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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 6 :أأغسطس 2018

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات الثامنة واخلمسون

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

من اإعداد ا ألمانة

 .1تتو ذه الوييةة ع ى تقةررر مراج اسحسااب ااخار"يت االوييةة  )WO/PBC/28/4وذو مطروح ع ى جلنة
الويبو للربانمج واملزيانية االلجنة) يف دورهتا الثامنة والعرشرن ا 10اإىل  14سبمترب .)2018
.2

وترد أأية قرارا للجنة بشأأن قكل الوييةة يف قامئة الةرارا اليت اختههتا جلنة الربانمج واملزيانية االوييةة .)A/58/6
[قيل ذكل الوييةة ]WO/PBC/28/4

A

WO/PBC/28/4

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 6 :أأغسطس 2018

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  10اإىل  14سبمترب 2018

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

من اإعداد ا ألمانة

.1

تش متل ذه الوييةة ع ى العنارص التالية:
ت1ت قةررر 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 2017؛
ت2ت وقةررر مراجِ اسحسااب ااخار"ي للس نة املالية  2017املُةدَّم اإىل سلسةل الاجامتعا الثامنة وامخلسني
طولت) .ويتضمن ذها التةررر قوصيا مراج
مجلعيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو ااملعروف أأيض ًا ابمس تالتةررر امل ُ َّ
اسحسااب ااخار"ي الناجتة عن املراجعا الثالث اليت ُأجريت خالل الس نة 18/2017؛
ت3ت وردود من أأمانة الويبو ع ى قوصيا مراج اسحسااب ااخار"ي؛
ت4ت وبيان الويبو للرقابة ادلاخليةُ ،موقَّ من املدرر العام.
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.2

وفامي ييل فةرة الةرار املةرتحة.

 .3أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية
العامة وسائر مجعيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو
ابلإحاطة عل ًام بتةررر مراج اسحسااب ااخار"ي
االوييةة .)WO/PBC/28/4
[ييل ذكل قةررر مراج اسحسااب ااخار"ي]
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قةررر مراج اسحسااب املس تةل
اإىل
امجلعية العامة
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
الرأأ
لةد راجعنا البياان املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو) ،اليت تش متل ع ى بيان الوض املايل االبيان ا ألول) يف
 31ديسمرب  ،2017وبيان ا ألداء املايل االبيان الثاين) ،وبيان التغريا يف صايف ا ألصول االبيان الثالث) ،وبيان التدفةا
النةدية االبيان الراب ) ،وبيان املةارنة بني املزيانية واملبالغ الفعلية االبيان ااخامس) للس نة املنهتية يف ذكل التارخي ،ومالحظا
ع ى البياان املالية مبا يف ذكل الس ياسا احملاسبية املهمة.
ونرى أأن البياان املالية املرفةة قعرض الوض املايل للويبو يف  31ديسمرب  2017و أأداءذا املايل وقدفةاهتا النةدية للس نة املنهتة
يف ذكل التارخي عرض ًا نزهي ًا من مجي النوايح اجلوذرية وفة ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام امعايري اإيبساس).
ا ألساس اذل استند اإليه الرأأ
راجعنا اسحسااب وفة ًا للمعايري ادلولية ملراجعة اسحسااب  .ومسؤولياقنا مبوجب ذه املعايري ُم َّ
وّضة يف قةررران يف الةسم
املعنون تمسؤوليا مراج اسحسااب عن مراجعة البياان املاليةت .وحنن مس تةلون عن الويبو وفة ًا للمتطلبا ا ألخالقية
ذا الصةل مبراجعتنا للبياان املالية ،وقد أأدَّينا مسؤولياقنا ا ألخالقية ا ألخرى وفة ًا لهه املتطلبا  .ونعتةد أأن ما حصلنا عليه
من أأدةل قدقيةية ٍ
ومناسب ألن ركون أأساس ًا يستند اإليه ر أأينا.
اكف
ٍ
معلوما أأخرى غري البياان املالية وقةررر مراج اسحسااب بشأأهنا
اإن الإدارة مسؤوةل عن املعلوما ا ألخرى .وتش متل ذه املعلوما ا ألخرى ع ى املعلوما الواردة يف التةررر املايل الس نو
للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  ،2017ولكهنا ل تشمل البياان املالية وقةررر مراج اسحسااب بشأأهنا.
ور أأينا يف البياان املالية ل يشمل املعلوما ا ألخرى ،ول ن ُعرب عن أأ شلك من أأشاكل الاس تتاا التأأكيد بشأأن
ذه املعلوما ا ألخرى.
وفامي يتعلق مبراجعتنا للبياان املالية ،فاإن مسؤوليتنا تمتثل يف قراءة املعلوما ا ألخرى ،ومن َّمث النظر فامي اإذا اكنت
ذه املعلوما ا ألخرى ل قتفق من حيث اجلوذر م البياان املالية أأو ما اإذا اكنت معرفانا اليت قوصلنا اإلهيا من املراجعة
أأو غريذا قبدو خاطئة من حيث اجلوذر .وإاذا اس تتاجنا ،استناد ًا اإىل ما مقنا به من معل ،أأن ذناك خطأأ جوذر ًاي يف
ذه املعلوما ا ألخرى ،فاإننا ُمطالبون ابلإبالغ عن ذكل .وليس دلينا ما نبلغ عنه يف ذها الصدد.
مسؤوليا الإدارة واملسؤولني عن اسحومكة عن البياان املالية
اإن الإدارة مسؤوةل عن اإعداد البياان املالية وعرضها عرض ًا نزهي ًا ،وفة ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام ،وعن الرقابة
ادلاخلية اليت قةرر الإدارة أأهنا رضورية للمتكني من اإعداد بياان مالية خالية من ا ألخطاء اجلوذرية ،سواء الناجتة عن الغش
أأو ااخطأأ غري املةصود.
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وعند اإعداد البياان املالية ،تكون الإدارة مسؤوةل عن قةيمي قدرة الويبو ع ى الاس مترار مكتشأأة عامةل ،والإفصاح –حسب
الاقاضاء –عن ا ألمور املتعلةة ابلس مترار يف العمل ،واس تخدام احملاس بة ع ى أأساس الاس مترار يف العمل ما مل تكن الإدارة
إاما قعزتم قصفية الويبو أأو وقف معلياهتا ،وإاما أأنه مل يبق أأماهما أأ بديل واقعي أخر.
ويتوىل املسؤولون عن اسحومكة مسؤولية ا إلرشاف ع ى معلية اإعداد قةاررر الويبو املالية.
مسؤوليا مراج اسحسااب عن مراجعة البياان املالية
تمتثل أأذدافنا يف التوصل اإىل قأأكيد معةول بشأأن خلو البياان املالية كلك أأو عدم خلوذا من ا ألخطاء اجلوذرية ،سواء الناجتة
عن الغش أأو ااخطأأ غري املةصود ،وإاصدار قةررر مراج حسااب يتضمن ر أأينا .ويُعد التأأكيد املعةول مس توى عالي ًا من
التأأكيد ،ولكنه ليس ضام ًان بأأن مراجعة اسحسااب اليت جر وفة ًا للمعايري ادلولية ملراجعة اسحسااب س تكتشف دامئ ًا أأ
خطأأ جوذر موجود .فميكن أأن قتشأأ ا ألخطاء عن الغش أأو الغلط غري املةصود ،وقُعترب ا ألخطاء جوذري ًة اإذا اكن من املتوق
بناء ع ى
يف حدود املعةول أأن قؤثر ،منفرد ًة أأو ع ى وجه الإجامل ،يف الةرارا الاقاصادية اليت يتخهذا املس تخدمون ً
ذه البياان املالية.
وكجزء من مراجعة اسحسااب وفة ًا للمعايري ادلولية ،منارس اسحمك املهين وحنافظ ع ى الشك املهين طوال معلية املراجعة .ونةوم
أأيض ًا مبا ييل:


تديد وقةيمي خماطر وجود أأخطاء جوذرية يف البياان املالية ،سواء بسبب الغش أأو ااخطأأ غري املةصود ،وقصممي
وقنفيه اإجراءا مراجعة تس تجيب لتكل اخملاطر ،والتوصل اإىل أأدةل قدقيةية اكفية ومناس ٍبة ألن تكون أأساس ًا يستند
اإليه ر أأينا .وعدم اكتشاف خطأأ جوذر انمج عن الغش أأع ى خطر ًا من عدم اكتشاف خطأأ جوذر انمج عن غلط
غري مةصود ،ألن الغش قد ينطو ع ى قواطؤ أأو تزورر أأو اإغفال مةصود أأو تريف أأو جتاوز لرقابة داخلية.



فهم الرقابة ادلاخلية املتعلةة مبراجعة اسحسااب من أأجل قصممي اإجراءا مراجعة مالمئة للظروف ،وليس لغرض اإبداء
ر أأ بشأأن فعالية الرقابة ادلاخلية يف الويبو.



قةيمي مدى مالءمة الس ياسا احملاسبية املس تخدمة ،ومدى معةولية التةدررا احملاسبية ومعليا ا إلفصاح ذا
الصةل اليت قامت به ا إلدارة.



اس تتاا مدى مالءمة اس تخدام ا إلدارة ملبد أأ احملاس بة ع ى أأساس اس مترار العمل ،واس تتاا ما اإذا اكن يوجد شك
جوذر يتعلق بأأحداث أأو ظروف قد قثري شكواكً كبرية بشأأن قدرة الويبو ع ى الاس مترار مكتشأأة عامةل استناد ًا اإىل
ا ألدةل التدقيةية اليت مت اسحصول علهيا .وإاذا خلصنا اإىل وجود شك جوذر  ،فاإننا مطالبون بلفت الانتاا يف قةررر
مراج اسحسااب اإىل معليا ا إلفصاح ذا الصةل املوجودة يف البياان املالية ،أأو بتعديل ر أأينا اإذا اكنت معليا
الإفصاح غري اكفية .وتستند اس تتااجاقنا اإىل ا ألدةل التدقيةية اليت مت اسحصول علهيا حىت اترخي قةررر مراج اسحسااب .
ولكن ا ألحداث أأو الظروف املس تةالية رمبا قتسبب يف قوقف الويبو عن الاس مترار مكتشأأة عامةل.



قةيمي العرض الإجاميل للبياان املالية وذيلكها ومضموهنا ،مبا يف ذكل معليا ا إلفصاح ،وما اإذا اكنت البياان املالية
متثل املعامال وا ألحداث ا ألساس ية بطريةة تةق العرض الزنيه أأم ل.

ونتواصل م املسؤولني عن اسحومكة فامي يتعلق بأأمور عديدة ،مهنا :نطاق معلية املراجعة املةرر وقوقيهتا ونتائها املهمة ،مبا يف
ذكل أأ أأوجه قصور جوذرية يف الرقابة ادلاخلية حنددذا يف أأيناء مراجعتنا للحسااب .

WO/PBC/28/4
5

الإبالغ عن املتطلبا الةانونية والتنظميية ا ألخرى
عالوة ع ى ما قةدَّم ،نرى أأن معامال الويبو اليت اطلعنا علهيا أأو اليت حفصناذا يف اإطار مراجعتنا للحسااب قتفق ،من مجي
النوايح املهمة ،م نظام الويبو املايل ولحئته وس ند الترشيعي.
ووفة ًا للامدة  10.8من نظام الويبو املايل ولحئته ،أأصدران أأيض ًا قةررر ًا مطو ًل بشأأن مراجعتنا سحسااب الويبو.
[قوقي ]
اراجيف همرييش)
املراقب املايل ومراج اسحسااب العام
للهند
مراج اسحسااب ااخار"ي
نيودلهيي ،الهند
يوليو 2018
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مكاب 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 الثامنة وامخلسني للجمعية العامة

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
عن الس نة املالية 2017

ملزيد من املعلوما ررىج القصال ابلس يد:
ب.ك .قيوار
املدرر العام االعالقا ادلولية)
مكاب املراقب املايل ومراج اسحسااب العام للهند
9, Deen Dayal Upadhyay Marg
New Delhi, India - 110124
الربيد الإلكرتوينtiwaripk@cag.gov.in :
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ملخص معيل
 .1يعرض ذها التةررر النتاجئ املهمة ملراجعة حسااب املنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو) للس نة املالية  .2017واش متلت
املراجعة ع ى مراجعة بياان الويبو املالية ،ومراجعة أأداء نظام مدريد ،ومراجعة اماثال املباين والصيانة يف الويبو.
 .2واكنت مراجعة البياان املالية هتدف اإىل اإبداء ر أأ بشأأن بياان الويبو املالية للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  .2017واكن
الهدف من مراجعة ا ألداء ذو قةيمي مدى مالءمة ا ألنظمة والعمليا يف نظام مدريد لتحةيق الهدف املمتثل يف قةدمي خدما
عاملية من الطراز ا ألول يف جمال امللكية الفكرية لعمالء النظام فامي يتعلق بةطاع العالما التجارية .و ُأجريت مراجعة الاماثال
لتةيمي ما اإذا اكنت شعبة البتية التحتية للمباين ويه املسؤوةل عن اإدارة املباين وقدابري النفاذ املاد وإادارة ا ألصول ،قضطل
بأأنشطهتا وفة ًا للةواعد وا ألنظمة والس ياسا وا إلجراءا املالية املنصوص علهيا.
بناء ع ى مراجعتنا للحسااب  ،نرى أأن البياان املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب  2017قعرض وض الويبو املايل
 .3و ً
يف  31ديسمرب  2017و أأداءذا املايل خالل الفرتة من  1ينارر  2017اإىل  31ديسمرب  2017عرض ًا نزهي ًا من مجي النوايح
اجلوذرية .وذلكل أأدْل ْينا بر أأ ٍ غري مشفوع بتحفظ يف بياان الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2017
الإدارة املالية
 .4حةةت الويبو يف عام  2017فائض ًا بلغ  18.6مليون فرنك سويرس  ،ابخنفاض نسباه  50يف املائة مةا نر ًة بفائض عام 2016
ا أأعيد بيانه) .وسامه اتاد معاذدة التعاون بشأأن الرباءا ااتاد معاذدة الرباءا ) بتس بة  138يف املائة من الفائض يف
عام  2017ا 108يف املائة يف عام  -2016أأعيد بيانه).
 .5وزاد مجموع اإررادا الويبو بتس بة  6.6يف املائة من  387.71مليون فرنك سويرس يف س نة  2016اإىل  413.48مليون
فرنك سويرس يف س نة  .2017واكن اتاد معاذدة الرباءا أأكرب مصدر ل إالررادا خالل عام  ،2017اإذ بلغت نسباه 74
يف املائة .وارقفعت الإررادا املتأأقية من رسوم اتاد معاذدة الرباءا يف عام  2017بتس بة  4يف املائة مةا نر ًة بعام .2016
 .6ويف عام  ،2017بلغت النفةا يف الويبو  394.85مليون فرنك سويرس  ،وارقفعت بتس بة  13يف املائة مةا نر ًة مبجموع
نفةا عام  2016ا أأعيد بيانه) البالغة  350.45مليون فرنك سويرس  .واكنت نفةا املوظفني أأكرب نفةا املنظمة يف عام
 ،2017اإذ بلغت  228.59مليون فرنك سويرس  ،مبا نسباه  58يف املائة من مجموع النفةا  ،لتسجل زايدة بتس بة  4يف
املائة مةارنة بعام  2016ا أأعيد بيانه).
 .7ويف  31ديسمرب  ،2017بلغ صايف أأصول املنظمة  202.66مليون فرنك سويرس  ،وبلغ مجموع أأصولها  1021.47مليون
فرنك سويرس  ،وبلغ مجموع ااخصوم  818.81مليون فرنك سويرس  .وارقف صايف ا ألصول اإىل  202.66مليون فرنك
سويرس يف هناية عام  2017مةابل  149.41مليون فرنك سويرس يف هناية عام  2016ا أأعيد بيانه) ،وذكل يف املةام
ا ألول نتيجة للماكسب الأكتوارية من خالل صايف ا ألصول البالغة  34.62مليون فرنك سويرس لعام .2017
الشؤون املالية
 .8لةد مت بي ماىن اتاد مدريد دون طرح أأ عطاءا قنافس ية ،وفة ًا للمنصوص عليه يف النظام املايل ولحئته .وقد أأوصينا أأن
يعرض بي ماىن اتاد مدريد ع ى امجلعية العامة خالل سلسةل الاجامتعا املةاةل.
 .9وقوقف العمل يف يالية مرشوعا مت متويلها من ا ألموال الاحاياطية للمرشوعا ااخاصة .ويتعني اإعادة ا ألرصدة غري املنفةة
ع ى املشاري اإىل ا ألموال الاحاياطية اليت خصصت مهنا .وقد أأوصينا بأأن قعجل الويبو إابغالق املشاري املتعلةة مبيا حبرية
جنيف وقغيري نوافه ماىن أأرابد بوكش اِ (ABومرشوع السالمة وامحلاية من اسحريق ،وقةيمي وضعها ونفةاهتا ونةل ا ألرصدة
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املتبةية اإىل ا ألموال الاحاياطية .ويوىص أأيض ًا بأأن قض الويبو ماادئ قوجهيية واّضة لإغالق املشاري  ،يف اإطار جداول
زمنية ،لرصد اإغالق املشاري ع ى حنو فعال.
نظام مدريد
 .10يضم نظام مدريد أأطراف ًا ماعاقدة بشلك رئييس من أأورواب ا 47عضو ًا) مث من منطةة أس يا-احمليط الهادئ ا )22ومن أأفريةيا
ا )21ومن الرشق ا ألوسط ا )5ومن منطةة الاكرييب ا )3وطرف ًا ماعاقد ًا واحد ًا من أأمرراك الالقيتية و أأمرراك الشاملية .ومن
بني ا ألطراف املتعاقدة  24بدل ًا ا 51يف املائة) من البدلان ا ألقل منو ًا البالغ عددذا  47بدل ًا .وقد لحظنا أأن الفريق العامل
املعين ابلتطورر الةانوين قد أأكد يف أأبريل  2016ع ى أأمهية اإدرا بدلان من أأمرراك الالقيتية وجملس التعاون ااخليجي ابعتبار
ذكل حمور تركزي اسرتاقيجي .ولحظنا أأيض ًا أأن املكاب ادلويل مل حيدد مناطق رئيس ية للتوس جغرافي ًا ومل يض اسرتاقيجيا
مصممة خصيص ًا لالنضامم .وقد أأوصينا برضورة أأن قض الإدارة اسرتاقيجية حمددة ا ألذداف لنضامم البدلان استناد ًا اإىل حمور
تركزي إاقلميي.
 .11ومل قنص الالحئة التنفيهية املشرتكة ع ى أأ اإطار زمين لس تكامل حفص الطلبا بشأأن خمتلف املعامال  .ولحظنا أأن
معاجلة الطلبا تس تغرق وقا ًا طوي ًال مما يؤد اإىل ترامك املعامال املعلةة ,ولحظنا أأيض ًا أأن وييةة الربانمج واملزيانية قد
وضعت حدود ًا زمنية ملعاجلة املعامال  .فأأوصينا بأأن قتةيد الإدارة ابلوقت احملدد يف وييةة الربانمج واملزيانية
للثنائية  19/2018لفحص الطلبا السلمية ومعاجلهتا ومواصةل قعزرز اجلهود الرامية اإىل اسحد من ترامك ا ألعامل.
 .12ولحظنا أأن نس بة قرتاوح بني  41-36يف املائة من الطلبا خالل ا ألرب س نوا ا ألخرية هبا أأخطاء ،و أأن  75يف املائة من
ذه ا ألخطاء ررج اإىل أأخطاء يف التصنيف و أأن جزء ًا من الطلبا اخملالفة ل ألصول اليت جرى معاجلهتا فامي رزيد ع ى  4أأشهر
قد ارقف من  62يف املائة يف عام  2014اإىل  70يف املائة يف عام  .2017فأأوصينا بأأن قةوم الإدارة ابلإضافة اإىل ترمجة املبادئ
التوجهيية اإىل لغا أأخرى ،بتحليل ا ألس باب وراء قكل ا ألخطاء الواردة يف الطلبا وابختاذ قدابري للتخفيف مهنا.
 .13ولحظنا أأن نظام مدريد ليس دليه اسرتاقيجية معمتدة بشأأن خدمة العمالء وليس دليه معايري و أأفضل ممارسا مدعومة
بنظام فعال لتعةيبا اجلودة .ذلكل ،فةد أأوصينا بأأن قض الإدارة اسرتاقيجية حمددة بشأأن خدمة العمالء ،ومعايري وممارسا
فض ى مدعومة بنظام اإلكرتوين لتعةيبا اجلودة ،من أأجل قلبية احاياجا العمالء بفعالية .كام أأوصينا بأأن جتر الإدارة
اس تةصاءا منتظمة للعمالء ،حس امب جاء يف ميثاق خدمة العمالء ،مجل التعليةا من أأجل تسني خدماهتا.
 .14ولحظنا أأن ألية مراقاة اجلودة ليست مدعومة بأأداة لزمة من أأدوا تكنولوجيا املعلوما لالضطالع ع ى حنو فعال
بعمليا مراقاة اجلودة /ضامن اجلودة .ولحظنا أأيض ًا أأنه ل جير اس تعراض مس تواي اجلودة املةاوةل بصفة دورية .فأأوصينا
بأأن تس تخدم الإدارة أأدوا تكنولوجيا املعلوما لالضطالع بفعالية بعمليا مراقاة اجلودة/ضامن اجلودة وبأأن جتر معلية
ضامن اجلودة وفق معدل التواتر املنصوص عليه .كام أأوصينا بأأن قعمتد الإدارة س ياسة لإجراء اس تعراض دور ملس تواي
ضامن اجلودة.
 .15ولحظنا أأن نظام معلوما جسال مدريد ادلولية ا )MIRISيعاين من مشالك تشغيلية منه بدء قنفيه يف مارس
 .2016ولحظنا أأيض ًا أأن الويبو ختطط لتنفيه منصة مدريد املعلوماقية اجلديدة يف الفرتة  .19-2018ذلا ،فنحن نويص بأأن
جتر الإدارة تلي ًال مفص ًال ألداء نظام معلوما جسال مدريد ادلولية ،مبا يف ذكل اإماكنية حدوث اإخفاقا يف املساءةل،
لس تخالص ادلروس املس تفادة ،وأأن قبلغ أأيض ًا امجلعية العامة بهكل.
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املباين والصيانة
 .16لحظنا أأوجه قصور فامي خيص اترخي تسجيل ا ألصول يف وحدة اإدارة ا ألصول بنظام الإدارة املتاكمةل ا .)AIMSوترج أأوجه
الةصور بشلك رئييس اإىل عدم وجود ضوابط سلمية للتحةق من البياان املدخةل وعدم إازاةل البياان الةدمية .ورمغ الإقرار
اباخطوا اليت قتخهذا الإدارة اإىل الن ،فاإننا نويص بأأن تس تمكل الويبو إازاةل البياان الةدمية من قواعد البياان ااخاصة
بنظام الإدارة املتاكمةل لضامن أأن متثل التفاصيل الفعلية ل ألصول.
 .17ولحظنا أأن الويبو اس تعانت برشاك خارجية للتحةق املاد من املمتلاك يف الك من عام  2016و .2017وقد أأشار
ذه الرشاك اإىل عدم قوفر شفرا رشيطية اابركود) ل ألصول .وحنن نويص بأأن تس تمكل الويبو ،وفق اإطار زمين حمدد،
قوس مي ا ألصول الةابةل ذلكل من مضن ا ألصول اليت يتاغي قوس ميها مبوجب قعلامي اإدارية ومل يمت قوس ميها اإىل الن.
 .18كام لحظنا أأن الواكل ااخارجية أأشار اإىل أأن بعض املصنفا الفنية غري مسجةل بشلك سلمي يف قاعدة بياان الويبو.
وحنن نويص بأأن تس تمكل اإدارة الويبو ،وفق اإطار زمين حمدد ،تديث املعلوما يف قاعدة البياان فامي يتعلق ابلبنود املتبةية
اليت قوصف بأأهنا مصنفا فنية.
 .19ولحظنا أأن الويبو مل قنفه عدد ًا من التوصيا فامي يتعلق ابإماكنية وصول ا ألشخاص املعاقني اإىل مجم الويبو .ونويص بأأن قض
الويبو خطة مالمئة لتنفيه التوصيا املتبةية لتةررر ااخرباء لعام  2012لتحسني الوصول املاد اإىل مجم الويبو.
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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 امجلعية العامة للويبو يف دورهتا ا ألربعني االعادية العرشرن)
االويبو) للس نوا املالية من  2012اإىل ً 2017
اليت عُةد يف جنيف يف الفرتة من  26سبمترب اإىل  5أأكتوبر ُ .2011وحيدَّد نطاق املراجعة وفة ًا للامدة  10.8من النظام املايل
واملبادئ الواردة يف مرفق ذكل النظام.
 .2وقد ُأج ِريت مراجعة حسااب الس نة املالية املنهتية يف شهر ديسمرب  2017وفة ًا اخطة مراجعة ُو ِضعت ع ى أأساس
تليل أأجرينا خملاطر الويبو .واش متل معلنا ع ى مراجعة بياان الويبو املالية ،ومراجعة نظام مدريد ،ومراجعة املباين والصيانة
يف الويبو .واع ُت ِمد ع ى أأعامل املراجعة ادلاخلية للحسااب  ،لكام لزم ا ألمر ،اعامتد ًا همني ًا.
 .3ون ُو ِقش م الإدارة ما أأسفر عنه ذه املراجعا من نتاجئ هممة ،و ُأحيلت بعد ذكل اإلهيم من خالل الرسائل امل ُ َّ
وَّجة
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 املتخصصة والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية ،ومعايري مراجعة
اسحسااب للمنظمة ادلولية للمؤسسا العليا ملراجعة اسحسااب  ،واملادة  10.8من نظام الويبو املايل ،والاخاصاصا
الإضافية اليت قنظم مراجعة حسااب الويبو ع ى النحو امل ُ َّبني يف مرفق النظام املايل.
البياان املالية
 .5اش متلت مراجعتنا للحسااب ع ى مراجعة للبياان املالية ،من أأجل التأأكد من عدم وجود أأخطاء جوذرية ،ومن
استيفاء ماطلبا املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام امعايري اإيبساس) .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 عام  2013واملعيار رمق  39خالل عام .2017
ر أأ مراج اسحسااب يف البياان املالية لعام 2017
 .6إان َّين ُملكَّف ،طبة ًا لخاصاصا مراج اسحسااب ااخار"ي ،ابإبداء الر أأ يف بياان الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية
يف  31ديسمرب  .2017ومل تكشف مراجع ُة البياان املالية للفرتة املالية  2017عن أأ مواطن ضعف أأو أأخطاء أأعتربذا
بناء ع ى ذكل ،أأ ُ
بديت ر أأ ًاي غري مشفوع بتحفظٍ يف
جوذري ًة فامي يتعلق بدقة البياان املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا .و ً
بياان الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2017

املؤرشا املالية الرئيس ية
.7

قناقش فامي ييل املؤرشا املالية الرئيس ية اجلدررة ابذامتم ادلول ا ألعضاء:

.8

ررد مجموع الإررادا ومجموع النفةا يف اجلدول 1
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اجلدول 1
نتاجئ التشغيل

الس نة

ااملبالغ مباليني الفرناك السويرسية)

2017

2016

2015

2014

2013

الإررادا

413.47

387.71

381.94

370.18

351.61

النفةا

394.84

350.45

348.67

333.21

336.48

الفائض/العجز

18.63

37.26

33.27

36.97

15.13

الرمس البياين 1
ا ألداء املايل خالل الس نوا الثالث السابةة
امباليني الفرناك السويرسية)
الفائض

 .9اإن الاخنفاض يف الفائض التشغييل يف عام  2017مةارنة بعام  2016يعزى بشلك رئييس اإىل زايدة النفةا مبةدار
 15.02مليون فرنك سويرس فامي خيص ااخدما التعاقدية ومبةدار  9.50فامي خيص النفةا ع ى املوظفني .ومةارنة بعام
 ،2016ررج التحسن يف الإررادا بشلك رئييس اإىل زايدة اإررادا معاذدة التعاون بشأأن الرباءا وعوائد الاستامثر .وقد
سامه اتاد معاذدة التعاون بشأأن الرباءا  ،وذو من الوحدا املكونة للويبو ،مبا رزيد ع ى  70يف املائة من اإررادا الويبو،
كام يتضح يف اجلدول  2والرمس البياين .2
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 .10وفامي ييل الإررادا والنفةا والفائض/العجز يف خمتلف الةطاعا : 1
اجلدول  :2اإررادا ونفةا الويبو يف خمتلف الةطاعا ابألف الفرناك السويرسية)
الس نة نتاجئ التشغيل
2017
2016
2015
2014
2013

الإررادا
النفةا
الفائض/العجز
الإررادا
النفةا
الفائض/العجز
الإررادا
النفةا
الفائض/العجز
الإررادا
النفةا
الفائض/العجز
الإررادا
النفةا
الفائض/العجز

اجملموع
413,476
394,847
18,629
387,713
350,453
37,260
381,943
348,673
33,270
370,180
333,206
36,974
351,611
336,479
15,132

اتاد
الرباءا
304,587
278,832
25,755
292,862
252,451
40,411
276,781
250,945
25,836
281,318
242,133
39,185
261,181
242,349
18,832

الاتاد املمول
من الاشرتااك
18,753
19,453
-700
18,115
17,307
808
18,803
17,107
1,696
18,817
17,560
1,257
19,277
19,068
209
الرمس البياين 2

الإررادا ا ألخرى
الإررادا املتأأقية من اتاد
معاذدة الرباءا

1

قُعرض قةاررر الةطاعا يف شلك ِ ّيبني ش ىت الاتادا والةطاعا اليت قتأألف مهنا الويبو.

اتاد
مدريد
73,241
71,364
1,877
61,187
60,286
901
71,010
62,811
8,199
57,285
57,330
-45
58,456
59,749
-1293

اتاد
لذا
5537
13,928
-8391
5,635
10,351
-4,716
5,034
7,011
-1,977
3,927
7,322
-3,395
4,531
7,603
-3,072

اتاد
لش بونة
1,285
1,197
88
1,073
1,217
-144
1,102
1,586
-484
764
792
-28
1,308
852
456

اسحسااب
ااخاصة
10,073
10,073
0
8,841
8,841
0
9,213
9,213
0
8,069
8,069
0
6,858
6,858
0
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 .11يف عام  ،2017زاد مجموع النفةا بتس بة  13يف املائة يف حني زاد مجموع الإررادا بتس بة  6.7يف املائة خالل عام
 ،2016مما أأدى اإىل خفض الفائض مبةدار  18.6مليون فرنك سويرس .
الإررادا
 .12يف عام  ،2017بلغ مجموع اإررادا الويبو  413.48مليون فرنك سويرس  ،بزايدة قدرذا  25.77مليون فرنك
سويرس مةا نر ًة مبجموع اإررادا عام  2016البالغ  387.71مليون فرنك سويرس .
 .13وحس امب يبني اجلدول  ،2اكن اتاد معاذدة الرباءا أأكرب مصدر ل إالررادا خالل عام  ،2017اإذ بلغت نس بة
اإرراداقه  74يف املائة من مجموع الإررادا  .وقد زاد الإررادا املتأأقية من اتاد معاذدة الرباءا يف عام  2017بتس بة  4يف
املائة مةا نر ًة بعام .2016
 .14واكنت اإررادا اتاد مدريد متثل اثين أأكرب مصدر لإررادا املنظمة ،اإذ بلغت نسبهتا  18يف املائة من مجموع
الإررادا  .واخنفضت الإررادا املتأأقية من نظام مدريد بتس بة  20يف املائة يف عام  2017مةا نر ًة بعام  .2016وبلغت نس بة
الإررادا املتأأقية من الاتادا امل ُ ًّموةل من الاشرتااك وقدرذا  18.75مليون فرنك سويرس  4.5يف املائة من مجموع
الإررادا  ،يف حني بلغت نس بة الإررادا املتأأقية من املساذام الطوعية املةدمة يف اإطار اسحسااب ااخاصة وقدرذا 10.07
مليون فرنك سويرس  2يف املائة من مجموع الإررادا .
 .15واخنفضت الإررادا املتأأقية من اتاد لذا يف عام  2017بتس بة  2يف املائة يف عام  2017مةارن ًة بعام .2016
النفةا
 .16يف عام  ،2017بلغت النفةا يف الويبو  394.85مليون فرنك سويرس  ،بزايدة قدرذا  13يف املائة مةا نر ًة مبجموع
نفةا عام  2016البالغ  350.45مليون فرنك سويرس .
 .17واكنت نفةا املوظفني يه أأكرب مرصوفا املنظمة يف عام  ،2017اإذ بلغت  228.59مليون فرنك سويرس  ،مبا
نسباه  58يف املائة من مجموع املرصوفا  ،بزايدة قدرذا  9.50مةارنة بعام  2016ا أأعيد بيانه).
 .18وظلت ااخدما التعاقدية اثين أأكرب مرصوفا الويبو يف عام  ،2017حيث بلغت  89.42مليون فرنك سويرس .
بتس بة  23يف املائة من مجموع املرصوفا  .وزاد مرصوفا ااخدما التعاقدية بتس بة  20يف املائة مةا نر ًة بعام 2016
ا أأعيد بيانه).
 .19وبلغت مرصوفا التشغيل  26.30مليون فرنك سويرس بتس بة  7يف املائة من مجموع املرصوفا اليت تكادهتا
الويبو يف عام  .2017وزاد تاكليف التشغيل بتس بة  20يف املائة مةا نر ًة بعام .2016
 .20وبلغت النفةا ااخاصة ابلسفر والتدريب وا ِملنح  18.20مليون فرنك سويرس بتس بة  5يف املائة من مجموع النفةا
يف عام  .2017وقد اخنفضت ذه النفةا بتس بة  15يف املائة مةا نر ًة بعام  2016ا أأعيد بيانه).

الوض املايل
 .21اإن الفائض أأو العجز ذو الفرق بني اإررادا الويبو ونفةاهتا خالل الس نة .ويف عام  ،2017حةةت الويبو فائض ًا قدر
 18.6مليون فرنك سويرس  ،ابخنفاض نسباه  50يف املائة مةا نر ًة بفائض عام  2016البالغ  37.3مليون فرنك سويرس
ا أأعيد بيانه) ،وابخنفاض نسباه  44يف املائة مةا نر ًة بفائض عام  2015البالغ  33.3مليون فرنك سويرس .
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 .22ويف  31ديسمرب  ،2017بلغ صايف أأصول الويبو  202.66مليون فرنك سويرس  ،وبلغ مجموع أأصولها 1021.47
مليون فرنك سويرس  ،وبلغ مجموع ااخصوم  818.81مليون فرنك سويرس  .وارقف صايف ا ألصول مبةدار  53.25مليون
فرنك مةا نر ًة بصايف ا ألصول البالغ  149.41مليون فرنك سويرس يف هناية عام  2016ا أأعيد بيانه) ،واكن ذكل يف املةام
ا ألول نتيجة للماكسب الأكتوارية البالغة  34.62مليون فرنك سويرس للعام  2017اعامتد ًا ع ى املعيار رمق  39من
معايري اإيبساس سحرص الزتاما التأأمني الصحي بعد انهتاء ااخدمة.
الرمس البياين  :3الوض املايل للويبو امباليني الفرناك السويرسية)

مجموع ا ألصول
مجموع ااخصوم
صايف ا ألصول

ا أأعيد بيانه)

أأداء املزيانية
 .23قع ُّد الويبو مزيانية للك ينائية .ووافةت مجعيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف  14أأكتوبر  2015ع ى مزيانية الثنائية
 .2017/2016ومةابل مجموع الإررادا املةدَّر يف املزيانية  756.30مليون فرنك سويرس  ،بلغ مجموع الإررادا الفعيل
 807.55مليون فرنك سويرس  .أأما مجموع النفةا للثنائية ،فةد بلغ  688.70مليون فرنك سويرس  ،أأ ابخنفاض قدر
 18.34مليون فرنك سويرس عن قةدررا املزيانية البالغة  707.04مليون فرنك سويرس .
تسينا ُأدخلت ع ى البياان املالية لعام  2017نتيجة للمراجعة ااخارجية للحسااب
 .24اضطلعت الإدارة بتغيريا /تسينا يف البياان املالية للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  ،2017استناد ًا اإىل
مالحظا مراج اسحسااب ااخار"ي .وترد ذه التغيريا فامي ييل:
ت1ت البيان ا ألول -:بيان الوض املايل واملالحظة  :17وفة ًا للفةرة  80ا ) والفةرة  83من املعيار  1من املعايري
احملاسبية ادلولية للةطاع العام اايبساس) ،أأعيد قصنيف رصيد الةرض البالغ  16.9واملةدم من مؤسسة مااين
املنظام ادلولية ،اذل سدد ابلاكمل يف ينارر  ،2018حيث تول من قروض اثبتة امةدارذا  15.5مليون فرنك
سويرس ) اإىل قروض جارية .كهكل ،املالحظة  :17عُ ِّدلت الةروض ل إالشارة اإىل أأن الويبو تملت غرامة قدرذا
 11.6مليون فرنك سويرس عن السداد املبكر لرصيد الةرض املتبةي املأأخوذ من بنك اكنتون جنيف وفوائد الةرض
البالغة  153أألف فرنك سويرس لغاية اترخي السداد.
ت2ت املالحظة  :9عُ ِّدلت املمتلاك الاستامثرية ع ى النحو اليت:
ا أأ) قغري قمية الإجيارا غري امللغاة اليت ل قتجاوز عام ًا واحد ًا من  364.000اإىل 31.000
فرنك سويرس .
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اب) قغري قمية الإجيارا غري امللغاة اليت ل قتجاوز عام ًا واحد ًا واليت ل قتجاوز مخس س نوا من
 540.000اإىل ل شئ.
ا ) حهف النص التايل:ت ول قعمل املنظمة أأ قيود تد من الةدرة ع ى تةيق اإررادا أأو تويل قكل
الإررادا من املمتلاك الاستامثرية.ت
ت3ت املالحظة  :10عُ ِّدل اجلدول الزمين ل ألصول غري امللموسة لإعادة قصنيف مالغ  500.000فرنك سويرس
ليندر تت بند تبرامج مطورة داخلي ًات بد ًل من تبرامج حاسوب اقانيت خارجي ًات.
ت4ت املالحظة  :14عُ ِّدلت اس تحةاقا املوظفني ا أأ) ل إالشارة اإىل قفكيك املاكسب الأكتوارية/ااخسائر تت
الزتام املنفعة احملددة؛ واب) لإضافة نص قوضيحي بشأأن العوامل اليت قؤثر يف جحم الزتاما التأأمني الصحي بعد
انهتاء ااخدمة.
ت5ت املالحظة  :23عُ ِّدل صايف ا ألصول ل إالشارة اإىل الاحافاظ بفائض اتاد مدريد وقوزيعه مةارنة ابلتادا
ا ألخرى.
ت6ت املالحظة  :25عُ ِّدلت الإررادا ل إالشارة اإىل أأن رسوم نظام مدريد زاد مبةدار  10.4مليون فرنك
سويرس يف عام  2017مةارنة بعام  ،2016بفضل اإجناز املتأأخر من ا ألعامل يف التسجيال  ،اليت يةدر أأنه ودل
اإررادا اإضافية قدرذا  9.4مليون فرنك سويرس يف عام .2017
ت7ت املالحظة  :30عُ ِّدل اإعداد قةاررر الةطاعا ل إالشارة اإىل أأن عةار ًا يف مريرن ،ميتلكه اتاد مدريد ،بي يف ينارر
.2018
ت8ت املالحظة  :2عُ ِّدل التغيري يف الس ياسة احملاسبية ل إالشارة اإىل عدم قةدمي قفاصيل أأثر قنفيه املعيار  39من
املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام ااإيبساس) يف العام اجلار  ،2017حيث اكن ذكل يتطلب حسااب اإكتوارية
اإضافية للعام  2017مبوجب املعيار  25اذل س بق قطبيةه ،نظراً لعتبار ذكل غري معيل.
ت9ت أأضيف نص مبوجب املالحظة  29من البياان املالية ا أأحداث طر أأ بعد اترخي قةدمي التةررر املايل) فامي
يتعلق بربانمج املاكفأ والتةدرر.

نتاجئ مراجعة اسحسااب
الشؤون املالية
املمتلاك الاستامثرية
 .25قنص الةاعدة  31.105املتعلةة ببي املمتلاك والترصف فهيا مبوجب نظام الويبو املايل ولحئته ااملادة  )11.5ع ى أأن
جير بي اللوازم أأو املعدا أأو املمتلاك ا ألخرى اليت يُعلن أأهنا زائدة عن اسحاجة أأو املعطوبة عن طريق العطاءا
التنافس ية ،ما مل حيدد جملس حرص املمتلاك خالف ذكل.
 .26ووفة ًا للمالحظة  :9املمتلاك الاستامثرية .وقعت املنظمة يف  31ينارر  2018ع ى قانون يتعلق ببي ماىن اتاد
مدريد اذل حصلت عليه الويبو يف عام  1974مةابل  7.0مليون فرنك سويرس  .وقدر العةار ابلةمية العادةل ويه
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 6.2مليون فرنك سويرس  ،استناد ًا اإىل قةيمي أأجرا يف  1أأكتوبر  2015خاري مس تةل برشكة  CBRE SAجبنيف.
و أأشار املالحظة اإىل أأن املاكسب الناجتة عن ذكل س تةيد يف الفائض أأو العجز لعام .2018
 .27وبي العةار املهكور اإىل صندوق معاشا رولكس ،اذل ميتكل ابلفعل أأرب من مخس كتل من تاملبىنت وعرض رشاء
الكاةل املتبةية اليت متتلكها الويبو مةابل  7ماليني فرنك سويرس  .وحصلت الويبو ع ى عائدا البي يف فربارر .2018
 .28ولحظنا أأنه بسبب عدم وجود عطاءا قنافس ية وعدم اإجراء قةيمي عادل جديد ،مل ركن ذناك ضامن مبعةولية بي
ماىن اتاد مدريد.
 .29و أأحالت الويبو اإىل قةررر قةيمي أخر أأجرقه يف ينارر  2016رشكة
ا ،Analyses & Developments Immobiliers sarl (ADIاليت قميت املبىن بةمية  5.3مليون فرنك سويرس
مةابل  6.2مليون فرنك سويرس وفة ًا للتةيمي اذل أأجرقه رشكة  CBRE SAيف أأكتوبر  .2015و أأشار الويبو اإىل أأن
الةمية العادةل للمبىن مل قةمي من جديد نظر ًا ألن لك املؤرشا أأشار يف وقهتا اإىل أأن املبىن مةيد يف ادلفاتر بةمية حصيحة من
الناحية املادية.
 .30ولحظنا أأن رشكة  CBRE SAاليت أأعمتد الويبو قةيميها لغرض البياان املالية ،ذكر أأن الةمي الواردة يف التةررر
متثل ر أأهيا املوضوعي عن الةمية السوقية يف اترخي التةيمي ،ع ى افرتاض أأن العةار مت تسويةه ع ى حنو سلمي ،و أأن قبادل العةود
مت يف ذكل التارخي .وم مراعاة التةلبا السائدة يف النظام املايل العاملي ،أأوصت الرشكة برضورة أأن قظل اسحاةل والتةيامي
قيد الاس تعراض ادلور  ،وبأأن يمت اسحصول ع ى مشورة حمددة يف جمال التسويق وقت الترصف يف العةار .وذها مل حيدث
يف الويبو.
 .31و أأوّضت الويبو أأن كون املبىن من املمتلاك الاستامثرية  ،فاإن اإدارقه ختض للامدة  11.4من النظام املايل اليت تشري
بدورذا اإىل س ياسة الويبو بشأأن الاستامثر ،وليس للامدة  11.5والةاعدة  31.105من النظام املايل.
 .32و أأوّضت أأيض ًا الويبو موقفها وفة ًا ملا أأشار به مكاب املستشار الةانوين ،اذل يفيد بعدم انطباق املادة  11.5والةاعدة
 31.105من النظام املايل ع ى بي ا ألرا ي واملباين أأو الترصف فهيا .فاملادة  11.5من النظام املايل قنظم أأنشطة الرشاء
الالزمة لقاناء املمتلاك امبا يف ذكل املكل العةار ) ،لكن املهم ذو أأهنا ل قتعلق ببي ذه املمتلاك أأو الترصف فهيا .وع ى
العكس من ذكل ،رمغ أأن الةاعدة  31.105من النظام املايل قتعلق ببي املمتلاك أأو الترصف فهيا ،فاإهنا ل قنطبق ع ى
تاملكل العةار ت .كام أأن الةاعدة  31.105من الالحئة املالية تشري اإىل جملس حرص املمتلاك ابعتبار الهيئة امللكفة ابإسداء
املشورة بشأأن ذها البي والترصف اتساق ًا م اشرتاطا الةاعدة .وحيدد التعممي الإدار  9/2017 Rev.ااخاص تبس ياسة
الويبو بشأأن اإدارة املمتلاك ت اخاصاصا جملس حرص املمتلاك ويستاعد بوضوح ا ألرا ي واملباين من نطاقها .و أأوّضت
الويبو أأنه اماثا ًل للامدة  11.4والةاعدة املالية  11.104من الالحئة املالية واملعايري املنطبةة ،ورد الإفصاح عن بي ماىن اتاد
مدريد يف املالحظا  9و 29و 30من البياان املالية .وسوف قنظر جلنة الربانمج واملزيانية يف البياان املالية وقةررر مراج
اسحسااب ااخار"ي وس تصدر التوصيا املناس بة مجلعيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .33ورمغ اإقراران بوَّجا نظر الإدارة ،فاإننا نالحظ أأيض ًا أأن الةاعدة  29.105يف املادة  11.5قتعلق إابدارة ممتلاك
املنظمة ،ومجي النظم املتعلةة ابس تالهما وتسجيلها واس تخداهما وحفظها وصيانهتا والترصف فهيا ،مبا يف ذكل عن طريق البي .
االتوكيد مضاف) .وقنطبق الةاعدة  31.105ع ى مايعا اللوازم أأو املعدا أأو املمتلاك ا ألخرى اليت يُعلن أأهنا زائدة عن
اسحاجة أأو املعطوبة وقنص ع ى أأن تكون ذه املبيعا ع ى أأساس عطاءا قنافس ية ،ابس تثناء الرشوط الواردة فهيا .وترد
الإشارة اإىل املمتلاك يف الةاعدة  29.105والةاعدة  31.105دون أأ قيد .وحنن نرى أأنه ل ميكن أل س ياسا أأو أأدةل
خاضعة ل ألنظمة واللواحئ املالية أأن تل حمل أأحاكم ذه الةواعد .وع ى أأية حال ،كام ذكر اإدارة الويبو ،ل قنطبق الس ياسة
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بشأأن الاستامثرا اليت تشملها املادة  11.4ع ى رشاء أأو بي ممتلاك عةارية أأو ماان أأو الترصف فهيا أأو بيعها .ونظر ًا لعدم
وجود أأحاكم يف الس ياسة بشأأن الترصف يف املمتلاك العةارية أأو بيعها ،فاإنه يتعني قطبيق ا ألحاكم الشامةل املتعلةة
ابلترصف يف املمتلاك ع ى النحو املنصوص عليه يف الةاعدقني  29.105و .31.105وعليه ،فاإنه نظر ًا للةمية املادية للمعامةل
وابتغاء للشفافية ،فاإننا نعتةد برضورة الكشف التام عن الظروف اليت متت من خاللها صفةة بي ماىن اتاد مدريد دون طرح
عطاءا قنافس ية وقوضيحها للجمعية العامة.
التوصية 1
نويص بأأن يعرض بي ماىن اتاد مدريد ع ى امجلعية العامة خالل سلسةل الاجامتعا املةاةل.
اس تحةاقا املوظفني
 .34قنص الفةرة  33او) من املعيار  3من معايري اإيبساس اذل يتعلق ابلس ياسا احملاسبية والتغيريا يف التةدررا
احملاسبية وا ألخطاء ع ى أأنه عندما ركون التطبيق ا ألويل ألحد املعايري هل قأأيري ع ى الفرتة اسحالية أأو أأ فرتة سابةة ،قةوم
املتشأأة ابلإفصاح ،قدر الإماكن ،عن مالغ التسوية للك بند من البنود اليت قأأثر يف البيان املايل ،للفرتة اسحالية ،ولك فرتة
سابةة معروضة .كهكل ،قنص الفةرة  34ا ) من املعيار  3من معايري اإيبساس ع ى أأنه عندما ركون لتغيري طوعي أأجر يف
س ياسة حماسبية قأأيري ع ى الفرتة اسحالية أأو أأ فرتة سابةة ،قةوم املتشأأة ابلإفصاح ،قدر الإماكن عن مالغ التسوية للك بند
من البنود اليت قأأثر يف البيان املايل ،للفرتة اسحالية ،ولك فرتة سابةة معروضة .كام قنص الفةراتن  44و 45من املعيار  3من
معايري اإيبساس ع ى أأن قفصح املتشأأة عن طبيعة وجحم أأ قغيري جيرى يف قةدررا للحسااب وركون هل قأأيري يف الفرتة
اسحالية أأو يتوق أأنه س يكون هل قأأيري يف الفرتا املس تةالية ،اإل اإذا اكن من غري العميل يف حاةل الإفصاح عن التأأيري يف
الفرتا املس تةالية قةدرر ذكل التأأيري .وإاذا مل يمت الإفصاح عن جحم التأأيري يف الفرتا املس تةالية ألن قةدرر غري ممكن من
الناحية العملية ،يتعني ع ى املتشأأة الإفصاح عن ذه اسحةيةة.
 .35وقد أأجر الويبو اعتبار ًا من  1ينارر  2017قغيري ًا يف س ياس هتا احملاسبية لإقرار اس تحةاقا املوظفني وفة ًا للمعيار
 39من معايري ايبساس ،اذل ينص ع ى احملاس بة والإفصاح عن اس تحةاقا املوظفني .ومبوجب املعيار  ،39أأصبحت
ااخسائر الأكتوارية الغري معرتف هبا سابة ًا معرتف هبا الن يف بيان املركز املايل .و أأصبح قأأيري ذها التغيري يف الس ياسة
احملاسبية معرتف به بأأثر رجعي ،مما اس تلزم اإجراء قعديل يف أأرصدة الس نوا السابةة وإاعادة بيان ا ألرقام املةارنة يف عام
 .2016وقد أأدى التعديل يف الفرتا السابةة مةابل الفرتا املعروضة اقال عام  )2016اإىل خفض صايف ا ألصول مبةدار
 78.9مليون فرنك سويرس .
 .36وورد قفاصيل اإعادة بيان ا ألرقام املةارنة لعام  2016يف املالحظة  :2س ياسا حماسبية هممة -قغيري يف الس ياسة
احملاسبية للبياان املالية للويبو لعام  .2017غري أأنه مل يمت الإفصاح يف ذها الصدد عن مالغ التسوية للك بند من البنود املتأأثرة
يف البيان املايل لعام .2017
 .37وذكر الويبو أأنه نظر ًا لتطبيق املعيار  39اعتبار ًا من أأول ينارر  ،2017فليس ذناك قعديل يف عام  2017ل إالفصاح
عنه .ومل قعترب الويبو ذكل رشط ًا مبوجب املعيار  3من معايري ايبساس؛ لكهنا أأعد مرشوع اإفصاح لإدراجه يف املالحظة 2
من البياان املالية .ذلكل ،مل قصدر قوصية منفصةل هبها الشأأن.
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احاياطي املرشوعا ااخاصة
 .38تشري الفةرة  16من س ياسة ا ألموال الاحاياطية اإىل اإنشاء احاياطي منفصل ابمس تالصندوق الاحاياطي للمشاري
ااخاصةت  ،يضم اعامتدا للمشاري املموةل من ا ألموال الاحاياطية بعد خصم النفةا املرتامكة .ورصيد الاحاياطي ذو املبلغ
املتاح لمتويل املرشوعا اليت حصلت ابلفعل ع ى املوافةة.
 .39و أأوّضت جلنة الربانمج واملزيانية يف ادلورة السابعة والعرشرن املعةودة من  11اإىل  15سبمترب  2017خالل مناقشة
ااخطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  27-2018أأن رصيد مرشوع غري منفق مةدر بةمية  3.435مليون فرنك سويرس يف
احاياطي املرشوعا ااخاصة لن يعود مطلو ًاب نظر ًا للوفورا يف ااخطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  19-2014وسوف يعاد اإىل
ا ألموال الاحاياطية .املالحظة  :23تكشف صايف ا ألصول يف املشاري ااخاصة عن ختصيص رصيد يف املزيانية قدر
 206.000فرنك سويرس ملرشوع قغيري نوافه ماىن أأرابد بوكش ا أأقفل املرشوع وشطبت النفةا يف هناية عام )2017
وختصيص رصيد  487.000فرنك سويرس ملرشوع ميا حبرية جنيف ورصيد  209.000فرنك سويرس ملرشوع السالمة
وامحلاية من اسحريق ،حيث يتعني اإعادة قكل ا ألرصدة اإىل ا ألموال الاحاياطية.
 .40وذكر الويبو أأن الإقفال الرمسي للمشاري الثالية امرشوع ميا حبرية جنيف ومرشوع قغيري نوافه ماىن أأرابد بوكش
ومرشوع السالمة وامحلاية من اسحريق) انتةل اإىل عام  2018عةب الإقفال املايل لعام  2017و أأن ا ألرصدة غري املنفةة ع ى
ذه املشاري ستنةل اإىل الفوائض املرتامكة خالل عام  .2018و أأضافت الويبو أأن الإقفال الرمسي ملرشوع ممول من ا ألموال
الاحاياطية ،ابلإضافة اإىل التحةق من ا ألرصدة غري املنفةة ،يشمل اإجراء قةيمي ألداء املرشوع وقةيمي قنفيه النطاق مةابل
اجلدول الزمين وتديد ادلروس املس تفادة وماابعة الإجراءا اإن وجد  .ومبجرد قيام أأحد مدرر املشاري ابس تكامل التةيمي،
س تلزم موافةة مدرر الربانمج املعين وشعبة أأداء الربانمج واملزيانية والشؤون املالية ع ى التةررر .ومن مث ،فاإن معلية الإقفال
يه معلية نوعية ومالية يف ذا الوقت وقتطلب ما ركفي من الوقت لضامن تةيق نواجت جيدة.
 .41ولحظنا أأن رصيد مرشوع ميا حبرية جنيف ا 487.000فرنك سويرس ) اس متر منه ديسمرب  2015دون أأ
نفةا أأخرى يف عايم  2016و .2017واس متر رصيد مرشوع قغيري نوافه ماىن أأرابد بوكش ا 206.000فرنك سويرس )
من شهر ديسمرب  ،2016واقضح أأن املرشوع غرب قابل للتنفيه وانقشت جلنة الربانمج واملزيانية املعةودة يف سبمترب 2017
نةل الرصيد اإىل ا ألموال الاحاياطية .وشطبت ا ألعامل اجلارية املرقبطة هبها املرشوع والبالغة  87.781يف البياان املالية
لهناية عام  .2017ونظر ًا ألن مزيانية الثنائية انهتت حبلول عام  ،2017فاإنه يتعني ع ى الويبو أأن قةمي أأرصدة املرشوع غري
املنفةة ل إالقفال املايل لعام  2017وقنةلها اإىل الفوائض املرتامكة.
التوصية 2
نويص بأأن قعجل الويبو ابإقفال مرشوع ميا حبرية جنيف ومرشوع قغيري نوافه ماىن أأرابد بوكش ومرشوع السالمة وامحلاية
من اسحريق وأأن قةمي أأوضاعها والنفةا وأأن قنةل ا ألرصدة املتبةية اإىل ا ألموال الاحاياطية .ويوىص أأيض ًا بأأن قض الويبو
ماادئ قوجهيية حمددة لإقفال املشاري  ،ابلإضافة اإىل وض جداول زمنية ،ليك يمت رصد اإقفال املشاري ع ى حنو فعال.
 .42قالت الإدارة ابلتوصية.
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الإنفاق ع ى برانمج املاكفأ والتةدرر
 .43وفة ًا للفةرة  7من معيار اإيبساس  1النفةا يه اخنفاض يف الفوائد الاقاصادية أأو املناف املتوقعة أأيناء فرتة التةررر،
يف شلك قدفةا خارجة أأو اس هتالك ألصول أأو تكاد خصوم مبا يؤد اإىل اخنفاض يف صايف ا ألصول/املمتلاك  ،خبالف
قكل املرقبطة ابلتوزي ع ى أأحصاب املمتلاك .
 .44وهيدف برانمج املاكفأ والتةدرر للويبو لعام  2015اإىل الاعرتاف اب ألداء املمتاز اذل يبديه املوظفون أأو ا ألفرقة
وقةدرر علن ًا وماكفأأقه وكهكل اإىل اإاثرة الاذامتم وحفز مجي املوظفني ليحظوا ابعرتاف ممايل ومباكفأ يف املس تةال.
 .45ولحظنا أأن الويبو قدمت مالغ  3.072مليون فرنك سويرس مكاكفأ وجوائز قةدرر يف اإطار نفةا الس نة املنهتية
يف  31ديسمرب  2017مةابل  0.060مليون فرنك سويرس يف الس نة املنهتية يف  31ديسمرب .2016
 .46ولحظنا أأن:
ت1ت التعممي الإدار رمق  31/2015/Rev.2املتعلق مباكفأأة ا ألداء صدر يف  19أأبريل .2018
ت2ت ومبوجب الفةرة  ،25س تدخل التعمامي الإدارية املهكورة حزي النفاذ يوم اإصدارذا أأ يف  19أأبريل .2018
ونظر ًا لإصدار التعمامي الإدارية بعد فرتة طويةل من وض الصيغة الهنائية للبياان املالية لعام  2017يف مارس
 ،2018فاإهنا ل ميكن أأن تشلك أأساس ًا للمحاس بة لعام .2017
ت3ت وقد قضمن املبلغ ماكفأأة نةدية من مالغ مةطوع ررصد مرة واحدة ل ألداء التنظميي وقدرذا  2.000فرنك
سويرس قدف يف شهر مايو  2018للك موظف معل يف الويبو ملدة س تة أأشهر ع ى ا ألقل يف عام  .2017لكن
ا ألساس/املوافةة اليت قةرر مبوجهبا دف املبلغ املهكور للك موظف مل تكن مااحة.
 .47ووفة ًا للمعلوما املةدمة من الويبو ،قنطبق خطة املاكفأ والتةدرر ع ى ا ألداء يف عايم  2016و ،2017حيث
س يدف مبوجهبا  2000فرنك سويرس لعدد يصل اإىل  946موظف ًا وس يدف مالغ قناس يب لعدد يصل اإىل  136موظف ًا معلوا
بدوام جزيئ ولعدد يصل اإىل  103موظفني معلوا ما ل يةل عن س تة أأشهر امجي ا ألرقام قةدررية) .وذكر الويبو أأنه مبوجب
معايري اإيبساس ،أأقر تلكفة برانمج املاكفأ والتةدرر يف العام اذل ررقبط به أأداء املوظفني ،وفة ًا ملبادئ احملاس بة الرتامكية.
وقد تدد التةدررا اللكية الهنائية للمبلغ اذل يتاغي دفعه مبوجب برانمج املاكفأ والتةدررا قال الإذن ابإصدار
البياان املالية لعام  ،2017مبا يامتىش م ماطلبا معايري اإيبساس.
 .48ولحظنا أأن اسحساب املةدم يتعلق فةط مببلغ  2.531.800فرنك سويرس  ،رمغ الاعامتد املرصود مببلغ  3ماليني
فرنك سويرس لعام  .2017كام أأن املدرر العام أأعلن قرار مبنح ماكفأأة ا ألداء يف  12أأبريل  2018ومت قوييق الةرار يف املهكرة
العامة للمدرر املةدمة اإىل املراقب املايل بتارخي  23أأبريل  ،2018عةب قةدمي البياان املالية اإىل مراج اسحسااب ااخار"ي
يف مارس .2018
 .49وبناء ع ى قوصية منا بأأن تراج الويبو مدى حصة نفةا املاكفأ وجوائز التةدرر و أأن قةرذا متاش ي ًا م معيار
اإيبساس  14املتعلق اب ألحداث بعد فرتة اإعداد التةاررر ،أأضافت الويبو نص ًا يف املالحظة  29للبياان املالية اا ألحداث بعد
فرتة التةاررر).
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نظام مدريد
 .50نظام مدريد ذو حل لتسجيل العالما وإادارهتا يف ش ىت أأصةاع العامل .ويستند نظام مدريد للتسجيل ادلويل
للعالما اإىل اقفاق مدريد اذل أأبرم س نة  1891وبروقوكول اقفاق مدريد اذل أأبرم س نة  .1989وا ألطراف املتعاقدة يف
اقفاق مدريد اا ألعضاء يف نظام مدريد) ويف بروقوكول اقفاق مدريد تشلك مع ًا اتاد مدريد .ويدرر نظام مدريد املكاب
ادلويل للويبو .وقنظمه أأيض ًا الالحئة التنفيهية املشرتكة والتعلامي الإدارية.
 .51ومي ّكن نظام مدريد ،أأحصاب العالما التجارية من اإيداع طلب واحد ودف مجموعة واحدة من الرسوم بعمةل واحدة،
للحصول ع ى حامية عالمة جتارية يف أأنظمة قانونية ماعددة .ويرس مفعول التسجيل ملدة عرش س نوا  .وجيوز متديد مبجرد
تسديد الرسوم.
الاسرتاقيجيا
 .52وضعت الاسرتاقيجيا التالية لنظام مدريد يف ااخطط الاسرتاقيجية املتوسطة ا ألجل ا 15-2010و )21-2016ويف
واثئق الربانمج واملزيانية ا 15/2014و:)17/2016
ت1ت تديد العوامل اليت قعوق الانضامم اإىل بروقوكول مدريد والتفاعل بتشاط أأكرب م ادلول غري ا ألعضاء يف نظام
مدريد من خالل اسرتاقيجيا خمصصة من أأجل التغطية اجلغرافية؛
ت2ت والعمل م ا ألطراف املتعاقدة من أأجل تديد الس ياسا وا ألحاكم الةانونية املتعلةة ابمللكية الفكرية واملساعدة
ع ى قطوررذا؛
ت 3ت
النظام؛

وتويل النظام اإىل نظام عاملي حةيةي عن طريق تشجي ادلول غري ا ألعضاء يف النظام ع ى النظر يف فوائد

ت4ت والعمل م ا ألطراف املتعاقدة من أأجل التأأكد اإن اكنت الس ياسا وا ألحاكم الةانونية الالزمة بشأأن امللكية
الفكرية قد وضعت مبا ركفل التنفيه الاكمل للنظام ،ومساعدة قكل ا ألطراف ع ى وض التدابري الالزمة وقطبيةها بغية
تةيق ذها الهدف؛
ت5ت وتشجي ا ألطراف املتعاقدة ع ى حبث مزااي قبس يط النظام من خالل الانتةال اإىل حميط قامئ ع ى بروقوكول
مدريد لوحد ؛
ت6ت واملشاركة يف قةدرر مس متر للعمليا اجلارية بغية قةدمي خدمة أأكرث اتساقا وفعالية؛
ت 7ت

والهنوض بثةافة مؤسس ية موَّجة أأكرث حنو قةدمي خدما عالية اجلودة ورصد رضا العمالء؛

ت8ت وبهل استامثرا كبرية يف تكنولوجيا املعلوما لتحسني انتاجية نظام التشغيل ادلاخيل وإانشاء بيئة للماكقب
واملس تخدمني وقلبية احاياجا خمتلف ا ألنظمة الةانونية والليا التنظميية واملس تخدمني؛
ت9ت ونظر ًا للتوس الرسي يف النطاق اجلغرايف لنظام مدريد ،يتاغي أأن خيدم النظام مصاحل مجي أأحصاب املصاحل
ع ى قدم املساواة ليس تغل اكمل طاقاقه يف البيئة اجلديدة .وسوف ينظر الفريق العامل املعين ابلتطورر الةانوين لنظام
مدريد يف كيفية قطورر الإطار الةانوين للنظام لتلبية الاحاياجا املتغرية عن طريق قبس يط الإطار التنظميي.
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ت10ت وحبث مسأأةل اللغا املس تخدمة يف قةدمي الطلبا نظرا لس مترار قوس نظام مدريد وقطور تشكيل البدلان
الرئيس ية اليت قةدم الطلبا .
ت11ت وتةيق مواءمة نوعية همارا املوظفني م قنايم قطور املهام الإدارية ملواصةل قطورر نظام تكنولوجيا املعلوما
و أأيض ًا م التشكيل اجلغرايف واللغو املتغري لةاعدة املس تخدمني ل ألنظمة العاملية للملكية الفكرية.
اس تخدام نظام مدريد ع ى نطاق أأوس وحنو أأفضل
 .53ترد املزيانية والنفةا الفعلية ااخاصة بنظام مدريد للثنائية  2015/2014و 2017/2016احىت نومفرب  )2017يف
اجلدول .3
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اجلدول 3
النتيجة املرقةاة والوصف

ااملبالغ بألف الفرناك السويرسية)

2017/2016
2015/2014
االتس بة املئوية من املزيانية الهنائية بعد االتس بة املئوية من املزيانية الهنائية
بعد التحويال )
التحويال )
املزيانية الهنائية بعد النفةا الفعلية
التحويال

اس تخدام نظام مدريد ع ى نطاق 16,543
أأوس وحنو أأفضل ،ل س امي من قال
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
حمس نة يف 40,885
اإنتاجية وجودة خدما
ّ
معليا نظام مدريد
اجملموع

57,428

املزيانية
الهنائية بعد
التحويال

النفةا الفعلية

15,784
)(95%

16,326

13,761
)(84%

39,925
)(98%

41,736

37,065
)(89%

55,709
)(97%

58,062

50,826
)(88%

 .54اس تخدم مجموع الاعامتدا اخملصصة يف املزيانية اإىل حد  97يف املائة يف الثنائية  15/2014و 88يف املائة
للثنائية  17/2016احىت نومفرب .)2017
انضامم بدلان أأعضاء جدد لنظام مدريد
 .55قضم الويبو حالي ًا  191دوةل عضوا ،مهنا  116دوةل مشموةل ابتاد مدريد من خالل ا ألطراف املتعاقدة املائة .واينني
من ا ألطراف ذام من املنظام اسحكومية ادلولية اليت قضم عدة دول أأعضاء 2يف نومفرب  .2017ويضم نظام مدريد أأطراف ًا
ماعاقدة بشلك رئييس من أأورواب ا 47عضو ًا) مث من منطةة أس يا-احمليط الهادئ ا )22ومن أأفريةيا ا )21ومن الرشق
ا ألوسط ا )5ومن منطةة الاكرييب ا )3وطرف ًا ماعاقد ًا واحد ًا من أأمرراك الالقيتية و أأمرراك الشاملية .ومن بني ا ألطراف
املتعاقدة  24بدل ًا ا 51يف املائة) من البدلان ا ألقل منو ًا البالغ عددذا  47بدل ًا.
 .56ولحظنا اليت:
2

من بني ا ألطراف املتعاقدة املائة املنظمة ا ألفريةية للملكية الصناعية ويه منظمة إاقلميية للملكية الفكرية قضم  17دوةل .وقد نبه ادلول ا ألعضاء يف املنظمة أأن
قنضم فرادى كأطراف ماعاقدة يف نظام مدريد ،فاملنظمة يه الطرف املتعاقد بهاهتا حيث قدمج مصاحل ادلول ا ألعضاء فهيا البالغ عددذا  17دوةل .وعليه ،فاد ًل
من اسحصول ع ى امحلاية دلوةل أأو عدة دول أأعضاء من خالل عالما جتارية منفصةل ،ميكن منح عالمة جتارية واحدة يه عالمة املنظمة ا إلقلميية ألحد
مس تخديم نظام مدريد ،ويه قغطي ادلول ا ألعضاء البالغ عددذا  17دوةل .وذلكل ،فادلول مدرجة يف عدد البدلان وليس يف عدد ا ألعضاء.
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ت1ت استناد ًا اإىل خط ا ألساس البالغ  92طرف ًا ماعاقد ًا يف هناية الثنائية  ،13-2012حدد ذدف قغطية  100بدل
عضو للثنائية  .2015-2014ومل ينضم أأ بدل عضو يف عام  ،2014يف حني انضم مخسة يف عام  .2015ذلا ،فةد
ظل اإجاميل عدد ا ألطراف املتعاقدة  97يف هناية الثنائية .15/2014
ت2ت وحدد ذدف قغطية  103أأطراف ماعاقدة خالل الثنائية  ،17/2016حيث تس ىن انضامم بدل واحد يف عام
 2016وبدلرن يف عام  2017حىت نومفرب  .2017وذلكل ،ظل عدد ا ألطرف املتعاقدة  100طرف ماعاقد يف هناية
نومفرب  .2017ول قتوق الإدارة انضامم بدلان أأخرى حبلول هناية شهر ديسمرب .2017
 .57وقوخت ااخطة الاسرتاقيجية املتوسطة ا ألجل للفرتة  15-2010أأن تدد العوامل اليت قعيق الانضامم اإىل بروقوكول
مدريد و أأن قوض تاسرتاقيجيا خمصصةت من أأجل التوس اجلغرايف .كهكل يف الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17/2016اعترب
تراج الاجنهاب اإىل نظام مدريد مةارنة ابملسار الوطين فامي خيص أأطرف ماعاقدة معينة ،ابعتبار من اخملاطر بسبب التعةد
الراخس للنظام ،وعدم وجود بتية قانونية مالمئة وعدم وجود خدمة جيدة للعمالء يف املكاب ادلويل .ويف اإطار اسرتاقيجية
للتخفيف من ذكل ،قوىخ الربانمج واملزيانية الرتوجي لنضامم جديد يف تمناطقت وبدلان رئيس ية.
 .58ولحظنا أأن الفريق العامل املعين ابلتطورر الةانوين أأكد يف أأبريل  2016ع ى أأمهية اإدرا بدلان يف أأمرراك الالقيتية
وجملس التعاون ابعتبار ذكل حمور تركزي اسرتاقيجي .ولحظنا أأن املكاب ادلويل مل حيدد مناطق رئيس ية للتوس اجلغرايف ومل
يض اسرتاقيجيا مصممة خصيص ًا لالنضامم.
 .59وذكر الإدارة أأهنا ل س يطرة لها ع ى املسائل ادلاخلية ل ألعضاء احملمتلني اجلدد مثل عرض ترشيعا منةحة
لربملاانهتم ،وإاماكنية الاعامتد يف الربملان ،ومراجعة بتية تكنولوجيا املعلوما والانتخااب وما اإىل ذكل ،لكهنا اضطلعت مبهمة
لتةيمي اس تعداد البدلان ا ألعضاء لالنضامم اإىل الربوقوكول ،وترشيعا اإجراءا البحث وتكنولوجيا املعلوما دلهيا ،وساعد
أأيض ًا يف صياغة مرشوع ترشي جديد يتوافق م بروقوكول مدريد والالحئة التنفيهية املشرتكة.
 .60ورمغ قةدرينا للمبادرا اليت اختههتا الإدارة ،لحظنا أأن  49يف املائة من أأقل البدلان منو ًا مل قنضم بعد ،و أأن بدل ًا
واحد ًا من أأمرراك الالقيتية ااملكس يك) انضم منه  .15/2014والبدلان اليت تدد يف وييةة الربانمج واملزيانية ويف التةاررر
الرب س نوية املتعلةة ابلنضامم يه يف ا ألساس البدلان اليت أأعربت عن نيهتا يف الانضامم واليت تشعر بأأن الانضامم س يكون
أأمر ًا واقعي ًا .ذلا ،مفن املرحج أأن حيظى وض اسرتاقيجية حمددة ا ألذداف يف قكل اسحال مبزيد من النجاح.
التوصية 3
يتاغي أأن قض الإدارة اسرتاقيجية حمددة ا ألذداف لنضامم البدلان ع ى أأساس حمور تركزي إاقلميي.
 .61قالت الإدارة ابلتوصية.
معاجلة الطلبا ادلولية السلمية لتسجيل العالما يف الوقت املناسب
 .62يعاجل املكاب ادلويل ست فئا خمتلفة من املعامال ويه الطلبا ادلولية ،والتجديدا  ،والتعيينا الالحةة،
والتغيريا  ،والةرارا  ،والتصحيحا .
 .63ولحظنا أأن الالحئة التنفيهية املشرتكة ل قنص ع ى أأ اإطار زمين لس تكامل/اإجراء حفص الطلبا  ،و أأن املكاب
ادلويل يةيض وقا ًا طوي ًال يف معاجلة الواثئق كام يبني اجلدول .4
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اجلدول 4
عدد ا ألايم اليت تس تغرقها معاجلة الطلبا السلمية
2016

2017

فئة الوييةة

2014

2015

الطلبا

75-44

86-32 73-34

85-46

التجديدا

67-45

74-49 69-47

75-54

التعيينا الالحةة

67-35

62-24 67-22

52-25

التغيريا

90-42

86-34 92-34

106-63

الةرارا

30-6

التصحيحا

291-160 215-94 187-75 331-182

احىت أأكتوبر )2017

23-6

51-7

82-26

 .64ولحظنا أأيض ًا أأن معاجلة معظم الطلبا السلمية تس تغرق ما رزيد ع ى مثانية أأسابي ااجلدول  5والرمس البياين )4
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اجلدول 5
أأقل من
الس نة
أأس بوعني
1612
2014
)(5.97%

بني أأس بوعني
و 4أأسابي
3665
)(13.59%

6406
2968
2015
)(19.57%) (9.07%
3894
1455
2016
)(13.58%) (5.07%
3200
596
2017
)(10.91%) (2.03%

عدد الطلبا السلمية املعاجلة
بني  4و 6بني  6و 8أأكرث من 8
أأسابي
أأسابي
أأسابي
11894
4589
5210
(44.10%) (17.01% (19.32%
)
)
11450
5312
6598
(34.98%) (16.23% (20.16%
)
)
14280
4610
4439
)(49.80
(16.08% (15.48%
)
)
14967
5507
5064
(51.02%) (18.77% (17.26%
)
)

اجملموع
26970

32734

28678

29334

امتثل ا ألرقام الواردة بني قوسني التس بة املئوية فامي خيص اجملموع)

الرمس البياين 4
التأخر في معالجة الطلبات السليمة
14967

14280

5507

4610

11450

11894

5312

5064
3200
596
2017

 8أأسابي وأأ
weeksكرث8+

6598

5210

4439

6406

3894
1455

2968

2016

2015

<8 weeks
<  8أأسابي

4589

<6 weeks
<  6أأسابي

<4 weeks
<  4أأسابي

3665
1612
2014
بوعني<2
weeks
< أأس
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 .65ارقف نصيب الطلبا السلمية اليت متت معاجلهتا فامي رزيد ع ى  8أأسابي من  34.98يف املائة يف عام  2015اإىل
 51.02يف املائة يف عام  .2017واس متر اخنفاض عدد الطلبا السلمية اليت متت معاجلهتا خالل  4أأسابي من  28.64يف
املائة يف عام  2015اإىل  12.94يف املائة يف عام .2017
 .66ولحظنا أأن قأأخر املعاجلة يؤدى اإىل زايدة الطلبا املرتامكة يف مجي الفئا يف هناية عام  2014و 2016كام ررد
قفصي ًال يف اجلدول .6
اجلدول  :6ترامك الطلبا
يف هناية س نة

2014
2015
2016
 2017احىت
 10نومفرب
)2017

طلبا
التسجيل
اجلديدة
8261
3951
10196
6456

التجديدا

التعيينا
الالحةة

570
847
1755
1860

1856
1721
2014
857

الطلبا حسب الفئة
الةرارا
التغيريا
6912
3706
10705
4067

9521
4440
61824
12841

التصحيحا
2575
2000
3758
3022

مجموع
الطلبا
املرتامكة
29695
16665
90252
29103

 .67وزاد مجموع الطلبا املرتامكة بتس بة  441يف املائة يف عام  2016عام اكن عليه يف عام .2015
 .68ولحظنا أأن املصاعب التشغيلية يف نظام تكنولوجيا املعلوما اجلديد االنظام اجلديد ملعلوما جسال مدريد
ادلولية) اذل انطلق يف مارس  2016يؤثر يف عبء العمل اذل قمت معاجلته وقؤد اإىل قعليةه؛ و أأن التأأخري ع ى مس توى
حفص الطلبا ررج اإىل الشواغر يف وظيفة الفاحصني ا أأربعة يف املتوسط) وارقفاع معدل دوران املوظفني املرنني اموظفو
الواكةل واملوظفون الزمالء).
 .69وسحل الرتامك ،أأنشئ برانمج مدريد ااخاص يف فربارر  2017يف جسل مدريد ،ومبوجب ذها الربانمج خيدم موظفو
شعبة العمليا وزمالؤمه خالل عطال هناية ا ألس بوع والعطال الرمسية مةابل دف قعويضا  .وقد ترقب ع ى ذكل،
تكاد جسل مدريد نفةا قدرذا  579.475فرناكً سويرس ًاي دلف التعويضا خالل الفرتة من شهر مارس  2017اإىل شهر
نومفرب .2017
 .70وذكر الإدارة أأنه رمغ أأن الالحئة التنفيهية املشرتكة ل قنص ع ى أأ اإطار زمين ملعاجلة الطلبا  ،فاإنه قد تدد
ذدف الالزتام ابلوقت املناسب يف وييةة الربانمج واملزيانية للثنائية .19/2018
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التوصية 4
نويص بأأن قلزتم الإدارة ابلإطار الزمين احملدد يف وييةة الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018لفحص الطلبا السلمية
ومعاجلهتا ومبواصةل قعزرز َّجودذا اخفض الطلبا املرتامكة.
 .71وذكر الإدارة أأنه بفضل املوارد الإضافية املتوفرة يف شعبة التشغيل يف عام  ،2018اخنفض جحم الطلبا املعلةة وقة
أأرب معامال من ست معامال مضن املس تواي احملددة يف وييةة الربانمج واملزيانية.
معاجلة الطلبا اخملالفة ل ألصول
 .72مبوجب الةواعد  11ا )2اب) و 12ا )1و 13ا )1من الالحئة التنفيهية املشرتكة ،اإذا مل يس توف الطلب ادلويل
الرشوط املطبةة والالحئة التنفيهية املشرتكة ،خيطر املكاب ادلويل مودع الطلب/مكاب املتشأأ ليصحح اخملالفا خالل
يالية أأشهر من اترخي الإخطار ابخملالفة ،وإال اعترب الطلب ادلويل مرتواكً ،ووجب ع ى املكاب ادلويل أأن يبلغ ذكل ملكاب
املتشأأ وللمودع مبوجب الةاعدة  11ا )4اب) والةاعدة  12ا.)2
 .73ولحظنا أأن ا ألذداف املتعلةة خبفض نس بة الطلبا اخملالفة ل ألصول اإىل  24يف املائة يف الثنائية  15-2014قد
زاد قدرجيي ًا من  36يف عام  2014اإىل  41يف املائة يف عام  2017احىت أأغسطس  )2017وررج ذكل بشلك رئييس اإىل
أأخطاء فامي خيص التصنيف وفامي خيص الرسوم ااملفةودة وغري الاكفية) واملواصفا الواردة يف الطلبا  .وقرتواح نس بة
ا ألخطاء املتعلةة ابلتصنيف بني  75يف املائة و 79يف املائة من مجموع الطلبا اليت تمل أأخطاء كام يبني اجلدول  .7ولحظنا
أأيض ًا أأن نس بة الطلبا اخملالفة ل ألصول اليت متت معاجلهتا فامي رزيد ع ى أأربعة أأشهر مرقفعة للغاية ،حيث قرتاوح بني 59
و 70يف املائة كام ررد ابلتفصيل يف اجلدول :8
اجلدول 7
الس نة

الطلبا ااخالية الطلبا املش متةل
الطلبا املس تلمة
ع ى أأخطاء
من ا ألخطاء
االعدد)
االعدد)
االعدد)

2014

48020

30665

2015

49292

30085

2016

52902

31870

2017
(upto
)August

35615

21157

17355
)(36%
19207
)(39%
21032
)(40%
14458
)(41%

أأخطاء التصنيف
االعدد)

أأخطاء التصنيف
كتس بة مئوية من
الطلبا املش متةل
ع ى أأخطاء

13091

75

15119

79

15874

75

10940

76

WO/PBC/28/4
28

اجلدول 8
عدد الطلبا املعاجلة من مضن الطلبا اخملالفة ل ألصول امن اترخي الاس تالم اإىل اترخي التسجيل)
أأقل من بني شهررن بني  4أأشهر بني  6أأشهر أأكرث من  8اجملموع عدد الطلبا
الس نة
املعاجلة يف أأكرث
أأشهر
و 8أأشهر
و 6أأشهر
و 4أأشهر
شهررن
من  4أأشهر
)(5
)(4
)(3
)(2
)(1
)(3+4+5
10843 1753
1891
2866
6086
5409
1282
2014
)(61.85%
)4 (10.78%) (16.46%) (34.71%) (30.85%) (7.31%
12776 2179
2909
3467
6400
6780
2241
2015
)(58.61%
7 (13.35%) (15.91%) (29.36%) (31.11%) (10.28%
)
11674 1784
2130
3104
6440
5102
1073
2016
)(65.40%
)9 (11.93%) (17.39%) (36.08%) (28.58%) (6.01%
16139 2293
4356
4432
7351
5883
917
2017
)(70.36%
احىت 9 (18.99%) (19.32%) (32.05%) (25.65%) (4.00%) 31
أأغسطس
)2018
اا ألرقام اليت ترد بني قوسني يه التس بة املئوية من مجموع الطلبا )

 .74رمغ مالحظة أأن ماابعة الطلبا اخملالفة ل ألصول واملواعيد الزمنية املرقبطة هبا قتوقف أأيض ًا ع ى رد مةديم الطلبا
وماكقب املتشأأ يف الوقت املناسب ،فاإننا نالحظ أأن التأأخري يف معاجلة الطلبا اخملالفة ل ألصول قد يسفر عن عدم رضا
العمالء وقد يؤثر ع ى الاجنهاب اإىل نظام مدريد ،خبالف الإنتاجية .و أأفاد الإدارة بأأن املبادئ التوجهيية بشأأن التصنيف
ااملتاحة حالي ًا يف يالث لغا رمسية) س ترتمج اإىل مجي اللغا الست ل ألمم املتحدة يف عام  ،2018و أأن من شأأن وجود
ذيلك مبسط للرسوم ونظام ل ألمتتة أأن خيفض عدد الطلبا اخملالفة ل ألصول.
التوصية 5
نويص بأأن جتر الإدارة اإىل جانب ترمجة املبادئ التوجهيية ،بشأأن التصنيف اإىل اللغا ا ألخرى تلي ًال للأس باب وراء
ا ألخطاء اليت ترد يف الطلبا وأأن قتخه قدابري للتخفيف من ذكل.
 .75ذكر الإدارة أأهنا رشعت يف اإجراء تليل مفصل للمخالفا  ،حيث جير تليلها حبسب الفئا وحبسب ا ألطراف
املتعاقدة ،لتةدمي معلوما هممة لختاذ املزيد من الإجراءا .
خدمة العمالء
 .76ي ِعد ميثاق الويبو اخدمة العمالء الصادر يف مارس  2015بأأن يتلةى معالؤمه دامئ ًا تمساعدة مويوقة وقيّمة يف الوقت
املناسب وبطريةة همنيةت .وي ِعد امليثاق أأيض ًا بأأن قنظر الويبو ،حيامن يواجه العمالء أأ مشلكة ،اإىل الاقرتاحا والشاكوى
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ع ى أأهنا فرصة لتحسني خدماهتا ،و أأن ُجتر دراسا اس تةصائية منتظمة بشأأن رضا العمالء ،وأأن قُطل العمالء ع ى نتاجئ
ذه ادلراسا الاس تةصائية.
 .77وقد أأنشأأ الويبو ايف ينارر  )2016جملس ًا اخدمة العمالء ،لإنشاء اسرتاقيجية شامةل اخدمة العمالء ،وللموافةة ع ى
س ياسا خدمة العمالء ومعايريذا و أأفضل املامرسا بشأأهنا.
 .78وقد راجعنا حمارض اجامتعا جملس خدمة العمالء املعةودة اخالل الفرتة من مارس  2016اإىل أأغسطس  )2017ومل
جند أأ اإشارة اإىل وض اسرتاقيجية اخدمة العمالء وس ياسا خدمة العمالء ومعايريذا و أأفضل املامرسا بشأأهنا.
 .79ولحظنا أأيض ًا أأنه خبالف ادلراسا الاس تةصائية للعمالء اليت جترى أأحيا ًان ،ليس دلى نظام مدريد أأ نظام
قعةيبا دلعوة اجملمت ادلويل ااملاكقب الةطرية وا ألفراد وا ألطراف املتعاقدة وما اإىل ذكل) اإىل اإبداء الراء والتعليةا  ،ا ألمر
اذل يسهل اإنشاء نظام اإركولو"ي لتوفري ألية أأفضل لتةدمي ااخدما من خالل جسل مدريد.
 .80وقد وجدان أأنه مةابل ذدف تةيق  86يف املائة من معدل رضا أأحصاب املصاحل من العمالء احملدد يف الربانمج
واملزيانية للثنائية  ،15/2014بلغت نس بة الإجنازا الفعلية  81يف املائة .كهكل ،تدد ذدف تةيق نس بة  90يف املائة
للثنائية  .17/2016لكن ،مل يتيرس قةيمي الإجنازا نظر ًا لعدم اإجراء دراسة اس تةصائية حىت نومفرب .2017
 .81ولحظنا أأيض ًا من قةاررر مراقاة اجلودة ل ألعوام  2015و 2016و 2017اسبمترب  )2017أأن وحدة خدمة العمالء
حةةت مس تواي اجلودة بتسب  79و 83و 82يف املائة مةابل مس توى اجلودة املةاول 3اذل قبلغ نسباه  90يف املائة.
 .82وذكر الإدارة أأنه نظر ًا لإجراء تليل للثغرا وتكريس مرشوع يف الثنائية  ،15/2014تستت كفاءة وجودة الردود
املةدمة من وحدة خدمة العمالء وس تؤد التغيريا ا ألخرية اإىل قبس يط معاجلة الطلبا اليت يتلةاذا املكاب ادلويل.
و أأضافت الإدارة أأن الوحدة قأأثر ماارشة برتامك الطلبا يف عايم  2016و 2017و أأن من الرضور تسني جودة ااخدمة
يف عام .2018
التوصية 6
ت1ت نويص بأأن قض الإدارة اسرتاقيجية ومعايري وممارسا فض ى حمددة جيداً اخدمة العمالء ،تكون مدعومة بنظام
قعةيبا فعال قامئ ع ى اجلودة ،لتلبية احاياجا العمالء بفعالية.
ت2ت ونويص أأيض ًا بأأن جتر الإدارة دراسا اس تةصائية منتظمة للعمالء ،حس امب ورد يف ميثاق خدمة العمالء ،للحصول
ع ى قعليةا لتحسني ااخدما املةدمة هلم.
 .83ذكر الإدارة أأنه من املةرر وض س ياسا ومعايري اخدمة العمالء بسجل مدريد حبلول الرب الثالث من عام .2018
مراقاة اجلودة
 .84حيدد اإطار اإدارة اجلودة مس تواي اجلودة املةاوةل ملعامال جسل مدريد حيث قةمي اجلودة وفة ًا لها ع ى أأساس
أأس بوعي .ويتعني مراجعة مس تواي اجلودة املةاوةل بصفة دورية .ويةايض اإطار اإدارة اجلودة اإنشاء أأدوا لتكنولوجيا
املعلوما مناس بة لنتةاء العينا وقعممي نتاجئ مراقاة اجلودة.
3

جرى قةيمي مس توى اجلودة املةاول فامي خيص ا ألداء مةارنة ابلرد ع ى الاس تفسارا ااخطية/الرسائل الإلكرتونية للعمالء.
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 .85ولحظنا أأنه مل يمت اإنشاء أأدوا لتكنولوجيا املعلوما و أأن معلية مراقاة اجلودة جترى يدو ًاي ابلاكمل .ولحظنا أأيض ًا
أأن جودة ا ألعامل يف جسل مدريد قةمي ع ى أأساس مس تواي اجلودة املةاوةل املعلنة يف اإطار اإدارة اجلودة لعام  2015دون
وجود ألية لإجراء املراجعة ادلورية ملس تواي اجلودة املةاوةل.
التوصية 7
ت1ت نويص بأأن تس تخدم الإدارة أأدوا تكنولوجيا املعلوما لإجراء معليا مراقاة اجلودة/ضامن اجلودة بفعالية وأأن جتر
معلية مراقاة اجلودة بصفة دورية كام ذو منصوص عليه.
ت2ت ونويص أأيض ًا بأأن قعمتد الإدارة س ياسة لإجراء اس تعراض دور ملس تواي اجلودة املةاوةل.
 .86ذكر الإدارة أأن مرشوع اإنشاء مرشوع حاسويب دلمع مراقاة اجلودة بد أأ يف عام  ،2018و أأنه قد مت قعيني حملل أأعامل
للعمل يف ذها املرشوع ابلتعاون الوييق م قسم اجلودة والتكنولوجيا .ومن املةرر اإجراء التحسينا الالزمة للنظام اسحايل
لتكنولوجيا املعلوما انظام معلوما جسال مدريد ادلولية) .و أأشار الإدارة أأيض ًا اإىل أأن اإطار اإدارة اجلودة قامئ لتحةيق
ا ألذداف احملددة للجودة .وحيدد مدرر السجل مس تواي اجلودة املةاوةل ابلتعاون الوييق م رئيس قسم اجلودة والتكنولوجيا
حيث تُراج س نو ًاي.
ختطيط املوارد البرشية
 .87يشلك وجود موارد برشية مدربة قدريب ًا همني ًا فعا ًل وجمهزة جيد ًا رشط ًا أأساس ي ًا لإدارة أأ منظمة بكفاءة وبفعالية .ذلا،
مفن الشواغل الرئيس ية أل منظمة ضامن أأن ركون أأداء اإدارة املوارد البرشية فعا ًل.
 .88وحاليا ختدم أأرب شعب وظيفية نظام مدريد ويه شعبة العمليا والشعبة الةانونية وشعبة املعلوما والرتوجي وشعبة
أأنظمة املعلوما  .وررد يف اجلدول  9عدد ا ألشخاص يف الشعب ا ألرب .
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اجلدول 9
عدد ا ألشخاص يف نظام مدريد
امس الشعبة

2014
دامئون

2015

غري دامئني دامئون

2016

غري دامئني دامئون

2017

غري دامئني

غري دامئني

دامئون

العميا

72

26

74

36

72

35

77

40.5

الةانونية

6

1

7

1

7

1

7

1

املعلوما
والرتوجي

10

0

7

0

7

0

15

3

أأنظمة
املعلوما

26

0

23

4

24

4

12

7

 .89وقتوىل شعبة العمليا املسؤولية عن معاجلة الطلبا للتسجيل ادلويل .ولحظنا أأن يالث فرق مبن فهيا العاملون
املرنون 4تشارك يف أأعامل الفحص .ووجدان أأن نس بة املوارد املرنة الالزمة ألعامل الفحص قد زاد من  25يف عام 2014
اإىل  47يف عام  .2017ومن مث ،اكن الاعامتد ع ى الةوة العامةل املرنة كبري ًا.
 .90وذكر الإدارة أأن معدل التغري املس متر للةوة العامةل املرنة مرقف  ،و أأن تلكفة قدريب املوارد املرنة اجلديدة أأصبح ذا
معدل مرقف للغاية مما يؤدى اإىل حدوث قأأخريا يف معاجلة الطلبا  ،ريامث قصبح موارد جديدة مااحة .وذكر الإدارة أأنه مت
نرش  18موظف ًا مر ًان خالل عام  2017و أأن تلكفة التدريب للك موظف قعادل شهررن من العمل اشهر قدريب للموظف
املرن ابلإضافة اإىل شهر لتدريب املدرب) .وبناء عليه ،اس تخدم  36شهر ًا لتدريب ذؤلء املوظفني املرنني خالل عام .2017
ومل يتسن الاضطالع بأأعامل املعاجلة خالل الس تة وياليني شهر ًا .مما أأدى اإىل خسارة يالث س نوا من س نوا معل الفرد
خالل عام  ،2017حسب معل الإدارة.
 .91والشعبة الةانونية ملكفة ابلنظر يف املسائل املرقبطة ابنضامم بدلان جديدة اإىل نظام مدريد وابلإطار الةانوين .وقتوق
الشعبة الةانونية انضامم  14بدل ًا جديد ًا خالل الثنائية  ،19/2018مما يس تلزم قدريب ا ألطراف املتعاقدة احملمتةل وقنظمي
حلةا معل وإاجراء مناقشا م قكل ا ألطراف املتعاقدة .ولحظنا أأن عدد املوظفني يف الشعبة الةانونية ظل ع ى نفس
املس توى يف عايم  2014و.2017
 .92وتشارك شعبة املعلوما والرتوجي لنظام مدريد يف نرش املعلوما بشأأن مناف نظام مدريد ومزااي وخدمة
الاس تفسارا وكهكل الرتوجي بفعالية لفائدة النظام بني املس تخدمني احملمتلني .ودلى ذها الةسم حالي ًا فريق مكون من 13
عضو ًا ملساعدة ترئيسهت ،يالية مهنم من املوظفني غري ادلامئني .ولحظنا أأن التوظيف زاد يف ذها الةسم يف عام  2017م
زايدة عدد املوظفني ادلامئني من  8اإىل  10موظفني واملوظفني غري ادلامئني من صفر اإىل .3
4

العاملون املرنون مه عامل الواكل والزمالء وفرادى املتعاقدرن ومةدمو ااخدما التعاقدية.
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 .93ولحظنا أأن عدد املوظفني ادلامئني يف شعبة أأنظمة املعلوما اخنفض من  21يف عام  2014اإىل  11يف عام ،2017
يف حني زاد عدد املوظفني غري ادلامئني من صفر اإىل س بعة يف نفس الفرتة.
 .94ولحظنا أأن جسل مدريد مل يض خطة شامةل للموارد البرشية تراعي المنو املتوق يف قةدمي الطلبا  ،والتغيريا
املتوقعة يف الةواعد ،حيث يمت املز ع ى حنو أأمثل بني موظفي الويبو والعاملني املرنني وحيث جيرى تسني منصة
تكنولوجيا املعلوما .
التوصية 8
نويص بأأن قض الإدارة اسرتاقيجية طويةل ا ألجل للموارد البرشية لنظام مدريد من خالل التشاور وهبدف تةيق قوازن مالمئ
بني املوارد البرشية ادلامئة واملرنة.
 .95وقالت الإدارة ابلتوصية.
الاس تدامة املالية
 .96قعمتد مصادر نظام مدريد ع ى حنو  96يف املائة من الإررادا املتأأقية من مج رسوم التسجيل والتعيينا الالحةة
والتجديدا  .وترد اإررادا ونفةا نظام مدريد يف اجلدول .10
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اجلدول 10
الإررادا والنفةا املتعلةة ابتاد مدريد
الس نة
2012

2013

2014

2015

2016

الإررادا
الرسوم
خالف الرسوم

ااملبالغ بألف الفرناك السويرسية)
51,598
2731

54329

النفةا

56159

العجز

2170

الإررادا
الرسوم
خالف الرسوم
النفةا
العجز
الإررادا
الرسوم
خالف الرسوم
النفةا
العجز
الإررادا
الرسوم
خالف الرسوم
النفةا
الفائض
الإررادا
الرسوم
خالف الرسوم
النفةا
العجز

55401
3055

58456
59749
1293

55113
2172

57285
57330
45

67925
3085

ا 4 )-يف املائة من
الإررادا

ا 2 )-يف املائة من
الإررادا

ا 0.08 )-يف املائة
من الإررادا

71010

ا 12 )+يف املائة
من الإررادا

62811
8199
59580
1607

61187
61204
17

ا 0.02 )-يف املائة
من الإررادا

 .97اكنت الإررادا غري اكفية لتغطية نفةا نظام مدريد يف لك الس نوا ابس تثناء يف س نة .2015
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 .98ووفة ًا ملعايري اإيبساس ،يعرتف ابلإررادا املتأأقية من الرسوم بوصفها اإررادا يف اترخي نرش العالما التجارية.
ولحظنا أأنه رمغ أأن عدد املعامال شهد تزايد الاجتا فامي خيص قلةي الطلبا والتعيينا الالحةة والتعديال والةرارا ،
فاإن الاعرتاف ابلإررادا ل يتناسب م ذها الاجتا بسبب حدوث قأأخريا يف معاجلة املعامال ا ألمر اذل يؤد اإىل
ترامك ذائل يف املعامال حيث زاد من  26.582يف عام  2013اإىل  90.621يف عام  .2016وعليه ،فاإن نظام مدريد ليس
يف وض يسمح هل ابلعرتاف ابلإررادا حىت تسجيل الطلبا ومت الاحافاظ ابملبلغ اجملموع يف حساب ودائ اتاد مدريد
اذل ارقف من  16.587يف عام  2014اإىل  19.551فرناكً سويرس ًاي يف عام  ،2016مبا ميثل  32يف املائة من رسوم عام
.2016
 .99ولحظنا أأيض ًا أأن ذيلك الرسوم مل رراج خالل العرشرن س نة ا ألخرية ،حىت رمغ اس مترار العجز ابس تثناء خالل عام
.2015
 .100وذكر الإدارة أأن مراجعة الرسوم اكنت مةررة يف ااخطة املتوسطة ا ألجل ا )2019للفريق العامل.
التوصية 9
نويص بأأن تس تعرض الإدارة ذيلك الرسوم اسحايل هبدف جعل اتاد مدريد قامئ ًا بهاقه ،بعد قةيمي قأأيري ع ى انضامم أأعضاء
جدد وع ى اس تخدام نظام مدريد.
 .101قالت الإدارة ابلتوصية وذكر أأن اس تعراض ذيلك رسوم نظام مدريد ذو من ا ألعامل املةررة يف منتصف املدة
حسب خارطة الطريق املنةحة للفريق العامل املعين ابلتطورر الةانوين لنظام مدريد.
نظام معلوما جسال مدريد ادلولية ا)MIRIS
 .102وافةاا مجعيتا اتاد مدريد واتاد لذا ايف سبمترب  )2007ع ى برانمج لتحديث تكنولوجيا املعلوما يف نظام دمع
تكنولوجيا املعلوما يف الاتادرن .واكن مةرر ًا قنفيه الربانمج يف مرحلتني خالل فرتة متتد ألرب س نوا امن  2008اإىل
 )2011م اإماكنية اإضافة مرحةل اثلثة ،بتلكفة اإجاملية قةدر بةمية  15.3مليون فرنك سويرس للثالث مراحل .وبعد ذكل،
نةح ذها الهنج اسبمترب -أأكتوبر  )2009مجل املرحلتني الثانية والثالية يف مرحةل واحدة ااملرحةل الثانية اجلديدة) .وقنطو
التحول التةين الفعيل ابلتةابل املبارش من نظام تكنولوجيا املعلوما اسحايل
املرحةل الثانية اجلديدة من بني مجةل أأمور ع ى ّ
والةدمي لنظام اقفاق مدريد وبروقوكوهل ا )MAPSونظام الرسوم والامنذ الصناعية ا )DMAPSانظام اقفاق مدريد
وبروقوكوهل معمتد يف نظام لذا ) ،اذل يدمع اإجراءا التسجيل ادلويل للك من نظايم مدريد ولذا  ،اإىل تكنولوجيا
حديثة قضمن اس تفادة أأحصاب املصاحل يف نظايم مدريد ولذا  ،ع ى مدى ا ألعوام املةاةل ،من منصة قةنية موحدة ع ى
مس توى لك دوائر الةطاع املعنية .وقدر التاكليف بةمية  11.731مليون فرنك سويرس متول من اتاد مدريد ا8.731
مليون فرنك سويرس ) ومن اتاد لذا ا 3مليون فرنك سويرس ) .واكن مةرر ًا أأن تس تمكل املرحةل الثانية حبلول الرب
الثالث من عام .2012
 .103ومن أأجل قنفيه مكون التحول التةين لنظام مدريد ،أأبرمت الويبو عةد ًا م اإحدى الواكل يف  6ينارر 2012
تللتطورر والضامنتابةمية  2.49مليون فرنك سويرس ) وت ألنشطة التحسني وادلمعت ابةمية قدف ابملعدل اليويم احملدد).
وينص العةد يف مجةل أأمور ع ى اليت:ت أأت قبد أأ الواكةل يف أأعامل التطورر يف  16ينارر  2012وقتهتيي مهنا يف  15يوليو 2013؛
تبت وقدف املس تحةا املالية للعمل يف س ب مراحل بعد قلبية معيار الةاول للمنجزا ؛ ت تويف حاةل تاإخفاق النظامت يف
اخابار الةاول دلى املس تخدمني ،تدد الواكةل نفس املوعد خالل نفس الفرتة الزمنية املس هتدفة ،تدت وقبد أأ س نة الضامن بعد
دخول النظام يف مرحةل الإنتا .
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 .104وسلمت الواكةل مجموعة ا ألعامل لإدارة الويبو يف  31أأكتوبر  2014لتخض لخابار الةاول دلى املس تخدمني .وقةدمت
الإدارة تخبطة الاخابار والترشت يف يونيو  ،2015أأ بعد مثانية أأشهر قةريب ًا من قلةي صيغة بياا لنظام معلوما جسال
مدريد ادلولية من املطور.
 .105ومتت املوافةة ع ى خطة الاخابار والترش يف  25يونيو  .2015واماد املدة بني اترخي تسلمي املطور للنظام لخابار
واترخي تشغيل النظام سحوايل س نة ونصف قةريب ًا .ولوحظ أأن اخابار التةيمي دلى املس تخدمني بد أأ يف  2مارس  2016و أأن
قرار التشغيل اخته بعد ذكل بفرتة قصرية يف  15مارس  2016رمغ أأن النظام مل ركن جاذز ًا ليدخل يف تطور التشغيل
الاكملت مجلي وظائفه.
 .106ولحظنا من قةررر الاخابار الهنايئ املؤرخ  14مارس  2016أأن من أأصل  27وظيفة كبرية خضعت لخابار الةاول
دلى املس تخدمني يف نظام معلوما جسال مدريد ادلولية ،اكنت ذناك  10وظائف تقعمل قةريب ًا أأو تتا اإىل التحةق من
حصهتات ،و 17وظيفة تقعمل بشلك اكملت .ذلا ،فمل ركن النظام جاذز ًا للتشغيل بشلك اكمل .لكن جملس اإصالح معليا
جسل مدريد قرر يف اجامتعه املؤرخ  15مارس  2016امليض يف بدء تشغيل النظام يف  17مارس  2016دون تديد أأوجه
الةصور اليت حددهتا الواكةل يف الاخابار اذل أأجرقه ،حيث ر أأى أأن من املمكن اإدارة اخملاطر املةرتنة بتشغيل النظام.
 .107ولحظنا أأن نظام معلوما جسال مدريد ادلولية اذل بد أأ العمل يف مارس  ،2016واذل جتاوز املوعد املةرر مبا
رزيد ع ى عامني ،دليه العديد من املشالك التشغيلية.
 .108ولحظنا أأن قةررر اإغالق املرشوع لنظام معلوما جسال مدريد ادلولية مل جير اإعداد ومل يةدم اإىل امجلعية يف نومفرب
 2017لتوضيح نتاجئ املرشوع واس تخالص ادلروس املس تفادة .وذكر الإدارة أأنه قد مت الانهتاء من مرشوع التةررر املتعلق
ابإغالق املرشوع.
 .109ولحظنا أأيض ًا أأن وييةة الربانمج واملزيانية  19/2018قدمت اقرتاح ًا مجلعية اتاد مدريد لإنشاء منصة تكنولوجيا
معلوما جديدة لتاد مدريد وخصصت مالغ  6ماليني فرنك سويرس يف وييةة الربانمج واملزيانية للثنائية .19/2018
التوصية 10
نويص بأأن جتر الإدارة تلي ًال مفص ًال ألداء لنظام معلوما جسال مدريد ادلولية ،مبا يف ذكل النظر يف أأ اإخفاقا
ممكنة يف املساءةل ،لس تخالص ادلروس املس تفادة ،وبأأن قبلغ أأيض ًا امجلعية العامة بهكل.
 .110ذكر الإدارة أأنه من املةرر اإجراء اس تعراض قةين لنظام معلوما جسال مدريد ادلولية ،اذل يدمع حالي ًا مجي
معليا جسال مدريد ،يف اإطار مرشوع منصة مدريد املةال.
املباين والصيانة
معلوما أأساس ية
 .111لةد اضطلعنا مبراجعة اماثال املباين والصيانة وفة ًا للمعيار  4000من املعايري ادلولية للمؤسسا العليا ملراجعة
اسحسااب  ،وقتضمن مراجعة الاماثال ً
الك من جوانب الاماثال للةواعد النظامية االالزتام ابملعايري الرمسية مثل الةوانني
واللواحئ والقفاقا ذا الصةل) و /أأو املالءمة امراعاة املبادئ العامة اليت تمك الإدارة املالية السلمية وسلوك املوظفني
العموميني).
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 .112وشعبة البتية التحتية للمباين التابعة اخدما ادلمع العامة االربانمج  )24يف الويبو مسؤوةل عن صيانة املباين وإادارهتا،
و أأعامل التشييد اجلديدة ،وجتديد املباين واملتشأ اسحالية ،ووض وقنفيه قدابري النفاذ املاد إاىل املباين ،وقضطل ابملسؤولية
البيئية عن املنظمة ،وابملسؤولية عن اجلوانب غري املالية لإدارة أأصول الويبو .وقندر السالمة املادية و أأمن املباين مضن
مسؤولية دائرة قتس يق ا ألمن والسالمة ،كجزء من شعبة ا ألمن وقأأمني املعلوما االربانمج  .)28لكن يطلب من شعبة
البتية التحتية للمباين ا إلرشاف ع ى ا ألعامل املتعلةة ابلسالمة و /أأو ا ألمن والاضطالع هبا يف املباين واملتشأ  ،بوصفها
وحدة دامعة لشعبة ا ألمن وقأأمني املعلوما ودلائرة قتس يق ا ألمن والسالمة .وفامي ييل الهيلك التنظميي لشعبة البتية التحتية
للمباين.
مساعد املدرر العام
قطاع الإدارة والتس يري

مدرر ،شعبة البتية التحتية للمباين

ف-1مد

دائرة اإدارة املباين:
قسم التتس يق التةين
قسم قتس يق نةل املاكقب واملعدا
قسم مرشوعا البناءا اجلديدة

قسم قوامئ املوجودا وإادارة ا ألصول–ليس لهها الةسم أأ مناصب أأو
موارد منه يوليو2014

 .113ومشلت مراجعة اسحسااب حفص السجال للفرتة من  1ينارر  2015اإىل  31ديسمرب  2017فامي يتعلق ابجملال
التالية:


املشرتاي وجتديد ا ألصول /املعدا وصيانهتا



التغطية التأأمينية ل ألصول



اس هتالك الطاقة



فعالية التاكليف



اإدارة أأماكن العمل



التحةق املاد من ا ألصول



دمع أأحداث الويبو



أأعامل ااخطة الر أأساملية الرئيس ية



سالمة و أأمن املباين وا ألصول



قةيمي اخملاطر فامي خيص جمال مسؤولية شعبة البتية التحتية للمباين
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اإدارة ا ألصول
 .114وفة ًا للفةرة  40من دليل اإدارة ممتلاك الويبو ،يتوىل مدرر شعبة البتية التحتية للمباين مسؤولية كفاةل أأن تكون مجي
املمتلاك مسجةل بشلك سلمي يف وحدة اإدارة ا ألصول التابعة لنظام الإدارة املتاكمةل ،مبا يف ذكل تسجيل الرمق التسلسيل،
ووصف المنوذ  ،ورمق الباركود ،واملاكن اخملصص ،و أأمني اسحفظ ،واملتسق املعين ابإدارة املمتلاك وغري ذكل من املعلوما
اليت حيددذا املراقب املايل .كهكل ،الفةرة  16ا ) من س ياسة اإدارة ممتلاك الويبو تس ند اإىل شعبة البتية التحتية للمباين
مسؤولية تسجيل مجي التفاصيل املادية املرقبطة اب ألصول الثابتة أأو امللموسة للمنظمة ااس تالم ا ألصول وقوصيفها وماكهنا
و أأمني اسحفظ أأو املتسق املعين ابإدارة املمتلاك ) والاحافاظ هبا يف وحدة اإدارة ا ألصول بنظام الإدارة املتاكمةل.
 .115وتس تخدم الويبو وحدة اإدارة ا ألصول بنظام الإدارة املتاكمةل لتسجيل مجي املعامال املتعلةة ابإدارة ا ألصول
ولتسجيل التفاصيل املتعلةة جبمي املمتلاك مثل الرمق التسلسيل ،ووصف المنوذ  ،ورمق الباركود ،واملاكن اخملصص ،و أأمني
اسحفظ ،واملتسق املعين ابإدارة املمتلاك  ،وغري ذكل من املعلوما اليت حيددذا املراقب املايل.
 .116وقد راجعنا قامئة اب ألصول الثابتة مس تخرجة من نظام الإدارة املتاكمةل ولحظنا أأن ا ألرقام التسلسلية ل قهكر يف كثري
من اسحال وفة ًا لبنود ا ألصول؛ و أأن الرمق التسلسيل يدخل يف حةل  IMEIبد ًل من حةل الرمق التسلسيل؛ و أأن وصف
ا ألصول ررد يف حةل الرمق التسلسيل؛ و أأن أأماكن ا ألصول ل قهكر أأو ل قهكر اكمةل وما اإىل ذكل .وذكر شعبة البتية التحتية
للمباين أأن عدد ًا كبري ًا من اخملالفا وحال الاس تخدام ااخاطئ لبعض اسحةول يف نظام الإدارة املتاكمةل ررقبط ابلبياان
الةدمية اليت أأدخلت أأو مت تميلها بمكيا كبرية يف نظام الإدارة املتاكمةل منه عدة س نوا ؛ و أأن َّجود ًا كبرية بهلت خالل
الثنائية  17-2016لتنظيف البياان ابلتدرجي وترقيب التفاصيل و أأن العمل ما رزال جار ًاي حىت هناية عام .2018
التوصية 11
 .117م الإقرار اباخطوا اليت اختههتا الإدارة اإىل الن ،نويص بأأن تس تمكل الويبو قنظيف قاعدة بياان نظام الإدارة
املتاكمةل لضامن أأن متثل التفاصيل الفعلية ل ألصول.
 .118وقالت الإدارة ابلتوصية.
قوس مي ا ألصول
 .119قنص الفةرا من  35اإىل  38من دليل اإدارة املمتلاك ع ى أأن يتحةق مدرر لك وحدة معنية عةب اس تالم
ا ألصول من اس تالم املمتلاك حسب ا ألوامر ،و أأن ركفل أأن قوض أأرقام الباركود عند اسحرص و أأن قثبت عالما الباركود
ع ى املمتلاك بعد تسلمها.
 .120واس تعانت الويبو برشاك خارجية لتتوىل التحةق املاد للممتلاك يف الك من عايم  2016و .2017و أأشار
ذه الرشاك يف قةارررذا عن اسحرص املاد اذل أأجرقه اإىل عدم وجود عالما ابركود ع ى ا ألصول .وذكر الويبو أأن
أأوجه عدم الاتساق والاخاالل اليت تشوب البياان الةدمية خضعت للتحةق والتصحيح خالل العامني املاضيني ،و أأن
العمل ما رزال جار ًاي هبها الشأأن.
التوصية 12
نويص بأأن تس تمكل الويبو قوس مي ا ألصول اليت قةال التوس مي واليت يتاغي قوس ميها حسب التعلامي الإدارية ،ومل يمت قوس ميها
اإىل الن ،ع ى أأن يمت ذكل يف اإطار حمدد زمني ًا.
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 .121وقالت الإدارة ابلتوصية.
تسجيل املصنفا الفنية اا ألصول الرتايية)
 .122أأشار الواكةل ااخارجية اليت اضطلعت ابلتحةق املاد من ا ألصول يف عام  2017اإىل أأن  22مصنف ًا فني ًا من
املصنفا اليت تةةت ماد ًاي من وجودذا ،مفةودة من قاعدة بياان الويبو .و أأشار أأيض ًا اإىل أأن  84من املصنفا اليت ل
ميكن اإغفالها واليت تةةت الواكةل ماد ًاي من وجودذا ،غري ماوفرة يف قاعدة البياان ول تمل عالما ابركود .ولحظنا أأن
 13من املصنفا الفنية البالغ عددذا  ،22مل قدخل بعد يف نظام الإدارة املتاكمةل ،و أأن  13من املصنفا اليت ل ميكن اإغفالها
والبالغ عددذا  ،84أأدخلت يف قاعدة البياان  ،و أأن  16مهنا مل يمت اإدخالها بعد ،و أأن املصنفا املتبةية البالغ عددذا  55ذكر
أأنه ليس من املطلوب قوس ميها بعالما ابركود وإادخالها يف نظام الإدارة املتاكمةل حيث أأهنا ل قعترب من املصنفا الفنية بل
من تا ألش ياء التهاكريةت.
التوصية 13
نويص بأأن تس تمكل اإدارة الويبو ،يف اإطار زمين حمدد ،تديث املعلوما الواردة يف قاعدة البياان فامي خيص البنود املتبةية
اليت قوصف بأأهنا مصنفا فنية.
 .123وقالت الإدارة ابلتوصية.
التدابري الالزمة سحفظ املصنفا الفنية وحامرهتا
 .124وفة ًا للفةرة  75اد) من دليل ممتلاك الويبو ،يتوىل مدرر شعبة البتية التحتية للمباين مسؤولية اإدارة املصنفا
الفنية .ويتعني ع ى مدرر الشعبة أأن يض التدابري املالمئة الالزمة لكفاةل ا ألمن وامحلاية للمصنفا الفنية ابلتشاور م رئيس
دائرة قتس يق ا ألمن والسالمة.
 .125ووفة ًا لتةاررر التحةق املاد اليت أأعدهتا الرشاك ااخارجية ،فةد س بعة مصنفا فنية يف الويبو خالل عايم 2016
و .2017ولحظنا أأن أأربعة مصنفا من املصنفا الس بعة ما تزال مفةودة حىت  12مارس  .2018ومن ذه املصنفا ،
يالية مصنفا مفةودة من قال عام .2014
 .126وذكر الويبو أأن مصنف ًا واحد ًا اجديد ًا) فةط فةد يف  31ديسمرب  ،2017من مجموع يبلغ حنو  500مصنف فين؛
و أأنه جير التحضري لختاذ اإجراءا خاصة ابسحفاظ ع ى املصنفا الفنية وصوهنا؛ و أأهنا رشعت يف اختاذ قدابري عدة مثل نةل
معظم املصنفا الفنية اإىل ماكن ختزرن جديد وخمصص يسهل ع ى عدد حمدود للغاية من املوظفني الوصول اإليه .و أأضافت أأن
املصنفا الفنية الواقعة يف أأرضيا املاكقب ويف الردذا محمية باكمريا فيديو و أأن التحةق املاد ادلور اذل جتريه
رشاك خارجية يتيح س ب ًال اإضافية للحفاظ علهيا.
 .127ورمغ أأن بعض الإجراءا ااخاصة قد صيغت فامي خيص حامية املصنفا الفنية ابلتشاور م رئيس دائرة قتس يق
ا ألمن والسالمة ،فاإنه ما رزال يتعني ع ى الويبو وض اإطار لتةيمي اخملاطر ووض اسرتاقيجيا مناس بة للتخفيف مهنا فامي
خيص الإدارة السلمية للمصنفا الفنية .وذكر الويبو أأن من الرضور أأن ركون قةيمي اخملاطر قرار ًا صادر ًا من الإدارة.
 .128وحنن نرى أأن من شأأن اإجراء قةيمي سلمي للمخاطر واس تعراض التدابري ا ألمنية الةامئة أأن يساعدا ع ى قعزرز التدابري
اليت اختههتا الويبو.
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التوصية 14
ت1ت نويص بأأن تدد اإدارة الويبو املصنفا املفةودة وأأن جتر تديث ًا لةاعدة بياانهتا؛ وإاذا قعهر تديد املصنفا املفةودة،
ميكن اإعداد قةررر مالمئ هبها الشأأن للجمعية العامة.
ت2ت ونويص أأيض ًا بأأن جتر الإدارة قةياميً للمخاطر وأأن تس تعرض التدابري الةامئة لتةيمي ما اإذا اكن من الرضور اختاذ
قدابري أأمنية/قدابري حامية اإضافية للمصنفا الفنية.
 .129مل قةال الإدارة ابلنةطة ت1ت من ذه التوصية بصيغهتا اسحالية ،وذكر أأن الإطار التنظميي ل ينص ع ى قةدمي قةاررر
خاصة اإىل امجلعية العامة أأو مجعيا ادلول ا ألعضاء بشأأن قكل اسحال املتعلةة ابملصنفا الفنية املفةودة .وذكر الإدارة
أأيض ًا أأنه ابإماكهنا قاول النةطة ت1ت اإذا متت مراجعهتا لتكون صيغهتا ع ى النحو التايل :تنويص بأأن تدد الويبو املصنفا
الفنية املفةودة و أأن قوحض وض قكل املصنفا بناء ع ى ذكل يف قاعدة بياانهتا م مواصةل البحث عهنا.ت
 .130قالت الإدارة ابلتوصية  14ت2ت.
ماابعة قةاررر التحةق املاد
 .131قنص الفةرة  28اأأ) والفةرة  49من دليل ممتلاك الويبو ع ى أأن يتوىل مدرر شعبة البتية التحتية للمباين مسؤولية
ا إلرشاف ع ى معلية اجلرد املاد الس نو اليت جترى بشلك منتظم وإاصدار قةررر التحةق الس نو .
ماابعة قةررر التحةق املاد ا)2016
 .132وفة ًا لتةررر التحةق املاد الصادر عن الواكةل ااخارجية لعام  ،2016مل يمت العثور ع ى  51مصنف ًا من أأصل 1155
مصنف ًا قميهتم  5000فرنك سويرس أأو أأكرث .وترد التفاصيل يف اجلدول .11
اجلدول 11
بياان املصنفا

العدد

قط من معدا تكنولوجيا املعلوما

33

مصنفا فنية

7

قط من معدا

6

أأَّجزة مسعية برصية

3

أأاثث املاكقب

1

نظام اإدارة النفاذ

1
اجملموع

51

املصدر :قةررر التحةق املاد ا )2016الصادر عن الواكةل ااخارجية
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 .133ذكر اإدارة الويبو أأن عدد املصنفا املفةودة اخنفض من  51اإىل  39يف هناية شهر ينارر  .2017لكننا لحظنا أأن
الإجراءا املتعلةة ابملصنفا املفةودة وعددذا عرشون ما تزال معلةة وما رزال البحث جار عهنا.
 .134وذكر شعبة البتية التحتية للمباين أأهنا بد أأ خالل العامني املاضيني يف اختاذ عدد من الإجراءا لتيسري معلية
التحةق املاد عن طريق قةدمي صور فوقوغرافية للتعرف ع ى حنو أأفضل ع ى املصنفا  ،ونوع جديد من العالما لبعض
معدا تكنولوجيا املعلوما والقصال وما اإىل ذكل.
ماابعة قةررر التحةق املاد لعام 2017
 .135أأشار قةررر التحةق املاد لعام  2017الصادر عن الواكةل ااخارجية اإىل اليت:
ا أأ) فةد  84حاسو ًاب محمو ًل أأعطهتا كسلفة اإدارة معدا تكنولوجيا املعلوما والقصال ملوظفي الويبو .وذكر الويبو أأن
شعبة البتية التحتية للمباين قبحث م الإدارة ذه املسأأةل و أأن العمل جار هبها الشأأن.
اب) أأبلغ عن  58مصنف ًا ابعتبارذا من تا ألش ياء اليت يتاظر التصديق علهيات ومل قعرث علهيا الواكةل ااخارجية .وذكر الويبو
أأن التحةق املاد من ذه املصنفا ل ميكن أأن تس تمكهل رشكة خارجية ع ى حنو مس تةل ،حيث يتعني علهيا الاعامتد ع ى
شهادة قصديق مةدمة من اإدارة معدا تكنولوجيا املعلوما والقصال  .وما تزال شعبة البتية التحتية للمباين قتوىل ذه
املهمة ابلتعاون م اإدارة معدا تكنولوجيا املعلوما والقصال ووحدا أأخرى.
ا ) البياان ااخاصة ببعض املصنفا شديدة الغموض وغري حصيحة ل س امي يف حاةل معدا اسحاسوب واملعدا السمعية
البرصية وقوصيف بعضها يتضمن مصطلحا غامضة .ول رزال يتعني ع ى اإدارة الويبو اختاذ اإجراءا قصحيحية هبها الشأأن.
 .136نةلت مصنفا أأخرى من مكاب اإىل مكاب ع ى مر الس نوا و أأدخلت كعنارص بديةل لكن مل يمت مسحها ضوئي ًا
أأيناء نةلها.
 .137ولحظنا أأنه ما رزال يتعني ع ى الويبو أأن قتخه الإجراءا الالزمة فامي خيص نةل املمتلاك اإىل أأماكن جديدة و /أأو
أأمناء حفظ جدد اماثا ًل للفةرا من  41اإىل  44من دليل ممتلاك الويبو .وذكر اإدارة الويبو أأن َّجود ًا قبهل للتةليل من
الاخاالل مبساعدة وحدا أأخرى و أأن العمل جار هبها الشأأن.
التوصية 15
نويص اإدارة الويبو ابليت:
ت1ت تديد املصنفا املفةودة؛
ت2ت واس تعراض قوصيا قةررر التحةق املاد الصادر عن الواكةل ااخارجية واس تكامل أأ اإجراءا ماابعة مناس بة
يف اإطار زمين حمدد.
 .138قالت الإدارة ابلتوصية.

WO/PBC/28/4
41

تسني النفاذ املاد اإىل مجم الويبو
 .139أأجر الويبو مراجعة للحسااب بشأأن اإماكنية وصول ا ألشخاص املعاقني اإىل مجم الويبو يف عام  .2012وقسمت
التوصيا الينني وس بعني اإىل  20قوصية ذا أأولوية أأوىل افورية) و 43قوصية ذا أأولوية اثنية ااملتوسطة ا ألجل) و9
قوصيا ذا أأولوية اثلثة اطويةل ا ألجل) .وقسمت أأيض ًا التوصيا اإىل قوصيا ذا درجة عالية وماوسطة ومنخفضة من
التعةد يف التنفيه .وررد يف اجلدول  12موجز للتوصيا .
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اجلدول 12
املبىن

رمق التوصية

ماىن AB

25

ماىن GB

13

ماىن PCT

15

املبىن اجلديد

18

مرأب
املندوبني
مجموع
التوصيا

1
72

أأولوية اثلثة
أأولوية اثنية
أأولوية أأوىل
اطويةل ا ألجل)
اماوسطة ا ألجل)
افورية)
 3اواحدة ذا درجة عالية  21ا 4ذا درجة عالية و 1 1.5اذا درجة
ذا درجة ماوسطة و 2ذاات منخفضة من التعةد)
وواحدة ذا درجة
درجة منخفضة من التعةد)
ماوسطة وواحدة ذا
درجة منخفضة من التعةد)
 1اذا درجة
 7ا 5ذا درجة ماوسطة  5ا 1ذا درجة عالية و2
و 2ذاات درجة منخفضة من ذاات درجة ماوسطة و 2ذاات منخفضة من التعةد)
درجة منخفضة من التعةد)
التعةد)
 4اذا درجة منخفضة من  8ا 5ذا درجة ماوسطة و 3 3اذا درجة
منخفضة من التعةد)
ذا درجة منخفضة من
التعةد)
التعةد)
 5اذا درجة منخفضة من  8ا 4ذا درجة ماوسطة و 4 5اذا درجة
منخفضة من التعةد)
ذا درجة منخفضة من
التعةد)
التعةد)
0
0
 1اذا درجة عالية من
التعةد)
 20ا 2ذاات درجة عالية و 43 6ا 5ذا درجة عالية و 9 26اذا درجة
منخفضة من التعةد)
ذا درجة ماوسطة و 12ذا درجة ماوسطة و12
ذا درجة منخفضة من
ذا درجة منخفضة من
التعةد)
التعةد)

 .140لحظنا عدم كفاةل خطة الس نوا امخلس لتنفيه قوصيا مراجعة اسحسااب لتحسني النفاذ املاد اإىل مجم الويبو.
ورمغ اإجراء بعض التحسينا خالل الفرتة من عام  2015اإىل عام  2017مثل اإضافة ممرا منحدرة للكرايس املتحركة يف
ماىن أأرابد بوكش ا ،)ABوخفض أأَّجزة قراءة بطاقا ادلخول لتكون يف املس توى املناسب لنفاذ الكرايس املتحركة يف
ماىن  ABوماىن معاذدة التعاون بشأأن الرباءا وماىن بودهناوزن ا ألول ا )GBIوماىن بودهناوزن الثاين ا (GBIIواملبىن
اجلديد ،ووتركيب حواجز اثبتة يف ماىن  ABوماىن بودهناوزن ا ألول ا )GBIوماىن بودهناوزن الثاين ا (GBIIوقوس ي
بعض ا ألبواب يف ماىن يف ماىن  ABوماىن بودهناوزن ا ألول ا ،)GBIفاإن بعض التدابري مل تس تمكل بعد مثل خفض أأَّجزة
قراءة بطاقا ادلخول يف ماىن  GBIوماىن .GBII
 .141وذكر الويبو أأن عدد ًا من التحسينا ا حنو  15أأو  20يف املائة) مل قعد مناس بة ،يف حني أأن  18اإجراء تسني
ا 25يف املائة) نفه بشلك أأو بأخر حبلول هناية عام  .2017وذكر الويبو أأن ااخطة طويةل ا ألجل ستاضمن حنو  40اإجر ًاء
ا 55يف املائة) مابةي ًا من التحسينا املوىص هبا يف التوصيا البالغ عددذا .72
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التوصية 16
نويص الويبو بأأن قض خطة مناس بة لتنفيه التوصيا املتبةية من قةررر ااخبري لعام  2012لتحسني النفاذ املاد اإىل
مجم الويبو.
 .142قالت الإدارة ابلتوصية.
اس تعراض الإجراءا اليت اختههتا الإدارة بشأأن التوصيا السابةة
 .143ترد حاةل قنفيه الويبو لتوصيا مراج اسحسااب ااخار"ي ااملراجعة املالية) يف املرفق  1لهها التةررر.
اإفصاحا الإدارة – شطب ااخسائر من النةد واسحسااب املدينة واملمتلاك
 .144ذكر الإدارة أأن َّه وفة ًا للامدة  4.6من النظام املايل والةاعدة 8.106ا أأ) من الالحئة املالية ،جسَّلت املنظمة ااخسائر
التالية خالل الس نة املنهتية يف  31ديسمرب :2017
ت1ت ُشطبت حسااب مدينة بةمية اإجاملية قدرذا  1558.80فرناكً سويرس ًاي أأيناء عام  .2017وخص ذكل تس
فواقري غري مدفوعة ررج اترخيها اإىل عام  2016وقتعلق بأأنشطة يف جمال العالما التجارية والرسوم والامنذ
صناعية والترش؛
ت2ت و ُشطبت رضائب أأمرركية مسرتدة بةمية اإجاملية  81.665دولر ًا أأمرركي ًا اما يعادل 79.868.37
فرناكً سويرس ًاي)؛
ت3ت وتكاد املنظمة خسائر صغرية أأخرى ع ى مدار الس نة جنمت ،يف املةام ا ألول ،عن مدفوعا مةابل
اسحسااب املدينة وبلغت قميهتا الإجاملية  31.481.27فرناك سويرساي.
 .145ووفة ًا للامدة  4.6من النظام املايل والةاعدة 9.106اأأ) من الالحئة املالية ،جسَّلت املنظمة ااخسائر التالية خالل الس نة
املنهتية يف  31ديسمرب :2017
ت1ت نةلت  28قطعة أأاثث اإجاميل قميهتا ادلفرتية الصافية  11.379.33فرناكً سويرس ًاي من فئة املعدا ؛
ت2ت ودمر مكوان ماان اإجاميل قميهتا ادلفرتية الصافية  1.434.697فرناكً سويرس ًاي خالل عام  2017يف اإطار
أأعامل التحسينا يف ماىن  ABوماىن GBI؛
ت3ت و ُشطبت أأعامل بناء قميهتا ادلفرتية الصافية  87.781فرناكً سويرس ًاي؛
ت4ت ونةل  370عنرص ًا اإجاميل قميهتا  8.317.02فرنك سويرس من قامئة جرد مركز املعلوما اومل يتسن تديد
ماكهنا).
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 .146وذكر الإدارة أأنه وفة ًا للامدة  4.6من النظام املايل والةاعدة  8.106من الالحئة املالية ،جسَّلت املنظمة ااخسائر التالية
خالل الس نة املنهتية يف  31ديسمرب :2016
ت1ت ُشطبت حسااب مدينة بةمية اإجاملية قدرذا  741فرناك سويرس ًاي أأيناء عام  .2016وخص ذكل أأرب فواقري
غري مدفوعة ررج اترخيها اإىل عام  2015وقتعلق بأأنشطة عالما جتارية؛
ت2ت وتكاد املنظمة خسائر صغرية أأخرى ع ى مدار الس نة جنمت ،يف املةام ا ألول ،عن مدفوعا مةابل
اسحسااب املدينة وبلغت قميهتا الإجاملية  19.584.20فرناكً سويرس ًاي.
[قوقي ]
اراجيف مهيرييش)
املراقب املايل ومراج اسحسااب العام للهند
مراج اسحسااب ااخار"ي
نيودلهيي ،الهند
يوليو 2018
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املرفق 1
حاةل قنفيه الويبو لتوصيا املراجعة ااخارجية للحسااب
مراجعة مالية
2014

التوصية

اسحاةل

رد الإدارة

يف ديسمرب  ،2017راج جملس قيد التنفيه
ميكن للويبو أأن قفصح عن
املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع
قفاصيل أأصول الرتاث اليت
العام ا )IPSASBالردود ع ى
تشمل املصنفا الفنية يف
مالحظا البياان املالية و أأن ورقة التشاور اليت أأصدرذا
بشأأن ا ألصول الرتايية.
قتخه التدابري الالزمة لتعزرز
نظمها ا ألمنية بغية من فةدان
وقد حظيت الراء ا ألولية
أأ من ذه ا ألصول.
للمجلس بدمع جيد .ومن ذه
الراء رضورة اإدرا ا ألصول
الرتايية يف البياان املالية ،يف
حال استيفاهئا ملعايري الةيد يف
الإطار املفاذميي.
لكن العديد من الردود أأاثر
مسائل بشأأن قياس الرتاث.
وستمتثل ااخطوا التالية فامي
خيص مرشوع قياس الةطاع
العام اذل أأعد اجمللس يف وض
ماادئ عامة للةياس .ويف
النصف الثاين من عام ،2018
سيس تخدم مرشوع ا ألصول
الرتايية قكل املبادئ للنظر يف
التوجيه الالزم لتةدمي طلب
بشأأن قياس الرتاث.

2015

أأعد مستشارو ااخزانة يف ربي
ميكن ل إالدارة أأن قنظر يف
عام  2014س ياسة استامثرية
صياغة س ياسة استامثرية
مناس بة لإدارة النةدية وااخزانة ،تش متل ع ى مجموعة من
مبا يف ذكل الةروض ،وقطبيق الس ياسا  ،مبا يف ذكل
ذه الس ياسة لتحسني الإدارة الاستامثرا  ،ولكن ليس اإدارة
النةدية .ويف غضون أأايم من
املالية.
تسلميها ،قغري العالقة بني
الويبو والإدارة الاتادية
للشؤون املالية ،مما جعل
س ياسة الاستامثر عدمية الفائدة

قيد التنفيه
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يف الواق  .مث بد أأ قُبهل َّجود
لتةدمي س ياسة استامثرية
جديدة،وبلغت ذه اجلهود
ذروهتا مبوافةة ادلول ا ألعضاء
ع ى ذه الس ياسة يف خريف
عام  .2015واكنت س ياسة
خماطر الطرف الخر الواردة يف
تمجموعةت ااخزانة تتا أأيض ًا اإىل
تديث نتيج ًة لهها التغيري يف
العالقة .وابلإضافة اإىل ذكل،
اكنت شعبة الشؤون املالية
ترغب يف مراجعة أأجزاء أأخرى
من تاجملموعةت ،وسلّمت
برضورة اإعداد س ياسة بشأأن
اإدارة النةدية من أأجل اس تكامل
مجموعة الس ياسا  .واكن ذها
العمل ل رزال يتاظر قعيني أأمني
خزانة .وعةب وصول ذها
الشخص يف يونيو  ،2016بد أأ
العمل ع ى س ياسة خماطر
الطرف الخر.
وقد أأعد الن مجموعة
الس ياسا الاستامثرية يف شلك
مرشوع وجير مراجعته داخلي ًا.
ونةح اترخي التنفيه اإىل أأغسطس
.2018
2015

يلزم اإعادة قةيمي العمر الإنتا"ي جرى الاضطالع بعمل همم يف
ل ألصول يك قعرض صورة نزهية عام  2017لتحديث حاةل
لها وقض قةدرر ًا معةو ًل للعمر معدا املنظمة .وخفضت قمية
املعدا ابلاكمل اإىل حنو 5.8
الإنتا"ي ل ألصول.
مليون فرنك سويرس مةارنة
بعام  .2016ويف عام ،2018
وسوف يُضطل ابلعمل الالزم
لس تعراض العمر الإنتا"ي
ل ألصول املطبق ع ى املعدا ،
متاش ي ًا م اترخي التنفيه يف 31
ديسمرب .2018

قيد التنفيه

WO/PBC/28/4
47

2016

مت الإفصاح عنه يف الس ياسة
ميكن أأن قُص ِنّف الويبو الس يوةل احافظت الويبو بتصنيفها
للس يوةل الاسرتاقيجية كعنرص الاستامثرية للويبو اارج اإىل
الاسرتاقيجية مضن الس يوةل
منفصل من النةد والاستامثرا  .املالحظة  :4الاستامثرا )
املُةيَّدة وما يعادلها.
ونفه الويبو س ياسة الاستامثر
املنةحة ونتيجة لفصل الس يوةل ميكن اعتبار التوصية ماهنية.
الاسرتاقيجية يف عرض
أ
املالحظا  ،أأصبح العرض أكرث
وضوح ًا ومفهوم ًا بشلك أأفضل.

2016

قالت الويبو ابلتوصية وذكر أأنه عوجلت مجي اسحال املعلةة
نويص بأأن قتخه الويبو
ابلصيغة اليت قالهتا الويبو.
مت تديد موعد هنايئ يف 30
اإجراءا مناس بة
وميكن اعتبار التوصية منهتية.
يونيو  .2017وس يؤد عدم
لتسوية/اسرتداد ُسلف
املوظفني املس تحةة املُةدمة من اماثال املوظفني اإىل اسرتداد
أأجل املنح التعلميية يف غضون سلفة التعلمي ع ى النحو املوىص
به .ورد الويبو أأن ذه
الوقت املةرر..
املسائل معلةة ألن اإدارة املوارد
البرشية قتاظر اسحصول ع ى
معلوما من املوظفني املعنيني.
وفور اس تالم ذه املعلوما ،
سيُسرتد املبلغ عن طريق ااخصم
من راقب املوظف.
وقد عوجلت مجي اسحال
املعلةة.

2016

أأصبحت الن مجي ا ألصول
نويص بأأن قُنةص ابلاكمل قمية وافةت الويبو ع ى تليل ذه
مجي ا ألصول اليت قةل عن اسحد ا ألصول كجزء من اس تعراض اليت قةل عن اسحد ا ألدىن البالغ
املعدا وا ألاثث لعام  5000 .2017فرنك سويرس
ا ألدىن البالغ  5000فرنك
مستاعدة ابعتبارذا من
سويرس  ،اليت قظهر يف جسل
ل
أ
تطبيق
ا
ن
أ
يبو
و
ال
وذكر
املعدا احملوةل اإىل ر أأس مال.
ا ألصول ،مبا يامتىش م الس ياسة
ً
1
من
ا
بدء
اجلديد
للحد
قةب
ر
امل
وقعترب ذه التوصية منهتية.
احملاسبية وماطلبا املعايري
احملاسبية ادلولية للةطاع العام .ينارر  2011يامتىش م ماطلبا
املعيار  3من املعايري احملاسبية
ادلولية للةطاع العام.
وعالوة ع ى ذكل ،فاإن فوائد
التغيري املطلوب ل قربرذا
تاكليفه.
ووافةت الويبو ع ى تليل ذه
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ا ألصول كجزء من اس تعراض
املعدا وا ألاثث لعام .2017
وقد أأصبحت الن مجي ا ألصول
اليت قةل عن اسحد ا ألدىن البالغ
 5000فرنك سويرس مستاعدة
ابعتبارذا من املعدا احملوةل اإىل
ر أأس مال يف البياان املالية
املؤقاة يف  30سبمترب .2017
وحنن نعترب ذه التوصية منهتية.
2016

يتعني ع ى الويبو أأن تراج مجي
أأصول العنارص الةدمية والعنارص
املفةودة وقعديلها يف ادلفاتر
حبلول هناية عام .2017
ويتاغي أأيض ًا اس تكامل معلية
تديث الوحدة من أأجل قةدمي
مجي التفاصيل وقوفري نظام
اس تعالم مويوق به حبلول هناية
عام .2017

اس تمكلت الإجراءا  1و 2و 4نفه
و .5والإجراء  6املةرر الانهتاء
منه يف ذه املرحةل مبجرد قةدمي
أأ طلبا مس تةالية للترصف
ايف مكيا من العنارص الةدمية
و /أأو املفةودة) س يعرض ع ى
جملس حرص املمتلاك  ،عند
الاقاضاء ،ع ى أأساس صيغة
مفاوحة جارية.
وقد ورد الإجراء  3بشأأن
الترصف املاد يف ا ألصول من
جانب شعبة البتية التحتية
للمباين أأو قسم تكنولوجيا
املعلوما والقصال  ،لغرض
الإعالم ،نظر ًا ألنه ليس من
الإجراءا املطلوبة من أأجل
قنفيه التوصية ا لكن يالحظ أأن
الإجراء  3يف املراحل الهنائية من
الإجناز).
وخاام ًا ،نفه التوصية وميكن
اعتبارذا منهتية.

2016

نويص بوض س ياسة مناس بة نفه الويبو املعيار  39يف عام نفه املعيار  39اعتبار ًا من 1
ينارر  2017وأأشري اإىل التأأيري
 .2017و أأدرجت ا ألرقام
بشأأن قنفيه املعيار  39من
املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع والبياان املراعية للمعيار  39يف يف البياان املالية .وميكن
اعتبار التوصية منهتية.
العام وبتنفيه ذه الس ياسة يف البياان املالية للويبو للس نة
املنهتية يف  31ديسمرب .2017
وقت ماكر ،نظر ًا اإىل ا ألثر
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املاد لاللزتاما غري املةيدة
ع ى البياان املالية اذل يسري
يف اجتا مزتايد.
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مرسد
مودع الطلب

ذو أأ خشص ماد أأو اعتبار يودع طلب ًا.
ميكن أأن يودع الطلب أأكرث من خشص واحد.

الطلب

ذو الطلب الرمسي اذل يةدم للحصول ع ى امحلاية لعالمة جتارية يف مكاب وطين أأو إاقلميي
للملكية الفكرية حيث يتوىل املكاب عادة حفص الطلب ويةرر ما اإذا اكن مينح أأو ررفض امحلاية يف
النظام الةانوين املعين.

العالمة ا ألساس ية

يه الطلب الوطين أأو ا إلقلميي االطلب ا ألسايس) أأو التسجيل االتسجيل ا ألسايس) اذل يةوم
عليه الطلب ادلويل.

الإلغاء

ذو اإجراء لإلغاء أاثر تسجيل دويل مجلي السل أأو ااخدما أأو بعضها فامي خيص مجي أأعضاء نظام
مدريد املعينني يف تسجيل دويل معني.

الطرف املتعاقد اعضو ذو دوةل أأو منظمة حكومية دولية مثل الاتاد ا ألورويب ،طرف يف اقفاق مدريد و /أأو بورقوكول
مدريد
نظام مدريد)
التعيني

ذو الطلب يف تسجيل دويل للحصول ع ى امحلاية يف نظام قانوين ألحد أأعضاء نظام مدريد.

امللكية الفكرية

تشري اإىل اإبداعا العةل مثل الاخرتاعا وا ألعامل ا ألدبية والفنية والتصاممي والرموز وا ألسامء
والصور املس تخدمة يف السوق.

الطلب ادلويل

ذو طلب للحصول ع ى تسجيل دويل مبوجب نظام مدريد ،أأ أأنه طلب للحصول ع ى حامية
عالمة جتارية دلى عضو أأو أأكرث من أأعضاء نظام مدريد .ويتاغي أأن ركون الطلب ادلويل قامئ ًا ع ى
عالمة أأساس ية.

املكاب ادلويل

ذو املكاب ادلويل للويبو اذل يدرر نظام مدريد .وذو مسؤول عن املهام الإجرائية املرقبطة
ابلطلبا ادلولية ،وكهكل الإدارة الالحةة للتسجيال ادلولية.

السجل ادلويل

ذو جسل حيتفظ به املكاب ادلويل ،حيث تسجل الطلبا ادلولية اليت تس تويف الرشوط املطبةة
ابعتبارذا تسجيال دولية .وتسجل أأيض ًا التغيريا اليت قطر أأ ع ى ذه التسجيال يف السجل
ادلويل.

التسجيل ادلويل

يؤد قةدمي طلب للتسجيل ادلويل لعالمة جتارية اإىل تسجيل العالمة يف السجل ادلويل ونرش
التسجيل ادلويل يف جريدة الويبو بشأأن العالما ادلولية .وإاذا مل ركن التسجيل ادلويل حمل
رفض للحامية من أأحد أأعضاء نظام مدريد املعينني ،فاإنه ركون هل نفس التأأيري لتسجيل أأجر
لعالمة جتارية وطنية أأو إاقلميية مبوجب الةانون املطبق يف النظام الةانوين ذلكل العضو يف نظام
مدريد.

التسجيال ادلولية

تمتت حالي ًا التسجيال ادلولية بفرتة حامية مدهتا عرش س نوا  .وليك قظل التسجيال سارية،
يتاغي جتديدذا .ويف معظم ا ألنظمة الةانونية ،ميكن الاحافاظ بأأ عالمة جتارية اإىل ما ل هناية،
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السارية

وجتديدذا لك عرش س نوا .

عضو مدريد اطرف
ماعاقد)

ذو عبارة عن دوةل أأو منظمة حكومية دولية مثل الاتاد ا ألورويب أأو املنظمة ا ألفريةية للملكية
الفكرية ،تكون طرف ًا يف اقفاق مدريد و /أأو بروقوكول مدريد.

قصنيف نيس

ذو الصيغة اخملترصة للتصنيف ادلويل للسل وااخدما ألغراض تسجيل العالما  ،وذو تسجيل
دويل متشأأ مبوجب اقفاق نيس .ويتأألف قصنيف نيس من  45فئة ،مةسمة اإىل  34فئة للسل
و 11فئة للخدما .

املتشأأ

ذو بدل/اإقلمي اإقامة أأو جتس ية أأو مةر مودع الطلب اذل يودع طلب عالمة جتارية .ويس تخدم
البدل اذل ية فيه عنوان مودع الطلب لتحديد متشأأ الطلب .ويف نظام مدريد ،مكاب املتشأأ ذو
مكاب امللكية الفكرية لعضو مدريد اذل حيق ملودع الطلب أأن يةدم فيه طلب ًا دولي ًا.

مسار اقفاقية ابريس

ذو بديل ملسار مدريد ،وميكن مسار اقفاقية ابريس ااذل يسمى أأيض ًا تابملسار املبارشت) من
قةدمي طلبا فردية للحصول ع ى حةوق امللكية الفكرية بشلك ماارش دلى مكاب للملكية الفكرية
موق ع ى اقفاقية ابريس.
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ردود الإدارة ع ى قوصيا مراج اسحسااب ااخار"ي
التوصية رمق 1
نويص بأأن يُعرض بي ماىن اتاد مدريد ع ى امجلعية العامة خالل سلسةل الاجامتعا املةاةل.
الر ّد
فامي خيص قوصية مراجعي اسحسااب ااخارجيني بعرض البي ع ى امجلعية العامة ،أأكّد الإدارة ،ع ى النحو ّ
املبني ملراجعي
اسحسااب ااخارجيني ،أأن املعلوما املتعلةة بعملية البي قُمث ّل جزء ًا ل يتجز أأ من البياان املالية املُراجعة.
قنص ع ى أأن تالاستامثرا تسجل يف دفرت
ومع ًال ابلةاعدة  11.4من النظام املايل والةاعدة  11.104من الالحئة املالية االيت ّ
ا ألس تاذ اذل يبني مجي التفاصيل املهمة للك استامثر ،مبا يف ذكل ع ى سبيل املثال...حصيةل البي ...ت) واملعايري املطبةة ،ررد
الكشف عن بي ماىن اتاد مدريد يف املالحظا  9و 29و 30من البياان املالية املُراجعة .وستنظر جلنة الربانمج واملزيانية
خالل دورهتا الثامنة والعرشرن حسب ا ألصول يف البياان املالية املُراجعة وقةررر مراج اسحسااب ااخار"ي ،وس تةوم
بصياغة التوصيا املناس بة مجلعيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،مبا يف ذكل امجلعية العامة.
و أأشار اإدارة الويبو اإىل أأن الاخاالف بني فريق مراج اسحسااب ااخار"ي وإادارة الويبو يف قفسري النظام املايل ولحئته،
بناء ع ى املشورة اليت يسدهيا مكاب املستشار الةانوين ،ل رزال قامئ ًا .ويتعلق ذكل الاخاالف بتطبيق النظام والالحئة ع ى
ً
ُ
صفةة بي ماىن اتاد مدريد ،اليت لطاملا ُصنّفت يف البياان املالية املراجعة واعترب ع ى أأهنّ ا ممتلاك استامثرية ،وذكل منه
قنفيه املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام يف  .2010كام سلّطت الإدارة الضوء ع ى أأنه متاش ي ًا م ذكل التصنيف ،قُدّمت
يف عام  2014رشوحا اإىل مراجعي اسحسااب ااخارجيني ووافةوا علهيا .وعالوة ع ى ذكل ،فاإن املنظمة قد اقانت ماىن
اتاد مدريد يف عام  ،1974ومع ًال ابلفةرة  14من الوييةة  MM/CDIR (Extr.)/III/2امجعية اتاد مدريد وجلنة
املدرررن يف  29نومفرب  ،)1972فاإن الغرض من معلية رشاء ذكل املبىن اكن رمتثل يف استامثر جزء من الصندوق الاحاياطي
يدر أأكرب عائد من بني اإماكنيا الاستامثر
لتاد مدريد يف سوق املمتلاك  .وقد اع ُترب ذكل مبثابة ااخيار اذل من شأأنه أأن ّ
املتاحة ،واليت اكنت حمدودة بشلك عام ابلتس بة اإىل املنظام اسحكومية ادلولية أنهاك.
ومبا أأن ماىن اتاد مدريد يعترب من بني املمتلاك الاستامثرية ،فاإن اإدارقه ختض للةاعدة  11.4من النظام املايل ،اليت تشري
بدورذا اإىل س ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرا  ،ع ى النحو اذل اعمتدقه مجعيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو خالل سلسةل
الاجامتعا السابعة وامخلسني املنعةدة يف أأكتوبر .2017
التوصية 2
نويص بأأن قعجل الويبو ابإقفال مرشوع ميا حبرية جنيف ومرشوع قغيري نوافه ماىن أأرابد بوكش ومرشوع السالمة وامحلاية
من اسحريق و أأن قةمي أأوضاعها والنفةا و أأن قنةل ا ألرصدة املتبةية اإىل ا ألموال الاحاياطية .ويوىص أأيض ًا بأأن قض الويبو
ماادئ قوجهيية حمددة لإقفال املشاري  ،ابلإضافة اإىل وض جداول زمنية ،ليك يمت رصد اإقفال املشاري ع ى حنو فعال.
ّالرد
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قالت الإدارة ابلتوصية و أأشار اإىل أأن الإقفال الرمسي ملرشوع ممول من ا ألموال الاحاياطية يشمل ،فض ًال عن التحةق من
ا ألرصدة غري املنفةة ،اإجراء قةيمي ألداء املرشوع وقةيمي لتسلمي النطاق مةارنة ابجلدول الزمين ،وتديد ادلروس املس تخلصة
وإاجراءا املتابعة اإن وجد  .وبعد أأن يفرغ مدرر املرشوع من اإجراء التةيمي ،جيب اعامتد التةررر من قال مدرر الربانمج
املعين ،وشعبة أأداء الربانمج واملزيانية ،وشعبة الشؤون املالية .ومن ّمث فاإن معلية الإقفال يه معلية نوعية ومالية يف الوقت
نفسه ،وقةايض تكريس ما ركفي من الوقت هبدف ضامن جودة النتاجئ املتوخاة.
ّ
ووّضت الإدارة أأن املشاري الثالث املُشار اإلهيا يف الفةرا اليت تس بق التوصيا ُأقفلت رمسي ًا يف مايو .2018
التوصية 3
يتاغي أأن قض الإدارة اسرتاقيجية حمددة ا ألذداف لنضامم البدلان ع ى أأساس حمور تركزي إاقلميي.
ّالرد
قالت الإدارة ابلتوصية.
التوصية 4
نويص بأأن قلزتم الإدارة ابلإطار الزمين احملدد يف وييةة الربانمج واملزيانية للثنائية  19/2018لفحص الطلبا السلمية
ومعاجلهتا ومبواصةل قعزرز َّجودذا اخفض الطلبا املرتامكة.
ّالرد
ذكر الإدارة أأنه بفضل املوارد الإضافية املتوفرة يف شعبة معليا نظام مدريد يف عام  ،2018اخنفض جحم الطلبا املعلةة
وقة أأرب معامال من أأصل ست معامال مضن املس تواي احملددة يف وييةة الربانمج واملزيانية.
التوصية 5
نويص بأأن جتر الإدارة ،فض ًال عن ترمجة املبادئ التوجهيية بشأأن التصنيف اإىل اللغا ا ألخرى ،تلي ًال ألس باب ا ألخطاء
اليت ترد يف الطلبا و أأن قتخه قدابري للتخفيف من ذكل.
ّالرد
ذكر الإدارة أأهنا رشعت يف اإجراء تليل مفصل للمخالفا  ،حيث جير تليلها حبسب الفئا وحبسب ا ألطراف
املتعاقدة ،لتةدمي معلوما هممة لختاذ املزيد من الإجراءا .
التوصية 6
ت1ت نويص بأأن قض الإدارة اسرتاقيجية ومعايري وممارسا فض ى حمددة جيد ًا اخدمة العمالء ،تكون مدعومة
بنظام قعةيبا فعال قامئ ع ى اجلودة ،لتلبية احاياجا العمالء بفعالية.
ت2ت ونويص أأيض ًا بأأن جتر الإدارة دراسا اس تةصائية منتظمة للعمالء ،حس امب ورد يف ميثاق خدمة العمالء،
للحصول ع ى قعليةا لتحسني ااخدما املةدمة هلم.
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ّالرد
ذكر الإدارة أأنه من املةرر وض س ياسا ومعايري اخدمة العمالء بسجل مدريد حبلول الرب الثالث من عام .2018
التوصية 7
ت1ت نويص بأأن تس تخدم الإدارة أأدوا تكنولوجيا املعلوما لإجراء معليا مراقاة اجلودة/ضامن اجلودة بفعالية
و أأن جتر معلية مراقاة اجلودة بصفة دورية كام ذو منصوص عليه.
ت3ت ونويص أأيض ًا بأأن قعمتد الإدارة س ياسة لإجراء اس تعراض دور ملس تواي اجلودة املةاوةل.
ّالرد
ذكر الإدارة أأن مرشوع اإنشاء مرشوع حاسويب دلمع مراقاة اجلودة بد أأ يف عام  ،2018و أأنه قد مت قعيني حملل أأعامل للعمل
يف ذها املرشوع ابلتعاون الوييق م قسم اجلودة والتكنولوجيا .ومن املةرر اإجراء التحسينا الالزمة للنظام اسحايل
لتكنولوجيا املعلوما انظام معلوما جسال مدريد ادلولية) .و أأشار الإدارة أأيض ًا اإىل أأن اإطار اإدارة اجلودة قامئ لتحةيق
ا ألذداف احملددة للجودة .وحيدد مدرر السجل مس تواي اجلودة املةاوةل ابلتعاون الوييق م رئيس قسم اجلودة والتكنولوجيا
حيث تُراج س نو ًاي.
التوصية 8
نويص بأأن قض الإدارة اسرتاقيجية طويةل ا ألجل للموارد البرشية لنظام مدريد من خالل التشاور وهبدف تةيق قوازن مالمئ
بني املوارد البرشية ادلامئة واملرنة.
ّالرد
قالت الإدارة ابلتوصية.
التوصية 9
نويص بأأن تس تعرض الإدارة ذيلك الرسوم اسحايل هبدف جعل اتاد مدريد قامئ ًا بهاقه ،بعد قةيمي قأأيري يف انضامم أأعضاء جدد
ويف اس تخدام نظام مدريد.
ّالرد
قالت الإدارة ابلتوصية وذكر أأن اس تعراض ذيلك رسوم نظام مدريد ذو من ا ألعامل املةررة يف منتصف املدة حسب
خارطة الطريق املنةحة للفريق العامل املعين ابلتطورر الةانوين لتاد مدريد.
التوصية 10
نويص بأأن جتر الإدارة تلي ًال مفص ًال ألداء لنظام معلوما جسال مدريد ادلولية ،مبا يف ذكل النظر يف أأ اإخفاقا
ممكنة يف املساءةل ،لس تخالص ادلروس املس تفادة ،وبأأن قبلغ أأيض ًا امجلعية العامة بهكل.
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ّالرد
ذكر الإدارة أأنه من املةرر اإجراء اس تعراض قةين لنظام معلوما جسال مدريد ادلولية ،اذل يدمع حالي ًا مجي معليا
جسال مدريد ،يف اإطار مرشوع منصة مدريد املةال.
ويف قعليةاهتا ع ى مرشوع قةررر املراجعة ااخارجية للحسااب  ،أأشار الإدارة اإىل أأن ّه ابلرمغ من أأن مشالك الإنتا اليت
طر أأ ماارشة عةب اإطالق نظام معلوما جسال مدريد ادلولية  -وذو أأمر مأألوف ابلتس بة اإىل مرحةل قدشني مرشوع
لتكنولوجيا املعلوما مبثل ذها ال ُبعد  -اكنت لها قبعا مويةة جيد ًا ع ى ترامك املعامال  ،فاإن النظام اكن مس تةر ًا واس توىف
املتطلبا التشغيلية قال هناية عام  ،2016وجتاوز الإنتا منهئ ٍه مس تواي الهدف احملدد .وقأأكّد ذكل بكون نظام معلوما
جسال مدريد ادلولية ذو نظام تكنولوجيا املعلوما اسحايل لسجل مدريد اذل جسل أأرقام ًا قياس ية مطلةة يف عام 2017
من حيث الطلبا اجلديدة وما يتعلق هبا من معامال  .وذلكل ،وابلرمغ من أأن الإطالق ا ألويل لنظام جسال مدريد
تةر م هناية عام  2016وعاد
ادلولية ترقبت عنه قأأخريا تشغيلية مؤقاة وزايدة مؤقاة يف املعامال املرتامكة ،فاإن النظام اس ّ
خمزون املعامال املعلةة يف نومفرب .2017اإىل املس تواي اليت اكن علهيا قال اإطالق النظام.
و ُأعدّ قةررر هنايئ عن مرشوع تديث تكنولوجيا املعلوما يف  7يوليو  2015وقُدّم اإىل ادلول ا ألعضاء يف
الوييةة  MM/A/49/1خالل ادلورة التاسعة وا ألربعني مجلعية اتاد مدريد املنعةدة من  5اإىل  14أأكتوبر  .2015وقتضمن
قكل الوييةة معلوما عن نتاجئ املرشوع ،اإضافة اإىل قوصيا لإدخال تسينا يف املس تةال ،كام قُدّمت الوييةة اإىل
مراجعي اسحسااب ااخارجيني .و أأحاطت مجعية اتاد مدريد علامً بشلك رمسي بهكل التةررر الهنايئ ع ى النحو الوارد يف
الفةرة  9من الوييةة  .MM/A/49/5و ّمت اس تكامل قةررر عن اإقفال مرشوع اخابار ونرش التُسخ الالحةة من نظام جسال
مدريد ادلولية ،يتضمن ادلروس املس تخلصة من ذها املرشوع املنفصل.
التوصية 11
م الإقرار اباخطوا اليت اختههتا الإدارة اإىل الن ،نويص بأأن تس تمكل الويبو قنظيف قاعدة بياان نظام الإدارة املتاكمةل
لضامن أأن متثل التفاصيل الفعلية ل ألصول.
ّالرد
قالت الإدارة ابلتوصية ،مشرية اإىل ما ييل :ت1ت العدد الكاري من اسحال الشاذة وسوء اس تخدام بعض اسحةول يف قاعدة
بياان نظام الإدارة املتاكمةل للمعلوما املتعلةة ابلبياان التارخيية ،كام مت اإدخالها أأو قزنيلها ابمجلةل منه عدة س نوا ،
وت2ت اجلهود الكارية اليت بُهلت خالل الثنائية  17-2016لتطهري البياان بصورة مرحلية والتوفيق بني التفاصيل املهمة.
واكنت الإدارة قد اسرتعت انتاا مراج اسحسااب ااخار"ي خالل فرتة املراجعة اإىل أأن املسأأةل ستاةى قيد التنفيه حىت هناية
عام  .2018وابلإضافة اإىل ذكلُ ،أشري اإىل أأن اسحةول الصحيحة قد اس ُتخدمت يف قاعدة البياان  ،و أأفضت معلية قزنيلها يف
جداول بياان بتسق  Excelاإىل بعض التحول غري الصحيحة يف أأسامء اسحةول اوابلتايل وقوع مشلكة تالتحويل بني
ا ألنظمةت ،بد ًل من مشلكة تمدخال قواعد البياان غري الصحيحةت).
التوصية 12
نويص بأأن تس تمكل الويبو قوس مي ا ألصول اليت قةال التوس مي واليت يتاغي قوس ميها حسب التعلامي الإدارية ،ومل يمت قوس ميها
اإىل الن ،ع ى أأن يمت ذكل يف اإطار حمدد زمني ًا.
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ّالرد
قالت الإدارة ابلتوصية ،مشرية اإىل أأنه فامي يتعلق اإىل البياان التارخيية ،فةد خضعت أأوجه عدم الاتساق واسحال الشاذة
للتثبيت والتصحيح طوال العامني املاضيني ابلتس بة للعديد من ا ألصول .ول تزال املسأأةل معال قيد الإجناز.
التوصية 13
نويص بأأن تس تمكل اإدارة الويبو ،يف اإطار زمين حمدد ،تديث املعلوما الواردة يف قاعدة البياان فامي خيص البنود املتبةية
اليت قوصف بأأهنا مصنفا فنية.
ّالرد
قالت الإدارة ابلتوصية ،مشرية اإىل أأن العدد املتبةي من البنود املعنية ،يف وقت اإجراء املراجعة ،بلغ بند ًا  29من اإجاميل ما
رزيد ع ى  500بند .ويف اترخي ذه الوييةة ،أأكّد الإدارة أأن  26بند ًا من قكل البنود الـ – 29واليت قعترب مبثابة مصنفا –
قد ُحدّيت ابلاكمل يف قاعدة البياان منه ذكل اسحني ،و أأنه يلزم اإجراء مزيد من التحليل لتحديد ما اإذا اكن ميكن تسجيل
البنود الثالية املتبةية يف قاعدة البياان  ،وكيفية الةيام بهكل.
التوصية 14
ت2ت نويص بأأن تدد اإدارة الويبو املصنفا املفةودة و أأن جتر تديث ًا لةاعدة بياانهتا؛ وإاذا قعهر تديد املصنفا
املفةودة ،ميكن اإعداد قةررر مالمئ هبها الشأأن للجمعية العامة.
ّالرد
أأراد الإدارة أأن تشري اإىل أأن املصنفا قد ُجسّلت ع ى أأمكل وجه يف قاعدة البياان  ،كام أأن تديث الوض قد ُأدر يف
ديسمرب  ،2017وذلكل مل ي ّمت العثور علهيا خالل معلية التحةق املاد اليت ُأجريت يف أأكتوبر  .2017وقواصل الإدارة
تالبحثت عن أأية أأصناف تمل يُعرث علهيات اوجتدر الإشارة اإىل أأن الصنف قد ركون يف غري ماكنه بصورة مؤقاة ،مثلام أأكّدقه
حال سابةة) .وتُرف قةاررر بشأأن مسائل من ذها الةايل من خالل معليا الإقفال املايل الس نوية.
التوصية 14
ت3ت ونويص أأيض ًا بأأن جتر الإدارة قةياميً للمخاطر و أأن تس تعرض التدابري الةامئة لتةيمي ما اإذا اكن من الرضور
اختاذ قدابري أأمنية/قدابري حامية اإضافية للمصنفا الفنية.
ّالرد
قالت الإدارة ابلتوصية  14ت2ت.
التوصية 15
نويص اإدارة الويبو ابليت:
ت4ت تديد املصنفا املفةودة؛

WO/PBC/28/4
57

ت5ت واس تعراض قوصيا قةررر التحةق املاد الصادر عن الواكةل ااخارجية واس تكامل أأ اإجراءا ماابعة مناس بة
يف اإطار زمين حمدد.
ّالرد
قالت الإدارة ابلتوصية.
التوصية 16
نويص الويبو بأأن قض خطة مناس بة لتنفيه التوصيا املتبةية من قةررر ااخبري لعام  2012لتحسني النفاذ املاد اإىل
مجم الويبو.
ّالرد
قالت الإدارة ابلتوصية.
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بيان الرقابة ادلاخلية لس نة 2017
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:
ت1ت نظامية معليا قاض مجي أأموال املنظمة ومواردذا املالية ا ألخرى ،وحفظها والترصف فهيا؛
ت2ت واقفاق الالزتاما والنفةا م الاعامتدا أأو اخملصصا املالية ا ألخرى ،اليت ّقةرذا امجلعية العامة ،أأو م ا ألغراض
والةواعد املتعلةة بصناديق استامئنية حمددة؛
ت3ت واس تخدام موارد املنظمة اس تخدام ًا انجع ًا وفعا ًل واقاصاد ً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
اخملاطر 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 اخملاطر الرئيس ية وقةيمي طبيعهتا ومداذا وإادارهتا بكفاءة وفعالية وبطريةة اقاصادية.
وقُعد الرقابة ادلاخلية معلية يضطل هبا 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؛
 والاماثال للمواد والةواعد امل ُط َّبةة.
جمرد س ياسة أأو اإجراء يُتَّخه يف مواعيد مع ّينة ،بل
وذلكل فاإن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية ل يع ُّد ،ع ى املس توى التشغييلّ ،
ذو اإجراء 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 ُما َّينة أنف ًا ،ع ى الس نة املنهتية يف  31ديسمرب  2017وحىت
اترخي اعامتد بياان املنظمة املالية لس نة .2017

اإطار اإدارة اخملاطر والرقابة
ُأدجمت اإدارة اخملاطر اإدماج ًا اكم ًال يف خطط العمل ااخاصة ابلثنائية والس نة ،و أأدمج اإطار اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية
اإدماج ًا اتم ًا يف الإطار التنظميي للمنظمةُ .وت َّدد اخملاطر بوضوح يف وييةة الربانمج واملزيانية ااخاصة بلك برانمج ،ويتضمن
قةررر أأداء الربانمج اذل يُعرض ع ى ادلول ا ألعضاء اس تعراض ًا لتطور ذه اخملاطر و أأثرذا ع ى تةيق النتاجئ املرقةاة للك
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برانمج .وقُةدَّم قةاررر منتظمة اإىل فريق الويبو املعين ابإدارة اخملاطر اذل أأتر أأسه بشأأن اخملاطر اسحرجة املتعلةة
ابلربامج/املنظمة ،وحمفظة خماطر املنظمة بوجه عام ،فض ًال عن بيئة اخملاطر العاملية.
ويف اإطار اإدارة خماطر املنظمة بوجه عام ،قدرر الويبو أأيض ًا بشلك استاايق خماطرذا املتعلةة بأأمن املعلوما من خالل
اسحفاظ بنجاح ع ى شهادة أأمن املعلوما  ISO/IEC 27001اليت قتحةق مهنا ذيئا قصديق مس تةةل .وتشمل شهادة
 ISO 27001حالي ًا مجي أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ومركز التحكمي والوساطة ومعلييت تمن التوظيف اإىل التةاعدت
وتمن الرشاء اإىل ادلف ت .وإاضاف ًة اإىل ذكلُ ،وضعت س ياسة بشأأن أأمن ُمةديم ااخدما  ،من أأجل اإدارة اخملاطر اليت يشلكها
مةدمو ااخدما ااخارجيون اذلرن يعاجلون معلوما الويبو ،حيث جير ابس مترار قةيمي وإادارة خماطر املعلوما اليت يشلكها
مةدمو ااخدما ااخارجيون بدء ًا من املشرتاي ووصو ًل اإىل اإهناء ااخدمةُ .وجتر الويبو أأيض ًا قةياميً خملاطر املعلوما
وضوابط ا ألنظمة قال اس تغاللها ،وقُدرر ما قبةّى من اخملاطر دلى الكشف عهنا.
كام يتحمل فريق اإدارة اخملاطر مسؤولية الاس تعراض ادلامئ لفعالية الضوابط املالية ادلاخلية وغريذا من ضوابط املنظمة
ادلاخلية ،واس تعراض مضمون ذها البيان بشأأن الضوابط ادلاخلية وإادارة اخملاطر واملوافةة عليه .وع ى غرار الفرتة السابةة
املشموةل ابلتةرررُ ،أجر قةيمي ذايت للضوابط ع ى مس توى الكيان وخضعت لتصديق داخيل .و ُأجر أأيض ًا قةيمي ذايت
للضوابط ع ى مس توى العمليا الرئيس ية احملدّدة استناد ًا اإىل الرشوط الواردة يف لك من النظام املايل ولحئته ونظام
املوظفني ولحئته .وقد سامهت ذه الإجراءا يف قدعمي وقعزرز الضامان اليت قدهما موظفو الويبو الرئيس يون عند التوقي
ع ى خطااب المتثيل الإدار .
وقد أأسفر الاس تعراض املس متر واملتابعة املناس بة لضامن أأن إاطار املنظمة التنظميي ُمحدَّث متام ًا ويليب احاياجا املنظمة عن
قعديال أأدخلت ع ى نظام املوظفني ولحئته ،فض ًال عن النظام املايل ولحئته حسب الاقاضاء .ويف عام ُ ،2017أجر
اس تعراض شامل لس ياسا وإاجراءا الويبو ااخاصة ابملشرتاي  ،مما أأسفر عن قعزرز منوذ قفويض سلطة الرشاء ،وعن
ضوابط وقةاررر اإضافية فامي يتعلق ابإجياد حلول بديةل لعملية الرشاء التنافس ية .كام ّمت قعزرز رسية معلية اخايار البائعني،
ووض س ياسة قتعلق جبزاءا البائعني ،وقبس يط معلية الرشاء .وخضعت التةاررر املالية اإىل التبس يط هبدف التةليل اإىل
أأدىن حد من الازدواجية والتداخل وقعزرز الاتّساق والشفافية والوضوح دون أأ خسارة أأو نةص يف املعلوما
أأو الإفصاح.
وقوجد دلى الويبو ضوابط ملاكحفة الاحايال ع ى نطاق املنظمة ،وفة ًا للمامرسا اجليدة واملعايري ادلولية املنطبةة ،استناد ًا اإىل
قةيامي اخملاطر اليت تشمل أأيض ًا خماطر الاحايال .وقوجد يف املنظمة اإجراءا ومعليا مناس بة ملن الاحايال واكتشافه
والاس تجابة هل ومج بياانقه ،وذو ما ميثل اإطار الويبو الشامل لإدارة ماكحفة الاحايال .وسامهت س ياسة امحلاية من ا ألعامل
الانتةامية النامجة عن الإبالغ عن اإساءة سلوك وعن التعاون يف معليا التدقيق أأو التحةيق املأأذون هبا حسب ا ألصول
ابتسخهتا ا ألخرية الصادرة يف سبمترب  )2017يف زايدة قيسري الإبالغ عن حال الغش املزعومة .ويف اإطار ذه الس ياس ية،
يس تفيد املوظفون وغريمه ممن خيطرون و /أأو يبلغون عن اإساءة سلوك من امحلاية ضد ا ألعامل الانتةامية املرتقبة عن
قياهمم بهكل.
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ويف نومفرب ُ ،2017ستّت س ياسة الويبو اجلديدة بشأأن الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل ،اليت هتدف اإىل ما ييل:
ت1ت تسني الشفافية واملساءةل؛ ت2ت وقعزرز يةة امجلهور ادلاخيل وااخار"ي يف نزاذة املنظمة؛ ت3ت ومساعدة املنظمة ع ى
اإدارة ااخطر الفعيل واملتصور لتضارب املصاحل من خالل الإفصاح والتخفيف والوقاية.
وبد أأ يف عام  2016قنفيه الس ياسة اجلديدة لالستامثرا  ،اليت وافةت علهيا امجلعيا يف عام  ،2015ول رزال قنفيهذا
جار ًاي ،ابلرمغ من أأ ّن معظم الاستامثرا ُأجريت بهناية عام  .2017واس تعرضت اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرا ذها
العمل و أأرشفت عليه خالل الس نة .ومت قعيني مستشار استامثر مس تةلني ملساعدة ذه اللجنة يف معلها .وظل الوض
النةد للويبو سلاميً طوال عام .2017

اس تعراض الفعالية
لةد اسرتشد ُ يف اس تعرا ي 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 املرقةاة ،وا ألداء ،و أأنشطة ُشعهبم ،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 عن وض وصون أأنظمة قعمل بشلك جيد وألية للرقابة ادلاخلية تريم اإىل عرض حال الغش
وا ألخطاء الكربى و /أأو اكتشافها ،وذكل ع ى مس توى الربامج؛



وفريق اإدارة اخملاطر اذل يسعى اإىل تروجي يةافة اإدارة اخملاطر والشؤون املالية اإدارة مسؤوةل وفعاةل يف الويبو
واملوافةة ع ى اسرتاقيجية اإدارة اخملاطر .إاذ يس تعرض ذها الفريق وررصد ابنتظام الوض املايل للويبو واخملاطر
الرئيس ية اليت قواَّجها املنظمة يف قنفيه نتائها املرقةاة؛



ورئيس مكاب ا ألخالقيا اذل يُ ِّةدم اإرشادا ونصاحئ قبةى طي الكامتن اإىل املنظمة وموظفهيا بشأأن
ا ألخالقيا ومعايري السلوك أأو قضارب املصاحل ،ويتوىل اإذاكء الوعي اب ألخالقيا والسلوكيا املسؤوةل.
كام أأن رئيس مكاب ا ألخالقيا مسؤول عن قنفيه س ياس يت الإفصاح املايل والإعالن عن املصاحل ،وامحلاية
من ا ألعامل الانتةامية النامجة عن الإبالغ عن اإساءة سلوك وعن التعاون يف معليا التدقيق أأو التحةيق
املأأذون هبا حسب ا ألصول؛



وشعبة الرقابة ادلاخلية اليت أأعمتد ع ى ما قةدّمه من ضامان وخدما استشارية ،من خالل قةاررر التدقيق
ادلاخيل والتةيامي  ،اإضافة اإىل التةاررر عن دور الإدارة الناجتة عن التحةيةا  ،واليت قُةدّم أأيض ًا اإىل اللجنة
الاستشارية املس تةةل للرقابة ،وإاىل مراج اسحسااب ااخار"ي .وقتضمن قكل التةاررر معلوما مس تةةل
وموضوعية عن كفاءة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ادلاخلية و معليا اإدارة اخملاطر ،اإضافة اإىل برانمج
ا ألداء وما ررقبط بهكل من أأنشطة الرقابة؛
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وترشف اللجنة الاستشارية املس تةةل للرقابة ع ى أأداء معلية التدقيق من خالل رصد اإصدار الإدارة،
يف الوقت املناسب ،لردود فعاةل ومالمئة ع ى قوصيا التدقيق ورصد قنفيه قكل التوصيا  .ونتيجة ألنشطة
الرقابة ،قوحض قكل اللجنة لدلول ا ألعضاء الاثر املرتقبة ع ى قوصيا مراج اسحسااب ومالحظاقه عند
الاقاضاء ،وتشدد ع ى مسائل معينة عند الرضورة .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 التفايش املشرتكة التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة؛



ومراج اسحسااب ااخار"ي ،اذل رُرسل التةررر اذل يُعدّ  ،واذل يتضمن أراء ومالحظاقه وقعليةاقه ،اإىل
جلنة الربانمج واملزيانية وإاىل امجلعيا ؛



ومالحظا الهيئا الرئاس ية.



ااخامتة
اإن الرقابة ادلاخلية الفعاةل ،أأاي اكن مس توى الإحاكم يف قصمميها ،قنطو ع ى نةائص– مهنا اإماكنية التحايل علهيا – ومن َّمث
ل ميكهنا أأن قوفر سوى ضامان معةول.
وفض ًال عن ذكل ،قد ختتلف فعالية الرقابة ادلاخلية م مرور الوقت بسبب ّ
قغري الظروف.
مضن ،بصفيت مدرر ًا عام ًا ،أأن ركون تالانطباع السائدت رساةل واّضة مفادذا أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة من ا ألمور البالغة
و أأ ُ
ا ألمهية ابلتس 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 تتاج ،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 خيص الس نة املنهتية يف  31ديسمرب .2017

فرانسس غر
املدرر العام
[هناية الوييةة]

