويبو يف اس تكشاف س بل للحد من التأأخري ع ى مس توى املرشوع ،و أأيضا ع ى
مس توى احملفظة يف قنفيه النظام ،حىت يتس ىن اإجناز املرشوع وفةا للجدول الزمين املعدل.
 .10ومل ركن دلى الويبو نظام إلدارة الواثئق من أأجل املشاري املضطل هبا يف اإطار نظام ختطيط املوارد
املؤسس ية .ويف ظل عدم وجود مس تودع للواثئق املتعلةة ابملشاري  ،اس ُتخدم موق وريك " "WIKIللمشاركة يف
اإدارة الواثئق م موظفي الويبو وم مراج اسحسااب  .ومل قنرش بعض الواثئق ع ى وريك ،وعندما طلب املراج ذه
الواثئق أأاتحهتا الويبو عن طريق الربيد الإلكرتوين ،أأو إابضافهتا اإىل وريك .وذلكل ،فاإننا حنث الويبو ع ى قعزرز نظام
اإدارة الواثئق ،لالحتفاظ ابلواثئق املتعلةة هبها املرشوع يف ماكن واحد.
 .11ولحظنا أأن الويبو مل قةدم قفاصيل اكفية عن إاجنازا  /خدما لك مرحةل من مراحل املرشوع ،كام أأن
التةررر املرحيل ا ألس بوعي للمشاري مل يتضمن قفاصيل وافية من أأجل رصد التةدم احملرز ع ى صعيد الةضااي،
وا إلجنازا  /ااخدما  ،والالزتاما التعاقدية ،واس تعراض ا ألداء التعاقد للعةد .وإاننا حنث الويبو ع ى قعزرز اإدارة
العةود وأليا الرصد بغية تسلمي الإجنازا /ااخدما ع ى حنو سلس ويف الوقت املناسب يف اإطار مراحل حمددة
للمرشوع ،وقعزرز التوييق فامي يتعلق بتعديل العةد.
 .12ومقنا ،ع ى سبيل الاختبار ،بفح قةررر اسحاةل ا ألس بوعي للمرحةل ا ألوىل من مرشوع املوارد البرشية ،مضن
نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،ووجدان أأن العديد من الةضااي ظلت دون حسم لفرتة طويةل قصل اإىل  83أأس بوعا.
وعالوة ع ى ذكل ،مل ُُير مكتب اإدارة مشاري النظام /أأفرقة املرشوع أأ تليل حساس ية للةضااي ،بغية فهم أأمهيهتا
يف البنية الإدارية العامة للمرشوع ،وختفيف وطأأهتا حسب ا ألولوية .وميكن للويبو أأن قنظر يف اإجراء تليل حساس ية
للةضااي اليت أأيري خالل اجامتع مكتب اإدارة مشاري النظام /جملس اإدارة املرشوع حسب أأمهيهتا.
 .13وقضمن التةررر املرحيل لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية املةدم س نواي اإىل جلنة الربانمج واملزيانية مجموع النفةا
املوهجة حنو الرشاكء امللكفني ابلتنفيه .ولحظنا خلو التةررر من أأية قفاصيل قتعلق بتةيمي أأداء الرشاكء .وميكن للويبو
أأن قنظر يف قةدمي قةررر يُ ِ ّةمي أأداء رشاكء التنفيه ااخارجيني اإىل مجعيا ادلول ا ألعضاء كجزء من قةررر مرحيل بشأأن
قنفيه نظام شامل لتصطيط املوارد املؤسس ية.
قسم اإدارة املوارد البرشية
 .14ولحظنا أأن الويبو قدمع أأقساط التأأمني املتعلةة ابسحوادث اليت قة خارج ااخدمة .وم أأننا نةدر أأن ذها
مةياس اخدما الرعاية الاجامتعية للموظفني ،فاإننا نرى أأن ذه املدفوعا ل تستند اإىل حمك رصحي يف الالحئة
التنفيهية؛ وابلتايل ميكن للويبو أأن قُوقف دمع أأقساط التأأمني لهه اسحوادث.
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 .15وقبني أأن مبل بدل الاعاةل يتحدد ع ى أأساس جدول املرقبا املعمول به يف جنيف ،بغض النظر عن ماكن
معل الزوج ،رمغ أأن الالحئة التنفيهية قن ع ى خالف ذكل .ونويص ابإعادة النظر يف ممارسة وض حد إلجاميل
املاكسب املهنية لبدل الاعاةل للزوج مبا يتوافق م نظام املوظفني ولحئته.
 .16وفامي يتعلق حبال اإعانة الإُيار ،وجدان أأنه يتعني اقباع أأحاكم التعممي الإدار يف الوقت املناسب.
 .17ولحظنا ،فامي يتعلق ببدل قعمل اللغا  ،عدم اقباع أأحاكم الةواعد ذا الصةل .وميكن للويبو اخضاع املوظفني
ملزيد من الامتحاان إليبا اس مترار اإقةاهنم للغا اليت حيصلون عهنا ع ى البدل ،وإاعادة النظر يف منح بدل قعمل
اللغا املس مترة عند نةل املوظف أأو قعيينه يف منصب جديد يتطلب إاقةان لغة ما إاقةاان اتما حبمك قعيينه.
 .18ولحظنا ،يف حال العمل الإضايف ،عدم الامتثال ملتطلبا التعممي الإدار  .ونويص بتعزرز الضوابط
ادلاخلية لضامن الامتثال الاكمل ملتطلبا التعممي الإدار املتعلةة ابلعمل الإضايف.
 .19ولحظنا عدم الالزتام بن وروح الالحئة التنفيهية فامي يتعلق بدف بدل الوظيفة ااخاص .وبتعني ع ى الويبو
اقباع البندرن  3.11و  3.22من أأحاكم الالحئة ،عندما قأأذن بمتديد بدل الوظيفة ااخاص لأك ر من  12شهرا يف
ظروف اس تثنائية.
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مةدمة
نطاق املراجعة وهنجها
ُ .1أس ِند اإىل املراقب املايل ومراج اسحسااب العام للهند همم ُة مراجعة حسااب املنظمة العاملية للملكية الفكرية
بناء ع ى موافةة ادلورة ا ألربعني االعادية العرشرن) للجمعية العامة للويبو
االويبو) للس نوا املالية من  2012اإىل ً 2017
أ
اليت عُةد يف جنيف يف الفرتة من  26سبمترب اإىل  5أكتوبر ُ .2011وحيدَّد نطاق املراجعة وفة ًا للامدة  10.8من النظام
املايل واملبادئ الواردة يف مرفق ذكل النظام.
 .2وقد ُأج ِريت مراجعة حسااب الس نة املالية  2014وفة ًا اخطة مراجعة حسااب ُو ِضعت ع ى أأساس تليل
املاطر ااخاص ابلويبو اذل أأجرينا  .ومشل معلنا مراجعة البياان املالية للويبو ،ومراجعة "نظام ختطيط املوارد
املؤسس ية" ،ومراجعة فسم اإدارة املوارد البرشية .واع ُت ِمد ع ى أأعامل املراجعة ادلاخلية للحسااب  ،عندما لزم ا ألمر،
اعامتد ًا همن ًيا.
 .3ون ُو ِقش م الإدارة ما أأسفر عنه ذه املراجعا من نتاجئ هممة ،و ُأحيلت بعد ذكل اإلهيم من خالل الرسائل
امل ُ َّ
وهجة اإىل الإدارة .وررد يف ذها التةررر أأمه ذه النتاجئ ،بعد جتميعها بشلك مناسب.

معايري مراجعة اسحسااب
ُ .4أج ِريت مراجعة اسحسااب وفة ًا للمعايري ادلولية ملراجعة اسحسااب الصادرة عن الاتاد ادلويل للمحاس بني ،واليت
اعمتدذا فريق املراجعني ااخارجيني سحسااب ا ألمم املتحدة ،وواكلهتا املتصصصة ،والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية ،ومعايري
مراجعة اسحسااب للمنظمة ادلولية للمؤسسا العليا ملراجعة اسحسااب  ،واملادة  10.8من نظام الويبو املايل،
والاختصاصا الإضافية اليت قنظم مراجعة حسااب الويبو ع ى النحو امل ُ َّبني يف مرفق النظام املايل.

الإدارة املالية
 .5واش متلت مراجعتنا للحسااب ع ى مراجعة للبياان املالية ،من أأجل التأأكد من عدم وجود أأخطاء جوذرية ،ومن
استيفاء متطلبا املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام .وقد اعمتد الويبو املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام يف
س نة  ،2010واعمتد املعايري رمق  28و 29و 30من املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام املتعلةة اب ألدوا املالية خالل
س نة .2013

رأأ مراج اسحسااب يف البياان املالية لعام 2014
 .6إان َّين ُملكَّ ٌف ،طب ًةا لختصاصا مراج اسحسااب ااخار ي ،ابإبداء الر أأ يف بياان الويبو املالية للفرتة املالية
املنهتية يف  31ديسمرب  .2014ومل تكشف مراجع ُة البياان املالية للفرتة املالية  2014عن أأ َمواطن ضعف أأو أأخطاء
بناء ع ى ذكل ،أأ ُ
بديت ر أأ ًاي غري مشفوع
أأعتربذا جوذري ًة فامي يتعلق بدقة البياان املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا .و ً
بتحفظٍ يف بياان الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2014

املؤرشا املالية الرئيس ية
.7

فامي ييل املؤرشا املالية الرئيس ية اجلدررة ابذامتم ادلول ا ألعضاء:
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الفائض /العجز التشغييل
 .8ميثل الفائض /العجز الفرق بني اإررادا الويبو ومرصوفاهتا خالل العام .ويف عام  ،2014حةةت الويبو فائضا
قدر  37مليون فرنك سويرس  ،بزايدة  145ابملائة ابملةارنة م فائض عام  ،2013وزايدة  89 7ابملائة ابملةارنة م فائض
عام .2012

 .9ووجدان أأن التحسن يف ا ألداء املايل يف عام  ،2014ابملةارنة م ا ألداء املايل يف عايم  2013و  2012يُعزى
أأساسا اإىل زايدة أأنشطة معاذدة الرباءا  ،اليت شلكت  76ابملائة من مجموع اإررادا الويبو يف عام .2014
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التحليل حبسب لك قطاع
 .10وفامي ييل الإررادا واملرصوفا والفائض/العجز يف خمتلف الةطاعا :

ااملبال بألف الفرناك السويرسية)
اتاد معاذدة
التعاون بشأأن
الرباءا
281 318
242 133
39 185

الةطاع

املموةل من الاشرتااك

الإررادا
املرصوفا
الفائض/العجز

18.817
17 560
1 257

الإررادا
املرصوفا
الفائض/العجز

19 277
19 068
209

261 181
242 349
18 832

الإررادا
املرصوفا
الفائض/العجز

18 631
18 424
217

253 183
232 104
21 079

الإررادا
املرصوفا
الفائض/العجز

18 080
18 954
- 874

210 345
234 316
-23 971

عام 2014
اتاد مدريد

اتاد لذا

اتاد لش بونة

حسااب خاصة

57 285
57 330
- 45
عام 2013
58 456
59 749
- 1 293
عام 2012
54 329
56 159
- 1 830
عام 2011
53 731
57 838
- 4 107

3 927
7 322
- 3 395

764
792
-28

8 069
8 069
0

4 531
7 603
- 3 072

1 308
852
456

6 858
6 858
0

3 442
6 854
- 3 412

390
734
- 344

7 021
7 021
0

3 260
5 981
- 2 721

215
752
- 537

7 506
7 506
0

 .11وبل املعامل الرتجيحي جملموع اإررادا معاذدة الرباءا نس بة  106ابملائة يف فائض عام  ،2014ا 124.5ابملائة
يف عام  .)2013وع ى ذها ،يتأأثر الفائض/العجز يف الويبو بصورة رئيس ية ابلفائض/العجز يف أأداء معاذدة الرباءا .
 .12ويف عام  ،2014اخنفضت املرصوفا بنس بة واحد ابملائة ،وارقفعت الإررادا بنس بة  5.28ابملائة عن عام
2013؛ ما أأدى اإىل فائض قدر  37مليون فرنك سويرس  ،أأ بزايدة قدرذا  145ابملائة عن عام .2013

الإررادا
 .13ويف عام  ،2014بل مجموع اإررادا الويبو  370 2مليون فرنك سويرس  ،بزايدة قدرذا  18 6مليون فرنك
سويرس ابملةارنة م مجموع اإررادا عام  2013البال  351 6مليون فرنك سويرس .



ُتعرض تقارير القطاعات في شكل يمثل مختلف االتحادات والقطاعات التي تتألف منها المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
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 .14واكنت الإررادا املتأأقية من معاذدة الرباءا  ،كام ذو مبني أأعال  ،أأكرب مصدر من مصادر الإررادا خالل
عام  ،2014فاكنت متثل  76ابملائة من مجموع الإررادا  .وقد زاد الإررادا املتأأقية من معاذدة الرباءا يف عام 2014
بنس بة  7.7ابملائة ابملةارنة م عام  .2013واس متر نشاط املعاذدة يف الزتايد ،وبل اإجاميل عدد الطلبا املُودَعة يف
عام  2014حوايل  214 900طلب مةابل  205 270طلب يف عام  2013و 195 334طل ًبا يف عام .2012
 .15واكنت اررادا اتاد مدريد متثل اثين أأكرب مصدر لإررادا املنظمة ،حيث بلغت نسبهتا  15.5ابملائة من مجموع
الإررادا  .واخنفضت الإررادا املتأأقية من اتاد مدريد بنس بة  2ابملائة ابملةارنة بعام  .2013وشهد عام  2013منوا يف
الإررادا قدر  7.6ابملائة ابملةارنة م عام  .2012واخنفضت الإررادا املتأأقية من اتاد لذا بنحو  604 000فرنك
سويرس ابملةارنة م العام السابق.
املةررة وقدرذا  17 9مليون فرنك سويرس متثل  4.8ابملائة من مجموع
 .16واكنت الإررادا املتأأقية من الاشرتااك ّ
الإررادا  ،يف حني مثلت الإررادا املتأأقية من املساذام الطوعية املس تلمة يف اإطار اسحسااب ااخاصة وقدرذا 8 9
مليون فرنك سويرس  2.4ابملائة من مجموع الإررادا .

املرصوفا
 .17ويف عام  ،2013بلغت مرصوفا الويبو  333 2مليون فرنك سويرس  ،أأ أأهنا اخنفضت بنس بة  1ابملائة
ابملةارنة م مجموع مرصوفا عام  2013البالغة  336 5مليون فرنك سويرس .
 .18ونظرا لطبيعة العمل اذل اضطلعت به املنظمة ،اكنت نفةا املوظفني أأكرب مرصوفا املنظمة يف عام ،2014
اإذ بلغت  216 4مليون فرنك سويرس  ،مبا نسبته  64.9ابملائة من مجموع املرصوفا  ،وبزايدة قدرذا  1.1ابملائة يف عام
 2014ابملةارنة م عام .2013
 .19وظلت ااخدما التعاقدية متثل اثين أأكرب مرصوفا الويبو يف عام  ،2014حيث بلغت  63 6مليون فرنك
سويرس  .مبا نسبته  19.1ابملائة من مجموع املرصوفا  .واخنفضت ذه ااخدما بنس بة  2.2ابملائة ابملةارنة م
عام .2013
 .20وبلغت مرصوفا التشغيل  20 9مليون فرنك سويرس يف عام  ،2014مبا نسبته  6.3ابملائة من مجموع
املرصوفا اليت تكبدهتا الويبو .وقد اخنفضت مرصوفا التشغيل بنس بة  1.3ابملائة ابملةارنة م عام .2013
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 .21وبلغت مرصوفا ا ألسفار واملنح  15 4مليون فرنك سويرس يف عام  ،2014مبا نسبته  4.6ابملائة من مجموع
املرصوفا  .وقد اخنفضت ذه املرصوفا بنس بة  20ابملائة ابملةارنة م عام .2013
 .22وبلغت مرصوفا الإمدادا واملواد  1 8مليون فرنك سويرس يف عام  .2014وقد اخنفضت بنس بة
 44.8ابملائة ابملةارنة م عام .2013

الوض املايل
 .23ويف  31ديسمرب  ،2014بل صايف أأصول املنظمة  245 8مليون فرنك سويرس  ،وبل مجموع ا ألصول 4
 969مليون فرنك سويرس  ،وبل مجموع ااخصوم  723 6مليون فرنك سويرس  .واكن صايف ا ألصول قد زاد اإىل 8
 245مليون فرنك سويرس يف هناية عام  ،2014ابملةارنة م  208 6مليون فرنك سويرس يف هناية عام  ،2013نتيجة
تةق فائض قدر  37مليون فرنك سويرس يف عام .2014

أأداء املزيانية
 .24وقةوم الويبو ابإعداد مزيانية الثنائية .ويف  12ديسمرب  ،2013وافةت مجعيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو ع ى
مزيانية الثنائية  15/2014وقدرذا  647مليون فرنك سويرس  .ووفةا للمزيانية الس نوية اليت أأعدهتا الويبو حسب املعايري
احملاسبية ادلولية ،بل مجموع اإررادا املزيانية  378 7مليون فرنك سويرس يف عام  ،2014أأ بزايدة قدرذا 4
 27مليون فرنك سويرس ع ى املبال املُةدَّرة يف املزيانية .وبل مجموع املرصوفا للعام نفسه  308 8مليون فرنك
سويرس  ،أأ ابخنفاض قدر  28 2مليون فرنك سويرس عن قةدررا املزيانية.

تسينا أُدخلت ع ى البياان املالية لعام  2014نتيجة املراجعة ااخارجية
 .25وإاننا نةدر اضطالع الإدارة بتغيريا /تسينا يف البياان املالية لعام  ،2014استنادا اإىل مالحظا مراج
اسحسااب ااخار ي .وفامي ييل بعض التحسينا املهمة:
" ".1ظهر تاكليف المتويل املتكبدة خالل عام  ،2014وقدرذا  3 26مليون فرنك سويرس كبند منفصل يف بيان
ا ألداء وفةا ملا قةيض به الفةرة  102من املعيار  1من املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام.
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" ".2وظهر أأثر التغري يف أأسعار الرصف ع ى الس يوةل وما يعادلها ،اذل حةق زايدة قدرذا  2 14مليون فرنك
سويرس يف بيان التدفةا النةدية ،وفةا ملا قةيض به الفةرة  39من املعيار  2من املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع
العام.
" ".3و ُشطب  219صنفا مفةودا من أأصناف املزون بلغت قميهتا الرشائية  759 439فرناك سويرساي ،وقميهتا بعد
الاس هتالك  5 656فرناك سويرساي.
" ".4و ُأعيد قةيمي رضائب الولاي املتحدة الةابةل لالسرتداد تت اسحسااب املدينة امعامال الرصف) للحصول ع ى
الةمية العادةل وفةا للمعيار  30من املعايري احملاسبية ادلولية ،و ُصنف جزء قدر ا 3 39مليون فرنك سويرس )
أكصول غري متداوةل.

نتاجئ مراجعة اسحسااب
الش ئون املالية
اسحسااب املدينة واملبال املدفوعة مةدّما واملبال املدفوعة قبل اس تحةاقها
 .26وميثل الرصيد تت حساب الرضائب ا ألمرركية الةابةل لالسرتداد الرضائب ع ى دخل موظفي الويبو العاملني يف
الولاي املتحدة ا ألمرركية ،اليت قدفعها الويبو نيابة عهنم ،وتسددذا الولاي املتحدة لحةا وفةا لقفاق وقعته الويبو
والولاي املتحدة الامرركية.
 .27ومنه عام  2002حىت عام  ،2014قدمت الويبو مطالبا بل مجموعها  7 166 818دولرا أأمرركيا اإىل الولاي
املتحدة لسرتداد الرضائب املدفوعة نيابة عن موظفهيا ،وقلةت مهنا  3 170 887دولرا أأمرركيا ا أأ  44.2ابملائة) .بيد
أأن الويبو مل تمتكن من التوفيق بني املبال املسددة واملطالبا ؛ اإذ مل تدد السلطا الرضيبية ا ألمرركية املس تفيد من
الرضيبة ،أأو قفاصيل املبال املسددة ع ى مر الس نني .وقبني من الاطالع ع ى املراسال م السلطا الرضيبية
ا ألمرركية أأن الولاي املتحدة طعنت ،يف بعض اسحال  ،يف مطالبا الويبو ابلسداد.
 .28وذكر الويبو أأنه ما من سبب وجيه يدعوذا اإىل التشكيك يف سداد ذه املبال .
 .29ونرى أأنه س يكون من املناسب التعجيل ابإجراءا التسوية م السلطا الرضيبية ا ألمرركية.
التوصية 1
ميكن للويبو أأن ّترسع اإجراءا تسوية املطالبا املس تحةة م السلطا الرضيبية ا ألمرركية.
 .30وقبلت الويبو التوصية ،و أأشار اإىل أأنه ل ميكن اس تكامل اجراءا التسوية اإل اإذا قدمت السلطا الرضيبية
ا ألمرركية التفاصيل الاكفية للمبال املسددة للمنظمة.

عدم الإفصاح عن ا ألصول الرتايية
 .31ووفةا لإطار س ياسة ا ألمم املتحدة للمعايري احملاسبية ادلولية ،ورمغ أأن ا ألمم املتحدة لن قعرتف اب ألصول الرتايية،
فاإن املالحظا ع ى الةوامئ املالية سوف قتضمن وصفا دقيةا ألصول ترايية هممة.
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 .32ولحظنا أأن الويبو مل قُفصح يف بياانهتا املالية عن قفاصيل ا ألصول الرتايية مبا يف ذكل "املصنفا الفنية" .ولحظنا
أأيضا أأن قةررر التحةق املاد اذل ُأجر عام  2014أأفاد بفةد  13عنرصا مصنفا ع ى أأنه "مصنفا فنية" امهنا أأربعة
عنارص رمبا اكنت يف الغرف ،لكن قعهر الوصول اإىل ااخزائن املغلةة).
 .33و أأشار الويبو اإىل أأن املعايري احملاسبية ادلولية ل قتطلب الإفصاح عن ا ألصول الرتايية غري املةيدة يف البياان
املالية .بل اإن ذه ا ألصول ل قُةيد ،وفةا لتوجيه فرقة معل ا ألمم املتحدة اسحالية املعنية اب ألصول الرتايية ،يف البياان
املالية.
التوصية 2
ميكن للويبو أأن قُفصح عن قفاصيل ا ألصول الرتايية ،مبا فهيا ا ألعامل الفنية ،يف مالحظا ع ى الةوامئ املالية ،وميكهنا اختاذ
خطوا لتعزرز النظم ا ألمنية ملن قعرض ذه ا ألصول ملزيد من ااخسائر.
 .34وقبلت الويبو التوصية ،واقرتحت مناقشة مسأأةل ا ألصول الرتايية يف الاجامتع املةبل لفريق معل الامم املتحدة يف
أأكتوبر عام  .2015وعةب ذكل ،س يجر النظر يف اإماكنية الإفصاح عهنا بصورة أأك ر قفصيال لغرض الةوامئ املالية لعام
 .2015و أأضافت أأنه عند نرش قعلامي التعممي الإدار اجلديدة بشأأن اإدارة ا ألصول ،س تة مسؤولية مجموعة املصنفا
الفنية ع ى عاقق شعبة البىن التحتية للمباين ،وس ُتطبق قدابري خمتلفة ،مبا يف ذكل قعزرز النظم ا ألمنية.

التوفيق بني بيان مةارن للمزيانية وبيان ا ألداء املايل
 .35ويعرض البيان املايل ااخامس ،اذل يعد جزءا من الةوامئ املالية الس نوية للويبو لعام  ،2014املةارنة بني املبال
املدرجة يف املزيانية واملبال الفعلية ،واكن ذناك قبارن جوذر بيهنام يف العديد من بنود الإررادا واملرصوفا .
 .36وقتطلب الفةرة  14اج) من املعيار  24من املعايري احملاسبية ادلولية أأن قُةَ ِّدم املةارنة بني املبال املدرجة يف املزيانية
واملبال الفعلية ،وبشلك منفصل للك مس توى من مس تواي الرقابة الترشيعية عن طريق مالحظة اإفصاح ،قفسريا
لالختالفا اجلوذرية بني املبال املدرجة يف املزيانية اليت يتحمل الكيان مس ئوليهتا بصورة علنية واملبال الفعلية ،ما مل ركن
ذها التفسري قد ورد يف واثئق عامة أأخرى صدر ابلقرتان م البياان املالية ،وقضمنت املالحظا علهيا اإحاةل اإىل
قكل الواثئق.
 .37ووفةا للمالحظة  ،22يةدم قةررر أأداء الربانمج لعام  ،2014قفسريا للتغيريا اليت طر أأ ع ى لك من املزيانية
ا ألصلية والهنائية بعد التحويال  ،والاختالفا اجلوذرية بني املزيانية واملبال الفعلية .ولحظنا أأن قةررر أأداء الربانمج
لعام  2014مل ركن جاذزا حىت وقت املراجعة.
 .38و أأشار الويبو اإىل أأن البياان املالية ااختامية املدقةة قُةَدم ،معوما ،اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف نفس وقت
قةدمي قةررر أأداء الربانمج ،و أأنه ليس من الرضور تكرار ذه املعلومة يف كتا الوييةتني .وقد أأبلغت الويبو يف عام
 ،2015أأنه من املتوق قةدمي قةررر أأداء الربانمج اإىل دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف شهر يوليو ،يف وقت سابق ع ى
البياان املالية.
التوصية 3
ميكن للويبو النظر يف اإعداد قةررر أأداء الربانمج قبل اختتام املراجعة املالية ،أأو قةدمي قفسري للتبارن بني املزيانية واملبال
الفعلية يف البياان املالية ،وفةا للمعيار  24من املعايري احملاسبية ادلولية.
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 .39ورصحت الويبو بأأنه س تجر  ،أأيناء املراجعة يف املس تةبل ،مشاركة مرشوع قفسري أأوجه التبارن يف املوارد،
اذل ُأعد لغرض قةررر أأداء الربانمج.

التأأخر يف اس تالم الرسوم
 .40ووفةا للفةرقني  272و  273من املبادئ التوجهيية للويبو بشأأن معاجلة الطلبا من خالل ماكقب اس تالم
الطلبا ادلولية مبوجب معاذدة الرباءا  ،اليت دخلت حزي التنفيه بدء من 1يوليو ، 2013وقُةرأأ ابلقرتان م الةاعدة
 2.15اج) و اد) والةاعدة  1.16اج ) واد) من الالحئة التنفيهية ملعاذدة الرباءا  ،فاإنه ينبغي ملاكقب الاس تالم ،أأ
تول لك شهر اإىل املكتب ادلويل وإاىل اإدارة البحث ادلويل ع ى التوايل ا ألموال اليت ورد
ماكقب امللكية الفكرية ،أأن ّ ِ
كرسوم اإيداع للطلبا ادلولية ،ورسوم البحث خالل الشهر السابق .وعند تويل رسوم الإيداع ادلويلُ ،يب ع ى
ماكقب امللكية الفكرية أأن قُب ِل ّ املكتب ادلويل عن طريق الرسائل ،أأو الفاكس أأو يف شلك اإلكرتوين ،رمق الطلب ادلويل
وامس مةدم الطلب وإاجاميل مبل رسوم الإيداع ادلويل.
 .41ولحظنا أأن مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني ل يتب ا ألحاكم املهكورة؛ اإذ لوحظ ،خالل عام ،2014
وجود فرتا قأأخري طويةل قرتاوح ما بني  3اإىل  12شهرا يف اس تالم الرسوم من املكتب .وقد طر أأ مؤخرا بعض التحسن
ع ى اس تالم الرسوم من املكتب ،لكن ل رزال متوسط فرتا التأأخري رزيد ع ى الثالية أأشهر.
 .42و أأشار الويبو اإىل أأن املكتب ادلويل اكن ،لفرتة طويةل ،ع ى اقصال منتظم م مكتب ادلوةل للملكية الفكرية
بشأأن قوقيت تويل رسوم الإيداع ادلولية ورسوم املعاجلة.
التوصية 4
ميكن للمكتب ادلويل النظر يف تكثيف هجود لتلةي الرسوم من ماكقب امللكية الفكرية يف الوقت املناسب.
 .43وقبلت الويبو التوصية .و أأشار اإىل أأن ماكقب ادلوةل للملكية الفكرية ترز قةدما مس مترا يف ذها الصدد ،ومنه
بداية عام  ،2015اخنفض متوسط وقت تويل الرسوم اإىل يالية أأشهر ،ما يُعد تس نا ملحوظا ابملةارنة م الفرتة نفسها
يف عام  .2014و أأضافت أأن املكتب ادلويل ملزتم مبواصةل العمل م ماكقب ادلوةل للملكية الفكرية بشأأن ذه املسأأةل،
وميكن قوق حدوث املزيد من التحسينا يف املس تةبل الةريب.

نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
معلوما أأساس ية
 .44ويف عام  ،2003اختار الويبو التنفيه املرحيل لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،م موافةة ادلول ا ألعضاء ع ى
قنفيه مرشوع نظام الإدارة املتاكمةل ا )AIMSاذل لىب احتياجا الويبو إلعداد التةاررر املالية وقةاررر املزيانية.
واكمتل مرشوع نظام الإدارة املتاكمةل يف الوقت احملدد ويف حدود املزيانية ،واس ُتخدم بفعالية منه عام  .2004ويف
عام  ،2008وافةت ادلول ا ألعضاء ع ى مرشوع النظام املايل ولحئته واملعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام ااملرشوع
املايل /احملاس يب) اذل قضمن قنفيه وحدا منطية للمشرتاي وإادارة ا ألصول .وبد أأ ،يف ينارر  ،2010تشغيل النظام
املايل /احملاس يب).
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 .45ويف سبمترب  ،2010وافةت ادلورة الثامنة وا ألربعون للجمعيا ع ى قنفيه نظام شامل ومتاكمل لتصطيط املوارد
املؤسس ية ،وذكل هبدف:


تديث الوظائف ا ألساس ية يف جمال الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء؛



تسني كفاءة وإانتاجية معليا الإدارة والتنظمي؛



قعزرز الةدرة ع ى اإمداد ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل والإدارة مبعلوما أأفضل.

تزود اجملموعة
 .46وُير قنفيه نظام التصطيط للموارد املؤسس ية من خالل مجموعة من املرشوعا املرتابطة .وسوف ّ
ا ألوىل من املرشوعا الويبو مبجموعة شامةل من ا ألدوا لتعزرز اإدارة املوارد البرشية ،مبا يف ذكل اإدارة الوظائف،
واملزااي واملس تحةا  ،واملرقبا  ،والتوظيف ،و أأداء املوظفني ،والتعمل ،والتطورر.
تزود اجملموعة الثانية من املرشوعا الويبو مبجموعة من ا ألدوا لتعزرز قنفيه مرشوع الإدارة الةامئة ع ى
 .47وسوف ّ
النتاجئ ،مبا يف ذكل التصطيط لفرتة الس نتني ،والتصطيط الس نو للعمل ،والتنفيه والرصد وقةيمي ا ألداء وإاعداد التةاررر.
وسوف تُس تخدم ا ألداة التحليلية للمعلوما الاس تصباراقية التجارية من أأجل دمع اإدارة ا ألداء املؤسيس .وم اإحراز قَةدُّم
يف مجي اجملموعا  ،سيتوفر املزيد من البياان يف نظام التصطيط للموارد املؤسس ية ،وسوف يتيح برانمج املعلوما
الاس تصباراقية التجارية قدرُييا ،تسني التةاررر املُةدَّمة اإىل ادلول ا ألعضاء والإدارة واملوظفني عن ا ألداء التنظميي والنتاجئ
واملوارد البرشية واملالية.
 .48وسوف ق ّ ُِعزز اجملموعة الثالثة من املرشوعا ا ألنظمة املتعلةة ابملالية واملشرتاي وا ألسفار ،من خالل اإدخال
قغيريا يف شلك ا ألنظمة وتسيهنا؛ ما ميكّن من اإُياد وظائف جديدة ،وإادخال تسينا يف اإجراءا العمل وقةدمي
وحدا جديدة.
سس تسني اإدارة العالقة م العمالء ،من خالل دمع مرشوعا ق ِ ّ
ُوهجها ا ألعامل،
 .49وسوف تُريس اجملموعة الرابعة أُ َ
مثل أأدوا الةوامئ الربيدية ،وقواعد بياان هجا القصال ،وإادارة النفاذ اإىل النظم ،وتليال العمالء.
 .50ويعد نظام ختطيط املوارد املؤسس ية عامال حاسام ،ورشطا أأساس يا لمتكني الويبو من تديث اجراءاهتا الإدارية
والتنظميية ا ألساس ية للعمليا التجارية .ومن شأأن ذها النظام أأن:
 يوفر ا ألمتتة والتاكمل ا ألفةي الالزمني لزايدة الإنتاجية وتسني الكفاءة من خالل جعل العمليا أأك ر اس تجابة
و أأك ر قدرة ع ى خدمة ا ألعامل التجارية؛


تديث همام الويبو ا ألساس ية يف جمال الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء؛



قعزرز الةدرة ع ى اإمداد ادلول ا ألعضاء والإدارة مبعلوما أأفضل بشأأن ا ألداء والانتفاع ابملوارد؛



املساعدة يف ضامن الامتثال ل إالطار التنظميي من خالل اإنفاذ ذيلك املسؤولية واملساءةل والسلطة.

املراجعة ادلاخلية والتثبت والتحةق ع ى حنو مس تةل
 .51وخض قنفيه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية للمراجعة من جانب شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
االشعبة) يف الفرتة من  2013اإىل  .2014و أأجر الشعبة "اس تعراض نةل البياان اإىل نظام اإدارة املوارد البرشية
املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 12

WO/PBC/24/5
18

اجلديد" ،ومتصض الاس تعراض عن قوصيتني ،أأكد الويبو قنفيهذام يف يوليو  ،2014واعتربهتام شعبة التدقيق ادلاخيل
مغلةتني.
 .52وقعاقد الويبو م أأحد مزود ااخدمة ااخارجيني؛ رشكة غارقرن لالستشارا ا)Gartner Consulting
لالضطالع ،خالل النصف الثاين من عام  ،2013ابس تعراض ألغراض التحةق من نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
والتصديق عليه ع ى حنو مس تةل .وحدد الاس تعراض ،اذل أُجر ع ى مدى س تة أأسابي  58 ،قوصية ،أأشار الويبو
اإىل أأهنا ن ُفه مجيعا حبلول أأبريل .2014

اسحاةل الراذنة لتنفيه مشاري نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
 .53ويف عام  ،2010رشعت الويبو يف قنفيه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية بأأربعة مجموعا من املشاري  .وحسب
الاقرتاح ا ألصيل ،اكن من املةرر أأن ينهتيي قنفيهذا حبلول هناية عام  .2015ويوحض اجلدول أأدان اسحاةل الراذنة للمشاري
يف احملفظة:
اجملموعة
منظمة الإدارة امجلاعية
املوارد البرشية
املوارد البرشية
املوارد البرشية
املوارد البرشية
املوارد البرشية
نظام الإدارة املتاكمةل
نظام الإدارة املتاكمةل
نظام الإدارة املتاكمةل
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة العالقا م العمالء
اإدارة العالقا م العمالء
اإدارة العالقا م العمالء
اإدارة العالقا م العمالء

اسحاةل
املوعد ا ألصيل
املرشوع
اكمتل
ف2011 2
وييةة رؤية

بد أأ التشغيل الفعيل
ف2012 2
الوظائف ا ألساس ية للموارد البرشية/ا ألجور
قيد التنفيه
ف2015 1
التوظيف
قيد التنفيه
ف2015 1
ااخدمة اذلاقية
خمطط
ف 2013 1حىت ف2014 1
اإدارة ا ألداء والتعمل
خمطط
ف2015 3
الرعاية الاجامتعية للموظفني
بد أأ التشغيل الفعيل
ف2013 4
قطورر نظام PeopleSoft 9.1
اس هتُ ل العمل فيه
ف2013 4
قطورر نظام PeopleSoft 9.2
ل
أ
الاس
بدأ ا تشغيل الفعيل ايف طور تةرار)
ف2013 4
أأداة جحز التهاكر عرب الإنرتنت
ل
أ
بدأ ا تشغيل الفعيل
ف2015 1
التصطيط للثنائية ا)15/14
بد أأ التشغيل الفعيل
ف2015 1
خطط العمل الس نوية
بد أأ التشغيل الفعيل
ف2015 1
الرصد والتةيمي
قيد التنفيه
ف2015 1
التصطيط للثنائية ا)17/16
بد أأ التشغيل الفعيل ايف طور الاس تةرار)
ف2015 1
اإدارة املاطر املؤسس ية
قيد التنفيه
ف2015 1
املعلوما الاس تصباراقية التجارية
فكرة
ف2015 4
خمزن بياان العميل
فكرة
ف2015 4
الانتةال اإىل خدمة املؤمترا
فكرة
ف2015 4
الانتةال اإىل نظام قطاع التمنية DSS
فكرة
ف2015 4
التةاررر املالية للعمالء

 .54واسحاةل الراذنة حملفظة املشاري يه أأنه من بني  19مرشوعا مدرجا يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،اكمتل
مرشوع واحد ،وبد أأ تشغيل س بعة مشاري  ،مهنا اينان يف طور الاس تةرار ،و أأربعة قيد التنفيه ،مهنا اينان مل يصال اإىل
مرحةل تليل بياان مؤرشا ا ألداء وتليل مدى التوافق/الاختالف .وخُطط /اس هتُ ل العمل يف يالية مشاري  ،ول
تزال أأربعة مشاري جمرد فكرة.
 .55ووفةا للجدول الزمين املعدل اذل ُأبلغت به ادلول ا ألعضاء يف التةررر املرحيل لعام  2014لنظام ختطيط املوارد
املؤسس ية ااملرفق ا ألول) ،من املةرر أأن تكمتل مشاري النظام حبلول الرب الثاين من عام 2016؛ نظرا اإىل حدوث قأأخري
 اس تُخدم مصطلح " اك متل " لوييةة الرؤية؛ اإذ مل ركن دلهيا نظام للتسلمي ،يف حني اس تخدم مصطلح "بد أأ التشغيل الفعيل" لوصف التةدم احملرز يف
املشاري اليت تُسمل يف اإطار نظام ذ أاثر قرتقب عليه.
املراقب املايل للهند C&AG
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يف اإجناز بعض املشاري  .و ألن النظام يتأألف من مشاري مرتابطة ،قعهر علينا قةيمي الفوائد العامة اليت قعود ع ى للويبو
منه.
 .56و أأكد الويبو أأنه قعهر قةيمي الفوائد العامة املس متدة من النظام؛ نظرا اإىل أأن العمل يف احملفظة ل رزال جاراي.
التوصية 5
ميكن أأن تس متر الويبو يف اس تكشاف س بل للحد من التأأخري سواء ع ى مس توى املرشوع ،أأم ع ى مس توى احملفظة يف
قنفيه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،حىت يتس ىن الانهتاء من املرشوع وفةا للجدول الزمين املعدل ،اذل س ُيعرض
ع ى ادلول ا ألعضاء يف سبمترب .2015
 .57ووافةت املنظمة ع ى رضورة وض حد للتأأخري .وإادرااك مهنا ملثلث الةيود ع ى اإدارة املشاري املمتثل يف التلكفة
واجلودة والوقت ،شدد ع ى اجلودة والتلكفة أأك ر من الوقت ،وخاصة ملرشوع كشوف ا ألجور اذل قطلب دقة مائة
ابملائة .و أأشار الويبو اإىل أأهنا س تةدم جدول زمنيا حم َّداث جديدا يف التةررر املرحيل لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية
 2015اذل س ُيةدم اإىل ادلول ا ألعضاء ،و أأهنا س تحاول قنفيه املرشوع وفةا للجدول الزمين املُحدَّث.

التوييق
 .58ولحظنا أأن الويبو مل ركن دلهيا نظام إلدارة واثئق املشاري املضطل هبا يف اإطار نظام ختطيط املوارد املؤسس ية.
ويف ظل عدم وجود مس تودع للواثئق املتعلةة ابملشاري  ،اس ُتخدم موق وريك " "WIKIلتبادل الواثئق الإدارية م
موظفي الويبو وكهكل م املراج  .ومل قنرش بعض الواثئق ع ى وريك ،وعندما طلب املراج الواثئق غري املتاحة ع ى
وريك ،قدمهتا الويبو عن طريق الربيد الإلكرتوين ،أأو عن طريق اإضافهتا اإىل موق وريك.
 .59و أأشار الويبو اإىل أأنه نظرا لعدم وجود نظام إلدارة الواثئق ،يس تخدم مكتب اإدارة مشاري نظام ختطيط املوارد
املؤسس ية و أأفرقة املرشوع املتلفة ا ألدوا املوجودة املتاحة ،مثل نظام الإيداع وموق وريك لضامن اإيداع الواثئق،
وقيسري وصول املس تخدمني اإلهيا.
التوصية 6
ميكن للويبو أأن قعزز نظام اإدارة الواثئق ،حبيث ُحيتفظ ابلواثئق املتعلةة ابملرشوع يف ماكن واحد
 .60وقبلت للويبو التوصية .و أأشار اإىل أأنه رمغ أأن نظام و أأدوا التوييق اسحالية يؤداين الغرض ،فاإن املنظمة
ستس تفيد من نظام اإدارة احملتوى املؤسيس .وحاليا حيدد ذها النظام عنارص النطاق ذا ا ألولوية املرقفعة .وس تغتمن
الويبو الفرصة لتةيمي ما اإذا اكن ميكن حملفظة نظام ختطيط املوارد املؤسس ية أأن تكون يف طليعة املعمتدرن املس تفيدرن من
ذها لنظام املةرر قعمميه.
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تلكفة عنارص املرشوع
 .61وررد أأدان قةس مي التلكفة والتلكفة املةدرة يف هناية املرشوع:

االتلكفة ابلفرناك السويرسية)
العنرص
اس تضاف َة الربامج التطبيةية
رشاء الربجميا وصيانهتا
موظفو املشاري
موارد بدل املس تخدمني
الرشاكء ااخارجيني امللكّفني ابلتنفيه
التدريب
القصال وغريذا
اجملموع اللكي

التلكفة املدرجة يف املزيانية
1 383 360
3 989 738
5 564 680
2 703 800
9 896 109
1 253 780
550 000
25 341 467

التلكفة املةدرة يف هناية املرشوع
674 911
3 095 862
8 772 279
1 912 510
10 199 546
474 673
208 916
25 338 698

 %من التلكفة املدرجة يف املزيانية
48.79
77.60
157.64
70.73
103.07
37.86
37.98
99.99

 .62ورمغ موافةهتا ع ى مرشوع ختطيط موارد املؤسس ية ،اكن الةلق ي ُساور ادلول ا ألعضاء إازاء التلكفة الإجاملية
للمرشوع .وطالبوا برضورة أأن قصف التةاررر اليت س تةدهما الويبو خطوا حمددة ُير اختاذذا لحتواء تاكليف
املرشوع .و أأحد جوانب التلكفة الإجاملية اليت اسرتعت انتبا ادلول ا ألعضاء بصورة خاصة اكن املبل املص ملوظفي
املشاري وبدل املس تخدمني والرشاكء ااخارجيني امللكّفني ابلتنفيه.
 .63ولحظنا ما ييل:
" "1أأن تلكفة موظفي املرشوع ،وبدل املس تخدمني والرشاكء ااخارجيني امللكّفني ابلتنفيه بلغت  82.42ابملائة
من تلكفة املرشوع مةابل التةدرر ا ألصيل وقدر  71.68ابملائة .واستند ذه التةدررا إاىل فرضية
الانهتاء من مجي املشاري حبلول الرب الثاين من عام .2016
وذكر املنظمة أأنه من غري املتوق أأن يتجاوز املبل املةدَّ ر للرشاكء ااخارجيني التةدررا ا ألصلية ،أأما تلكفة
موظفي املشاري  ،مفن املر ح أأن قتجاوز املبال املةدرة بسبب زايدة اس تخدام املوارد ادلاخلية للةيام
بأأنشطة مثل التدريب والقصال  ،كام ورد سابةا يف التةررر املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام
 2014املة َّدم اإىل ادلول ا ألعضاء .و أأضافت أأن تلكفة ا ألفراد امن ادلاخل وااخارج ع ى حد سواء) اكنت
أخهة يف الزتايد ،يف الوقت اذل اخنفضت فيه ،بصورة ملحوظة ،تلكفة التكنولوجيا ،مثل ا ألهجزة
والربجميا  ،اليت جر العادة أأن تكون مرقفعة .وذلكل ،فاإن نس بة التاكليف الإجاملية املصصة ل ألفراد
يف مرشوع قنفيه يه الن أأع ى بكثري مما اكنت عليه يف املايض.
" "2وستتحةق وفورا يف عنرص "التدريب" ا 62.14ابملائة) و"القصال وغريذا" ا 62.02ابملائة) يف
املرشوع اسحايل لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية .وع ى حنو وييق الصةل ،حةةت الويبو أأيضا وفورا يف
عنرص "التدريب" ا 75.5ابملائة) و"القصال وغريذا" ا 60.9ابملائة) أأيناء قنفيه مرشوع سابق ،وذو
الوحدا اسحاسوبية لضامن الامتثال للمرشوع املايل /احملاس يب .ويوحض ذها رضورة اإعادة النظر املهنجية
املس تخدمة يف حساب تلكفة لك عنرص من عنارص التلكفة.
وذكر املنظمة أأهنا اس تعرضت املزيانية املةدرة والفعلية للمرشوع املايل /احملاس يب بغية فهم "الوفورا "،
وحماوةل قطبيةها ع ى قةدررا مزيانية مرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية ،م اسحرص ع ى عدم افرتاض أأن
ذه الوفورا تدث دامئا .ووفةا لفرتاضا خطط التدريب ا ألصلية قُةام ادلورا التدريبية بصورة
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منوعة داخل املوق وخارج املوق  ،وسعت الويبو اإىل قةدمي الغالبية العظمى من ادلورا من خالل املوارد
ادلاخلية ،ومل قُةيد تاكليف ذه ادلورا يف مزيانية التدريب ،نظرا اإىل تميل تلكفة ا ألفراد اذل يةدمون
ذه ادلورا ع ى بند موظفي املشاري  ،وفةا للمامرسا احملاسبية املعيارية يف الويبو .و أأضافت أأنه ي ُبتت
قوة املهنجية املتبعة يف حساب التلكفة ،و أأهنا اس ُتخدمت يف حساب ا ألموال الالزم قأأميهنا لتسلمي مرشوع
ما ،ل يف حساب الكيفية اليت س يجر هبا التسلمي الفعيل للخدما  .و أأن الويبو ُجتر  ،يف هناية لك
مرشوع ،معلية لس تخالص ادلروس املس تفادة.
 .64وإاننا نةدر اجلهود اليت قبهلها الويبو للحد من تاكليف التدريب .اإل أأنه ،يف ضوء التجاوز املتوق لتلكفة موظفي
املشاري والرشاكء ااخارجيني امللكّفني ابلتنفيه ،وتةيق وفورا يف عنرص "التدريب" و"القصال وغريذا" ،فاإننا نرى
أأن ذناك حاجة لإعادة النظر يف مهنجية حساب التلكفة.
التوصية 7
ميكن للويبو أأن قتخه خطوا ملواصةل قعزرز مهنجية حساب التلكفة ،حىت ل يوجد قبارن كبري بني التلكفة يف املزيانية
والتلكفة الفعلية للعنارص الفردية ع ى مس توى احملفظة.
 .65وذكر الويبو أأهنا س تةدم مزيانية مع َّدةل للمحفظة حبسب املرشوع وعنرص التلكفة يف التةررر املرحيل لتصطيط
املوارد املؤسس ية لعام  2015اذل س ُيةدم اإىل ادلول ا ألعضاء .وم قبولها لرضورة تليل التفاوات الواسعة ،أأكد
الويبو أأنه س يكون ذناك دامئا اختالف بني التاكليف يف املزيانية والتاكليف الفعلية ،وخباصة فامي يتعلق مبرشوع متعدد
الس نوا مثل مرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية .ويف الوقت اسحارض ل قوجد قفاوات خضمة بني املزيانية والتاكليف
الفعلية حملفظة املرشوع كلك ،و أأهنا قبهل لك هجد ممكن للحد ،قدر الإماكن من ذه التفاوات .

البنية ا إلدارية الشامةل
 .66ويف التةررر املرحيل بشأأن قنفيه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ) ،(WO/PBC/18/12أأشار الويبو اإىل أأن
الهنج املتب يف التنفيه سيتضمن اإجراء مراجعة واعية للمخاطر الرئيس ية واسحد مهنا ،من خالل اإدارة احملفظة ابإحاكم
واعامتد املامرسا املث ى .و أأضافت أأن مهنجية اإدارة املشاري " ،"PRINCE2اليت اس تخدمهتا الويبو يف اإدارة املرشوع،
قؤكد أأيضا ع ى وض ختطيط مشرتك و أأداة للمراقبة وقعهدذام.
 .67ولحظنا أأن:


الويبو نفه اسرتاقيجية قنفيه مشرتكة يف ينارر .2014



جملس اإدارة مرشوع الإدارة املتاكمةل عةد اجامتعه ا ألول يف مارس  ،2014كام أأن اللجنة التوجهيية لنظام الإدارة
املتاكمةل اجمتعت للمرة ا ألوىل يف يونيو .2014
إلدارة التغيريا اليت قطر أأ ع ى املشاري  ،ن ُفه اسرتاقيجية اإدارة التغيري رمسيا ابتداء من أأكتوبر .2014



 .68ولحظنا أأيضا من واثئق بدء العمل أأن املشاري املتلفة اقبعت س بال ش ىت يف التصطيط ،وضامن اجلودة
و أأساليب اإدارة املرشوع ،من قبيل اإدراج قفاصيل قتعلق ابسرتاقيجية اإدارة اجلودة ،واسرتاقيجية اإدارة املاطر ،وخطط
املرحةل وحدود التسامح يف مراقبة املواصفا  .ع ى سبيل املثال ،مت ،ابلتفصيل ،تديد قوقعا اجلودة ،جنبا اإىل جنب
م املعايري يف مرشوع مؤرشا ا ألداء لنظام املوارد البرشية /ا ألجور ،وذو ما مت جتاذهل يف مؤرشا أأداء نظام اإدارة
املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 16

WO/PBC/24/5
22

ا ألداء املؤسيس .وع ى نفس املنوال ،جتاذلت مؤرشا أأداء برانجمي اإدارة ا ألداء املؤسيس و أأداة جحز التهاكر عن طريق
الإنرتنت ألية ضامن اجلودة اليت مت قعريفها ابلتفصيل يف مؤرشا أأداء نظام املوارد البرشية /ا ألجور.
 .69و أأشار الويبو اإىل أأن املهنجية اليت قتبعها يف ا إلدارة املشرتكة للمشاري يه  ،PRINCE2وقد الزتمت هبا
احملفظة دامئا .ويف اإطار الاس تعراض اذل ُأجر يف عام  ،2013عزز الويبو مهنجية  ،PRINCE2جلعلها أأك ر
ارقباطا مبحفظة مرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية ،كام أأصبحت يه املهنجية املتبعة يف التنفيه والرصد املشرتك منه بداية
عام  .2014وإاننا نةدر قعزرز البنية الإدارية والهنج املشرتك عةب الاس تعراض اذل أأجرقه رشكة غارقرن والتوصية اليت
قدمهتا.

وحدة مراجعة اسحسااب
 .70و أأحد الفوائد املتوقعة احملددة يف برانمج  Business Caseاالإصدار  2.1بتارخي  )2014حملفظة مرشوع نظام
الإدارة املتاكمةل ذو الامتثال للضوابط ادلاخلية و أأمن البياان والرسية ومتطلبا قتب مراجعة اسحسااب .
 .71ولحظنا عدم وجود وحدة ملراجعة اسحسااب متوخاة يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،و أأن املراجعة ادلاخلية
وقسم الرقابة يس تصرجان البياان من قاعدة البياان ااجلداول) ويس تخدمان أأداة  ACLالغة أأوامر التدقيق) للمراجعة.
ومبا أأن الويبو قطبق أأداة اإدارة املعلوما الاس تصباراقية التجارية بوصفها نظاما للمعلوما الإدارية ،فةد تكون مفيدة
لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ،و أل مراج حسااب خار ي ،رشيطة مراعاة متطلبا املراجعة يف قطورر
ذه ا ألداة لإعداد التةاررر.
 .72و أأشار املنظمة اإىل أأن اسحوار بني الشعبة وفريق الويبو لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية بشأأن متطلبا املراجعة
قامئ ابس مترار .ومن خالل اإجراء مناقشا بني الشعبة ومرشوع املعلوما الاس تصباراقية التجارية ،س تةوم الويبو جبم
متطلبا الشعبة ملراجعة اسحسااب  ،واليت يؤمل ،بعد ذكل ،أأن ُقدمج وقُتاح للشعبة ولسائر أأحصاب املصاحل.
التوصية 8
ميكن للويبو أأن تس متر يف القصال م خمتلف أأحصاب املصاحل ،وإاعداد خطة معل حمددة زمنيا لتوليد قةاررر حسب
الطلب /اس تثنائية.
 .73وقبلت الويبو التوصية .ويف اإطار ا ألنشطة اجلارية ألداة املعلوما الاس تصباراقية التجاريةُ ،عةد اجامتع شهر م
أأحصاب املصاحل لتحديد متطلبا قةدمي التةاررر ووصفها وإاعطاهئا أأولوية.

اإدارة العةود
 .74ومبوجب العةد املربم بني الويبو ورشكة س يدار لالستشارا " " Cedar Consultingااململكة املتحدة)
االرشيك ااخار ي امللكف ابلتنفيه) ،اكن من املةرر قنفيه نظام اإدارة الوظائف الرئيس ية للموارد البرشية وا ألجور يف
غضون  15شهرا بدء من  1أأغسطس  ،2012مببل قدر  1 997 925فرناك سويرساي .اإل أأنه حدث قأأخري لأك ر من
 11شهرا يف الانهتاء من املرحةل الهنائية ،كام اكنت ذناك قأأخريا قرتاوح ما بني شهررن ومثانية أأشهر يف الانهتاء من
مراحل خمتلفة ،كام يتبني من اجلدول التايل:
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املرحةل/املعمل
بدء العمل والتعبئة
اختيار املرشوعا وقصمميها ااجلزء )1
اختيار املرشوعا وقصمميها ااجلزء )2
البناء والاختبار ع ى مس توى الوحدة ااجلزء )1
البناء والاختبار ع ى مس توى الوحدة ااجلزء )2
اختبار النظام
الةبول والتطبيق
الضامن

الإطار الزمين املةرر
من يوليو  2012اإىل أأغسطس 2012
من أأغسطس  2012اإىل أأكتوبر 2012
من أأكتوبر  2012اإىل ديسمرب 2012
من ديسمرب اإىل ينارر 2013
من ينارر  2013اإىل اإبريل 2013
من اإبريل  2013اإىل يونيو 2013
يونيو  2013اإىل أأغسطس 2013
أأغسطس  2013اإىل أأكتوبر 2013

اترخي الانهتاء الفعيل
2012/11/5
2012/12/19
2013/04/5
2013/04/29
2013/07/5
2014/02/2
2014/04/17
2014/10/9

التأأخري اابلشهور)
2
2
4
3
3
7
8
11

 .75ونظري ا ألعامل املهكورة أأعال  ،دفعت الويبو مبل  2 505 517 50فرناك سويرساي للمورد ،بزايدة قدرذا 507
 592 50فرناك سويرساي ا أأ  25.4ابملائة) ع ى املبل املتعاقد عليه .واكنت املبال ا إلضافية بشأأن اسحساب التايل:
الغرض
منوذج أأويل ملفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني
التدريب ع ى نظام ا ألجور
طلب قغيري يف املعمل 1
طلب قغيري يف املعمل  2وطلب قغيري يف املعمل 3
مواد التدريب
واهجة للموردرن
نظام ا ألمن
طلب قغيري يف املعمل 4
دمع ما بعد "بدء التشغيل الفعيل"
ما بعد طلب التغيري
مدرر الانتةال
مجموع املدفوعا الإضافية

املدفوعا الإضافية اابلفرنك
السويرس )
98 922 50
13 600 00
20 396 00
47 734 00
52 500 00
3 750 00
16 100 00
22 035 00
60 000 00
157 155 00
15 400 00
507 592 50

 .76ولحظنا ما ييل:
" "1نظرا لعدم ذكر سبب التأأخري يف أأية وييةة هنائية ،مل ركن من الواحض ما اإذا اكن التأأخري يُعزى اإىل الرشيك امللكف
ابلتنفيه أأم اإىل الويبو.
" "2وقدمت الويبو بياان منفصال مجلي ا ألعامل املهكورة أأعال  ،فامي عدا دمع ما بعد بدء التشغيل الفعيل و المنوذج
ا ألويل ملفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وبناء ع ى ذكل ،مت ادلف للمورد .و أأشار الويبو اإىل أأنه مت قنفيه
المنوذج ا ألويل للمفوضية كعمل منفصل قبل اإبرام عةد مرشوع وظائف املوارد البرشية ا ألساس ية وا ألجور ،ول
ينبغي اإدراجه يف املدفوعا ا إلضافية ابملةارنة م العةد.
" "3ومن بني س بعة اإجنازا  /خدما حمددة يف وييةة العةد ،مل ركمتل اإجنازان /خدمتان :ا"املسامهة يف قطورر مواد
التدريب" و"دمع اختبار التاكمل") يف املعمل " 5البناء والاختبار ع ى مس توى الوحدة" ااجلزء  .)2أأما ابلنس بة
"ل إالسهام يف قطورر املواد التدريبية" ،أأشار الويبو اإىل أأنه ل ميكهنا قةدمي املواد التدريبية نظرا حملدودية املوارد
ادلاخلية ولهها ،مل رمتكن املورد من املسامهة يف قطورر ذه املواد .ونتيجة ذلكلُ ،أنشئ معل منفصل لإعداد مواد
قدريبية بتلكفة قدرذا  66 100فرنك سويرس  .و أأكد الويبو اإجناز ذها العمل بتلكفة فعلية قدرذا 52 500
فرنك سويرس  .وفامي يتعلق بـ"دمع اختبار التاكمل" ،أأشار اإىل أأنه ما اكن ينبغي أأن ركون جزءا من املعمل ،5
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اذل يتعلق ابلبناء والاختبار ع ى مس توى الوحدة ،ل ابختبار التاكمل .ومت فامي بعد ،اإضافة دمع الاختبار اإىل
املعمل .6
" "4ومن أأصل مخسة اإجنازا  /خدما مت الانهتاء مهنا يف اإطار املعمل  ،5اكمتل اإجناز/خدمة واحدة ،ومت قوقي البايق
تس با ألن يُنجز املورد العمل اذل مل ينته بعد.
" "5ودفعت الويبو اإىل املورد مبلغا قدر  16 100فرنك سويرس من خالل اإنشاء معل منفصل "لبناء نظام ا ألمن
واختبار ع ى مس توى الوحدة ودمعه" يف املعمل .7
ورد الويبو بأأن العةد حمدد السعر يتضمن مسؤولية املورد عن قصممي نظام ا ألمن ع ى املس تويني الوظيفي
والتةين ااملعمل  ،)3وذو ما قامت به ،واكنت الويبو مس ئوةل أنهاك عن بناء نظام ا ألمن واختبار ع ى مس توى
الوحدة ودمعه .وعندما قعهر ع ى الويبو الوفاء ابلزتاهما ،طلبت من املورد ،مبوجب بيان منفصل ل ألعامل ،أأن
يتوىل قنفيه ذه املهمة ،يف اإطار املعمل .7
" "6ودفعت الويبو اإىل املورد مبلغا قدر  155 157فرناك سويرساي ،نظري قغيري نطاق امل ْعلَمني  6و .7ووفةا للعةد،
اكن املورد مس ئول عن اإجراء تليل ملدى التوافق/الاختالف ،وتديد النطاق ااخاص ابلعةد ،وفهم متطلبا
العمل ،وتديد تويل البياان  ،وتديد واهجة برانمج املوارد البرشية م النظام .ولحظنا أأن فاقورة طلب
التغيري ا ألول ارقفعت يف ذا اليوم اذل اس ُتمكل فيه التصممي التةين ااملعمل  .)3ويدل ذها ع ى أأن تليل
التوافق/الاختالف مل يس توعب متاما متطلبا العمل ،وفامي بعد قُيد متطلبا ا ألعامل املتبةية ع ى حساب
الويبو ابعتبارذا طلبا قغيري ،ودفعت الويبو نظريذا مبل  90 165فرناك سويرساي.
ورد الويبو أأنه مل يُدرج ،أأيناء مج املتطلبا وإاجراء تليل التوافق/الاختالف ،عدد من املتطلبا اليت جرى
تديدذا كجزء من نطاق السعر ا ألصيل احملدد .وجر مناقشة املتطلبا ا إلضافية وإادراهجا يف التصممي التةين.
وما أأن صادقت الويبو ع ى التصممي التةين ،حىت ارقفعت فاقورة طلب التغيري .وذلكل ،قطابق اترخي فاقورة
طلب التغيري م اترخي قنفيه معمل التصممي التةين ،ألن الكذام ن ُفه معا ،ل ألن ذناك متطلبا مل ُير استيعاهبا
متاما.
" "7ويف ألية الرصد ،أأ يف التةررر املرحيل ا ألس بوعي للمشاري  ،مل ترد قفاصيل اكفية لرصد التةدم احملرز يف الةضااي،
والإجنازا  /ااخدما  ،والالزتاما التعاقدية ،واس تعراض ا ألداء التعاقد للعةد.
 .77ورد الويبو بأأنه جرى اختتام مشاري  ،ول تزال بعض الةضااي مل ُتسم بعد ،كام ذو اسحال يف املشاري الكبرية
اندرا ما ركون الانتةال من مرحةل اإىل اليت قلهيا خاليا من العيوب ودون أأية قضااي عالةة .ومت متابعة الةضااي ع ى النحو
الواجب لضامن الانهتاء مهنا يف مراحل لحةة .وم التسلمي بأأن التوييق الرمسي فامي يتعلق بتعديل العةد يُعترب تسينا،
أأشار الويبو اإىل أأهنا ستتةىص س بل تسني ألية رصد الإجنازا املتعاقد علهيا .و أأضافت أأن املشلكة ااخاصة ابملعمل 5
بشأأن مرشوع الوظائف ا ألساس ية للموارد البرشية وا ألجور تمتثل يف وجود خطأأ يف العةد املبديئ؛ اإذ اكن ينبغي ربط
اختبار التاكمل ابملعمل  6بدل من املعمل  .5و أأيناء التنفيهُ ،أقر اباخطأأ ومت التأأكد من أأن الاختبار يت ِب وي ُسمل ويُدف مةابهل
يف اإطار املعمل الصحيح .اإل أأنه ،اكن ُيب قعديل العةد ليعكس ذلكل .و أأكد الويبو قويل مدرر املشاري اإدارة
ا إلجنازا لضامن رصد ا إلجنازا ادلاخلية وااخارجية وتسلميها وفةا للصطط /الالزتاما التعاقدية ،كام أأهنا ل قدف
للموردرن مس تحةاهتم اإل بعد وفاهئم ابللزتاما التعاقدية.
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التوصية 9
ميكن للويبو أأن قعزز ألياهتا ااخاصة ابإدارة العةود ومتابعهتا بغية اإجناز املشاري وااخدما بسالسة ويف الوقت
املناسب من خالل تديد مراحل للتنفيه وزايدة الواثئق املتعلةة بتغيري العةود.
 .78قبلت الويبو ذه التوصية و أأعلنت أأن أأ قغيري مةبل خي مرشوع أأو خدمة متعاقد علهيا و ُحدد مراحل
قنفيهذا س يويَّق ويُه َكر يف عةد معدَّل م املزود.

مهنجية اإدارة املشاري PRINCE2

 .79اعمتد الويبو مهنجية اإدارة املشاري  PRINCE2يف قنفيه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية .وحدد مهنجية
اإدارة املشاري " PRNCE2ااخطط املرحلية" كعنرص أأسايس للتصطيط .اإذ يس تخدهما مدرر املرشوع أأساس ًا يف مراقبته
اليومية .ويتوىل جملس املرشوع اوذو جملس اإدارة نظام ختطيط املوارد املؤسس ية يف حاةل الويبو) مسؤولية اس تعراض
ااخطط املرحلية واملوافةة علهيا .فيوافق جملس املرشوع ع ى مجي املشاري الرئيس ية وُيزي أأ احنراف كبري عن ااخطط
املرحلية املعمتدة .وميتكل ذها اجمللس سلطة اإقرار انهتاء لك مرحةل فض ًال عن اإجازة اس هتالل املرحةل التالية.
 .80ولةد درس نا واثئق ختطيط بدء املرشوع ،واملرحةل ا ألوىل من اإدارة املوارد البرشية ،واملعلوما التنفيهية
للمشاري  ،وحلول اإدارة املاطر املؤسس ية ،وإادارة ا ألداء املؤسيس ،و أأداة اسحجز الش بكية ،ومجموعة نظم الإدارة
 PeopleSoft Upgrade 9.1ولحظنا أأنه ابس تثناء اإدارة ا ألداء املؤسيس واملعلوما التنفيهية للمشاري مل ُتدد
املراحل أأو ورد موجزة دون التفاصيل الالزمة ملتابعهتا يومي ًا.
 .81و أأعلنت الويبو أأن مهنجية  PRINCE2قدعو اإىل مراعاة خصائ املرشوع وقةر بأأن بعض "املنتجا الإدارية"
اكاخطط املرحلية قد ل تكون رضور ًاي حبسب جحم املرشوع .وإاضافة اإىل ذكلُ ،يب أأن قوافق اجملالس املعنية من البنية
الإدارية ع ى مجي املشاري وااخطط املرحلية ،ولن يضفي قوييق ذه الةرارا أأ قمية ع ى اإدارة حمفظة املشاري .
 .82و أأحطنا علامً بأأن مهنجية  PRINCE2قدعو اإىل مراعاة خصائ املرشوع ولكننا لحظنا أأهنا قويص أأيض ًا بأأن
ااخطط املرحلية قد ل تكون رضورية اإذا مل تدَّد سوى مرحةل قنفيه واحدة .وفض ًال عن ذكل ،نرى أأنه ينبغي قوييق
مسار مراعاة خصائ املشاري احملددة.

التوصية 10
ميكن للويبو أأن قنظر يف قوييق مربرا عدم وض خطط مرحلية يف املس تةبل.
 .83قبلت الويبو ذه التوصية وأأعلنت أأهنا س تو ِي ّق ،يف اإطار أأ واثئق جديدة لبدء مرشوع ختطيط للموارد
املؤسس ية ،أأية مراعاة اخصائ املرشوع املعين كعدم وض خطط مرحلية.

حدود تمل املاطر والإبالغ عن الاس تثناءا
 .84قصف مهنجية اإدارة املشاري  PRINCE2الإبالغ عن الاس تثناءا بأأنه أأدا أأساس ية لإدارة املشاري تدَّد من
خاللها الاحنرافا عن حدود تمل املاطر .ويوحض قةررر الاس تثناءا احنراف التوقعا ويةدم تلي ًال لالس تثناءا
واخيارا امليض قدم ًا وحيدد أأفضل ذه ااخيارا .
 .85ولةد درس نا واثئق ختطيط بدء املرشوع ،واملرحةل ا ألوىل من اإدارة املوارد البرشية ،واملعلوما التنفيهية
للمشاري  ،وحلول اإدارة املاطر املؤسس ية ،وإادارة ا ألداء املؤسيس ،و أأداة اسحجز الش بكية ،ومجموعة نظم الإدارة
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 PeopleSoft Upgrade 9.1ولحظنا أأنه ابس تثناء مجموعة نظم الإدارة  PeopleSoft Upgrade 9.1و أأداة اسحجز
الش بكية ،مل تدد حدود تمل املاطر .وإاضافة اإىل ذكل ،مل يةدَّم قةررر الاس تثناءا اإىل جملس املرشوع/جملس اإدارة
حمفظة املشاري اإل يف حاةل املعلوما التنفيهية للمشاري .
يةمي لك مرشوع ع ى حدة ويةرر انطباق حدود تمل
 .86و أأعلنت الويبو أأن جملس اإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل ِ ّ
املاطر ومس تواذا ،ويعين غياب وجود حدود لتحمل املاطر أأن املرشوع ل ميتكل أأية مرونة و أأنه ينبغي الإبالغ بأأ
خماطر اكس تثناءا  .وم ذكل ،ل يتالءم ول ميكن تديد مس توى واحد لتحمل املاطر مجلي املشاري بغض النظر عن
جحمها وقعةيدذا وخماطرذا وما اإىل ذكل .فاإذا مل قُهكر أأ حد لتحمل املاطر يف واثئق بدء املرشوع ،فيعين ذكل أأنه مل
يوافق ع ى أأ حد لتحمل املاطر للمرشوع ويتوق أأن ينفَّه املرشوع وفة ًا للمعايري املوافق علهيا يف واثئق بدء املرشوع
ومهنا النطاق واجلدول الزمين والتلكفة واجلودة .وإاضافة اإىل ذكل ،فةد ُحدد حدود تمل املاطر اليت وافق علهيا
جملس اإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل فامي يتعلق جبمي املشاري اليت اس هتُ لت منه اإقامة البنية الإدارية اجلديدة يف مطل
عام .2014
 .87ونرى أأنه اإذا نظر الويبو يف اعامتد مس توى صفر لتحمل املاطر يف مرشوع ما ،قعني ذكر ذكل رصاحة يف
واثئق بدء املشاري قفاد ًاي أل لبس يف ذها الصدد.

التوصية 11
ميكن للويبو أأن قنظر يف الإشارة رصاحة اإىل حدود تمل املاطر للمشاري وخمتلف مراحل التنفيه.
 .88قبلت الويبو ذه التوصية و أأعلنت أأن مجي حدود تمل املاطر س تويَّق يف اإطار واثئق بدء مرشوع ختطيط
اإدارة املوارد املؤسس ية املةبةل.

تليل حساس ية الةضااي املتعلةة بتنفيه املرشوع

 .89رصد ًا للتةدم املتواصل احملرز يف املرشوع ،يعةد مكتب اإدارة ختطيط املوارد املؤسس ية اجامتعا أأس بوعية م
الفريق املعين املسؤول عن املرشوعُ .وحيتفظ مبحرض الاجامتع يف التةررر املرحيل ا ألس بوعي للمرشوع وحيدَّث ع ى
حصفة الوريك ااخاصة به .ويتأألف احملرض من ا ألجزاء امخلسة التالية :ا ألنشطة املنفَّهة خالل الفرتة السابةة؛ وا ألنشطة غري
املرصودة يف ااخطة؛ وا ألنشطة املزمعة/اجلارية يف الفرتة املةبةل؛ واملسائل واملشالك أأو الشواغل؛ وإاجراءا الإدارة
الالزمة.
 .90ولةد تةةنا من التةررر املرحيل ا ألس بوع للمرشوع املتعلق ابملرحةل ا ألوىل من مرشوع التصطيط للموارد
املؤسس ية ااخاصة ابملوارد الرشية ووجدان أأن عدة مسائل ظلت مفتوحة لفرتا قصل اإىل  83أأس بوع ًا .ولحظنا أأيض ًا أأن
مكتب اإدارة ختطيط املوارد املؤسس ية /أأفرقة املرشوع ل جتر أأ تليل سحساس ية الةضااي املعنية بغية فهم أأمهيهتا
ابلنس بة اإىل البنية الإدارية العامة للمرشوع وإايالء ا ألولوية للحد من أاثرذا عندما يُثار عدد مهنا.
 .91و أأعلنت الويبو أأهنا ستنظر يف اس تخدام قةيمي مبسط سحساس ية لك قضية بغية الإسهام يف تديد ا ألولواي
ورفعها وحلها.

املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 21

WO/PBC/24/5
27

التوصية 12
ميكن للويبو أأن قنظر يف اإجراء تليل سحساس ية املسائل املثارة خالل اجامتع جملس املرشوع/مكتب اإدارة املوارد
املؤسس ية استناداً اإىل أأمهيهتا.
 .92قبلت الويبو ذه التوصية .ويف املس تةبل وكجزء من التةررر الشهر سحاةل حمفظة املشاري  ،س َّمتزي حساس ية
الةضااي بأألوان خمتلفة وفة ًا لتحليل اسحساس ية ،ما سيساعد جملس اإدارة احملفظة وغري ع ى قراءة الوييةة وقوضيح أأولواي
املسائل الواجب معاجلهتا والرتكزي علهيا .وبعد اإجناز ذه املهمة ،ستشج الويبو املرشوعا الفردية ع ى اإجراء تليل
اسحساس ية ذاقه والإبالغ عن املشالك احملددة ااخاصة هبا.

نظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية
 .93اقرتحت الويبو قطبيق نظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية ع ى ختطيط املوارد املؤسس ية يف عام  .2011وب َّينت أأمهية
نظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية يف فرضية قةدرر التاكليف ع ى النحو التايل" :سيُتفق ع ى نظام اسرتاقيجي لإدارة الواثئق
الإلكرتوين وستنفه ا ألجزاء اليت س تدمع ختطيط املوارد املؤسس ية يف عام  2011كجزء من حمفظة املشاري  .وس يوفر ذكل
ح ًال للواثئق الورقية ااخاصة بتصطيط املوارد املؤسس ية اإذ سيشمل ذها النظام املعاجلة وقدفق العمل واسحفظ خارج نظام
ختطيط املوارد املؤسس ية من خالل أأداة حمددة متصصصة يف اإدارة الواثئق .وس يؤثر التأأخر يف اإصدار قرار بشأأن نظام
اإدارة الواثئق الإلكرتونية أأو يف قنفيه ع ى اجلداول الزمنية و /أأو التاكليف ااخاصة ابملشاري ا ألخرى" .وورد نظام اإدارة
الواثئق الإلكرتونية كبند تلكفة يف اإطار "قعزرز نظام الإدارة املتاكمةل" .و أأشار التةررر املرحيل اذل صدر يف اترخي لحق
من عام  2014ا )WO/PBC/22/15اإىل أأن نظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية سينفَّه كجزء من مبادرا ااخطة
الر أأساملية اليت قةودذا اإدارة تكنولوجيا املعلوما والقصال .
ُ .94وذكر التغريا يف اجملال املتلفة يف التةاررر املرحلية املةدمة اإىل مجعيا ادلول ا ألعضاء من خالل جلنة
الربانمج واملزيانية ع ى مر الس نني ولكن مل قُعرض ا ألبعاد اجلديدة وقأأيري التغريا يف التةررر املوحد مجلعيا ادلول
ا ألعضاء .فمل يُعرض مث ًال قأأيري التأأخري يف قنفيه نظام اإدارة الواثئق الالكرتونية ع ى حمفظة ختطيط املوارد املؤسس ية.
 .95و أأعلنت الويبو أأن حمفظة ختطيط املوارد املؤسس ية قُعترب أأحد املشاري ا ألمشل والأك ر شفافية يف الويبو من حيث
التةاررر .ول قطبَّق نظم اإدارة الواثئق الإلكرتونية عادة ابلزتامن م قنفيه ختطيط املوارد املؤسس ية .وإامنا قنفه غالبية
املنظام اإحداذا قبل ا ألخرى مث قدجمهام لحة ًا ،عند الاقتضاء ،اإذ ميكن اس تخدام لك مهنام ع ى حدة دون اسحاجة اإىل
أأ دمج قةين حمدد.

اإعداد قةاررر بشأأن قةيمي أأداء هجة التنفيه الرشركة ااخارجية

 .96يتضمن التةررر املرحيل ااخاص بتصطيط املوارد املؤسس ية واملةدَّم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية س نو ًاي اإجاميل
النفةا املتعلةة جبها التنفيه الرشركة .ولحظنا غياب أأية قفاصيل عن قةيمي أأداهئا.

التوصية 13
ميكن للويبو أأن قنظر يف قةدمي قةررر عن قةيمي أأداء هجة التنفيه الرشركة ااخارجية اإىل مجعيا ادلول ا ألعضاء كجزء من
قةررر مرحيل عن قنفيه نظام التصطيط الشامل للموارد املؤسس ية.
 .97قبلت الويبو ذه التوصية و أأكد أأهنا س تدرج يف التةررر املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام 2015
معلوما عن أأداء هجا التنفيه الرشركة ااخارجية الرئيس ية.
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قسم اإدارة املوارد البرشية
خلفية
 .98قسم اإدارة املوارد البرشية يف الويبو مسؤول عن ضامن امتالك الويبو املوارد البرشية الالزمة لتنفيه ولرهتا ،من
خالل الاس تعانة ابملواذب ع ى الصعيد العاملي؛ وقوفري خدما موهجة اإىل العمالء وخدما لإدارة املوارد البرشية وهتيئة
بيئة معل متكينية وانهتاج أأفضل ممارسا التوظيف .وقعدّ الويبو منظمة قامئة ع ى املعرفة ومن مث قؤد املوارد البرشية
دور ًا حيو ًاي يف املنظمة .ويف وييةة الربانمج واملزيانية للثنائية  ،2014/15قغطى اإدارة املوارد البرشية يف اإطار الربانمج رمق
 23وتسهم يف تةيق الهدف الاسرتاقيجي التاس للويبو – دمع اإدار ومايل فعال لمتكني الويبو من قنفيه براجمها.
 .99وإان قسم ختطيط املوارد البرشية معين ابلتوظيف وقصنيف الوظائف وتديد املهام الوظيفية .وتشمل أأنشطة
قسم ااخدما التشغيلية للموارد البرشية املزااي واملس تحةا  ،واملعاشا التةاعدية ،والتأأمني الصحي ،والرعاية الطبية
والاجامتعية .و أأما قسم ا ألداء والتمنية ف ُيعىن ابإدارة ا ألداء والتدريب .وتشمل أأنشطة قسم الس ياسا والةانون اإقامة
العدل داخلي ًا ووض الس ياسا ااخاصة ابملوارد البرشية .وقنهتج الويبو النظام املوحد ل ألمم املتحدة فامي خي الرواقب
والبدل واملس تحةا وفة ًا ملا قنرش جلنة ااخدمة املدنية ادلولية.
 .100وييل بيان الةوى العامةل يف الويبو من حيث الفئة الوظيفية والس نة.
املوظفون العاملون
درجة مدرر مفا فوق
همين
خدمة عامة
اجملموع الفرعي للوظائف املموةل من املزيانية
الوظائف املموةل من ا ألموال الاحتياطية والصناديق الاستامئنية
مجموع املوظفني العاملني
املوظفون املؤقتون
همين مؤقت
خدمة عامة مؤقت
اجملموع الفرعي للموظفني املؤقتني
مجموع املوظفني
غري املوظفني
املتدربون واسحاصلون ع ى منح واملرتمجون/املراجعون الةصريو ا ألجل
ااخدما التعاقدية الفردية وموظفو الواكةل املؤقتون
اجملموع الفرعي لغري املوظفني
مجموع الةوى العامةل يف الويبو

2012

2013

2014

63

61

64

434

429

460

497

520

531

994

1010

1055

18

15

16

1012

1025

1071

غري متاح
غري متاح
غري متاح

94

85

100

64

194

149

1012

1219

1220

230

66

64

غري متاح

11

15

230

77

79

1242

1296

1299

 .101وييل بيان مجي معليا التوظيف حبسب الفئة الوظيفية والس نة:
الفئة
الوظائف احملددة ا ألجل
همين مفا فوق
خدمة عامة
مجموع الوظائف احملددة ا ألجل
الوظائف املؤقتة
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2012

2013

2014

36

44

58

41

21

38

77

65

96

21

41

37
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 .102شهد عام  2014زايدة ملحوظة يف نشاط التوظيف مةارنة بعام  2013اإذ أأجريت  96مسابةة للتعيني ادلامئ و37
مسابةة للتعيينا املؤقتة ما يشري اإىل زايدة قدرذا  48ابملئة يف التعيينا الثابتة واخنفاض قدر  10ابملئة يف التعيينا
املؤقتة .ومن بني التعيينا الثابتة الس تة والتسعني ،خ  58قعيين ًا فئة همين مفا فوق ما يعين زايدة قدرذا  32ابملئة
مةارنة بعام ّ ِ .2013
وعني  38فرد ًا يف فئة ااخدمة العامة ما يشري اإىل زايدة قدرذا  81ابملئة مةارنة بعام  2013اذل شهد
اخنفاض ًا قدر  49ابملئة.

الضامن الاجامتعي
 .103يع ّد النظام املوحد ل ألمم املتحدة املتعلق ابلرواقب والبدل واملزااي اذل وزعت جلنة ااخدمة املدنية ادلولية
قفاصيهل يف أأغسطس  2012مرجع ًا عام ًا للمنظام  .وين الةسم ااخاص ابلضامن الاجامتعي ع ى قعويضا يف حاةل
الوفاة أأو الإصابة أأو املرض أأيناء ااخدمة .وين أأيض ًا ع ى أأن املوظف يتحمل اكمل تلكفة الرعاية بعد التعرض سحادث
جامعي .وقن املادة  2-6من نظام املوظفني ولحئته يف الويبو ع ى قوفري امحلاية الصحية وع ى قعويضا معةوةل يف حاةل
املرض أأو التعرض سحادث أأو الوفاة أأيناء أأداء املهام الرمسية.
 .104ولحظنا أأن الويبو قدمع أأقساط التأأمني املتعلةة ابسحوادث ااخارجة عن ااخدمة .ووصلت املبال املدفوعة خالل
الفرتة املشموةل مبراجعة اسحسااب ذه اإىل  79 686فرناكً سويرس ًاي يف عام  2012و 81 167فرناكً سويرس ًاي يف عام
 2013و 81 889فرناكً سويرس ًاي يف عام  .2014وع ى الرمغ من قةدرران لوجود قدابري لتوفري الرعاية الصحية للموظفني،
فاإننا نرى أأن ذه املدفوعا ل قدمعها أأحاكم رصحية يف الالحئة.
 .105ووافةت الويبو ع ى أأن متويل التأأمني ع ى اسحوادث خارج ااخدمة اذل يغطي املوظفني واملتةاعدرن وعائالهتم ليس
جزء ًا من مجموعة قعويضا جلنة ااخدمة املدنية ادلولية.
التوصية 14
ميكن للويبو أأن قتوقف عن متويل أأقساط التأأمني ااخاصة ابسحوادث ااخارجة عن ااخدمة.
 .106وافةت الويبو ع ى التوقف عن متويل أأقساط التأأمني ااخاصة ابسحوادث ااخارجة عن ااخدمة اعتبار ًا من
 1ينارر .2016

اإجازة زايرة الوطن

 .107طبة ًا للامدة  3-5من نظام املوظفني ولحئته ،حيق للموظفني اذلرن يؤدون واجباهتم خارج البدل اذل يوجد فيه
حمل اإقامهتم أأن يأأخهوا اإجازة لزايرة الوطن ،مرة واحدة لك س نتني ،ع ى حساب الويبو ،وذكل ابس تخدام اإجازهتم
الس نوية املس تحةة .وُيوز للموظفني أأن يؤجلوا اإجازاهتم لزايرة الوطن وفة ًا لرشوط حمددة.

 .108وقد لحظنا من املعلوما املتاحة يف نظام إادارة املعلوما غياب أأية همةل قصوى لتأأجيل اإجازة زايرة الوطن.
و َّقبني من تليلنا قأأجيل  37موظف ًا لإجازة زايرة الوطن يف عام  2001حىت الن امارس .)2015
 .109و أأعلنت الويبو أأن نظام املوظفني ولحئته ركفي بصيغته اسحالية لضامن أأن أأ موظف يؤجل اإجازة زايرة الوطن
ول ينتف هبا حىت اترخي الإجازة املةبةل يعدّ متناز ًل عن اإجازقه السابةة.
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التوصية 15
ميكن للويبو أأن قعجل مسار تديث نظام تكنولوجيا املعلوما امتثا ًل لالحئة املوظفني.
 .110قبلت الويبو ذه التوصية .و أأضافت أأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية س يعدَّل حبيث يُتنازل قلةائي ًا عن أأية
اإجازة لزايرة الوطن غري مأأخوذة اإل اإذا وجد سبب واحض ومويَّق يتيح متديد فرتة الاس تحةاق.
التعيينا
 .111طبة ًا للامدة  5من املرفق الثالث من نظام املوظفني ولحئته والتعممي الإدار رمق  2013/11بشأأن اإجراءا
اختيار املوظفني املؤقتني ،تُشغل الوظائف املؤقتة املتوق أأن قتجاوز مدهتا س تة أأشهر من خالل اس هتالل مسار اختيار
قنافيس أأو نرش اإعالن وظيفة شاغرة بعيهنا أأو كهيام .ولكن ُيوز للمدرر العام أأن يسمح بتجاوز مسار الاختيار
التنافيس ،ع ى أأساس اس تثنايئ ،للوظائف املؤقتة اليت س تدوم أأك ر من س تة أأشهر اإذا ر أأى يف ذكل خدمة ملصاحل
املنظمة.
 .112وخالل اس تعراض ست حال من التعيني املبارش مبوجب السلطة الاس تثنائية للمدرر العام خالل الفرتة
 ،2014-2012قبيَّنت املشالك التالية.
ّ ِ .113عني موظف بدرجة م 3-لفرتة أأولية مدهتا س تة أأشهر ع ى أأساس الاختيار املبارش .مث ُمدد ذها التعيني لس تة
أأشهر اإضافية وهنائية مبوجب موافةة اس تثنائية من املدرر العام أأ دون مسار اختيار قنافيس ،وبُرر ذكل مبةتضيا
مواصةل العمليا بسالسة ومةتضيا الإخطار املس بق أل موظف معل ابملنظمة لأك ر من س ب س نوا  .ولحظنا أأن
الوصف الوظيفي مل ركن واحض ًا ما أأدى اإىل قعليق املسار التنافيس فاإلغائه فمتديد التعيينا املؤقتة.
 .114ويف حاةل أأخرىّ ِ ،عني يالية موظفني مبارشة يف ينارر  2014يف وظائف مؤقتة حديثة الإنشاء .مث تولت
وظيفتان مهنا اإىل وظائف اثبتة ونُرش اإعالن وظيفة شاغرة .وقُرر أأن متديد العةود سريهتن مبسار الاختيار وعدم متديد
عةود املوظفني املهكوررن اإذا مل ية علهيم الاختيار .وخالل الامتحان التنافيس ،اختري خش واحد ِ ّ
وعني .وع ى الرمغ
من جعز املوظفني الينني الخررن عن اجتياز الاختبار ،فةد مدد عةداذام بصورة منظمة .وخالل قكل الفرتة ،روجعت
املؤذال الالزمة لهه الوظيفة وع ِّدل الوصف الوظيفي ع ى ذها ا ألساس.
 .115فرد الويبو مبا ييل:
)1

قندرج حال املوظفني املؤقتني ا ألربعة املهكوررن يف مالحظة مراج اسحسااب يف اإطار التدابري
الانتةالية املنصوص علهيا يف نظام املوظفني ولحئته وعليه ل قنطبق علهيا املهةل الزمنية البالغة س نتني وإامنا
همةل زمنية قبل مخس س نوا اعتبار ًا من  1ينارر 2013؛

 )2ويف اسحال ا ألرب  ،وافق املدرر العام ع ى قثبيت الوظائف اليت يؤدهيا/اكن يؤدهيا املوظفون املؤقتون بعد
موافةة ادلول ا ألعضاء ع ى قثبيت  66وظيفة مؤقتة ع ى مس توى املنظمة نظر ًا اإىل طبيعهتا أأعاملها
املس مترة .ونتيجة لتثبيت الوظائف املؤقتة الست والس تني اليت أأذنت هبا ادلول ا ألعضاء ،ازداد عبء
التعيينا ع ى قسم ختطيط املوارد البرشية ازايدة قدرذا  33ابملئة مةارنة بعام  .)2013وع ى الرمغ مما
بهلته املنظمة من هجود لإيالء ا ألولوية ملسار الاختيار ااخاص هبه اجملموعة قفاد ًاي أل متديد
يتسن اإجناز قكل املهمة .وقعزى
اس تثنايئ/غري رضور للعةود نظر ًا اإىل العدد الهائل من الاختيارا  ،مل َ
موافةة املدرر العام ع ى المتديد الاس تثنايئ للعةود اإىل حرصه ع ى ضامن اس مترارية الوظائف حىت قثبيهتا.
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 )3وفامي خي اسحاةل الثانية املهكورة يف الفةرة  ،115فةد طر أأ قغيريا يف الةدرا اللغوية للةسم ،يف الفرتة
الفاصةل بني الإعالن ا ألول والثاين ،ما أأدى اإىل رضورة مراجعة الوصف الوظيفي .وعليه ،مل يتعلق ا ألمر
ذنا بعدم دقة الوصف الوظيفي ا ألصيل .و أأما اسحاةل ا ألوىل املهكورة يف الفةرة  ،114فةد قأأثر الوصف
ا ألصيل ابعامتد س ياسة جديدة.
 .116ونرى أأن الاس مترار يف قعيني أأشخاص جعزوا عن اجتياز مسار الاختيار التنافيس يتناىف م رشط الويبو الةايض
بأأن "متديد العةود سريهتن مبسار الاختيار وعدم متديد عةود املوظفني املهكوررن اإذا مل ية علهيم الاختيار" .ول قنطبق
املهةل الزمنية البالغة مخس س نوا ع ى ذه اسحال نظر ًا اإىل أأن املوظفني اذلرن جعزوا عن اجتياز مسار الاختيار
التنافيس انتفعوا بمتديد عةودمه.
التوصية 16
نويص يف اسحال اليت متدَّد فهيا العةود املؤقتة دون مسار قنافيس بغية اإاتحة الوقت الاكيف لإعداد مسار قنافيس ع ى
وظيفة حمددة ا ألجل ،أأن تُشغَل الوظائف من خالل مسار الاختيار التنافيس مبكراً وأأن قوىل العناية الالزمة ملالءمة
الوصف الوظيفي قفاد ًاي أل قأأخري.
 .117رد الويبو بأأن اإدارة املوارد البرشية تس تعرض حالي ًا مجي ا ألوصاف الوظيفية ع ى مس توى املنظمة بغية ضامن
موافاة مجي الواجبا واملسؤوليا املتعلةة جبمي الوظائف حبيث قتفق بدقة م مةتضيا الوظائف .وذكر الويبو أأهنا
س تكف عن ممارسة متديد العةود املؤقتة ملدد طويةل فور انهتاء املرحةل الانتةالية و أأهنا لن تس تعني اإل مبوظفني مؤقتني قبل
أجال عةودمه عامني كحد أأقىص يف  31ديسمرب .2017
اإعانة الإعاةل
 .118طبة ًا للامدة  2-3من نظام املوظفني ولحئته ،حيق للموظفني اسحصول ع ى راقب مبعدل الإعاةل اإذا اكن دلهيم زوج
معال أأو طفل معال واحد ع ى ا ألقل .ويُةصد بعبارة "زوج معال" الزوج اذل ركون أأجر الس نو الإجاميل ،اإن وجد،
أأقل من أأو يساو املرقب الس نو الإجاميل لدلرجة ا ألوىل من رقبة ع 1-يف فئة ااخدما العامة املُط َّبق ع ى ماكن معل
الزوج ،واملعمول به يف  1ينارر من الس نة املعنية .أأما ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية والفئا ا ألع ى مهنا ،فال رزيد ا ألجر
الس نو الإجاميل املهكور ،يف أأ ماكن معلّ ،معا يعادل املرقب الس نو الإجاميل لدلرجة ا ألوىل من رقبة ع 2-يف فئة
ااخدما العامة املعمول به يف  1ينارر من الس نة املعنية يف نيويورك.
 .119وقصدر الويبو قعاممي اإدارية س نوية تدد فهيا اسحد ا ألقىص للرواقب الإجاملية اليت قؤذل الفرد ليصبح زوج ًا معا ًل
وذو مبل مل يتجاوز  69 067فرناكً سويرس ًاي ألعوام  2012و 2013و.2014
 .120وقد درس نا عرش حال عشوائية ولحظنا أأن تديد املبل يف حالتني اكن يعمل فهيا الزوج خارج جنيف استند
اإىل جدول الرواقب املنطبق يف جنيف بغض النظر عن حمل معل ذها الزوج.
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التوصية 17
يتعني مراجعة ممارسة تديد اسحد ا ألدىن للمرقبا الإجاملية للنظر يف منح بدل الزوج املعال امتثا ًل لنظام املوظفني
ولحئته.
 .121قبلت الويبو ذه التوصية .و أأعلنت أأهنا س توقف ذه املامرسة الةدمية اسحالية اعتبار ًا من  1ينارر  .2016وس تحدد
أأذلية اسحصول ع ى مزااي الزوج املعال استناد ًا اإىل حمل معل ذها الزوج وليس حمل معل املوظف العائل وفة ًا لنظام
املوظفني ولحئته.

اإعانة الإُيار

ُ .122ذكر يف التعممي الإدار رمق  2013/6أأن اإعانة الإُيار س تكون مس تحةة اعتبار ًا من اليوم ا ألول من اقفاق الإُيار
أأو من اليوم ا ألول التايل لفرتة الثاليني يوم ًا من منحة الانتداب املس تحةة ادلف أأهيام أأقل .ويوافَق ع ى اإعانة الإُيار لفرتة
ل قتعدى  12شهر ًا يف املرة الواحدة .وعليه ينبغي قةدمي طلب جتديد س نو ويتعني ع ى املوظفني ذكر أأ قغري يف
رشوط الإُيار أأو اإيبا أأن املعلوما املةدمة يف الطلب السابق ل تزال سارية.
 .123وبعد التدقيق يف عرش حال وجدان أأن أأحاكم التعممي الإدار ل قت َّب ابنتظام ع ى النحو التايل:
" "1يف مثاين حال  ،مل يةدم املوظفون طليب التجديد الس نويني لعايم  2012و 2013يف موعدذام ومل يوفروا ا ألدةل
الالزمة.
" "2يف حاةل واحدة ،دُفعت اإعانة الإُيار عن الفرتة الفاصةل بني هناية عةد اإُيار وبداية عةد جديد اليت مل تكن
مشموةل ابقفاق اإُيار.
" "3يف حالتني ،مل قتوافر السجال الالزمة دلمع متديد اقفاق الإُيار ا ألصيل أأو القفاق اجلديد يف امللفني املعنيني.
 .124فأأعلنت الويبو أأهنا أأجر اس تعراض ًا شام ًال مجلي اسحال املنتفعة إابعانة اإُيار يف يونيو  2014نظر ًا اإىل عدم
اإجراء الاس تعراض الس نو لإعانة الإُيار يف عايم  2012و .2013ويف مارس  ،2015اس ُتمكلت مجي الطلبا
الس نوية لتجديد اإعانة الإُيار مبا يامتىش م نظام املوظفني ولحئته .وطبة ًا لةانون الالزتاما السويرس  ،جت َّدد اقفاقا
الإُيار قلةائي ًا لك س نة ما مل حيصل أأ من الطرفني ع ى اإخطار ابإهناء العةد قبل يالية أأشهر من حلول أأجهل الس نو .
 .125وإاننا نةدر ما أأجرقه الويبو من اس تعراض شامل مجلي حال اإعانة الإُيار يف يونيو  2014وننصحها مبواصةل
اإجراء ذها الاس تعراض بصورة منتظمة.
التوصية 18
ميكن متابعة أأحاكم التعمامي الإدارية املتعلةة ابإعانة الإُيار بصورة منتظمة.
 .126قبلت الويبو ذه التوصية و أأعلنت أأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية س يعدَّل حبيث قتوقف اإعانة الإُيار قلةائي ًا
بعد مرور عام علهيا و أأن أأ اإعانة اإضافية سرتهتن بتةدمي طلب جتديد مشفوع جبمي الواثئق الالزمة.
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بدل اللغة

 .127طبة ًا للةاعدة ُ ،1-10-3يوز أأن يُدفَ بدل لغة اإىل موظفي فئة ااخدما العامة اذلرن ُيتازون امتحا ًان يثبتون فيه
كفاءهتم يف لغة أأو لغتني حمددقني .ول يُدفَ البدل عن لغة املوظف ا ألصلية ول عن أأ لغة أأخرى ُيب ع ى املوظف أأن
يتةهنا اإقةا ًان اتم ًا حبمك قعيينه .وُيوز أأن يُطلَب من املوظفني اذلرن حيصلون ع ى بدل لغة أأن خيضعوا ملزيد من الامتحاان
يف فرتا زمنية ل قةل عن مخس س نوا من أأجل اإيبا اس مترار اإقةاهنم للغا اليت حيصلون عهنا ع ى البدل.
 .128لةد اس تعرضنا حال مثاين موظفني حيصلون ع ى بدل لغة للتحةق من خضوع ذؤلء املوظفني ملزيد من
الامتحاان من أأجل اإيبا اس مترار اإقةاهنم للغا املعنية .وإاضافة اإىل ذكل ،المتس نا معلوما عن اسحال اليت خضعت
لس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة واليت ن ُةل فهيا املوظف املعين أأو ِ ّعني يف وظيفة جديدة قتطلب الإقةان التام للغة.

 .129و أأعلنت الويبو أأهنا ل تشدد حالي ًا ع ى رضورة ااخضوع لمتحاان اإضافية لإيبا اس مترارية اإقةان اللغة نظر ًا اإىل
أأن الةاعدة تس تخدم عبارة "ُيوز أأن يُطلب من" أأ أأن ذه الامتحاان الإضافية غري اإلزامية ملواصةل منح بدل اللغة.
و أأقر املنظمة بعدم اإجراء أأ اس تعراض يف اسحال اليت يُنةل فهيا موظف أأو َّ
يعني يف منصب جديد حيمت عليه اإقةان
اللغة اإقةا ًان اتم ًا حبمك قعيينه و أأن ذؤلء املوظفني اس متروا يف اسحصول ع ى البدل.
 .130ونرى أأن اس تخدام عبارة "ُيوز أأن يُطلب من" يف الةاعدة ل مينح سلطة قةدررية.
التوصية 19
نويص مبا ييل:
اأأ) ُيوز اإخضاع املوظفني اسحاصلني ع ى بدل لغة لمتحاان اإضافية لإيبا اإقةاهنم املس متر للغة؛
اب) يتعني اإجراء اس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة عندما يُنةل أأو َّ
يعني املوظف يف منصب جديد حيمت عليه اإقةان
اللغة اإقةا ًان اتم ًا حبمك قعيينه.
 .131أأعلنت الويبو أأهنا تشج حراك املوظفني ادلاخيل وس يؤد وقف بدل اللغة يف ذه اسحال اإىل قثبيط املوظفني
اذلرن يبحثون عن فرص للنةل الوظيفي ادلاخيل ،وإان طلب اإعادة اختبار اإقةان اللغة معرقل وملكف اإدار ًاي .و أأكد
الويبو أأهنا س ِّ
تعدل قواعدذا وممارساهتا ااخاصة ببدل اللغة مبا يامتىش م نتاجئ اس تعراض مجموعة التعويضا املشرتكة
ملنظومة ا ألمم املتحدة اذل قد يتطلب قعديل نظام املوظفني.
العمل الإضايف
 .132حيق ملوظفي فئة ااخدما العامة اذلرن رُلكَّفون ابلعمل أأك ر من أأ أأس بوع معل عاد أأن حيصلوا ع ى اإجازة
قعويضية ،أأو ُيوز هلم اسحصول ع ى أأجر اإضايف .وقن الةاعدة  3-12-3ع ى أأن قُمنح الإجازة فور سامح مةتضيا
العمل بهكل ع ى أأل متر س تة أأشهر ع ى ذها العمل الإضايف .وإاذا أأيبت املرشف ع ى املوظف أأن مةتضيا العمل ل
تسمح مبنح اإجازة قعويضية خالل ذه املهةل الزمنية البالغة س تة أأشهر ،حيصل املوظف ع ى قعويض نةد عن ذها
العمل الإضايف .ويةتيض التعممي الإدار رمق  2012/75أأن يتأأكد املرشفون من بلوغ طلبا العمل الإضايف يف أأ
مساء من يوم امجلعة من ا ألس بوع املعين.
أأس بوع اإىل اإدارة املوارد البرشية يف موعد أأقصا الساعة السادسة ً

املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 28

WO/PBC/24/5
34

 .133ويف عام  2012و 2013و ،2014أأدى موظفو ااخدمة العامة حنو  74ابملئة و 55ابملئة و 33ابملئة من العمل
الإضايف ع ى التوايل .وبعد اس تعراض عرش حال خالل الفرتة املهكورة ،لحظنا عدم الامتثال للتعممي الإدار ع ى
النحو املبني أأدان :
" "1قُبلت مخسة طلبا معل اإضايف بعد املهةل املنصوص علهيا يف التعممي الإدار  .وقُبل طلبان قبل بداية ا ألس بوع
املعين ابلعمل الإضايف.
عوض العمل الإضايف نةد ًا ل اإجازة قعويضية .ومل يوجد اترخي ع ى الاس امترة يشري اإىل صدور
" "2ويف مثاين حال ِ ّ ،
شهادة املرشف بعدم سامح مةتضيا العمل ابلنتفاع ابلإجازة.
 .134و أأعلنت الويبو أأن ما بهلته من هجود أأدى اإىل قةلي ملحوظ يف تاكليف ساعا العمل الإضافية يف عام .2014
و أأوحضت أأن سبب عدم اللجوء اإىل الإجازا التعويضية يعزى اإىل عبء العمل الكبري يف بعض ا ألقسام/الإدارا .
التوصية 20
قعزز الضوابط ادلاخلية لضامن الامتثال التام ملتطلبا التعممي الإدار ااخاصة ابلعمل الإضايف.
نويص بأأن َّ
 .135قبلت الويبو ذه التوصية و أأعلنت أأن العمل الإضايف خيض ملعايري حمددة ورقابة اإدارية وموافةة مس بةة.
بدل الوظيفة ااخاص
 .136طبة ًا للامدة  ،11-3يُدفَ بدل وظيفة خاص ل يدخل يف حساب املعاش التةاعد اإىل أأ موظف يعمل مبوجب
عةد ُمحدَّد املدة أأو دامئ أأو مس متر يُطلَب منه أأن يتوىل مؤقت ًا مسؤوليا وواجبا وظيفة شاغرة يف رقبة أأع ى من رقبة
الوظيفة اليت يشغلها .ويُدفَ ذها البدل اعتبار ًا من التارخي اذل قوىل فيه املوظف ملدة س تة أأشهر متواصةل اكمل واجبا
الوظيفة ذا الرقبة ا ألع ى ،اليت ُأس ند اإليه .ول يؤذن بأأ متديد للبدل لأك ر من  12شهر ًا اإل يف ظروف اس تثنائية،
ع ى سبيل املثال يف حاةل عدم الانهتاء من الإجراءا الإدارية لشغل الوظيفة الشاغرة .ول قتجاوز فرتة ذها المتديد
 12شهر ًا يف أأ حال من ا ألحوال.
 .137وطبة ًا للامدة  ،22-3يسةط حق املوظف يف اسحصول ع ى أأ بدل أأو منحة أأو أأ مبل أخر ين عليه نظام
املوظفني ولحئته بعد مرور س نتني من اترخي اس تحةاق املوظف هل ،ما مل يُن ع ى خالف ذكل.
 .138وبعد اس تعراض مخس حال لبدل الوظيفة ااخاص خالل الفرتة  ،2014-2012قبيَّنت املشالك التالية:
" "1اس متر موظف يف قأأدية همام وظيفة أأع ى رقبة من رقبته منه ينارر  2013واس متر يف اسحصول ع ى بدل وظيفة
خاص منه يوليو  .2013و أأعلنت اإدارة املوارد البرشية أأن نطاق ااخدمة احملدد يتطلب املزيد من التوضيح و أأهنا
غري مس تعدة لإطالق مسار التعيني لوظيفة حمددة ا ألجل.
" "2ويف حاةل أأخرى ،جتاوز حق موظف يف اسحصول ع ى بدل وظيفة خاص للفرتة املمتدة من مايو  2012اإىل
نومفرب  2012املهةل الزمنية احملددة يف املادة .22-3
 .139و أأعلنت الويبو أأنه عندما قطلب الإدارة املعنية قعيين ًا ،قويل اإدارة املوارد البرشية ا ألولوية ملسار الاختيار ،ولكن ل
قنجم املشلكة عن قأأخر التعيني ذاقه وإامنا عن قأأخر اس هتالل مسار التعيني .اإذ من غري املعةول أأن قلزتم املنظمة مبوجب
اإعالن وظيفي اإذا مل تكن متأأكدة من رضورة ذه الوظيفة أأو حىت من املؤذال الوظيفية الالزمة ألداهئا .ويف اإطار
املراقب املايل للهند C&AG
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اس تعراض الةوى العامةل ،ل قنظر الويبو يف وض منوذج أأك ر مرونة سحشد املوارد وإاطالق مسار التعيني لوظيفة ما اإل
اإذا تةةت من وجود حاجة طويةل ا ألجل.
التوصية 21
ينبغي للويبو أأن قتب بدقة أأحاكم املادقني  11-3و 12-3وأأن قأأذن بمتديد بدل الوظيفة ااخاص مبا يتجاوز  12شهراً
مبوجب ظروف اس تثنائية.
 .140قبلت الويبو ذه التوصية .و أأعلنت أأهنا تشارك شواغل فريق مراجعة اسحسااب فامي خي منح بدل وظيفة خاص
لفرتة طويةل مؤكدة أأن ذكل سبب مراجعة نظام املوظفني ولحئته بغية اإدراج همةل زمنية.
قضااي الغش الفعيل والغش الافرتايض
َّ .141بني تليل املعلوما ااخاصة ابلغش الفعيل والغش الافرتايض اليت قدهما مكتب مدرر شعبة التدقيق ادلاخيل
والرقابة الإدارية أأن يالث حال جديدة من الغش والغش الافرتايض ُُلت يف عام  ،2014و أأغلةت حالتان نظر ًا اإىل
غياب ا ألدةل ادلامعة لالدعاءا املةدمة .وحىت  31ديسمرب  ،2014بل عدد اسحال املفتوحة من الغش الفعيل أأو الغش
املزعوم أأرب حال .
اس تعراض التدابري اليت اختههتا الإدارة بشأأن التوصيا السابةة
 .142ترد حاةل قنفيه الويبو قوصيا مراج اسحسااب ااخار ي ااملراجعة املالية) يف املرفق الثاين من ذها التةررر.
اإفصاحا الإدارة – شطب ااخسائر من النةد واسحسااب املدينة واملمتلاك
 .143ذكر الإدارة أأن َّه وفةًا للامدة  4.6من النظام املايل والةاعدة  8.106من الالحئة املاليةَُّ ،لت املنظمة ااخسائر
التالية خالل العام املنهتيي يف  31ديسمرب :2014


ُشطبت حسااب مدينة بةمية اإجاملية قدرذا  3 258.50فرنك سويرس أأيناء عام  .2014وخ ذكل 20
فاقورة غري مدفوعة قعود اإىل عام  2013وقتعلق بعالما جتارية ،أأو قصاممي صناعية ،أأو أأنشطة نرش؛



وتكبد املنظمة خسائر صغرية أأخرى ع ى مدار الس نة جنمت ،يف املةام ا ألول ،عن مدفوعا مةابل
اسحسااب املدينة وبلغت قميهتا الإجاملية  20 759.41فرنك سويرس ؛



وبل اإجاميل املبال احملسوبة ع ى املنظمة فامي خي اإدارة اسحسااب ااخاصة للمساذام الطوعية
 20 935.90فرنك سويرس خالل عام .2014
شايش اكنت شريما
املراقب املايل ومراج اسحسااب العام للهند
مراج اسحسااب ااخار ي
 7يوليو 2015

املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 30

WO/PBC/24/5
36

املرفق ا ألول – اجلدول الزمين املُعدَّل

املراقب املايل للهند C&AG
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املرفق الثاين

حاةل قنفيه الويبو للتوصيا املنبثةة عن املراجعة ااخارجية للحسااب
املراجعة
مراجعة مالية

املراقب املايل للهند C&AG

التوصية

رد الإدارة

املالحظا

ميكن ل إالدارة أأن قنظر يف أأعد متصصصون خارجيون جار التنفيه.
يف شؤون ااخزانة س ياسة
صياغة س ياسة مناس بة
لإدارة النةدية وااخزانة ،مبا لإدارة النةدية وااخزانة يف
يف ذكل الةروض ،وقطبيق أأوائل عام  2014وقدموذا
ذه الس ياسة لتحسني اإىل الويبو .وبعد بضعة
أأسابي  ،أأبلغت السلطا
الإدارة املالية.
السويرسية املنظمة أأهنا لن
تمتكن من الن فصاعد ًا من
اإيداع أأموالها دلى
السلطا و أأنه سيتعني
حسب ا ألموال املودعة
حبلول ديسمرب .2015
وينطو ذها التطور ع ى
رضورة اإجراء قغيريا
ملحوظة يف س ياسة
الاستامثر وكهكل س ياسة
خماطر الغري عند
الاقتضاء ،وترد
الس ياس تان يف اإطار
س ياسة الإدارة النةدية
وااخزانة .ونتيجة ذلكل،
ِّقدمت الوييةة
 WO/PBC/22/19اإىل
جلنة الربانمج واملزيانية يف
سبمترب  2014وال ُتمست
فهيا املشورة بشأأن قعديل
س ياسة الاستامثر .فةرر
جلنة الربانمج واملزيانية أأن
قطلب من ا ألمانة "قةدمي
اقرتاح مفصل بشأأن نسخة
منةحة من الس ياسة يف
دورهتا املةبةل بعد أأن
تس تعرضها اللجنة
الاستشارية املعنية
الصفحة 32
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املراجعة

التوصية

رد الإدارة

املالحظا

ابلستامثر وجتزيذا؛ وإاجراء
دراسة بشأأن اإدارة ا ألصول
وااخصوم وقةدمي س ياسة
استامثر منفصةل بشأأن
متويل التأأمني الصحي بعد
فرتة ااخدمة وقةدميها اإلهيا
بعد أأن تس تعرضها اللجنة
الاستشارية املعنية
ابلستامثر وجتزيذا" .وُير
حالي ًا العمل ع ى مراجعة
س ياسة الاستامثر وإاعداد
س ياسة استامثر منفصةل
خاصة بمتويل التأأمني
الصحي بعد فرتة ااخدمة.
وقعزتم اللجنة الاستشارية
املعنية ابلستامثر عةد
اجامتع أأو أأك ر م خبري
خار ي أأو أأك ر.
مراجعة مالية

ميكن أأن قنظر الويبو يف اس تمكل التحةق الس نو
التحةق س نو ًاي من ا ألصول من ا ألصول ذا الةمية
الكبرية داخلي ًا يف مايو
ذا الةمية الكبرية.
 2014قنفيه ًا لهه التوصية

مراجعة مالية

ينبغي لإدارة الشؤون املالية ُوضعت البنية العامة/اإطار اس تُمكلت البنية
املتابعة العام وقضمن نسب العامة/اإطار املتابعة العام
اس تعراض اإطار اإدارة
بنس بة  81ابملئة.
املاطر الةامئ وتديثه بغية الإجناز التالية:

وض ُال مالمئة
للمخاطر وضوابط داخلية  اكمتلت الإررادا
بنس بة  80ابملئة
يف الوحدا التشغيلية
املفتةرة لتكل العنارص أأو  النفةا – اكمتل
مسار غري الرواقب ،اكمتل
اليت ُوضعت فهيا قكل
مسار الرواقب بنس بة 50
العنارص جزئي ًا.
ابملئة انظر ًا اإىل املسارا
اجلديدة يف وحدة املوارد
البرشية)
 اكمتلت ااخزانة
 اكمتلت مسارا
املراقب املايل للهند C&AG

قُعترب التوصية ُمنفهة.

جار التنفيه.
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املراجعة

رد الإدارة

التوصية



مالية أأخرى ااإقفال
اسحسااب وغريذا)
بنس بة  60ابملئة
أأجنز اإجام ًل 80
ابملئة من
املسارا .

مراجعة مالية

ينبغي ل إالدارة أأن
تس تعرض تاكمل خمتلف
وحدا نظام الإدارة
املتاكمةل و أأن قضطل مبا
يلزم من اإعادة قصنيف
ل ألصول وفة ًا للس ياسا
احملاسبية املعلنة.

مراجعة مالية

ميكن أأن قنظر الويبو يف عرض موضوع اإنشاء
احتياطي خاص اإىل جلنة
ضامن اإُياد احتياطي
الربانمج واملزيانية اليت
منفصل لغرض متويل
املشاري و أأن قدرجه بصورة قرر ما ييل يف دورهتا
منفصةل يف البياان املالية الثانية والعرشرن اليت
عةد يف سبمترب:
من أأجل تسني فهم
املعامال املتعلةة
" "1اعرتفت ابسحاجة اإىل
ابس تخدام ما ترامك من
فوائض /أأموال احتياطية .اإجراء اس تعراض
للس ياسا ااخاصة
اب ألموال الاحتياطية
وصناديق رؤوس ا ألموال
العامةل؛
" "2والمتست من
ا ألمانة تزويد جلنة الربانمج
واملزيانية ابقرتاح س ياسة
شامةل يتضمن تديد
املس توى املس هتدف فامي

املراقب املايل للهند C&AG

املالحظا

مل قرتقب أأية أاثر ع ى
البياان املالية بسبب
"املسائل" املهكورة يف ذه
املراجعة .ول تزال ذناك
بعض العيوب التةنية
الصغرية يف وحدة الإدارة.
ووجد حلول لها و أأخطر
فريق دمع نظام الإدارة
املتاكمةل هبا .ومتكنت
الويبو من التوفيق بني
نظام الإدارة ودفرت ا ألس تاذ
العام.

قُعترب التوصية ُمنفهة.

جار التنفيه.
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املراجعة

التوصية

رد الإدارة

املالحظا

خي صايف ا ألصول،
والاعتبارا ااخاصة
ابلس يوةل ،وإادارة الفائض
املتاح فوق املس توى
املس هتدف واس تخدامه
والإبالغ عنه ،م مراعاة
قعليةا وإارشادا ادلول
ا ألعضاء و قوصيا
ذيئا التدقيق والرقابة يف
ذها الصدد.
وعليه ومع ًال هبها الةرار،
ِّقدمت وييةة اإىل ادلول
ا ألعضاء يف عام 2015
قتناول خمتلف جوانب
اس تخدام ا ألموال
الاحتياطية.
مراجعة مالية

حللت الويبو اسحسااب
نويص الويبو بأأن
اجلارية لنظام معاذدة
تس تعرض حاةل الطلبا
غري املسددة رسوهما دلى التعاون بشأأن الرباءا
ووضعت اإجراء لتدورن قُعترب التوصية ُمنفهة.
ماكقب تسمل الطلبا
البنود احملاسبية املالمئة
وتسوية رسوم الطلبا
املودعة فعال واملدرجة يف لتةلي رصيد اسحسااب
اسحسااب اجلارية لنظام املدينة لنظام معاذدة
التعاون بشأأن الرباءا .
معاذدة التعاون بشأأن
واق ُّب ذها الإجراء يف اإعداد
الرباءا استناد ًا اإىل
اسحسااب املدينة من أأجل البياان املالية املؤقتة لعام
 2014وس يتَّب كهكل يف
بلورة املبال الفعلية
اإعداد البياان املالية
املس تحةة فامي خي
الطلبا املودعة بناء ع ى ااخاصة بهناية عام 2014
معاذدة التعاون بشأأن
الرباءا .

مراجعة مالية

نويص الويبو بأأن قنظر يف اس تحديت الويبو مهنجية ُحسبت املاكسب/ااخسائر
ودونت يف
احملافظة ع ى البياان
سحساب املاكسب/ااخسائر غري احملةةة ِّ
البياان املالية لعام .2014
احملاسبية املتعلةة ابلرسوم غري احملةةة فامي خي
املسددة واملس تحةة فامي اسحسااب املدينة بعمال

املراقب املايل للهند C&AG

لةد تةةنا من الإجراءا
ور أأينا أأهنا مالمئة.
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املراجعة

التوصية

رد الإدارة

خي الطلبا املودعة بناء غري الفرنك السويرس
ع ى معاذدة التعاون بشأأن واملتعلةة بنظام معاذدة
الرباءا ُمسعرة ابلعمال التعاون بشأأن الرباءا .
املس تخدمة يف لك طلب /و أأعد طريةة حساب
بغية اإدراهجا يف البياان
مكتب تسمل طلبا .
املالية ااخاصة بهناية عام
.2014
مراجعة مالية

املراقب املايل للهند C&AG

املالحظا
قُعترب التوصية ُمنفهة.

ح ِّديت الافرتاضا
ادلميغارفية.

نويص الويبو بأأن قنظر يف ِّ
حديت الافرتاضا
ادلميغارفية املتعلةة حبال
اس تعراض وتديث
التةاعد ودوران املوظفني
الافرتاضا ادلميغرافية
قُعترب التوصية ُمنفهة.
و أأدجمت يف التةيمي
املتعلةة حبال
أ
التةاعد/دوران املوظفني الكتوار للتأأمني الصحي
يف فرتة ما بعد ااخدمة،
واملعمتدة يف التةيمي
الأكتوار ملس تحةا ما ومنح العودة اإىل الوطن.
بعد ااخدمة.

الصفحة 36
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ردود الإدارة ع ى قوصيا مراج اسحسااب ااخار ي
التوصية 1

ميكن للويبو أأن قعجل مسار تسوية املطالبا العالةة دلى سلطا الرضائب ا ألمرركية.
الرد
أأحاطت الإدارة علامً ابلتوصية ولكهنا قؤكد أأن مسار التسوية لن ي ُس تمكل اإىل أأن ِّ
قةدم سلطا الرضائب ا ألمرركية التفاصيل
الاكفية عن معليا الاسرتداد اليت انتفعت هبا املنظمة.
التوصية 2

ميكن للويبو أأن قفصح عن قفاصيل أأصول الرتاث اليت تشمل املصنفا الفنية يف مالحظا البياان املالية و أأن قتخه
التدابري الالزمة لتعزرز نظمها ا ألمنية بغية من فةدان أأ من ذه ا ألصول.
الرد
قن املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام تديد ًا ع ى عدم رضورة قةييد أأصول الرتاث أأو املصنفا الفنية .ول قتطلب ذه
املعايري الإفصاح عن أأصول الرتاث اليت مل قةيَّد يف البياان املالية .وإاضافة اإىل ذكل ،أأشار فرقة معل ا ألمم املتحدة بعدم
قةييد اصول الرتاث يف البياان املالية .و أأحاطت اإدارة الويبو علامً ابلتوصية وقةرتح مناقشة مسأأةل أأصول الرتاث خالل
الاجامتع املةبل لفرقة معل ا ألمم املتحدة املزم عةد يف أأكتوبر  .2015وسيُنظر بعدئه يف اإماكنية اإضافة املزيد من التفاصيل
يف اإفصاحا البياان املالية لعام .2015
وبعد نرش قعممي اإدار جديد بشأأن اإدارة ا ألصول ،س ُيعهد مبسؤولية مجموعا املصنفا الفنية اإىل شعبة البىن التحتية
للمباين وستُنفَّه قدابري خمتلفة تشمل قعزرز نظم ا ألمن.
التوصية 3

ميكن للويبو أأن قنظر يف اإعداد قةررر عن أأداء الربانمج قبل اختتام املراجعة املالية أأو أأن قوحض أأس باب الاختالف بني
املزيانية والةمي الفعلية الواردة يف البياان املالية وفة ًا للمعارر  24من املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام.
الرد
س يةدَّم مرشوع وييةة عن أأس باب التبارن يف املوارد بغية اإدراجه يف قةررر أأداء الربانمج خالل املراجعة املالية.
التوصية 4

ميكن للمكتب ادلويل أأن ينظر يف تكثيف هجود الرامية اإىل تصيل الرسوم من ماكقب امللكية الفكرية يف الوقت املناسب.
الرد
ما انفك املكتب ادلويل يتواصل م املكتب اسحكويم الصيين للملكية الفكرية ابنتظام بشأأن اإحاةل رسوم الإيداع ادلويل
واملناوةل يف الوقت املناسب .وأأحرز املكتب الصيين قةدم ًا ملحوظ ًا ومنتظامً يف ذها الصدد ولس امي منه بداية عام  2015اإذ
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اخنفض متوسط همةل الإحاةل اإىل يالية أأشهر ما يعدّ تس ن ًا كبري ًا مةارنة ابلفرتة ذاهتا من عام  .2014وإان املكتب ادلويل ملزم
مبواصةل العمل م املكتب الصيين يف ذها الصدد وميكن التطل اإىل املزيد من التةدم يف املس تةبل.
التوصية 5

ميكن للويبو أأن قواصل حبث س بل اسحد من الت أأخريا ع ى مس توى املرشوع فض ًال عن مس توى حمفظة املشاري يف قنفيه
نظام ختطيط املوارد املؤسس ية حبيث يتس ىن اإجناز املرشوع وفة ًا للجدول الزمين احملدد اذل س يةدَّم اإىل ادلول ا ألعضاء يف
سب مترب .2015
الرد
ستبهل الويبو قصارى هجدذا للحد من التأأخريا ع ى مس توى املرشوع فض ًال عن مس توى حمفظة املشاري يف قنفيه نظام
ختطيط املوارد املؤسس ية وستسعى جاذدة اإىل اإجناز املشاري املتبةية وفة ًا للجدول الزمين املعدَّل .وم ذكل ،ستس متر الويبو
يف ترجيح التلكفة واجلودة ع ى اجلدول الزمين نظر ًا اإىل التغري الهام اذل طلبته الإدارة لتنفيه نظم ختطيط املوارد املؤسس ية
بنجاح.
التوصية 6

ميكن للويبو أأن قعزز نظام اإدارة الواثئق حبيث ُحيتفظ جبمي الواثئق املتعلةة ابملرشوع يف ماكن واحد.
الرد
ستس متر الويبو يف اس تخدام نظام التوييق اسحايل وا ألدوا اسحالية اليت حةةت الغرض املنشود مهنا .ودلى اإقامة نظام اإدارة
احملتوى املؤسيس ا )ECMمبوجب خطة مبادرة ر أأساملية لإدارة تكنولوجيا املعلوما والقصال  ،س تكون حمفظة ختطيط
املوارد املؤسس ية أأوىل معمتد ذها النظام.
التوصية 7

ميكن للويبو أأن قتخه قدابري ملواصةل قعزرز مهنجية حساب التاكليف حبيث ينعدم الاختالف الكبري بني التلكفة املمزينة
والتلكفة الفعلية للعنارص الفردية ع ى مس توى احملفظة.
الرد
ستس متر الويبو يف ضامن انعدام أأ اختالف ملحوظ بني التاكليف املمزينة والتاكليف الفعلية للعنارص الفردية .ولكن ُيب
الإقرار ابس تحاةل انعدام قكل الاختالفا فامي خي تاكليف املشاري املنفَّهة ع ى عدة س نوا مثل ختطيط املوارد املؤسس ية
نظر ًا اإىل قغري افرتاضا التصطيط واسرتاقيجيا التنفيه .وس تعرض الويبو ،يف اإطار قةررر ختطيط املوارد املؤسس ية لعام
 2015املةدَّم اإىل ادلول ا ألعضاء ،مزيانية حمدَّية خت اإجناز املشاري املتبةية بغية اإبراز الاثر املرتقبة ع ى خمتلف بنود و أأبواب
التلكفة بناء ع ى التةدم احملرز حىت اترخي اإعداد التةررر واجلدول الزمين املعدَّل.
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التوصية 8

ميكن للويبو أأن قتواصل م خمتلف أأحصاب املصلحة أأن قض خطة معل حمددة ا ألجل لإعداد التةاررر املصصة/قةاررر
الاس تثناءا .
الرد
ستس متر الويبو يف التعاون ع ى حنو وييق م مجي أأحصاب املصلحة .وذلا فس ُتعةد اجامتعا شهرية لتحديد متطلبا التةررر
وقوضيحها وترقيهبا حبسب ا ألولوية.
التوصية 9

ميكن للويبو أأن قعزز ألياهتا ااخاصة ابإدارة العةود ومتابعهتا بغية اإجناز املشاري وااخدما بسالسة ويف الوقت املناسب من
خالل تديد مراحل للتنفيه وزايدة الواثئق املتعلةة بتغيري العةود.
الرد
ستتحةق الويبو من أأن أأ قغيري مةبل خي مرشوع أأو خدمة متعاقد علهيا و ُحدد مراحل قنفيهذا س يويَّق ويُه َكر يف عةد
معدَّل م املزود.
التوصية 10

ميكن للويبو أأن قنظر يف قوييق مربرا عدم وض خطط مرحلية يف املس تةبل.
الرد
س تو ِي ّق الويبو ،يف اإطار أأ واثئق جديدة لبدء مرشوع ختطيط للموارد املؤسس ية ،أأية مراعاة اخصائ املرشوع املعين
مبوجب مهنجية  PRINCE2كعدم وض خطط مرحلية.
التوصية 11

ميكن للويبو أأن قنظر يف الإشارة رصاحة اإىل حدود تمل املاطر للمشاري وخمتلف مراحل التنفيه.
الرد
س تو ِي ّق الويبو مجي حدود تمل املاطر ،وإان اكنت مضنية ،يف اإطار واثئق بدء مرشوع ختطيط اإدارة املوارد املؤسس ية
املةبةل.
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التوصية 12

ميكن للويبو أأن قنظر يف اإجراء تليل سحساس ية املسائل املثارة خالل اجامتع جملس املرشوع/مكتب اإدارة املوارد املؤسس ية
استناد ًا اإىل أأمهيهتا.
الرد
اس تحديت الويبو تلي ًال سحساس ية الةضااي َّممزي اب أللوان كجزء من التةررر الشهر سحاةل حمفظة املشاري بغية مساعدة جملس
اإدارة احملفظة وغري ع ى قراءة الوييةة وقوضيح أأولواي املسائل الواجب معاجلهتا والرتكزي علهيا .وستشج الويبو املرشوعا
الفردية ع ى اإجراء تليل اسحساس ية ذاقه والإبالغ عن املشالك احملددة ااخاصة هبا.
التوصية 13

ميكن للويبو أأن قنظر يف قةدمي قةررر عن قةيمي أأداء هجة التنفيه الرشركة ااخارجية اإىل مجعيا ادلول ا ألعضاء كجزء من قةررر
مرحيل عن قنفيه نظام التصطيط الشامل للموارد املؤسس ية.
الرد
أأدرجت الويبو جزء ًا عن أأداء هجا التنفيه الرشركة ااخارجية يف التةررر املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام 2015
املةدَّم اإىل ادلول ا ألعضاء.
التوصية 14

ميكن للويبو أأن قتوقف عن متويل أأقساط الت أأمني ااخاصة ابسحوادث ااخارجة عن ااخدمة.
الرد
سيتوقف المتويل اعتبار ًا من  1ينارر .2016
التوصية 15

ميكن للويبو أأن قعجل مسار تديث نظام تكنولوجيا املعلوما امتثا ًل لالحئة املوظفني.
الرد
جار.
قنفيه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ٍ
التوصية 16

نويص يف اسحال اليت متدَّد فهيا العةود املؤقتة دون مسار قنافيس بغية اإاتحة الوقت الاكيف لإعداد مسار قنافيس ع ى وظيفة
حمددة ا ألجل ،أأن تُشغَل الوظائف من خالل مسار الاختيار التنافيس مبكرًا و أأن قوىل العناية الالزمة ملالءمة الوصف
الوظيفي قفاد ًاي أل ق أأخري.
الرد
ستنفَّه ذه التوصية وقصبح سارية فور ًا.
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التوصية 17

يتعني مراجعة ممارسة تديد اسحد ا ألدىن للمرقبا الإجاملية للنظر يف منح بدل الزوج املعال امتثا ًل لنظام املوظفني ولحئته.
الرد
ستنفَّه ذه التوصية وقصبح سارية اعتبار ًا من  1ينارر  .2016وأُخطر املوظفون بهكل.
التوصية 18

ميكن متابعة أأحاكم التعمامي الإدارية املتعلةة ابإعانة الإُيار بصورة منتظمة.
الرد
ن ُفه ذه التوصية.
التوصية 19

نويص مبا ييل:
ا أأ) ُيوز اإخضاع املوظفني اسحاصلني ع ى بدل لغة لمتحاان اإضافية لإيبا اإقةاهنم املس متر للغة؛
اب) يتعني اإجراء اس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة عندما يُنةل أأو َّ
يعني املوظف يف منصب جديد حيمت عليه اإقةان اللغة
اإقةا ًان اتم ًا حبمك قعيينه.
الرد
س يجرى اس تعراض شامل لبدل اللغة م مراعاة اإصالحا نظام التعويضا يف ا ألمم املتحدة.
التوصية 20

نويص ب أأن قعزز الضوابط ادلاخلية لضامن الامتثال التام ملتطلبا التعممي الإدار ااخاصة ابلعمل الإضايف.
الرد
ن ُفه ذه التوصية.
التوصية 21

ينبغي للويبو أأن قتب بدقة أأحاكم املادقني  11-3و 12-3و أأن ق أأذن ب متديد بدل الوظيفة ااخاص مبا يتجاوز  12شهرًا مبوجب
ظروف اس تثنائية.
الرد
ذه التوصية قيد التنفيه.
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بيان عن الرقابة ادلاخلية لس نة 2014
نطاق املسؤولية
أأقوىل ،بصفيت مدرر ًا عام ًا للمنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو) ووفة ًا ملا أأس ند ا ّإيل من مسؤولية وخباصة مبوجب
املادة 8.5اد) من النظام املايل ولحئته ،الإبةاء ع ى نظام رقابة مالية داخلية يضمن ما ييل:
" "1نظامية معليا قبض مجي أأموال املنظمة ومواردذا املالية ا ألخرى ،وحفظها والترصف فهيا؛
" "2واقفاق الالزتاما والنفةا م الاعامتدا أأو ا ألحاكم املالية ا ألخرى ،اليت ّقةرذا امجلعية العامة ،أأو
م ا ألغراض والةواعد املتعلةة بصناديق استامئنية حمددة؛
" "3واس تخدام موارد املنظمة اس تخدام ًا فعا ًل واقتصاد ًاي.
الغرض من نظام الرقابة ادلاخلية
ُ ِّ
صم نظام الرقابة ادلاخلية للحد من خماطر عدم تةيق غااي املنظمة و أأذدافها وما يتصل هبا من س ياسا  ،وإادارة قكل
املاطر وليس الةضاء علهيا .ومن َّمث ل يعدو ذها النظام كونه ضام ًان معةو ًل وليس ُمطلة ًا لتحةيق الفعالية ،وذو يستند اإىل
معلي ٍة جارية ُمص َّممة لتحديد املاطر الرئيس ية وقةيمي طبيعهتا ومداذا وإادارهتا بكفاءة وفعالية وبطريةة اقتصادية.
وقُعد الرقابة ادلاخلية معلية يضطل به لك من الهيئا الإدارية واملدرر العام والإدارة العليا وموظفني أخررن ،ويه ُمص َّممة
لتكون ضام ًان معةو ًل لتحةيق أأذداف الرقابة ادلاخلية التالية:


فعالية العمليا وكفاءهتا وصون ا ألصول،



ومويوقية التةاررر املالية،



والامتثال للمواد والةواعد امل ُط َّبةة.

جمرد س ياسة أأو اإجراء يُتَّخه يف مواعيد مع ّينة ،بل
وذلكل فاإن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية ل ميث ّل ،ع ى املس توى التشغييلّ ،
ذو اإحراء مس متر يُضطل به ع ى مجي مس تواي املنظمة من خالل معليا الرقابة ادلاخلية لضامن تةيق ا ألذداف املهكورة
أنف ًا.
وينطبق بياين ذها عن معليا الويبو للرقابة ادلاخلية ،كام يه ُمب َّينة أنف ًا ،ع ى الس نة املنهتية يف  31ديسمرب  2014وحىت
اترخي اعامتد بياان املنظمة املالية لس نة .2014
اإدارة املاطر وإاطار الرقابة
ُأصدر عدد من الواثئق اليت تريس اإطار ًا مامتساكً ذا صبغة رمسية لإدارة املاطر والضوابط ادلاخلية ،مما يتضمن اإطار الوبيو
للمساءةل وبيان الويبو بشأأن قابلية تمل املاطر والتعمامي الإدارية بشأأن اإنشاء فريق الويبو لإدارة املاطر ،فض ًال عن
س ياساهتا يف اإدارة املاطر ودليل اإدارة املاطر والضوابط ادلاخلية.
واس تعرض فريق اإدارة املاطر أأول قةررر نصف س نو لإدارة املاطر يف الويبو يف جلس ته الثالثة يف أأغسطس  .2014وع ى
مدار اجللسا ا ألخرى اليت ختللت عام  2014اعُةد ما مجموعه ست جلسا ) ،اس تعرض ذها الفريق ورصد ابنتظام
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الوض املايل للويبو واملاطر الرئيس ية اليت قواهجها املنظمة يف قنفيه نتاهجها املرقةبة .كام اس تعرض الفريق مجي الواثئق الواردة
أأعال و أأجازذا.
ِّ
وعني منسق شؤون اس مترارية ا ألعامل يف أأوائل عام  2014وشدد ع ى أأمهية قدرة الويبو التنظميية ع ى مواهجة املاطر.
و ُأحرز قةدم ًا كبري ًا يف ذها اجملال تلكل ابإصدار س ياسة مواهجة املاطر التنظميية فض ًال عن اسرتاقيجية يف أأوائل عام .2015
وف ِ ّعل قطبيق جديد لإدارة املاطر يف أأكتوبر  2014يضم مجي املعلوما عن املاطر ا ألمنية ومجي املاطر الربانجمية
والتنظميية و أأقيح النفاذ اإلهيا مجلي الةطاعا من خالل منسةي املاطر الةطاعية .واس ُتخدم النظام دلمع املسار الثاين
لس تعراض املاطر يف عام  2014اذل اكن جزء ًا ل يتجز أأ من معلية ختطيط ا ألعامل يف عام .2015
و أأ َّقر امجلعيا  ،يف عام  ،2011س ياسة الويبو لالستامثرا  .و ُأنشئت ،وفة ًا لتكل الس ياسة ،جلنة استشارية معنية
ابلستامثرا يك ترصد استامثرا الويبو لضامن اتساقها م الس ياسة املهكورة ،وترف ا ّإيل قةاررر عن أأ خروج عن قكل
الس ياسة وأأس بابه وإاجراءا معاجلته .وقد ظ ّل وض الويبو النةد سلاميً طوال عام .2014
ول قفتأأ جلنة اس تعراض العةود تس تعرض حال الرشاء الوجهية وقةدم ا ّإيل الإرشادا عن اإجراءا الرشاء املناس بة.
اس تعراض الفعالية
لةد اسرتشد ُ يف اس تعرايض لفعالية نظام الضوابط ادلاخلية مبا ييل يف املةام ا ألول:


كبار املدرررن ،وخاصة نواب املدرر العام ومساعدو  ،اذلرن يضطلعون بأأدوار هممة ويتولون املسؤولية عن
النتاجئ املرقةبة ،وا ألداء ،و أأنشطة ُش َعهبم ،واملوارد املس ندة اإلهيم .وقعمتد قنوا املعلوما يف املةام ا ألول ع ى
الاجامتعا ادلورية اليت يعةدذا فريق الإدارة العليا.
و أأحصل ع ى ضامن من خطااب المتثيل الإدار اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس يون .و ُّقةر قكل ااخطااب
مبسؤوليهتم يف أأن يمت ،ع ى مس توى الربامج ،وض وصون أأنظمة قعمل بشلك جيد وألية للرقابة ادلاخلية
تريم اإىل عرض حال الغش وا ألخطاء الكربى و /أأو اكتشافها.



ورئيس مكتب ا ألخالقيا اذل يُ ِّةدم اإرشادا ونصاحئ قبةى طي الكامتن اإىل املنظمة وموظفهيا بشأأن
ا ألخالقيا ومعايري السلوك ،ويتوىل اإذاكء الوعي اب ألخالقيا والسلوكيا املسؤوةل يف التعامل م الإحال
املتعلةة مبزامع السلوكيا غري ا ألخالقية ،مبا يف ذكل قضارب املصاحل،



وشعبة الرقابة ادلاخلية اليت أأعمتد ع ى قةاررر التدقيق ادلاخيل اليت قةدهما وع ى قةياميهتا وخدماهتا
الاستشارية ،ويه قةدم قةارررذا أأيض ًا اإىل اللجنة الاستشارية املس تةةل للرقابة .وقتضمن قكل التةاررر
معلوما مس تةةل وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ادلاخلية وما ررقبط بهكل من همام
الرقابة الإدارية.



وقوفر اللجنة الاستشارية املس تةةل للرقابة ،طبةا لختصاصاهتا ،ضامان لدلول ا ألعضاء عن مالءمة وفعالية
الضوابط ادلاخلية يف الويبو .وترشف اللجنة ع ى أأداء معلية التدقيق من خالل رصد اإصدار الإدارة ،يف
الوقت املناسب ،لردود فعاةل ومالمئة ع ى قوصيا التدقيق ورصد قنفيه قكل التوصيا  .و أأخري ًا قُطل قكل
اللجنة ادلول ا ألعضاء ابنتظام ع ى معلها وقةدم قةاررر س نوية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وإاىل امجلعية العامة،
ووحدة التفتيش املشرتكة ملنظومة ا ألمم املتحدة،
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ومراج اسحسااب ااخار ي ،اذل تُ َرسل قعليةاقه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وإاىل امجلعيا ،
ومالحظا الهيئا الإدارية.

ااخامتة
اإن الرقابة ادلاخلية الفعاةل  ،أأاي اكن مس توى الإحاكم يف قصمميها ،قنطو ع ى نةائ – مهنا اإماكنية التحايل علهيا – ومن َّمث
ل ميكهنا أأن قوفر سوى ضامان معةول .وعالوة ع ى ذكل ،قد ختتلف فعالية الرقابة ادلاخلية م مرور الوقت بسبب ّ
قغري
الظروف.
مضن ،بصفيت مدررا عاما ،أأن ركون "الانطباع السائد" رساةل واحضة مفادذا أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة من ا ألمور البالغة
و أأ ُ
ا ألمهية ابلنس بة للمنظمة و أأان ُملزم ابلتصد أل موطن ضعف يف الضوابط ادلاخلية قد يُالحظ خالل العام ،وبضامن
الاس مترار يف تسني نظام الضوابط ادلاخلية.
بناء ع ى ما قةدم أأس تنتج ،ع ى حد علمي وما ورد ا ّإيل من معلوما  ،أأنه ل قوجد مواطن ضعف جوذرية من شأأهنا أأن متن
و ً
مراج اسحسااب ااخار ي من قةدمي ر أأ غري مشفوع بتحفظ بشأأن بياان املنظمة املالية ،ول مسائل ابرزة يلزم ذكرذا يف
ذه الوييةة فامي خي الس نة املنهتية يف  31ديسمرب .2014
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