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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
ىل  14جنيف، من   2015 سبمترب 18اإ

 
 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

عدادمن  مانة اإ  الأ

 :تش متل هذه الوثيقة عىل العنارص التالية .1

راِجع احلساابت املس تقل اذلي حيتوي عىل رأأي مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن البياانت املالية تقرير م "1"
 ؛2014ديسمرب  31للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( للس نة املنهتية يف 

ىل  2014 اريج للس نة املاليةراِجع احلساابت اخلموتقرير  "2" م اإ وامخلسني  اخلامسةالاجامتعات  سلسةلاملُقدَّ
ل" املعروف أأيضًا ابمس)ويبو ادلول الأعضاء يف ال مجلعيات راجع مويتضمن هذا التقرير توصيات "(. التقرير املُطوَّ

 ؛2014/2015ل الس نة اليت ُأجريت خال الثالثاحلساابت اخلاريج الناجتة عن املراجعات 

 ردود من أأمانة الويبو عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج؛و  "3"

 من املدير العام. لويبو للرقابة ادلاخلية، ُموقَّعا بيانو  "4"
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 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .2

الربانمج واملزيانية امجلعية  أأوصت جلنة .3
عضاء يف الويبو العامة  وسائر مجعيات ادلول الأ

بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج ابلإحاطة علاًم 
 (.WO/PBC/24/5 )الوثيقة

[مراجع احلساابت اخلاريج ييل ذكل تقرير]
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 احلساابت املس تقل جعرامتقرير 

ىل  اإ

 امجلعية العامة

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 املالية تقرير عن البياانت

املايل  الوضعقة اخلاصة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، واليت تتكون من بيان فلقد راجعنا البياانت املالية املر 

 اتت يف صايف الأصول، وبيان التدفقرياياملنهتية، وبيان التغ  2014 ، وبيان الأداء املايل لس نة2014 ديسمرب 31يف 

للفرتة املالية املنهتية يف  ومالحظات عىل البياانت املالية املزيانية واملبال  الفعلية،املدرجة يف بال  امل النقدي، وبيان مقارنة 

 .2014 ديسمرب 31

 مسؤولية الإدارة عن البياانت املالية

كام ذِكر يف املالحظات عىل البياانت املالية، أأعُدت هذه البياانت املالية وما أأرفق هبا من جداول ومالحظات عىل 

عداد هذه  مسؤوةل الإدارةو . للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العامأأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل وفقًا  عن اإ

عداد البياانت املالية )أأ( املسؤولية تشمل:  ا عرضًا نزهيًا. وهذهِضهالبياانت املالية وعر  وضع الضوابط ادلاخلية املتعلقة ابإ

وتنفيذ هذه  ،عرضًا نزهياً  وعرضها – غري املقصود أأو اخلطأأ  الغشالناجتة عن  سواء –اخلالية من الأخطاء اجلوهرية 

والقيام بتقديرات حماسبية تكون  )ج( ؛واختيار الس ياسات احملاسبية املالمئة وتطبيقها )ب( ؛والمتّسك هباالضوابط 

 هذه الظروف. معقوةل يف

 احلساابت جعراممسؤولية 

ىل مراجعتنا للحساابت. وقد راجعنا احلساابت وفقًا للمعايري يتنا يه مسؤول  بداء رأأي يف هذه البياانت املالية استنادًا اإ اإ

 بغية جنرهيامعلية املراجعة و ط خنطتكل املعايري أأن نلزتم ابملتطلبات الأخالقية، وأأن  قتيضادلولية ملراجعة احلساابت. وت 

ىل   معقول بشأأن خلو البياانت املالية من الأخطاء اجلوهرية. ضامنالتوصل اإ

ىل أأدةل تدقيقية عىل املبال  والإفصاحات الواردة يف البياانوتنطوي  جراءات للتوصل اإ ت مراجعة احلساابت عىل اختاذ اإ

ورود أأخطاء جوهرية يف و عىل تقدير مراجع احلساابت، مبا يف ذكل تقيمي خماطر تارة تعمتد الإجراءات امل املالية. و 

راعي مراجع احلساابت الضوابط ي. وعند تقيمي تكل املاطر، غري املقصود أأو اخلطأأ  الغشسواء بسبب  - البياانت املالية

عداد الكيان للبياان جراءات املراجعة املناس بة يفت املالية وعرضها عرضًا نزهيًا من أأجل وضع ادلاخلية املتعلقة ابإ هذه  اإ
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بداء رأأي يف فعالية الضواب احلساابت أأيضًا تقيمي  ط ادلاخلية للكيان. وتشمل مراجعةالظروف، ولكن ليس لغرض اإ

ضافةية اليت قولية التقديرات احملاسب قعمومدى  ،مةتخدس  مالءمة الس ياسات احملاسبية امل  مدى ىل  امت هبا الإدارة، اإ اإ

 املالية. تقيمي العرض الإجاميل للبياانت

ليه من أأدةل  ليه رأأي  تدقيقيةونعتقد أأن ما توصلنا اإ  حساابت.راجعي مك نااكٍف ومناسٍب لأن يكون أأساسًا يستند اإ

 الرأأي

املايل  وأأداءها 2014 ديسمرب 31املايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف  الوضعتعرض هذه البياانت املالية، يف رأأينا، 

ىل  2014 يناير 1وتدفقاهتا النقدية للفرتة من  للمعايري وفقًا  عرضًا نزهيًا من مجيع النوايح اجلوهرية 2014 ديسمرب 31اإ

 .احملاسبية ادلولية للقطاع العام

 والتنظميية الأخرىتقرير عن املتطلبات القانونية 

ضاف، نرى ىل ذكل ةاإ ىل علمنا ،اإ طار  ،أأن معامالت املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت منت اإ أأو اليت حفصناها يف اإ

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

 عن مراجعتنا حلساابت املنظمة العاملية للملكية لً ران أأيضًا تقريرًا مطوّ من النظام املايل ولحئته، أأصد 10.8 ووفقًا للامدة

 الفكرية.

 
 شايش اكنت شريما

 للهند املراقب املايل ومراجع احلساابت العام

 مراجع احلساابت اخلاريج

 نيودلهيي، الهند

 2015 يوليو 7
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 مكتب

 املراقب املايل

 ومراجع احلساابت العام

 للهند
 

 

ىل توفري ضامانت مس تقةل و هتدف  ضافة مراجعتنا اإ اإ

دارة املنظمة العاملية للملكية الفكرية من  قمية ىل اإ اإ

 خالل تقدمي توصيات بنّاءة

 

 

 

 

 

 ـ :ملزيد من املعلومات يرىج التصال ب

س.  سوبرامانيان  الس يد/ ك. اإ

 (املدير العام )العالقات ادلولية

 ومراجع احلساابت العام للهند املايل املراقب مكتب

 ، دين داايل أأوابدهياي مارج9

 110124 -نيودلهيي، الهند 

 :الربيد الإلكرتوين

subramanianKS@cag.gov.in 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

 

ىل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني  اإ

 للجمعية العامة 

 

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 

 2014الس نة املالية عن 
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 1الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

 

 لص  امل

ليه املراقب املايل ومراجع احلساابت يعرض هذا التقرير ما توص .1 من نتاجئ هممة بعد مراجعة  العام للهندل اإ
البياانت املالية  راجعةعىل م . واش متلت املراجعة2014حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( للس نة املالية 

دارة املوارد البرشية يف الويبو. ،لويبول يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط ومراجعة للويبو،   ومراجعة قسم اإ

تعرض  ،2014 ديسمرب 31للحساابت، أأرى أأن البياانت املالية للفرتة املالية املنهتية يف عىل مراجعتنا  بناءو  .2
ىل  2014 يناير 1وأأداءها املايل خالل الفرتة من ، 2014 ديسمرب 31املايل للويبو يف  الوضع  2014 ديسمرب 31اإ

يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية  ظبتحفأأْدلَْينا برأأٍي غري مشفوع عرضًا نزهيًا من مجيع النوايح اجلوهرية. وذلكل 
 .2014 ديسمرب 31املنهتية يف 

 الإدارة املالية

مع قارنة ابملئة اابمل 145 قدرها بزايدة ،رنك سويرسيمليون ف 37 بل  افائض ،2014 عاميف الويبو  حققتو  .3
حساب يف  )معاهدة الرباءات( الرباءاتمعاهدة التعاون بشأأن  احتادل يرتجيحالعامل املبل  و . 2013 عام فائض

تأأثر الفائض/العجز يف الويبو ي ، وعىل هذا .(2013عام يف ملائة اب 124.5) ابملائة 106نس بة  2014 عاملفائض ال
 أأداء معاهدة الرباءات.عجز يف الفائض/ابل بصورة رئيس ية

يرادات الويبوارتفع و  .4 ىل ليصل  2013 يف عام مليون فرنك سويرسي 351 6منابملائة،  5.3بنس بة  مجموع اإ اإ
يرادات خاللت معاهدة الرباءات واكن. 2014 عام يف مليون فرنك سويرسي  370 18 ، 2014 عام أأكرب مصدر لالإ

ذ شلكت  ابملائة  7.7 بنس بة 2014املعاهدة يف عام املتأأتية من يرادات الإ  وازدادتئة من مجموع الإيرادات. اابمل 76اإ
  .2013 عام مع قارنةابمل

مع  قارنةابملابملائة  1 ابخنفاض قدرهمليون فرنك سويرسي،  333 2، بلغت مرصوفات الويبو 2014 ويف عام .5
أأكرب مرصوفات  نفقات املوظفني اكنت، طبيعة العمل اذلي اضطلعت به املنظمةل  ونظرا .2013 مرصوفات عام

ذ بلغت 2014املنظمة يف عام  املرصوفات، ابملائة من مجموع  64.9مليون فرنك سويرسي، مبا نسبته  216 4، اإ
 .2013ابملقارنة مع عام  2014يف عام ابملائة  1.1 قدرها وبزايدة

ىل نقدرو   .6 البياانت املالية للويبو لس نة  عىلدارة الإ  أأدخلهتااليت ات/التحسينات ري مالحظاتنا، التغي، استنادا اإ
2014. 

 الشؤون املالية

فرتات ب تتعلقمطالبات يتضمن احلساابت املدينة من رضائب الولايت املتحدة الأمريكية رصيد لحظنا أأن و .7
جراءات تعجلللويبو أأن  وميكن. بصورة منتظمة واملبال  املس تحقةاملطالبات  تسوية ه مل تمتأأن، كام قدمية  تسوية ابإ

 مع السلطات الرضيبية يف الولايت املتحدة. القامئةاملطالبات 

تعرتف  نرمغ أأن الأمم املتحدة لو ، للقطاع العام لمعايري احملاسبية ادلوليةللأمم املتحدة اس ياسة  طارلإ وفقا و  .8
ن، الرتاثيةصول لأ اب لحظنا أأن الويبو مل و. هامة تراثية صوللأ  دقيقاوصفا  تتضمنس  لقوامئ املاليةا املالحظات عىل فاإ

معليات أأن أأيضا لحظنا و. الفنية" املصنفاتمبا يف ذكل " الرتاثية،صول الأ عن تفاصيل  املاليةيف بياانهتا  تفصح
 ننا نشجعاإ و فنية".  مصنفاتعىل أأهنا " املصنفةبعض البنود  فقدب أأفادت 2014عام  يف أأجريت اليت ادياملتحقق ال 
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 2الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

الأمنية  اختاذ خطوات لتعزيز النظم ايف القوامئ املالية، وميكهن الرتاثيةصول الأ عن تفاصيل  الإفصاح عىلالويبو 
 .هذه الأصول ملزيد من اخلسائرتعرض  للحيلوةل دون

 نظام ختطيط املوارد املؤسس ية

اكن من ، مجموعات من املشاريعأأربعة ب يةوارد املؤسس  املتنفيذ نظام ختطيط يف الويبو  رشعت ،2010يف عام و .9
نظام حبلول الربع الثاين من ال مشاريع كمتل ت س  ، املعدلزمين الجدول لوفقا لو . 2015حبلول هناية عام  تنهتيياملقرر أأن 

س بعة مشاريع. ل  وبدأأ التشغيل الفعيل ،مرشوع واحد ُأجنز، نظامال قامئة  يف امدرج مرشوعا 19من بني و . 2016عام 
ىل جناز بعض املشاريعأأخت ونظرا اإ تعود الفوائد العامة اليت تقيمي  تعذرمرتابطة، من مشاريع يتأألف نظام ال  ولأن ،ر اإ

ذ نظامال تقيمي الفوائد العامة املس متدة من  تعذرالويبو أأنه  وأأكدتنظام. ال الويبو من  عىل  احملفظة العمل يفزال يل ؛ اإ
نناجاراي.  عىل  وأأيضااس تكشاف س بل للحد من التأأخري عىل مس توى املرشوع، يف الويبو  تس متر نويص بأأن واإ

جناز املرشوع  ، حىت يتس ىننظامال يف تنفيذ  احملفظةمس توى   املعدل.لجدول الزمين ل وفقااإ

طار نظام ختطيط من أأجل ا الواثئقدارة لإ الويبو نظام  ىدليكن مل و .10 وارد اململشاريع املضطلع هبا يف اإ
 للمشاركة يف  "WIKI" وييكموقع م خداس تُ ، ابملشاريععدم وجود مس تودع للواثئق املتعلقة  ظليف و. يةاملؤسس  

دار  هذه  عندما طلب املراجعو ، مل تنرش بعض الواثئق عىل وييكو. احلساابت مراجعمع و الواثئق مع موظفي الويبو ة اإ
ننا حنث الويب هتاضافابإ أأو  ،الربيد الإلكرتوين عن طريقالويبو  أأاتحهتا واثئقال ىل وييك. وذلكل، فاإ تعزيز نظام عىل و اإ

دارة   يف ماكن واحد. هبذا املرشوعاملتعلقة واثئق ابل لالحتفاظ ،الواثئقاإ

، كام أأن مرحةل من مراحل املرشوعلك خدمات  /تجنازااإ  عناكفية تفاصيل  تقدملحظنا أأن الويبو مل و .11
، القضاايعىل صعيد احملرز  تقدمال رصد من أأجل  وافيةتضمن تفاصيل ي لمشاريع مل ل الأس بوعي  املرحيلالتقرير 

ننا و . اء التعاقدي للعقداخلدمات، والالزتامات التعاقدية، واس تعراض الأد /جنازاتوالإ  دارة عىل حنث الويبو اإ تعزيز اإ
طار يف الوقت املناسب وسلس عىل حنو اخلدمات /الإجنازاتتسلمي بغية الرصد  اتالعقود وأ لي حمددة مراحل يف اإ

 .العقد تعديلب  فامي يتعلق التوثيق وتعزيز ،للمرشوع

  مضن، املوارد البرشيةوع مرش من  لمرحةل الأوىللس بوعي الأ  احلاةلفح  تقرير ب ،ختبارالا مقنا، عىل سبيلو  .12
ىل  حسمدون  ظلت القضاايأأن العديد من  انوجدو  ،يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط  . بوعاأأس   83لفرتة طويةل تصل اإ

دارة ُُيرمل وعالوة عىل ذكل،  أأمهيهتا  فهمبغية  ،للقضااياملرشوع أأي احتليل حساس ية  ةفرقأأ / نظامال مشاريع  مكتب اإ
جراء احتليل حساس ية أأن ت لويبو ل وميكن. حسب الأولوية وطأأهتا ختفيفو  ،للمرشوع ةالعام البنية الإداريةيف  نظر يف اإ

دارة مكتب جامتع أأثريت خالل االيت  للقضااي دارةجملس / نظامال مشاريع اإ  .أأمهيهتا حسباملرشوع  اإ

ىل س نواي  املقدم يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط ل التقرير املرحيل  تضمنو  .13 نة الربانمج واملزيانية مجموع النفقات جل اإ
لويبو ل وميكن. ء الرشاكءتقيمي أأداب  تعلقت أأية تفاصيل  منالتقرير  خلولحظنا ولتنفيذ. امللكفني ابرشاكء ال حنو املوهجة 

ىل  نياخلارجي ذالتنفي رشاكءأأداء  يُقمّيِ  تقدمي تقريرنظر يف أأن ت   بشأأنمجعيات ادلول الأعضاء كجزء من تقرير مرحيل اإ
 ية.وارد املؤسس  املتصطيط ل شامل تنفيذ نظام 

دارة املوارد البرشيةقسم   اإ

 هذاأأن نقدر  ومع أأننا. خارج اخلدمة اليت تقع حلوادثابط التأأمني املتعلقة اقسأأ  تدمعلحظنا أأن الويبو و .14
ننالموظفني، ل الاجامتعية خلدمات الرعايةمقياس  ىل ل املدفوعاتنرى أأن هذه  فاإ  رصحي يف الالحئة حمك تستند اإ

 .حلوادثهذه ال ط التأأمني اقسأأ وقف دمع أأن تُ  للويبو ميكنوابلتايل  ؛التنفيذية
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بغض النظر عن ماكن ، دول املرتبات املعمول به يف جنيفعىل أأساس جيتحدد  اةلبدل الاع مبل  وتبني أأن .15
عادة نويصو ذكل. عىل خالف تن  رمغ أأن الالحئة التنفيذية  ،الزوجمعل   جاميللإ حد  وضعممارسة  يفالنظر  ابإ

 .ولحئته ملوظفنيانظام مع  توافقمبا ي زوج لل اةلاملهنية لبدل الاع املاكسب

عانة الإُيار، وجدان حب  يتعلقفاميو  .16  املناسب.يف الوقت أأحاكم التعممي الإداري  اتباعه يتعني أأنالت اإ

 وظفنيامل اخضاعلويبو ل وميكنأأحاكم القواعد ذات الصةل.  اتباع عدم ،تعمل اللغاتبدل ب فامي يتعلق ، لحظناو .17
تقاهنم للإ  ملزيد من الامتحاانت عادة النظر يف ،لغات اليت حيصلون عهنا عىل البدلثبات اس مترار اإ تعمل بدل  منح واإ

 .تعيينه حبمك تقاان اتمااإ  ما غةلتقان اإ جديد يتطلب يف منصب  تعيينهقل املوظف أأو نعند  املس مترة اتاللغ

 الضوابط بتعزيزونويص . التعممي الإداريعدم الامتثال ملتطلبات  ،يف حالت العمل الإضايف ،لحظناو .18
 املتعلقة ابلعمل الإضايف.التعممي الإداري تطلبات مل  الامتثال الاكملادلاخلية لضامن 

الويبو  وبتعني عىلدفع بدل الوظيفة اخلاص. ب فامي يتعلق التنفيذية الالحئةلحظنا عدم الالزتام بن  وروح و .19
شهرا يف  12ك ر من لأ متديد بدل الوظيفة اخلاص ب  تأأذن عندما ،ةالالحئمن أأحاكم  3.22و  3.11 البندين اتباع

 ظروف اس تثنائية.
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 4الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

 مقدمة

 نطاق املراجعة وهنجها

ىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام  .1 للهند هممُة مراجعة حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية ُأس ِندت اإ
ىل  2012)الويبو( للس نوات املالية من  عىل موافقة ادلورة الأربعني )العادية العرشين( للجمعية العامة للويبو  بناءً  2017اإ

ىل  26اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  د نطاق املراجع2011 أأكتوبر 5سبمترب اإ من النظام  10.8 ة وفقًا للامدة. وحُيدَّ
 النظام. ذكلاملايل واملبادئ الواردة يف مرفق 

وفقًا خلطة مراجعة حساابت ُوِضعت عىل أأساس احتليل  2014 وقد ُأجرِيت مراجعة حساابت الس نة املالية .2
"نظام ختطيط املوارد مراجعة البياانت املالية للويبو، ومراجعة  ومشل معلنااملاطر اخلاص ابلويبو اذلي أأجريناه. 

دارة املوارد البرشية.ومراجعة  ،املؤسس ية" عندما لزم الأمر، واعُتِمد عىل أأعامل املراجعة ادلاخلية للحساابت،  فسم اإ
 .ااعامتدًا همنيً 

ل .3 هيم من خالل الرسائل ونُوِقش مع الإدارة ما أأسفرت عنه هذه املراجعات من نتاجئ هممة، وُأحيلت بعد ذكل اإ
ة ىل ا املُوهجَّ  لإدارة. ويرد يف هذا التقرير أأمه هذه النتاجئ، بعد جتميعها بشلك مناسب.اإ

 معايري مراجعة احلساابت

اليت و  ،ُأجرِيت مراجعة احلساابت وفقًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت الصادرة عن الااحتاد ادلويل للمحاس بني .4
والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية، ومعايري  ،وواكلهتا املتصصصة ،حدةاعمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت الأمم املت

من نظام الويبو املايل،  10.8واملادة ، مراجعة احلساابت للمنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت
 ايل.والاختصاصات الإضافية اليت تنظم مراجعة حساابت الويبو عىل النحو املُبنيَّ يف مرفق النظام امل

 الإدارة املالية

ومن  ،من أأجل التأأكد من عدم وجود أأخطاء جوهرية ،اش متلت مراجعتنا للحساابت عىل مراجعة للبياانت املاليةو  .5
استيفاء متطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. وقد اعمتدت الويبو املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف 

من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلقة ابلأدوات املالية خالل  30و 29و 28 املعايري رمق ، واعمتدت2010 س نة
 . 2013 س نة

 2014احلساابت يف البياانت املالية لعام  رأأي مراجع

َّين ُملكٌَّف، طبقً  .6 ن بداء الرأأي يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية  ااإ لختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج، ابإ
عن أأي َمواطن ضعف أأو أأخطاء  2014 . ومل تكشف مراجعُة البياانت املالية للفرتة املالية2014 ديسمرب 31املنهتية يف 

امتلها وحصهتا. وبناًء عىل ذكل، أأبديُت رأأاًي غري مشفوع أأعتربها جوهريًة فامي يتعلق بدقة البياانت املالية كلك ومدى اك
 .2014 ديسمرب 31بتحفظٍ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف 

 املؤرشات املالية الرئيس ية

 فامي ييل املؤرشات املالية الرئيس ية اجلديرة ابهامتم ادلول الأعضاء: .7
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 5الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

 الفائض/ العجز التشغييل

يرادات الويبو ومرصوفاهتا خالل العام.  الفائض/ميثل  .8 ا فائضحققت الويبو  ،2014 عامويف العجز الفرق بني اإ
فائض مع قارنة ابملابملائة  89 7زايدة و ، 2013 فائض عام ابملائة ابملقارنة مع 145بزايدة  ،مليون فرنك سويرسي 37 قدره

 .2012 عام

 

 يُعزى 2012و  2013 الأداء املايل يف عايم ابملقارنة مع ،2014وجدان أأن التحسن يف الأداء املايل يف عام و  .9

ىل زايدة  يرادات  مجموعملائة من اب 76 تشلكاليت  ،هدة الرباءاتمعاأأنشطة أأساسا اإ  .2014الويبو يف عام اإ
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 تحليل حبسب لك قطاعال 

 :قطاعاتالخمتلف  يفوالفائض/العجز  واملرصوفاتالإيرادات  وفامي ييل .10

 الفرناكت السويرسية( )املبال  بأ لف

 2014عام 

 الاشرتااكتمن  املموةل القطاع
ااحتاد معاهدة 

التعاون بشأأن 
 الرباءات

 حساابت خاصة ااحتاد لش بونة ااحتاد لهاي ااحتاد مدريد

281 318 18.817 الإيرادات  285 57  927 3  764 069 8  
17 560 املرصوفات  133 242  330 57  322 7  792 069 8  

1 257 الفائض/العجز  185 39  - 45 - 3 395 -28 0 
 2013عام 

19 277 الإيرادات  181 261  456 58  531 4  308 1  858 6  
19 068 املرصوفات  349 242  749 59  603 7  852 858 6  

18 832 209 الفائض/العجز  - 1 293 - 3 072 456 0 
 2012عام 

18 631 الإيرادات  183 253  54 329 3 442 390 7 021 
18 424 املرصوفات  232 104 56 159 6 854 734 7 021 

 0 344 - 412 3 - 830 1 - 079 21 217 الفائض/العجز
 2011عام 

 506 7 215 260 3 731 53 345 210 080 18 الإيرادات
 506 7 752 981 5 838 57 316 234 954 18 املرصوفات

 0 537 - 721 2 - 107 4 - 971 23- 874 -    الفائض/العجز

يرادات وبل  املعامل الرتجيحي جمل .11 ملائة اب 124.5) ،2014 عاميف فائض  ابملائة 106نس بة  معاهدة الرباءاتموع اإ
 عجز يف أأداء معاهدة الرباءات.الفائض/ابل بصورة رئيس يةتأأثر الفائض/العجز يف الويبو ي ، وعىل هذا (.2013عام يف 

 عن عامملائة اب 5.28الإيرادات بنس بة  ارتفعتو ، ابملائةواحد  بنس بة املرصوفاتاخنفضت ، 2014يف عام و .12
ىل فائضم ؛2013  .2013ملائة عن عام اب 145 قدرها مليون فرنك سويرسي، أأي بزايدة 37 قدره ا أأدى اإ

 الإيرادات

يرادات الويبو 2014عام ويف  .13 مليون فرنك  18 6، بزايدة قدرها مليون فرنك سويرسي 370 2، بل  مجموع اإ
يرادات  مجموعقارنة مع ابملسويرسي   .مليون فرنك سويرسي 351 6 البال  2013 عاماإ

                                                


  .يمثل مختلف االتحادات والقطاعات التي تتألف منها المنظمة العالمية للملكية الفكريةُتعرض تقارير القطاعات في شكل  
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معاهدة الرباءات، كام هو مبني أأعاله، أأكرب مصدر من مصادر الإيرادات خالل الإيرادات املتأأتية من اكنت و  .14
 2014 ت املتأأتية من معاهدة الرباءات يف عامابملائة من مجموع الإيرادات. وقد زادت الإيرادا 76، فاكنت متثل 2014 عام

جاميل عدد الطلبات املُوَدعة يف الزتايديف عاهدة املنشاط  واس متر. 2013 عام مع قارنةابملابملائة  7.7بنس بة  ، وبل  اإ
 .2012 يف عام اطلبً  195 334و 2013 طلب يف عام 205 270طلب مقابل  214 900 حوايل 2014 عام

ابملائة من مجموع  15.5مدريد متثل اثين أأكرب مصدر لإيرادات املنظمة، حيث بلغت نسبهتا  ااحتاد ايراداتواكنت  .15
يف منوا  2013. وشهد عام 2013 بعام قارنةابملابملائة  2مدريد بنس بة  ااحتادالإيرادات املتأأتية من  واخنفضتالإيرادات. 

فرنك  604 000بنحو لهاي  ااحتاد املتأأتية من واخنفضت الإيرادات. 2012 عاممع  ابملقارنة ابملائة 7.6 قدرهالإيرادات 
 سويرسي ابملقارنة مع العام السابق.

ابملائة من مجموع  4.8مليون فرنك سويرسي متثل  17 9 وقدرها املقّررةواكنت الإيرادات املتأأتية من الاشرتااكت  .16
طار احلساابت اخلاصة توعية املس  الإيرادات املتأأتية من املساهامت الط مثلتالإيرادات، يف حني   8 9 وقدرهالمة يف اإ

 ابملائة من مجموع الإيرادات. 2.4فرنك سويرسي  مليون

 املرصوفات

ابملائة  1بنس بة  اخنفضتأأهنا مليون فرنك سويرسي، أأي  333 2مرصوفات الويبو  بلغت ،2013 يف عامو .17
 مليون فرنك سويرسي. 336 5 البالغة 2013 مجموع مرصوفات عام مع قارنةابمل

، 2014ونظرا لطبيعة العمل اذلي اضطلعت به املنظمة، اكنت نفقات املوظفني أأكرب مرصوفات املنظمة يف عام   .18
ذ بلغت  ابملائة يف عام  1.1قدرها  مجموع املرصوفات، وبزايدة ابملائة من 64.9مليون فرنك سويرسي، مبا نسبته  216 4اإ

 .2013ابملقارنة مع عام  2014

مليون فرنك  63 6، حيث بلغت 2014 اثين أأكرب مرصوفات الويبو يف عام متثل ظلت اخلدمات التعاقديةو  .19
 مع قارنةابملابملائة  2.2هذه اخلدمات بنس بة  واخنفضتابملائة من مجموع املرصوفات.  19.1مبا نسبته سويرسي. 

  .2013 عام

ملائة من مجموع اب 6.3 تهنسب ا مب، 2014 مليون فرنك سويرسي يف عام 20 9وبلغت مرصوفات التشغيل  .20
 .2013 عاممع قارنة ابملابملائة  1.3بنس بة مرصوفات التشغيل اخنفضت  وقد ا الويبو.هتكبداملرصوفات اليت ت 
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ابملائة من مجموع  4.6مبا نسبته  ،2014 مليون فرنك سويرسي يف عام 15 4وبلغت مرصوفات الأسفار واملنح  .21
 .2013 عام مع قارنةابملابملائة  20بنس بة  هذه املرصوفاتوقد اخنفضت  املرصوفات.

بنس بة  اخنفضتقد . و 2014 مليون فرنك سويرسي يف عام 1 8 وبلغت مرصوفات الإمدادات واملواد .22
 .2013 عاممع قارنة ابملابملائة  44.8

 املايل وضعال

 4مليون فرنك سويرسي، وبل  مجموع الأصول  245 8، بل  صايف أأصول املنظمة 2014ديسمرب  31يف و .23
ىلمليون فرنك سويرسي. واكن صايف الأصول قد زاد  723 6مليون فرنك سويرسي، وبل  مجموع اخلصوم  969  8 اإ
، نتيجة 2013مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  208 6 ابملقارنة مع ،2014 مليون فرنك سويرسي يف هناية عام 245

 .2014مليون فرنك سويرسي يف عام  37 احتقق فائض قدره

 

 

 أأداء املزيانية

عداد مزيانية الثنائيةو  .24 مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو عىل  وافقت، 2013ديسمرب  12ويف  .تقوم الويبو ابإ
ملعايري ا حسبالس نوية اليت أأعدهتا الويبو مزيانية لل ووفقامليون فرنك سويرسي.  647 وقدرها 2014/15 الثنائيةمزيانية 

يرادات احملاسبية ادلولية  4بزايدة قدرها أأي ، 2014يف عام  مليون فرنك سويرسي 378 7 املزيانية، بل  مجموع اإ
ر ل  املُقااملبعىل مليون فرنك سويرسي  27 مليون فرنك  308 8 نفسه لعاملرصوفات امليف املزيانية. وبل  مجموع  ةدَّ

 تقديرات املزيانية. عنمليون فرنك سويرسي  28 2ابخنفاض قدره أأي سويرسي، 

  ملراجعة اخلارجيةانتيجة  2014املالية لعام  البياانت أُدخلت عىلاحتسينات 

نناو  .25 ىل مالحظات  ،2014 لعاميف البياانت املالية /احتسينات تغيرياتب الإدارة  اضطالعنقدر  اإ مراجع استنادا اإ
 :املهمةبعض التحسينات  فامي ييلو  .اخلاريجاحلساابت 

يف بيان  منفصل كبندمليون فرنك سويرسي  3 26 وقدرها ،2014ظهرت تاكليف المتويل املتكبدة خالل عام  ."1"
 .ملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العاممن ا 1 املعيارمن  102الفقرة  وفقا ملا تقيض بهالأداء 
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مليون فرنك  2 14 اقدره زايدة حقق ياذل ،يعادلهاوما  الس يوةليف أأسعار الرصف عىل  أأثر التغريظهر و  ."2"
ملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع من ا 2 املعيارمن  39الفقرة وفقا ملا تقيض به  ،سويرسي يف بيان التدفقات النقدية

 .العام

بعد  هتاقميو  ،سويرساي فرناك  759 439 ئيةرشاال  قميهتا بلغت املزونأأصناف من  امفقود صنفا 219 طبشُ و  ."3"
  .سويرساي فرناك 5 656 الاس هتالك

( للحصول عىل معامالت الرصف)احلساابت املدينة  احتت القابةل لالسرتدادالولايت املتحدة رضائب تقيمي  ُأعيدو  ."4"
فرنك سويرسي( مليون  3 39) قدره جزء فنُص و  ،ملعايري احملاسبية ادلوليةمن ا 30معيار لل القمية العادةل وفقا 

 .غري متداوةل كأصول

 مراجعة احلساابتنتاجئ 

 املالية الش ئون

 احلساابت املدينة واملبال  املدفوعة مقّدما واملبال  املدفوعة قبل اس تحقاقها

يف  العاملنيدخل موظفي الويبو  الرضائب عىل القابةل لالسرتداد الرضائب الأمريكية حسابالرصيد احتت ميثل و  .26
الويبو  وقعتهالولايت املتحدة لحقا وفقا لتفاق  ها، وتسددمعهن اليت تدفعها الويبو نيابةلولايت املتحدة الأمريكية، ا

 الولايت املتحدة الامريكية.و 

ىل الولايت  اأأمريكي ادولر  7 166 818مجموعها بل   تالويبو مطالباقدمت ، 2014عام  حىت 2002عام  ذومن .27 اإ
بيد ملائة(. اب 44.2أأي ) اأأمريكي ادولر  3 170 887 مهنا تلقتو املتحدة لسرتداد الرضائب املدفوعة نيابة عن موظفهيا، 

ذ ؛طالباتاملو التوفيق بني املبال  املسددة  من مل تمتكنالويبو  أأن  املس تفيد منالسلطات الرضيبية الأمريكية احتدد مل  اإ
ة الاطالع عىل املراسالت مع السلطات الرضيبي وتبني من. عىل مر الس ننياملبال  املسددة أأو تفاصيل  ،رضيبةال

 .لسدادابالويبو  مطالباتيف  ،التيف بعض احل ،تطعن الولايت املتحدة أأنالأمريكية 

ىلوجيه سبب  ما منالويبو أأنه وذكرت  .28  .هذه املبال  سداد التشكيك يف يدعوها اإ

جراءات  التعجيل من املناسبس يكون نرى أأنه و  .29  .السلطات الرضيبية الأمريكيةمع  التسويةابإ

 1 التوصية

جراءات ترّسعأأن للويبو ميكن   .السلطات الرضيبية الأمريكيةمع  املس تحقةتسوية املطالبات  اإ

ىل أأنالتوصية،  قبلت الويبوو  .30 ل  التسوية اجراءات اس تكامل ل ميكن هوأأشارت اإ ذا اإ السلطات الرضيبية  قدمتاإ
  لمنظمة.ل  املسددةلمبال  ل  الأمريكية التفاصيل الاكفية

 الرتاثيةعدم الإفصاح عن الأصول 

، الرتاثيةصول لأ تعرتف اب نتحدة لرمغ أأن الأمم امل و معايري احملاسبية ادلولية، لإطار س ياسة الأمم املتحدة للووفقا  .31
ن   .هممة تراثيةصول لأ  دقيقا اوصف تتضمنسوف  اليةلقوامئ املا عىل املالحظاتفاإ
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لحظنا والفنية".  املصنفاتمبا يف ذكل " يةالرتاث صول الأ يف بياانهتا املالية عن تفاصيل  تُفصحلحظنا أأن الويبو مل و .32
أأربعة  مهنا) فنية" مصنفات" عىل أأنه امصنف ارص عن 13 بفقد أأفاد 2014جري عام أُ  اذلي ادياملتحقق ال تقرير أأيضا أأن 

ىل لكن تعذر الوصول رمبا اكنت يف الغرف، عنارص   .(املغلقةاخلزائن اإ

ىل الويبو  وأأشارت .33 ياانت يف الب  غري املقيدة يةصول الرتاث الأ عن  الإفصاحل تتطلب  احملاسبية ادلوليةعايري املأأن اإ
ناملالية.  يف البياانت ، يةصول الرتاث ابلأ  املعنية ةتوجيه فرقة معل الأمم املتحدة احلاليوفقا ل ، هذه الأصول ل تُقيد بل اإ

 املالية.

 2التوصية 

يف مالحظات عىل القوامئ املالية، وميكهنا اختاذ  ،الأعامل الفنية فهيااثية، مبا ميكن للويبو أأن تُفصح عن تفاصيل الأصول الرت 
 تعزيز النظم الأمنية ملنع تعرض هذه الأصول ملزيد من اخلسائر.ل خطوات 

مم املتحدة يف الامعل فريق ل املقبلجامتع يف الا يةصول الرتاث الأ مناقشة مسأأةل  واقرتحت ،توصيةال قبلت الويبو و  .34
ماكنية  س يجريذكل،  وعقب. 2015أأكتوبر عام   لعام القوامئ املالية لغرضأأك ر تفصيال  بصورةعهنا الإفصاح النظر يف اإ

دارة الأصول، بشأأن  ةديداجل التعممي الإداريأأنه عند نرش تعلاميت  ت. وأأضاف2015  املصنفات مجموعةمسؤولية س تقع اإ
 .تعزيز النظم الأمنية مبا يف ذكل تدابري خمتلفة، وس ُتطبق، للمباينلتحتية ا شعبة البىن عىل عاتقالفنية 

 التوفيق بني بيان مقارن للمزيانية وبيان الأداء املايل

املبال  قارنة بني امل ،2014لعام  للويبو ةالس نويجزءا من القوامئ املالية  يعد، اذلي اخلامساملايل البيان  يعرضو  .35
 .واملرصوفاتيف العديد من بنود الإيرادات  بيهناماكن هناك تباين جوهري و  ،واملبال  الفعليةاملزيانية املدرجة يف 

املزيانية املدرجة يف بال  امل املقارنة بني  متُقَدِّ  نأأ عايري احملاسبية ادلولية من امل 24املعيار )ج( من  14تتطلب الفقرة و  .36
فصاح،  مالحظةالرقابة الترشيعية عن طريق مس توايت  بشلك منفصل للك مس توى منو  ،الفعليةاملبال  و  تفسريا اإ

 يكن، ما مل يةالفعل املبال  و  بصورة علنية مس ئوليهتا الكيان يتحملاملزيانية اليت املبال  املدرجة يف لالختالفات اجلوهرية بني 
ىل  علهيا املالحظات توتضمنمع البياانت املالية،  ابلقرتان درتصيف واثئق عامة أأخرى  قد ورد تفسريهذا ال  حاةل اإ اإ

 تكل الواثئق.

املزيانية من  اليت طرأأت عىل لكتغيريات لل تفسريا  ،2014، يقدم تقرير أأداء الربانمج لعام 22 للمالحظةوفقا و  .37
تقرير أأداء الربانمج لحظنا أأن واجلوهرية بني املزيانية واملبال  الفعلية.  والاختالفاتالهنائية بعد التحويالت، و الأصلية 

 .حىت وقت املراجعة جاهزامل يكن  2014لعام 

ىل أأنالويبو  وأأشارت .38 ىل جل  ،معوما ،دمتُقَ املدققة اخلتامية البياانت املالية  اإ وقت نة الربانمج واملزيانية يف نفس اإ
عام يف  الويبو تأأبلغوقد . الوثيقتني تايف ك  ةر هذه املعلوماكر تليس من الرضوري أأنه و  ،تقرير أأداء الربانمج تقدمي

ىل تقرير أأداء الربانمج تقدمي من املتوقع  هأأن، 2015  عىليف وقت سابق  ،يف شهر يوليو دورة جلنة الربانمج واملزيانية اإ
 .البياانت املالية

 3التوصية 

عداد تقرير أأداء الربانمج قبل اختتام املراجعة املالية ميكن املبال  بني املزيانية و  للتباين تفسري تقدمي أأو ،للويبو النظر يف اإ
 .من املعايري احملاسبية ادلولية 24لمعيار ل وفقا  ،الفعلية يف البياانت املالية
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 ،داملوار يف  التباينأأوجه  تفسريمرشوع ، مشاركة يف املس تقبل املراجعة أأثناء ،جريته س  الويبو بأأن رصحتو .39
 تقرير أأداء الربانمج.غرض ل عدي أُ اذل

 الرسوم التأأخر يف اس تالم

ماكتب اس تالم من خالل  معاجلة الطلباتبشأأن لويبو من املبادئ التوجهيية ل 273و  272 تنيلفقر وفقا لو  .40
 القاعدة مع ابلقرتانوتُقرأأ ،  2013يوليو1من  بدءاليت دخلت حزي التنفيذ  ،معاهدة الرباءات مبوجبالطلبات ادلولية 

نه ينبغي )ج ( و)د( من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات،  1.16 والقاعدة)ج( و )د(  2.15 ، أأي الاس تالماكتب ملفاإ
ىل املكتب ادلويل و لك شهر ل احتوِّ أأن  ،ماكتب امللكية الفكرية دارة البحث ادلويل عىل التوايلىل اإ اإ الأموال اليت وردت  اإ

يداع رسوم ك عىل رسوم الإيداع ادلويل، ُيب  احتويلعند و م البحث خالل الشهر السابق. و ورس ،ةوليلطلبات ادلل اإ
ِّ تُ أأن ماكتب امللكية الفكرية  لكرتوين، رمق الطلب ادلويل أأو الل، ئرساال عن طريقملكتب ادلويل ا  بل فاكس أأو يف شلك اإ

جاميل و وامس مقدم الطلب    رسوم الإيداع ادلويل.مبل  اإ

ذ لوحظ، ؛الأحاكم املذكورة يتبعل الصني يف لحظنا أأن مكتب ادلوةل للملكية الفكرية و .41 ، 2014عام خالل  اإ
ىل  3 ما بني ترتاوح طويةل تأأخري فرتاتوجود  تحسن ال  بعضمؤخرا  قد طرأأ و . كتبامل  يف اس تالم الرسوم من شهرا 12اإ

 ثالثة أأشهر.ال  عىل يزيدتأأخري فرتات ال ل يزال متوسط لكن ، املكتبالرسوم من  اس تالم عىل

ىل الويبو  وأأشارت .42 عىل اتصال منتظم مع مكتب ادلوةل للملكية الفكرية  ،لفرتة طويةل ،املكتب ادلويل اكنأأن اإ
 .سوم املعاجلةرو  ادلولية رسوم الإيداع احتويلتوقيت  بشأأن

 4التوصية 

 لتلقي الرسوم من ماكتب امللكية الفكرية يف الوقت املناسب. دهللمكتب ادلويل النظر يف تكثيف هجو  ميكن

ىل .صيةقبلت الويبو التو و  .43 ، ومنذ ا الصددرز تقدما مس مترا يف هذاحتللملكية الفكرية  تب ادلوةلأأن ماك وأأشارت اإ
ىل ثالثة أأشهر، الرسوم  احتويلوقت متوسط  اخنفض، 2015بداية عام   هانفس قارنة مع الفرتة ابملاحتس نا ملحوظا  يُعدما اإ

 ،هذه املسأأةلبشأأن  للملكية الفكرية تب ادلوةلماكواصةل العمل مع مب ملزتمأأن املكتب ادلويل  ت. وأأضاف2014عام  يف
  املزيد من التحسينات يف املس تقبل القريب.حدوث وميكن توقع 

 نظام ختطيط املوارد املؤسس ية

 معلومات أأساس ية

عىل  ادلول الأعضاءموافقة مع  ،يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط ل   حيلر امللتنفيذ ااختارت الويبو  ،2003يف عام و .44
 املزيانية.تقارير و ملالية اعداد التقارير لإ  لويبواحتياجات ا لىب( اذلي AIMSنظام الإدارة املتاكمةل ) مرشوعتنفيذ 

يف و. 2004منذ عام  يةفعال بخدم س تُ او نظام الإدارة املتاكمةل يف الوقت احملدد ويف حدود املزيانية،  مرشوع اكمتلو 
)املرشوع  ة ادلولية للقطاع العاميعايري احملاسب املو  ولحئتهالنظام املايل  مرشوع عىل ادلول الأعضاء وافقت، 2008 عام

دارة الأصول.تنفيذ  تضمناذلي  املايل/ احملاس يب( النظام  تشغيل، 2010 يف ينايربدأأ، و  وحدات منطية للمشرتايت واإ
 ./احملاس يب(املايل 
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وارد املتصطيط ل  متاكملو شامل تنفيذ نظام عىل ن للجمعيات ووافقت ادلورة الثامنة والأربع ،2010يف سبمترب و .45
 :هبدفوذكل ، ةياملؤسس  

   ؛خدمة العمالءو  والتنظمي ةالإدار يف جمالت الأساس ية  الوظائفاحتديث 

  نتاجية معليات الإدارة والتنظمياحتسني كفاءة و  ؛اإ

 مداد ادلول الأعضاء وأأحصاب  .املصاحل والإدارة مبعلومات أأفضل تعزيز القدرة عىل اإ

وسوف تزّود اجملموعة  .ل مجموعة من املرشوعات املرتابطةوُيري تنفيذ نظام التصطيط للموارد املؤسس ية من خال .46
دارة الوظائف،  دارة املوارد البرشية، مبا يف ذكل اإ الأوىل من املرشوعات الويبو مبجموعة شامةل من الأدوات لتعزيز اإ

 املوظفني، والتعمل، والتطوير. واملزااي واملس تحقات، واملرتبات، والتوظيف، وأأداء

الإدارة القامئة عىل مرشوع فيذ لتعزيز تن  وسوف تزّود اجملموعة الثانية من املرشوعات الويبو مبجموعة من الأدوات .47
 .عداد التقاريراإ و  ، والتنفيذ والرصد وتقيمي الأداء، مبا يف ذكل التصطيط لفرتة الس نتني، والتصطيط الس نوي للعملالنتاجئ

دارة الأداء املؤسيس. لمعلومات الاس تصباراتية التجارية لالأداة التحليلية  تُس تخدمسوف و  حراز ومع من أأجل دمع اإ م اإ تَقدُّ
املعلومات  برانمج يتيحزيد من البياانت يف نظام التصطيط للموارد املؤسس ية، وسوف املتوفر سي ، اجملموعاتمجيع يف 

ىل ادلول الأعضاء والإدارة واملوظفني عن الأداء التنظميي والنتاجئ احتسني الت، تدرُيياالاس تصباراتية التجارية  مة اإ قارير املُقدَّ
 .واملوارد البرشية واملالية

ز اجملموعة الثالثة من املرشوعات  .48 دخال  ،ملالية واملشرتايت والأسفاراب املتعلقةلأنظمة اوسوف تُعّزِ من خالل اإ
ُيادتغيريات يف شلك الأنظمة واحتسيهنا؛ ما ميكّن من  دخال و  ،جديدة وظائف اإ جراءات العمل  احتسينات يفاإ وتقدمي اإ

 .وحدات جديدة

ها الأعامل،  .49 دارة العالقة مع العمالء، من خالل دمع مرشوعات تُوهّجِ وسوف تُريس اجملموعة الرابعة أُسَس احتسني اإ
ىل النظم، واحتليالت العمالمثل أأدوات القوامئ ال دارة النفاذ اإ  .ءربيدية، وقواعد بياانت هجات التصال، واإ

الإدارية  اجراءاهتااحتديث  منالويبو  متكنيل  اأأساس ي اورشط ،حاسامعامال  يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط يعد و  .50
 :أأنهذا النظام ومن شأأن . للعمليات التجارية الأساس ية والتنظميية

 نتاجية واحتسني الكفاءة من خالل جعل العمليات أأك ر اس تجابة  نيوالتاكمل الأفقي الالزم الأمتتة روفي لزايدة الإ
 ؛التجارية وأأك ر قدرة عىل خدمة الأعامل

 ؛احتديث همام الويبو الأساس ية يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء 

  مداد ادلول الأعضاء والإدارة مبعلومات  ؛بشأأن الأداء والانتفاع ابملوارد أأفضلتعزيز القدرة عىل اإ

  طار التنظميي من خالل امل نفاذساعدة يف ضامن الامتثال لالإ  .هيلك املسؤولية واملساءةل والسلطة اإ

 عىل حنو مس تقلالتثبت والتحقق و املراجعة ادلاخلية 

والرقابة الإدارية شعبة التدقيق ادلاخيل  جانبللمراجعة من  يةوارد املؤسس  املتنفيذ نظام ختطيط  خضعو    .51
ىل  2013 من الفرتة )الشعبة( يف دارة املو "الشعبة  وأأجرت. 2014اإ ىل نظام اإ ارد البرشية اس تعراض نقل البياانت اإ
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شعبة التدقيق ادلاخيل ام اعتربهتو ، 2014يوليو  يفهام تنفيذلويبو ا تأأكد ،عن توصيتني الاس تعراض ومتصض"، اجلديد
  تني.مغلق 

 (Gartner Consultingرشكة غارترن لالستشارات ) ؛نيارجياخلدمة اخل يمزودأأحد مع لويبو ا تعاقدتو  .52
ملوارد املؤسس ية ا ختطيطنظام من ، ابس تعراض لأغراض التحقق 2013، خالل النصف الثاين من عام لالضطالع

لويبو ا رت، أأشاةتوصي 58عىل مدى س تة أأسابيع،  أُجريالاس تعراض، اذلي  حددو . عىل حنو مس تقل والتصديق عليه
ىل    .2014أأبريل  حبلول امجيع نُفذت أأهنااإ

 نظام ختطيط املوارد املؤسس يةمشاريع لتنفيذ  ةالراهن احلاةل

حسب و . مجموعات من املشاريعأأربعة ب يةوارد املؤسس  املتنفيذ نظام ختطيط يف لويبو ا رشعت، 2010يف عام و .53
للمشاريع  ةالراهن احلاةلأأدانه  ويوحض اجلدول. 2015حبلول هناية عام  هاتنفيذ من املقرر أأن ينهتيي الاقرتاح الأصيل، اكن

 :احملفظةيف 

 احلاةل صيلالأ  املوعد املرشوع اجملموعة

 اكمتل 2011 2ف وثيقة رؤية منظمة الإدارة امجلاعية
بدأأ التشغيل الفعيل 2012 2ف الأجور/الأساس ية للموارد البرشية الوظائف املوارد البرشية


 

 قيد التنفيذ 2015 1ف التوظيف املوارد البرشية
 قيد التنفيذ 2015 1ف اخلدمة اذلاتية املوارد البرشية
دارة الأداء والتعمل املوارد البرشية  خمطط 2014 1حىت ف 2013 1ف اإ
 خمطط 2015 3ف الرعاية الاجامتعية للموظفني املوارد البرشية

 بدأأ التشغيل الفعيل 2013 4ف PeopleSoft 9.1 تطوير نظام الإدارة املتاكمةلنظام 
 فيه العمل اس هُتل 2013 4ف PeopleSoft 9.2 نظامتطوير  الإدارة املتاكمةلنظام 
 )يف طور الاس تقرار( بدأأ التشغيل الفعيل 2013 4ف أأداة جحز التذاكر عرب الإنرتنت الإدارة املتاكمةلنظام 

دارة الأداء املؤسيس  بدأأ التشغيل الفعيل 2015 1ف (14/15)التصطيط للثنائية  اإ
دارة الأداء املؤسيس  بدأأ التشغيل الفعيل 2015 1ف ةالعمل الس نوي خطط اإ
دارة الأداء املؤسيس  بدأأ التشغيل الفعيل 2015 1ف الرصد والتقيمي اإ
دارة الأداء املؤسيس  قيد التنفيذ 2015 1ف (16/17التصطيط للثنائية ) اإ
دارة الأداء املؤسيس دارة املاطر املؤسس ية اإ  )يف طور الاس تقرار( بدأأ التشغيل الفعيل 2015 1ف اإ
دارة الأداء املؤسيس  قيد التنفيذ 2015 1ف املعلومات الاس تصباراتية التجارية اإ

دارة العالقات مع العمالء  فكرة 2015 4ف خمزن بياانت العميل اإ
دارة العالقات مع العمالء ىل خدمة  اإ  فكرة 2015 4ف املؤمتراتالانتقال اإ
دارة العالقات مع العمالء ىل اإ  فكرة 2015 4ف DSS  نظام قطاع التمنية الانتقال اإ
دارة العالقات مع العمالء  فكرة 2015 4ف التقارير املالية للعمالء اإ

 

، اكمتل يةاملؤسس  وارد املنظام ختطيط يف  امدرج مرشوعا 19 بنيمن  أأنه يهفظة املشاريع حمل ةالراهن واحلاةل  .54
ىل  صاليمل  اثنانمهنا  ،أأربعة قيد التنفيذو الاس تقرار،  طوريف  اثنانمهنا ، س بعة مشاريع تشغيل وبدأأ واحد، مرشوع  اإ

ول ، ثالثة مشاريع العمل يفاس هُتل / وُخطط .احتليل مدى التوافق/الاختالفو بياانت مؤرشات الأداء احتليل مرحةل 
 فكرة. جمردمشاريع أأربعة تزال 

نظام ختطيط املوارد ل  2014 لعام يف التقرير املرحيل اذلي ُأبلغت به ادلول الأعضاء املعدلزمين الجدول لوفقا لو  .55
ىل حدوث ؛2016نظام حبلول الربع الثاين من عام من املقرر أأن تكمتل مشاريع ال الأول(،  املرفق)املؤسس ية  تأأخري  نظرا اإ

                                                


متل  خدم مصطلح "اس تُ   ذ ؛وثيقة الرؤيةل" اك " لوصف التقدم احملرز يف بدأأ التشغيل الفعيل" مصطلح تسلمي، يف حني اس تخدملل  نظام ادلهي مل يكن اإ
طار  سملتُ اليت املشاريع    .ترتتب عليه ذي أ اثرنظام يف اإ
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جناز بعض املشاريع للويبو  تعود عىلتقيمي الفوائد العامة اليت  تعذر علينا، مرتابطةمن مشاريع يتأألف نظام لأن ال و .يف اإ
 .همن

ىل أأن العمل يف احملفظة ل يزال جاراي.؛ فوائد العامة املس متدة من النظامتقيمي ال تعذروأأكدت الويبو أأنه  .56  نظرا اإ

 5التوصية 

ىل مس توى احملفظة يف مس توى املرشوع، أأم عتس متر الويبو يف اس تكشاف س بل للحد من التأأخري سواء عىل  ميكن أأن
 س ُيعرضي اذللجدول الزمين املعدل، ل اوفق، حىت يتس ىن الانهتاء من املرشوع تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية

 .2015عىل ادلول الأعضاء يف سبمترب 

 

دارة املشاريع عىل قيود ال ثلث مل درااك مهنا اإ و لتأأخري. ل حد وضع املنظمة عىل رضورة  وافقتو   .57 التلكفة  املمتثل يفاإ
 مائةدقة  طلبت اذلي الأجوركشوف رشوع ، وخاصة مل الوقت أأك ر منعىل اجلودة والتلكفة  تشددواجلودة والوقت، 

ىل لويبو ا وأأشارتملائة. اب  لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية جديدا يف التقرير املرحيل اثحمدَّ أأهنا س تقدم جدول زمنيا اإ
ىل س ُيقدماذلي  2015 ثلجدول الزمين ل وفقاتنفيذ املرشوع  وأأهنا س تحاول ،ادلول الأعضاء اإ  .املُحدَّ

 التوثيق

طار نظام ختطيط املوارد املؤسس ية.  ملشاريعادارة واثئق لإ نظام  مل يكن دلهيالويبو ا لحظنا أأنو .58 املضطلع هبا يف اإ
لتبادل الواثئق الإدارية مع   "WIKI"وييك  موقع ويف ظل عدم وجود مس تودع للواثئق املتعلقة ابملشاريع، اس ُتخدم

وعندما طلب املراجع الواثئق غري املتاحة عىل  ،موظفي الويبو وكذكل مع املراجع. ومل تنرش بعض الواثئق عىل وييك
ضافالويبو عن طريق الرب  اوييك، قدمهت ىل هتا يد الإلكرتوين، أأو عن طريق اإ  وييك.موقع اإ

ىل لويبو ا أأشارتو  .59 دارة يس تخدم رة الواثئق، دالإ نظام  عدم وجودل نظراأأنه اإ نظام ختطيط املوارد مشاريع مكتب اإ
يداعلضامن  وييكوموقع  نظام الإيداع مثل ،املتاحة املوجودة املرشوع املتلفة الأدوات ةفرقأأ و املؤسس ية  ، الواثئق اإ

لهيملس تخدمني اوصول  وتيسري  .ااإ

 6 التوصية

دارة الواثئق،   لواثئق املتعلقة ابملرشوع يف ماكن واحداب حُيتفظحبيث ميكن للويبو أأن تعزز نظام اإ

ىلقبلت للويبو التوصية. و  .60 نظمة فاإن امل الغرض،  يؤداين ةالتوثيق احلاليوأأدوات أأن نظام  رمغأأنه  وأأشارت اإ
دارة احملتوى املؤسيس  تغتمنوس   .املرتفعةولوية ذات الأ نطاق ال  عنارص هذا النظامد دحيحاليا و . ستس تفيد من نظام اإ

ذا اكناللويبو ا املس تفيدين من  املعمتدين يف طليعةكون تأأن  نظام ختطيط املوارد املؤسس ية فظةحملميكن  فرصة لتقيمي ما اإ
 .تعمميهاملقرر  لنظامهذا 
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 املرشوع عنارصتلكفة 

 :املرشوعهناية يف التلكفة والتلكفة املقدرة  تقس مييرد أأدانه و  .61

 لفرناكت السويرسية(اب التلكفة)

 % من التلكفة املدرجة يف املزيانية التلكفة املقدرة يف هناية املرشوع التلكفة املدرجة يف املزيانية العنرص

 48.79 674 911 1 383 360 اس تضافَة الربامج التطبيقية
 77.60 862 095 3 738 989 3 وصيانهتارشاء الربجميات 

 157.64 279 772 8 680 564 5 عارياملش وموظف
 70.73 510 912 1 800 703 2 موارد بدل املس تخدمني

 103.07 546 199 10 109 896 9 الرشاكء اخلارجيني امللكّفني ابلتنفيذ
 37.86 673 474 780 253 1 التدريب

 37.98 916 208 000 550  هاالتصالت وغري 
 99.99 698 338 25 467 341 25 اجملموع اللكي

زاء التلكفة الإجاملية  يُساور قلقال مرشوع ختطيط موارد املؤسس ية، اكنعىل  موافقهتارمغ و  .62 ادلول الأعضاء اإ
حمددة ُيري اختاذها لحتواء تاكليف طوات خالويبو س تقدهما التقارير اليت تصف أأن برضورة لبوا اللمرشوع. وط

وظفي مل املص املبل   بصورة خاصة اكنادلول الأعضاء انتباه  اسرتعتجوانب التلكفة الإجاملية اليت  أأحدو املرشوع. 
 .الرشاكء اخلارجيني امللكّفني ابلتنفيذو  بدل املس تخدمنيو املشاريع 

 ولحظنا ما ييل: .63

ملائة اب 82.42 بلغت والرشاكء اخلارجيني امللكّفني ابلتنفيذ وبدل املس تخدمنياملرشوع،  موظفيتلكفة  أأن "1"
 فرضيةىل اإ واستندت هذه التقديرات  .ملائةاب 71.68 وقدرهمقابل التقدير الأصيل  املرشوعمن تلكفة 

 .2016مجيع املشاريع حبلول الربع الثاين من عام من الانهتاء 

تلكفة  أأمالرشاكء اخلارجيني التقديرات الأصلية، ر ل املبل  املقدَّ  املتوقع أأن يتجاوز من غريوذكرت املنظمة أأنه 
للقيام بسبب زايدة اس تخدام املوارد ادلاخلية  املبال  املقدرةن املر ح أأن تتجاوز مف ،موظفي املشاريع

 لعام ملرحيل لتصطيط املوارد املؤسس يةيف التقرير اسابقا كام ورد أأنشطة مثل التدريب والتصالت، ب
ىل ادلول الأعضاء.املقدَّ  2014 اكنت عىل حد سواء(  ادلاخل واخلارجمن ) الأفرادأأن تلكفة  توأأضاف م اإ

تلكفة التكنولوجيا، مثل الأهجزة بصورة ملحوظة،  فيه، اخنفضت اذلييف الوقت ، زتايدال أ خذة يف
ن نس بة أأن تكون جرت العادة والربجميات، اليت   فرادلأ لالتاكليف الإجاملية املصصة مرتفعة. وذلكل، فاإ

 .ا اكنت عليه يف املايضيه ال ن أأعىل بكثري مم تنفيذي مرشوعيف 

ملائة( يف اب 62.02)" "التصالت وغريهاملائة( واب 62.14"التدريب" ) عنرصي وفورات يف ستتحققو  "2"
 الويبو أأيضا وفورات يف حققتوثيق الصةل،  وعىل حنو. يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط ل املرشوع احلايل 

وهو  تنفيذ مرشوع سابق، أأثناء ملائة(اب 60.9" )وغريها"التصالت وملائة( اب 75.5"التدريب" ) عنرصي
عادة النظر  رضورة ويوحض هذا. احملاس يب /املايلمرشوع ل ل احلاسوبية لضامن الامتثال  الوحدات هنجية امل اإ

 .من عنارص التلكفة تلكفة لك عنرص حساباملس تخدمة يف 

 ،"الوفوراتفهم "بغية احملاس يب  /املايلمرشوع لل  ةوالفعلي املقدرة زيانيةاملوذكرت املنظمة أأهنا اس تعرضت 
 أأنافرتاض  ممع احلرص عىل عد، يةوارد املؤسس  املختطيط  مرشوع مزيانيةعىل تقديرات  هاتطبيق  اوةلحمو 

بصورة  ادلورات التدريبيةتُقام تدريب الأصلية ال ط فرتاضات خطل وفقاو دامئا.  احتدث الوفوراتهذه 
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ىل الويبو  سعتو ، املوقع وخارج املوقع داخل منوعة من خالل املوارد  ادلوراتالغالبية العظمى من  تقدمياإ
ىل احتميلمزيانية التدريب،  يفتاكليف هذه ادلورات  تُقيدمل و ،ادلاخلية  اذلي يقدمونفراد تلكفة الأ  نظرا اإ

 تثُبت هأأن تيف الويبو. وأأضاف املعياريةلمامرسات احملاسبية ل وفقاموظفي املشاريع، بند عىل  ادلورات هذه
 تأأميهنا لتسلمي مرشوعالأموال الالزم ساب اس ُتخدمت يف ح أأهنا ، و حساب التلكفةاملتبعة يف هنجية امل  قوة

يف هناية لك  جُتري،الويبو و أأن لخدمات. ل فعيلالتسلمي ال  س يجري هبا الكيفية اليتيف حساب  ل، ما
 .ادلروس املس تفادةلس تخالص  معليةمرشوع، 

ل أأنهتاكليف التدريب.  للحد مننقدر اجلهود اليت تبذلها الويبو  نناواإ   .64 لتلكفة موظفي  املتوقع التجاوز يف ضوء، اإ
ننا"، ا"التصالت وغريه" و"التدريب عنرصي واحتقيق وفورات يف ،املشاريع والرشاكء اخلارجيني امللكّفني ابلتنفيذ نرى  فاإ

 تلكفة.أأن هناك حاجة لإعادة النظر يف مهنجية حساب ال 

 7التوصية 

 املزيانيةيف بني التلكفة  كبري تباينيوجد حىت ل تعزيز مهنجية حساب التلكفة، واصةل تتخذ خطوات مللويبو أأن لميكن 
 .احملفظةلعنارص الفردية عىل مس توى ل الفعلية  والتلكفة

التقرير املرحيل لتصطيط وعنرص التلكفة يف  حبسب املرشوع محفظةةل للمعدَّ مزيانية  أأهنا س تقدمت الويبو ذكر و  .65
ىل ادلول الأعضاء اذلي س ُيقدم 2015عام لاملوارد املؤسس ية   أأكدت، الواسعة التفاواتتاحتليل لرضورة  قبولها ومع .اإ

رشوع متعدد مب اصة فامي يتعلق خبو  ،الفعليةوالتاكليف املزيانية يف الويبو أأنه س يكون هناك دامئا اختالف بني التاكليف 
بني املزيانية والتاكليف  تفاواتت خضمةوجد تل  يف الوقت احلارضو .يةوارد املؤسس  املختطيط مرشوع الس نوات مثل 

 .هذه التفاواتتمن  ، وأأهنا تبذل لك هجد ممكن للحد، قدر الإماكنكلك ملرشوعافظة حمل الفعلية

 الشامةل يةدار البنية الإ 

ىل الويبو  أأشارت، (WO/PBC/18/12) يةاملؤسس  وارد املتنفيذ نظام ختطيط  بشأأنرحيل املتقرير ال يف و .66 أأن اإ
جراء سيتضمنالتنفيذ املتبع يف هنج ال حاكم  ،لمخاطر الرئيس ية واحلد مهناواعية لمراجعة  اإ دارة احملفظة ابإ من خالل اإ

دارة املش مهنجية وأأضافت أأن. واعامتد املامرسات املثىل دارة املرشوع، يف الويبو  اس تخدمهتااليت ، "PRINCE2" عير ااإ اإ
 .وتعهدهام لمراقبةلوأأداة مشرتك ختطيط  وضعأأيضا عىل تؤكد 

 :أأنولحظنا  .67

  2014نفذت اسرتاتيجية تنفيذ مشرتكة يف يناير الويبو. 

  دارة مرشوع الإدارة املتاكمةلجملس اللجنة التوجهيية لنظام الإدارة أأن كام ، 2014مارس يف اجامتعه الأول عقد  اإ
 .2014يف يونيو  الأوىل للمرة اجمتعتاملتاكمةل 

  املشاريع،  اليت تطرأأ عىلدارة التغيريات لإ ُ دارة التغيري رمسي تذفن   .2014 من أأكتوبر ابتداءا اسرتاتيجية اإ

صطيط، وضامن اجلودة يف الت  س بال ش ىتاتبعت تلفة امل شاريع امل  أأنالعمل  من واثئق بدء أأيضالحظنا و .68
دارة  دراج تفاصيل تتعلق من قبيل، املرشوعوأأساليب اإ دارة اجلودة، اب اإ دارة املاطر، و سرتاتيجية اإ خطط و اسرتاتيجية اإ
ىل جنب احتديد توقعات اجلودة ،ابلتفصيل ،. عىل سبيل املثال، متالتسامح يف مراقبة املواصفاتاملرحةل وحدود  ، جنبا اإ

دارة مؤرشات أأداء ن مت جتاههل يفما ، وهو نظام املوارد البرشية/ الأجورل  مؤرشات الأداءمرشوع يف املعايري  مع ظام اإ
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دارة الأداء املؤسيس برانجميأأداء مؤرشات جتاهلت ، وعىل نفس املنوال .الأداء املؤسيس عن طريق  التذاكر جحزأأداة و  اإ
 .أأداء نظام املوارد البرشية/ الأجورمؤرشات  يف ابلتفصيلضامن اجلودة اليت مت تعريفها أ لية  الإنرتنت

ىل الويبو  وأأشارت .69  الزتمت هبا وقد، PRINCE2لمشاريع يه ل املشرتكة دارة يف الإ  اليت تتبعهاهنجية امل أأن اإ
طارفظة دامئا. احمل أأك ر  ا، جلعلهPRINCE2، عززت الويبو مهنجية 2013يف عام  جريي أُ الاس تعراض اذل ويف اإ

بداية  ذاملشرتك منالرصد و التنفيذ املتبعة يف هنجية يه امل  تأأصبح ، كامختطيط املوارد املؤسس ية حفظة مرشوعمب ارتباطا
ننا. 2014عام  ية اليت توص ال غارترن و  الاس تعراض اذلي أأجرته رشكة عقبشرتك امل هنج الو  ةالإداري البنيةنقدر تعزيز  واإ

 .قدمهتا

 وحدة مراجعة احلساابت

مرشوع نظام فظة حمل (2014بتارخي  2.1)الإصدار  Business Case برانمج الفوائد املتوقعة احملددة يف أأحدو  .70
 مراجعة احلساابت.تتبع وأأمن البياانت والرسية ومتطلبات  ادلاخلية للضوابطالامتثال  هو الإدارة املتاكمةل

 ةادلاخلي املراجعة، وأأن يةوارد املؤسس  امليف نظام ختطيط  متوخاة ملراجعة احلساابتوحدة عدم وجود لحظنا و .71
. للمراجعة )لغة أأوامر التدقيق( ACLداة أأ  ويس تخدمانالبياانت من قاعدة البياانت )اجلداول(  يس تصرجانالرقابة  وقسم

دارة املعلومات  تطبقالويبو  ومبا أأن تكون مفيدة  فقد، معلومات الإداريةلل امانظ ابوصفه الاس تصباراتية التجاريةأأداة اإ
متطلبات املراجعة يف تطوير  مراعاةخاريج، رشيطة  حساابتي مراجع لأ و ،شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةل 

 .لإعداد التقاريرداة هذه الأ 

ىل املنظمة  وأأشارت .72 متطلبات املراجعة  بشأأن ختطيط املوارد املؤسس ية نظامل أأن احلوار بني الشعبة وفريق الويبو اإ
جراء ل من خالو . ابس مترار قامئ مع جبالويبو  س تقوم، ية التجاريةالاس تصبارات املعلومات مناقشات بني الشعبة ومرشوع اإ

 .ولسائر أأحصاب املصاحللشعبة ل  وتُتاحتدمج أأن ُ ،بعد ذكل يؤمل،واليت  احلساابت، راجعةملالشعبة متطلبات 

 8التوصية 

عداد خطو  أأحصاب املصاحل،مع خمتلف  التصاليف س متر ت ميكن للويبو أأن  حسب  ة معل حمددة زمنيا لتوليد تقاريراإ
 ئية.اس تثنا/  الطلب

طارقبلت الويبو التوصية. و  .73 قد اجامتع شهري مع ، عُ ملعلومات الاس تصباراتية التجاريةلأداة ا اجلارية نشطةالأ  ويف اإ
عطاهئاو  ووصفها متطلبات تقدمي التقارير لتحديدأأحصاب املصاحل   ة.أأولوي اإ

دارة العقود  اإ

)اململكة املتحدة(  "Cedar Consulting " س يدار لالستشاراترشكة بني الويبو و املربم لعقدا ومبوجب .74
دارة  نظامتنفيذ اكن من املقرر (، امللكف ابلتنفيذاخلاريج )الرشيك  يف  والأجورالوظائف الرئيس ية للموارد البرشية اإ

ل أأنه حدث. سويرساي فرناك 925 997 1 قدره مببل  ،2012أأغسطس  1من بدء شهرا  15 غضون تأأخري لأك ر من  اإ
من  الانهتاء ومثانية أأشهر يف شهرينبني  ما اكنت هناك تأأخريات ترتاوحكام  ،ملرحةل الهنائيةا منالانهتاء شهرا يف  11

 :من اجلدول التايل يتبنيمراحل خمتلفة، كام 
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 التأأخري )ابلشهور( الفعيلالانهتاء اترخي  الإطار الزمين املقرر عملاملاملرحةل/

ىل أأغسطس  2012يوليو من  والتعبئة العمل بدء  2 5/11/2012 2012اإ
 2 19/12/2012 2012اإىل أأكتوبر  2012أأغسطس من  (1زء اجل) اختيار املرشوعات وتصمميها
 4 5/04/2013 2012ديسمرب  اإىل 2012أأكتوبر من  (2زء اجل) اختيار املرشوعات وتصمميها

ىل يناير  (1زء اجلوالاختبار عىل مس توى الوحدة ) البناء  3 29/04/2013 2013من ديسمرب اإ
بريلاإىل  2013اير نمن ي  (2زء اجلوالاختبار عىل مس توى الوحدة ) البناء  3 5/07/2013 2013 اإ

بريل  اختبار النظام ىل يونيو  2013من اإ  7 2/02/2014 2013اإ
 8 17/04/2014 2013اإىل أأغسطس  2013يونيو  القبول والتطبيق

 11 9/10/2014 2013اإىل أأكتوبر  2013أأغسطس  الضامن

 507 بزايدة قدرها، لموردل سويرساي فرناك  50 517 505 2مبل  الويبو تدفعلأعامل املذكورة أأعاله، ونظري ا .75
 احلساب التايل: بشأأنضافية الإ  اكنت املبال و . عىل املبل  املتعاقد عليهملائة( اب25.4  )أأي سويرساي فرناك  50 592

املدفوعات الإضافية )ابلفرنك  الغرض
 السويرسي(

 50 922 98 منوذج أأويل ملفوضية الأمم املتحدة لشؤون الالجئني

 00 600 13 التدريب عىل نظام الأجور

 00 396 20   1 عملامل يفتغيري طلب 

 00 734 47       3 عملامليف تغيري طلب و  2 عملامليف تغيري طلب 

 00 500 52 مواد التدريب

 00 750 3 للموردين واهجة

 00 100 16 الأمننظام 

 00 035 22  4 عملامليف تغيري طلب 

 00 000 60 "الفعيل دمع ما بعد "بدء التشغيل

 00 155 157 تغيري ال طلب ما بعد 

 00 400 15 مدير الانتقال

 50 592 507 مجموع املدفوعات الإضافية

 ولحظنا ما ييل: .76

ذا اكن التأأخري يُ  واحضمن ال، مل يكن هنائية وثيقة ةسبب التأأخري يف أأي نظرا لعدم ذكر "1" ىل الرشيك ما اإ امللكف عزى اإ
ىلأأ  ابلتنفيذ  لويبو.ا م اإ

و المنوذج  الفعيل دمع ما بعد بدء التشغيل فامي عدا ،لأعامل املذكورة أأعالهيع امجل  منفصال قدمت الويبو بياانو  "2"
ىل أأنالويبو  وأأشارت. موردمت ادلفع لل ،وبناء عىل ذكل، الالجئني لشؤون فوضية الأمم املتحدةمل الأويل  تنفيذه مت اإ

برام قبل  منفصل كعملمفوضية لويل لالأ منوذج ال  ل و والأجور،الأساس ية  عقد مرشوع وظائف املوارد البرشيةاإ
دراجهينبغي   ضافية ابملقارنة مع العقد.الإ  املدفوعاتيف  اإ

جنازاتس بعة  بنيمن و  "3" جناز  يكمتلمل خدمات حمددة يف وثيقة العقد،  /اإ سامهة يف تطوير مواد امل )" :ناتخدم  /اناإ
 أأما ابلنس بة(. 2)اجلزء  "وحدةعىل مس توى الختبار بناء والاال " 5ختبار التاكمل"( يف املعمل االتدريب" و"دمع 

سهام يف تطوير املواد التدريبية"،ل" ىل الويبو  أأشارت الإ تقدمي املواد التدريبية نظرا حملدودية املوارد  اأأنه ل ميكهناإ
مواد  لإعداد منفصل معل ُأنشئ. ونتيجة ذلكل، تطوير هذه املوادسامهة يف امل  من وردامل مل يمتكن، لهذاو ادلاخلية 

جنازالويبو  تأأكدو فرنك سويرسي.  100 66تدريبية بتلكفة قدرها   500 52 قدرها فعليةتلكفة ب هذا العمل  اإ
ىل أأ اختبار التاكمل"، دمع "بـفامي يتعلق و . فرنك سويرسي ، 5عمل املينبغي أأن يكون جزءا من  ما اكننه أأشارت اإ
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ضاف ،فامي بعد متوختبار التاكمل. اب ل ،وحدةعىل مس توى الختبار بناء والال اب اذلي يتعلق ىل  ة دمع الاختباراإ اإ
 .6عمل امل

جناز و  "4" طار مت الانهتاء مهنا خدمات/ اتمن أأصل مخسة اإ جناز/خدمة اكمتل ، 5املعمل  يف اإ  البايقتوقيع ومت ، ةواحداإ
 .العمل اذلي مل ينته بعد ورديُنجز املن لأ احتس با 

ىل  الويبو تدفعو  "5" نشاءمن خالل فرنك سويرسي   100 16 مبلغا قدره ورداملاإ الأمن نظام بناء ل " منفصل معل اإ
 .7يف املعمل  "هدمعو وحدة عىل مس توى ال هاختبار و 

الوظيفي عىل املس تويني لأمن انظام تصممي عن  وردمسؤولية امل يتضمنسعر حمدد ال أأن العقد بالويبو  وردت
 ه عىل مس توىواختبار الأمن نظام عن بناء   أ نذاكوةلئمس  الويبو  تاكنو  ،به توهو ما قام(، 3عمل املوالتقين )

أأن ، للأعاملمنفصل ، مبوجب بيان وردامل من تابلزتاهما، طلب الوفاءالويبو تعذر عىل  عندماو . هوحدة ودمعال
طار، ه املهمةتنفيذ هذيتوىل   .7املعمل  يف اإ

ىل املوردالويبو  ودفعت "6" . ووفقا للعقد، 7و 6 نيملَ عْ املتغيري نطاق  نظري ،سويرساي فرناك 155 157 مبلغا قدره اإ
جراءول عن ئمس   ورداكن امل ، وفهم متطلبات النطاق اخلاص ابلعقدواحتديد ، دى التوافق/الاختالفملاحتليل  اإ

طلب فاتورة لحظنا أأن واملوارد البرشية مع النظام. برانمج واحتديد واهجة  ،احتديد احتويل البياانتو  العمل،
احتليل ن أأ ىل عهذا  ويدل (.3عمل امل) التقينالتصممي  اس ُتمكل فيهاذلي اليوم ذات يف ارتفعت التغيري الأول 

 حساب متطلبات الأعامل املتبقية عىل قُيدت بعد فاميو  ،متطلبات العملمتاما  يس توعبمل التوافق/الاختالف 
  .سويرساي فرناك 165 90 مبل  نظريهاالويبو  دفعتو تغيري، طلبات ابعتبارها الويبو 

اليت جرى  املتطلباتعدد من  ،احتليل التوافق/الاختالفجراء اإ مجع املتطلبات و  أأثناء مل يُدرج،الويبو أأنه  وردت
دراهجا يف التصممي الإ تطلبات امل مناقشة  وجرت. احملددالأصيل  سعرال كجزء من نطاق  احتديدها . التقينضافية واإ

فاتورة اترخي  طابقتكل، وذلفاتورة طلب التغيري.  ارتفعت حىت ،التقينالتصممي  صادقت الويبو عىل وما أأن
استيعاهبا ُير متطلبات مل هناك  لأن ل ،معا نُفذالكهام  لأن، التقينتصممي ال  معملتنفيذ اترخي مع طلب التغيري 

  .متاما

تفاصيل اكفية لرصد التقدم احملرز يف القضااي،  تردمل  ،لمشاريعل التقرير املرحيل الأس بوعي يف يف أ لية الرصد، أأي و "7"
 اخلدمات، والالزتامات التعاقدية، واس تعراض الأداء التعاقدي للعقد. /والإجنازات

كام هو احلال يف املشاريع الكبرية  ،مل احُتسم بعد القضاايبعض زال ت ول ،مشاريع اختتام ه جرىأأنبالويبو  وردت .77
ىل  يكون الانتقالاندرا ما  عىل النحو مت متابعة القضااي و. عالقة قضااي ةأأي دونو  اليت تلهيا خاليا من العيوبمن مرحةل اإ
ا، يناحتس  يُعتربعديل العقد تب تعلق فامي ي  رمسيال التوثيقبأأن  التسلميمع و يف مراحل لحقة. مهنا لضامن الانهتاء  الواجب

ىل الويبو  أأشارت  5 عملابمل اخلاصة املشلكةأأن  توأأضاف علهيا. تعاقدمل اات لإجناز اس بل احتسني أ لية رصد  ستتقىصأأهنا اإ
ذ  ؛املبديئخطأأ يف العقد وجود  ثل يفتمت  والأجورللموارد البرشية الأساس ية الوظائف مرشوع بشأأن  اكن ينبغي ربط اإ

 دفع مقابهليُ و  سمليُ و  عيتبِ  الاختبار أأن من التأأكد متو ُأقر ابخلطأأ أأثناء التنفيذ، و . 5عمل املبدل من  6ملعمل اباختبار التاكمل 
طار ل. الصحيح عملامل يف اإ دارة املشاريع  تويل مديريالويبو  أأكدتو . ذلكل ليعكسُيب تعديل العقد اكن ، أأنه اإ اإ

تدفع ل أأهنا كام صطط/ الالزتامات التعاقدية، لرجية وتسلميها وفقا لادلاخلية واخلا اتجناز رصد الإ لضامن  اتجناز الإ 
ل بعد مس تحقاهتم للموردين  التعاقدية. تلزتامالوفاهئم اب اإ
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 9التوصية 

دارة العقود ومتابعهتا ميكن جناز املشاريع واخلدمات بسالسة ويف الوقت  للويبو أأن تعزز أ لياهتا اخلاصة ابإ بغية اإ
 .احتديد مراحل للتنفيذ وزايدة الواثئق املتعلقة بتغيري العقوداملناسب من خالل 

قبلت الويبو هذه التوصية وأأعلنت أأن أأي تغيري مقبل خي  مرشوع أأو خدمة متعاقد علهيا وُحددت مراحل  .78
ل مع املزود. َّق ويُذَكر يف عقد معدَّ  تنفيذها س يوث

دارة املشاريع   PRINCE2مهنجية اإ
دارة املشاريع  .79 يف تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية. وحددت مهنجية  PRINCE2اعمتدت الويبو مهنجية اإ

دارة املشاريع  ذ يس تخدهما مدير املرشوع أأساسًا يف مراقبته  PRNCE2اإ "اخلطط املرحلية" كعنرص أأسايس للتصطيط. اإ
دارة نظام ختطيط امل وارد املؤسس ية يف حاةل الويبو( مسؤولية اس تعراض اليومية. ويتوىل جملس املرشوع )وهو جملس اإ

اخلطط املرحلية واملوافقة علهيا. فيوافق جملس املرشوع عىل مجيع املشاريع الرئيس ية وُيزي أأي احنراف كبري عن اخلطط 
جازة اس هتالل املرحةل التال  قرار انهتاء لك مرحةل فضاًل عن اإ  ية.املرحلية املعمتدة. وميتكل هذا اجمللس سلطة اإ

دارة املوارد البرشية، واملعلومات التنفيذية  .80 ولقد درس نا واثئق ختطيط بدء املرشوع، واملرحةل الأوىل من اإ
دارة الأداء املؤسيس، وأأداة احلجز الش بكية، ومجموعة نظم الإدارة  دارة املاطر املؤسس ية، واإ للمشاريع، وحلول اإ

PeopleSoft Upgrade 9.1 دارة الأداء املؤسيس واملعلومات التنفيذية للمشاريع مل احُتدد  ولحظنا أأنه ابس تثناء اإ
 املراحل أأو وردت موجزة دون التفاصيل الالزمة ملتابعهتا يوميًا.

ىل مراعاة خصائ  املرشوع وتقر بأأن بعض "املنتجات الإدارية"  PRINCE2وأأعلنت الويبو أأن مهنجية  .81 تدعو اإ
ىل ذكل، ُيب أأن توافق اجملالس املعنية من البنية اكخلطط املرحلية قد ل تكون رضوراًي حبسب جحم ا ضافة اإ ملرشوع. واإ

دارة حمفظة املشاريع.  الإدارية عىل مجيع املشاريع واخلطط املرحلية، ولن يضفي توثيق هذه القرارات أأي قمية عىل اإ

ىل مراعاة خصائ  املرشوع ولكننا لحظنا أأهنا تويص أأ  PRINCE2وأأحطنا علامً بأأن مهنجية  .82 يضًا بأأن تدعو اإ
د سوى مرحةل تنفيذ واحدة. وفضاًل عن ذكل، نرى أأنه ينبغي توثيق  ذا مل احتدَّ اخلطط املرحلية قد ل تكون رضورية اإ

 مسار مراعاة خصائ  املشاريع احملددة.

 10التوصية 
 عدم وضع خطط مرحلية يف املس تقبل. راترب ميكن للويبو أأن تنظر يف توثيق م

طار أأي واثئق جديدة لبدء مرشوع ختطيط للموارد قبلت الويبو هذه التوصية وأأع  .83 ِّق، يف اإ لنت أأهنا س توث
 املؤسس ية، أأية مراعاة خلصائ  املرشوع املعين كعدم وضع خطط مرحلية.

 الاس تثناءاتاحتمل املاطر والإبالغ عن حدود 
دارة املشاريع  .84 د من الإبالغ عن الاس تثناءات بأأنه أأداه أأساس ية لإدارة امل  PRINCE2تصف مهنجية اإ شاريع احتدَّ

خاللها الاحنرافات عن حدود احتمل املاطر. ويوحض تقرير الاس تثناءات احنراف التوقعات ويقدم احتلياًل لالس تثناءات 
 وخليارات امليض قدمًا وحيدد أأفضل هذه اخليارات.

دارة املوارد البرشية، واملعلومات .85 التنفيذية  ولقد درس نا واثئق ختطيط بدء املرشوع، واملرحةل الأوىل من اإ
دارة الأداء املؤسيس، وأأداة احلجز الش بكية، ومجموعة نظم الإدارة  دارة املاطر املؤسس ية، واإ للمشاريع، وحلول اإ
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PeopleSoft Upgrade 9.1  ولحظنا أأنه ابس تثناء مجموعة نظم الإدارةPeopleSoft Upgrade 9.1  وأأداة احلجز
ضافة  دارة الش بكية، مل احتدد حدود احتمل املاطر. واإ ىل جملس املرشوع/جملس اإ م تقرير الاس تثناءات اإ ىل ذكل، مل يقدَّ اإ

ل يف حاةل املعلومات التنفيذية للمشاريع.  حمفظة املشاريع اإ

دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةلوأأعلنت الويبو أأن  .86 يقمّيِ لك مرشوع عىل حدة ويقرر انطباق حدود احتمل  جملس اإ
جود حدود لتحمل املاطر أأن املرشوع ل ميتكل أأية مرونة وأأنه ينبغي الإبالغ بأأي املاطر ومس تواها، ويعين غياب و 

خماطر اكس تثناءات. ومع ذكل، ل يتالءم ول ميكن احتديد مس توى واحد لتحمل املاطر مجليع املشاريع بغض النظر عن 
ذا مل تُذكر أأي حد لتحمل املاطر يف و ىل ذكل. فاإ اثئق بدء املرشوع، فيعين ذكل أأنه مل جحمها وتعقيدها وخماطرها وما اإ

يوافق عىل أأي حد لتحمل املاطر للمرشوع ويتوقع أأن ينفَّذ املرشوع وفقًا للمعايري املوافق علهيا يف واثئق بدء املرشوع 
ىل ذكل، فقد ُحددت حدود احتمل املاطر اليت وافق علهيا  ضافة اإ ومهنا النطاق واجلدول الزمين والتلكفة واجلودة. واإ

قامة البنية الإدارية اجلديدة يف مطلع جم دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل فامي يتعلق جبميع املشاريع اليت اس هُتلت منذ اإ لس اإ
 .2014عام 

ذا نظرت الويبو يف اعامتد مس توى صفري لتحمل املاطر يف مرشوع ما، تعني ذكر ذكل رصاحة يف  .87 ونرى أأنه اإ
 لبس يف هذا الصدد.واثئق بدء املشاريع تفاداًي لأي 

 11التوصية 
ىل حدود احتمل املاطر للمشاريع وخمتلف مراحل التنفيذ.ميكن للويبو أأن تنظر يف   الإشارة رصاحة اإ

طار واثئق بدء مرشوع ختطيط  .88 َّق يف اإ قبلت الويبو هذه التوصية وأأعلنت أأن مجيع حدود احتمل املاطر س توث
دارة املوارد املؤسس ية املقبةل.  اإ

 تنفيذ املرشوعب ية القضااي املتعلقة احتليل حساس  
دارة رصدًا للتقدم املتواصل احملرز يف املرشوع، يعقد  .89 اجامتعات أأس بوعية مع  ملوارد املؤسس يةا ختطيطمكتب اإ

ث عىل  الفريق املعين املسؤول عن املرشوع. وحُيتفظ مبحرض الاجامتع يف التقرير املرحيل الأس بوعي للمرشوع وحيدَّ
اخلاصة به. ويتأألف احملرض من الأجزاء امخلسة التالية: الأنشطة املنفَّذة خالل الفرتة السابقة؛ والأنشطة غري  حصفة الوييك

جراءات الإدارة  املرصودة يف اخلطة؛ والأنشطة املزمعة/اجلارية يف الفرتة املقبةل؛ واملسائل واملشالكت أأو الشواغل؛ واإ
 الالزمة.

التقرير املرحيل الأس بوع للمرشوع املتعلق ابملرحةل الأوىل من مرشوع التصطيط للموارد  ولقد احتققنا من .90
ىل  أأس بوعًا. ولحظنا أأيضًا أأن  83املؤسس ية اخلاصة ابملوارد الرشية ووجدان أأن عدة مسائل ظلت مفتوحة لفرتات تصل اإ

دارةمكتب  فهم أأمهيهتا بغية  القضااي املعنيةساس ية جتري أأي احتليل حل  املوارد املؤسس ية/أأفرقة املرشوع لختطيط  اإ
ىل يالء الأولوية للحد من أ اثرها عندما يُثار عدد مهنيالبنية الإدار  ابلنس بة اإ  .اة العامة للمرشوع واإ

يف احتديد الأولوايت  بغية الإسهام لك قضيةساس ية حل  تقيمي مبسطاس تخدام  يفوأأعلنت الويبو أأهنا ستنظر  .91
 ورفعها وحلها.
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 12التوصية 

جراء احتليل مي دارة املوارد  املسائل املثارة خالل اجامتع جملس املرشوع/مكتب حلساس يةكن للويبو أأن تنظر يف اإ اإ
ىل أأمهيهتا. املؤسس ية  استناداً اإ

 حساس ية س متزيَّ ، التقرير الشهري حلاةل حمفظة املشاريعجزء من وك يف املس تقبل. وقبلت الويبو هذه التوصية .92
دارة احملفظة وغريه عىل قراءة الوثيقة وتوضيح أأولوايت  ،بأألوان خمتلفة وفقًا لتحليل احلساس ية القضااي ما سيساعد جملس اإ

جراء احتليل سائل الواجب معاجلهتا والرتكزي علهياامل  جناز هذه املهمة، ستشجع الويبو املرشوعات الفردية عىل اإ . وبعد اإ
 دة اخلاصة هبا.احلساس ية ذاته والإبالغ عن املشالكت احملد

دارة الواثئق الإلكرتونية  نظام اإ
دارة الواثئق الإلكرتونية عىل ختطيط امل .93 نت أأمهية . وبيَّ 2011وارد املؤسس ية يف عام اقرتحت الويبو تطبيق نظام اإ

لكرتونية يف فرضية تقدير التاكليف عىل النحو التايل: "سيُتفق عىل نظام اسرتاتيجي لإدار  دارة الواثئق الإ ة الواثئق نظام اإ
كجزء من حمفظة املشاريع. وس يوفر ذكل  2011الإلكرتوين وستنفذ الأجزاء اليت س تدمع ختطيط املوارد املؤسس ية يف عام 

ذ سيشمل هذا النظ نظام خارج  ام املعاجلة وتدفق العمل واحلفظحاًل للواثئق الورقية اخلاصة بتصطيط املوارد املؤسس ية اإ
صدار قرار بشأأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية من خال دارة الواثئق. وس يؤثر التأأخر يف اإ ل أأداة حمددة متصصصة يف اإ

دارة  لكرتونية أأو يف تنفيذه عىل اجلداول الزمنية و/أأو التاكليف اخلاصة ابملشاريع الأخرى". وورد نظام اإ دارة الواثئق الإ اإ
طار "تعزيز  ". وأأشار التقرير املرحيل اذلي صدر يف اترخي لحق مةلنظام الإدارة املتاكالواثئق الإلكرتونية كبند تلكفة يف اإ

دارة الواثئق الإلكرتونية سينفَّذ كجزء من WO/PBC/22/15) 2014من عام  ىل أأن نظام اإ اخلطة  اتمبادر ( اإ
دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  .الرأأساملية اليت تقودها اإ

ىل مجعياتتلفة يف التقارير امل  اجملالتالتغريات يف  وُذكرت .94 جلنة  من خاللادلول الأعضاء  املرحلية املقدمة اإ
مجلعيات ادلول ديدة وتأأثري التغريات يف التقرير املوحد اجلبعاد الأ عرض تُ  عىل مر الس نني ولكن مل الربانمج واملزيانية

دارة الواثئق الالكرتونية الأعضاء. فمل يُعرض مثاًل   ختطيط املوارد املؤسس ية.حمفظة عىل تأأثري التأأخري يف تنفيذ نظام اإ

من حيث  يف الويبوأأحد املشاريع الأمشل والأك ر شفافية عترب حمفظة ختطيط املوارد املؤسس ية تُ الويبو أأن  وأأعلنت .95
دارة الواثئق الإلكرتونية عادة ابلزتامن مع تنفيذ ختطيط املوارد املؤسس ية. التقارير منا تنفذ . ول تطبَّق نظم اإ غالبية واإ

حاملنظامت  ىل  تدجمهام لحقًا، عند الاقتضاء،مث داها قبل الأخرى اإ ذ ميكن اس تخدام لك مهنام عىل حدة دون احلاجة اإ اإ
 أأي دمج تقين حمدد.

عداد تقارير بشأأن تقيمي أأداء   اخلارجية هجة التنفيذ الرشيكةاإ
ىل جلنة الربانمج وامل .96 م اإ جاميل يتضمن التقرير املرحيل اخلاص بتصطيط املوارد املؤسس ية واملقدَّ زيانية س نواًي اإ

 النفقات املتعلقة جبهات التنفيذ الرشيكة. ولحظنا غياب أأية تفاصيل عن تقيمي أأداهئا.

 13التوصية 

ىل مجعيات ادلول الأعضاء كجزء   منميكن للويبو أأن تنظر يف تقدمي تقرير عن تقيمي أأداء هجة التنفيذ الرشيكة اخلارجية اإ

 تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التصطيط الشامل للموارد املؤسس ية.

 2015وأأكدت أأهنا س تدرج يف التقرير املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام  قبلت الويبو هذه التوصية .97
 معلومات عن أأداء هجات التنفيذ الرشيكة اخلارجية الرئيس ية.
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دارة املوارد البرشية  قسم اإ
 خلفية

دارة املو  .98 الويبو املوارد البرشية الالزمة لتنفيذ وليهتا، من  امتالكارد البرشية يف الويبو مسؤول عن ضامن قسم اإ
ىل العمابملواهب عىل الصعيد العاملي؛ و خالل الاس تعانة   هتيئةبرشية و ال وارد خدمات لإدارة املو  ءالتوفري خدمات موهجة اإ

ومن مث تؤدي املوارد البرشية عىل املعرفة  ةالويبو منظمة قامئ وتعدّ . معل متكينية وانهتاج أأفضل ممارسات التوظيف بيئة
طار  ى، تغط15/2014للثنائية يف وثيقة الربانمج واملزيانية دورًا حيواًي يف املنظمة. و دارة املوارد البرشية يف اإ ربانمج رمق الاإ

داري ومايل فعال د –للويبو  يف احتقيق الهدف الاسرتاتيجي التاسع وتسهم 23  ا.لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهمع اإ

ن قسم ختطيط املوارد البرشية معين ابلتوظيف وتصنيف الوظائف واحتديد املهام الوظيفية. وتشمل أأنشطة  .99 واإ
قسم اخلدمات التشغيلية للموارد البرشية املزااي واملس تحقات، واملعاشات التقاعدية، والتأأمني الصحي، والرعاية الطبية 

قامة والاجامتعية. وأأما  دارة الأداء والتدريب. وتشمل أأنشطة قسم الس ياسات والقانون اإ قسم الأداء والتمنية فُيعىن ابإ
العدل داخليًا ووضع الس ياسات اخلاصة ابملوارد البرشية. وتنهتج الويبو النظام املوحد للأمم املتحدة فامي خي  الرواتب 

 ية ادلولية.والبدلت واملس تحقات وفقًا ملا تنرشه جلنة اخلدمة املدن 

 وييل بيان القوى العامةل يف الويبو من حيث الفئة الوظيفية والس نة. .100

 2014 2013 2012 املوظفون العاملون

 64 61 63 درجة مدير مفا فوق

 460 429 434 همين

 531 520 497 خدمة عامة

 1055 1010 994 اجملموع الفرعي للوظائف املموةل من املزيانية

 16 15 18 الوظائف املموةل من الأموال الاحتياطية والصناديق الاستامئنية

 1071 1025 1012 مجموع املوظفني العاملني

 املوظفون املؤقتون

 85 94 غري متاح همين مؤقت

 64 100 غري متاح خدمة عامة مؤقت

 149 194 غري متاح اجملموع الفرعي للموظفني املؤقتني

 1220 1219 1012 مجموع املوظفني

 غري املوظفني

 64 66 230 املتدربون واحلاصلون عىل منح واملرتمجون/املراجعون القصريو الأجل

 15 11 غري متاح اخلدمات التعاقدية الفردية وموظفو الواكةل املؤقتون

 79 77 230 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 1299 1296 1242 مجموع القوى العامةل يف الويبو

 وييل بيان مجيع معليات التوظيف حبسب الفئة الوظيفية والس نة: .101

 2014 2013 2012 الفئة

 الوظائف احملددة الأجل

 58 44 36 همين مفا فوق

 38 21 41 خدمة عامة

 96 65 77 مجموع الوظائف احملددة الأجل

 37 41 21 الوظائف املؤقتة
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ذ أأجريت  2013زايدة ملحوظة يف نشاط التوظيف مقارنة بعام  2014شهد عام  .102  37مسابقة للتعيني ادلامئ و 96اإ
ىل زايدة قدرها  ابملئة يف التعيينات  10واخنفاض قدره  الثابتةابملئة يف التعيينات  48مسابقة للتعيينات املؤقتة ما يشري اإ

ابملئة  32زايدة قدرها تعيينًا فئة همين مفا فوق ما يعين  58  والتسعني، خ ةالس ت الثابتةاملؤقتة. ومن بني التعيينات 
ىل زايدة قدرها  38. وعنّيِ 2013مقارنة بعام  اذلي شهد  2013 ابملئة مقارنة بعام 81فردًا يف فئة اخلدمة العامة ما يشري اإ

 ابملئة. 49اخنفاضًا قدره 

 الضامن الاجامتعي
تحدة املتعلق ابلرواتب والبدلت واملزااي اذلي وزعت جلنة اخلدمة املدنية ادلولية يعّد النظام املوحد للأمم امل  .103

مرجعًا عامًا للمنظامت. وين  القسم اخلاص ابلضامن الاجامتعي عىل تعويضات يف حاةل  2012تفاصيهل يف أأغسطس 
 حلادث الرعاية بعد التعرضتلكفة الوفاة أأو الإصابة أأو املرض أأثناء اخلدمة. وين  أأيضًا عىل أأن املوظف يتحمل اكمل 

يف الويبو عىل توفري امحلاية الصحية وعىل تعويضات معقوةل يف حاةل  ولحئته من نظام املوظفني 2-6 جامعي. وتن  املادة
 املرض أأو التعرض حلادث أأو الوفاة أأثناء أأداء املهام الرمسية.

اخلارجة عن اخلدمة. ووصلت املبال  املدفوعة خالل ولحظنا أأن الويبو تدمع أأقساط التأأمني املتعلقة ابحلوادث  .104
ىل  فرناكً سويرساًي يف عام  81 167و 2012فرناكً سويرساًي يف عام  79 686الفرتة املشموةل مبراجعة احلساابت هذه اإ

وظفني، رعاية الصحية للمالرمغ من تقديران لوجود تدابري لتوفري ال. وعىل 2014 فرناكً سويرساًي يف عام 81 889و 2013
ننا نرى أأن هذه املدفوعات ل تدمعها أأحاكم رصحية يف الالحئة.  فاإ

غطي املوظفني واملتقاعدين وعائالهتم ليس ني عىل احلوادث خارج اخلدمة اذلي يووافقت الويبو عىل أأن متويل التأأم .105
 .جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةتعويضات  مجموعةجزءًا من 

 14التوصية 

 .عن متويل أأقساط التأأمني اخلاصة ابحلوادث اخلارجة عن اخلدمة ميكن للويبو أأن تتوقف

وافقت الويبو عىل التوقف عن متويل أأقساط التأأمني اخلاصة ابحلوادث اخلارجة عن اخلدمة اعتبارًا من  .106
 .2016 يناير 1

جازة زايرة الوطن  اإ
اهتم خارج البدل اذلي يوجد فيه ق للموظفني اذلين يؤدون واجبحيمن نظام املوظفني ولحئته،  3-5طبقًا للامدة  .107

جازة لزايرة الوطن قامهتم أأن يأأخذوا اإ جازهتم الويبو، مرة واحدة لك س نتني، عىل حساب حمل اإ ، وذكل ابس تخدام اإ
جازاهتم لزايرة الوطن وفقًا لرشوط حمددة.الس نوية املس تحقة  . وُيوز للموظفني أأن يؤجلوا اإ

جازة زايرة الوطن. وقد لحظنا من املعلومات املتاحة يف نظام اإ  .108 دارة املعلومات غياب أأية همةل قصوى لتأأجيل اإ
 (.2015حىت ال ن )مارس  2001موظفًا لإجازة زايرة الوطن يف عام  37وتبنيَّ من احتليلنا تأأجيل 

جازة زايرة الوطن وأأعلنت الويبو أأن نظام املوظفني و .109 لحئته يكفي بصيغته احلالية لضامن أأن أأي موظف يؤجل اإ
جازته السابقة. ول ينتفع  هبا حىت اترخي الإجازة املقبةل يعّد متنازًل عن اإ
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 15التوصية 

 ميكن للويبو أأن تعجل مسار احتديث نظام تكنولوجيا املعلومات امتثاًل لالحئة املوظفني.

ل حبيث يُتنازل تلقائيًا عن أأية .110  قبلت الويبو هذه التوصية. وأأضافت أأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية س يعدَّ
َّق يتيح متديد فرتة الاس تحقاق. ذا وجد سبب واحض وموث ل اإ جازة لزايرة الوطن غري مأأخوذة اإ  اإ

 التعيينات

جراءات  11/2013من املرفق الثالث من نظام املوظفني ولحئته والتعممي الإداري رمق  5طبقًا للامدة  .111 بشأأن اإ
تجاوز مدهتا س تة أأشهر من خالل اس هتالل مسار اختيار اختيار املوظفني املؤقتني، تُشغل الوظائف املؤقتة املتوقع أأن ت 

عالن وظيفة شاغرة بعيهنا أأو كهيام. ولكن ُيوز للمدير العام أأن يسمح بتجاوز مسار الاختيار  تنافيس أأو نرش اإ
ذا رأأى يف ذكل خدمة ملصاحل  التنافيس، عىل أأساس اس تثنايئ، للوظائف املؤقتة اليت س تدوم أأك ر من س تة أأشهر اإ

 مة.املنظ

وخالل اس تعراض ست حالت من التعيني املبارش مبوجب السلطة الاس تثنائية للمدير العام خالل الفرتة  .112
َّنت املشالكت التالية.2012-2014  ، تبي

لفرتة أأولية مدهتا س تة أأشهر عىل أأساس الاختيار املبارش. مث ُمدد هذا التعيني لس تة  3-عنّيِ موظف بدرجة م .113
ضافية وهنائية مبو  جب موافقة اس تثنائية من املدير العام أأي دون مسار اختيار تنافيس، وبُرر ذكل مبقتضيات أأشهر اإ

مواصةل العمليات بسالسة ومقتضيات الإخطار املس بق لأي موظف معل ابملنظمة لأك ر من س بع س نوات. ولحظنا أأن 
لغائه فمتدي ىل تعليق املسار التنافيس فاإ  د التعيينات املؤقتة.الوصف الوظيفي مل يكن واحضًا ما أأدى اإ

يف وظائف مؤقتة حديثة الإنشاء. مث احتولت  2014ويف حاةل أأخرى، عنّيِ ثالثة موظفني مبارشة يف يناير  .114
عالن وظيفة شاغرة. وقُرر أأن متديد العقود سريهتن مبسار الاختيار وعدم متديد  ىل وظائف اثبتة ونرُش اإ وظيفتان مهنا اإ

ذا مل ي . وعىل الرمغ عقود املوظفني املذكورين اإ قع علهيم الاختيار. وخالل الامتحان التنافيس، اختري خش  واحد وعنّيِ
من جعز املوظفني الثنني ال خرين عن اجتياز الاختبار، فقد مدد عقداهام بصورة منظمة. وخالل تكل الفرتة، روجعت 

ل الوصف الوظيفي عىل هذا الأساس.  املؤهالت الالزمة لهذه الوظيفة وعّدِ

 لويبو مبا ييل:فردت ا .115

طار التدابري  تندرج (1 حالت املوظفني املؤقتني الأربعة املذكورين يف مالحظة مراجع احلساابت يف اإ
منا  علهياالانتقالية املنصوص  يف نظام املوظفني ولحئته وعليه ل تنطبق علهيا املهةل الزمنية البالغة س نتني واإ

 ؛2013يناير  1همةل زمنية تبل  مخس س نوات اعتبارًا من 

ويف احلالت الأربع، وافق املدير العام عىل تثبيت الوظائف اليت يؤدهيا/اكن يؤدهيا املوظفون املؤقتون بعد  (2
ىل طبيعهتا أأعاملها  66موافقة ادلول الأعضاء عىل تثبيت  وظيفة مؤقتة عىل مس توى املنظمة نظرًا اإ

ا ادلول الأعضاء، ازداد عبء املس مترة. ونتيجة لتثبيت الوظائف املؤقتة الست والس تني اليت أأذنت هب
(. وعىل الرمغ مما 2013ابملئة مقارنة بعام  33التعيينات عىل قسم ختطيط املوارد البرشية )زايدة قدرها 

بذلته املنظمة من هجود لإيالء الأولوية ملسار الاختيار اخلاص هبذه اجملموعة تفاداًي لأي متديد 
ىل العدداس تثنايئ/غري رضوري  جناز تكل املهمة. وتعزى  للعقود نظرًا اإ الهائل من الاختيارات، مل يتسَن اإ

ىل حرصه عىل ضامن اس مترارية الوظائف حىت تثبيهتا.  موافقة املدير العام عىل المتديد الاس تثنايئ للعقود اإ
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 ، فقد طرأأت تغيريات يف القدرات اللغوية للقسم، يف الفرتة115يف الفقرة  وفامي خي  احلاةل الثانية املذكورة (3
ىل رضورة مراجعة الوصف الوظيفي. وعليه، مل يتعلق الأمر  الفاصةل بني الإعالن الأول والثاين، ما أأدى اإ

، فقد تأأثر الوصف 114الأصيل. وأأما احلاةل الأوىل املذكورة يف الفقرة  الوظيفيهنا بعدم دقة الوصف 
 الأصيل ابعامتد س ياسة جديدة.

عن اجتياز مسار الاختيار التنافيس يتناىف مع رشط الويبو القايض  ونرى أأن الاس مترار يف تعيني أأشخاص جعزوا .116
ذا مل يقع علهيم الاختياربأأن " ول تنطبق  ."متديد العقود سريهتن مبسار الاختيار وعدم متديد عقود املوظفني املذكورين اإ

ىل أأن املوظفني اذلين جعزو ا عن اجتياز مسار الاختيار املهةل الزمنية البالغة مخس س نوات عىل هذه احلالت نظرًا اإ
 التنافيس انتفعوا بمتديد عقودمه.

 16التوصية 

اتحة الوقت الاكيف لإعداد مسار تنافيس عىل  د فهيا العقود املؤقتة دون مسار تنافيس بغية اإ نويص يف احلالت اليت متدَّ

أأن توىل العناية الالزمة ملالءمة وظيفة حمددة الأجل، أأن تُشغَل الوظائف من خالل مسار الاختيار التنافيس مبكراً و 

 الوصف الوظيفي تفاداًي لأي تأأخري.

دارة املوارد البرشية تس تعرض حاليًا مجيع الأوصاف الوظيفية عىل مس توى املنظمة بغية ضامن  .117 ردت الويبو بأأن اإ
وذكرت الويبو أأهنا  موافاة مجيع الواجبات واملسؤوليات املتعلقة جبميع الوظائف حبيث تتفق بدقة مع مقتضيات الوظائف.

ل مبوظفني مؤقتني تبل   س تكف عن ممارسة متديد العقود املؤقتة ملدد طويةل فور انهتاء املرحةل الانتقالية وأأهنا لن تس تعني اإ
 .2017ديسمرب  31أ جال عقودمه عامني كحد أأقىص يف 

عانة الإعاةل  اإ

ذا اكن دلهيم زوج ، حيق للموظفني من نظام املوظفني ولحئته 2-3للامدة  طبقاً  .118 احلصول عىل راتب مبعدل الإعاةل اإ
ن وجد، و  معال أأو طفل معال واحد عىل الأقل. يُقصد بعبارة "زوج معال" الزوج اذلي يكون أأجره الس نوي الإجاميل، اإ

ن معل يف فئة اخلدمات العامة املُطبَّق عىل ماك 1-أأقل من أأو يساوي املرتب الس نوي الإجاميل لدلرجة الأوىل من رتبة ع
يناير من الس نة املعنية.  أأما ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات الأعىل مهنا، فال يزيد الأجر  1الزوج، واملعمول به يف 

يف فئة  2-الس نوي الإجاميل املذكور، يف أأي ماكن معل، مّعا يعادل املرتب الس نوي الإجاميل لدلرجة الأوىل من رتبة ع
 ر من الس نة املعنية يف نيويورك.يناي 1يف  اخلدمات العامة املعمول به

دارية س نوية احتدد فهيا احلد الأقىص للرواتب الإجاملية اليت تؤهل الفرد ليصبح زوجًا معاًل  .119 وتصدر الويبو تعاممي اإ
 .2014و 2013و 2012فرناكً سويرساًي لأعوام  69 067وهو مبل  مل يتجاوز 

ديد املبل  يف حالتني اكن يعمل فهيا الزوج خارج جنيف استند وقد درس نا عرش حالت عشوائية ولحظنا أأن احت .120
ىل جدول الرواتب املنطبق يف جنيف بغض النظر عن حمل معل هذا الزوج.  اإ
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 17التوصية 

لنظام املوظفني  امتثالً يتعني مراجعة ممارسة احتديد احلد الأدىن للمرتبات الإجاملية للنظر يف منح بدل الزوج املعال 
 .ولحئته

. وس تحدد 2016يناير  1. وأأعلنت أأهنا س توقف هذه املامرسة القدمية احلالية اعتبارًا من لت الويبو هذه التوصيةقب .121
ىل حمل معل هذا الزوج وليس حمل معل املوظف العائل وفقًا لنظام  أأهلية احلصول عىل مزااي الزوج املعال استنادًا اإ

 املوظفني ولحئته.

عانة الإُيار  اإ
عانة الإُيار س تكو 6/2013رمق  الإداري ُذكر يف التعممي .122 ن مس تحقة اعتبارًا من اليوم الأول من اتفاق الإُيار أأن اإ

عانة الإُيار لفرتة  املس تحقة ادلفعمنحة الانتداب أأو من اليوم الأول التايل لفرتة الثالثني يومًا من  أأهيام أأقل. ويوافَق عىل اإ
شهرًا يف املرة الواحدة. وعليه ينبغي تقدمي طلب جتديد س نوي ويتعني عىل املوظفني ذكر أأي تغري يف  12ل تتعدى 

ثبات أأن املعلومات املقدمة يف الطلب السابق ل تزال سارية.  رشوط الإُيار أأو اإ

َّ  أأحاكم التعممي الإداري وبعد التدقيق يف عرش حالت وجدان أأن .123  بع ابنتظام عىل النحو التايل:ل تت

الأدةل  ومل يوفروا اميف موعده 2013و 2012لعايم  طليب التجديد الس نوينييف مثاين حالت، مل يقدم املوظفون  "1"
 .الالزمة

ُيار وبداية "2" عانة الإُيار عن الفرتة الفاصةل بني هناية عقد اإ عقد جديد اليت مل تكن  يف حاةل واحدة، ُدفعت اإ
ُيار. اقابتفمشموةل   اإ

 يف حالتني، مل تتوافر السجالت الالزمة دلمع متديد اتفاق الإُيار الأصيل أأو التفاق اجلديد يف امللفني املعنيني. "3"

ُيار يف يونيو املنتفعة ابإ أأعلنت الويبو أأهنا أأجرت اس تعراضًا شاماًل مجليع احلالت ف .124 ىل  2014عانة اإ عدم نظرًا اإ
جراء الاس تعراض الس نوي لإعانة الإُيار يف عايم  ، اس ُتمكلت مجيع الطلبات 2015. ويف مارس 2013و 2012اإ

عانة الإُيار مبا يامتىش مع نظام املوظفني ولحئته. وطبقًا لقانون الالزتامات السويرسي، جتدَّ  د اتفاقات الس نوية لتجديد اإ
هناء العقد قبل ثالثة أأشهر من حلول أأجهل الس نوي.الطرفني الإُيار تلقائيًا لك س نة ما مل حيصل أأي من  خطار ابإ  عىل اإ

عانة الإُيار يف يونيو  ننا نقدر ما أأجرته الويبو من اس تعراض شاملواإ  .125 وننصحها مبواصةل  2014مجليع حالت اإ
جراء هذا الاس تعراض بصورة منتظمة.  اإ

 18التوصية 

عانة الإُيار بصورة منتظمة ميكن متابعة أأحاكم التعماميت الإدارية املتعلقة  .ابإ

عانة الإُيار  قبلت الويبو هذه التوصية .126 ل حبيث تتوقف اإ  تلقائياً وأأعلنت أأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية س يعدَّ
ضافية سرتهتن بتقدمي طلب  عانة اإ  مشفوع جبميع الواثئق الالزمة. جتديدبعد مرور عام علهيا وأأن أأي اإ
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 بدل اللغة
ىل موظفي فئة اخلدمات العامة اذلين ُيتازون امتحااًن يثبتون، 1-10-3 للقاعدةطبقًا  .127  فيه ُيوز أأن يُدفَع بدل لغة اإ
ُيب عىل املوظف أأن  أأخرىل يُدفَع البدل عن لغة املوظف الأصلية ول عن أأي لغة حمددتني. ويف لغة أأو لغتني  هتمكفاء

تقااًن اتمًا حبمك تعيينه. حيصلون عىل بدل لغة أأن خيضعوا ملزيد من الامتحاانت ني اذلين وُيوز أأن يُطلَب من املوظف يتقهنا اإ
تقاهنم للغات اليت حيصلون عهنا عىل البدل. ثبات اس مترار اإ  يف فرتات زمنية ل تقل عن مخس س نوات من أأجل اإ

لقد اس تعرضنا حالت مثاين موظفني حيصلون عىل بدل لغة للتحقق من خضوع هؤلء املوظفني ملزيد من  .128
ىل الامتحاانت ضافة اإ تقاهنم للغات املعنية. واإ ثبات اس مترار اإ ذكل، المتس نا معلومات عن احلالت اليت خضعت  من أأجل اإ

 لس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة واليت نُقل فهيا املوظف املعين أأو عنّيِ يف وظيفة جديدة تتطلب الإتقان التام للغة.

ىل عىل رضورة اخل الياً وأأعلنت الويبو أأهنا ل تشدد ح .129 تقان اللغة نظرًا اإ ضافية لإثبات اس مترارية اإ ضوع لمتحاانت اإ
لزامية ملواصةل  بدل اللغة.  منحأأن القاعدة تس تخدم عبارة "ُيوز أأن يُطلب من" أأي أأن هذه الامتحاانت الإضافية غري اإ

جراء أأي اس تعراض يف احلالت اليت  تقان منصب جديُنقل فهيا موظف أأو يعنيَّ يف وأأقرت املنظمة بعدم اإ يد حيمت عليه اإ
تقااًن اتمًا حبمك تعيينه  وأأن هؤلء املوظفني اس متروا يف احلصول عىل البدل. اللغة اإ

 مينح سلطة تقديرية. ل ونرى أأن اس تخدام عبارة "ُيوز أأن يُطلب من" يف القاعدة .130

 19التوصية 

 نويص مبا ييل:

ضا )أأ( خضاع املوظفني احلاصلني عىل بدل لغة لمتحاانت اإ تقاهنم املس متر للغة؛ُيوز اإ  فية لإثبات اإ

تقان  )ب( جراء اس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة عندما يُنقل أأو يعنيَّ املوظف يف منصب جديد حيمت عليه اإ يتعني اإ
تقااًن اتمًا حبمك تعيينه.  اللغة اإ

ىل ت  .131 ثبيط املوظفني أأعلنت الويبو أأهنا تشجع حراك املوظفني ادلاخيل وس يؤدي وقف بدل اللغة يف هذه احلالت اإ
تقان اللغة  الوظيفي اذلين يبحثون عن فرص للنقل عادة اختبار اإ ن طلب اإ دارايً  معرقلادلاخيل، واإ . وأأكدت وملكف اإ

مجموعة التعويضات املشرتكة ل قواعدها وممارساهتا اخلاصة ببدل اللغة مبا يامتىش مع نتاجئ اس تعراض الويبو أأهنا س تعدِّ 
 املوظفني. نظامد يتطلب تعديل اذلي ق ملنظومة الأمم املتحدة

 العمل الإضايف

جازة  .132 حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة اذلين يلُكَّفون ابلعمل أأك ر من أأي أأس بوع معل عادي أأن حيصلوا عىل اإ
ضايف عىل أأن تُمنح الإجازة فور سامح مقتضيات  3-12-3. وتن  القاعدة تعويضية، أأو ُيوز هلم احلصول عىل أأجر اإ

ذا أأثبت املرشف عىل املوظف أأن مقتضيات العمل ل العمل بذكل  عىل أأل متر س تة أأشهر عىل هذا العمل الإضايف. واإ
جازة تعويضية خالل هذه املهةل الزمنية البالغة س تة أأشهر، حيصل املوظف عىل تعويض نقدي عن هذا  تسمح مبنح اإ

فون من بلوغ طلبات العمل الإضايف يف أأي أأن يتأأكد املرش  75/2012 رمق العمل الإضايف. ويقتيض التعممي الإداري
دارة املوارد البرشية يف موعد أأقصاه الساعة السادسة مساًء من يوم امجلعة من الأس بوع املعين. ىل اإ  أأس بوع اإ
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ابملئة من العمل  33ابملئة و 55ابملئة و 74، أأدى موظفو اخلدمة العامة حنو 2014و 2013و 2012ويف عام  .133
عىل  تثال للتعممي الإداريحالت خالل الفرتة املذكورة، لحظنا عدم الام  عرشعد اس تعراض الإضايف عىل التوايل. وب

 النحو املبني أأدانه:

ضايف بعد املهةل املنصوص علهيا يف التعممي الإداري. وقُبل طلبان قبل بداية الأس بوع  "1" قُبلت مخسة طلبات معل اإ
 املعين ابلعمل الإضايف.

ىل صدور ويف مثاين حالت، عوِّ  "2" جازة تعويضية. ومل يوجد اترخي عىل الاس امترة يشري اإ ض العمل الإضايف نقدًا ل اإ
 شهادة املرشف بعدم سامح مقتضيات العمل ابلنتفاع ابلإجازة.

ىل تقلي  ملحوظ يف تاكليف ساعات العمل الإضافية يف عام ىهجود أأدمن  هبذلت وأأعلنت الويبو أأن ما .134 . 2014 اإ
ىل عبء العمل الكبري يف بعض الأقسام/الإدارات. وأأوحضت أأن سبب عدم ىل الإجازات التعويضية يعزى اإ  اللجوء اإ

 20التوصية 

 .ز الضوابط ادلاخلية لضامن الامتثال التام ملتطلبات التعممي الإداري اخلاصة ابلعمل الإضايفنويص بأأن تعزَّ 

دارية وموافقة مس بقة. قبلت الويبو هذه التوصية .135  وأأعلنت أأن العمل الإضايف خيضع ملعايري حمددة ورقابة اإ

 بدل الوظيفة اخلاص

ىل أأي موظف يعمل مبوجب ، 11-3طبقًا للامدة  .136 يُدفَع بدل وظيفة خاص ل يدخل يف حساب املعاش التقاعدي اإ
د املدة أأو دامئ أأو مس متر يُطلَب منه أأن يتوىل مؤقتًا مسؤوليات وواجبات وظيفة شاغرة يف رتبة أأعىل من رتبة  عقد ُمحدَّ

الوظيفة اليت يشغلها. ويُدفَع هذا البدل اعتبارًا من التارخي اذلي توىل فيه املوظف ملدة س تة أأشهر متواصةل اكمل واجبات 
ليه. ل يف ظروف  12ول يؤذن بأأي متديد للبدل لأك ر من  الوظيفة ذات الرتبة الأعىل، اليت ُأس ندت اإ اس تثنائية، شهرًا اإ

ول تتجاوز فرتة هذا المتديد  الانهتاء من الإجراءات الإدارية لشغل الوظيفة الشاغرة.عىل سبيل املثال يف حاةل عدم 
 شهرًا يف أأي حال من الأحوال. 12

يسقط حق املوظف يف احلصول عىل أأي بدل أأو منحة أأو أأي مبل  أ خر ين  عليه نظام ، 22-3وطبقًا للامدة  .137
 ولحئته بعد مرور س نتني من اترخي اس تحقاق املوظف هل، ما مل يُن  عىل خالف ذكل.املوظفني 

َّنت 2014-2012وبعد اس تعراض مخس حالت لبدل الوظيفة اخلاص خالل الفرتة  .138  التالية: املشالكت، تبي

بدل وظيفة  واس متر يف احلصول عىل 2013منذ يناير  من رتبته اس متر موظف يف تأأدية همام وظيفة أأعىل رتبة "1"
دارة املوارد البرشية أأن نطاق اخلدمة احملدد يتطلب املزيد من التوضيح وأأهنا 2013خاص منذ يوليو  . وأأعلنت اإ

 غري مس تعدة لإطالق مسار التعيني لوظيفة حمددة الأجل.

ىل  2012 ويف حاةل أأخرى، جتاوز حق موظف يف احلصول عىل بدل وظيفة خاص للفرتة املمتدة من مايو "2" اإ
 .22-3املهةل الزمنية احملددة يف املادة  2012 نومفرب

دارة املوارد البرشية الأولوية ملسار الاختيار، ولكن ل  .139 وأأعلنت الويبو أأنه عندما تطلب الإدارة املعنية تعيينًا، تويل اإ
منا عتنجم املشلكة  ذ من غري املعقول أأن عن تأأخر التعيني ذاته واإ تلزتم املنظمة مبوجب ن تأأخر اس هتالل مسار التعيني. اإ

طار  ذا مل تكن متأأكدة من رضورة هذه الوظيفة أأو حىت من املؤهالت الوظيفية الالزمة لأداهئا. ويف اإ عالن وظيفي اإ اإ
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 30الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

ل  طالق مسار التعيني لوظيفة ما اإ اس تعراض القوى العامةل، ل تنظر الويبو يف وضع منوذج أأك ر مرونة حلشد املوارد واإ
ذا احتققت من وجود حاجة  جل.الأ طويةل  اإ

 21التوصية 

شهراً  12وأأن تأأذن بمتديد بدل الوظيفة اخلاص مبا يتجاوز  12-3و 11-3ينبغي للويبو أأن تتبع بدقة أأحاكم املادتني 
 مبوجب ظروف اس تثنائية.

. وأأعلنت أأهنا تشارك شواغل فريق مراجعة احلساابت فامي خي  منح بدل وظيفة خاص قبلت الويبو هذه التوصية .140
دراج همةل زمنية.لفرتة   طويةل مؤكدة أأن ذكل سبب مراجعة نظام املوظفني ولحئته بغية اإ

 قضااي الغش الفعيل والغش الافرتايض

اليت قدهما مكتب مدير شعبة التدقيق ادلاخيل  اخلاصة ابلغش الفعيل والغش الافرتايضاحتليل املعلومات  بنيَّ  .141
ُُ الاغش والمن الغش أأن ثالث حالت جديدة  الإدارية والرقابة ىل  حالتانوأأغلقت  ،2014لت يف عام فرتايض  نظرًا اإ

 الغشأأو  الفعيل الغشمن ، بل  عدد احلالت املفتوحة 2014ديسمرب  31 وحىت .الدعاءات املقدمةل ادلامعةغياب الأدةل 
 .حالت املزعوم أأربع

 اس تعراض التدابري اليت اختذهتا الإدارة بشأأن التوصيات السابقة

 من هذا التقرير. املرفق الثايناملالية( يف  املراجعةتنفيذ الويبو توصيات مراجع احلساابت اخلاريج )ترد حاةل  .142

فصاحات الإدارة   واحلساابت املدينة واملمتلاكتشطب اخلسائر من النقد  –اإ

َّه وفقًا  .143 من الالحئة املالية، َُّلت املنظمة اخلسائر  8.106 من النظام املايل والقاعدة 4.6 للامدةذكرت الإدارة أأن
 :2014ديسمرب  31خالل العام املنهتيي يف  التالية

 جاملية قدرها  20 وخ  ذكل .2014 فرنك سويرسي أأثناء عام 3 258.50 ُشطبت حساابت مدينة بقمية اإ
ىل عام  فاتورة  وتتعلق بعالمات جتارية، أأو تصاممي صناعية، أأو أأنشطة نرش؛ 2013غري مدفوعة تعود اإ

 ن مدفوعات مقابل عخسائر صغرية أأخرى عىل مدار الس نة جنمت، يف املقام الأول،  وتكبدت املنظمة
 فرنك سويرسي؛ 20 759.41احلساابت املدينة وبلغت قميهتا الإجاملية 

   جاميل املبال  احملسوبة عىل املنظمة فامي خي دارة احلساابت اخلاصة للمساهامت الطوعية وبل  اإ اإ
 .2014فرنك سويرسي خالل عام  20 935.90

 

 شايش اكنت شريما

 العام للهند املراقب املايل ومراجع احلساابت

 مراجع احلساابت اخلاريج

 2015يوليو  7
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ل –املرفق الأول   اجلدول الزمين املُعدَّ
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 32الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

 املرفق الثاين

 اخلارجية للحساابت املنبثقة عن املراجعةتوصيات لل حاةل تنفيذ الويبو 

 املالحظات رد الإدارة التوصية املراجعة

دارة أأن تنظر يف  مراجعة مالية ميكن لالإ
صياغة س ياسة مناس بة 
مبا لإدارة النقدية واخلزانة، 

 طبيقيف ذكل القروض، وت 
الس ياسة لتحسني  هذه

 الإدارة املالية.

أأعد متصصصون خارجيون 
يف شؤون اخلزانة س ياسة 
لإدارة النقدية واخلزانة يف 

وقدموها  2014أأوائل عام 
ىل الويبو. وبعد بضعة  اإ

أأسابيع، أأبلغت السلطات 
أأهنا لن  السويرسية املنظمة

تمتكن من ال ن فصاعدًا من 

يداع  دلى  هاموال أأ اإ
أأنه سيتعني السلطات و 

حسب الأموال املودعة 
 .2015حبلول ديسمرب 

وينطوي هذا التطور عىل 
جراء تغيريات  رضورة اإ

ملحوظة يف س ياسة 
الاستامثر وكذكل س ياسة 

خماطر الغري عند 
الاقتضاء، وترد 

طار  الس ياس تان يف اإ
س ياسة الإدارة النقدية 

واخلزانة. ونتيجة ذلكل، 
مت الوثي قة قّدِ

WO/PBC/22/19  ىل اإ
جلنة الربانمج واملزيانية يف 

والُتمست  2014سبمترب 
فهيا املشورة بشأأن تعديل 

س ياسة الاستامثر. فقررت 
جلنة الربانمج واملزيانية أأن 

تقدمي تطلب من الأمانة "
اقرتاح مفصل بشأأن نسخة 

منقحة من الس ياسة يف 
دورهتا املقبةل بعد أأن 

تس تعرضها اللجنة 
ة املعنية الاستشاري

 جاري التنفيذ.
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 املالحظات رد الإدارة التوصية املراجعة

جراء ؛ ابلستامثر وجتزيها واإ
دارة الأصول  دراسة بشأأن اإ

واخلصوم وتقدمي س ياسة 
استامثر منفصةل بشأأن 

متويل التأأمني الصحي بعد 
لهيا  فرتة اخلدمة وتقدميها اإ

بعد أأن تس تعرضها اللجنة 
ارية املعنية الاستش

". وُيري ابلستامثر وجتزيها
حاليًا العمل عىل مراجعة 

عداد س ياسة  الاستامثر واإ
س ياسة استامثر منفصةل 

خاصة بمتويل التأأمني 
الصحي بعد فرتة اخلدمة. 

وتعزتم اللجنة الاستشارية 
املعنية ابلستامثر عقد 

اجامتع أأو أأك ر مع خبري 
 خاريج أأو أأك ر.

ميكن أأن تنظر الويبو يف  مراجعة مالية
التحقق س نواًي من الأصول 

 الكبرية.ذات القمية 

اس تمكل التحقق الس نوي 
من الأصول ذات القمية 

الكبرية داخليًا يف مايو 
 تنفيذًا لهذه التوصية 2014

 تُعترب التوصية ُمنفذة.

ينبغي لإدارة الشؤون املالية  مراجعة مالية
دارة  طار اإ اس تعراض اإ

املاطر القامئ واحتديثه بغية 
وضع ُالت مالمئة 

للمخاطر وضوابط داخلية 
الوحدات التشغيلية يف 

املفتقرة لتكل العنارص أأو 
اليت ُوضعت فهيا تكل 

 العنارص جزئيًا.

طار  ُوضعت البنية العامة/اإ
املتابعة العام وتضمن نسب 

 الإجناز التالية:

  اكمتلت الإيرادات
 ابملئة 80بنس بة 

  اكمتل –النفقات 
مسار غري الرواتب، اكمتل 

 50مسار الرواتب بنس بة 
ىل املسارات ابملئة )نظرًا  اإ

اجلديدة يف وحدة املوارد 
 البرشية(

 اكمتلت اخلزانة 
  اكمتلت مسارات

اس تمُكلت البنية 
طار املتابعة العام  العامة/اإ

 ابملئة. 81بنس بة 

 جاري التنفيذ.
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 34الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

 املالحظات رد الإدارة التوصية املراجعة

قفال  مالية أأخرى )اإ
احلساابت وغريها( 

 ابملئة 60بنس بة 
  جامًل  80أأجنز اإ

ابملئة من 
 املسارات.

دارة أأن  مراجعة مالية ينبغي لالإ
تس تعرض تاكمل خمتلف 

الإدارة وحدات نظام 
وأأن تضطلع مبا  املتاكمةل

عادة تصنيف  يلزم من اإ
للأصول وفقًا للس ياسات 

 احملاسبية املعلنة.

مل ترتتب أأية أ اثر عىل 
البياانت املالية بسبب 

"املسائل" املذكورة يف هذه 
املراجعة. ول تزال هناك 

بعض العيوب التقنية 
الصغرية يف وحدة الإدارة. 

ووجدت حلول لها وأأخطر 
فريق دمع نظام الإدارة 

املتاكمةل هبا. ومتكنت 
الويبو من التوفيق بني 

نظام الإدارة ودفرت الأس تاذ 
 العام.

 تُعترب التوصية ُمنفذة.

ميكن أأن تنظر الويبو يف  مراجعة مالية
ُياد احتياطي  ضامن اإ
منفصل لغرض متويل 

تدرجه بصورة املشاريع وأأن 
منفصةل يف البياانت املالية 

من أأجل احتسني فهم 
املعامالت املتعلقة 

ابس تخدام ما ترامك من 
 فوائض/أأموال احتياطية.

نشاء  عرض موضوع اإ
ىل جلنة  احتياطي خاص اإ

الربانمج واملزيانية اليت 
قررت ما ييل يف دورهتا 

الثانية والعرشين اليت 
 عقدت يف سبمترب:

ىل اعرتفت  "1" ابحلاجة اإ
جراء اس تعراض  اإ

للس ياسات اخلاصة 
 ابلأموال الاحتياطية

وصناديق رؤوس الأموال 
 العامةل؛

والمتست من  "2"
الأمانة تزويد جلنة الربانمج 

واملزيانية ابقرتاح س ياسة 
شامةل يتضمن احتديد 

املس توى املس هتدف فامي 

 جاري التنفيذ.
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 املالحظات رد الإدارة التوصية املراجعة

خي  صايف الأصول، 
والاعتبارات اخلاصة 

دارة الف ائض ابلس يوةل، واإ
املتاح فوق املس توى 

املس هتدف واس تخدامه 
والإبالغ عنه، مع مراعاة 

رشادات ادلول  تعليقات واإ
الأعضاء و توصيات 

هيئات التدقيق والرقابة يف 
 هذا الصدد.

وعليه ومعاًل هبذا القرار، 
ىل ادلول  مت وثيقة اإ قّدِ

 2015الأعضاء يف عام 
تتناول خمتلف جوانب 

اس تخدام الأموال 
 ة.الاحتياطي

نويص الويبو بأأن  مراجعة مالية
تس تعرض حاةل الطلبات 

غري املسددة رسوهما دلى 
ماكتب تسمل الطلبات 

وتسوية رسوم الطلبات 
املودعة فعال واملدرجة يف 

احلساابت اجلارية لنظام 
معاهدة التعاون بشأأن 

ىل  الرباءات استنادًا اإ
احلساابت املدينة من أأجل 

الفعلية  بلورة املبال 
املس تحقة فامي خي  

الطلبات املودعة بناء عىل 
معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات.

حللت الويبو احلساابت 
اجلارية لنظام معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات 
جراء لتدوين  ووضعت اإ

البنود احملاسبية املالمئة 
لتقلي  رصيد احلساابت 

املدينة لنظام معاهدة 
التعاون بشأأن الرباءات. 

عداد  ُّبع هذا الإجراء يف اإ وات
البياانت املالية املؤقتة لعام 

َّبع كذكل يف  2014 وس يت
عداد البياانت املالية  اإ

 2014اخلاصة بهناية عام 

لقد احتققنا من الإجراءات 
 ورأأينا أأهنا مالمئة.

 تُعترب التوصية ُمنفذة.

نويص الويبو بأأن تنظر يف  مراجعة مالية
احملافظة عىل البياانت 

احملاسبية املتعلقة ابلرسوم 
املسددة واملس تحقة فامي 

اس تحدثت الويبو مهنجية 
حلساب املاكسب/اخلسائر 

احملققة فامي خي  غري 
احلساابت املدينة بعمالت 

ُحسبت املاكسب/اخلسائر 
نت يف  غري احملققة ودّوِ

 .2014البياانت املالية لعام 
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 املالحظات رد الإدارة التوصية املراجعة

خي  الطلبات املودعة بناء 
عىل معاهدة التعاون بشأأن 
الرباءات ُمسعرة ابلعمالت 
املس تخدمة يف لك طلب/ 

 مكتب تسمل طلبات.

غري الفرنك السويرسي 
واملتعلقة بنظام معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات. 
وأأعدت طريقة حساب 

دراهجا يف البياانت  بغية اإ
املالية اخلاصة بهناية عام 

2014. 

 عترب التوصية ُمنفذة.تُ 

نويص الويبو بأأن تنظر يف  مراجعة مالية
اس تعراض واحتديث 

الافرتاضات ادلميغرافية 
املتعلقة حبالت 

التقاعد/دوران املوظفني 
واملعمتدة يف التقيمي 

الأكتواري ملس تحقات ما 
 بعد اخلدمة.

ثت الافرتاضات  حّدِ
املتعلقة حبالت  ادلميغارفية

التقاعد ودوران املوظفني 
وأأدجمت يف التقيمي 

تأأمني الصحي الأكتواري لل 
ما بعد اخلدمة، يف فرتة 

ىل الوطن  .ومنح العودة اإ

ثت الافرتاضات  حّدِ
 ادلميغارفية.

 تُعترب التوصية ُمنفذة.
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 ردود الإدارة عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج

 1التوصية 

 أأن تعجل مسار تسوية املطالبات العالقة دلى سلطات الرضائب الأمريكية. ميكن للويبو

 الرد

م سلطات الرضائب الأمريكية التفاصيل  ىل أأن تقّدِ أأحاطت الإدارة علامً ابلتوصية ولكهنا تؤكد أأن مسار التسوية لن يُس تمكل اإ
 ظمة.الاكفية عن معليات الاسرتداد اليت انتفعت هبا املن

 2التوصية 

أأن تفصح عن تفاصيل أأصول الرتاث اليت تشمل املصنفات الفنية يف مالحظات البياانت املالية وأأن تتخذ  ميكن للويبو
صول.  التدابري الالزمة لتعزيز نظمها الأمنية بغية منع فقدان أأي من هذه الأ

 الرد

أأصول الرتاث أأو املصنفات الفنية. ول تتطلب هذه  رضورة تقييدتن  املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام احتديدًا عىل عدم 
ىل ذكل، أأشارت فرقة معل الأمم املتحدة بعدم  ضافة اإ املعايري الإفصاح عن أأصول الرتاث اليت مل تقيَّد يف البياانت املالية. واإ

دارة الويبو علامً ابلتوصية وتقرتح مناقشة مسأأةل أأصول الرتاث خالل  تقييد اصول الرتاث يف البياانت املالية. وأأحاطت اإ
ضافة املزيد من التفاصيل 2015الاجامتع املقبل لفرقة معل الأمم املتحدة املزمع عقده يف أأكتوبر  ماكنية اإ . وسيُنظر بعدئذ يف اإ

فصاحات البياانت املالية لعام   .2015يف اإ

ىل  دارة الأصول، س ُيعهد مبسؤولية مجموعات املصنفات الفنية اإ داري جديد بشأأن اإ شعبة البىن التحتية وبعد نرش تعممي اإ
 وستُنفَّذ تدابري خمتلفة تشمل تعزيز نظم الأمن. للمباين

 3التوصية 

عداد تقرير عن أأداء الربانمج قبل اختتام املراجعة املالية أأو أأ  ن توحض أأس باب الاختالف بني ميكن للويبو أأن تنظر يف اإ
 من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. 24املزيانية والقمي الفعلية الواردة يف البياانت املالية وفقًا للمعاير 

 الرد

دراجه يف تقرير أأداء الربانمج خالل املراجعة املالية. م مرشوع وثيقة عن أأس باب التباين يف املوارد بغية اإ  س يقدَّ

 4ية التوص 

ىل احتصيل الرسوم من ماكتب امللكية الفكرية يف الوقت املناسب.  ميكن للمكتب ادلويل أأن ينظر يف تكثيف هجوده الرامية اإ

 الرد

حاةل رسوم الإيداع ادلويل  املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكريةما انفك املكتب ادلويل يتواصل مع  ابنتظام بشأأن اإ
ذ  2015وأأحرز املكتب الصيين تقدمًا ملحوظًا ومنتظامً يف هذا الصدد ولس امي منذ بداية عام  واملناوةل يف الوقت املناسب. اإ
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ىل ثالثة أأشهر ما يعّد احتس نًا كبريًا مقارنة ابلفرتة ذاهتا من عام  ن املكتب ادلويل ملزم 2014اخنفض متوسط همةل الإحاةل اإ . واإ
ىل املزيد من التقدم يف املس تقبل. مبواصةل العمل مع املكتب الصيين يف هذا الصدد وميكن  التطلع اإ

 5التوصية 

ميكن للويبو أأن تواصل حبث س بل احلد من التأأخريات عىل مس توى املرشوع فضاًل عن مس توى حمفظة املشاريع يف تنفيذ 
ىل ادل م اإ جناز املرشوع وفقًا للجدول الزمين احملدد اذلي س يقدَّ ول الأعضاء يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية حبيث يتس ىن اإ

مترب   .2015سب

 الرد

ستبذل الويبو قصارى هجدها للحد من التأأخريات عىل مس توى املرشوع فضاًل عن مس توى حمفظة املشاريع يف تنفيذ نظام 
ل. ومع ذكل، ستس متر الويبو  جناز املشاريع املتبقية وفقًا للجدول الزمين املعدَّ ىل اإ ختطيط املوارد املؤسس ية وستسعى جاهدة اإ

ىل التغري الهام اذلي طلبته الإدارة لتنفيذ نظم ختطيط املوارد املؤسس ية  يف ترجيح التلكفة واجلودة عىل اجلدول الزمين نظرًا اإ
 بنجاح.

 6التوصية 

دارة الواثئق حبيث حُيتفظ جبميع الواثئق املتعلقة ابملرشوع يف ماكن واحد.  ميكن للويبو أأن تعزز نظام اإ

 الرد

دارة ستس متر الويبو يف اس ت قامة نظام اإ خدام نظام التوثيق احلايل والأدوات احلالية اليت حققت الغرض املنشود مهنا. ودلى اإ
( مبوجب خطة مبادرة رأأساملية لإدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت، س تكون حمفظة ختطيط ECMاحملتوى املؤسيس )

 املوارد املؤسس ية أأوىل معمتدي هذا النظام.

 7التوصية 

لويبو أأن تتخذ تدابري ملواصةل تعزيز مهنجية حساب التاكليف حبيث ينعدم الاختالف الكبري بني التلكفة املمزينة ميكن ل
 والتلكفة الفعلية للعنارص الفردية عىل مس توى احملفظة.

 الرد

والتاكليف الفعلية للعنارص الفردية. ولكن ُيب  ستس متر الويبو يف ضامن انعدام أأي اختالف ملحوظ بني التاكليف املمزينة
الإقرار ابس تحاةل انعدام تكل الاختالفات فامي خي  تاكليف املشاريع املنفَّذة عىل عدة س نوات مثل ختطيط املوارد املؤسس ية 

طار تقرير ختطيط املوارد ىل تغري افرتاضات التصطيط واسرتاتيجيات التنفيذ. وس تعرض الويبو، يف اإ املؤسس ية لعام  نظرًا اإ
براز ال اثر املرتتبة عىل خمتلف بنود وأأبواب  2015 جناز املشاريع املتبقية بغية اإ ثة خت  اإ ىل ادلول الأعضاء، مزيانية حمدَّ م اإ املقدَّ

ل. عداد التقرير واجلدول الزمين املعدَّ  التلكفة بناء عىل التقدم احملرز حىت اترخي اإ
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 8التوصية 

جل لإعداد التقارير املصصة/تقارير ميكن للويبو أأن تتواصل مع  خمتلف أأحصاب املصلحة أأن تضع خطة معل حمددة الأ
 الاس تثناءات.

 الرد

ستس متر الويبو يف التعاون عىل حنو وثيق مع مجيع أأحصاب املصلحة. وذلا فس ُتعقد اجامتعات شهرية لتحديد متطلبات التقرير 

 وتوضيحها وترتيهبا حبسب الأولوية.

 9توصية ال 

دارة العقود ومتابعهتا ميكن جناز املشاريع واخلدمات بسالسة ويف الوقت املناسب من  للويبو أأن تعزز أ لياهتا اخلاصة ابإ بغية اإ
 خالل احتديد مراحل للتنفيذ وزايدة الواثئق املتعلقة بتغيري العقود.

 الرد

َّق ويُذَكر يف عقد ستتحقق الويبو من أأن أأي تغيري مقبل خي  مرشوع أأو خدمة متعاقد علهيا وُحددت مراح ل تنفيذها س يوث
ل مع املزود.  معدَّ

 10التوصية 

 ميكن للويبو أأن تنظر يف توثيق مربرات عدم وضع خطط مرحلية يف املس تقبل.

 الرد

طار أأي واثئق جديدة لبدء مرشوع ختطيط للموارد املؤسس ية، أأية مراعاة خلصائ  املرشوع املعين  ِّق الويبو، يف اإ س توث
 كعدم وضع خطط مرحلية. PRINCE2مبوجب مهنجية 

 11التوصية 

ىل حدود احتمل املاطر للمشاريع وخمتلف مراحل التنفيذ.  ميكن للويبو أأن تنظر يف الإشارة رصاحة اإ

 الرد

دارة املوارد املؤسس ية  طار واثئق بدء مرشوع ختطيط اإ ن اكنت مضنية، يف اإ ِّق الويبو مجيع حدود احتمل املاطر، واإ س توث
 املقبةل.
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 12صية التو 

دارة املوارد املؤسس ية  جراء احتليل حلساس ية املسائل املثارة خالل اجامتع جملس املرشوع/مكتب اإ ميكن للويبو أأن تنظر يف اإ
ىل أأمهيهتا.  استنادًا اإ

 الرد

جملس  اس تحدثت الويبو احتلياًل حلساس ية القضااي ممزيَّ ابلألوان كجزء من التقرير الشهري حلاةل حمفظة املشاريع بغية مساعدة
دارة احملفظة وغريه عىل قراءة الوثيقة وتوضيح أأولوايت املسائل الواجب معاجلهتا والرتكزي علهيا. وستشجع الويبو املرشوعات  اإ

جراء احتليل احلساس ية ذاته والإبالغ عن املشالكت احملددة اخلاصة هبا.  الفردية عىل اإ

 13التوصية 

ىل مجعيات ادلول الأعضاء كجزء من تقرير  ميكن للويبو أأن تنظر يف تقدمي تقرير عن تقيمي أأداء هجة التنفيذ الرشيكة اخلارجية اإ
 مرحيل عن تنفيذ نظام التصطيط الشامل للموارد املؤسس ية.

 الرد

 2015أأدرجت الويبو جزءًا عن أأداء هجات التنفيذ الرشيكة اخلارجية يف التقرير املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام 
ىل ا م اإ  دلول الأعضاء.املقدَّ

 14التوصية 

 ميكن للويبو أأن تتوقف عن متويل أأقساط التأأمني اخلاصة ابحلوادث اخلارجة عن اخلدمة.

 الرد

 .2016يناير  1سيتوقف المتويل اعتبارًا من 

 15التوصية 

 ميكن للويبو أأن تعجل مسار احتديث نظام تكنولوجيا املعلومات امتثاًل لالحئة املوظفني.

 الرد

 نظام ختطيط املوارد املؤسس ية جاٍر.تنفيذ 

 16التوصية 

اتحة الوقت الاكيف لإعداد مسار تنافيس عىل وظيفة  د فهيا العقود املؤقتة دون مسار تنافيس بغية اإ نويص يف احلالت اليت متدَّ
جل، أأن تُشغَل الوظائف من خالل مسار الاختيار التنافيس مبكرًا وأأن توىل العناية الالزمة  ملالءمة الوصف حمددة الأ

 الوظيفي تفاداًي لأي تأأخري.

 الرد

 ستنفَّذ هذه التوصية وتصبح سارية فورًا.
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 17التوصية 

 يتعني مراجعة ممارسة احتديد احلد الأدىن للمرتبات الإجاملية للنظر يف منح بدل الزوج املعال امتثاًل لنظام املوظفني ولحئته.

 الرد

 . وأُخطر املوظفون بذكل.2016يناير  1بارًا من ستنفَّذ هذه التوصية وتصبح سارية اعت 

 18التوصية 

عانة الإُيار بصورة منتظمة.  ميكن متابعة أأحاكم التعماميت الإدارية املتعلقة ابإ

 الرد

 نُفذت هذه التوصية.

 19التوصية 

 نويص مبا ييل:

تقاهنم )أأ( ضافية لإثبات اإ خضاع املوظفني احلاصلني عىل بدل لغة لمتحاانت اإ متر للغة؛ ُيوز اإ  املس 

تقان اللغة  )ب( جراء اس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة عندما يُنقل أأو يعنيَّ املوظف يف منصب جديد حيمت عليه اإ يتعني اإ
تقااًن اتمًا حبمك تعيينه.  اإ

 الرد

صالحات نظام التعويضات يف الأمم املتحدة.  س يجرى اس تعراض شامل لبدل اللغة مع مراعاة اإ

 20التوصية 

 بأأن تعزز الضوابط ادلاخلية لضامن الامتثال التام ملتطلبات التعممي الإداري اخلاصة ابلعمل الإضايف.نويص 

 الرد

 نُفذت هذه التوصية.

 21التوصية 

متديد بدل الوظيفة اخلاص مبا يتجاوز  12-3و 11-3ينبغي للويبو أأن تتبع بدقة أأحاكم املادتني  شهرًا مبوجب  12وأأن تأأذن ب
 .ظروف اس تثنائية

 الرد

 هذه التوصية قيد التنفيذ.
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 2014 بيان عن الرقابة ادلاخلية لس نة

 نطاق املسؤولية

يّل من مسؤولية وخباصة مبوجب منظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ل ل  اً عام اً بصفيت مدير  أأتوىل، ووفقًا ملا أأس ند اإ
 الإبقاء عىل نظام رقابة مالية داخلية يضمن ما ييل: ،)د( من النظام املايل ولحئته8.5 املادة

 ظامية معليات قبض مجيع أأموال املنظمة ومواردها املالية الأخرى، وحفظها والترصف فهيا؛ن "1"

أأو  ،اليت تقّرها امجلعية العامة ،عامتدات أأو الأحاكم املالية الأخرىاتفاق الالزتامات والنفقات مع الاو  "2"
 ؛استامئنية حمددةمع الأغراض والقواعد املتعلقة بصناديق 

 اس تخدام موارد املنظمة اس تخدامًا فعاًل واقتصاداًي.و  "3"

 الغرض من نظام الرقابة ادلاخلية

دارة ُصِّم نظام الرقابة ادلاخلية للحد من خماطر عدم   تكلاحتقيق غاايت املنظمة وأأهدافها وما يتصل هبا من س ياسات، واإ
ىل  املاطر وليس القضاء علهيا. ومن مثَّ ل يعدو هذا النظام كونه ضاماًن معقوًل وليس ُمطلقًا لتحقيق الفعالية، وهو يستند اإ

دار  معليةٍ  مة لتحديد املاطر الرئيس ية وتقيمي طبيعهتا ومداها واإ  .بطريقة اقتصاديةوفعالية و  كفاءةهتا بجارية ُمصمَّ

مة  معليةالرقابة ادلاخلية تُعد و  يضطلع به لك من الهيئات الإدارية واملدير العام والإدارة العليا وموظفني أ خرين، ويه ُمصمَّ
 لتكون ضاماًن معقوًل لتحقيق أأهداف الرقابة ادلاخلية التالية:

 الأصول،صون و  كفاءهتاو  العمليات فعالية 

 ،وموثوقية التقارير املالية 

 مواد والامتثال لل ُ  .قةطبَّ والقواعد امل

ن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية جراء يُتَّخذ يف مواعيد معيّ ، عىل املس توى التشغييل، جمرّ ل ميثّل وذلكل فاإ  نة، بلد س ياسة أأو اإ
حراء مس متر  هو الرقابة ادلاخلية لضامن احتقيق الأهداف املذكورة  معلياتيُضطلع به عىل مجيع مس توايت املنظمة من خالل اإ

 أ نفًا.

حىت و  2014 ديسمرب 31عىل الس نة املنهتية يف  ،أ نفاً  كام يه ُمبيَّنة ،الويبو للرقابة ادلاخلية معلياتوينطبق بياين هذا عن 
 .2014 اترخي اعامتد بياانت املنظمة املالية لس نة

طار الرقابة دارة املاطر واإ  اإ

طار الوبيو أُ  طارًا مامتساكً ذا صبغة رمسية لإدارة املاطر والضوابط ادلاخلية، مما يتضمن اإ صدر عدد من الواثئق اليت تريس اإ
نشاء فريق الويبو لإدارة املاطر، فضاًل عن مللمساءةل وبيان الويبو بشأأن قابلية احتمل املاطر والتع اميت الإدارية بشأأن اإ

دارة املاطر  دارة املاطر والضو س ياساهتا يف اإ  ية.ل بط ادلاخ اودليل اإ

دارة املاطر أأول تقرير نصف س نوي لإدارة املاطر يف الويبو يف جلس ته الثالثة يف أأغسطس  . وعىل 2014واس تعرض فريق اإ
)ُعقد ما مجموعه ست جلسات(، اس تعرض هذا الفريق ورصد ابنتظام  2014مدار اجللسات الأخرى اليت ختللت عام 
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 للويبو واملاطر الرئيس ية اليت تواهجها املنظمة يف تنفيذ نتاهجها املرتقبة. كام اس تعرض الفريق مجيع الواثئق الواردة الوضع املايل
 أأعاله وأأجازها.

وشدد عىل أأمهية قدرة الويبو التنظميية عىل مواهجة املاطر.  2014يف أأوائل عام  منسق شؤون اس مترارية الأعامل وعنّيِ 
صدار س ياسة مواهجة املاطر التنظميية فضاًل عن اسرتاتيجية يف أأوائل عام وُأحرز تقدمًا كبري   .2015ًا يف هذا اجملال تلكل ابإ

ل تطبيق جديد لإدارة املاطر يف أأكتوبر  يضم مجيع املعلومات عن املاطر الأمنية ومجيع املاطر الربانجمية  2014وفّعِ
لهيا مجليع القطاعات  من خالل منسقي املاطر القطاعية. واس ُتخدم النظام دلمع املسار الثاين والتنظميية وأأتيح النفاذ اإ

 .2015اذلي اكن جزءًا ل يتجزأأ من معلية ختطيط الأعامل يف عام  2014لس تعراض املاطر يف عام 

ت امجلعياتو   معنيةجلنة استشارية  ،الس ياسة تكلوفقًا ل  ،س ياسة الويبو لالستامثرات. وُأنشئت، 2011 يف عام ،أأقرَّ
يّل تقارير عن أأي خروج عن  لضامناستامثرات الويبو يك ترصد ابلستامثرات   تكلاتساقها مع الس ياسة املذكورة، وترفع اإ

جراءات معاجلته. وقد ظلّ   .2014 وضع الويبو النقدي سلاميً طوال عام الس ياسة وأأس بابه واإ

جراءات الرشاء املناس بة.ول تفتأأ جلنة اس تعراض العقود تس تعرض حالت الرشاء الوجهية وت يّل الإرشادات عن اإ  قدم اإ

 اس تعراض الفعالية

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

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

 الاجامتعات ادلورية اليت يعقدها فريق الإدارة العليا.

  اخلطاابت  تكلمن خطاابت المتثيل الإداري اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس يون. وتقرُّ  ضامنوأأحصل عىل
أأنظمة تعمل بشلك جيد وأ لية للرقابة ادلاخلية وضع وصون  أأن يمت، عىل مس توى الربامج، يف مبسؤوليهتم

ىل عرض حالت الغش والأخطاء الكربى   .اأأو اكتشافهو/تريم اإ

  ىل املنظمة وموظفهيا بشأأن رئيس مكتب و رشادات ونصاحئ تبقى طي الكامتن اإ م اإ الأخالقيات اذلي يُقّدِ
ذاكء الوعي ابلأخالقيات والسلوكيات املسؤوةل يف التعامل مع الإحالت  الأخالقيات ومعايري السلوك، ويتوىل اإ

 املصاحل، تضارباملتعلقة مبزامع السلوكيات غري الأخالقية، مبا يف ذكل 

  وعىل تقياميهتا وخدماهتا اليت تقدهما ادلاخيل  ر التدقيقتقاري اليت أأعمتد عىل لرقابة ادلاخليةاوشعبة
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. وتتضمن  التقارير  تكلالاستشارية، ويه تقدم تقاريرها أأيضًا اإ

ة وما يرتبط بذكل من همام معلومات مس تقةل وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ادلاخلي
 الرقابة الإدارية.

  مالءمة وفعالية ضامان لدلول الأعضاء عن  ، طبقا لختصاصاهتا،اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةوتوفر
صدار الإدارة، يف ضوابط ادلاخلية ال يف الويبو. وترشف اللجنة عىل أأداء معلية التدقيق من خالل رصد اإ

تُطلع تكل وأأخريًا فعاةل ومالمئة عىل توصيات التدقيق ورصد تنفيذ تكل التوصيات. الوقت املناسب، لردود 
ىل اللجنة  ىل امجلعية العامة، جلنة الربانمج واملزيانيةادلول الأعضاء ابنتظام عىل معلها وتقدم تقارير س نوية اإ  واإ

 ،ووحدة التفتيش املشرتكة ملنظومة الأمم املتحدة 
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 ىل امجلعيات، ،ومراجع احلساابت اخلاريج ىل جلنة الربانمج واملزيانية واإ  اذلي تُرَسل تعليقاته اإ

 .ومالحظات الهيئات الإدارية 

 امتةاخل

ن الرقابة ادلاخلية الفعاةل ماكنية التحايل علهيا  –عىل نقائ  ، أأاي اكن مس توى الإحاكم يف تصمميها، تنطوي اإ ومن مثَّ  –مهنا اإ
 تغرّي  بسببفعالية الرقابة ادلاخلية مع مرور الوقت  ختتلف. وعالوة عىل ذكل، قد معقول ضامانسوى  توفرأأن  ال ميكهن

 الظروف.

من الأمور البالغة  أأن يكون "الانطباع السائد" رساةل واحضة مفادها أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة أأمضُن، بصفيت مديرا عاما،و 
خالل العام، وبضامن قد ياُلحظ يف الضوابط ادلاخلية  موطن ضعفالأمهية ابلنس بة للمنظمة وأأان ُملزم ابلتصدي لأي 

 ادلاخلية. احتسني نظام الضوابطيف س مترار الا

يّل من معلومات علمي أأس تنتج، عىل حد وبناًء عىل ما تقدم ، أأنه ل توجد مواطن ضعف جوهرية من شأأهنا أأن متنع وما ورد اإ
مسائل ابرزة يلزم ذكرها يف  أأن بياانت املنظمة املالية، ولمراجع احلساابت اخلاريج من تقدمي رأأي غري مشفوع بتحفظ بش

 .2014 ديسمرب 31س نة املنهتية يف ال  فامي خي هذه الوثيقة 
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