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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 

 2019ولیو ی 30 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون التاسعة االجتماعات سلسلة
 2019أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

 أ�مانة من ٕا�داد

 WO/PBC/30/4 تانمراجع احلسا�ت اخلار�" (الوثیق توي هذه الوثیقة �ىل "تقر�ر حت  .1
 الثالثني) يف دورهتا جلنة املزيانیةجلنة الویبو للرب�مج واملزيانیة ( وهو معروض �ىل ،).WO/PBC/30/4 Addو
 ).2019 یولیو 12 ٕاىل 8(

 ).A/59/7(الوثیقة  "قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الرب�مج واملزيانیة"و�رد ٔأیة قرارات للجنة �شأٔن ت� الوثیقة يف  .2

 WO/PBC/30/4 نالوثیقتا[تيل ذ� 
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WO/PBC/30/4 
 أ�صل: �ٕالنلكزيیة

 2019 یونیو 3التارخي: 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثون الدورة
 2019 یولیو 12ٕاىل  8جنیف، من 

 اخلارجي احلسابات مراجع تقرير

 أ�مانة من ٕا�داد

 �ش�متل هذه الوثیقة �ىل العنارص التالیة: .1
املس�تقل ا�ي حيتوي �ىل رٔأي مراجع احلسا�ت اخلار� �شأٔن البیا�ت تقر�ر مراِجع احلسا�ت  "1"

 ؛2018د�سمرب  31املالیة للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) للس�نة املنهتیة يف 
م ٕاىل سلس� �ج��ات  2018وتقر�ر مراِجع احلسا�ت اخلار� للس�نة املالیة  "2" املُقد�

ل").وامخلسني مجلعیات ا� التاسعة ویتضمن هذا  ول أ�عضاء يف الویبو (املعروف ٔأیضًا �مس "التقر�ر املُطو�
 ؛2018/19 اليت أ�جریت �الل الس�نةة التقر�ر توصیات مراجع احلسا�ت اخلار� الناجتة عن املراجع

 ..WO/PBC/30/4 Add يف الوثیقة ردود ٔأمانة الویبو �ىل توصیات مراجع احلسا�ت اخلار��رد و 
 یيل فقرة القرار املقرت�ة. وف�

ٔأوصت جلنة الرب�مج واملزيانیة امجلعیة العامة وسا�ر 
مجعیات ا�ول أ�عضاء يف الویبو �ٕال�اطة �لامً 

 "تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار�ضمون "مب
 ).WO/PBC/30/4(الوثیقة 
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 ٕاىل تقر�ر مراجع احلسا�ت املس�تقل
 للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة امجلعیة العامة

 رأٔي �شأٔن البیا�ت املالیة

ش�متل اليت �  ،2018د�سمرب  31للس�نة املنهتیة يف يف (الویبو) البیا�ت املالیة للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة راجعنا قد ل
وبیان املقارنة بني  ،وبیان التدفقات النقدیة ،وبیان التغريات يف صايف أ�صول ،وبیان أ�داء املايل ،املايل الوضعبیان �ىل 

املرصوفات للس�نة املنهتیة يف ذ� التارخي، –، وبیان املقارنة بني املزيانیة واملبالغ الفعلیة إال�رادات-املزيانیة واملبالغ الفعلیة 
 .ذات الص� الحظاتاملو 

س�نة املنهتة ؤأداءها املايل وتدفقاهتا النقدیة لل  2018د�سمرب  31يف ویبو یا�ت املالیة املرفقة تعرض الوضع املايل للالب نرى ٔأن و 
 .عرضا نزهيا من مجیع النوا� اجلوهریة وفقًا للمعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العاميف ذ� التارخي 

 �نتظام �شأٔنرأٔي 

، كام تتفق غراض امجلعیة العامة�ٔ  وفقا قد اس�ُت�دمتإال�رادات واملرصوفات  ٔأن، اجلوهریة میع النوا�جب   یتعلق، ف�نرى
 .والحئته املعامالت املالیة مع النظام املايل للمنظمة

 الرأٔي ا�ي استند ٕالیه ساسا�ٔ 

تقر�ر� يف القسم  ة يفوحض� مُ هذه املعایري  مبوجبومسؤولیاتنا  راجعنا احلسا�ت وفقًا للمعایري ا�ولیة ملراجعة احلسا�ت.
لمعایري ل ومن زماليئ �متثالهذه املعایري مين  وتقتيض .البیا�ت املالیة" مراجعةاملعنون "مسؤولیات مراجع احلسا�ت عن 

 للمتطلبات أ��القية ذات وحنن مس�تقلون عن الویبو وفقاً  .الصادرة عن جملس التقار�ر املالیة 2016لعام  املنق�ةأ��القية 
یناوقد  ،للبیا�ت املالیةتنا الص� مبراجع  من  حصلنا �لیهلهذه املتطلبات. ونعتقد ٔأن ما  مسؤولیاتنا أ��القية أ�خرى وفقاً  ٔأد�

 ٔأد� تدقيقية اكف ومناسب ٔ�ن �كون ٔأساسًا �ستند ٕالیه رٔأینا.

 البیا�ت املالیة عناحلومكة  واملسؤولني عنمسؤولیات إالدارة 

وعن  ،وفقا للمعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العامعرضا نزهيا، مسؤول عن ٕا�داد البیا�ت املالیة وعرضها  املد�ر العام ٕان
سواء الناجتة عن  ،ٕا�داد بیا�ت مالیة �الیة من أ�خطاء اجلوهریة للمتكني من إالدارة ٔأهنا رضوریة تقررالرقابة ا�ا�لیة اليت 

 �ري املقصود. الغش ٔأو اخلطأٔ 

حسب –داد البیا�ت املالیة، �كون إالدارة مسؤو� عن تقيمي قدرة املنظمة �ىل �س�مترار مكنشأٔة �ام�، وإالفصاح وعند ٕا�
عن أ�مور املتعلقة �الس�مترار يف العمل، واس�ت�دام احملاس�بة �ىل ٔأساس �س�مترار يف العمل ما مل �كن إالدارة –�قتضاء 

 هتا، وٕاما ٔأنه مل یبق ٔأما�ا ٔأي بدیل واقعي أٓخر.ٕاما تعزتم تصفية املنظمة ٔأو وقف معلیا

 ویتوىل املسؤولون عن احلومكة مسؤولیة إالرشاف �ىل معلیة ٕا�داد تقار�ر املنظمة املالیة.

 مسؤولیات مراجع احلسا�ت عن مراجعة البیا�ت املالیة

و �دم �لوها من أ�خطاء اجلوهریة، سواء و�متثل مسؤولیتنا يف التوصل ٕاىل تأٔ�ید معقول �شأٔن �لو البیا�ت املالیة كلك أٔ 
الناجتة عن الغش ٔأو اخلطأٔ �ري املقصود، وٕاصدار تقر�ر مراجع حسا�ت یتضمن رٔأینا. ویُعد التأٔ�ید املعقول مس�توى �الیًا من 
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امئًا ٔأي التأٔ�ید، ولكنه ليس ضامً� بأٔن مراجعة احلسا�ت اليت جرت وفقًا للمعایري ا�ولیة ملراجعة احلسا�ت س�تكتشف د
خطأٔ جوهري موجود. فميكن ٔأن تنشأٔ أ�خطاء عن الغش ٔأو الغلط �ري املقصود، وتُعترب أ�خطاء جوهریًة ٕاذا اكن من املتوقع 

يف �دود املعقول ٔأن تؤ�ر، منفردًة ٔأو �ىل و�ه إالجامل، يف القرارات �قتصادیة اليت یت�ذها املس�ت�دمون بناًء �ىل 
 البیا�ت املالیة. هذه

وكجزء من مراجعة احلسا�ت وفقًا للمعایري ا�ولیة، منارس احلمك املهين، وحنافظ �ىل التشكيك املهين طوال معلیة املراجعة. 
 ونقوم ٔأیضًا مبا یيل:

حتدید وتقيمي خماطر وجود ٔأخطاء جوهریة يف البیا�ت املالیة، سواء �سبب الغش ٔأو اخلطأٔ �ري املقصود، وتصممي  •
تدقيقية اكفية ومناس�ٍبة ٔ�ن �كون ٔأساسًا اجعة �س�تجیب لت� ا�اطر، والتوصل ٕاىل ٔأد� وتنفيذ ٕاجراءات مر 

. و�دم اكتشاف خطأٔ جوهري �مج عن الغش ٔأ�ىل خطرًا من �دم اكتشاف خطأٔ جوهري �مج �ستند ٕالیه رٔأینا
جتاوز لرقابة  عن �لط �ري مقصود، ٔ�ن الغش قد ینطوي �ىل تواطؤ ٔأو �زو�ر ٔأو ٕاغفال مقصود ٔأو حتریف ٔأو

 دا�لیة.

فهم الرقابة ا�ا�لیة املتعلقة مبراجعة احلسا�ت من ٔأ�ل تصممي ٕاجراءات مراجعة مالمئة للظروف، وليس لغرض  •
 ٕابداء رٔأي �شأٔن فعالیة الرقابة ا�ا�لیة يف املنظمة.

لیات إالفصاح ذات تقيمي مدى مالءمة الس�یاسات احملاسبية املس�ت�دمة، ومدى معقولیة التقد�رات احملاسبية ومع  •
 الص� اليت قامت هبا إالدارة.

اس�تنتاج مدى مالءمة اس�ت�دام إالدارة ملبدٔأ احملاس�بة �ىل ٔأساس اس�مترار العمل، واس�تنتاج ما ٕاذا اكن یو�د شك  •
جوهري یتعلق بأٔ�داث ٔأو ظروف قد تثري شكواكً �برية �شأٔن قدرة املنظمة �ىل �س�مترار مكنشأٔة �ام� استنادًا 

د� التدقيقية اليت مت احلصول �لهيا. وٕاذا �لصنا ٕاىل وجود شك جوهري، فٕاننا مطالبون بلفت �نتباه يف ٕاىل ا�ٔ 
تقر�ر مراجع احلسا�ت ٕاىل معلیات إالفصاح ذات الص� املوجودة يف البیا�ت املالیة، ٔأو بتعدیل رٔأینا ٕاذا اكنت 

� التدقيقية اليت مت احلصول �لهيا حىت �رخي تقر�ر مراجع معلیات إالفصاح �ري اكفية. و�ستند اس�تنتا�اتنا ٕاىل أ�د
 احلسا�ت. ولكن أ��داث ٔأو الظروف املس�تقبلیة رمبا تتسبب يف توقف الویبو عن �س�مترار مكنشأٔة �ام�.

ت املالیة تقيمي العرض إالجاميل للبیا�ت املالیة وهیلكها ومضموهنا، مبا يف ذ� معلیات إالفصاح، وما ٕاذا اكنت البیا� •
 متثل املعامالت وأ��داث أ�ساس�یة بطریقة حتقق العرض الزنیه ٔأم ال.

 ونتواصل مع املسؤولني عن احلومكة ف� یتعلق بأٔمور �دیدة، مهنا: النطاق املقّرر لعملیة املراجعة وتوقيهتا ونتاجئها املهمة، مبا يف
 ثناء مراجعتنا للحسا�ت.ذ� ٔأي ٔأو�ه قصور جوهریة يف الرقابة ا�ا�لیة حنددها يف أٔ 
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 معلومات أٔخرى

 الس�نوياملايل  التقر�ر�ش�متل ت� املعلومات أ�خرى �ىل املعلومات الواردة يف إالدارة مسؤو� عن املعلومات أ�خرى. و تُعد 
التأٔ�یدي اج س�تنت�عن ٔأي شلك من ٔأشاكل  ال نُعربخرى، و�ٔ املعلومات ا �شمل نا يف البیا�ت املالیة الرٔأیُ و  .واملرفقات

من وف� یتعلق مبراجعتنا للبیا�ت املالیة، فٕان مسؤولیتنا �متثل يف قراءة املعلومات أ�خرى، و  .�شأٔن ت� املعلومات أ�خرى
معرفتنا اليت ما ٕاذا اكنت مع البیا�ت املالیة ٔأو  من حيث اجلوهراملعلومات أ�خرى ال تتفق ت� ف� ٕاذا اكنت  النظرمث� 

معل، ٔأن هناك ما مقنا به من ٕاىل  . وٕاذا اس�تنتجنا، استناداً �اطئة من حيث اجلوهرتبدو ا من املراجعة ٔأو �ريها توصلنا ٕا�هي
َ املعلومات أ�خرى، فٕاننا مُ  ت� يفخطأٔ جوهرً�   يف هذا الصدد.بلغ عنه ليس �ینا ما ن و . ذ�بون �ٕالبالغ عن طال

 .املراجعة اليت ٔأجریناها �شأٔن مطوالً ٔأیًضا تقر�ًرا  �لقد ٔأصدر

 مورس ٕاي سري أٓمياس يس.(توقيع) 

 العاماحلسا�ت املراقب املايل ومراجع 

 ملراجعة احلسا�ت الوطيناملكتب 

 لندن، اململكة املت�دة.

 2019مایو  30
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املنظمة العاملیة للملكية الفكریة

 2018بیا�ت الویبو املالیة لعام  �شأٔناخلار� احلسا�ت مراجع تقر�ر 
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ل�ول  ٕاىل توفري ضام�ت مس�تق� معلیة مراجعة احلسا�تهتدف 
ودمع أ�هداف  املالیة وحومكهتا؛ الویبووٕاضافة قمية ٕاىل ٕادارة  أ�عضاء؛
 معلیة املراجعة اخلارجية للحسا�ت.من �الل املنشودة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ملراجعة احلسا�ت الوطينكتب امل حلسا�ت العام هو رئيس ااملراقب املايل ومراجع 
كتب وامل  ،املراقب املايللك  ویعمليف اململكة املت�دة. ملراقبة احلسا�ت  املؤسسة العلیا

 ، وهيدف ٕاىل ضامنعن حكومة اململكة املت�دة بصورة مس�تق� ملراجعة احلسا�ت الوطين
قدم یو ٔأمام �رملان اململكة املت�دة. واملساء�  ،إالنفاق السلمي والفعال لٔ�موال العامة

�دد من املنظامت سا�ت حل  ةاخلارجي املراجعة�دمات  ملراجعة احلسا�ت الوطينكتب امل 
يف ملراقبة احلسا�ت  �عتباره املؤسسة العلیاعن دوره  وذ� �س�تقالل �ما�ولیة، 

 دة.اململكة املت�
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 املقدمة

 وتعود بدا�ت. 1967مبوجب اتفاقية الویبو لعام  ،1970تأٔسست املنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) يف �ام  .2
ٕاىل �ضطالع بدور ر�دي يف وضع نظام  الویبو. وهتدف 1883اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة لعام  ٕاىل�رخي الویبو 

واملصدر  ا.عضو  192 س�یصل �دد ا�ول أ�عضاء يف الویبو ٕاىل، 2019مایو ويف  .دويل متوازن وفعال للملكية الفكریة
 رباءاتس�� معاهدة التعاون �شأٔن ال �ىل �دماهتا من �الل احتادات املعاهدات، ال اليت تفرضهاالرسوم أ�سايس �متویلها هو 
 والترب�ات.قررة املشرتأاكت � الویبو تتلقىكام مدرید والهاي.  يواحتاد (معاهدة الرباءات)،

تبدأٔ للویبو ملدة ست س�نوات مراجعا �ارجيا ململكة املت�دة يف احسا�ت لل راجع العام املمت تعیني املراقب املايل و و .3
من  8 ، وفقًا للفصل2018د�سمرب  31یبو للس�نة املالیة املنهتیة يف البیا�ت املالیة للو قام مبراجعة . وقد 2018 ینا�ر 1 من

مراجع  امتثالاملعایري  ت� وتقتيض. ملراجعة احلسا�توفقًا للمعایري ا�ولیة  وقد ٔأجریت املراجعة. والحئته النظام املايل للویبو
البیا�ت املالیة  من �لوتأٔكد بدر�ة معقو� ختطیط مراجعة احلسا�ت وتنفيذها لل و  ،أ��القية للرشوط احلسا�ت ومعاونیه

 من ٔأیة ٔأخطاء جوهریة.

معلنا، مبا  نع املنبثقةٕاضافة ٕاىل أٓرائنا �شأٔن البیا�ت املالیة للویبو، یعرض هذا التقر�ر النتاجئ والتوصیات الرئيس�یة و  .4
تنا، ا�االت يف الس�نة أ�وىل من والی  لت� وقد ٔأولینا اه�ما �اصا لتغطیةيف ذ� مالحظاتنا �شأٔن إالدارة املالیة واحلومكة. 

 ).1امللحق سلفنا ( الواردة يف تقر�ر توصیاتال �بعنا التقدم احملرز يف تنفيذ  كام

 ملالحظات الرئيس�یةا

 مجمل نتاجئ مراجعة احلسا�ت

املراجعة  وأ�جریتمعامالت ؤأ�داث. ما �رتبط هبا من و  ،2018حفص البیا�ت املالیة لعام �ىل مراجعتنا  اش�متلت .5
البیا�ت  �شأٔن، دون تعدیل، مشفوع بتحفظاتقدمنا رٔأ� �ري و والقوا�د املالیة.  ملراجعة احلسا�توفقًا للمعایري ا�ولیة 

 املالیة.

�ىل إالدارة  و�رهنتاحملاسبية الرئيس�یة،  التقي�ت و�شأٔنعالیة، �جلودة الالبیا�ت املالیة املقدمة للمراجعة  وا�سمت .6
 عىل سبيل املثال، ٔأجرت إالدارة مراجعةفتطلبات املعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام. مل  وامتثالها ،لقضا� الرئيس�یة� اه��ا
التأٔمني الصحي بعد انهتاء املرتتبة �ىل زتامات لت�دید �ل �تلف �فرتاضات اليت اس�ت�د�ا اخلبري �كتواري  دقيقة

 ٔأن �فرتاضات املس�ت�دمة اكنت مناس�بة للویبو.صت ٕاىل و�لُ  ،اخلدمة

ة، اليت جيري املالی اتوالنظر يف شلك التعلیق ،هناك جماًال لتبس�یط البیا�ت املالیة ٔأن مناقشتنا مع إالدارة وتبّني من .7
 اجلوهریةاجلوانب  �ىل ا�ركزي و ٔأكرث ٕاجيازا  ٕاذا اكنت ا س�تكون مفيدة ٔأكرث لٕالدارةيف الوقت احلايل تفصیلها �شدة، ونعتقد ٔأهن

 املالیة.سالمة الرئيس�یة املتعلقة �ٔ�داء املايل وال 

، �دد� املراجعة�الل و جودة معلیة إال�الق.  یربهن �ىل، مما التسو�تمن  حمدود�دد عن  مراجعتنا ومتخضت .8
ؤأمه عد �امنا أ�ول. ب هاوتعز�ز  املراجعةحتسني معلیة �ىل  اوس�نعمل معها، حتس�هنٔأن ٕالدارة اليت ميكن ل بعض ا�االت
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، وٕایالء اه�م بنود رٔأس املال العامل املفتو�ةل ومهنجیة  شام�مراجعة ٕاجراء احلا�ة ٕاىل  يه الحظناها يتلتحسني الا جماالت
 املايل. بیان الوضعٔ�رصدة القدمية املس�� يف لٔأكرب 

 أ�داء املايل

ؤأدى هذا �لتضافر مع ملیون فرنك سو�رسي،  42.5�ادت الویبو معوًما ٕاىل حتقيق فائض يف الفرتة املالیة قدره  .9
 ٕاىلهذا الفائض  ویُعزىملیون فرنك سو�رسي.  58.7بنحو  تُقدر حراكت ٔأخرى ٕاىل ز�دة ٕاجاملیة يف صايف أ�صول

رمغ ٔأن و د، ٕاىل �انب حتقيق وفورات يف �اكلیف املوظفني. معاهدة الرباءات ومدرینظايم  ن ا�ي شهدته ٕا�راداتتحسال 
اخلسا�ر  ت�ٔأ�شطهتا �ست�ریة �الل الفرتة، فقد ٔأكد� ٔأن  يفملیون فرنك سو�رسي  12.2 خسا�ر قدرها الویبو �كبدت

ال لتقدمي تقار�ر �دد� بعض ا�و ست�رات. املعنیة �التتسق مع حتراكت السوق أ�وسع، وقد ٔأكدهتا اللجنة �ستشاریة 
التغیريات  يف ضوء، ال س�� الضام�ت ٔأكرث تفصیًال عن ٔأداء �ست�ر ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة �وس�ی� لتوفري قدر ٔأكرب من

 خماطر ٔأسعار الفائدة السلبیة يف سو�رسا.ٔأمام �ست�رات  ٕادارةاملهمة يف طریقة 

 املتدفقة يفمن إال�رادات  منتظمة مجمو�ة تدمعها، قویةوتدفقات نقدیة  متني،�متتع الویبو معوما بوضع مايل و   .10
مايل مثل التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، وهو هنج  ،الزتاماهتا املس�تقبلیة �متویلاملس�تقبل. كام ٔأن �هيا خطة واحضة 

وتقدر �لزتامات  لمتویل.ل أ�عضاء رة من ا�ول ر ٔأن املنظمة ال ميكهنا �ع�د �ىل �شرتأاكت املقٕاىل ظرا حصیف ن
 ملیون فرنك سو�رسي. 303.1 قدرها الزتامات ٔأصل ملیون فرنك سو�رسي من 125.8 بنحو وارد خمصصةمب املدعومة

 تضام�الو  احلومكة

الشام� اليت حتتا�ا لالضطالع  �لضام�ت سدیدة لٕالدارة �زودهاحتتاج ا�ول أ�عضاء ٕاىل �ع�د �ىل ٔأنظمة  .11
مراجعة  ٔأن نرى، تنايف الس�نة أ�وىل من والی وناسب. امل  �ىل النحوموارد املنظمة  صونوالتأٔكد من  الرقابیة،سؤولیاهتا مب 

آلیات  تتبع�ام، و�د� ٔأن الویبو  وبو�ه. من أ�مهیة مباكنهذه الرتتيبات  السلمية.  احلومكةهن�ا ٕاجيابیا واستباقيا يف تطو�ر أ
 اس�تعراضنتطلع ٕاىل  ٕاننامنظومة أ�مم املت�دة.  يف �حلومكة املتعلقةتطورات ال يف  �ىل �دة ٔأصعدةحتتل الویبو موقع الصدارة و 

 الرتتيبات عند نضو�ا يف الس�نوات املقب�. لت�الفعالیة التشغیلیة 

لویبو لاكن و املنظمة.  فعالیة املراقبة ا�ا�لیة يف وثیقة مساء� �امة تبّني  مبثابةبیان الویبو �شأٔن الرقابة ا�ا�لیة ویُعد  .12
عمل ت ةموقيّ  ةٕاجيابی ممارسة ه، هذارٔأین وحسبالبیان.  �ستند ٕا�هيااليت  الضام�تيف البحث عن طرق لتحسني دمع  قس�بال 

املزید من التحسينات، فٕان حتدید الضوابط  ورمغ وجود اخلطط ٕالجراء. �متتع هبا البیاناليت  والثقةا�قة  رفع مس�توى�ىل 
مد�ر العام للهذه العملیات احملس�نة ٔأن توفر مزیدا من الضام�ت ومن شأٔن الیهتا جماالن �امن لرتكزي �ه�م. فعمدى وتقيمي 
رتكزي �ىل الو  ،عطاء ٔأمهیة ٔأكرب لبیان الرقابة ا�ا�لیة�ٕ ٔأدرجت إالدارة اقرتا�اتنا وقد . بصورة سلمية لضوابطا �شغیل�شأٔن 

 والثقةشفافية قدرا ٔأكرب من ال توفر  اجلاریةنعتقد ٔأن العملیة و العام.  �الل اس�ُت�دمت التقيمي الشامل لفعالیة الضوابط اليت
 ل�ول أ�عضاء.

ٔأمن و د ٔأ�شطهتا الت�اریة �اطر اليت هتدّ �اصة ف� یتعلق وخب�اطر التشغیل، مب واعیةتتطلب بيئة الویبو ٕادارة و  .13
ز الثقة يف مس�توى الضام�ت �تعز  من شأٔهنا ،اطرٕالدارة ا�ا� ومنتظمة ، حتتاج الویبو ٕاىل معلیات فع�االبیا�ت واملعلومات. 

�ىل  مما یضفي وضو�ا ٔأكرب، مالمئ �ىل حنو واحلد مهنا ا�اطرف� یتعلق ٕ�دارة املتا�ة للمد�ر العام وا�ول أ�عضاء 
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 ،الویبو یأٔ�ذون هذه القضا� �ىل محمل اجلدمن املراجعة أ�ولیة أٔن املد�ر العام واملوظفني يف وقد تبّني لنا العملیات.  ت�
 .والیتناونعزتم العودة ٕاىل هذا ا�ال بدر�ة موضوعیة ٔأكرب يف وقت الحق من 

�ر خسا خطر �كبدٕاىل �انب  هتا،رضرا �بريا �سمع ویلحقمنظومة أ�مم املت�دة، ا هيّدد رئيس�ی خطرا الغش ویُعد .14
 كثريا هيافتقر ٕا�ی  اليتجيابیة االٕ سامت ال  العدید منوالحظنا  الغش ومنعه،شف ض هنج الویبو يف ك اس�تعر � و�لیه مقنامالیة. 

، أ�شد تعرضا �االت ا�، وحتدید الغشالویبو احلا�ة ٕاىل ٕاجراء مراجعة شام� ومنتظمة �اطر  فقد ٔأدر�تالنظام أ�وسع. 
م و فهنضج م  �ىلا�هنج �ستبايق  یربهن هذاكام . ةمناس�ب بصورةا�اطر  ت�الضوابط مع ضامن مواءمة  مر��ويه يف 

 ملسامهة اليت توفرها الضوابط ا�ا�لیة القویة يف فعالیة املنظمة.ا

 إالدارة القامئة �ىل النتاجئ واملوارد البرشیة

آلیة مساء� رئيس�یة �ُ  .15  لٔ�عامل وممارساهتا، املرتقبةٔأهداف املنظمة ونتاجئها  ٕال�رازس�ت�دم إالدارة القامئة �ىل النتاجئ يه أ
ٔأنه من املناسب مراجعة  رٔأیناالویبو،  يف ساء�امل من ٕاطار  ارئيس�ی اجزءبوصفها لتحقيق النتاجئ. و  ؤأو�ه اس�ت�دا�ا للموارد

لویبو، ل حمّددز� �ىل �ر�مج وا�د ركّ و ا�ول أ�عضاء.  یُبل�غ هبا عنه ٕاىلالكيفية اليت و  ،هذا إالطارهبا عمل اليت یطریقة ال
 من حيثودالالهتا  املوارد البرشیة يف تقدمي اخلدماتاليت �كتس�هيا مهیة ل�ٔ  وذ�، )23الرب�مج ( یتعلق �ملوارد البرشیة

غ املنظمة نتاجئها ، وتُبلّ �لشمول یتسمقامئة �ىل النتاجئ ٕاطار معل متطور لٕالدارة ال �هيا لویبوأأن  وتبّني لناللمنظمة.  التلكفة
غ لتحقق من حصة أ�داء املبل� �من �الل شعبة الرقابة ا�ا�لیة  كام تقوم�لتفصیل ٕاىل ا�ول أ�عضاء.  هبذا إالطاراملتعلقة 
من  �دد�ىل طت الضوء ا سلّ مراجعتنفٕان العدید من السامت إالجيابیة،  ورمغ توفرجيدة.  اتممارس تُعد ومجیعهاعنه، 

 تطو�ر مؤرشات أ�داء أ�ساس�یة.و تعز�ز إالدارة القامئة �ىل النتاجئ،  فهيا ز�دةا�االت اليت ميكن 

مجلع أٔنظمة معلیة بدة لقياس ٔأداء �ر�مج الویبو دّ لضامن دمع املؤرشات احمل من اجلهد املزید بذلو�د� ٔأنه ميكن وقد  .16
نظرا إالبالغ عن بعض املؤرشات  تعذر، 2016/17 الثنائیةفي فقبل اع�دها.  ت� أ�نظمة اختبار ورضورةبیا�ت، ال 

مؤرشات  وضع�دد من التدابري املفيدة عند  ونتي�ة �� مت الت�يل عنمجع البیا�ت.  لٕالشاكالت اليت ینطوي �لهيا
. الشمولٔأو  ٕاىل ��ساعالفرتة  ت� املؤرشات املس�ت�دمة يف ذ� یُعزى ٕاىل افتقار ٔأن ونرى، 2018/19 الثنائیة

�الوة �ىل ذ�، و . املرتقبة اجئيف توفري قا�دة ٔأد� قویة للنت ٔأخفقتمؤرشات  عن ا�االت يف بعض ذ� ٔأسفررٔأینا،  يفو
 د هذات�دّ ی في كثري من احلاالت ف، اكم�بصورة هدف ما  احملّددة لتحقيقعایري امل ٕال�ادة النظر يف جماال مثةنعتقد ٔأن 
 قد یقدم نظرة ٕاجيابیة مفرطة ٕاىل ا�ول أ�عضاء. وهو مايف املائة،  80�س�بة عند املس�توى 

 وحبثنا ،اسرتاتیجیة املوارد البرشیة درس�نا�ر�مج املوارد البرشیة يف إالدارة القامئة �ىل النتاجئ،  اس�تعراضعند و  .17
ویُالحظ، يف الوقت يف ٕاطار معل إالدارة القامئة �ىل النتاجئ ومؤرشاهتا. بوضوح  ذ� انعكسو�یف  ،ٔأولو�ت �سرتاتیجیة
. ة لقياس أ�داءاملتوازن الس�التاملس�ت�دمة يف  املهمةالبیا�ت مع ٕاطار معل إالدارة القامئة �ىل النتاجئ الراهن، �دم ا�ساق 

مجیع العنارص الرئيس�یة السرتاتیجیة  لتوفرياحملرز  التقدم شام� بصورةمؤرشات إالدارة القامئة �ىل النتاجئ ال تقيس كام ٔأن 
يف و�الل العام. بصورة ٔأوثق ، وتتبع نتاجئ إالدارة القامئة �ىل النتاجئ اجراءات التبلیغهناك جمال ملواءمة و املوارد البرشیة. 

 من اجزءبوصفها لك ٔأكرث انتظاما ا�ول أ�عضاء هبا، فينبغي مراقبهتا �ش  لتبلیغاكيف�مة �لقدر ا�رٔأینا، ٕاذا اكنت أ�هداف 
 .ةٕالدار لالرقابة الروتینية  �ام

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7+%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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منتظمة ٔأو س�نویة ٔأو نصف س�نویة  اس�تقصاءاتيف ٕاجراء املمتث� قمية املامرسة اجلیدة احلالیة  سلطنا الضوء �ىلقد و  .18
 وحسباملوارد البرشیة. دارة املُقدم من إ مع ا�وجودة  ،ومعنو�ت املوظفني ،للموظفني، �وس�ی� لتقيمي اجتاهات ماكن العمل

تتبع �جتاهات ب  �سمحوتقيمي أ�داء، مما  ،س�یاسة املوارد البرشیة لتوجيهبیا�ت مفيدة  �س�تقصاءات ت�جتربتنا، توفر 
 تقيمي أ�داء.بغرض بیا�ت حقيقية من املس�ت�دمني واملوظفني لتقدمي توفر قا�دة ٔأد� قویة كام . الزمن �ربوالتغیريات 

 أ�ول اجلزء

 إالدارة املالیة

 راجعةاملل نتاجئ مجم

ش�متل �ىل اليت �  ،2018د�سمرب  31البیا�ت املالیة للویبو للس�نة املنهتیة يف  مبراجعةاخلار� احلسا�ت مراجع قام  1.1
وبیان املقارنة بني املزيانیة  ،وبیان التغريات يف صايف أ�صول ،وبیان التدفقات النقدیة ،وبیان أ�داء املايل ،املايل الوضعبیان 

 ذات الص�.الحظات املو  ،واملبالغ الفعلیة

اخلاضعة البیا�ت املالیة . ونرى ٔأن للمعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العاموقد ُعرضت ت� البیا�ت املالیة وفقا  2.1
س�نة املنهتة يف ذ� التارخي فقاهتا النقدیة لل وتد ،، ؤأداءها املايل2018د�سمرب  31يف ویبو تعرض الوضع املايل لل للمراجعة

  عرضا نزهيا من مجیع النوا� اجلوهریة وفقا للمعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام

شام� عن �امة البیا�ت املالیة نظرة مع  التعلیق والت�لیلٕاىل �انب  ،یقدم التقر�ر املايل الس�نوي ا�ي ٔأ�دته الویبوو  3.1
احملاسبية الرئيس�یة،  �لتقي�تف� یتعلق و عالیة. الودة �جلالت�لیل والبیا�ت املالیة املقدمة للمراجعة  وا�سماملايل.  الوضع

عىل ف�المتثال ملتطلبات املعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام.  املتص�لقضا� الرئيس�یة � اه�منت إالدارة من ٕاظهار متكّ 
مراجعة تفصیلیة �تلف �فرتاضات اليت اس�ت�د�ا اخلبري �كتواري يف حتدید الزتامات  سبيل املثال، ٔأجرت إالدارة

 التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة و�لصت ٕاىل ٔأن �فرتاضات املس�ت�دمة اكنت مناس�بة.

 اتشلك التعلیقيف مرة ٔأخرى النظر و  ها،لتبس�یط  دون �نتقاص من جودة البیا�ت املالیة، نعتقد ٔأن هناك جماالو  4.1
 اجلوهریة�ىل اجلوانب  ها�ركزي و  ٕاجيازهاستس�تفيد من  إالدارة تفصیلها �شدة، ونعتقد ٔأن اليت جيري. يف الوقت احلايل، ةاملالی

عنارص الرئيس�یة لٔ�داء لل ٔأفضل  فهماء �ىل القرّ  مسا�دة ذ� من شأٔنو املالیة.  سالمةالرئيس�یة املتعلقة �ٔ�داء املايل وال 
 .ت� البیا�تتطو�ر عرض ل  س�بلاس�تكشاف �ىل س�نعمل مع إالدارة و مع البیا�ت املالیة.  �رتباطسني وحت  ،املايل

هو احلا�ة ٕاىل مراجعة  ا الحظناهيتال تا�االومن ٔأمه ٕالدارة. ا حسب تحسنيلل د� جماالت �دّ  مراجعتنا�الل و  5.1
ٔ�رصدة القدمية املس�� يف بیان ل الء املزید من �ه�موٕای ،لبنود رٔأس املال العامل املفتو�ة وانتظاما ٔأكرث مشوال

 .املايل الوضع

 وینبغي للویبو:

مع يف البیا�ت املالیة،  لیكون أٔكرث ٕاجيازافصاح االٕ يف نطاق  والنظر ة،املالی اتتعلیقال �كو�ن  ٕا�ادة النظر يف .1التوصیة 
 املايل. إالبالغ�متثال ملعایري  احلفاظ يف الوقت نفسه �ىل
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احلسا�ت املس�تحقة القبض واحلسا�ت املزيانیة لضامن حتلیل  مراقبة ملراجعة حسا�ت انتظاماهنج أٔكرث  وضع .2التوصیة 
 .للتحصیل�نتظام، واختاذ إالجراءات التصحیحیة عند الرضورة للعنارص القدمية و/ أٔو �ري القاب� املس�تحقة ا�فع 

 املايل الوضع

ملیون فرنك سو�رسي)،  18.6: 2017ملیون فرنك سو�رسي ( 42.5لت الویبو فائضا قدره ، جس2018يف �ام  3.1
ملیون  16.3مببلغ  انهتاء اخلدمةبعد  املوظفنيس�تحقاقات املتعلقة �زتامات لٕاضافة ٕاىل ٔأن املاكسب �كتواریة خفضت �

 2018 ملیون فرنك سو�رسي يف د�سمرب 261.4اكن التأٔثري املشرتك هو ز�دة صايف أ�صول ٕاىل و فرنك سو�رسي. 
 ملیون فرنك سو�رسي). 202.7: 2017(

يف املائة عن العام السابق  5.2ز�دة قدرها �ملیون فرنك سو�رسي  430.6 لتصل ٕاىل 2018ٕا�رادات �ام  وارتفعت 4.1
ة الرباءات ؤأنظمة طلبات معاهد ز�دة رسوم ویعزى ذ� يف املقام أ�ول ٕاىلملیون فرنك سو�رسي).  409.1: 2017(

ملیون  394.8من  ؛يف املائة 4.8نفقات الویبو بنس�بة  واخنفاض ؛يف املائة �ىل التوايل 6.2يف املائة و 8.4مدرید بنس�بة 
ملیون فرنك  8.0ٔأقل مبقدار لتبلغ قمية نفقات املوظفني  كام اخنفضتملیون فرنك سو�رسي.  375.8فرنك سو�رسي ٕاىل 

 الثابتة اخنفاض إالنفاق �ىل الوظائف مهنامن العوامل  �دد ٕاىل تضافرذ� یُعزى ، و 2017�ام  سو�رسي عام اكنت �لیه يف
ز�دة إال�رادات  وقد ٔأسهم لك من. 2018نفقات �ر�مج الویبو للماكفأٓت والتقد�ر يف �ام  وتقلیص ،والوظائف املؤقتة

 النفقات يف حتسني الوضع املايل العام للویبو. وختفيض

ملیون  4.3 بلغتٔأر�ح مع قارنة �ململیون فرنك سو�رسي،  12.42 قدرهااست�رات الویبو خسارة صافية  و�كبدت 5.1
ومت �سلیط الضوء �لیه يف  ،الفرتةهذه �الل  املعنیةٔ�سواق ركة افرنك سو�رسي يف العام السابق. وهذا یتفق مع فهمنا حل

الحظت اللجنة ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن ٔأداء �ست�ر فقد ت�رات. س املعنیة �الللجنة �ستشاریة  2018اج��ات د�سمرب 
الفائدة،  معدالتالعائدات السلبیة تُعزى يف الغالب ٕاىل ارتفاع  ؤأناكن سلبیا، ٕاال ٔأنه اكن متسقا مع معایري أ�داء إالجاملیة، 

أ�صول ٔأم يف  ،ا��ل الثابتسواء ذات  بوالوی  اليت تقوم هبا ست�ر�ال س�� يف الوال�ت املت�دة وتأٔثريها �ىل فئات 
 املنظمة. املد�ر العام جلنة الرب�مج واملزيانیة �نتظام عن �ست�رات اليت تقوم هبا ٔأن یبلغاللواحئ املالیة  وتقتيض العقاریة.

اللجنة �ستشاریة  قيامٔأبلغتنا الویبو ٔأن جلنة الرب�مج واملزيانیة وافقت يف دورهتا السادسة والعرش�ن، �ىل وقد  6.1
. �ست�رتقار�ر �ست�ر الشهریة الواردة من مستشاري �ست�ر اخلارجيني للویبو ومن ٔأمني مبراجعة  املس�تق� للرقابة

 ٕاىل اللجنة �ستشاریة املس�تق� للرقابة اتقر�ر  یقدمانعضوان من اللجنة �ستشاریة مراجعة التقار�ر الشهریة، مث  ویتوىل
 اتوفقًا لس�یاس تُدارؤأن �ست�رات  �دم �دوث ٔأي خمالفات، یؤكدان فيهيف اج��اهتام الفصلیة،  للجنة �ستشاریة)(ا

 وعن ،عن �لس�هتا لتقدمي تقر�رمع ا�ول أ�عضاء �ستشاریة، يف لك دورة من دوراهتا، اللجنة  وتلتقي�ست�رات. 
 ءٔأداملزيانیة يف دورهتا السادسة والعرش�ن �ىل ٕادراج تقر�ر �ست�رات يف تقر�ر وافقت جلنة الرب�مج واقد �ست�رات. و 

املد�ر العام  من �انب لتقدمي تقار�ر رمسیة ٔأكرث انتظاما عن النشاط �ست�ري ال �زال هناك جمال، يف رٔأیناو. للثنائیةالویبو 
 .�ستشاریة لجنةال ا قد�ت الضام�ت اليتجلنة الرب�مج واملزيانیة، ٕاىل �انب  ٕاىل

لیون فرنك سو�رسي. ویعزى ذ� يف م   1,085.2ٕاىل ملیون فرنك سو�رسي 1,021.5من ارتفع ٕاجاميل أ�صول و  1.7
ملیون فرنك سو�رسي ٕاىل  543.8من  ،يف املائة 13.3الویبو واست�راهتا بنس�بة  نقدیةاملقام أ�ول ٕاىل ز�دة مجموع 

ملیون فرنك سو�رسي (كام  7.0بیع عقار است�ري مببلغ و  ؛لفرتةافائض  نتي�ة لك من، ملیون فرنك سو�رسي 616.3
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عن واحلسا�ت اجلاریة احملتفظ هبا نیابة املبالغ احملص� مقدما، والز�دات يف ، �ىل البیا�ت املالیة) 9موحض يف املالحظة  هو
يف �سرتاتیجیة  ٔأساس�یا العقاركن �ومل  ،لمحفظة الشام�تقيمي ل بناء �ىلالعقار �ست�ري  تصفيةقرار  واُختذ. الغري

يف  ا�بري  اهذه الفرتة تغري شهدت هذا القرار. كام يف  تتعلق �النتظاملعدم وجود مشألك  �الرتیاحشعر� و �ست�ریة الشام�. 
يف لك من �ست�رات قرار ختصیص ٔأموال �ري مطلوبة �ىل الفور ٕاىل �شلك ٔأسايس ویعزى ذ� ٔأصول الویبو،  �كو�ن

�ىل النحو املنصوص �لیه يف س�یاس�هتا �شأٔن  ةالنقدی احتیا�ات الس�یو�طوی� أ��ل �ىل ٔأساس القصرية أ��ل و ال
 ملیون فرنك سو�رسي. 823.8ملیون فرنك سو�رسي ٕاىل  818.8زادت الزتامات الویبو ز�دة طفيفة من و �ست�رات. 

اليت نضطلع ا�ولیة  املراجعةيف مجیع معلیات  منظمةٔ�ي املالیة  لوقوف �ىل السالمةل ةاملالی �س�ت�دم حتلیل النسبو  8.1
مع  عنرص حساببني عالقة العن  النسب تعربو ). 1الوقت (الشلك  �رباملالیة  أ�وضاع هبا تتغري ية اليتكيف ال  لبیان هبا،

 �لزتاماتمن فرنك سو�رسي  1�لك اجلاریة من أ�صول  فرنك سو�رسي 0.6 یو�دعىل سبيل املثال، فأٓخر. عنرص 
 لعملمن ا ةالكبري مجمو�ة التدفقات  ةاملنخفض النس�بة ههذ ُخيفف من �دةلكن  �كون هذا مد�اة للقلق،ما �ادة و . اجلاریة

احملمتل ٔأن ملیون فرنك سو�رسي). وهذا یعين ٔأنه من �ري  300.0( للمبالغ احملص� مقدماالقمية العالیة  تؤكدها�ي  املس�تقبيل
فس�یكون �ست�رات طوی� أ��ل، هذه ٕاذا دعت احلا�ة ٕاىل تصفية و تطلب الویبو تصفية �ست�رات طوی� أ��ل. 

 دون غرامة ٔ�غراض التدفق النقدي.ذ� 
 2018-2015. النسب املالیة الرئيس�یة للویبو 1الشلك 

 2015 42016 2017 2018 النس�بة املالیة
 النس�بة احلالیة

 أ�صول اجلاریة: �لزتامات اجلاریة= 
 

0.60 
 

0.68 
 

1.29 
 

1.19 
 ٕاجاميل أ�صول: ٕاجاميل �لزتامات

 أ�صول: اخلصوم
 

1.32 
 

1.25 
 

1.17 
 

1.40 
 النس�بة النقدیة

 النقد وما یعاد�: �لزتامات اجلاریة
 

0.44 
 

 
0.53 
 

 
1.13 
 

 
1.07 

 قصرية أ��ل.الالنس�بة احلالیة ٕاىل قدرة املنشأٔة �ىل سداد الزتاماهتا  ارتفاع شري�  .1
 �س�بة أ�صول ٕاىل �لزتامات مؤرشا جيدا �ىل املالءة املالیة. یُعد ارتفاع .2
 زتامات اجلاریة.وجود يف أ�صول اجلاریة لتغطیة �لم یعاد� مما هوالنقد وما  جحم ٔأي ،س�یو�من املنشأٔة ملا متلكه النس�بة النقدیة يه مؤرش  .3
 من املعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام. 39اع�د املعیار رمق  جراء 2016يف �ام  �لزتاماتبیان  ٔأعید .4

 البیا�ت املالیة املراجعة للویبو: املصدر

 �متتعها، فٕان الویبو حمظوظة 2018/19 للثنائیة ملزيانیةواالرب�مج  وثیقة املد�ر العام يف مقدمة ٔأشار�شلك �ام، وكام و  1.9
حنو  املنظمة النقد و�ست�رات. وقد خصصتمن �بري  مع دمع ،متت� املنظمة احتیاطیات جيدةو بوضع مايل سلمي. 

البالغة توفري التأٔمني الصحي للموظفني بعد انهتاء اخلدمة املتعلقة ب الزتاماهتا املرتامكة سداد ملیون فرنك سو�رسي ل  125.8
ال ميكهنا �ع�د �ىل ضامن التدفق املنتظم  املنظمةٔ�ن وهذه خطوة تتسم �حلمكة واحلذر؛ ملیون فرنك سو�رسي.  303.1

هتا صیانیمت  ،�دیثة �سبيا ٔأصوال عقاریةلویبو ٔأیضا مت� اللموارد من �شرتأاكت املقدرة �متویل هذه �لزتامات املس�تقبلیة. و 
احملمت� للمنظمة  یةاملس�تقبل  املیةرٔأسال �لزتاماترئيس�یة مدهتا عرش س�نوات لتوقع ة رٔأساملیوقد وضعت خطة  ،جيدا
 الرئيس�یة يف وقت الحق من والیتنا.الرأٔساملیة سنبحث مبزید من التفصیل املرشو�ات يف ٕاطار اخلطة و . هتاوتلبي
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 اجلزء الثاين

 احلومكة والضام�ت

اس�ت�دام املوارد.  �شأٔن�ول أ�عضاء اليت تتوفر ل تضام�الإالدارة الفعا� والرقابة ا�ا�لیة جزءا ال یتجزٔأ من  تُعد 1.2
 ت�من والیتنا ٔأن نقّمي فعالیة  أ�ول العامٔأرد� يف و . الرقابیةا�آلیات اليت ٔأ�شأٔهتا ا�ول أ�عضاء لالضطالع مبسؤولیاهتا  فهيي

 :ومقنا �لنظر ف� یيلٔأكرث موضوعیة �الل فرتة والیتنا.  �ىل حنود �قتضاء، س�نعود ٕا�هيا ، وعنتقي� ٔأولیا ا�آلیات
 ؛الرقابة ا�ا�لیة وبیان الرقابة ا�ا�لیة •
 ؛ٕادارة ا�اطرو  •
 ومنعه؛ الغشكشف و  •
 ؛شعبة الرقابة ا�ا�لیةو  •
 رقابة.لللجنة �ستشاریة املس�تق� وال  •

 الرقابة ا�ا�لیة

ممارسة رقابة مالیة دا�لیة �سمح �لقيام ٔأوًال بأٔول ’احلفاظ �ىل  یةاملد�ر العام مسؤول  یتكفلاللواحئ املالیة،  مبوجب 2.2
ظامية معلیات قبض مجیع ٔأموال املنظمة ومواردها املالیة ن "1"یيل:  بفحص فعال و/ٔأو اس�تعراض املعامالت املالیة لضامن ما

اليت تقّرها  ،املالیة أ�خرى ا�صصاتاتفاق �لزتامات والنفقات مع �ع�دات ٔأو و  "2"أ�خرى، وحفظها والترصف فهيا؛
�جعًا اس�ت�دام موارد املنظمة اس�ت�دامًا و  "3"؛ است�نیة حمددةٔأو مع أ�غراض والقوا�د املتعلقة بصنادیق  ،امجلعیة العامة

 هلیإ  �ستند تضام�لقابة ا�ا�لیة والتفویض توفر ٕاطار معل لونتي�ة ��، ٔأ�شأٔ املد�ر العام ٔأنظمة للر  ‘.واقتصاد� فعاالو 
 ضعف مواطند� بعض ا�االت لتحسني هذه الضوابط، لكن �شلك �ام، مل جند ، �دّ ةاملالی مراجعتنا ؤأثناءا�ول أ�عضاء. 

 .ٔأ�رت �ىل رٔأینا يف املراجعة �مة

من واقع �ربتنا، و املشاركة النشطة لٕالدارة يف مراجعة جودة ٕاطار الرقابة ا�ا�لیة والنظر فيه. ملالحظة  ُرسر� وقد 3.2
تعز�ز الرقابة ا�ا�لیة، كام ٔأنه یوفر حنو  احلثيث أ�مم املت�دةسعي  حيتل موقع الصدارة يفبه الویبو  تضطلعٕان العمل ا�ي 
 التنفيذ،قيد  ال �زال�ىل الرمغ من ٔأن بعض معلیات املراجعة و ا�ا�لیة. الواردة يف بیان الرقابة  الضام�تٔأد� واحضة �مع 

�ىل ضوابط الحتدید يف إالدارة بدٔأت فٕان  ،التقيمي يف معلیات توخيا ل�قة البالغة التغیرياتٔأن ختضع ملزید من ومن املتوقع 
 .إالدارة للتأٔثري �ىل املعامالت ومراقبهتا هذه يه العملیات أ�ساس�یة اليت �س�ت�د�او تفصیل. �ل مس�توى الكيان والعملیات 

وا�د من  ، �ىل مقياسالكيان ضابطا �ىل مس�توى 39البالغ �ددها الضوابط،  مس�توى نضج تقي� إالدارة ٔأجرتو  4.2
ميكن و  مس�ت�دمة –النضج الثالث من س�توىيف امل �ىل ٔأهنا ، وصنفهتا ٕاىل مخسة. قامت إالدارة بتقيمي �البیة هذه الضوابط

لس�نة املالیة املنهتیة يف � وف� یتعلقالفردیة.  املؤسس�یة أ�عامل دا�ل فتعملمس�توى العملیة �ىل ضوابط ٔأما ال. �ع�د �لهيا
وو�دت  ،يف العدید من إالدارات املس�توى املؤسيسمن الضوابط �ىل  333، قامت الویبو بتقيمي 2018د�سمرب  31

لتحقق ااختبارات  تقدمي املزید من ٕاىلاخلطط املس�تقبلیة  وهتدفٔأ�ىل.  ٔأو الثالث النضجعند مس�توى  اضابط 290
�مع  التوثیقمس�تو�ت جيدة من  ٔأسفرت عنالتقي�ت  ت�عینة من ل ، ولكن املراجعة اليت مقنا هبا ٔأجریتتقي�ت اليت لل 

 سوف �س�متر يف تتبع هذه التطورات مع تطور العملیة.و . النتاجئ
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من  ٔأن �س�تفيد هبااليت ميكن للمنظمة  الكيفيةعانت الویبو خببري استشاري �ار� لت�دید ، اس�ت2018�ام  ويف 5.2
وقد حتلیل البیا�ت. و  من �الل ٔأمتتة الضوابط وخباصة، یةوارد املؤسس� املفرص حتلیل البیا�ت اليت یوفرها نظام ختطیط 

توقع، وهذا يف رٔأینا جمال ميكن امل  �ىل النحوتعمل  معومأأن الضوابط  "الرشاء ٕاىل ا�فع "من عملیةل ٔأظهرت حتلیالتنا اخلاصة 
وحتدید النتاجئ �ري املتوقعة.  ،الرئيس�یة �س�مترار املؤسس�یةفيه الویبو بعض أ�دوات القویة لرصد العملیات  �س�ت�دثٔأن 

و�ىل املس�تقبلیة.  ملراجعةامعلیات  يفلت�لیالت يف بيئة الرقابة االویبو  ت هبادجماليت أٔ كيفية ال و  ،التطورات تتبعس�نواصل و 
 .الضوابطخطوة ٕاجيابیة يف معاجلة احلا�ة ٕاىل تعز�ز الرقابة �ىل بيئة  تُعد هذه، ٔأیة �ال

 وینبغي للویبو:

، هتامراقبو  هتاا�ٔساس�یة وأٔمتت املؤسس�یةتعز�ز العملیات يف أ�دوات الت�لیلیة لالس�تفادة من سرتاتیجیة اضع و  : 3التوصیة 
 دمع بیان الرقابة ا�ا�لیة.ی دلیالبوصفها  الرقابةودجمها يف بيئة 

 بیان الرقابة ا�ا�لیة

وا�اطر اليت توا�ها  ،عن بيئة الرقابة ية واملساء�شفاف یتسم �ل  تقر�ر يف ٕا�دادبیان الرقابة ا�ا�لیة  س�ت�دم�ُ  6.2
�ملكو�ت والتفا�الت أ�ساس�یة يف  �سرتشدؤأن  ،للعملیات الیومية ٔأ�د النواجت الفرعیة التقر�ر ٔأن �كون وینبغياملنظامت. 

مراجعة للفعالیة الضوابط ا�ا�لیة املوحضة يف البیان  ختضعجيب ٔأن و الرقابة ا�ا�لیة.  ٕاطارتؤدي معلها �كفاءة يف  ٕادارة
 جتمع يتال ةلوحيدا الوثیقةالبیان هو و امتثال إالدارة.  مدى ونتاجئ حفص ،مقديم الضام�ت ٕ�سهامات ؤأن �سرتشداملس�مترة، 
 الرقابة.معلیات  معل �شأٔن يف بلورة رٔأيس�ت�دا�ا ال الضام�ت توطئةنتاجئ هذه 

 .املامرساتمع وجود تبا�ن يف الرقابة ا�ا�لیة �ىل نطاق ٔأوسع،  اع�د بیا�تيف منظومة أ�مم املت�دة  تبدأٔ وقد  7.2
 یعد . ومن واقع �ربتنا، فٕانه2011يف �ام  أ�ول بیاهنا بیان الرقابة ا�ا�لیة، حيث قدمت من تبىن يف طلیعةاكنت الویبو و 

 :مهنامزيات ٕاجيابیة، �دة مراجعتنا  وقد ٔأ�رزت. املنظومةٔأكرث البیا�ت نض�ا دا�ل  ٔأ�د

خماطر معلیة تقيمي ، مثل ابةالرق�زود القارئ مبعلومات عن املبادرات احلالیة لتحسني بيئة  وٕامناالبیان ليس وصفيا حفسب، • 
 ؛2018يف �ام  ٔأجنزتاليت  الغش

الكيان والعملیات، وبلغ ذروته يف خطا�ت ا�متثیل  لك من �ستند البیان ٕاىل حتلیل مفصل للضوابط �ىل مس�توىو • 
 ملد�ر العام.ٕاىل ا ممن ینوبون عهنممن مد�ري �رامج الویبو وبعض املو�ة إالداري 

عن معل شعبة  �فصاحميكن حتسني و لیه. إ  �ستندا�ي  للضام�توالهرم أ�سايس  أٔكرث، البیان تعز�زل  جمال هناكو  8.2
�د� ٕاشارة حمدودة ٕاىل مالحظات وتوصیات شعبة الرقابة وو؛ كام ميكن حتسني الضام�ت اليت تقد�ا ،الرقابة ا�ا�لیة

عن  نبذة خمترصةا�ا�لیة يف خطا�ت ا�متثیل ذات الص�. وملعاجلة هذا أ�مر يف الس�نوات املقب�، ميكن ٔأن توفر الشعبة 
زید من املعلومات حول امل لتقدميميكن تعز�ز القسم اخلاص ٕ�دارة ا�اطر  هٔأیضا ٔأن وتبّني لنا�ا� التوصیات �لك �ر�مج. 

ٔأن توفر حتلیالت البیا�ت  اليت �شهدهاالتطورات  ومن شأٔنمهنا.  لل�دوالتدابري املعمتدة  ،ا�اطر التنظميیة الرئيس�یة للویبو
 جودة إالطار.عن بالغ االٕ و  ،لرقابةلمتثال لتقيمي مدى � ؛مصدرا �ام لٔ�د�
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الوس�ی� الرئيس�یة  كام ٔأنهٕاىل ا�ول أ�عضاء.  الرقابة�شأٔن بيئة  لضام�تا لتبلیغ مس�توىالبیان وس�ی� �مة  ویُعد 9.2
قدمنا وقد . هتاعن �شغیل الضوابط اليت یتحمل مسؤولی ومدى ارتیا�ه ،للمد�ر العام لتوضیح �یفية التحمك يف موارد املنظمة

ٕاىل  یقدم تأٔ�یدا ٔأن من بدالً  ا�ا�لیة، الرقابة بيئة فعالیة ٕاىل خيلُص يف مجم� البیان ٔأن مهنا للتحسني، املالحظات من �ددا
البیا�ت املالیة.  مشفوع بتحفظ �شأٔن�ري  رٔأ� تقدميهحتول دون  جوهریةنقاط ضعف  بعدم وجوداخلار� احلسا�ت مراجع 

 ٔ�عضاء.مبارشة ٕاىل ا�ول ا اا�ي جيب ٔأن یقد� ةالقمي الضام�تنعتقد ٔأن �ركزي البیان �ىل هذه النتي�ة ینتقص من و 

 املرفقيف التقر�ر الشامل للمد�ر العام،  ٕادرا�هٔأنه ینبغي  رٔأینا، مساء��لنظر ٕاىل ٔأمهیة البیان وقميته �وثیقة و 10.2
يف التقر�ر املايل  بیان الرقابة ا�ا�لیة توصیتنا ودجمت �ىلإالدارة  موافقةٔأن نالحظ  ومن دواعي رسور�لبیا�ت املالیة. �

 .مكراجعاملعلومات أ�خرى يف رٔأینا ا �شأٔن  نقد�يتال تٕاضافية بعد دجمه يف الضام� مزيةهذا التغیري وس�یكون ل الس�نوي. 

 ٕادارة ا�اطر

ا حتقيق ٔأهدافها، والنظر فهي�ىل حتدید ا�اطر اليت قد تؤ�ر سلبا �ىل املنظمة و  هومعلیة ٕادارة ا�اطر  من الغرض 11.2
طریقًا واًحضا لتصعید ا�اطر  ، ؤأن حتددالثقة يف ٕادارة ا�اطرٔأن توفر  العملیة املهنجیة ومن شأٔن. ةمهنجی بصورة واحلد مهنا
 لل�دختصیص املوارد  يف سا�دةوامل الكفاءة يف ٕادارة ا�اطر؛  رفع مس�توىتؤدي العملیة السلمية ٔأیًضا ٕاىل و . عرضهااليت جيب 

 مراجعة.ٕاجراء  والنظر يف للمسؤولیة واحض وحتدید؛ سلمية بصورة ا�اطر

 مجیع مس�تو�ت املنظمة،من �الل  ة، ومبنیةكون مهنجی�ینبغي ٔأن  إادارة ا�اطر يه ٔأهن ؤأمه ما جيب ٔأن تتصف به 12.2
وختصیص  ،ودمع اختاذ القرارات ،جيب ٔأن �كون حموًرا رئيس�ًیا اله�م إالدارة العلیاكام . �نتظاموالتدقيق  للمتحیصضع ٔأن ختو 

يف معلیات  من أ�مهیة مباكنتعد ٕادارة ا�اطر و ا�اطر.  لل�د من بصورة سلميةا�ا�لیة  هاضوابط  مواءمةجيب ٔأن و املوارد. 
 وا�اطر ا�اكمنة يف التعامل مع الطلبات بأٔمان. ،طلبات الرباءات املتأٔتیة من�ىل إال�رادات  هاالویبو �لنظر ٕاىل اع�د

حتلیل املعلومات مع نظام ، أ�دمج لتسجیل ا�اطر متاح يف أ�سواق املؤسس�یةاطر ا�دارة الٕ  االویبو نظام �س�ت�دمو  13.2
قطاع �ىل مس�توى الق خماطر لك جمال من جماالت الرب�مج منِس و�نظام التخطیط للموارد املؤسس�یة.  املتعلقة �ٔ�عامل يف

 ٔأیضا س�ل�ُ  ا،ووصفه ا�اطر �سجیل ٕاىل �انبو الرب�مج.  اخلاصة بذ�ا�اطر تفاصیل  یضمحيتفظ �س�ل للم�اطر 
التايل.  �س�تعراضو�رخي  ،ا�اطر اس�تعراضأٓخر مرة مت فهيا و�رخي ، �دهتا إالجراءات، ٔأو الضوابط املعمول هبا لتخفيف

 جسل ا�اطر يف املنظمةيف �زوید �ُس�ت�دم خماطر الرب�مج و �ىل مس�توى العملیة.  ةمناس�ب یعين رقابة وحتدید الضابط
 .ها وشدهتأأ�ر ویوحض بصورة �لیة ا�اطر ت� صف �ملعلومات، ا�ي ی

 املسؤولني �بار منمثانیة بني  اموز� قامئا خطرا 16، اكن هناك ليت تتعرض لها املنظمةللم�اطر  اس�تعراضناوقت  يفو 14.2
�الل اس�تعراضنا و �ىل املنظمة. كرث و�ال هو ا�ٔ ا�اطر املتعلقة بأٔمن �كنولوجيا املعلومات  وقد �كون ٔأ�ر. املعنیني ٕ�دارهتا

اليت  ،وثقةاملفص� و املج��ات ورٔأینا حمارض � ،ا�اطر ت�من �دوث  لل�دإالجراءات ا�تلفة  اطلعنا �ىلللس�ل، 
ا�اطر، حيث  يف اجراءات احلد من �ىل مرا�اة اجلودةذ�  �رهن. وقد احلد من ا�اطر اجراءاتجودة مدى �س�تكشف 

 قمية معلیة ٕادارة ا�اطر. تت�ىل
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 الویبواملساء� يف ٕاطار 

يف الوقت  ،التاسعة والعرش�ن يف دورهتا طار املساء� ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیةالٕ الویبو قدمت حتدیثا  ٔأن الحظنا 15.2
س�بعة حتت  ةتلفا�  املساء� جيمع ٕاطار الویبو عنارصو . 2019فيه اللمسات أ��رية �ىل هذا التقر�ر يف مایو  كنا نضعا�ي 

 جماالت واسعة:
 ؛التخطیط القامئ �ىل النتاجئ •
 ؛وٕادارة ا�اطر أ�داءو  •
آلیات و  الرقابةو  والرصد •  ؛الشاكوى و�س�ت�ابةأ
 املراقبة؛ٔأ�شطة و  •
 ؛واالتصاالت املعلوماتو  •
 ؛املعایري أ��القية والزناهةو  •
 املراقبة بيئةو  •

وس�نعید النظر يف جوانب ٕاطار املساء�، مع مرا�اة قرارات جلنة  ،هذا العام �دًدا من هذه ا�االت تقر�ر�یغطي و  16.2
 .فرتة والیتنا �ىل امتداالرب�مج واملزيانیة حسب �قتضاء، 

 الكشف عن الغش ومنعه

ٔأصبح و ومتولها.  تد�رهامن املنظامت ا�ولیة اليت �س�تقامة ا�ول أ�عضاء واجلهات املاحنة مس�تو�ت �الیة من  تتوقع 17.2
و�دم التسامح مطلقا مع النشاط �حتیايل من �عتبارات املهمة عند اختاذ قرارات الرشاكة. ومع  الغش�لزتام القوي مبنع 

كتب قد و . الغش�االت تقل معدالت التبلیغ عن و  ف،ضعالدا�ل املنظامت ا�ولیة  منع الغشتدابري  قد �شوب ذ�،
 الرؤساء بصفته رئيس جملس ،فریق املراجعني اخلارجيني التابع لٔ�مم املت�دة مؤخرا رسا� ٕاىل أ�مني العام لٔ�مم املت�دة

 .يف اكمل منظومة أ�مم املت�دةوالكشف عنه  الغشاحلا�ة ٕاىل تعز�ز تدابري منع  �شأٔن ني،التنفيذی

�ىل حنو توقع ت اخلارجية للبیا�ت املالیة حبیث  ةملراجعا)، مت التخطیط ISA 240( للمراجعة للمعایري ا�ولیة وفقًاو  18.2
 الكتشاف املراجعة، ال ینبغي �ع�د �ىل ٕاال ٔأنه. الغشوا�الفات، مبا يف ذ� ت� الناجتة عن  اجلوهریةمعقول أ�خطاء 

 �ىل �اتق إالدارة. املقام أ�ول يفتقع  والكشف عنه الغشسؤولیة منع مف ٔأو ا�الفات.  اجلوهریة مجیع أ�خطاء

املادي  الغشتقيمي خماطر  �ىلمسؤولیة الرقابة  عنإالدارة وامللكفني �حلومكة  اس�تعلمنا من، املراجعةالل معلیة و� 19.2
. �لهيا ُعرضت، مبا يف ذ� ٔأي خماطر حمددة �ددهتا إالدارة ٔأو والتعامل معها الغش خماطر لت�دید املطبقةوالعملیات 
 مزعوم.عام ٕاذا اكن �ى إالدارة ٔأي �مل بأٔي غش فعيل ٔأو مشتبه يف وجوده ٔأو غش ٔأیضا  واس�تفرس�

هیلك ٕاداري واحض  ویو�دخطوط ٕابالغ واحضة ف� یتعلق �لتحقيقات، ووضعت سؤولیات امل الویبو  دت�دّ و  20.2
معلومات ملكتب شعبة الرقابة ا�ا�لیة  قدمت. كام سلميو�ريه من �د�اءات �ىل حنو الغش  معمول به لضامن التحقيق يف

 .�مع ٕا�داد البیا�ت املالیة الس�نویة، ر مالیة�وخسا غشاملراقب املايل �شأٔن �االت التحقيق اليت تنطوي �ىل 

ؤأ�لقت ست �االت،  2018أٔهنا فتحت مخسة حتقيقات �دیدة �الل �ام بالرقابة ا�ا�لیة يف الویبو  شعبةٔأفادت و  21.2
و�ا� وا�دة  ،ساءة اس�ت�دام وقت العمل�ٕ �التان  تتعلقة من س�نوات سابقة. من بني احلاالت امخلس اجلدیدة مهنا مخس



WO/PBC/30/4 
19 
 

هذا و فرنك سو�رسي).  18,000عواقب مالیة �ىل املنظمة (تقدر مببلغ  یرتتب �لهياتتعلق مب�الفات يف املشرت�ت قد 
 �انبمنظامت ٔأخرى خضعت للتدقيق من يف ٕا�هيا  نامع النتاجئ اليت توصل  یتسق غ عنهاملبلّ  الغشنخفض من امل س�توى امل 

، مما قد �سا�د �ىل الغشيف خماطر  هبمة معلیة للنظريف  رشعت� ٔأن نالحظ ٔأن الویبو أ�مم املت�دة. ومع ذ�، �رسّ  فریق
 غ عهنا.ء املزید من الثقة يف املس�تو�ت املبلّ وٕاضفا ه،حتسني اكتشاف

�كون املنظمة أٔكرث عرضة  ومىت الغش،فهم واحض �اطر ب  ومنعه الغشالكشف عن  �سرتشد اجراءاتٔأن  جيبو  22.2
. یمت الكشف عهنامن ٔأي خماطر  لل�د مراقبة مناس�بةاجراءات ميكّن إالدارة من تصممي ضوابط و  ومن شأٔن هذا ٔأن للخطر.

اليت توا�ه الویبو  الغش، مبسا�دة رشكة استشاریة، بت�لیل خماطر ةالتدقيق والرقابة ا�ا�لی شعبة ت، قام2014يف �ام و
، متت املوافقة �ىل �ارطة طریق �دیدة ملاكحفة 2018يف مارس و. لكنه مل یُفع�لووضع جسل ٔأويل �اطر الغش.  ها،وتقيمي 
 املساردت و�دّ  رة.ٔأم املتطو  سواء ا�صصة لهدف معنينضج ٕاجراءات ماكحفة الغش يف الویبو  مس�توى دت�دّ  ،الغش

�الل العام املايض، اختذت إالدارة العدید من املبادرات، مبا يف ذ� و وتعز�زه.  العمل ٕالضفاء الطابع الرمسي �ىل نضج بيئة
توعیة لل  الالزمنيس�یاسة منق�ة ملاكحفة الغش، و�زوید املوظفني �لتوجيه والتدریب وضع ٕاجراء تقيمي �دید �اطر الغش، و 

 والرشوة والفساد. الغش ، ومنع�لغش

 وتصدي الغش،ٕاىل التطورات أ��رية يف جمال ماكحفة الغش، س�نقوم مبراجعة ٔأكرث تفصیًال لتقيمي خماطر  �لنظرو 23.2
محلهتا للتوعیة بأٔسالیب  ٔأ�رالویبو هبا  تقميّ اليت كيفية ال سننظر ٔأیضا يف و ا�اطر يف مر�� الحقة من والیتنا.  لت�الویبو 
�ىل ٔأنه كذ� یدعو ٕاىل �طمئنان، ویربهن  واكتشافه الغش. ومع ذ�، فٕان ا�هنج املتبع يف منع طریق التدریب عنالغش 

 هنج �جض واستبايق ٕال�شاء رقابة دا�لیة قویة.

ا�ریع فشل أ�مم املت�دة  ،فریق املراجعني اخلارجيني التابع لٔ�مم املت�دةاليت توصل ٕا�هيا النتاجئ الرئيس�یة أ�خرى  ومن 24.2
عد وت�رب املسار التأٔدیيب.  �ربة ملن یعترباجلناة جعل ، من �الل �دم لغشعدم التسامح مطلقا مع اب بتأٔ�یدها يف الوفاء

ُ  للغش احلامسة�س�ت�ابة القویة  وٕارسال رسا� واحضة ٕاىل املوظفني وأ�طراف  ،تعز�ز القمي أ��القيةل ثبت ٔأمرا رضور� امل
تقترص العقو�ت �ىل إالجراءات التأٔدیبية ا�ا�لیة، بل جيب ٔأن  الینبغي أٔ و �سامح مع هذا السلوك.  الرجية مفادها ٔأنه اخلا

لك �ام، یقدم املد�ر ويف والسعي السرتداد أ�موال.  ،مجیع س�بل �نتصاف القانونیة املتا�ة ملقاضاة اجلناةٔأیضا متتد لتشمل 
نظر� يف إالجراءات التأٔدیبية املطبقة يف الویبو �الل و . تعممي ٕا�اليمأٔدیبية املطبقة من �الل عن إالجراءات الت تقر�راالعام 

مطالبات اكذبة  هاماس�ت�دام وقت العمل، كام قدم ٔأ�د ٕاساءةمت فصل اثنني من املوظفني �سبب  هوو�د� ٔأن، 2018 �ام
 وتبلیغ، مع السلوك �ري الالئقاملنظمة  �سامحا �ىل �دم اخلطوات الواحضة یعد دلیال ٕاجيابی ت�اختاذ و عن العمل إالضايف. 

 .�زید من وقعها موظفنيت� الرسا� لل

 الرقابة ا�ا�لیة شعبة

جيب و . هتا�شأٔن �شغیل الضوابط ا�ا�لیة للمنظمة وفعالیتوفري الضام�ت  دورا �ام يف الرقابة ا�ا�لیة شعبة تؤدي 25.2
النتاجئ ٔأیضا يف توجيه ت� وميكن ٔأن �سا�د  اليت توصلت ٕا�هيا، نتاجئال و  هامن تقار�ر  ضام�ت�ىل املد�ر العام احلصول �ىل 

مبوجب  ة،مبارش یتواصل  ٔأن مد�ر الشعبة، وميكن �متتع الشعبة �الس�تقالل املناسبو . اخلطرجماالت  مبراجعة معلنا املتعلق
 �مج واملزيانیة.امجلعیة العامة للویبو، من �الل جلنة الرب مع املنظمة، ميثاق
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 واس�تعرضنا مجیع تقار�ر ،، التقينا مع شعبة الرقابة ا�ا�لیة يف �دد من املناس�بات2018 مراجعتنا حلسا�ت �اللو  26.2
يغطي الفرتة من ف تقر�رها الس�نوي املقدم ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة  ٔأمالرقابة الس�نة التقوميیة، لشعبة ال تغطي خطة و . الشعبة

اليت مت  القصوىوالتوصیات ذات أ�ولویة  ،القضا� املهمة نع �امةنظرة  یقدم ومع ٔأنه ،یونیو من لك �ام 30ٕاىل  یولیو 1
 فعا� من حيث التلكفةالضوابط الما ٕاذا اكنت  �شأٔن ا�ام رٔأ� یقدمال  فٕانه ،االثين العرش السابقةتقدميها �الل أ�شهر 

، وقرارات امجلعیة العامة ذات املوظفني والحئتهونظام  والحئته،ثال لنظام للویبو املايل مت �یقمي مدى  كام ٔأنه ال؛ مطبقة ٔأم ال
املامرسات اجلیدة مبا ی�ىش مع  فضال عنخلدمة املدنیة ا�ولیة، اسلوك  وقوا�د مدونةة املعمول هبا، يعایري احملاسب املالص�، و 
ميكن ٔأن یعزز  ضامن �ام توفري بغیة ،ءمة فرتيت التخطیط وإالبالغقد �كون هناك جمال ملواو . هاشعبة مبوجب ميثاق ال ٔأهداف 

 الضام�ت الواردة يف بیان الرقابة ا�ا�لیة.

، ٔأوحضت شعبة الرقابة ا�ا�لیة ٔأن تقدمي رٔأي س�نوي شامل �شأٔن العنارص ما ورد يف الفقرة ٔأ�اله�ىل  رداو  27.2
�لنظر ٕاىل �ركزي الویبو واملذ�ورة ٔأ�اله، سيتطلب �رامج تغطیة ٔأكرث مشوال، وهو ما یتطلب بدوره ز�دة �برية يف املوارد. 

 .ضامن س�نوي رٔأيلبة شع ال  ٕابداء الس�تكشاف فوائد ٔأن هناك جماال نرى�ىل ٕاطار املساء� الشامل، فٕاننا 

 ینبغي للویبو:و 

مما یتيح �س�تفادة شعبة الرقابة ا�ا�لیة مع الفرتة املالیة، ل تقار�ر ال تخطیط وٕا�داد ال يف مواءمة دورة  النظر  :4التوصیة 
 .بیان الرقابة ا�ا�لیةضام�ت اليت تتوصل ٕا�هيا يف  من النتاجئ

 جلنة الویبو �ستشاریة املس�تق� للرقابة

�ستشاریة املس�تق� للرقابة  وأ��شئت اللجنة .للمراجعة، وافقت امجلعیة العامة للویبو �ىل ٕا�شاء جلنة 2005 �ام يف 2.28
 لجنةال تقدم و جلنة �رباء استشاریة مس�تق�. ، بوصفها املد�ر وا�ول أ�عضاء يف الویبو (اللجنة �ستشاریة) ملسا�دة

الضوابط املالیة للمنظمة، وهیألك إالبالغ، ومعلیات  معلمن �الل جلنة الرب�مج واملزيانیة، املشورة �شأٔن �ستشاریة، 
 .�ملراجعةٕادارة ا�اطر، و�ريها من الضوابط املتعلقة 

 ل�ول ةاملتا� تمن الضام� �ام اجزء متثل لجنةال ، نعتقد ٔأن للویبوراجع �ار� مس�تقل مك �و�ة نظر منو  29.2
وجودة  ا،�مع املد�ر العام يف تقيمي مجیع الضام�ت املتا�ة، وتقدمي مالحظات حول خمر�اهت حمورا �شلكٔأن  ميكنو أ�عضاء. 

ٔأن ا�ور املهم ٔ�ي جلنة رقابیة هو تقدمي ضامن مس�تقل وموضوعي للمد�ر العام وا�ول أ�عضاء  ونرى. تهكفای مدى و  امعله
 ومقنا بدمعالضوابط املالیة.  ورقابةذا �مكل املسؤولیات يف مراجعة فعالیة الس�یاسات احملاسبية هو �شأٔن جودة التقار�ر املالیة. 

 .ااج��اهت كام شاركنا يف ٕاجناز متتثل للمعایري ا�ولیة للمراجعة، تقار�رو  خطط مراجعة من �الل توفري اللجنة معل
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 اجلزء الثالث

 البرشیةإالدارة القامئة �ىل النتاجئ واملوارد 

 معلومات أٔساس�یة

منظومة  منظامتإالدارة القامئة �ىل النتاجئ اسرتاتیجیة إالدارة يف فرادى ، تُعد 1و�دة التحقيق املشرتكة وفقا لتعریف 1.3
أ�مم املت�دة ٕالدارة حتقيق النتاجئ التنظميیة عن طریق دمج النتاجئ يف مجیع جوانب إالدارة، وأ�مه من ذ�، من �الل دمج 

�سعى إالدارة القامئة �ىل النتاجئ ٕاىل وضع مزيانیات و د� وا�روس املس�تفادة من أ�داء السابق يف اختاذ القرارات إالداریة. ا�ٔ 
 أ�موال. ت�من اس�ت�دام  املرتقبة�ىل العالقة بني مس�تو�ت ا�متویل املتا�ة والنتاجئ  بناء

ام ز �ىل إالبالغ عو�ركّ  .من معلیات املساء� دا�ل املنظمة أأساس�ی اجزءٕاطار الویبو لٕالبالغ القامئ �ىل النتاجئ ویُعد  2.3
ٔأنه من املهم يف �امنا أ�ول مراجعة هذا إالطار  رٔأیناوثیقة مساء� رئيس�یة، وبوصفه نتاجئ اس�ت�دام املوارد.  یُقدم � من

 .هاواملهنجیات اليت یقوم �لیه وفهم 

 مبزید من التفصیل وبني النظرالویبو ا�ي تتبعه هنج لتقيمي رفيع املس�توى ل نا بنيمجع ، ؤأثناء قيامنا مبراجعة احلسا�ت 3.3
مت ی�ر�جما  31، وهو وا�د من وتطو�رهاالنتاجئ يف جمال �ر�جمي وا�د، وهو �ر�مج ٕادارة املوارد البرشیة  يف إالبالغ عن

احلامس وارد البرشیة امللرتكزي �ىل �ر�مج املوارد البرشیة دور یعكس قرار� �و إالبالغ عهنا يف ٕاطار إالدارة القامئة �ىل النتاجئ. 
ملیون فرنك  220.6و ٕاذ بلغت �اكلیفهم حن والعنرص أ�مه يف �اكلیفها؛ ،ؤأمهیهتا، ٔ�ن املوظفني مه ٔأمه مورد متاح للمنظمة

 يف املائة من نفقات الویبو. 59سو�رسي، ٔأو 

 ُمحمكٕاطار 

تصف اخلطة و . �ىل مدار �دة ثنائیات  لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ، وقد تطورراخس الویبو ٕاطار یو�د �ى 4.3
د أ�هداف �سرتاتیجیة يف س�یاق دّ حتُ و ) �سعة ٔأهداف اسرتاتیجیة للمنظمة. 21-2016�سرتاتیجیة املتوسطة أ��ل (

تقوم إالدارة �الیا بصیا�ة الرب�مج و . 2018/19 الثنائیة ةالرب�مج واملزيانیة احلالیوتغطي وثیقة ، الثنائیة�ر�مج ومزيانیة 
الرب�مج واملزيانیة  ٕا�داد�ىل التقدم يف إالرشاف جلنة الرب�مج واملزيانیة التابعة للمنظمة توىل ت و . 2020/21 للثنائیةواملزيانیة 

دور الرب�مج  ها، مما یوحضاف الربامج ؤأهدأٓ�اد موارد  �ىلتغیريات تطرٔأ من �الل احلوار مع ا�ول أ�عضاء، و . هاموتنفيذ
 واملزيانیة يف دمع املساء�.

مؤرشات ٔأداء رئيس�یة هتدف ٕاىل مع مقابل لك هدف اسرتاتیجي  املرتقبةالرب�مج واملزيانیة النتاجئ  و�س�ل وثیقة 5.3
لموظفني و�ري املرتبطة به ل زيانیاتاملو  املزمع القيام به،�س�ل الربامج النشاط كام لك �ر�مج. احملقق �قياس التقدم وإالجناز 

املوظفني مع خطط العمل. أٓ�اد تتوافق ٔأهداف ٔأداء  ،�ام وبو�هیتكون لك �ر�مج من خطط معل س�نویة. و املوظفني. 
التقار�ر الس�نویة املقدمة ٕاىل ویمت جتمیع . يف منتصف الس�نة �ا� تنفيذها كام �س�تعرض ،�س�تعرض املد�ر العام خطط العملو 

  تقر�ر أ�داء املو�د.ا�ول أ�عضاء يف

                                         
1 2017/1JIU/NOTE/ 
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لتقيمي مدى  -وا�د من لك �ر�مج  -ا مؤرش ٔأداء رئيس�ی 31 �لتحقق من حصةتقوم شعبة الرقابة ا�ا�لیة يف الویبو و  6.3
 الضام�تٕاىل هذه معلیات إالدارة القامئة �ىل النتاجئ  تفتقر�البا ما و املؤرشات.  ت��هيا إ  �ستندكفایة ٔأنظمة البیا�ت اليت 

، يف مراجعهتا �لصت شعبة الرقابة ا�ا�لیةو الثقة يف النتاجئ املبلغ عهنا.  ملنحمعلیة التحقق وس�ی� مفيدة  مما جيعل، ا�ا�لیة
 ، ٕاىل ٔأن معظم مؤرشات أ�داء اكنت:2018يف �ام  2016/17 الثنائیةلرب�مج ومزيانیة 

 )؛يف املائة من احلاالت 90مدعومة ببيا�ت أ�داء ذات الص� ( •
 يف املائة من احلاالت)؛ 84وصول ٕا�هيا (وتعكس الكفاءة من حيث طریقة مجعها وٕاماكنیة ال •
 يف املائة من احلاالت). 81( حصهتا تحقق منلل  وقاب�دقيقة و  •

 اتزید من التحسينامل جماالت ٕالد�ال

اس�ت�دام معلومات أ�داء لقياس التقدم احملرز يف حتقيق النتاجئ  طریقةتدرك املنظمة ٔأنه ال �زال هناك جمال لتحسني  7.3
لویبو أ��ري امؤرشا يف تقر�ر  12)، مل یمت تقيمي ٔأربعة مؤرشات من ٔأصل 23يف �ر�مج املوارد البرشیة (الرب�مج و. املرتقبة

املساء�.  وهو ما قوض معلیة، هداف�دم حتدید ا�ٔ بیا�ت ٔأو لل ٔأنظمة  لعدم وجود، 2018ي �ُرش يف یولیو داء، ا�ل�ٔ 
مثل رضا املوظفني عن �دمات املوارد  ؛2018/19 للثنائیةلرب�مج واملزيانیة ا وثیقة من ٔأهدافونتي�ة ��، متت ٕازا� 

 "هذه أ�هداف املو�ة حنو "العمیلو ة. یوفعال  بدقةيف الوقت املناسب اليت تمت وقياس معلیات املوارد البرشیة  ،البرشیة
 الحقا يف التقر�ر.هيا نعود ٕا�س� و  �مة،

 �س�ت�دم الویبو مخسة معایري لتقيمي إالجناز مقابل أ�داء:و  8.3
 يف املائة؛ 80��اكمل" عندما �كون حتقيق الهدف ٔأكرب من ٔأو �ساوي  حتقق" یُطبق معیار •
 يف املائة؛ 79يف املائة و 50عندما یرتاوح حتقيق الهدف بني  جزئیا" "حتقق معیار ویُطبق •
 يف املائة؛ 50عندما �كون حتقيق الهدف ٔأقل من  "تحققی  "مل معیار ویُطبق •
"�ري قابل للقياس" عندما یتعذر تقيمي أ�داء �سبب �دم حتدید الهدف كام ینبغي ٔأو عندما �كون ٔأساس معیار  ویُطبق •

 املقارنة �ري متاح ٔأو عندما �كون بیا�ت أ�داء �ري اكفية لت�دید نظام ٕاشارات السري.
 "منقطع" عندما یتوقف اس�ت�دام مؤرش أ�داء لقياس ٔأداء الرب�مج.معیار  ویُطبق •

يف املائة من القمية  80 لوصف حتقق �اكمل"� حتقق" معیار�س�ت�دم  فٕاهناالویبو ا�ول أ�عضاء عن ٔأداهئا عندما تبلّغ 
ٕاىل  ٔأكرث مما ینبغيبتقدمي تقيمي ٕاجيايب  رمغ ٔأن هذا ا�هنج منصوص �لیه يف مهنجیة إالبالغ، ٕاال ٔأنه خياطرو  .املس�هتدفة

 أ�عضاء. ا�ول

ٔأن  فٕان ،ٔأن ٕاطار الویبو لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ یدمع املساء� الرمسیة ٔأمام ا�ول أ�عضاء عن اس�ت�دام املوارد ومع 9.3
وثیقة  يفاملؤرشات املس�ت�دمة  يف�دم توافق توجيه القرارات إالداریة. لقد و�د� يف هناك جماًال الس�ت�دام نتاجئ إالطار 

مت وتقار�ر الویبو ا�ا�لیة من �الل جسل أ�داء املتوازن للموارد البرشیة. �ىل سبيل املثال،  ،الرب�مج واملزيانیة الرمسیة
 بلغ عهنا يفومل ی  ،العدا� ا�ا�لیة اجراءات وفعالیة ،توظیفال املؤرشات اليت تقيس  عن الرب�مج واملزيانیةوثیقة يف التبلیغ 

 ،يف بطاقة النتاجئ املتوازنة للموارد البرشیة یةاملرض  �ٕال�ازاتعن البیا�ت املتعلقة  التبلیغمت كام جسل النتاجئ البرشیة املتوازن. 
توجيه يف  االرب�مج واملزيانیة وخطط العمل اخلاصة هب�س�ت�دم وثیقة  ما وبقدرالرب�مج واملزيانیة. وثیقة عهنا يف  التبلیغمل یمت و

مثل جسل النتاجئ املتوازن للموارد  ؤأدوات التبلیغ ،ٔأدوات املراقبة ا�ا�لیةمع توافق ال  فائدة كون��شاط املوارد البرشیة، 
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ٕالبالغ ا�ول أ�عضاء هبا، فينبغي مراقبهتا �نتظام كجزء من الرقابة  �لقدر ا�اكيف �مة البرشیة. يف رٔأینا، ٕاذا اكنت أ�هداف
 .الروتینيةإالداریة 

للموظفني الرئيس�یني ٔأن ثلث ا�یبني  2018ٔأجرته شعبة الرقابة ا�ا�لیة يف  اس�تقصاء من �الوة �ىل ذ�، تبّني و  10.3
 س�ت�دم �نتظام ٔ�غراض إالدارة.�ُ  ال یعتقدون ٔأن نظم ؤأدوات إالدارة القامئة �ىل النتاجئ

 ینبغي للویبو:و 

أٔن التقار�ر ا�ا�لیة تتضمن  لضامنا�ا�يل، التبلیغ ٕاطار مع ر إالدارة القامئة �ىل النتاجئ : مراجعة النطاق ملواءمة ٕاطا5التوصیة 
مواءمة املراقبة ا�ا�لیة مع أٔولو�ت ا�ٔداء واملؤرشات احملددة يف و املؤرشات املس�ت�دمة يف معلیة إالدارة القامئة �ىل النتاجئ. 

 نفيذ خطط العمل �نتظام.و�سجیل التقدم احملرز يف ت  ،الرب�مج واملزيانیة

مناسب ملواءمة أ��شطة مع  متوازنة �ىل حنوأٔن مؤرشات أ�داء الرئيس�یة �لك �ر�مج حتتوي �ىل تدابري  ضامن: 6التوصیة 
 ا�ٔهداف �سرتاتیجیة.

اس�ت�دا�ا ٕالثبات أ�داء يف مر�� تصممي املؤرشات، للتأٔكد من  املزمعاجلوانب العملیة ٔ�نظمة البیا�ت  دراسة: 7التوصیة 
 .2020/21 للثنائیة بقوة يف بدایة الرب�مج واملزيانیة ها�ىل مجع مؤرشات أ�داء الرئيس�یة وقياس قدرهتا 

يف  100 ا�ٔداء �كون عندما ،املس�تقبل يف ��اكمل" لٕالبالغ عن ا�ٔداء ٕاىل ا�ول أ�عضاء حتقق" معیار اس�ت�دم: 8التوصیة 
 .�ىل أ�قل ،املائة من القمي املس�هتدفة

 إالبالغ واس�ت�دام معلومات ا�ٔداء يف ٕادارة املوارد البرشیة

النتاجئ، نظر� يف معلومات أ�داء اليت �س�ت�د�ا املوارد البرشیة  القامئة �ىلإالدارة  معل الس�تعراضمهنجیتنا  يف ٕاطار 11.3
املوضو�ات ذات أ�ولویة يف  وحتقيق، 2018/19 للثنائیة الرب�مج واملزيانیةوثیقة  النحو املبني يف �ىل املرتقبةالنتاجئ  تبلیغيف 

اليت �سهم هبا املوارد البرشیة، ومؤرشات ٔأداء املوارد البرشیة املرتبطة  املرتقبةاسرتاتیجیة الویبو للموارد البرشیة. و�رد النتاجئ 
 .2هبا، يف الشلك 

 ومؤرشات أ�داء املرتقبة: النتاجئ 23: الرب�مج 2الشلك 
 أ�هداف أ�سس املرجعیة مؤرشات أ�داء النتاجئ املرتقبة

�دمات دمع مو�ة  1.9ھ
للزبون بفعالیة وكفاءة 
وجودة لفائدة الز��ن 

ا�ا�لیني ؤأحصاب 
 املصل�ة اخلارجيني

 معدل امحلایة امجلاعیة �لتأٔمني الصحي:

 

 %87.8 :2016 
  

 احلفاظ �ىل املس�توى
 

 
نة يف �دمة  ٔأمتتةمعلیات  �دیدة وحمس�ّ

 معلیات املوارد البرشیة.
 %)44معلیة ( 18من ٔأصل  معلیات 8

 2016يف هنایة ا�موع الرتامكي 

 (�رامكي) 18

ٔأمانة نبهية تعمل  2.9ھ
�سالسة وموظفون 

یعملون حتت ٕادارة جيّدة 

النس�بة املئویة للموظفني  :التنوع اجلغرايف
 حبسب املناطق 

 

 % 11.3 –ٔأفریقيا 
 % 17.3أٓس�یا واحملیط الهادئ: 

 %8.0ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب: 

اتفاق ا�ول أ�عضاء 
س�یاسة الویبو  �ىل
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 أ�هداف أ�سس املرجعیة مؤرشات أ�داء النتاجئ املرتقبة
ومبهارات مناس�بة وحيققون 

 �كفاءةالنتاجئ 
 % 1.3الرشق أ�وسط: 
 %8.4ٔأمر�اك الشاملیة: 
 % 45.9ٔأورو� الغربیة: 

 )2016(يف د�سمرب 

�شأٔن التوزیع 
 اجلغرايف.

النس�بة املئویة للنساء  :توازن بني اجلنسنيال  
 يف املناصب املهنیة وما فوق

 % 45.6 – 4-ف
 %35.6 – 5-ف
 %30 – 1-مد
 %16 – 2-مد

 % 48 – 4-ف
 %40 – 5-ف
 %35 – 1-مد
 %20 – 2-مد

 2016مسابقة من  15ٔأس�بو�ًا ( 18.81 الوقت املس�تغرق يف التعیني 
 )2017مازالت مس�مترة حىت مارس 

 ٔأس�بو�اً  19

 3.5املر��  )2015(هنایة  2املر��  تعز�ز نضج ختطیط املوارد البرشیة 
الطلبات املقدمة من ا�ول �دد ز�دة  

والب�ان يف املناطق  �ري املمث�أ�عضاء 
 املمث� متثیال �قصا

 )حتدد الحقا( )حتدد الحقا(

النس�بة املئویة للموظفني ا��ن یقمي ٔأداؤمه  
 ٔأهدافهم وكفاءاهتم الفردیةمع قارنة �مل

2016 :92.7% 
 لك س�نة يفٔأ�ریل  30(اعتبارا من  

 ) ة�لی

95% 

 ني احلالینيمن (ٔأ) املوظف النس�بة املئویة 
 اجلدد ا��ن ٔأمكلوا �رامج نيو(ب) املوظف

 التدریب إاللزامية

 ٪ 68(ٔأ) 
 ٪ 54(ب) 

 )2016ایة (هن

 ٪ 80(ٔأ) 
 ٪ 80(ب) 

 الثنائیة)(
 �دد أ��م املس�تغرقة من ٔأ�ل 

" ٕاخطار املوظفني �لقرارات يف 1" 
املوظفني �لقرارات  وٕاخطار "2التظلامت؛ "

 احلاالت التأٔدیبية؛ يف
 والرد �ىل ال�سات املشورة. "3" 

 یومًا من �سّمل الرد �ىل التظمل؛ 60" 1"
�سّمل الرد �ىل رسا� یومًا من  30" و2"

 االهتام؛
طلًبا للحصول �ىل  450من بني " 3"

، مت تقدمي 2016املشورة مت تلقهيا يف �ام 
٪ من 89.3�الل یوم وا�د يف  رد

ٔأ�م يف  4احلاالت، �الل یومني ٕاىل 
ٔأ�م  5٪ من احلاالت ويف غضون 9.3

٪ من احلاالت. 1.3معل ٔأو ٔأكرث يف 
)2016( 

یومًا من  60" 1"
  الرد �ىل التظمل؛�سملّ 

یومًا من  30" 2"
�سّمل الرد �ىل رسا� 

 االهتام؛
من  معل ٔأ�م 5" 3"

 املشورة �سّمل ال�س

 )وتطو�رها: ٕادارة املوارد البرشیة 23(الرب�مج  2018/19 الرب�جمیة للثنائیةاملصدر: مزيانیة الویبو 

هنا ال �رتبط �لنتاجئ فإ للموارد البرشیة،  الرب�جمیةيف املزيانیة  احملددة�ىل الرمغ من ٔأمهیة قياس املؤرشات ا�تلفة  12.3
مقياًسا  الصحيلتأٔمني �ایة امحلمؤرش معدل  ال یُعد، 1.9ھ املرتقبة. �ىل سبيل املثال، مقابل النتي�ة املرتقبة ارتباطا اكمال

 لقياس یصلحلعملیات، ال متتة ا�ٓخر املس�ت�دم �ٔ . و�ملثل املقياس ادمات دمع مو�ة للزبون بفعالیة وكفاءة وجودةخلمناس�ًبا 
 مت �ذف املؤرش ا�ي یقيس رضا العمالء املدرج يف املزيانیة الرب�جمیة السابقة منولتنفيذ العملیات الفعا� والكفؤة. 

للموظفني  س�نوي ٔ�ي اس�تقصاء اكن ميكنالبیا�ت �نتظام. يف رٔأینا، مجلع ٔأنظمة  لعدم وجود، 2018/19 مؤرشات الثنائیة
 .قدم قا�دة ٔأد� ٔأكرث وضوً�ا ومشوالٔأن یقيس، ؤأن ی
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ٔأمانة نبهية تعمل �سالسة وموظفون یعملون حتت ٕادارة جيّدة ومبهارات  ،2.9 املرتقبة هنظر� ٔأیضا يف النتي�ة و  13.3
اليت مت �سلیط الضوء �لهيا، فٕاننا نعتقد ٔأن هناك جماال لتوس�یع  املقایيس. �ىل الرمغ من ٔأمهیة مناس�بة وحيققون النتاجئ �كفاءة

نتفهم مدى كفایة املؤرشات يف معاجلة النتاجئ  ٕاننا. املرتقبةمقابل النتي�ة  لتكون ٔأكرث تعبريا عن الواقع،نطاق املؤرشات 
 املس�تقبلیة. الشعبة اليت س�تظهر يف �رامج معل املرتقبة

 والتبلیغ عهنا،اس�تعرضنا املوضو�ات ذات أ�ولویة من اسرتاتیجیة املوارد البرشیة للویبو، نتي�ة لهذه املالحظات، و  14.3
لنتاجئ نظم ٕابالغ ا تو�هنعتقد ٔأن هذه �سرتاتیجیة جيب أٔن و لقياس أ�داء مقابل �سرتاتیجیة.  املطبقةؤأنظمة البیا�ت 

 .ٕاىل ا�ول أ�عضاءا رمسی املرتقبة

 :، يه) ٔأربع ٔأولو�ت2021-2017اسرتاتیجیة الویبو للموارد البرشیة ( و�ّددت 15.3
 بيئة رسیعة التغري.ظل دمع مس�تقبل مس�تدام للویبو يف  •
 قوى �ام� متنو�ة وشام�. ٕا�شاء •
 دارة املواهب.الٕ من �الل ٔأفضل ممارسات  معل مفض��ة  تعز�ز الویبو بوصفها •
آلیات لتواصل.مو�ة حنو �دمة العمالء معلیات  توفري •  وأ

 للمنظمة دمع مس�تقبل مس�تدام - 1ا�ٔولویة 

ومعاجلة نقص الثغرات املتعلقة  اس�تعراض �حتیا�ات من املواهب�متثّل يف د اسرتاتیجیة املوارد البرشیة هدفًا حتدّ  16.3
العام�،  ىتیجي للقو العام�. ويف الوقت ا�ي جيري فيه النظر يف مقرت�ات لوضع نظام للتخطیط �سرتا ىمبهارات القو 

هذه أ�ولویة هدفًا حمدًدا يف تتضمن اسرتاتیجیة املنظمة للموارد البرشیة و العام�.  ىیمت بعد وضع قامئة اكم� مبهارات القو  مل
رد تناولت مناقشاتنا مع مسؤويل املواو ٔأنظمة امللكية الفكریة. للطلب �ىل  مواءمة املهارات اللغویة مع أ�مناط اجلغرافيةوهو 

ا�اكء �صطناعي واحلا�ة ٕاىل اكتساب �ارات قادرة �ىل ٕاد�ال هذه  یطر�االبرشیة ٔأیضا الت�د�ت اليت 
 وتنفيذها. التكنولوجيا

يف املائة من ٕایدا�ات الرباءات اكنت �للغات الصینية  42فٕان  2018/19ووفقا لوثیقة الرب�مج واملزيانیة للثنائیة  17.3
يف املائة فقط من املرتمجني يف قطاع الرباءات  14، يف �ني �شري معلومات إالداریة ٕاىل ٔأن 2016 �ام والیا�نیة والكوریة يف

. �ىل الرمغ من أ�مهیة �سرتاتیجیة للمهارات اللغویة، مل 2018والتكنولوجيا �هيم القدرة �ىل الرتمجة هبذه اللغات يف �ام 
يف تنویع املهارات اللغویة يف �وادر القوى العام� �ىل مس�توى الویبو يف �كن هناك مؤرش ٔأداء حمدد �رصد التقدم احملرز 

�ر�مج املوارد البرشیة، وال يف �ر�مج معاهدة الرباءات. و�ىل املنوال نفسه، مل �كن هناك مؤرشات �رصد التقدم احملرز يف 
صطناعي يف جمال املوارد البرشیة ٔأو اكتساب املهارات القادرة �ىل �شغیل �ىل التكنولوجيات الناش�ئة مثل ا�اكء �

�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصیانهتا. ٔأدر�ت الویبو الثغرات ف� یتعلق مبتطلبات اللغة واملهارات يف العملیة التجریبية 
يل للموارد لتخطیط القوى العام�. ؤأبلغتنا ٕادارة املوارد البرشیة بأٔهنا تعمل مع خبري استشاري �ار� لتطو�ر ٕاطار حتلی

 .البرشیة ميكن من حتلیل البیا�ت الوصفية والتنبؤیة والتوجهيیة؛ اليت ینبغي ٔأن �سهل التخطیط �سرتاتیجي للقوى العام�

وتُعترب ممارسات التوظیف الفعا� جزءا أٔساس�یا من ختطیط القوى العام�. و�رصد �ر�مج املوارد البرشیة الوقت  18.3
أٔس�بو�ًا، ولكن الكيفية  19"الوقت املس�تغرق لتعیني املوظفني" ب�فرتة �ساوي ني. ومت حتدید هدف املس�تغرق لتعیني املوظف

اليت مت هبا حتدید هذا الوقت �ري واحضة. و�شري مراجعتنا لو�ئق �ر�مج ومزيانیة سابقة ٕاىل أٔن هذا الوقت املس�هتدف مل یتغري 
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. كام ٔأن الویبو أٔس�بو�ًا 19أ�داء الفعيل يف الس�نوات أ��رية أٔقل من �ىل أ�قل �الل الثنائیات الثالثة ا�ٔ�رية، رمغ أٔن 
ٔأس�بو�ًا، �ىل ٔأن ُحيسب الوقت بدءا من وقت إال�الن ٕاىل اختاذ قرارات لتعیني.  18خفضت مؤخرا هذا الهدف ٕاىل 

 .2018وس�ُتقدم هذه املهنجیة املنق�ة عند �نهتاء من تقر�ر ٔأداء الویبو لعام 

للنظر ف� ٕاذا اكنت أ�هداف اليت حتققت مرارا و�كرارا متثل حتد� اكفيا ٔأو تصلح مكقياس. وبصورة ٔأمع،  وهناك جمال 19.3
تعد معلیة التوظیف مقياًسا للكفاءة، لكهنا ال تفصح الكثري عام ٕاذا اكنت املوارد البرشیة تؤمن املهارات املناس�بة يف جماالت 

بغیة تقيمي  2016الًیا ٕ��ادة النظر يف خيارات ٕا�داد التقار�ر يف نظام التوظیف لعام العمل املناس�بة. وتقوم املوارد البرشیة �
كفاءة معلیة التوظیف احلالیة، وحتدید جماالت التحسني. ٔأبلغتنا الویبو ٔأن هذا ٔ�مر، ٕاىل �انب ٕاطار حتلیل املوارد البرشیة، 

 .يف جماالت أ�عامل اليت حتتاج ٕا�هيا س�ميكن من حتسني ختطیط القوى العام� لتوفري املهارات الالزمة
 :من أٔ�ل 2020 /21الثنائیة وینبغي للویبو مراجعة �ر�مج املوارد البرشیة �ٔغراض �ر�مج ومزيانیة

تقيمي ٕاىل أٔي مدى تقيس مؤرشات أ�داء احلالیة التقدم احملرز يف معاجلة ا�ٔولو�ت أ�ربع احملددة يف اسرتاتیجیة  :9التوصیة 
 .قياسا سل�، هبدف تطو�ر مؤرشات �دیدة أٔو بدی�، حيث تو�د ٕاما ثغرات �برية أٔو �ركزي مفرط 21-2017لبرشیة املوارد ا

(أٔ) �افظة ملؤرشات أ�داء يف الرب�مج واملزيانیة ميكن ل�ول أ�عضاء تفسريها "مبفردها"؛ ضامن وجود  :10التوصیة 
 .قية التقدم احملرز بني الثنائیاتوأ�هداف بصورة حقي  أٔن تعكس ا�ٔسس املرجعیة و(ب)

 �ام� متنو�ة وشام� ىقو  ٕا�شاء – 2ا�ٔولویة 

ذ� وفاء �لزتام و �دم املساواة بني اجلنسني يف القوى العام�. ٕاىل معاجلة اسرتاتیجیة املوارد البرشیة للمنظمة  هتدف 20.3
ا�ر�ات حتقيق التاكفؤ بني اجلنسني يف مجیع  :2013 لعام ٕا�هيام يف تقر�ر الویبو الس�نوي للموارد البرشیة ٔأشري نيوخطة سابق
مؤرشًا لٔ�داء �شأٔن  2018/19. وحتقيقًا لهذه الغایة، یتضمن الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 2020حبلول �ام  واملس�تو�ت

ء الویبو �ملقارنة مع منظامت ٔأیضا ٔأدا 2018التوازن بني اجلنسني يف الرتب العلیا. یقيس التقر�ر الس�نوي للموارد البرشیة لعام 
 .ٔأخرى يف أ�مم املت�دة، �س�ت�دام ٔأطر املساواة بني اجلنسني اليت �ر�اها أ�مم املت�دة

، معظمها 2-ٕاىل مد  4-يف املائة من املناصب يف الرتب ما بني ف  40تق� املرٔأة لنحو  2018وشهد �ام  21.3
يف املائة يف ٕاجاميل �دد  10 ن وجود نظام قياس قوي، وز�دة قدرها. �ىل الرمغ م4-املائة) يف الرتب من ف  يف 60(

التقدم الفعيل يف تنفيذ التاكفؤ بني اجلنسني يف املناصب العلیا  فٕان ،2018و 2015الوظائف يف هذه ا�ر�ات بني �ايم 
ة بني اجلنسني يف هنایة �ام �الل هذه الفرتة اكن بطیئًا. وقد �لمنا ٔأن املد�ر العام وافق �ىل خطة معل مس�ت�دة للمساوا

 .2017بني اجلنسني يف ٔأكتو�ر  بعد موافقة ا�ول أ�عضاء �ىل ٔأهداف حمّدثة تتعلق �لتوازن 2018

ٕاىل العمل اجلاري لتحسني التوازن اجلغرايف يف القوى  �نتباه وتلفت اسرتاتیجیة املوارد البرشیة يف املنظمة أٔیضا 3.22
قياس جحم طلبات التوظیف من ا�ول أ�عضاء �ري املمث� متاما ومن  19/2018 للثنائیة املزيانیةو  الرب�مج ویعزتم .العام�

نتي�ة �دم توصل ا�ول أ�عضاء ٕاىل توافق يف ا�ٓراء  أ�داء املس�هتدف حتدید املناطق املمث� متثیال �قصا. ورمغ �دم
يف املائة من املوظفني  45ٕاىل ٔأن حوايل  2018الویبو لعام املقصود �لتوازن اجلغرايف، �شري بیا�ت قوة العمل يف  �شأٔن

مؤخًرا يف  مت التبلیغ عهنا يف املائة من أٓس�یا واحملیط الهادئ. ومل تؤد الز�دة اليت 19مقابل  املعینني من ٔأورو� الغربیة،
�ري املمث� ز�دة  ا�ول �دد ازداد بل اجلغرافية؛من الناحية  الطلبات املقدمة من ا�ول �ري املمث� ٕاىل قوى �ام� ٔأكرث تنو�ًا
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يف اختاذ قرار  ا�ول أ�عضاء فشل ٔأن ٕاىل . ونلفت �نتباه2018و 2014بني �ايم  دو� يف الفرتة ما 74ٕاىل  69طفيفة من 
 .إالدارة ملعاجلة هذه �ختالالت اجلغرافية عزمية قد یقوض �امس يف هذا الصدد

 وینبغي للویبو:

عن التقدم احملرز (ومؤرشات  والتبلیغ، 2018: رصد تنفيذ إالجراءات الواردة يف خطة معل �اكفؤ اجلنسني لعام 11التوصیة 
 مبكرة لتقيمي أ��ر) يف تقار�ر املوارد البرشیة املس�تقبلیة.

 : التعاون مع ا�ول أ�عضاء ٕالزا� اللبس حول ا�متثیل اجلغرايف للقوى العام�.12التوصیة 

 ٕادارة فعا� للمواهب - 3�ٔولویة ا

املوارد البرشیة تعز�ز التعمل والتطو�ر، ا�ي یليب احتیا�ات العمل يف جماالت مثل  السرتاتیجیةمن أ�ولیات أ�خرى  23.3
ا�ٔولویة ا�ٔوىل و تدا�ل بني هذا الهدف ولوحظ �كنولوجيا املعلومات، وبیا�ت أ�عامل وحتلیلها، واالتصال وضامن اجلودة. 

 ٔأحرزتهمؤرش�ن لٔ�داء یقيسان التقدم ا�ي  2018/19یتضمن �ر�مج ومزيانیة الثنائیة و . )للویبو(دمع مس�تقبل مس�تدام 
 الویبو يف هذا الهدف، وٕان كنا نرى ٔأن التدابري ال تعاجل الهدف �ىل حنو اكمل:

): الزنا�ات و�سویة، وأ��القيات، ودورة توجهيیةمن، النس�بة املئویة للموظفني ا��ن �مكلون التدریب إاللزايم (ا�ٔ  •
 حتقيقمؤرش أ�داء الرئييس ا�ي یقيس التدریب إاللزايم �ىل التدریب �ىل حنو اكف التقدم احملرز يف  ال یعكس

والهدف من هذا املؤرش ٔأقل  أ�سس املرجعیةٔأهداف الویبو يف جمال ٕادارة املواهب واحتیا�ات التدریب. ٔأداء 
الن�اح  �س�بة ٕاخفاقوهو مثال �ىل  .يف املائة �ىل الرمغ من املتطلبات إاللزامية لهذا التدریب 100من  �كثري
يف املائة  100وأٔشارت الویبو ٕاىل أٔن هذا الهدف سزيید ٕاىل عكس التوقعات احلقيقية. ٔأن تيف املائة يف  80 ةالبالغ
 .2020/21الرب�مج واملزيانیة  هاتقدمي  عند

: �ىل الرمغ من �لزتام القوي وكفاءاهتم الفردیة همأٔهداف مع قارنة �ملة للموظفني ا��ن یقمي أٔداؤمه النس�بة املئوی •
�مع املد�ر�ن التنفيذیني،  املقدم توجيهال و  ،يف املائة) 98احلصول �ىل تقيمي س�نوي مكتوب لٔ�داء (ٕامتام  �رشوط

أ�داء.  ضعفدارة الٕ ٔأو  املؤد�ن لت�دید ٔأفضل ا�بت االرتتيبات احلالیة توفر ٔأساس ما ٕاذا اكنتليس من الواحض 
 قدرها(�ز�دة  2017�ام  حققوا معدالت "ممتازة"يف املائة من املوظفني  21�شري بیا�ت الویبو ٕاىل ٔأن و 

حتسني أ�داء" ٔأو "أ�داء �ري مرض". مطلوب " تقيمي فقط �ىل موظفانحصل و ). 2012املائة يف �ام  يف 14
یوفر دعامً ٔأكرب لٕالدارة، مما یتيح أٔن من در�ات تقيمي أ�داء  م�اكنظام أ�داء ا�ي �س�ت�دم مجمو�ة ومن شأٔن 

مع تدریب ٔأو � ٔأدوار متغرية، أٔدوار ٔأكرث صعوبة ٔأوب للقيام ٔأكرب قدراهتم بصورة حتدید املوظفني ا��ن ميكن تطو�ر
 .يف جمال التطو�ر ٔأكرث �ركًزيا

ه ي تلقاتقر�ر الس�نوي للموارد البرشیة املقدم ٕاىل جلنة التنس�یق متوسط �دد ٔأ�م التدریب ا�ٔأمع، یوحض ال  وبو�ه 24.3
اخنفاًضا يف ٔأ�م التدریب  2018. جسلت الویبو يف تقر�رها لعام اليت حصلوا �لهيا النطاقوفئات التدریب الواسعة ، املوظفون

 البنود،الویبو ٔأن هذا یتعلق بتشدید معایري أ�هلیة لبعض  . ؤأبلغتنا2017و 2016بني �ايم یوما  4.8ٕاىل یوما  5.2من 
 2018. اكن إالنفاق �ىل التدریب يف �ام لهاس�ت�دمني امل كفاءة نظرا لوتقلیص ا�ورات التدریبية �ىل ٔأنظمة �سجیل الویبو، 

 .2015يف املائة من حيث النقد مقارنة بعام  7ٔأقل بنس�بة 
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لتلبیة �حتیا�ات التنظميیة يف  ةلك الویبو ومواردها للتطو�ر الوظیفي �ري اكفيتقر�ر تقيميي �دیث ٔأن هی ؤأفاد 25.3
�ام  هنایةيف  نظام ختطیط املوارد املؤسس�یة يف دیدة ٕالدارة تعمل املؤسساتالو�دة اجلٔأن یؤدي تنفيذ  ویؤملاملس�تقبل. 

و�ست�ر يف ٔأدوات حتلیلیة ٔأخرى للقوى العام� ٕاىل حتسني املعلومات املتعلقة �حتیا�ات التدریب و�س�هتالك.  2018
س�یاسة التعمل والتطو�ر. ومع ذ�، هناك جمال ٕالجراء مراجعة ٔأكرث معومية للتعمل  ٕا�ادة النظر يفٕاضافة ٕاىل ذ�، یمت ا�ٓن 

وملؤرشات أ�داء لقياس التقدم احملرز ؤأ�ر التغیريات املنفذة بعد ت� املراجعة. �رى  ،ملنظمةا مس�تو�توالتطو�ر يف مجیع 
 شاركة املوظفني.عن م ميكن قياس ٔأ�ر هذه التغیريات �ىل ٔأفضل و�ه من �الل اس�تقصاء منتظم  هالویبو ٔأن

 يف 23املوظفني. ال یقيس الرب�مج أ�خرى لس�یاسات ٕادارة املواهب التد�الت اليت �س�هتدف رفاه  من املكو�تو  26.3
�س�ل تقر�ر الویبو الس�نوي عن املوارد البرشیة و هذا اجلانب مبارشة من ٕادارة املواهب.  2018/19�ر�مج ومزيانیة 

ویتضمن مقياًسا ٕالنتاجية املوظفني، یوفر �هام رؤى  .�س�تقا� (و�ريها من �االت انهتاء اخلدمة)�امة حنو اجتاهات 
و�شري تدابري إالنتاجية يف الویبو ٕاىل حتسن الصورة  ،2017الرفاه. مل �كن هناك سوى ٔأربع اس�تقاالت يف �ام  جزئیة عن

 املوظفني ٔأقل ٕاجيابیة: هتبدو املقایيس أ�خرى لرفاو مبرور الوقت. 
أ�داء يف الویبو الص�ة و  �ىل اس�تقصاء نيا�یبمن  يف املائة 48مشاركة، ٔأفاد حوايل لل عدل إالجاميل امل رمغ اخنفاض •

النوعیة من نفس املصدر ٕاىل "إالشارة املتكررة ٕاىل  التعقيبات�شري و ) ٔأهنم معرضون خلطر الضیق النفيس. 2018(
قالت املنظمة ٕاهنا تعمل �ىل تطو�ر اس�ت�ابة تتضمن تطو�ر اسرتاتیجیة و ثقافة اخلوف وا�متیزي و�دم املساواة". 

طوی� الوس�یاسة ٕادارة احلاالت لٕال�ازات املرضیة  ،فاه س�یاسة العودة ٕاىل العملسرتاتیجیة الر ا �شملو �املیة للرفاه. 
 أ��ل.

دمع  ٕاىلوٕاماكنیة الوصول  ،املتكررة حول احلا�ة ٕاىل حتسني الشفافية التعقيباتٕاىل  2018�شري نتاجئ التقيمي لعام و  •
 التطو�ر الوظیفي.

ٕاىل  2018ٔأجرته أ�مم املت�دة يف  اس�تقصاءمعدل املشاركة إالجاميل، ٔأشار ا�یبون يف الویبو �ىل  ورمغ اخنفاض •
حترش اجلنيس ٔأثناء العمل يف  ميكن وصفه بأٔنهاملوظفني مروا بتجربة ٔأو شاهدوا سلوًاك فوق املتوسط من ٔأن �س�بة 

 "الاملنظمة �س�یاسة س�تقصائیة بتذكري املوظفني منظومة أ�مم املت�دة. ورد املد�ر العام �ىل نتاجئ ا�راسة �
اس�ت�ابت الویبو ٔأیًضا عن طریق ٕاطالق مح� و ٔأي شلك من ٔأشاكل التحرش اجلنيس ٔأو �ريه. مع  "�سامح مطلقاً 

 ،لسلوك املناسب�وعي مجیع موظفي الویبو  ٕالذاكء�ىل مس�توى املنظمة " ماكن معل �سوده ��رتام والتوافق" 
 �االت السلوك �ري الالئق. �ا� من يف �ا� ظهور ٔأي ،لك خشص �ىل �مل �ملشورة واملسا�دةولضامن ٔأن �كون 

تنامغ" يف عمل مًعا نتدریب ٕاجباري �دید �رب إالنرتنت حول "ل  أ�طلقالتوعیة، ٕاذاكء التدریب و  مح�ويف ٕاطار  •
اجعة إالطار القانوين والس�یايس مت مر تذ�، س مع وازاة �ملوس�تعقد دورات تدریب خشصیة ٔأیًضا.  .2019مایو  يف

جسل أ�داء املتوازن للموارد البرشیة يف الویبو ٕاىل ٔأن املوظفني تقار�ر �شري و للمنظمة ٕالجراء التعدیالت الالزمة. 
املعلومات هذا یتناقض مع ٕاحصاءات و . 2018یوًما يف املتوسط يف �ام  16.9 ٔأ�ازة مرضیة قدرها حصلوا �ىل

منظمة من لل  إال�ازات املرضیةیوًما، يف لكتا احلالتني یقرتب �دد ٔأ�م  10.2ىل ٔأن املتوسط اليت ٔأشارت إ  الت�اریة
أٔن إالدارة سعت يف وقت مبكر من �ىل �مل ب ٕانناجتربتنا، هذه معدالت �الیة.  من واقع. 2018یوما يف  13000

زید اجراء امل حسهبا يف انتظار ، ولكن متهتاوٕادار  ةاملرضی إال�ازاتٕاىل وضع �رتيبات لتنظمي �االت  2019�ام 
 املشاورات. من

 وینبغي للویبو:
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وأٔولو�ت اسرتاتیجیة  ،ليب احتیا�ات العمل احلالیةت ا، للتأٔكد من أٔهناليت تقد�ا اتفعالیة التدریبمدى مراجعة : 13التوصیة 
 ٕادارة املواهب؛

مواطن  وحتدید املو�ه، لتدریبل ، �وس�ی� يف التدریباتعالمات تقيمي أ�داء ل اس�ت�دام املدى ا�اكمل: التأٔكد من 14التوصیة 
 أ�داء؛ ضعف

أٔكرب من  قدر تنطوي �ىلمتوسط غیاب املوظفني، وٕاد�ال أٔسالیب املامرسة اجلیدة اليت  تقلیص: النظر يف طرق 15التوصیة 
 ، مبا يف ذ� النظر يف مقابالت العودة ٕاىل العمل.املريض التغیباملساء� عن 

آلیات لتواصلمعلیات  توفري 4:ا�ٔولویة   مو�ة حنو �دمة العمالء وأ

 23�ىل ٕاماكنیة مواص� تطو�ر تدابري إالدارة القامئة �ىل النتاجئ يف هذا ا�ال. �س�ل الرب�مج  قدمنا تعلیقا س�بق ٔأن 27.3
عامالت: �ملٔأكرث  املعين هذا الهدف لقياسثالثة مؤرشات ٔأداء  2018/19 الثنائیة زيانیةم�ر�مج و �شأٔن  الویبو يف وثیقة
وز�دة ٔأمتتة معامالت املوارد البرشیة. ال جتري الویبو دراسة  ،العدا� ا�ا�لیةنظام ومعاجلة  الصحي،لتأٔمني � التغطیة

هذه  تُعدالویبو.  ٔ�فرقةدمع ٕادارة املوارد البرشیة دى سمح ٕ�جراء تقيمي قوي مل�  اس�تقصائیة منتظمة و�امة ملوظفهيا
من و معلیة صنع القرار.  ترثيبیا�ت قمية  مصدرا لتوفريالس�نویة يف العدید من �یا�ت القطا�ني العام واخلاص ءات �س�تقصا

ا�راسة  كام ٔأن. �شأٔن الرفاه أ�ساس�یة املوظفنيشوا�ل من هذا النوع ٔأن یقدم مزیًدا من أ�فاكر حول  اس�تقصاءشأٔن ٕاجراء 
بیا�ت قمية  يف توفريو ،تقيمي أ�داء يف املس�تقبل �ستناد ٕالیه يفميكن  اواحض اا مرجعی�س�تقصائیة املنتظمة توفر أٔساس

 .عن معنو�ت املوظفني
 وینبغي للویبو:

واسعة من  طائفةلقياس تصورات املوظفني حول  املرجعي س�نوي للموظفني للتأٔكد من ا�ٔساس اس�تقصاء: ٕاجراء 16التوصیة 
س�تقصاء ميكن لالو فعالیة س�یاسة املوارد البرشیة وتنفيذها.  وقياس ،قضا� املوارد البرشیة اليت تدمع أ�هداف �سرتاتیجیة

والتحرش يف ماكن العمل وإالدارة والشفافية وقياس تصورات املوظفني حول  هتقيمي موضو�ات مثل التحفزي والتطو�ر والرفا
 مثل املوارد البرشیة. ،متكنيا�  ا�مع املقدم من وظائف
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 اجلزء الرابع

 مسائل أٔخرى للهیئات الرئاس�یة يف الویبو

 .2018�الل �ام  ٕا�رامياتٔأبلغ املد�ر العام ٔأنه مل یمت دفع ٔأیة  1.4

فرنك سو�رسي  2000 وقدرها�الل العام دفعت الویبو مجلیع املوظفني املؤهلني من�ة "ماكفأٔة أ�داء التنظميي" و  2.4
ملیون فرنك  2.5حوايل  2017بلغ ٕاجاميل اجلوا�ز املس�تحقة يف البیا�ت املالیة لعام و ٕاطار �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر.  يف

مضن احلدود اليت ٔأوصت هبا جلنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة. �ىل الرمغ من ٔأن فئة ماكفأٔة أ�داء التنظميي مبلغ  وهو ،سو�رسي
 ٔأد�لت �ىل التعممي، فقد مت ٕاد�الها يف املراجعات اليت 2017يف �ام  التعممي إالداري الصادريف  نة �شلك واحضمبیّ �كن  مل

ویبو ٔأن املد�ر العام للالقانوين املستشار . ؤأكد مكتب 2018يف ٔأ�ریل الصادر �شأٔن �ر�مج املاكفأٓت والتقد�ر  إالداري
 ، وهذا یتفق مع فهمنا للمبادئ التوجهيیة للجنة اخلدمة املدنیة ا�ولیة.من�ة من هذا القبیلللویبو �یه سلطة تقدمي 

 �ا� غش ٔأي نقع �ىلمل وبلغنا هبا ٔأثناء معلنا. التحقيقات اليت أ�  �شأٔن نقدم تعلیقاتيف اجلزء الثاين من هذا التقر�ر، و 3.4
 تدقيقنا.�الل  ٔأي �ا� تُعرض �لینا، ومل ٔأثناء مراجعتنأأخرى 

 ام السابقتوصیات الع

والس�نوات السابقة،  2017توصیة معلقة لعام  19توصیة من بني  12، مت �الل العام تنفيذ 2019ٔأ�ریل  30 حىت 4.4
�ىل هذا، حنن مقتنعون و بعد.  �ُس�تمكلالعدید من التوصیات املصنفة �ري منفذة مل و توصیات قيد التنفيذ.  7 هناك ال �زالو

�ىل تعلیق مفصل عن �ا�  1 امللحقحيتوي و بأٔن إالدارة حتقق تقدما مناس�با ف� یتعلق بتنفيذ توصیات الس�نة السابقة. 
 .التوصیات السابقة
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 شكر وتقد�ر

 شكر موصولوال  �متنا للمراجعة.ملد�ر العام وموظفيه �ىل تعاوهنم يف �سهیل نتقدم بأٔمسى أٓ�ت الشكر للس�ید ا 5.4
سلفنا، مكتب املراقب املايل واملراجع ، ول اخلار�احلسا�ت مراجع  لالضطالع بدور تعیینناو بنا  ا�ول أ�عضاء �ىل ثقهتل

وما هو متوقع  ،لربوتو�ول فریق املراجعني اخلارجيني التابع لٔ�مم املت�دة ايف �سهیل معلیة التسلمي وفق هالعام للهند، �ىل تعاون
 .للمراجعةیري ا�ولیة مبوجب املعا

 مورس سري أٓمياس

 مراجع احلسا�ت اخلار� –، اململكة املت�دة املراقب املايل ومراجع احلسا�ت العام

 2019مایو  30
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ميكن للویبو ٔأن تفصح عن تفاصیل ٔأصول  2014
الرتاث اليت �شمل املصنفات الفنیة يف 
مالحظات البیا�ت املالیة ؤأن تت�ذ 

التدابري الالزمة لتعز�ز نظمها أ�منیة بغیة 
 هذه أ�صول.منع فقدان ٔأي من 

) املتعلق IPSASBرصد مرشوع جملس املعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام (الویبو  واصلت
اج��ه يف واش�نطن يف  ٔأثناءاملرشوع  �شأٔنفتح املناقشات ا�لس �ٔ�صول الرتاثیة.. ٔأ�اد 

يف �لفية املرشوع والقضا� اليت ٔأ�رها  ا�لس. ونظر 2019مارس  15ٕاىل  12الفرتة من 
سريكز املرشوع �ىل و التقار�ر املالیة للرتاث.  - 2017ورقة التشاور �شأٔن املس�تجیبون 

يف املرشوع  الرتاث قياسب  املسائل املتعلقة أ��ذ يف احلس�بان، مع بأٔصول الرتاث ��رتاف
بیق �شأٔن ��رتاف بأٔصول الرتاث، ط ات للت توجهي ٕا�دادا�هنج املتوقع هو و التمكیيل للقياس. 

 واملصانعاملمت�اكت  "من املعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع العام، 17ٕالدرا�ا يف املعیار 
القادم يف ا�لس املناقشات حول املرشوع �الل اج�ع  ومن املزمع ٔأن �س�متر. "واملعدات

 .2019یونیو 

حمددة للمعایري احملاسبية  توجهياتيف غیاب 
ولیة للقطاع العام �شأٔن أ�صول الرتاثیة، ا�

ینبغي للویبو ٔأن تنظر يف الكشف عن 
طبیعة أ�صول الرتاثیة ونوعها ومكیهتا لتعز�ز 

املعلومات املتا�ة لٔ�عضاء �شأٔن هذه 
 .أ�صول

 قيد التنفيذ

 است�ریة ظر يف صیا�ة س�یاسةالن 2015
، مبا يف ذ� والنقد اخلزینةمناس�بة ٕالدارة 

القروض، وتطبیق هذه الس�یاسة 
 لتحسني إالدارة املالیة.

اللجنة ، ٔأوصت 2018ٔأكتو�ر  11اج�ع اللجنة �ستشاریة املعنیة �الست�رات يف  ٔأثناء
ٕادارة خماطر الطرف املقابل و�قرتاض اخلار�  اتمكتب املستشار القانوين مبراجعة س�یاس

التعلیقات املقدمة يف  وأ�درجت ،راجعةاملانوين من مكتب املستشار القوقد انهتيى قبل التنفيذ. 
. وتعترب 2018د�سمرب  1من  بدءاا�مو�ة ا�اكم� لس�یاسات اخلزانة  یبدٔأ رس�ن الس�یاسات.

 هذه التوصیة ا�ٓن منفذة ��اكمل.

 يفعند �قتضاء . وسننظر لردٔأحطنا �لام �
 املراجعةعملیات ل مدى مالءمة الس�یاسات 

 املس�تقبلیة.

 منفذة ��اكمل
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لزم ٕا�ادة تقيمي العمر إالنتا� لٔ�صول يك  2015
تعرض صورة نزهية لها وتضع تقد�رًا 

 معقوًال للعمر إالنتا� لٔ�صول.

) AIMSنظام إالدارة املتاكم� (�ىل العمر إالنتا� للمعدات يف اليت طرٔأت  التغیريات ُطبقت
 من بدایة العام. ، مع �رخي رس�نه2019�الل الربع أ�ول من �ام 

تأٔثري هذه  وس�ندرس ،الس�ت�ابةٔأحطنا �لام �
 .2019لعام  مراجعتناالتغیريات �الل 

 منفذة ��اكمل

2017 

(WO/PBC/28/4) 
R#1 

عرض بیع مبىن احتاد مدرید �ىل امجلعیة 
 العامة �الل سلس� �ج��ات املقب�.

 

، ٔأكّدت إالدارة، �ىل امجلعیة العامة البیعف� خيص توصیة مراجعي احلسا�ت اخلارجيني بعرض 
جزءًا ال �ىل النحو املبّني ملراجعي احلسا�ت اخلارجيني، ٔأن املعلومات املتعلقة بعملیة البیع تُمثّل 

 ة.البیا�ت املالیة املُراَجعمن  یتجزأٔ 

نّص �ىل ٔأن من الالحئة املالیة (اليت ت  11.104من النظام املايل والقا�دة  11.4ومعًال �لقا�دة 
يف دفرت أ�س�تاذ ا�ي یبني مجیع التفاصیل املهمة �لك است�ر، مبا يف  �س�ل �ست�رات"

...") واملعایري املطبقة، �رد الكشف عن بیع مبىن احتاد حصی� البیع...ذ� �ىل سبيل املثال
لرب�مج ة. وستنظر جلنة االبیا�ت املالیة املُراَجعمن  30و 29و 9مدرید يف املالحظات 

ة وتقر�ر البیا�ت املالیة املُراَجعواملزيانیة �الل دورهتا الثامنة والعرش�ن حسب أ�صول يف 
مراجع احلسا�ت اخلار�، وس�تقوم بصیا�ة التوصیات املناس�بة مجلعیات ا�ول أ�عضاء يف 

 الویبو، مبا يف ذ� امجلعیة العامة.

ق مراجع احلسا�ت اخلار� وٕادارة الویبو يف ؤأشارت ٕادارة الویبو ٕاىل ٔأن �ختالف بني فری
تفسري النظام املايل والحئته، بناًء �ىل املشورة اليت �سدهيا مكتب املستشار القانوين، ال �زال 
قامئًا. ویتعلق ذ� �ختالف بتطبیق النظام والالحئة �ىل صفقة بیع مبىن احتاد مدرید، اليت 

 ُ تنفيذ راَجعة واعتربت �ىل ٔأّهنا ممت�اكت است�ریة، وذ� منذ لطاملا ُصنّفت يف البیا�ت املالیة امل
. كام سلّطت إالدارة الضوء �ىل ٔأنه متاش�یًا مع 2010يف  ة ا�ولیة للقطاع العامياملعایري احملاسب 

رشو�ات ٕاىل مراجعي احلسا�ت اخلارجيني ووافقوا  2014ذ� التصنیف، قُّدمت يف �ام 
، ومعًال �لفقرة 1974املنظمة قد اقتنت مبىن احتاد مدرید يف �ام  �لهيا. و�الوة �ىل ذ�، فٕان

(مجعیة احتاد مدرید وجلنة املد�ر�ن يف  MM/CDIR (Extr.)/III/2من الوثیقة  14

، لرد املفصل من إالدارةٔأحطنا �لام �
يف  بزناهةقد انعكس  بأٔن بیع العقار وسعداء

لقوا�د املالیة، ومت ل وفقاالبیا�ت املالیة، 
 ٕابالغ ا�ول أ�عضاء به.

 منفذة ��اكمل
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)، فٕان الغرض من معلیة رشاء ذ� املبىن اكن �متثل يف است�ر جزء من 1972 نومفرب 29
مت�اكت. وقد اعُترب ذ� مبثابة اخلیار ا�ي من الصندوق �حتیاطي الحتاد مدرید يف سوق امل 

شأٔنه ٔأن یدّر ٔأكرب �ائد من بني ٕاماكنیات �ست�ر املتا�ة، واليت اكنت حمدودة �شلك �ام 
 �لنس�بة ٕاىل املنظامت احلكومية ا�ولیة أٓنذاك.

 11.4ا�دة ومبا ٔأن مبىن احتاد مدرید یعترب من بني املمت�اكت �ست�ریة، فٕان ٕادارته ختضع للق
�ىل النحو ا�ي  س�یاسة املنظمة �شأٔن �ست�رات،من النظام املايل، اليت �شري بدورها ٕاىل 

اعمتدته مجعیات ا�ول أ�عضاء يف الویبو �الل سلس� �ج��ات السابعة وامخلسني املنعقدة 
 .2017يف ٔأكتو�ر 

2017 

(WO/PBC/28/4) 
R#2 

ٔأن تع�ل الویبو ٕ�قفال مرشوع مياه حبرية 
جنیف ومرشوع تغیري نوافذ مبىن ٔأر�د 

بوكش ومرشوع السالمة وامحلایة من 
والنفقات ؤأن احلریق ؤأن تقمي ٔأوضاعها 

تنقل أ�رصدة املتبقية ٕاىل أ�موال 
�حتیاطیة. ویوىص ٔأیضًا بأٔن تضع الویبو 

مبادئ توجهيیة حمددة ٕالقفال املشاریع، 
�ٕالضافة ٕاىل وضع �داول زمنیة، ليك یمت 

 رصد ٕاقفال املشاریع �ىل حنو فعال.

من أ�موال �حتیاطیة ٔأشارت ٕاىل ٔأن إالقفال الرمسي ملرشوع ممول قبلت إالدارة التوصیة و 
�شمل، فضًال عن التحقق من أ�رصدة �ري املنفقة، ٕاجراء تقيمي ٔ�داء املرشوع وتقيمي لتسلمي 
النطاق مقارنة �جلدول الزمين، وحتدید ا�روس املس�ت�لصة وٕاجراءات املتابعة ٕان و�دت. 

بل مد�ر الرب�مج وبعد ٔأن یفرغ مد�ر املرشوع من ٕاجراء التقيمي، جيب اع�د التقر�ر من ق 
، وشعبة الشؤون املالیة. ومن ّمث فٕان معلیة إالقفال يه شعبة ٔأداء الرب�مج واملزيانیةاملعين، و 

معلیة نوعیة ومالیة يف الوقت نفسه، وتقتيض �كر�س ما �كفي من الوقت هبدف ضامن جودة 
 النتاجئ املتو�اة.

الفقرات اليت �س�بق التوصیات أ�قفلت ووّحضت إالدارة ٔأن املشاریع الثالث املُشار ٕا�هيا يف 
 .2018رمسیًا يف مایو 

أ�رصدة  ونُقلت ،هذه املرشو�ات أ��لقت
املتبقية ٕاىل احتیاطیات مرتامكة �ىل النحو 

 .�ىل البیا�ت املالیة 23الوارد يف املالحظة 

 منفذة ��اكمل
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2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#3 

ٔأن تضع إالدارة اسرتاتیجیة حمددة  رضورة
هداف النضامم الب�ان �ىل ٔأساس ا�ٔ 

 حمور �ركزي ٕاقلميي.

 

  تنعكس �سرتاتیجیة يف خطة مدرید �سرتاتیجیة.و ٕادارة الویبو هذه التوصیة.  قبلت

 

 منفذة ��اكمل وننظر يف تنفيذ التوصیة. �لرد، ٔأحطنا �لام

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#4 

ٔأن تلزتم إالدارة �ٕالطار الزمين احملدد يف 
وثیقة الرب�مج واملزيانیة للثنائیة 

لفحص الطلبات السلمية  2018/19
ومعاجلهتا ومبواص� تعز�ز �ودها خلفض 

 الطلبات املرتامكة

، 2018يف �ام  معلیات نظام مدریدذ�رت إالدارة ٔأنه بفضل املوارد إالضافية املتوفرة يف شعبة 
ست معامالت مضن املس�تو�ت  ٔأصلاخنفض جحم الطلبات املعلقة وتقع ٔأربع معامالت من 

تعلیق ٔأهداف �دیدة مجلیع  �سرتاتیجیةتتوقع خطة مدرید . احملددة يف وثیقة الرب�مج واملزيانیة
 .2020املعامالت حبلول �ام 

سوف نعود ٕاىل و رتامك. الخنفاض ٔأحطنا �لام �
 منمراجعة معل مدرید يف وقت الحق 

 والیتنا.

 منفذة ��اكمل

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#5 

ٔأن جتري إالدارة، فضًال عن �رمجة 
املبادئ التوجهيیة �شأٔن التصنیف ٕاىل 

اللغات أ�خرى، حتلیًال ٔ�س�باب أ�خطاء 
اليت �رد يف الطلبات ؤأن تت�ذ تدابري 

 للتخفيف من ذ�.

ذ�رت ٕادارة الویبو ٔأهنا رشعت يف ٕاجراء حتلیل مفصل للم�الفات، حيث جيري حتلیلها حبسب 
 الفئات وحبسب أ�طراف املتعاقدة، لتقدمي معلومات �مة الختاذ املزید من إالجراءات.

 

 قيد التنفيذ إالدارة مس�مترة يف العمل.

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#6 

"ٔأن تضع إالدارة اسرتاتیجیة ومعایري 1"
وممارسات فضىل حمددة جيدًا خلدمة 

العمالء، �كون مدعومة بنظام تعقيبات 

�ل مدرید حبلول ذ�رت إالدارة ٔأنه من املقرر وضع س�یاسات ومعایري خلدمة العمالء �س ”1“
 .2018الربع الثالث من �ام 

 قيد التنفيذ إالدارة مس�مترة يف العمل.
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�ىل اجلودة، لتلبیة احتیا�ات فعال قامئ 
 العمالء بفعالیة.

"ونويص ٔأیضًا بأٔن جتري إالدارة 2"
دراسات اس�تقصائیة منتظمة للعمالء، 
حس�� ورد يف ميثاق �دمة العمالء، 

للحصول �ىل تعلیقات لتحسني اخلدمات 
 املقدمة هلم.

اللجنة التوجهيیة لتعلیقات العمالء يف الویبو ٔأن یمت ٕاجراء  وضعهتا يتال اخلطة وتتو�”2“
 .2019املسح التايل �الل النصف الثاين من �ام 

 

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#7 

ارة نويص بأٔن �س�ت�دم إالد "1"
ٔأدوات �كنولوجيا املعلومات ٕالجراء 
معلیات مراقبة اجلودة/ضامن اجلودة 

بفعالیة ؤأن جتري معلیة مراقبة اجلودة 
 بصفة دوریة كام هو منصوص �لیه.

"ٔأن تعمتد إالدارة  ٔأیضا س�یاسة ٕالجراء 2"
اس�تعراض دوري ملس�تو�ت اجلودة 

 املقبو�.

، ؤأنه 2018�مع مراقبة اجلودة بدٔأ يف �ام ذ�رت إالدارة ٔأن مرشوع ٕا�شاء مرشوع �اسويب 
قد مت تعیني حملل ٔأعامل للعمل يف هذا املرشوع �لتعاون الوثیق مع قسم اجلودة والتكنولوجيا. 

نظام معلومات ومن املقرر ٕاجراء التحسينات الالزمة للنظام احلايل لتكنولوجيا املعلومات (
ٕاىل ٔأن ٕاطار ٕادارة اجلودة قامئ لتحقيق أ�هداف ). ؤأشارت إالدارة ٔأیضًا جسالت مدرید ا�ولیة

احملددة للجودة. وحيدد مد�ر الس�ل مس�تو�ت اجلودة املقبو� �لتعاون الوثیق مع رئيس قسم 
سيمت التخطیط � كجزء من منصة مدرید اجلدیدة اجلودة والتكنولوجيا حيث �ُراجع س�نوً�. 

 لتكنولوجيا املعلومات.

 

عند  املراجعة/�س�تعراضسنتعمق يف 
لتكنولوجيا  ةمدرید اجلدید منصة �شغیل

 املعلومات.

 قيد التنفيذ

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#8 

ٔأن تضع إالدارة اسرتاتیجیة طوی� أ��ل 
للموارد البرشیة لنظام مدرید من �الل 

التشاور وهبدف حتقيق توازن مالمئ بني 
 املوارد البرشیة ا�امئة واملرنة.

 قيد التنفيذ ٔأحطنا �لام �رد إالدارة. 2019إالدارة التوصیة، ومن املزمع �نهتاء من املسودة أ�وىل يف یونیو قبلت 



WO/PBC/30/4 
37 
 

 احلا� اخلار�احلسا�ت راجع م رأٔي 2019تعلیقات إالدارة �ىل احلا�: أٔ�ریل  ملخص التوصیة املرجع السابق

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#9 

ٔأن �س�تعرض إالدارة هیلك الرسوم احلايل 
هبدف جعل احتاد مدرید قامئًا بذاته، بعد 
تقيمي تأٔثريه �ىل انضامم ٔأعضاء �دد و�ىل 

 مدرید. اس�ت�دام نظام

قبلت ٕادارة الویبو التوصیة. وذ�رت ٔأن اس�تعراض هیلك رسوم نظام مدرید هو من أ�عامل 
املقررة يف منتصف املدة حسب �ارطة الطریق املنق�ة للفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين 

 رطة الطریق لفریق معل مدرید.اجزء من � لنظام مدرید.

 

 نفيذقيد الت  ٔأحطنا �لام �رد إالدارة.

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#10 

نويص بأٔن جتري إالدارة حتلیًال مفصًال 
نظام معلومات جسالت مدرید ٔ�داء ل 
، مبا يف ذ� النظر يف ٔأي ا�ولیة

ٕاخفاقات ممكنة يف املساء�، الس�ت�الص 
ا�روس املس�تفادة، وبأٔن تبلغ ٔأیضًا 

 امجلعیة العامة بذ�.

، ظام معلومات جسالت مدرید ا�ولیةس�تعراض تقين لنذ�رت إالدارة ٔأنه من املقرر ٕاجراء ا
 ا�ي یدمع �الیًا مجیع معلیات جسالت مدرید، يف ٕاطار مرشوع منصة مدرید املقبل.

املراجعة اخلارجية للحسا�ت، ٔأشارت إالدارة ٕاىل ٔأنّه �لرمغ من  مرشوع تقر�رويف تعلیقاهتا �ىل 
 - نظام معلومات جسالت مدرید ا�ولیةٔأن مشألك إالنتاج اليت طرٔأت مبارشة عقب ٕاطالق 

 -وهو ٔأمر مأٔلوف �لنس�بة ٕاىل مر�� تدشني مرشوع لتكنولوجيا املعلومات مبثل هذا الُبعد 
رامك املعامالت، فٕان النظام اكن مس�تقرًا واس�توىف املتطلبات اكنت لها تبعات موثقة جيدًا �ىل �

، وجتاوز إالنتاج منذئٍذ مس�تو�ت الهدف احملدد. وتأٔكّد ذ� 2016التشغیلیة قبل هنایة �ام 
هو نظام �كنولوجيا املعلومات احلايل لس�ل مدرید  نظام معلومات جسالت مدرید ا�ولیة�كون 

من حيث الطلبات اجلدیدة وما یتعلق هبا من  2017ا�ي جسل ٔأرقامًا قياس�یة مطلقة يف �ام 
�رتبت عنه  جسالت مدرید ا�ولیةإالطالق أ�ويل لنظام معامالت. و��، و�لرمغ من ٔأن 

ت املرتامكة، فٕان النظام اس�تقّر مع هنایة �ام تأٔ�ريات �شغیلیة مؤقتة وز�دة مؤقتة يف املعامال
.ٕاىل املس�تو�ت اليت اكن �لهيا قبل 2017و�اد خمزون املعامالت املعلقة يف نومفرب  2016

 ٕاطالق النظام.

وقُّدم ٕاىل ا�ول  2015یولیو  7وأ��ّد تقر�ر هنايئ عن مرشوع حتدیث �كنولوجيا املعلومات يف 
�الل ا�ورة التاسعة وأ�ربعني مجلعیة احتاد مدرید املنعقدة  MM/A/49/1 أ�عضاء يف الوثیقة

. وتتضمن ت� الوثیقة معلومات عن نتاجئ املرشوع، ٕاضافة ٕاىل 2015ٔأكتو�ر  14ٕاىل  5من 

نظام  وسنس�تعرضإالدارة  �رد ٔأحطنا �لام
مدرید لتكنولوجيا املعلومات اجلدید عند 

 .�شغی�

 منفذة ��اكمل
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توصیات ٕالد�ال حتسينات يف املس�تقبل، كام قُّدمت الوثیقة ٕاىل مراجعي احلسا�ت اخلارجيني. 
 وارد يفلك رمسي بذ� التقر�ر ا�هنايئ �ىل النحو الؤأ�اطت مجعیة احتاد مدرید �لامً �ش

. وّمت اس�تكامل تقر�ر عن ٕاقفال مرشوع اختبار و�رش MM/A/49/5 الوثیقة من 9 الفقرة
جسالت مدرید ا�ولیة، یتضمن ا�روس املس�ت�لصة من هذا  نظاممن نُسخ الالحقة ال 

 املرشوع املنفصل.

 مدرید اجلدیدة لتكنولوجيا املعلومات ا�روس املس�تفادة يف التخطیط ملنصة تُدرج

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#11 

ن �س�تمكل الویبو تنظیف قا�دة بیا�ت أٔ 
نظام إالدارة املتاكم� لضامن ٔأن متثل 

 التفاصیل الفعلیة لٔ�صول.

العدد الكبري من احلاالت الشاذة وسوء " 1قبلت إالدارة التوصیة، مشرية ٕاىل ما یيل: "
املتعلقة �لبیا�ت  ظام إالدارة املتاكم� للمعلوماتاس�ت�دام بعض احلقول يف قا�دة بیا�ت ن

اجلهود الكبرية اليت بُذلت  "2، و"كام مت ٕاد�الها ٔأو تزنیلها �مجل� منذ �دة س�نواتالتارخيیة، 
واكنت لتطهري البیا�ت بصورة مر�لیة والتوفيق بني التفاصیل املهمة.  17-2016�الل الثنائیة 

بقى ت س  املسأٔ�ٔأن ٕاىل اخلار� �الل فرتة املراجعة  احلسا�ت مراجع اسرتعت انتباهإالدارة قد 
احلقول الصحی�ة قد  أ�شري ٕاىل ٔأن، �ٕالضافة ٕاىل ذ�و. 2018قيد التنفيذ حىت هنایة �ام 

بعض  ٕاىل بنسق ٕا�سل معلیة تزنیلها يف �داول بیا�تٔأفضت اس�ُت�دمت يف قا�دة البیا�ت، و 
مشلكة "التحویل بني أ�نظمة"، بدًال وقوع التحوالت �ري الصحی�ة يف ٔأسامء احلقول (و�لتايل 

 قوا�د البیا�ت �ري الصحی�ة"). مد�التمن مشلكة "

ٔأو�ه ) مراجعة شام� للمد�الت اليت یبدو ٔأهنا حتتوي �ىل 1خطة العمل ما یيل: (تضمنت 
تحقق ال ) 2)، (�ري متا�ة ، وا�دة تلو أ�خرى، بطریقة یدویة (ٕاماكنیة للتشغیل ا�ٓيلقصور

تنس�یق ال ) مشاركة �ات 3ادي مع خشص وا�د مسؤول يف الو�دات الرئيس�یة املعنیة، و (امل
من هنایة  . بدءارب�مجمن و�دات ال) ا�صصة �لك و�دة PMFP( ليف و�دة ٕادارة أ�صو 

 .2018�ام 

ٔأحطنا �لام �لعمل ا�ي امكلته إالدارة، 
 و�لرد املفصل.

 منفذة ��اكمل
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منصة إاللكرتونیة �آلیة تيسري لل العمل املتعلق �لوضع (املرجع الزمين  ، اكمتل2017د�سمرب  يف
٪ من املوثوقية، وهو ٔأقىص �د ميكن توقعه 97 بدر�ة تصل ٕاىل) TFM (2018( التكنولوجيا

 �لكفة موارد �ري متناس�بة. �شلك معقول دون �كبد

يف  قصورجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن هناك �س�بة صغرية من العنارص ال ميكن استبعاد خطر �دوث 
 املد��نظًرا لطبیعة املسأٔ� ومدى البیا�ت ، ، ال تنهتيي وتنتقل من �ام ٕاىل أٓخرإاد�ال بیا�هت

 یدوً�. و�ريها من التد�الت.

نظام إالدارة  ٔأثناء معلیة التزنیل من هاف ااكتش ومت شاهبا قصوراليت االت احلٔأ�ًريا، مت تصحیح 
 ..2019الربع أ�ول من  يف ٕا�سل �دول ٕاىل )AIMSاملتاكم� (

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#12 

ٔأن �س�تمكل الویبو توس�مي أ�صول اليت 
واليت ینبغي توس�ميها حسب  تقبل التوس�مي

التعل�ت إالداریة، ومل یمت توس�ميها ٕاىل 
ا�ٓن، �ىل ٔأن یمت ذ� يف ٕاطار حمدد 

 زمنیًا.

قبلت إالدارة التوصیة، مشرية ٕاىل ٔأنه ف� یتعلق ٕاىل البیا�ت التارخيیة، فقد خضعت ٔأو�ه �دم 
�لنس�بة للعدید من  نيالعامني املاضی��ساق واحلاالت الشاذة للتثبيت والتصحیح طوال 

 .معال قيد إالجنازأ�صول. وال �زال املسأٔ� 

شفرة اخلطوط ) مراجعة شام� لٕالد�االت اليت مل تُظهر 1تضمنت خطة العمل ما یيل: (
ٕاماكنیة  ال تتوفربطریقة یدویة ( من العنارص لك عنرصمن ) التحقق املادي 2، (العمودیة

) اعتباًرا من هنایة �ام 3للتشغیل ا�ٓيل) مع مسؤول وا�د يف الو�دات الرئيس�یة املعنیة و (
 بنظام إالدارة املتاكم� مشاركة املنسق املعين ٕ�دارة املمت�اكت يف و�دة ٕادارة أ�صول 2018

)PMFP.ا�صص �لك و�دة �ر�مج ( 

العمل املتعلق �لوضع (املرجع الزمين املنصة إاللكرتونیة �آلیة تيسري  ، اكمتل2017د�سمرب  يف
٪ من املوثوقية، وهو ٔأقىص �د ميكن توقعه 97 بدر�ة تصل ٕاىل) TFM (2018( التكنولوجيا

 �شلك معقول دون �كبد �لكفة موارد �ري متناس�بة.

 منفذة ��اكمل ٔأحطنا �لام �رد إالدارة.
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ال  ،من �ام ٕاىل أٓخرال تنهتيي وتنتقل  التسو�ت جتدر إالشارة ٕاىل ٔأن هناك �س�بة صغرية من
يف ٕاد�ال البیا�ت (املقّدر بأٔكرث من شهر وا�د) يف تثبيت  التأٔخر بعضميكن استبعاد 

نفص� يف مرا�ل ا�تلفة امل التد�الت و نظًرا لطبیعة املسأٔ� شفرة اخلطوط العمودیة،  ملصقات
 خمتلفة.

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#13 

ٔأن �س�تمكل ٕادارة الویبو، يف ٕاطار زمين 
حمدد، حتدیث املعلومات الواردة يف قا�دة 

البیا�ت ف� خيص البنود املتبقية اليت 
 توصف بأٔهنا مصنفات فنیة. 

وقت ٕاجراء املراجعة، يف ٔأن العدد املتبقي من البنود املعنیة، قبلت إالدارة التوصیة، مشرية ٕاىل 
 26إالدارة ٔأن ٔأكّدت هذه الوثیقة،  �رخي يفبند. و 500�زید �ىل  من ٕاجاميل ما 29بلغ بندًا 

يف قا�دة قد ُ�ّدثت ��اكمل  –واليت تعترب مبثابة مصنفات  – 29بندًا من ت� البنود الـ
، ؤأنه یلزم ٕاجراء مزید من الت�لیل لت�دید ما ٕاذا اكن ميكن �سجیل منذ ذ� احلني البیا�ت

 ، و�یفية القيام بذ�.قا�دة البیا�ت البنود الثالثة املتبقية يف

ٔ�عامل فنیة مزیًدا من الت�لیل:  وصفها اليت یقتيضلثالثة اعنارص ال  �ىل ،خطة العملتقترص 
العام.  جملُس املعایري احملاسبية ا�ولیة للقطاع ٕاطاريف اليت یمت التوصل ٕا�هيا  �س�تنتا�ات اتظار

IPSASB)،(  النظر املشرتكة ف� یتعلق بفئات أ�صول من و�ات  یتس�ىن �س�تفادةحىت
 البنية التحتیة للمبىن).ٕاىل  مثبتةالرتاثیة اليت لها خصائص معینة (مثل، �سبب حقيقة ٔأهنا 

ٔأحطنا �لام �لتقدم احملرز، وحنیل إالدارة ٕاىل 
التعلیق ا�ي قدمناه �شأٔن أ�صول الرتاثیة 

 ٔأ�اله.

 منفذة ��اكمل

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#14 

ٔأن حتدد ٕادارة الویبو املصنفات  "1"
الفنیة املفقودة ؤأن جتري حتدیثًا لقا�دة 

بیا�هتا؛ وٕاذا تعذر حتدید املصنفات 
املفقودة، ميكن ٕا�داد تقر�ر مالمئ هبذا 

 الشأٔن للجمعیة العامة.
ونويص ٔأیضًا بأٔن جتري إالدارة تقي�ً  "2"

للم�اطر ؤأن �س�تعرض التدابري القامئة 
لتقيمي ما ٕاذا اكن من الرضوري اختاذ 

تود إالدارة إالشارة ٕاىل ٔأن املصنفات الفنیة قد ُجسّلت �ىل ٔأمكل و�ه يف قا�دة البیا�ت، كام 
التحقق ، و�� مل یّمت العثور �لهيا �الل معلیة 2017 ث البیا�ت يف د�سمربجرى حتدی

. وتواصل إالدارة "البحث" عن ٔأیة مصنفات فنیة "مل یُعرث 2017اليت أ�جریت يف ٔأكتو�ر  املادي
�لهيا" (وجتدر إالشارة ٕاىل ٔأن املصنف قد �كون يف �ري ماكنه بصورة مؤقتة، وهو ما ٔأكّدته 

و�ُرفع تقار�ر �شأٔن مسائل من هذا القبیل من �الل معلیات إالقفال املايل  �االت سابقة).
 الس�نویة.

 منفذة ��اكمل �لام �رد إالدارة.ٔأحطنا 



WO/PBC/30/4 
41 
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تدابري ٔأمنیة/تدابري حامیة ٕاضافية 
 للمصنفات الفنیة.

التدابري املناس�بة  وستُت�ذقيد التنفيذ �لفعل،  انا ٔأهنت ؤأبلغ  "،2" 14قبلت إالدارة التوصیة 
 من املتوقع �نهتاء من املراجعة قبل هنایة العام.و حسب املراجعة مبجرد �نهتاء. 

2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#15 

 �ىل ٕادارة الویبو ٔأن:

 " حتدد املصنفات املفقودة؛1"

" واس�تعراض توصیات تقر�ر التحقق 2"
املادي الصادر عن الواك� اخلارجية 

واس�تكامل ٔأي ٕاجراءات متابعة مناس�بة 
 ٕاطار زمين حمدد. يف

 

 

 

 یة.قبلت ٕادارة الویبو هذه التوص 

تمت لك معلیة حتقق ( يف) مواص� البحث عن العنارص املفقودة 1تتضمن خطة العمل ما یيل: (
 تعدلعنارص اليت وف� یتعلق �) 2)، (حسب احلا�ةدوریة يف هنایة لك �ام، ٔأو بصورة 

ٕاجراًء  اقرتح یقدممل یمت العثور �ىل العنرص بعد �امني متتالیني �ىل أ�قل، ، ٕاذا فنیة مصنفات
املمت�اكت" حبیث �ُسمح � ٕ�زا� العنرص من قامئة  مراقبة"جملس ٕاىل  الترصف يف املمت�اكت

یُطلب منه البحث عنه. جتدر إالشارة ٕاىل ٔأن هناك �س�بة  وال"العنارص املوجودة يف اخلدمة" 
 يفيف وقت ٔأو  ال یمت العثور �لهيااليت  ،من س�نة ٕاىل ٔأخرى وتنتقلصغرية من العنارص ال تنهتيي 

 ا�تلفة والتد�الت أ�خرى. یدو� املد�� أٓخر، نظًرا لطبیعة املسأٔ� ومدى البیا�ت

دوریة اليت تمت بصورة  لك معلیة حتقق ( يف "1"ٕاضافة ٕاىل ذ�، تتضمن خطة العمل ما یيل: 
واملواقع وٕامتا�ا  ومن املتعهد�ن)، یمت التحقق من أ�وصاف حسب احلا�ةيف هنایة لك �ام، ٔأو 

 فائقة يف نظام إالدارة املتاكم� جبودةصور العنارص  مع ٕادراجصحیحها، حسب احلا�ة، ٔأو ت 
)AIMS( ،"2"  ُيف موضع ميكن الوصول ٕالیه يف هذا  شفرة اخلطوط العمودیةثبت ملصقات ت

یمت  "3"، نظام إالدارة املتاكم�البند، وٕاذا مل �كن ذ� ممكنًا، یمت تضمني صورة للعنرص يف 
الشفرة دیدة (ٔأفضل جودة) يف احلاالت اليت مت فهيا مسح اجل اخلطوط العمودیةشفرة تثبيت 

ال  اليت العنارصمن . جتدر إالشارة ٕاىل ٔأن هناك �س�بة صغرية اليت یتعذر قراءهتاالقدمية ٔأو 
�ٔكرث من شهر  �شأٔهناتأٔ�ري ال اليت قد یمت اختاذ بعض ٕاجراءات ، و تنهتيي من س�نة ٕاىل ٔأخرى

 ومدى املوارد ا�صصة �. املامرسة،وا�د، واليت ینبغي اعتبارها معقو� ومقبو� يف ضوء طبیعة 

ٔأحطنا �لام �رد إالدارة، وُوضعت خطة معل 
 مناس�بة.

 منفذة ��اكمل
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2017 
(WO/PBC/28/4) 

R#16 

ٔأن تضع الویبو خطة مناس�بة لتنفيذ 
لعام التوصیات املتبقية من تقر�ر اخلبري 

لتحسني النفاذ املادي ٕاىل  2012
 الویبو. مجمع

 

 قبلت إالدارة التوصیة.

، منح والیة حمددة 2019) حبلول هنایة الربع الثاين من �ام 1تتضمن خطة العمل ما یيل: (
عقب مناقصة  2018للمهندس املعامري املتخصص ا�ي تعاقدت معه الویبو يف هنایة �ام 

آلیة التنفيذ املقرت�2019هنایة الربع الثالث من �ام ) حبلول 2( ؛2018�ام  ٔأجریت من  ة، أ
) حبلول هنایة 3( ؛2012تقر�ر اخلرباء لعام يف املهندس املعامري ف� یتعلق �لتوصیات املتبقية 

، مراجعة الویبو �آلیة التنفيذ املقرت�ة، وعند �قتضاء، قبول 2019الربع أ��ري من �ام 
 ولویة والتلكفة املقدرة وإالطار الزمين.ٕاجراءات التنفيذ وفقًا ل�ٔ 

ٔأحطنا �لام �رد إالدارة، وُوضعت خطة معل 
 مناس�بة.

 قيد التنفيذ



 

 

A 

 
WO/PBC/30/4 ADD. 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019یونیو  25التارخي: 

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثون الدورة
 2019 یولیو 12ٕاىل  8جنیف، من 

 إضافة إىل تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

 أ�مانة من ٕا�داد

) ردود ٕادارة الویبو �ىل التوصیات الصادرة عن مراجع احلسا�ت .WO/PBC/30/4 Addتتضمن هذه الوثیقة (
 ).WO/PBC/30/4اخلار�، كام يه مبّینة يف "تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار�" (الوثیقة 

[تيل ذ� ٕاضافة ٕاىل تقر�ر مراجع احلسا�ت 
اخلار�]
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 ردود ٕادارة الویبو �ىل التوصیات الصادرة عن مراجع احلسا�ت اخلار�

 إالدارة املالیة

 1التوصیة 

مع احلفاظ يف يف البیا�ت املالیة،  لیكون ٔأكرث ٕاجيازافصاح االٕ يف نطاق  والنظر ة،املالی اتتعلیقال �كو�ن  ٕا�ادة النظر يف
 املايل. إالبالغ�متثال ملعایري  الوقت نفسه �ىل

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 2التوصیة 

�فع احلسا�ت املس�تحقة القبض واحلسا�ت املس�تحقة ااملزيانیة لضامن حتلیل  مراقبة ملراجعة حسا�ت انتظاماهنج ٔأكرث  وضع
 .للتحصیل�نتظام، واختاذ إالجراءات التصحیحیة عند الرضورة للعنارص القدمية و/ ٔأو �ري القاب� 

 الرد

قبلت إالدارة هذه التوصیة. وستنظر إالدارة يف هنجها ٕازاء مراجعة حسا�ت مراقبة املزيانیة لضامن اك�� وتوثیقه �ىل النحو 
 التام مبا ميكّن من امليض قدما.

 ة والضام�تاحلومك

 3التوصیة 

، ودجمها يف بيئة هتامراقبو  هتاأ�ساس�یة ؤأمتت املؤسس�یةتعز�ز العملیات يف أ�دوات الت�لیلیة لالس�تفادة من سرتاتیجیة اضع و 
 دمع بیان الرقابة ا�ا�لیة.ی دلیالبوصفها  الرقابة

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.
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 4التوصیة 

اليت  مما یتيح �س�تفادة من النتاجئشعبة الرقابة ا�ا�لیة مع الفرتة املالیة، ل تقار�ر ال تخطیط وٕا�داد ال يف مواءمة دورة  النظر
 .بیان الرقابة ا�ا�لیةضام�ت تتوصل ٕا�هيا يف 

 الرد

املواءمة، س�ُیقدم تقبل شعبة الرقابة ا�ا�لیة هذه التوصیة. ولكن ینبغي �نتباه ٕاىل ٔأنه �الل الفرتة �نتقالیة الالزمة لت� 
) ٔ�غراض دورات 2019ٕاىل د�سمرب  2019ٔأشهر (من یولیو  6ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانیة وامجلعیة العامة تقر�ر عن 

 .2020 �ام

 إالدارة القامئة �ىل النتاجئ واملوارد البرشیة

 5التوصیة 

ٔأن التقار�ر ا�ا�لیة تتضمن املؤرشات  لضامنا�ا�يل، التبلیغ ٕاطار مع مراجعة النطاق ملواءمة ٕاطار إالدارة القامئة �ىل النتاجئ 
مواءمة املراقبة ا�ا�لیة مع ٔأولو�ت أ�داء واملؤرشات احملددة يف الرب�مج و املس�ت�دمة يف معلیة إالدارة القامئة �ىل النتاجئ. 

 و�سجیل التقدم احملرز يف تنفيذ خطط العمل �نتظام. ،واملزيانیة

 الرد

 ارة هذه التوصیة.قبلت إالد

 6التوصیة 

مناسب ملواءمة أ��شطة مع أ�هداف  متوازنة �ىل حنؤأن مؤرشات أ�داء الرئيس�یة �لك �ر�مج حتتوي �ىل تدابري  ضامن
 �سرتاتیجیة.

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 7التوصیة 

�ىل قدرهتا اء يف مر�� تصممي املؤرشات، للتأٔكد من اس�ت�دا�ا ٕالثبات أ�د املزمعاجلوانب العملیة ٔ�نظمة البیا�ت  دراسة
 .2020/21 للثنائیة بقوة يف بدایة الرب�مج واملزيانیة هامجع مؤرشات أ�داء الرئيس�یة وقياس 

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.
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 8التوصیة 

يف املائة من  100 أ�داء�كون  عندما ،املس�تقبل يف ��اكمل" لٕالبالغ عن أ�داء ٕاىل ا�ول أ�عضاء حتقق" معیار اس�ت�دم
 .�ىل أ�قل ،القمي املس�هتدفة

 الرد

یُعد تقيمي حتقيق املؤرشات مضن نطاق ما من املامرسات الشائع اتباعها يف إالدارة القامئة �ىل النتاجئ. و�لتايل ستنظر إالدارة 
 بتعمق يف هذه التوصیة.

 9التوصیة 

احلالیة التقدم احملرز يف معاجلة أ�ولو�ت أ�ربع احملددة يف اسرتاتیجیة املوارد  تقيمي ٕاىل ٔأي مدى تقيس مؤرشات أ�داء
 .قياسا سل�، هبدف تطو�ر مؤرشات �دیدة ٔأو بدی�، حيث تو�د ٕاما ثغرات �برية ٔأو �ركزي مفرط 21-2017البرشیة 

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 10التوصیة 

ٔأن تعكس  أ�داء يف الرب�مج واملزيانیة ميكن ل�ول أ�عضاء تفسريها "مبفردها"؛ و(ب)ضامن وجود (ٔأ) �افظة ملؤرشات 
 .أ�سس املرجعیة وأ�هداف بصورة حقيقية التقدم احملرز بني الثنائیات

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 11التوصیة 

عن التقدم احملرز (ومؤرشات مبكرة لتقيمي  تبلیغوال ، 2018رصد تنفيذ إالجراءات الواردة يف خطة معل �اكفؤ اجلنسني لعام 
 أ��ر) يف تقار�ر املوارد البرشیة املس�تقبلیة.

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 12التوصیة 

 التعاون مع ا�ول أ�عضاء ٕالزا� اللبس حول ا�متثیل اجلغرايف للقوى العام�.

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.
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 13التوصیة 

ؤأولو�ت اسرتاتیجیة  ،ليب احتیا�ات العمل احلالیةت ا، للتأٔكد من ٔأهناليت تقد�ا اتفعالیة التدریبدى ممراجعة 
 .املواهب ٕادارة

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 14التوصیة 

مواطن  وحتدید املو�ه، لتدریبل ، �وس�ی� يف التدریباتعالمات تقيمي أ�داء ل اس�ت�دام املدى ا�اكملالتأٔكد من 
 .أ�داء ضعف

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 15التوصیة 

ٔأكرب من املساء�  قدر تنطوي �ىلمتوسط غیاب املوظفني، وٕاد�ال ٔأسالیب املامرسة اجلیدة اليت  تقلیصالنظر يف طرق 
 ، مبا يف ذ� النظر يف مقابالت العودة ٕاىل العمل.املريض التغیبعن 

 الرد

 وصیة.قبلت إالدارة هذه الت

 16التوصیة 

واسعة من قضا�  طائفةلقياس تصورات املوظفني حول  املرجعي س�نوي للموظفني للتأٔكد من أ�ساس اس�تقصاءٕاجراء 
تقيمي س�تقصاء ميكن لالو فعالیة س�یاسة املوارد البرشیة وتنفيذها.  وقياس ،املوارد البرشیة اليت تدمع أ�هداف �سرتاتیجیة

والتحرش يف ماكن العمل وإالدارة والشفافية وقياس تصورات املوظفني حول ا�مع  هطو�ر والرفاموضو�ات مثل التحفزي والت
 مثل املوارد البرشیة. ،متكنيا� املقدم من وظائف 

 الرد

 قبلت إالدارة هذه التوصیة.

 [هنایة الوثیقة]
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