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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 31 :يوليو 2015

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الرابعة والعشرون

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

من اإعداد ا ألمانة
.1

تش متل هذه الوثيقة عىل العنارص التالية:
" "1تقرير مراجِ ع احلساابت املس تقل اذلي حيتوي عىل ر أأي مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن البياانت املالية
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2014؛
" "2وتقرير مراجِ ع احلساابت اخلاريج للس نة املالية  2014املُقدَّم اإىل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني
طول") .ويتضمن هذا التقرير توصيات مراجع
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو (املعروف أأيض ًا ابمس "التقرير امل ُ َّ
احلساابت اخلاريج الناجتة عن املراجعات الثالث اليت ُأجريت خالل الس نة 2015/2014؛
" "3وردود من أأمانة الويبو عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج؛
" "4وبيان الويبو للرقابة ادلاخليةُ ،موقَّع من املدير العام.
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.2

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية
.3
العامة وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
ابلإحاطة عل ًام بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج
(الوثيقة .)WO/PBC/24/5
[ييل ذكل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج]
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تقرير مراجع احلساابت املس تقل
اإىل
امجلعية العامة
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
تقرير عن البياانت املالية
لقد راجعنا البياانت املالية املرفقة اخلاصة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،واليت تتكون من بيان الوضع املايل
يف  31ديسمرب  ،2014وبيان ا ألداء املايل لس نة  2014املنهتية ،وبيان التغيريات يف صايف ا ألصول ،وبيان التدفقات
النقدي ،وبيان مقارنة املبال املدرجة يف املزيانية واملبال الفعلية ،ومالحظات عىل البياانت املالية للفرتة املالية املنهتية يف
 31ديسمرب .2014
مسؤولية الإدارة عن البياانت املالية
كام ذ ِكر يف املالحظات عىل البياانت املالية ،أأعُدت هذه البياانت املالية وما أأرفق هبا من جداول ومالحظات عىل
أأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .والإدارة مسؤوةل عن اإعداد هذه
البياانت املالية وعر ِضها عرض ًا نزهي ًا .وهذه املسؤولية تشمل ( :أأ) وضع الضوابط ادلاخلية املتعلقة ابإعداد البياانت املالية
اخلالية من ا ألخطاء اجلوهرية – سواء الناجتة عن الغش أأو اخلطأأ غري املقصود – وعرضها عرض ًا نزهي ًا ،وتنفيذ هذه
متسك هبا؛ (ب) واختيار الس ياسات احملاسبية املالمئة وتطبيقها؛ (ج) والقيام بتقديرات حماسبية تكون
الضوابط وال ّ
معقوةل يف هذه الظروف.
مسؤولية مراجع احلساابت
مسؤوليتنا يه اإبداء ر أأي يف هذه البياانت املالية استناد ًا اإىل مراجعتنا للحساابت .وقد راجعنا احلساابت وفق ًا للمعايري
ادلولية ملراجعة احلساابت .وتقتيض تكل املعايري أأن نلزتم ابملتطلبات ا ألخالقية ،و أأن خنطط معلية املراجعة وجنرهيا بغية
التوصل اإىل ضامن معقول بشأأن خلو البياانت املالية من ا ألخطاء اجلوهرية.
وتنطوي مراجعة احلساابت عىل اختاذ اإجراءات للتوصل اإىل أأدةل تدقيقية عىل املبال والإفصاحات الواردة يف البياانت
املالية .والإجراءات املتارة تعمتد عىل تقدير مراجع احلساابت ،مبا يف ذكل تقيمي خماطر وورود أأخطاء جوهرية يف
البياانت املالية  -سواء بسبب الغش أأو اخلطأأ غري املقصود .وعند تقيمي تكل املاطر ،يراعي مراجع احلساابت الضوابط
ادلاخلية املتعلقة ابإعداد الكيان للبياانت املالية وعرضها عرض ًا نزهي ًا من أأجل وضع اإجراءات املراجعة املناس بة يف هذه
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الظروف ،ولكن ليس لغرض اإبداء ر أأي يف فعالية الضوابط ادلاخلية للكيان .وتشمل مراجعة احلساابت أأيض ًا تقيمي
مدى مالءمة الس ياسات احملاسبية املس تخدمة ،ومدى معقولية التقديرات احملاسبية اليت قامت هبا الإدارة ،اإضافة اإىل
تقيمي العرض الإجاميل للبياانت املالية.
ونعتقد أأن ما توصلنا اإليه من أأدةل تدقيقية ٍ
ومناسب ألن يكون أأساس ًا يستند اإليه رأأينا مكراجعي حساابت.
اكف
ٍ
الرأأي
تعرض هذه البياانت املالية ،يف ر أأينا ،الوضع املايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف  31ديسمرب  2014و أأداءها املايل
وتدفقاهتا النقدية للفرتة من  1يناير  2014اإىل  31ديسمرب  2014عرض ًا نزهي ًا من مجيع النوايح اجلوهرية وفق ًا للمعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظميية ا ألخرى
نرى ،اإضافة اإىل ذكل ،أأن معامالت املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت منت اإىل علمنا ،أأو اليت حفصناها يف اإطار
مراجعتنا للحساابت اكنت تتفق مع نظام الويبو املايل ولحئته من مجيع النوايح املهمة.
مطو ًل عن مراجعتنا حلساابت املنظمة العاملية للملكية
ووفق ًا للامدة  10.8من النظام املايل ولحئته ،أأصدران أأيض ًا تقرير ًا ّ
الفكرية.

شايش اكنت شريما
املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند
مراجع احلساابت اخلاريج
نيودلهيي ،الهند
 7يوليو 2015
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مكتب
املراقب املايل
ومراجع احلساابت العام
للهند
هتدف مراجعتنا اإىل توفري ضامانت مس تقةل وإاضافة
قمية اإىل اإدارة املنظمة العاملية للملكية الفكرية من
خالل تقدمي توصيات بنّاءة

تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
اإىل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني
للجمعية العامة

للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

عن الس نة املالية 2014
ملزيد من املعلومات يرىج التصال بـ :
الس يد /ك .اإس .سوبرامانيان
املدير العام (العالقات ادلولية)
مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند
 ،9دين داايل أأوابدهياي مارج
نيودلهيي ،الهند 110124 -
الربيد الإلكرتوين:
subramanianKS@cag.gov.in
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امللص
 .1يعرض هذا التقرير ما توصل اإليه املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند من نتاجئ هممة بعد مراجعة
حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس نة املالية  .2014واش متلت املراجعة عىل مراجعة البياانت املالية
للويبو ،ومراجعة نظام ختطيط املوارد املؤسس ية للويبو ،ومراجعة قسم اإدارة املوارد البرشية يف الويبو.
 .2وبناء عىل مراجعتنا للحساابت ،أأرى أأن البياانت املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب  ،2014تعرض
الوضع املايل للويبو يف  31ديسمرب  ،2014و أأداءها املايل خالل الفرتة من  1يناير  2014اإىل  31ديسمرب 2014
عرض ًا نزهي ًا من مجيع النوايح اجلوهرية .وذلكل أأ ْدل َ ْينا بر أأ ٍي غري مشفوع بتحفظ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية
املنهتية يف  31ديسمرب .2014

الإدارة املالية
 .3وحققت الويبو يف عام  ،2014فائضا بل  37مليون فرنك سويرسي ،بزايدة قدرها  145ابملائة ابملقارنة مع
فائض عام  .2013وبل املعامل الرتجيحي لاحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) يف حساب
الفائض لعام  2014نس بة  106ابملائة ( 124.5ابملائة يف عام  .)2013وعىل هذا ،يتأأثر الفائض/العجز يف الويبو
بصورة رئيس ية ابلفائض/العجز يف أأداء معاهدة الرباءات.
 .4وارتفع مجموع اإيرادات الويبو بنس بة  5.3ابملائة ،من 351 6مليون فرنك سويرسي يف عام  2013ليصل اإىل
 18 370مليون فرنك سويرسي يف عام  .2014واكنت معاهدة الرباءات أأكرب مصدر ل إاليرادات خالل عام ،2014
اإذ شلكت  76ابملائة من مجموع الإيرادات .وازدادت ا إليرادات املتأأتية من املعاهدة يف عام  2014بنس بة  7.7ابملائة
ابملقارنة مع عام .2013
 .5ويف عام  ،2014بلغت مرصوفات الويبو  333 2مليون فرنك سويرسي ،ابخنفاض قدره  1ابملائة ابملقارنة مع
مرصوفات عام  .2013ونظرا لطبيعة العمل اذلي اضطلعت به املنظمة ،اكنت نفقات املوظفني أأكرب مرصوفات
املنظمة يف عام  ،2014اإذ بلغت  216 4مليون فرنك سويرسي ،مبا نسبته  64.9ابملائة من مجموع املرصوفات،
وبزايدة قدرها  1.1ابملائة يف عام  2014ابملقارنة مع عام .2013
.6
.2014

ونقدر ،استنادا اإىل مالحظاتنا ،التغيريات/التحسينات اليت أأدخلهتا ا إلدارة عىل البياانت املالية للويبو لس نة

الشؤون املالية
 .7ولحظنا أأن رصيد احلساابت املدينة من رضائب الولايت املتحدة ا ألمريكية يتضمن مطالبات تتعلق بفرتات
قدمية ،كام أأنه مل تمت تسوية املطالبات واملبال املس تحقة بصورة منتظمة .وميكن للويبو أأن تعجل ابإجراءات تسوية
املطالبات القامئة مع السلطات الرضيبية يف الولايت املتحدة.
 .8ووفقا إلطار س ياسة ا ألمم املتحدة للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،ورمغ أأن ا ألمم املتحدة لن تعرتف
اب ألصول الرتاثية ،فاإن املالحظات عىل القوامئ املالية ستتضمن وصفا دقيقا ألصول تراثية هامة .ولحظنا أأن الويبو مل
تفصح يف بياانهتا املالية عن تفاصيل ا ألصول الرتاثية ،مبا يف ذكل "املصنفات الفنية" .ولحظنا أأيضا أأن معليات
التحقق املادي اليت أأجريت يف عام  2014أأفادت بفقد بعض البنود املصنفة عىل أأهنا "مصنفات فنية" .وإاننا نشجع
املراقب املايل للهند C&AG

الصفحة 1
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الويبو عىل الإفصاح عن تفاصيل ا ألصول الرتاثية يف القوامئ املالية ،وميكهنا اختاذ خطوات لتعزيز النظم ا ألمنية
للحيلوةل دون تعرض هذه ا ألصول ملزيد من اخلسائر.

نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
 .9ويف عام  ،2010رشعت الويبو يف تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية بأأربعة مجموعات من املشاريع ،اكن من
املقرر أأن تنهتيي حبلول هناية عام  .2015ووفقا للجدول الزمين املعدل ،س تكمتل مشاريع النظام حبلول الربع الثاين من
عام  .2016ومن بني  19مرشوعا مدرجا يف قامئة النظامُ ،أجنز مرشوع واحد ،وبد أأ التشغيل الفعيل لس بعة مشاريع.
ونظرا اإىل تأأخر اإجناز بعض املشاريع ،و ألن النظام يتأألف من مشاريع مرتابطة ،تعذر تقيمي الفوائد العامة اليت تعود
عىل الويبو من النظام .و أأكدت الويبو أأنه تعذر تقيمي الفوائد العامة املس متدة من النظام؛ اإذ ل يزال العمل يف احملفظة
جاراي .وإاننا نويص بأأن تس متر الويبو يف اس تكشاف س بل للحد من التأأخري عىل مس توى املرشوع ،و أأيضا عىل
مس توى احملفظة يف تنفيذ النظام ،حىت يتس ىن اإجناز املرشوع وفقا للجدول الزمين املعدل.
 .10ومل يكن دلى الويبو نظام إلدارة الواثئق من أأجل املشاريع املضطلع هبا يف اإطار نظام ختطيط املوارد
املؤسس ية .ويف ظل عدم وجود مس تودع للواثئق املتعلقة ابملشاريع ،اس ُتخدم موقع وييك " "WIKIللمشاركة يف
اإدارة الواثئق مع موظفي الويبو ومع مراجع احلساابت .ومل تنرش بعض الواثئق عىل وييك ،وعندما طلب املراجع هذه
الواثئق أأاتحهتا الويبو عن طريق الربيد الإلكرتوين ،أأو إابضافهتا اإىل وييك .وذلكل ،فاإننا حنث الويبو عىل تعزيز نظام
اإدارة الواثئق ،لالحتفاظ ابلواثئق املتعلقة هبذا املرشوع يف ماكن واحد.
 .11ولحظنا أأن الويبو مل تقدم تفاصيل اكفية عن إاجنازات /خدمات لك مرحةل من مراحل املرشوع ،كام أأن
التقرير املرحيل ا ألس بوعي للمشاريع مل يتضمن تفاصيل وافية من أأجل رصد التقدم احملرز عىل صعيد القضااي،
وا إلجنازات /اخلدمات ،والالزتامات التعاقدية ،واس تعراض ا ألداء التعاقدي للعقد .وإاننا حنث الويبو عىل تعزيز اإدارة
العقود وأليات الرصد بغية تسلمي الإجنازات/اخلدمات عىل حنو سلس ويف الوقت املناسب يف اإطار مراحل حمددة
للمرشوع ،وتعزيز التوثيق فامي يتعلق بتعديل العقد.
 .12ومقنا ،عىل سبيل الاختبار ،بفح تقرير احلاةل ا ألس بوعي للمرحةل ا ألوىل من مرشوع املوارد البرشية ،مضن
نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،ووجدان أأن العديد من القضااي ظلت دون حسم لفرتة طويةل تصل اإىل  83أأس بوعا.
وعالوة عىل ذكل ،مل ُُير مكتب اإدارة مشاريع النظام /أأفرقة املرشوع أأي احتليل حساس ية للقضااي ،بغية فهم أأمهيهتا
يف البنية الإدارية العامة للمرشوع ،وختفيف وطأأهتا حسب ا ألولوية .وميكن للويبو أأن تنظر يف اإجراء احتليل حساس ية
للقضااي اليت أأثريت خالل اجامتع مكتب اإدارة مشاريع النظام /جملس اإدارة املرشوع حسب أأمهيهتا.
 .13وتضمن التقرير املرحيل لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية املقدم س نواي اإىل جلنة الربانمج واملزيانية مجموع النفقات
املوهجة حنو الرشاكء امللكفني ابلتنفيذ .ولحظنا خلو التقرير من أأية تفاصيل تتعلق بتقيمي أأداء الرشاكء .وميكن للويبو
أأن تنظر يف تقدمي تقرير يُ ِ ّقمي أأداء رشاكء التنفيذ اخلارجيني اإىل مجعيات ادلول ا ألعضاء كجزء من تقرير مرحيل بشأأن
تنفيذ نظام شامل لتصطيط املوارد املؤسس ية.
قسم اإدارة املوارد البرشية
 .14ولحظنا أأن الويبو تدمع أأقساط التأأمني املتعلقة ابحلوادث اليت تقع خارج اخلدمة .ومع أأننا نقدر أأن هذا
مقياس خلدمات الرعاية الاجامتعية للموظفني ،فاإننا نرى أأن هذه املدفوعات ل تستند اإىل حمك رصحي يف الالحئة
التنفيذية؛ وابلتايل ميكن للويبو أأن تُوقف دمع أأقساط التأأمني لهذه احلوادث.
املراقب املايل للهند C&AG
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 .15وتبني أأن مبل بدل الاعاةل يتحدد عىل أأساس جدول املرتبات املعمول به يف جنيف ،بغض النظر عن ماكن
معل الزوج ،رمغ أأن الالحئة التنفيذية تن عىل خالف ذكل .ونويص ابإعادة النظر يف ممارسة وضع حد إلجاميل
املاكسب املهنية لبدل الاعاةل للزوج مبا يتوافق مع نظام املوظفني ولحئته.
 .16وفامي يتعلق حبالت اإعانة الإُيار ،وجدان أأنه يتعني اتباع أأحاكم التعممي الإداري يف الوقت املناسب.
 .17ولحظنا ،فامي يتعلق ببدل تعمل اللغات ،عدم اتباع أأحاكم القواعد ذات الصةل .وميكن للويبو اخضاع املوظفني
ملزيد من الامتحاانت إلثبات اس مترار اإتقاهنم للغات اليت حيصلون عهنا عىل البدل ،وإاعادة النظر يف منح بدل تعمل
اللغات املس مترة عند نقل املوظف أأو تعيينه يف منصب جديد يتطلب إاتقان لغة ما إاتقاان اتما حبمك تعيينه.
 .18ولحظنا ،يف حالت العمل الإضايف ،عدم الامتثال ملتطلبات التعممي الإداري .ونويص بتعزيز الضوابط
ادلاخلية لضامن الامتثال الاكمل ملتطلبات التعممي الإداري املتعلقة ابلعمل الإضايف.
 .19ولحظنا عدم الالزتام بن وروح الالحئة التنفيذية فامي يتعلق بدفع بدل الوظيفة اخلاص .وبتعني عىل الويبو
اتباع البندين  3.11و  3.22من أأحاكم الالحئة ،عندما تأأذن بمتديد بدل الوظيفة اخلاص لأك ر من  12شهرا يف
ظروف اس تثنائية.
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مقدمة
نطاق املراجعة وهنجها
ُ .1أس ِندت اإىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند همم ُة مراجعة حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية
بناء عىل موافقة ادلورة ا ألربعني (العادية العرشين) للجمعية العامة للويبو
(الويبو) للس نوات املالية من  2012اإىل ً 2017
أ
اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من  26سبمترب اإىل  5أكتوبر ُ .2011وحيدَّد نطاق املراجعة وفق ًا للامدة  10.8من النظام
املايل واملبادئ الواردة يف مرفق ذكل النظام.
 .2وقد ُأج ِريت مراجعة حساابت الس نة املالية  2014وفق ًا خلطة مراجعة حساابت ُو ِضعت عىل أأساس احتليل
املاطر اخلاص ابلويبو اذلي أأجريناه .ومشل معلنا مراجعة البياانت املالية للويبو ،ومراجعة "نظام ختطيط املوارد
املؤسس ية" ،ومراجعة فسم اإدارة املوارد البرشية .واع ُت ِمد عىل أأعامل املراجعة ادلاخلية للحساابت ،عندما لزم ا ألمر،
اعامتد ًا همن ًيا.
 .3ون ُو ِقش مع الإدارة ما أأسفرت عنه هذه املراجعات من نتاجئ هممة ،و ُأحيلت بعد ذكل اإلهيم من خالل الرسائل
امل ُ َّ
وهجة اإىل الإدارة .ويرد يف هذا التقرير أأمه هذه النتاجئ ،بعد جتميعها بشلك مناسب.

معايري مراجعة احلساابت
ُ .4أج ِريت مراجعة احلساابت وفق ًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت الصادرة عن الااحتاد ادلويل للمحاس بني ،واليت
اعمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت ا ألمم املتحدة ،وواكلهتا املتصصصة ،والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية ،ومعايري
مراجعة احلساابت للمنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت ،واملادة  10.8من نظام الويبو املايل،
والاختصاصات الإضافية اليت تنظم مراجعة حساابت الويبو عىل النحو امل ُ َّبني يف مرفق النظام املايل.

الإدارة املالية
 .5واش متلت مراجعتنا للحساابت عىل مراجعة للبياانت املالية ،من أأجل التأأكد من عدم وجود أأخطاء جوهرية ،ومن
استيفاء متطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وقد اعمتدت الويبو املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يف
س نة  ،2010واعمتدت املعايري رمق  28و 29و 30من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلقة اب ألدوات املالية خالل
س نة .2013

رأأي مراجع احلساابت يف البياانت املالية لعام 2014
 .6إان َّين ُملكَّ ٌف ،طبقًا لختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج ،ابإبداء الر أأي يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية
املنهتية يف  31ديسمرب  .2014ومل تكشف مراجع ُة البياانت املالية للفرتة املالية  2014عن أأي َمواطن ضعف أأو أأخطاء
بناء عىل ذكل ،أأ ُ
بديت ر أأ ًاي غري مشفوع
أأعتربها جوهري ًة فامي يتعلق بدقة البياانت املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا .و ً
بتحفظٍ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2014

املؤرشات املالية الرئيس ية
.7

فامي ييل املؤرشات املالية الرئيس ية اجلديرة ابهامتم ادلول ا ألعضاء:
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الفائض /العجز التشغييل
 .8ميثل الفائض /العجز الفرق بني اإيرادات الويبو ومرصوفاهتا خالل العام .ويف عام  ،2014حققت الويبو فائضا
قدره  37مليون فرنك سويرسي ،بزايدة  145ابملائة ابملقارنة مع فائض عام  ،2013وزايدة  89 7ابملائة ابملقارنة مع فائض
عام .2012

 .9ووجدان أأن التحسن يف ا ألداء املايل يف عام  ،2014ابملقارنة مع ا ألداء املايل يف عايم  2013و  2012يُعزى
أأساسا اإىل زايدة أأنشطة معاهدة الرباءات ،اليت شلكت  76ابملائة من مجموع اإيرادات الويبو يف عام .2014
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التحليل حبسب لك قطاع
 .10وفامي ييل الإيرادات واملرصوفات والفائض/العجز يف خمتلف القطاعات:

(املبال بألف الفرناكت السويرسية)
ااحتاد معاهدة
التعاون بشأأن
الرباءات
281 318
242 133
39 185

القطاع

املموةل من الاشرتااكت

الإيرادات
املرصوفات
الفائض/العجز

18.817
17 560
1 257

الإيرادات
املرصوفات
الفائض/العجز

19 277
19 068
209

261 181
242 349
18 832

الإيرادات
املرصوفات
الفائض/العجز

18 631
18 424
217

253 183
232 104
21 079

الإيرادات
املرصوفات
الفائض/العجز

18 080
18 954
- 874

210 345
234 316
-23 971

عام 2014
ااحتاد مدريد

ااحتاد لهاي

ااحتاد لش بونة

حساابت خاصة

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

3 927
7 322
- 3 395

764
792
-28

8 069
8 069
0

4 531
7 603
- 3 072

1 308
852
456

6 858
6 858
0

3 442
6 854
- 3 412

390
734
- 344

7 021
7 021
0

3 260
5 981
- 2 721

215
752
- 537

7 506
7 506
0

 .11وبل املعامل الرتجيحي جملموع اإيرادات معاهدة الرباءات نس بة  106ابملائة يف فائض عام  124.5( ،2014ابملائة
يف عام  .)2013وعىل هذا ،يتأأثر الفائض/العجز يف الويبو بصورة رئيس ية ابلفائض/العجز يف أأداء معاهدة الرباءات.
 .12ويف عام  ،2014اخنفضت املرصوفات بنس بة واحد ابملائة ،وارتفعت الإيرادات بنس بة  5.28ابملائة عن عام
2013؛ ما أأدى اإىل فائض قدره  37مليون فرنك سويرسي ،أأي بزايدة قدرها  145ابملائة عن عام .2013

الإيرادات
 .13ويف عام  ،2014بل مجموع اإيرادات الويبو  370 2مليون فرنك سويرسي ،بزايدة قدرها  18 6مليون فرنك
سويرسي ابملقارنة مع مجموع اإيرادات عام  2013البال  351 6مليون فرنك سويرسي.



ُتعرض تقارير القطاعات في شكل يمثل مختلف االتحادات والقطاعات التي تتألف منها المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
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 .14واكنت الإيرادات املتأأتية من معاهدة الرباءات ،كام هو مبني أأعاله ،أأكرب مصدر من مصادر الإيرادات خالل
عام  ،2014فاكنت متثل  76ابملائة من مجموع الإيرادات .وقد زادت الإيرادات املتأأتية من معاهدة الرباءات يف عام 2014
بنس بة  7.7ابملائة ابملقارنة مع عام  .2013واس متر نشاط املعاهدة يف الزتايد ،وبل اإجاميل عدد الطلبات املُودَعة يف
عام  2014حوايل  214 900طلب مقابل  205 270طلب يف عام  2013و 195 334طل ًبا يف عام .2012
 .15واكنت ايرادات ااحتاد مدريد متثل اثين أأكرب مصدر لإيرادات املنظمة ،حيث بلغت نسبهتا  15.5ابملائة من مجموع
الإيرادات .واخنفضت الإيرادات املتأأتية من ااحتاد مدريد بنس بة  2ابملائة ابملقارنة بعام  .2013وشهد عام  2013منوا يف
الإيرادات قدره  7.6ابملائة ابملقارنة مع عام  .2012واخنفضت الإيرادات املتأأتية من ااحتاد لهاي بنحو  604 000فرنك
سويرسي ابملقارنة مع العام السابق.
املقررة وقدرها  17 9مليون فرنك سويرسي متثل  4.8ابملائة من مجموع
 .16واكنت الإيرادات املتأأتية من الاشرتااكت ّ
الإيرادات ،يف حني مثلت الإيرادات املتأأتية من املساهامت الطوعية املس تلمة يف اإطار احلساابت اخلاصة وقدرها 8 9
مليون فرنك سويرسي  2.4ابملائة من مجموع الإيرادات.

املرصوفات
 .17ويف عام  ،2013بلغت مرصوفات الويبو  333 2مليون فرنك سويرسي ،أأي أأهنا اخنفضت بنس بة  1ابملائة
ابملقارنة مع مجموع مرصوفات عام  2013البالغة  336 5مليون فرنك سويرسي.
 .18ونظرا لطبيعة العمل اذلي اضطلعت به املنظمة ،اكنت نفقات املوظفني أأكرب مرصوفات املنظمة يف عام ،2014
اإذ بلغت  216 4مليون فرنك سويرسي ،مبا نسبته  64.9ابملائة من مجموع املرصوفات ،وبزايدة قدرها  1.1ابملائة يف عام
 2014ابملقارنة مع عام .2013
 .19وظلت اخلدمات التعاقدية متثل اثين أأكرب مرصوفات الويبو يف عام  ،2014حيث بلغت  63 6مليون فرنك
سويرسي .مبا نسبته  19.1ابملائة من مجموع املرصوفات .واخنفضت هذه اخلدمات بنس بة  2.2ابملائة ابملقارنة مع
عام .2013
 .20وبلغت مرصوفات التشغيل  20 9مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2014مبا نسبته  6.3ابملائة من مجموع
املرصوفات اليت تكبدهتا الويبو .وقد اخنفضت مرصوفات التشغيل بنس بة  1.3ابملائة ابملقارنة مع عام .2013
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 .21وبلغت مرصوفات ا ألسفار واملنح  15 4مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2014مبا نسبته  4.6ابملائة من مجموع
املرصوفات .وقد اخنفضت هذه املرصوفات بنس بة  20ابملائة ابملقارنة مع عام .2013
 .22وبلغت مرصوفات الإمدادات واملواد  1 8مليون فرنك سويرسي يف عام  .2014وقد اخنفضت بنس بة
 44.8ابملائة ابملقارنة مع عام .2013

الوضع املايل
 .23ويف  31ديسمرب  ،2014بل صايف أأصول املنظمة  245 8مليون فرنك سويرسي ،وبل مجموع ا ألصول 4
 969مليون فرنك سويرسي ،وبل مجموع اخلصوم  723 6مليون فرنك سويرسي .واكن صايف ا ألصول قد زاد اإىل 8
 245مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  ،2014ابملقارنة مع  208 6مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  ،2013نتيجة
احتقق فائض قدره  37مليون فرنك سويرسي يف عام .2014

أأداء املزيانية
 .24وتقوم الويبو ابإعداد مزيانية الثنائية .ويف  12ديسمرب  ،2013وافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل
مزيانية الثنائية  15/2014وقدرها  647مليون فرنك سويرسي .ووفقا للمزيانية الس نوية اليت أأعدهتا الويبو حسب املعايري
احملاسبية ادلولية ،بل مجموع اإيرادات املزيانية  378 7مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2014أأي بزايدة قدرها 4
 27مليون فرنك سويرسي عىل املبال املُقدَّرة يف املزيانية .وبل مجموع املرصوفات للعام نفسه  308 8مليون فرنك
سويرسي ،أأي ابخنفاض قدره  28 2مليون فرنك سويرسي عن تقديرات املزيانية.

احتسينات أُدخلت عىل البياانت املالية لعام  2014نتيجة املراجعة اخلارجية
 .25وإاننا نقدر اضطالع الإدارة بتغيريات/احتسينات يف البياانت املالية لعام  ،2014استنادا اإىل مالحظات مراجع
احلساابت اخلاريج .وفامي ييل بعض التحسينات املهمة:
" ".1ظهرت تاكليف المتويل املتكبدة خالل عام  ،2014وقدرها  3 26مليون فرنك سويرسي كبند منفصل يف بيان
ا ألداء وفقا ملا تقيض به الفقرة  102من املعيار  1من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
املراقب املايل للهند C&AG
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" ".2وظهر أأثر التغري يف أأسعار الرصف عىل الس يوةل وما يعادلها ،اذلي حقق زايدة قدرها  2 14مليون فرنك
سويرسي يف بيان التدفقات النقدية ،وفقا ملا تقيض به الفقرة  39من املعيار  2من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع
العام.
" ".3و ُشطب  219صنفا مفقودا من أأصناف املزون بلغت قميهتا الرشائية  759 439فرناك سويرساي ،وقميهتا بعد
الاس هتالك  5 656فرناك سويرساي.
" ".4و ُأعيد تقيمي رضائب الولايت املتحدة القابةل لالسرتداد احتت احلساابت املدينة (معامالت الرصف) للحصول عىل
القمية العادةل وفقا للمعيار  30من املعايري احملاسبية ادلولية ،و ُصنف جزء قدره ( 3 39مليون فرنك سويرسي)
أكصول غري متداوةل.

نتاجئ مراجعة احلساابت
الش ئون املالية
احلساابت املدينة واملبال املدفوعة مقدّما واملبال املدفوعة قبل اس تحقاقها
 .26وميثل الرصيد احتت حساب الرضائب ا ألمريكية القابةل لالسرتداد الرضائب عىل دخل موظفي الويبو العاملني يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،اليت تدفعها الويبو نيابة عهنم ،وتسددها الولايت املتحدة لحقا وفقا لتفاق وقعته الويبو
والولايت املتحدة الامريكية.
 .27ومنذ عام  2002حىت عام  ،2014قدمت الويبو مطالبات بل مجموعها  7 166 818دولرا أأمريكيا اإىل الولايت
املتحدة لسرتداد الرضائب املدفوعة نيابة عن موظفهيا ،وتلقت مهنا  3 170 887دولرا أأمريكيا ( أأي  44.2ابملائة) .بيد
أأن الويبو مل تمتكن من التوفيق بني املبال املسددة واملطالبات؛ اإذ مل احتدد السلطات الرضيبية ا ألمريكية املس تفيد من
الرضيبة ،أأو تفاصيل املبال املسددة عىل مر الس نني .وتبني من الاطالع عىل املراسالت مع السلطات الرضيبية
ا ألمريكية أأن الولايت املتحدة طعنت ،يف بعض احلالت ،يف مطالبات الويبو ابلسداد.
 .28وذكرت الويبو أأنه ما من سبب وجيه يدعوها اإىل التشكيك يف سداد هذه املبال .
 .29ونرى أأنه س يكون من املناسب التعجيل ابإجراءات التسوية مع السلطات الرضيبية ا ألمريكية.
التوصية 1
ميكن للويبو أأن ّترسع اإجراءات تسوية املطالبات املس تحقة مع السلطات الرضيبية ا ألمريكية.
 .30وقبلت الويبو التوصية ،و أأشارت اإىل أأنه ل ميكن اس تكامل اجراءات التسوية اإل اإذا قدمت السلطات الرضيبية
ا ألمريكية التفاصيل الاكفية للمبال املسددة للمنظمة.

عدم الإفصاح عن ا ألصول الرتاثية
 .31ووفقا لإطار س ياسة ا ألمم املتحدة للمعايري احملاسبية ادلولية ،ورمغ أأن ا ألمم املتحدة لن تعرتف اب ألصول الرتاثية،
فاإن املالحظات عىل القوامئ املالية سوف تتضمن وصفا دقيقا ألصول تراثية هممة.
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 .32ولحظنا أأن الويبو مل تُفصح يف بياانهتا املالية عن تفاصيل ا ألصول الرتاثية مبا يف ذكل "املصنفات الفنية" .ولحظنا
أأيضا أأن تقرير التحقق املادي اذلي ُأجري عام  2014أأفاد بفقد  13عنرصا مصنفا عىل أأنه "مصنفات فنية" (مهنا أأربعة
عنارص رمبا اكنت يف الغرف ،لكن تعذر الوصول اإىل اخلزائن املغلقة).
 .33و أأشارت الويبو اإىل أأن املعايري احملاسبية ادلولية ل تتطلب الإفصاح عن ا ألصول الرتاثية غري املقيدة يف البياانت
املالية .بل اإن هذه ا ألصول ل تُقيد ،وفقا لتوجيه فرقة معل ا ألمم املتحدة احلالية املعنية اب ألصول الرتاثية ،يف البياانت
املالية.
التوصية 2
ميكن للويبو أأن تُفصح عن تفاصيل ا ألصول الرتاثية ،مبا فهيا ا ألعامل الفنية ،يف مالحظات عىل القوامئ املالية ،وميكهنا اختاذ
خطوات لتعزيز النظم ا ألمنية ملنع تعرض هذه ا ألصول ملزيد من اخلسائر.
 .34وقبلت الويبو التوصية ،واقرتحت مناقشة مسأأةل ا ألصول الرتاثية يف الاجامتع املقبل لفريق معل الامم املتحدة يف
أأكتوبر عام  .2015وعقب ذكل ،س يجري النظر يف اإماكنية الإفصاح عهنا بصورة أأك ر تفصيال لغرض القوامئ املالية لعام
 .2015و أأضافت أأنه عند نرش تعلاميت التعممي الإداري اجلديدة بشأأن اإدارة ا ألصول ،س تقع مسؤولية مجموعة املصنفات
الفنية عىل عاتق شعبة البىن التحتية للمباين ،وس ُتطبق تدابري خمتلفة ،مبا يف ذكل تعزيز النظم ا ألمنية.

التوفيق بني بيان مقارن للمزيانية وبيان ا ألداء املايل
 .35ويعرض البيان املايل اخلامس ،اذلي يعد جزءا من القوامئ املالية الس نوية للويبو لعام  ،2014املقارنة بني املبال
املدرجة يف املزيانية واملبال الفعلية ،واكن هناك تباين جوهري بيهنام يف العديد من بنود الإيرادات واملرصوفات.
 .36وتتطلب الفقرة ( 14ج) من املعيار  24من املعايري احملاسبية ادلولية أأن تُقَ ِّدم املقارنة بني املبال املدرجة يف املزيانية
واملبال الفعلية ،وبشلك منفصل للك مس توى من مس توايت الرقابة الترشيعية عن طريق مالحظة اإفصاح ،تفسريا
لالختالفات اجلوهرية بني املبال املدرجة يف املزيانية اليت يتحمل الكيان مس ئوليهتا بصورة علنية واملبال الفعلية ،ما مل يكن
هذا التفسري قد ورد يف واثئق عامة أأخرى صدرت ابلقرتان مع البياانت املالية ،وتضمنت املالحظات علهيا اإحاةل اإىل
تكل الواثئق.
 .37ووفقا للمالحظة  ،22يقدم تقرير أأداء الربانمج لعام  ،2014تفسريا للتغيريات اليت طر أأت عىل لك من املزيانية
ا ألصلية والهنائية بعد التحويالت ،والاختالفات اجلوهرية بني املزيانية واملبال الفعلية .ولحظنا أأن تقرير أأداء الربانمج
لعام  2014مل يكن جاهزا حىت وقت املراجعة.
 .38و أأشارت الويبو اإىل أأن البياانت املالية اخلتامية املدققة تُقَدم ،معوما ،اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف نفس وقت
تقدمي تقرير أأداء الربانمج ،و أأنه ليس من الرضوري تكرار هذه املعلومة يف كتا الوثيقتني .وقد أأبلغت الويبو يف عام
 ،2015أأنه من املتوقع تقدمي تقرير أأداء الربانمج اإىل دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف شهر يوليو ،يف وقت سابق عىل
البياانت املالية.
التوصية 3
ميكن للويبو النظر يف اإعداد تقرير أأداء الربانمج قبل اختتام املراجعة املالية ،أأو تقدمي تفسري للتباين بني املزيانية واملبال
الفعلية يف البياانت املالية ،وفقا للمعيار  24من املعايري احملاسبية ادلولية.
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 .39ورصحت الويبو بأأنه س تجري ،أأثناء املراجعة يف املس تقبل ،مشاركة مرشوع تفسري أأوجه التباين يف املوارد،
اذلي ُأعد لغرض تقرير أأداء الربانمج.

التأأخر يف اس تالم الرسوم
 .40ووفقا للفقرتني  272و  273من املبادئ التوجهيية للويبو بشأأن معاجلة الطلبات من خالل ماكتب اس تالم
الطلبات ادلولية مبوجب معاهدة الرباءات ،اليت دخلت حزي التنفيذ بدء من 1يوليو ، 2013وتُقرأأ ابلقرتان مع القاعدة
( 2.15ج) و (د) والقاعدة ( 1.16ج ) و(د) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ،فاإنه ينبغي ملاكتب الاس تالم ،أأي
احتول لك شهر اإىل املكتب ادلويل وإاىل اإدارة البحث ادلويل عىل التوايل ا ألموال اليت وردت
ماكتب امللكية الفكرية ،أأن ّ ِ
كرسوم اإيداع للطلبات ادلولية ،ورسوم البحث خالل الشهر السابق .وعند احتويل رسوم الإيداع ادلويلُ ،يب عىل
ماكتب امللكية الفكرية أأن تُب ِل ّ املكتب ادلويل عن طريق الرسائل ،أأو الفاكس أأو يف شلك اإلكرتوين ،رمق الطلب ادلويل
وامس مقدم الطلب وإاجاميل مبل رسوم الإيداع ادلويل.
 .41ولحظنا أأن مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني ل يتبع ا ألحاكم املذكورة؛ اإذ لوحظ ،خالل عام ،2014
وجود فرتات تأأخري طويةل ترتاوح ما بني  3اإىل  12شهرا يف اس تالم الرسوم من املكتب .وقد طر أأ مؤخرا بعض التحسن
عىل اس تالم الرسوم من املكتب ،لكن ل يزال متوسط فرتات التأأخري يزيد عىل الثالثة أأشهر.
 .42و أأشارت الويبو اإىل أأن املكتب ادلويل اكن ،لفرتة طويةل ،عىل اتصال منتظم مع مكتب ادلوةل للملكية الفكرية
بشأأن توقيت احتويل رسوم الإيداع ادلولية ورسوم املعاجلة.
التوصية 4
ميكن للمكتب ادلويل النظر يف تكثيف هجوده لتلقي الرسوم من ماكتب امللكية الفكرية يف الوقت املناسب.
 .43وقبلت الويبو التوصية .و أأشارت اإىل أأن ماكتب ادلوةل للملكية الفكرية احترز تقدما مس مترا يف هذا الصدد ،ومنذ
بداية عام  ،2015اخنفض متوسط وقت احتويل الرسوم اإىل ثالثة أأشهر ،ما يُعد احتس نا ملحوظا ابملقارنة مع الفرتة نفسها
يف عام  .2014و أأضافت أأن املكتب ادلويل ملزتم مبواصةل العمل مع ماكتب ادلوةل للملكية الفكرية بشأأن هذه املسأأةل،
وميكن توقع حدوث املزيد من التحسينات يف املس تقبل القريب.

نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
معلومات أأساس ية
 .44ويف عام  ،2003اختارت الويبو التنفيذ املرحيل لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،مع موافقة ادلول ا ألعضاء عىل
تنفيذ مرشوع نظام الإدارة املتاكمةل ( )AIMSاذلي لىب احتياجات الويبو إلعداد التقارير املالية وتقارير املزيانية.
واكمتل مرشوع نظام الإدارة املتاكمةل يف الوقت احملدد ويف حدود املزيانية ،واس ُتخدم بفعالية منذ عام  .2004ويف
عام  ،2008وافقت ادلول ا ألعضاء عىل مرشوع النظام املايل ولحئته واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام (املرشوع
املايل /احملاس يب) اذلي تضمن تنفيذ وحدات منطية للمشرتايت وإادارة ا ألصول .وبد أأ ،يف يناير  ،2010تشغيل النظام
املايل /احملاس يب).
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 .45ويف سبمترب  ،2010وافقت ادلورة الثامنة وا ألربعون للجمعيات عىل تنفيذ نظام شامل ومتاكمل لتصطيط املوارد
املؤسس ية ،وذكل هبدف:


احتديث الوظائف ا ألساس ية يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء؛



احتسني كفاءة وإانتاجية معليات الإدارة والتنظمي؛



تعزيز القدرة عىل اإمداد ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل والإدارة مبعلومات أأفضل.

تزود اجملموعة
 .46وُيري تنفيذ نظام التصطيط للموارد املؤسس ية من خالل مجموعة من املرشوعات املرتابطة .وسوف ّ
ا ألوىل من املرشوعات الويبو مبجموعة شامةل من ا ألدوات لتعزيز اإدارة املوارد البرشية ،مبا يف ذكل اإدارة الوظائف،
واملزااي واملس تحقات ،واملرتبات ،والتوظيف ،و أأداء املوظفني ،والتعمل ،والتطوير.
تزود اجملموعة الثانية من املرشوعات الويبو مبجموعة من ا ألدوات لتعزيز تنفيذ مرشوع الإدارة القامئة عىل
 .47وسوف ّ
النتاجئ ،مبا يف ذكل التصطيط لفرتة الس نتني ،والتصطيط الس نوي للعمل ،والتنفيذ والرصد وتقيمي ا ألداء وإاعداد التقارير.
وسوف تُس تخدم ا ألداة التحليلية للمعلومات الاس تصباراتية التجارية من أأجل دمع اإدارة ا ألداء املؤسيس .ومع اإحراز تَقدُّم
يف مجيع اجملموعات ،سيتوفر املزيد من البياانت يف نظام التصطيط للموارد املؤسس ية ،وسوف يتيح برانمج املعلومات
الاس تصباراتية التجارية تدرُييا ،احتسني التقارير املُقدَّمة اإىل ادلول ا ألعضاء والإدارة واملوظفني عن ا ألداء التنظميي والنتاجئ
واملوارد البرشية واملالية.
 .48وسوف ت ّ ُِعزز اجملموعة الثالثة من املرشوعات ا ألنظمة املتعلقة ابملالية واملشرتايت وا ألسفار ،من خالل اإدخال
تغيريات يف شلك ا ألنظمة واحتسيهنا؛ ما ميكّن من اإُياد وظائف جديدة ،وإادخال احتسينات يف اإجراءات العمل وتقدمي
وحدات جديدة.
سس احتسني اإدارة العالقة مع العمالء ،من خالل دمع مرشوعات ت ِ ّ
ُوهجها ا ألعامل،
 .49وسوف تُريس اجملموعة الرابعة أُ َ
مثل أأدوات القوامئ الربيدية ،وقواعد بياانت هجات التصال ،وإادارة النفاذ اإىل النظم ،واحتليالت العمالء.
 .50ويعد نظام ختطيط املوارد املؤسس ية عامال حاسام ،ورشطا أأساس يا لمتكني الويبو من احتديث اجراءاهتا الإدارية
والتنظميية ا ألساس ية للعمليات التجارية .ومن شأأن هذا النظام أأن:
 يوفر ا ألمتتة والتاكمل ا ألفقي الالزمني لزايدة الإنتاجية واحتسني الكفاءة من خالل جعل العمليات أأك ر اس تجابة
و أأك ر قدرة عىل خدمة ا ألعامل التجارية؛


احتديث همام الويبو ا ألساس ية يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء؛



تعزيز القدرة عىل اإمداد ادلول ا ألعضاء والإدارة مبعلومات أأفضل بشأأن ا ألداء والانتفاع ابملوارد؛



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

املراجعة ادلاخلية والتثبت والتحقق عىل حنو مس تقل
 .51وخضع تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية للمراجعة من جانب شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية
(الشعبة) يف الفرتة من  2013اإىل  .2014و أأجرت الشعبة "اس تعراض نقل البياانت اإىل نظام اإدارة املوارد البرشية
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اجلديد" ،ومتصض الاس تعراض عن توصيتني ،أأكدت الويبو تنفيذهام يف يوليو  ،2014واعتربهتام شعبة التدقيق ادلاخيل
مغلقتني.
 .52وتعاقدت الويبو مع أأحد مزودي اخلدمة اخلارجيني؛ رشكة غارترن لالستشارات ()Gartner Consulting
لالضطالع ،خالل النصف الثاين من عام  ،2013ابس تعراض ألغراض التحقق من نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
والتصديق عليه عىل حنو مس تقل .وحدد الاس تعراض ،اذلي أُجري عىل مدى س تة أأسابيع 58 ،توصية ،أأشارت الويبو
اإىل أأهنا ن ُفذت مجيعا حبلول أأبريل .2014

احلاةل الراهنة لتنفيذ مشاريع نظام ختطيط املوارد املؤسس ية
 .53ويف عام  ،2010رشعت الويبو يف تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية بأأربعة مجموعات من املشاريع .وحسب
الاقرتاح ا ألصيل ،اكن من املقرر أأن ينهتيي تنفيذها حبلول هناية عام  .2015ويوحض اجلدول أأدانه احلاةل الراهنة للمشاريع
يف احملفظة:
اجملموعة
منظمة الإدارة امجلاعية
املوارد البرشية
املوارد البرشية
املوارد البرشية
املوارد البرشية
املوارد البرشية
نظام الإدارة املتاكمةل
نظام الإدارة املتاكمةل
نظام الإدارة املتاكمةل
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة ا ألداء املؤسيس
اإدارة العالقات مع العمالء
اإدارة العالقات مع العمالء
اإدارة العالقات مع العمالء
اإدارة العالقات مع العمالء

احلاةل
املوعد ا ألصيل
املرشوع
اكمتل
ف2011 2
وثيقة رؤية

بد أأ التشغيل الفعيل
ف2012 2
الوظائف ا ألساس ية للموارد البرشية/ا ألجور
قيد التنفيذ
ف2015 1
التوظيف
قيد التنفيذ
ف2015 1
اخلدمة اذلاتية
خمطط
ف 2013 1حىت ف2014 1
اإدارة ا ألداء والتعمل
خمطط
ف2015 3
الرعاية الاجامتعية للموظفني
بد أأ التشغيل الفعيل
ف2013 4
تطوير نظام PeopleSoft 9.1
اس هتُ ل العمل فيه
ف2013 4
تطوير نظام PeopleSoft 9.2
ل
أ
الاس
بدأ ا تشغيل الفعيل (يف طور تقرار)
ف2013 4
أأداة جحز التذاكر عرب الإنرتنت
ل
أ
بدأ ا تشغيل الفعيل
ف2015 1
التصطيط للثنائية ()15/14
بد أأ التشغيل الفعيل
ف2015 1
خطط العمل الس نوية
بد أأ التشغيل الفعيل
ف2015 1
الرصد والتقيمي
قيد التنفيذ
ف2015 1
التصطيط للثنائية ()17/16
بد أأ التشغيل الفعيل (يف طور الاس تقرار)
ف2015 1
اإدارة املاطر املؤسس ية
قيد التنفيذ
ف2015 1
املعلومات الاس تصباراتية التجارية
فكرة
ف2015 4
خمزن بياانت العميل
فكرة
ف2015 4
الانتقال اإىل خدمة املؤمترات
فكرة
ف2015 4
الانتقال اإىل نظام قطاع التمنية DSS
فكرة
ف2015 4
التقارير املالية للعمالء

 .54واحلاةل الراهنة حملفظة املشاريع يه أأنه من بني  19مرشوعا مدرجا يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،اكمتل
مرشوع واحد ،وبد أأ تشغيل س بعة مشاريع ،مهنا اثنان يف طور الاس تقرار ،و أأربعة قيد التنفيذ ،مهنا اثنان مل يصال اإىل
مرحةل احتليل بياانت مؤرشات ا ألداء واحتليل مدى التوافق/الاختالف .وخُطط /اس هتُ ل العمل يف ثالثة مشاريع ،ول
تزال أأربعة مشاريع جمرد فكرة.
 .55ووفقا للجدول الزمين املعدل اذلي ُأبلغت به ادلول ا ألعضاء يف التقرير املرحيل لعام  2014لنظام ختطيط املوارد
املؤسس ية (املرفق ا ألول) ،من املقرر أأن تكمتل مشاريع النظام حبلول الربع الثاين من عام 2016؛ نظرا اإىل حدوث تأأخري
 اس تُخدم مصطلح " اك متل " لوثيقة الرؤية؛ اإذ مل يكن دلهيا نظام للتسلمي ،يف حني اس تخدم مصطلح "بد أأ التشغيل الفعيل" لوصف التقدم احملرز يف
املشاريع اليت تُسمل يف اإطار نظام ذي أاثر ترتتب عليه.
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يف اإجناز بعض املشاريع .و ألن النظام يتأألف من مشاريع مرتابطة ،تعذر علينا تقيمي الفوائد العامة اليت تعود عىل للويبو
منه.
 .56و أأكدت الويبو أأنه تعذر تقيمي الفوائد العامة املس متدة من النظام؛ نظرا اإىل أأن العمل يف احملفظة ل يزال جاراي.
التوصية 5
ميكن أأن تس متر الويبو يف اس تكشاف س بل للحد من التأأخري سواء عىل مس توى املرشوع ،أأم عىل مس توى احملفظة يف
تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،حىت يتس ىن الانهتاء من املرشوع وفقا للجدول الزمين املعدل ،اذلي س ُيعرض
عىل ادلول ا ألعضاء يف سبمترب .2015
 .57ووافقت املنظمة عىل رضورة وضع حد للتأأخري .وإادرااك مهنا ملثلث القيود عىل اإدارة املشاريع املمتثل يف التلكفة
واجلودة والوقت ،شددت عىل اجلودة والتلكفة أأك ر من الوقت ،وخاصة ملرشوع كشوف ا ألجور اذلي تطلب دقة مائة
ابملائة .و أأشارت الويبو اإىل أأهنا س تقدم جدول زمنيا حم َّداث جديدا يف التقرير املرحيل لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية
 2015اذلي س ُيقدم اإىل ادلول ا ألعضاء ،و أأهنا س تحاول تنفيذ املرشوع وفقا للجدول الزمين املُحدَّث.

التوثيق
 .58ولحظنا أأن الويبو مل يكن دلهيا نظام إلدارة واثئق املشاريع املضطلع هبا يف اإطار نظام ختطيط املوارد املؤسس ية.
ويف ظل عدم وجود مس تودع للواثئق املتعلقة ابملشاريع ،اس ُتخدم موقع وييك " "WIKIلتبادل الواثئق الإدارية مع
موظفي الويبو وكذكل مع املراجع .ومل تنرش بعض الواثئق عىل وييك ،وعندما طلب املراجع الواثئق غري املتاحة عىل
وييك ،قدمهتا الويبو عن طريق الربيد الإلكرتوين ،أأو عن طريق اإضافهتا اإىل موقع وييك.
 .59و أأشارت الويبو اإىل أأنه نظرا لعدم وجود نظام إلدارة الواثئق ،يس تخدم مكتب اإدارة مشاريع نظام ختطيط املوارد
املؤسس ية و أأفرقة املرشوع املتلفة ا ألدوات املوجودة املتاحة ،مثل نظام الإيداع وموقع وييك لضامن اإيداع الواثئق،
وتيسري وصول املس تخدمني اإلهيا.
التوصية 6
ميكن للويبو أأن تعزز نظام اإدارة الواثئق ،حبيث ُحيتفظ ابلواثئق املتعلقة ابملرشوع يف ماكن واحد
 .60وقبلت للويبو التوصية .و أأشارت اإىل أأنه رمغ أأن نظام و أأدوات التوثيق احلالية يؤداين الغرض ،فاإن املنظمة
ستس تفيد من نظام اإدارة احملتوى املؤسيس .وحاليا حيدد هذا النظام عنارص النطاق ذات ا ألولوية املرتفعة .وس تغتمن
الويبو الفرصة لتقيمي ما اإذا اكن ميكن حملفظة نظام ختطيط املوارد املؤسس ية أأن تكون يف طليعة املعمتدين املس تفيدين من
هذا لنظام املقرر تعمميه.
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تلكفة عنارص املرشوع
 .61ويرد أأدانه تقس مي التلكفة والتلكفة املقدرة يف هناية املرشوع:

(التلكفة ابلفرناكت السويرسية)
العنرص
اس تضاف َة الربامج التطبيقية
رشاء الربجميات وصيانهتا
موظفو املشاريع
موارد بدل املس تخدمني
الرشاكء اخلارجيني امللكّفني ابلتنفيذ
التدريب
التصالت وغريها
اجملموع اللكي

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

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

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

 .62ورمغ موافقهتا عىل مرشوع ختطيط موارد املؤسس ية ،اكن القلق ي ُساور ادلول ا ألعضاء إازاء التلكفة الإجاملية
للمرشوع .وطالبوا برضورة أأن تصف التقارير اليت س تقدهما الويبو خطوات حمددة ُيري اختاذها لحتواء تاكليف
املرشوع .و أأحد جوانب التلكفة الإجاملية اليت اسرتعت انتباه ادلول ا ألعضاء بصورة خاصة اكن املبل املص ملوظفي
املشاريع وبدل املس تخدمني والرشاكء اخلارجيني امللكّفني ابلتنفيذ.
 .63ولحظنا ما ييل:
" "1أأن تلكفة موظفي املرشوع ،وبدل املس تخدمني والرشاكء اخلارجيني امللكّفني ابلتنفيذ بلغت  82.42ابملائة
من تلكفة املرشوع مقابل التقدير ا ألصيل وقدره  71.68ابملائة .واستندت هذه التقديرات إاىل فرضية
الانهتاء من مجيع املشاريع حبلول الربع الثاين من عام .2016
وذكرت املنظمة أأنه من غري املتوقع أأن يتجاوز املبل املقدَّ ر للرشاكء اخلارجيني التقديرات ا ألصلية ،أأما تلكفة
موظفي املشاريع ،مفن املر ح أأن تتجاوز املبال املقدرة بسبب زايدة اس تخدام املوارد ادلاخلية للقيام
بأأنشطة مثل التدريب والتصالت ،كام ورد سابقا يف التقرير املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام
 2014املق َّدم اإىل ادلول ا ألعضاء .و أأضافت أأن تلكفة ا ألفراد (من ادلاخل واخلارج عىل حد سواء) اكنت
أخذة يف الزتايد ،يف الوقت اذلي اخنفضت فيه ،بصورة ملحوظة ،تلكفة التكنولوجيا ،مثل ا ألهجزة
والربجميات ،اليت جرت العادة أأن تكون مرتفعة .وذلكل ،فاإن نس بة التاكليف الإجاملية املصصة ل ألفراد
يف مرشوع تنفيذي يه الن أأعىل بكثري مما اكنت عليه يف املايض.
" "2وستتحقق وفورات يف عنرصي "التدريب" ( 62.14ابملائة) و"التصالت وغريها" ( 62.02ابملائة) يف
املرشوع احلايل لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية .وعىل حنو وثيق الصةل ،حققت الويبو أأيضا وفورات يف
عنرصي "التدريب" ( 75.5ابملائة) و"التصالت وغريها" ( 60.9ابملائة) أأثناء تنفيذ مرشوع سابق ،وهو
الوحدات احلاسوبية لضامن الامتثال للمرشوع املايل /احملاس يب .ويوحض هذا رضورة اإعادة النظر املهنجية
املس تخدمة يف حساب تلكفة لك عنرص من عنارص التلكفة.
وذكرت املنظمة أأهنا اس تعرضت املزيانية املقدرة والفعلية للمرشوع املايل /احملاس يب بغية فهم "الوفورات"،
وحماوةل تطبيقها عىل تقديرات مزيانية مرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية ،مع احلرص عىل عدم افرتاض أأن
هذه الوفورات احتدث دامئا .ووفقا لفرتاضات خطط التدريب ا ألصلية تُقام ادلورات التدريبية بصورة
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منوعة داخل املوقع وخارج املوقع ،وسعت الويبو اإىل تقدمي الغالبية العظمى من ادلورات من خالل املوارد
ادلاخلية ،ومل تُقيد تاكليف هذه ادلورات يف مزيانية التدريب ،نظرا اإىل احتميل تلكفة ا ألفراد اذلي يقدمون
هذه ادلورات عىل بند موظفي املشاريع ،وفقا للمامرسات احملاسبية املعيارية يف الويبو .و أأضافت أأنه ث ُبتت
قوة املهنجية املتبعة يف حساب التلكفة ،و أأهنا اس ُتخدمت يف حساب ا ألموال الالزم تأأميهنا لتسلمي مرشوع
ما ،ل يف حساب الكيفية اليت س يجري هبا التسلمي الفعيل للخدمات .و أأن الويبو ُجتري ،يف هناية لك
مرشوع ،معلية لس تخالص ادلروس املس تفادة.
 .64وإاننا نقدر اجلهود اليت تبذلها الويبو للحد من تاكليف التدريب .اإل أأنه ،يف ضوء التجاوز املتوقع لتلكفة موظفي
املشاريع والرشاكء اخلارجيني امللكّفني ابلتنفيذ ،واحتقيق وفورات يف عنرصي "التدريب" و"التصالت وغريها" ،فاإننا نرى
أأن هناك حاجة لإعادة النظر يف مهنجية حساب التلكفة.
التوصية 7
ميكن للويبو أأن تتخذ خطوات ملواصةل تعزيز مهنجية حساب التلكفة ،حىت ل يوجد تباين كبري بني التلكفة يف املزيانية
والتلكفة الفعلية للعنارص الفردية عىل مس توى احملفظة.
 .65وذكرت الويبو أأهنا س تقدم مزيانية مع َّدةل للمحفظة حبسب املرشوع وعنرص التلكفة يف التقرير املرحيل لتصطيط
املوارد املؤسس ية لعام  2015اذلي س ُيقدم اإىل ادلول ا ألعضاء .ومع قبولها لرضورة احتليل التفاواتت الواسعة ،أأكدت
الويبو أأنه س يكون هناك دامئا اختالف بني التاكليف يف املزيانية والتاكليف الفعلية ،وخباصة فامي يتعلق مبرشوع متعدد
الس نوات مثل مرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية .ويف الوقت احلارض ل توجد تفاواتت خضمة بني املزيانية والتاكليف
الفعلية حملفظة املرشوع كلك ،و أأهنا تبذل لك هجد ممكن للحد ،قدر الإماكن من هذه التفاواتت.

البنية ا إلدارية الشامةل
 .66ويف التقرير املرحيل بشأأن تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ) ،(WO/PBC/18/12أأشارت الويبو اإىل أأن
الهنج املتبع يف التنفيذ سيتضمن اإجراء مراجعة واعية للمخاطر الرئيس ية واحلد مهنا ،من خالل اإدارة احملفظة ابإحاكم
واعامتد املامرسات املثىل .و أأضافت أأن مهنجية اإدارة املشاريع " ،"PRINCE2اليت اس تخدمهتا الويبو يف اإدارة املرشوع،
تؤكد أأيضا عىل وضع ختطيط مشرتك و أأداة للمراقبة وتعهدهام.
 .67ولحظنا أأن:


الويبو نفذت اسرتاتيجية تنفيذ مشرتكة يف يناير .2014



جملس اإدارة مرشوع الإدارة املتاكمةل عقد اجامتعه ا ألول يف مارس  ،2014كام أأن اللجنة التوجهيية لنظام الإدارة
املتاكمةل اجمتعت للمرة ا ألوىل يف يونيو .2014
إلدارة التغيريات اليت تطر أأ عىل املشاريع ،ن ُفذت اسرتاتيجية اإدارة التغيري رمسيا ابتداء من أأكتوبر .2014



 .68ولحظنا أأيضا من واثئق بدء العمل أأن املشاريع املتلفة اتبعت س بال ش ىت يف التصطيط ،وضامن اجلودة
و أأساليب اإدارة املرشوع ،من قبيل اإدراج تفاصيل تتعلق ابسرتاتيجية اإدارة اجلودة ،واسرتاتيجية اإدارة املاطر ،وخطط
املرحةل وحدود التسامح يف مراقبة املواصفات .عىل سبيل املثال ،مت ،ابلتفصيل ،احتديد توقعات اجلودة ،جنبا اإىل جنب
مع املعايري يف مرشوع مؤرشات ا ألداء لنظام املوارد البرشية /ا ألجور ،وهو ما مت جتاههل يف مؤرشات أأداء نظام اإدارة
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ا ألداء املؤسيس .وعىل نفس املنوال ،جتاهلت مؤرشات أأداء برانجمي اإدارة ا ألداء املؤسيس و أأداة جحز التذاكر عن طريق
الإنرتنت ألية ضامن اجلودة اليت مت تعريفها ابلتفصيل يف مؤرشات أأداء نظام املوارد البرشية /ا ألجور.
 .69و أأشارت الويبو اإىل أأن املهنجية اليت تتبعها يف ا إلدارة املشرتكة للمشاريع يه  ،PRINCE2وقد الزتمت هبا
احملفظة دامئا .ويف اإطار الاس تعراض اذلي ُأجري يف عام  ،2013عززت الويبو مهنجية  ،PRINCE2جلعلها أأك ر
ارتباطا مبحفظة مرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية ،كام أأصبحت يه املهنجية املتبعة يف التنفيذ والرصد املشرتك منذ بداية
عام  .2014وإاننا نقدر تعزيز البنية الإدارية والهنج املشرتك عقب الاس تعراض اذلي أأجرته رشكة غارترن والتوصية اليت
قدمهتا.

وحدة مراجعة احلساابت
 .70و أأحد الفوائد املتوقعة احملددة يف برانمج ( Business Caseالإصدار  2.1بتارخي  )2014حملفظة مرشوع نظام
الإدارة املتاكمةل هو الامتثال للضوابط ادلاخلية و أأمن البياانت والرسية ومتطلبات تتبع مراجعة احلساابت.
 .71ولحظنا عدم وجود وحدة ملراجعة احلساابت متوخاة يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،و أأن املراجعة ادلاخلية
وقسم الرقابة يس تصرجان البياانت من قاعدة البياانت (اجلداول) ويس تخدمان أأداة ( ACLلغة أأوامر التدقيق) للمراجعة.
ومبا أأن الويبو تطبق أأداة اإدارة املعلومات الاس تصباراتية التجارية بوصفها نظاما للمعلومات الإدارية ،فقد تكون مفيدة
لشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ،و ألي مراجع حساابت خاريج ،رشيطة مراعاة متطلبات املراجعة يف تطوير
هذه ا ألداة لإعداد التقارير.
 .72و أأشارت املنظمة اإىل أأن احلوار بني الشعبة وفريق الويبو لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية بشأأن متطلبات املراجعة
قامئ ابس مترار .ومن خالل اإجراء مناقشات بني الشعبة ومرشوع املعلومات الاس تصباراتية التجارية ،س تقوم الويبو جبمع
متطلبات الشعبة ملراجعة احلساابت ،واليت يؤمل ،بعد ذكل ،أأن ُتدمج وتُتاح للشعبة ولسائر أأحصاب املصاحل.
التوصية 8
ميكن للويبو أأن تس متر يف التصال مع خمتلف أأحصاب املصاحل ،وإاعداد خطة معل حمددة زمنيا لتوليد تقارير حسب
الطلب /اس تثنائية.
 .73وقبلت الويبو التوصية .ويف اإطار ا ألنشطة اجلارية ألداة املعلومات الاس تصباراتية التجاريةُ ،عقد اجامتع شهري مع
أأحصاب املصاحل لتحديد متطلبات تقدمي التقارير ووصفها وإاعطاهئا أأولوية.

اإدارة العقود
 .74ومبوجب العقد املربم بني الويبو ورشكة س يدار لالستشارات "( " Cedar Consultingاململكة املتحدة)
(الرشيك اخلاريج امللكف ابلتنفيذ) ،اكن من املقرر تنفيذ نظام اإدارة الوظائف الرئيس ية للموارد البرشية وا ألجور يف
غضون  15شهرا بدء من  1أأغسطس  ،2012مببل قدره  1 997 925فرناك سويرساي .اإل أأنه حدث تأأخري لأك ر من
 11شهرا يف الانهتاء من املرحةل الهنائية ،كام اكنت هناك تأأخريات ترتاوح ما بني شهرين ومثانية أأشهر يف الانهتاء من
مراحل خمتلفة ،كام يتبني من اجلدول التايل:
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املرحةل/املعمل
بدء العمل والتعبئة
اختيار املرشوعات وتصمميها (اجلزء )1
اختيار املرشوعات وتصمميها (اجلزء )2
البناء والاختبار عىل مس توى الوحدة (اجلزء )1
البناء والاختبار عىل مس توى الوحدة (اجلزء )2
اختبار النظام
القبول والتطبيق
الضامن

الإطار الزمين املقرر
من يوليو  2012اإىل أأغسطس 2012
من أأغسطس  2012اإىل أأكتوبر 2012
من أأكتوبر  2012اإىل ديسمرب 2012
من ديسمرب اإىل يناير 2013
من يناير  2013اإىل اإبريل 2013
من اإبريل  2013اإىل يونيو 2013
يونيو  2013اإىل أأغسطس 2013
أأغسطس  2013اإىل أأكتوبر 2013

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

التأأخري (ابلشهور)
2
2
4
3
3
7
8
11

 .75ونظري ا ألعامل املذكورة أأعاله ،دفعت الويبو مبل  2 505 517 50فرناك سويرساي للمورد ،بزايدة قدرها 507
 592 50فرناك سويرساي ( أأي  25.4ابملائة) عىل املبل املتعاقد عليه .واكنت املبال ا إلضافية بشأأن احلساب التايل:
الغرض
منوذج أأويل ملفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني
التدريب عىل نظام ا ألجور
طلب تغيري يف املعمل 1
طلب تغيري يف املعمل  2وطلب تغيري يف املعمل 3
مواد التدريب
واهجة للموردين
نظام ا ألمن
طلب تغيري يف املعمل 4
دمع ما بعد "بدء التشغيل الفعيل"
ما بعد طلب التغيري
مدير الانتقال
مجموع املدفوعات الإضافية

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

 .76ولحظنا ما ييل:
" "1نظرا لعدم ذكر سبب التأأخري يف أأية وثيقة هنائية ،مل يكن من الواحض ما اإذا اكن التأأخري يُعزى اإىل الرشيك امللكف
ابلتنفيذ أأم اإىل الويبو.
" "2وقدمت الويبو بياان منفصال مجليع ا ألعامل املذكورة أأعاله ،فامي عدا دمع ما بعد بدء التشغيل الفعيل و المنوذج
ا ألويل ملفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وبناء عىل ذكل ،مت ادلفع للمورد .و أأشارت الويبو اإىل أأنه مت تنفيذ
المنوذج ا ألويل للمفوضية كعمل منفصل قبل اإبرام عقد مرشوع وظائف املوارد البرشية ا ألساس ية وا ألجور ،ول
ينبغي اإدراجه يف املدفوعات ا إلضافية ابملقارنة مع العقد.
" "3ومن بني س بعة اإجنازات /خدمات حمددة يف وثيقة العقد ،مل يكمتل اإجنازان /خدمتان"( :املسامهة يف تطوير مواد
التدريب" و"دمع اختبار التاكمل") يف املعمل " 5البناء والاختبار عىل مس توى الوحدة" (اجلزء  .)2أأما ابلنس بة
"ل إالسهام يف تطوير املواد التدريبية" ،أأشارت الويبو اإىل أأنه ل ميكهنا تقدمي املواد التدريبية نظرا حملدودية املوارد
ادلاخلية ولهذا ،مل يمتكن املورد من املسامهة يف تطوير هذه املواد .ونتيجة ذلكلُ ،أنشئ معل منفصل لإعداد مواد
تدريبية بتلكفة قدرها  66 100فرنك سويرسي .و أأكدت الويبو اإجناز هذا العمل بتلكفة فعلية قدرها 52 500
فرنك سويرسي .وفامي يتعلق بـ"دمع اختبار التاكمل" ،أأشارت اإىل أأنه ما اكن ينبغي أأن يكون جزءا من املعمل ،5
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اذلي يتعلق ابلبناء والاختبار عىل مس توى الوحدة ،ل ابختبار التاكمل .ومت فامي بعد ،اإضافة دمع الاختبار اإىل
املعمل .6
" "4ومن أأصل مخسة اإجنازات /خدمات مت الانهتاء مهنا يف اإطار املعمل  ،5اكمتل اإجناز/خدمة واحدة ،ومت توقيع البايق
احتس با ألن يُنجز املورد العمل اذلي مل ينته بعد.
" "5ودفعت الويبو اإىل املورد مبلغا قدره  16 100فرنك سويرسي من خالل اإنشاء معل منفصل "لبناء نظام ا ألمن
واختباره عىل مس توى الوحدة ودمعه" يف املعمل .7
وردت الويبو بأأن العقد حمدد السعر يتضمن مسؤولية املورد عن تصممي نظام ا ألمن عىل املس تويني الوظيفي
والتقين (املعمل  ،)3وهو ما قامت به ،واكنت الويبو مس ئوةل أنذاك عن بناء نظام ا ألمن واختباره عىل مس توى
الوحدة ودمعه .وعندما تعذر عىل الويبو الوفاء ابلزتاهما ،طلبت من املورد ،مبوجب بيان منفصل ل ألعامل ،أأن
يتوىل تنفيذ هذه املهمة ،يف اإطار املعمل .7
" "6ودفعت الويبو اإىل املورد مبلغا قدره  155 157فرناك سويرساي ،نظري تغيري نطاق امل ْعلَمني  6و .7ووفقا للعقد،
اكن املورد مس ئول عن اإجراء احتليل ملدى التوافق/الاختالف ،واحتديد النطاق اخلاص ابلعقد ،وفهم متطلبات
العمل ،واحتديد احتويل البياانت ،واحتديد واهجة برانمج املوارد البرشية مع النظام .ولحظنا أأن فاتورة طلب
التغيري ا ألول ارتفعت يف ذات اليوم اذلي اس ُتمكل فيه التصممي التقين (املعمل  .)3ويدل هذا عىل أأن احتليل
التوافق/الاختالف مل يس توعب متاما متطلبات العمل ،وفامي بعد قُيدت متطلبات ا ألعامل املتبقية عىل حساب
الويبو ابعتبارها طلبات تغيري ،ودفعت الويبو نظريها مبل  90 165فرناك سويرساي.
وردت الويبو أأنه مل يُدرج ،أأثناء مجع املتطلبات وإاجراء احتليل التوافق/الاختالف ،عدد من املتطلبات اليت جرى
احتديدها كجزء من نطاق السعر ا ألصيل احملدد .وجرت مناقشة املتطلبات ا إلضافية وإادراهجا يف التصممي التقين.
وما أأن صادقت الويبو عىل التصممي التقين ،حىت ارتفعت فاتورة طلب التغيري .وذلكل ،تطابق اترخي فاتورة
طلب التغيري مع اترخي تنفيذ معمل التصممي التقين ،ألن الكهام ن ُفذ معا ،ل ألن هناك متطلبات مل ُير استيعاهبا
متاما.
" "7ويف ألية الرصد ،أأي يف التقرير املرحيل ا ألس بوعي للمشاريع ،مل ترد تفاصيل اكفية لرصد التقدم احملرز يف القضااي،
والإجنازات /اخلدمات ،والالزتامات التعاقدية ،واس تعراض ا ألداء التعاقدي للعقد.
 .77وردت الويبو بأأنه جرى اختتام مشاريع ،ول تزال بعض القضااي مل ُاحتسم بعد ،كام هو احلال يف املشاريع الكبرية
اندرا ما يكون الانتقال من مرحةل اإىل اليت تلهيا خاليا من العيوب ودون أأية قضااي عالقة .ومت متابعة القضااي عىل النحو
الواجب لضامن الانهتاء مهنا يف مراحل لحقة .ومع التسلمي بأأن التوثيق الرمسي فامي يتعلق بتعديل العقد يُعترب احتسينا،
أأشارت الويبو اإىل أأهنا ستتقىص س بل احتسني ألية رصد الإجنازات املتعاقد علهيا .و أأضافت أأن املشلكة اخلاصة ابملعمل 5
بشأأن مرشوع الوظائف ا ألساس ية للموارد البرشية وا ألجور تمتثل يف وجود خطأأ يف العقد املبديئ؛ اإذ اكن ينبغي ربط
اختبار التاكمل ابملعمل  6بدل من املعمل  .5و أأثناء التنفيذُ ،أقر ابخلطأأ ومت التأأكد من أأن الاختبار يت ِبع وي ُسمل ويُدفع مقابهل
يف اإطار املعمل الصحيح .اإل أأنه ،اكن ُيب تعديل العقد ليعكس ذلكل .و أأكدت الويبو تويل مديري املشاريع اإدارة
ا إلجنازات لضامن رصد ا إلجنازات ادلاخلية واخلارجية وتسلميها وفقا للصطط /الالزتامات التعاقدية ،كام أأهنا ل تدفع
للموردين مس تحقاهتم اإل بعد وفاهئم ابللزتامات التعاقدية.
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التوصية 9
ميكن للويبو أأن تعزز ألياهتا اخلاصة ابإدارة العقود ومتابعهتا بغية اإجناز املشاريع واخلدمات بسالسة ويف الوقت
املناسب من خالل احتديد مراحل للتنفيذ وزايدة الواثئق املتعلقة بتغيري العقود.
 .78قبلت الويبو هذه التوصية و أأعلنت أأن أأي تغيري مقبل خي مرشوع أأو خدمة متعاقد علهيا و ُحددت مراحل
تنفيذها س يوثَّق ويُذ َكر يف عقد معدَّل مع املزود.

مهنجية اإدارة املشاريع PRINCE2

 .79اعمتدت الويبو مهنجية اإدارة املشاريع  PRINCE2يف تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية .وحددت مهنجية
اإدارة املشاريع " PRNCE2اخلطط املرحلية" كعنرص أأسايس للتصطيط .اإذ يس تخدهما مدير املرشوع أأساس ًا يف مراقبته
اليومية .ويتوىل جملس املرشوع (وهو جملس اإدارة نظام ختطيط املوارد املؤسس ية يف حاةل الويبو) مسؤولية اس تعراض
اخلطط املرحلية واملوافقة علهيا .فيوافق جملس املرشوع عىل مجيع املشاريع الرئيس ية وُيزي أأي احنراف كبري عن اخلطط
املرحلية املعمتدة .وميتكل هذا اجمللس سلطة اإقرار انهتاء لك مرحةل فض ًال عن اإجازة اس هتالل املرحةل التالية.
 .80ولقد درس نا واثئق ختطيط بدء املرشوع ،واملرحةل ا ألوىل من اإدارة املوارد البرشية ،واملعلومات التنفيذية
للمشاريع ،وحلول اإدارة املاطر املؤسس ية ،وإادارة ا ألداء املؤسيس ،و أأداة احلجز الش بكية ،ومجموعة نظم الإدارة
 PeopleSoft Upgrade 9.1ولحظنا أأنه ابس تثناء اإدارة ا ألداء املؤسيس واملعلومات التنفيذية للمشاريع مل ُاحتدد
املراحل أأو وردت موجزة دون التفاصيل الالزمة ملتابعهتا يومي ًا.
 .81و أأعلنت الويبو أأن مهنجية  PRINCE2تدعو اإىل مراعاة خصائ املرشوع وتقر بأأن بعض "املنتجات الإدارية"
اكخلطط املرحلية قد ل تكون رضور ًاي حبسب جحم املرشوع .وإاضافة اإىل ذكلُ ،يب أأن توافق اجملالس املعنية من البنية
الإدارية عىل مجيع املشاريع واخلطط املرحلية ،ولن يضفي توثيق هذه القرارات أأي قمية عىل اإدارة حمفظة املشاريع.
 .82و أأحطنا علامً بأأن مهنجية  PRINCE2تدعو اإىل مراعاة خصائ املرشوع ولكننا لحظنا أأهنا تويص أأيض ًا بأأن
اخلطط املرحلية قد ل تكون رضورية اإذا مل احتدَّد سوى مرحةل تنفيذ واحدة .وفض ًال عن ذكل ،نرى أأنه ينبغي توثيق
مسار مراعاة خصائ املشاريع احملددة.

التوصية 10
ميكن للويبو أأن تنظر يف توثيق مربرات عدم وضع خطط مرحلية يف املس تقبل.
 .83قبلت الويبو هذه التوصية وأأعلنت أأهنا س تو ِث ّق ،يف اإطار أأي واثئق جديدة لبدء مرشوع ختطيط للموارد
املؤسس ية ،أأية مراعاة خلصائ املرشوع املعين كعدم وضع خطط مرحلية.

حدود احتمل املاطر والإبالغ عن الاس تثناءات
 .84تصف مهنجية اإدارة املشاريع  PRINCE2الإبالغ عن الاس تثناءات بأأنه أأداه أأساس ية لإدارة املشاريع احتدَّد من
خاللها الاحنرافات عن حدود احتمل املاطر .ويوحض تقرير الاس تثناءات احنراف التوقعات ويقدم احتلي ًال لالس تثناءات
وخليارات امليض قدم ًا وحيدد أأفضل هذه اخليارات.
 .85ولقد درس نا واثئق ختطيط بدء املرشوع ،واملرحةل ا ألوىل من اإدارة املوارد البرشية ،واملعلومات التنفيذية
للمشاريع ،وحلول اإدارة املاطر املؤسس ية ،وإادارة ا ألداء املؤسيس ،و أأداة احلجز الش بكية ،ومجموعة نظم الإدارة
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 PeopleSoft Upgrade 9.1ولحظنا أأنه ابس تثناء مجموعة نظم الإدارة  PeopleSoft Upgrade 9.1و أأداة احلجز
الش بكية ،مل احتدد حدود احتمل املاطر .وإاضافة اإىل ذكل ،مل يقدَّم تقرير الاس تثناءات اإىل جملس املرشوع/جملس اإدارة
حمفظة املشاريع اإل يف حاةل املعلومات التنفيذية للمشاريع.
يقمي لك مرشوع عىل حدة ويقرر انطباق حدود احتمل
 .86و أأعلنت الويبو أأن جملس اإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل ِ ّ
املاطر ومس تواها ،ويعين غياب وجود حدود لتحمل املاطر أأن املرشوع ل ميتكل أأية مرونة و أأنه ينبغي الإبالغ بأأي
خماطر اكس تثناءات .ومع ذكل ،ل يتالءم ول ميكن احتديد مس توى واحد لتحمل املاطر مجليع املشاريع بغض النظر عن
جحمها وتعقيدها وخماطرها وما اإىل ذكل .فاإذا مل تُذكر أأي حد لتحمل املاطر يف واثئق بدء املرشوع ،فيعين ذكل أأنه مل
يوافق عىل أأي حد لتحمل املاطر للمرشوع ويتوقع أأن ينفَّذ املرشوع وفق ًا للمعايري املوافق علهيا يف واثئق بدء املرشوع
ومهنا النطاق واجلدول الزمين والتلكفة واجلودة .وإاضافة اإىل ذكل ،فقد ُحددت حدود احتمل املاطر اليت وافق علهيا
جملس اإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل فامي يتعلق جبميع املشاريع اليت اس هتُ لت منذ اإقامة البنية الإدارية اجلديدة يف مطلع
عام .2014
 .87ونرى أأنه اإذا نظرت الويبو يف اعامتد مس توى صفري لتحمل املاطر يف مرشوع ما ،تعني ذكر ذكل رصاحة يف
واثئق بدء املشاريع تفاد ًاي ألي لبس يف هذا الصدد.

التوصية 11
ميكن للويبو أأن تنظر يف الإشارة رصاحة اإىل حدود احتمل املاطر للمشاريع وخمتلف مراحل التنفيذ.
 .88قبلت الويبو هذه التوصية و أأعلنت أأن مجيع حدود احتمل املاطر س توثَّق يف اإطار واثئق بدء مرشوع ختطيط
اإدارة املوارد املؤسس ية املقبةل.

احتليل حساس ية القضااي املتعلقة بتنفيذ املرشوع

 .89رصد ًا للتقدم املتواصل احملرز يف املرشوع ،يعقد مكتب اإدارة ختطيط املوارد املؤسس ية اجامتعات أأس بوعية مع
الفريق املعين املسؤول عن املرشوعُ .وحيتفظ مبحرض الاجامتع يف التقرير املرحيل ا ألس بوعي للمرشوع وحيدَّث عىل
حصفة الوييك اخلاصة به .ويتأألف احملرض من ا ألجزاء امخلسة التالية :ا ألنشطة املنفَّذة خالل الفرتة السابقة؛ وا ألنشطة غري
املرصودة يف اخلطة؛ وا ألنشطة املزمعة/اجلارية يف الفرتة املقبةل؛ واملسائل واملشالكت أأو الشواغل؛ وإاجراءات الإدارة
الالزمة.
 .90ولقد احتققنا من التقرير املرحيل ا ألس بوع للمرشوع املتعلق ابملرحةل ا ألوىل من مرشوع التصطيط للموارد
املؤسس ية اخلاصة ابملوارد الرشية ووجدان أأن عدة مسائل ظلت مفتوحة لفرتات تصل اإىل  83أأس بوع ًا .ولحظنا أأيض ًا أأن
مكتب اإدارة ختطيط املوارد املؤسس ية /أأفرقة املرشوع ل جتري أأي احتليل حلساس ية القضااي املعنية بغية فهم أأمهيهتا
ابلنس بة اإىل البنية الإدارية العامة للمرشوع وإايالء ا ألولوية للحد من أاثرها عندما يُثار عدد مهنا.
 .91و أأعلنت الويبو أأهنا ستنظر يف اس تخدام تقيمي مبسط حلساس ية لك قضية بغية الإسهام يف احتديد ا ألولوايت
ورفعها وحلها.
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التوصية 12
ميكن للويبو أأن تنظر يف اإجراء احتليل حلساس ية املسائل املثارة خالل اجامتع جملس املرشوع/مكتب اإدارة املوارد
املؤسس ية استناداً اإىل أأمهيهتا.
 .92قبلت الويبو هذه التوصية .ويف املس تقبل وكجزء من التقرير الشهري حلاةل حمفظة املشاريع ،س َّمتزي حساس ية
القضااي بأألوان خمتلفة وفق ًا لتحليل احلساس ية ،ما سيساعد جملس اإدارة احملفظة وغريه عىل قراءة الوثيقة وتوضيح أأولوايت
املسائل الواجب معاجلهتا والرتكزي علهيا .وبعد اإجناز هذه املهمة ،ستشجع الويبو املرشوعات الفردية عىل اإجراء احتليل
احلساس ية ذاته والإبالغ عن املشالكت احملددة اخلاصة هبا.

نظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية
 .93اقرتحت الويبو تطبيق نظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية عىل ختطيط املوارد املؤسس ية يف عام  .2011وب َّينت أأمهية
نظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية يف فرضية تقدير التاكليف عىل النحو التايل" :سيُتفق عىل نظام اسرتاتيجي لإدارة الواثئق
الإلكرتوين وستنفذ ا ألجزاء اليت س تدمع ختطيط املوارد املؤسس ية يف عام  2011كجزء من حمفظة املشاريع .وس يوفر ذكل
ح ًال للواثئق الورقية اخلاصة بتصطيط املوارد املؤسس ية اإذ سيشمل هذا النظام املعاجلة وتدفق العمل واحلفظ خارج نظام
ختطيط املوارد املؤسس ية من خالل أأداة حمددة متصصصة يف اإدارة الواثئق .وس يؤثر التأأخر يف اإصدار قرار بشأأن نظام
اإدارة الواثئق الإلكرتونية أأو يف تنفيذه عىل اجلداول الزمنية و /أأو التاكليف اخلاصة ابملشاريع ا ألخرى" .وورد نظام اإدارة
الواثئق الإلكرتونية كبند تلكفة يف اإطار "تعزيز نظام الإدارة املتاكمةل" .و أأشار التقرير املرحيل اذلي صدر يف اترخي لحق
من عام  )WO/PBC/22/15( 2014اإىل أأن نظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية سينفَّذ كجزء من مبادرات اخلطة
الر أأساملية اليت تقودها اإدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت.
ُ .94وذكرت التغريات يف اجملالت املتلفة يف التقارير املرحلية املقدمة اإىل مجعيات ادلول ا ألعضاء من خالل جلنة
الربانمج واملزيانية عىل مر الس نني ولكن مل تُعرض ا ألبعاد اجلديدة وتأأثري التغريات يف التقرير املوحد مجلعيات ادلول
ا ألعضاء .فمل يُعرض مث ًال تأأثري التأأخري يف تنفيذ نظام اإدارة الواثئق الالكرتونية عىل حمفظة ختطيط املوارد املؤسس ية.
 .95و أأعلنت الويبو أأن حمفظة ختطيط املوارد املؤسس ية تُعترب أأحد املشاريع ا ألمشل والأك ر شفافية يف الويبو من حيث
التقارير .ول تطبَّق نظم اإدارة الواثئق الإلكرتونية عادة ابلزتامن مع تنفيذ ختطيط املوارد املؤسس ية .وإامنا تنفذ غالبية
املنظامت اإحداها قبل ا ألخرى مث تدجمهام لحق ًا ،عند الاقتضاء ،اإذ ميكن اس تخدام لك مهنام عىل حدة دون احلاجة اإىل
أأي دمج تقين حمدد.

اإعداد تقارير بشأأن تقيمي أأداء هجة التنفيذ الرشيكة اخلارجية

 .96يتضمن التقرير املرحيل اخلاص بتصطيط املوارد املؤسس ية واملقدَّم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية س نو ًاي اإجاميل
النفقات املتعلقة جبهات التنفيذ الرشيكة .ولحظنا غياب أأية تفاصيل عن تقيمي أأداهئا.

التوصية 13
ميكن للويبو أأن تنظر يف تقدمي تقرير عن تقيمي أأداء هجة التنفيذ الرشيكة اخلارجية اإىل مجعيات ادلول ا ألعضاء كجزء من
تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام التصطيط الشامل للموارد املؤسس ية.
 .97قبلت الويبو هذه التوصية و أأكدت أأهنا س تدرج يف التقرير املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام 2015
معلومات عن أأداء هجات التنفيذ الرشيكة اخلارجية الرئيس ية.
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قسم اإدارة املوارد البرشية
خلفية
 .98قسم اإدارة املوارد البرشية يف الويبو مسؤول عن ضامن امتالك الويبو املوارد البرشية الالزمة لتنفيذ وليهتا ،من
خالل الاس تعانة ابملواهب عىل الصعيد العاملي؛ وتوفري خدمات موهجة اإىل العمالء وخدمات لإدارة املوارد البرشية وهتيئة
بيئة معل متكينية وانهتاج أأفضل ممارسات التوظيف .وتعدّ الويبو منظمة قامئة عىل املعرفة ومن مث تؤدي املوارد البرشية
دور ًا حيو ًاي يف املنظمة .ويف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ،2014/15تغطى اإدارة املوارد البرشية يف اإطار الربانمج رمق
 23وتسهم يف احتقيق الهدف الاسرتاتيجي التاسع للويبو – دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها.
 .99وإان قسم ختطيط املوارد البرشية معين ابلتوظيف وتصنيف الوظائف واحتديد املهام الوظيفية .وتشمل أأنشطة
قسم اخلدمات التشغيلية للموارد البرشية املزااي واملس تحقات ،واملعاشات التقاعدية ،والتأأمني الصحي ،والرعاية الطبية
والاجامتعية .و أأما قسم ا ألداء والتمنية ف ُيعىن ابإدارة ا ألداء والتدريب .وتشمل أأنشطة قسم الس ياسات والقانون اإقامة
العدل داخلي ًا ووضع الس ياسات اخلاصة ابملوارد البرشية .وتنهتج الويبو النظام املوحد ل ألمم املتحدة فامي خي الرواتب
والبدلت واملس تحقات وفق ًا ملا تنرشه جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.
 .100وييل بيان القوى العامةل يف الويبو من حيث الفئة الوظيفية والس نة.
املوظفون العاملون
درجة مدير مفا فوق
همين
خدمة عامة
اجملموع الفرعي للوظائف املموةل من املزيانية
الوظائف املموةل من ا ألموال الاحتياطية والصناديق الاستامئنية
مجموع املوظفني العاملني
املوظفون املؤقتون
همين مؤقت
خدمة عامة مؤقت
اجملموع الفرعي للموظفني املؤقتني
مجموع املوظفني
غري املوظفني
املتدربون واحلاصلون عىل منح واملرتمجون/املراجعون القصريو ا ألجل
اخلدمات التعاقدية الفردية وموظفو الواكةل املؤقتون
اجملموع الفرعي لغري املوظفني
مجموع القوى العامةل يف الويبو

2012

2013

2014

63

61

64

434

429

460

497

520

531

994

1010

1055

18

15

16

1012

1025

1071

غري متاح
غري متاح
غري متاح

94

85

100

64

194

149

1012

1219

1220

230

66

64

غري متاح

11

15

230

77

79

1242

1296

1299

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

2013

2014

36

44

58

41

21

38

77

65

96

21

41

37
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 .102شهد عام  2014زايدة ملحوظة يف نشاط التوظيف مقارنة بعام  2013اإذ أأجريت  96مسابقة للتعيني ادلامئ و37
مسابقة للتعيينات املؤقتة ما يشري اإىل زايدة قدرها  48ابملئة يف التعيينات الثابتة واخنفاض قدره  10ابملئة يف التعيينات
املؤقتة .ومن بني التعيينات الثابتة الس تة والتسعني ،خ  58تعيين ًا فئة همين مفا فوق ما يعين زايدة قدرها  32ابملئة
مقارنة بعام ّ ِ .2013
وعني  38فرد ًا يف فئة اخلدمة العامة ما يشري اإىل زايدة قدرها  81ابملئة مقارنة بعام  2013اذلي شهد
اخنفاض ًا قدره  49ابملئة.

الضامن الاجامتعي
 .103يع ّد النظام املوحد ل ألمم املتحدة املتعلق ابلرواتب والبدلت واملزااي اذلي وزعت جلنة اخلدمة املدنية ادلولية
تفاصيهل يف أأغسطس  2012مرجع ًا عام ًا للمنظامت .وين القسم اخلاص ابلضامن الاجامتعي عىل تعويضات يف حاةل
الوفاة أأو الإصابة أأو املرض أأثناء اخلدمة .وين أأيض ًا عىل أأن املوظف يتحمل اكمل تلكفة الرعاية بعد التعرض حلادث
جامعي .وتن املادة  2-6من نظام املوظفني ولحئته يف الويبو عىل توفري امحلاية الصحية وعىل تعويضات معقوةل يف حاةل
املرض أأو التعرض حلادث أأو الوفاة أأثناء أأداء املهام الرمسية.
 .104ولحظنا أأن الويبو تدمع أأقساط التأأمني املتعلقة ابحلوادث اخلارجة عن اخلدمة .ووصلت املبال املدفوعة خالل
الفرتة املشموةل مبراجعة احلساابت هذه اإىل  79 686فرناكً سويرس ًاي يف عام  2012و 81 167فرناكً سويرس ًاي يف عام
 2013و 81 889فرناكً سويرس ًاي يف عام  .2014وعىل الرمغ من تقديران لوجود تدابري لتوفري الرعاية الصحية للموظفني،
فاإننا نرى أأن هذه املدفوعات ل تدمعها أأحاكم رصحية يف الالحئة.
 .105ووافقت الويبو عىل أأن متويل التأأمني عىل احلوادث خارج اخلدمة اذلي يغطي املوظفني واملتقاعدين وعائالهتم ليس
جزء ًا من مجموعة تعويضات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية.
التوصية 14
ميكن للويبو أأن تتوقف عن متويل أأقساط التأأمني اخلاصة ابحلوادث اخلارجة عن اخلدمة.
 .106وافقت الويبو عىل التوقف عن متويل أأقساط التأأمني اخلاصة ابحلوادث اخلارجة عن اخلدمة اعتبار ًا من
 1يناير .2016

اإجازة زايرة الوطن

 .107طبق ًا للامدة  3-5من نظام املوظفني ولحئته ،حيق للموظفني اذلين يؤدون واجباهتم خارج البدل اذلي يوجد فيه
حمل اإقامهتم أأن يأأخذوا اإجازة لزايرة الوطن ،مرة واحدة لك س نتني ،عىل حساب الويبو ،وذكل ابس تخدام اإجازهتم
الس نوية املس تحقة .وُيوز للموظفني أأن يؤجلوا اإجازاهتم لزايرة الوطن وفق ًا لرشوط حمددة.

 .108وقد لحظنا من املعلومات املتاحة يف نظام إادارة املعلومات غياب أأية همةل قصوى لتأأجيل اإجازة زايرة الوطن.
و َّتبني من احتليلنا تأأجيل  37موظف ًا لإجازة زايرة الوطن يف عام  2001حىت الن (مارس .)2015
 .109و أأعلنت الويبو أأن نظام املوظفني ولحئته يكفي بصيغته احلالية لضامن أأن أأي موظف يؤجل اإجازة زايرة الوطن
ول ينتفع هبا حىت اترخي الإجازة املقبةل يعدّ متناز ًل عن اإجازته السابقة.
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التوصية 15
ميكن للويبو أأن تعجل مسار احتديث نظام تكنولوجيا املعلومات امتثا ًل لالحئة املوظفني.
 .110قبلت الويبو هذه التوصية .و أأضافت أأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية س يعدَّل حبيث يُتنازل تلقائي ًا عن أأية
اإجازة لزايرة الوطن غري مأأخوذة اإل اإذا وجد سبب واحض وموثَّق يتيح متديد فرتة الاس تحقاق.
التعيينات
 .111طبق ًا للامدة  5من املرفق الثالث من نظام املوظفني ولحئته والتعممي الإداري رمق  2013/11بشأأن اإجراءات
اختيار املوظفني املؤقتني ،تُشغل الوظائف املؤقتة املتوقع أأن تتجاوز مدهتا س تة أأشهر من خالل اس هتالل مسار اختيار
تنافيس أأو نرش اإعالن وظيفة شاغرة بعيهنا أأو كهيام .ولكن ُيوز للمدير العام أأن يسمح بتجاوز مسار الاختيار
التنافيس ،عىل أأساس اس تثنايئ ،للوظائف املؤقتة اليت س تدوم أأك ر من س تة أأشهر اإذا ر أأى يف ذكل خدمة ملصاحل
املنظمة.
 .112وخالل اس تعراض ست حالت من التعيني املبارش مبوجب السلطة الاس تثنائية للمدير العام خالل الفرتة
 ،2014-2012تبيَّنت املشالكت التالية.
ّ ِ .113عني موظف بدرجة م 3-لفرتة أأولية مدهتا س تة أأشهر عىل أأساس الاختيار املبارش .مث ُمدد هذا التعيني لس تة
أأشهر اإضافية وهنائية مبوجب موافقة اس تثنائية من املدير العام أأي دون مسار اختيار تنافيس ،وبُرر ذكل مبقتضيات
مواصةل العمليات بسالسة ومقتضيات الإخطار املس بق ألي موظف معل ابملنظمة لأك ر من س بع س نوات .ولحظنا أأن
الوصف الوظيفي مل يكن واحض ًا ما أأدى اإىل تعليق املسار التنافيس فاإلغائه فمتديد التعيينات املؤقتة.
 .114ويف حاةل أأخرىّ ِ ،عني ثالثة موظفني مبارشة يف يناير  2014يف وظائف مؤقتة حديثة الإنشاء .مث احتولت
وظيفتان مهنا اإىل وظائف اثبتة ونُرش اإعالن وظيفة شاغرة .وقُرر أأن متديد العقود سريهتن مبسار الاختيار وعدم متديد
عقود املوظفني املذكورين اإذا مل يقع علهيم الاختيار .وخالل الامتحان التنافيس ،اختري خش واحد ِ ّ
وعني .وعىل الرمغ
من جعز املوظفني الثنني الخرين عن اجتياز الاختبار ،فقد مدد عقداهام بصورة منظمة .وخالل تكل الفرتة ،روجعت
املؤهالت الالزمة لهذه الوظيفة وع ِّدل الوصف الوظيفي عىل هذا ا ألساس.
 .115فردت الويبو مبا ييل:
)1

تندرج حالت املوظفني املؤقتني ا ألربعة املذكورين يف مالحظة مراجع احلساابت يف اإطار التدابري
الانتقالية املنصوص علهيا يف نظام املوظفني ولحئته وعليه ل تنطبق علهيا املهةل الزمنية البالغة س نتني وإامنا
همةل زمنية تبل مخس س نوات اعتبار ًا من  1يناير 2013؛

 )2ويف احلالت ا ألربع ،وافق املدير العام عىل تثبيت الوظائف اليت يؤدهيا/اكن يؤدهيا املوظفون املؤقتون بعد
موافقة ادلول ا ألعضاء عىل تثبيت  66وظيفة مؤقتة عىل مس توى املنظمة نظر ًا اإىل طبيعهتا أأعاملها
املس مترة .ونتيجة لتثبيت الوظائف املؤقتة الست والس تني اليت أأذنت هبا ادلول ا ألعضاء ،ازداد عبء
التعيينات عىل قسم ختطيط املوارد البرشية (زايدة قدرها  33ابملئة مقارنة بعام  .)2013وعىل الرمغ مما
بذلته املنظمة من هجود لإيالء ا ألولوية ملسار الاختيار اخلاص هبذه اجملموعة تفاد ًاي ألي متديد
يتسن اإجناز تكل املهمة .وتعزى
اس تثنايئ/غري رضوري للعقود نظر ًا اإىل العدد الهائل من الاختيارات ،مل َ
موافقة املدير العام عىل المتديد الاس تثنايئ للعقود اإىل حرصه عىل ضامن اس مترارية الوظائف حىت تثبيهتا.
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 )3وفامي خي احلاةل الثانية املذكورة يف الفقرة  ،115فقد طر أأت تغيريات يف القدرات اللغوية للقسم ،يف الفرتة
الفاصةل بني الإعالن ا ألول والثاين ،ما أأدى اإىل رضورة مراجعة الوصف الوظيفي .وعليه ،مل يتعلق ا ألمر
هنا بعدم دقة الوصف الوظيفي ا ألصيل .و أأما احلاةل ا ألوىل املذكورة يف الفقرة  ،114فقد تأأثر الوصف
ا ألصيل ابعامتد س ياسة جديدة.
 .116ونرى أأن الاس مترار يف تعيني أأشخاص جعزوا عن اجتياز مسار الاختيار التنافيس يتناىف مع رشط الويبو القايض
بأأن "متديد العقود سريهتن مبسار الاختيار وعدم متديد عقود املوظفني املذكورين اإذا مل يقع علهيم الاختيار" .ول تنطبق
املهةل الزمنية البالغة مخس س نوات عىل هذه احلالت نظر ًا اإىل أأن املوظفني اذلين جعزوا عن اجتياز مسار الاختيار
التنافيس انتفعوا بمتديد عقودمه.
التوصية 16
نويص يف احلالت اليت متدَّد فهيا العقود املؤقتة دون مسار تنافيس بغية اإاتحة الوقت الاكيف لإعداد مسار تنافيس عىل
وظيفة حمددة ا ألجل ،أأن تُشغَل الوظائف من خالل مسار الاختيار التنافيس مبكراً وأأن توىل العناية الالزمة ملالءمة
الوصف الوظيفي تفاد ًاي ألي تأأخري.
 .117ردت الويبو بأأن اإدارة املوارد البرشية تس تعرض حالي ًا مجيع ا ألوصاف الوظيفية عىل مس توى املنظمة بغية ضامن
موافاة مجيع الواجبات واملسؤوليات املتعلقة جبميع الوظائف حبيث تتفق بدقة مع مقتضيات الوظائف .وذكرت الويبو أأهنا
س تكف عن ممارسة متديد العقود املؤقتة ملدد طويةل فور انهتاء املرحةل الانتقالية و أأهنا لن تس تعني اإل مبوظفني مؤقتني تبل
أجال عقودمه عامني كحد أأقىص يف  31ديسمرب .2017
اإعانة الإعاةل
 .118طبق ًا للامدة  2-3من نظام املوظفني ولحئته ،حيق للموظفني احلصول عىل راتب مبعدل الإعاةل اإذا اكن دلهيم زوج
معال أأو طفل معال واحد عىل ا ألقل .ويُقصد بعبارة "زوج معال" الزوج اذلي يكون أأجره الس نوي الإجاميل ،اإن وجد،
أأقل من أأو يساوي املرتب الس نوي الإجاميل لدلرجة ا ألوىل من رتبة ع 1-يف فئة اخلدمات العامة املُط َّبق عىل ماكن معل
الزوج ،واملعمول به يف  1يناير من الس نة املعنية .أأما ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات ا ألعىل مهنا ،فال يزيد ا ألجر
الس نوي الإجاميل املذكور ،يف أأي ماكن معلّ ،معا يعادل املرتب الس نوي الإجاميل لدلرجة ا ألوىل من رتبة ع 2-يف فئة
اخلدمات العامة املعمول به يف  1يناير من الس نة املعنية يف نيويورك.
 .119وتصدر الويبو تعاممي اإدارية س نوية احتدد فهيا احلد ا ألقىص للرواتب الإجاملية اليت تؤهل الفرد ليصبح زوج ًا معا ًل
وهو مبل مل يتجاوز  69 067فرناكً سويرس ًاي ألعوام  2012و 2013و.2014
 .120وقد درس نا عرش حالت عشوائية ولحظنا أأن احتديد املبل يف حالتني اكن يعمل فهيا الزوج خارج جنيف استند
اإىل جدول الرواتب املنطبق يف جنيف بغض النظر عن حمل معل هذا الزوج.
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التوصية 17
يتعني مراجعة ممارسة احتديد احلد ا ألدىن للمرتبات الإجاملية للنظر يف منح بدل الزوج املعال امتثا ًل لنظام املوظفني
ولحئته.
 .121قبلت الويبو هذه التوصية .و أأعلنت أأهنا س توقف هذه املامرسة القدمية احلالية اعتبار ًا من  1يناير  .2016وس تحدد
أأهلية احلصول عىل مزااي الزوج املعال استناد ًا اإىل حمل معل هذا الزوج وليس حمل معل املوظف العائل وفق ًا لنظام
املوظفني ولحئته.

اإعانة الإُيار

ُ .122ذكر يف التعممي الإداري رمق  2013/6أأن اإعانة الإُيار س تكون مس تحقة اعتبار ًا من اليوم ا ألول من اتفاق الإُيار
أأو من اليوم ا ألول التايل لفرتة الثالثني يوم ًا من منحة الانتداب املس تحقة ادلفع أأهيام أأقل .ويوافَق عىل اإعانة الإُيار لفرتة
ل تتعدى  12شهر ًا يف املرة الواحدة .وعليه ينبغي تقدمي طلب جتديد س نوي ويتعني عىل املوظفني ذكر أأي تغري يف
رشوط الإُيار أأو اإثبات أأن املعلومات املقدمة يف الطلب السابق ل تزال سارية.
 .123وبعد التدقيق يف عرش حالت وجدان أأن أأحاكم التعممي الإداري ل تت َّبع ابنتظام عىل النحو التايل:
" "1يف مثاين حالت ،مل يقدم املوظفون طليب التجديد الس نويني لعايم  2012و 2013يف موعدهام ومل يوفروا ا ألدةل
الالزمة.
" "2يف حاةل واحدة ،دُفعت اإعانة الإُيار عن الفرتة الفاصةل بني هناية عقد اإُيار وبداية عقد جديد اليت مل تكن
مشموةل ابتفاق اإُيار.
" "3يف حالتني ،مل تتوافر السجالت الالزمة دلمع متديد اتفاق الإُيار ا ألصيل أأو التفاق اجلديد يف امللفني املعنيني.
 .124فأأعلنت الويبو أأهنا أأجرت اس تعراض ًا شام ًال مجليع احلالت املنتفعة إابعانة اإُيار يف يونيو  2014نظر ًا اإىل عدم
اإجراء الاس تعراض الس نوي لإعانة الإُيار يف عايم  2012و .2013ويف مارس  ،2015اس ُتمكلت مجيع الطلبات
الس نوية لتجديد اإعانة الإُيار مبا يامتىش مع نظام املوظفني ولحئته .وطبق ًا لقانون الالزتامات السويرسي ،جت َّدد اتفاقات
الإُيار تلقائي ًا لك س نة ما مل حيصل أأي من الطرفني عىل اإخطار ابإهناء العقد قبل ثالثة أأشهر من حلول أأجهل الس نوي.
 .125وإاننا نقدر ما أأجرته الويبو من اس تعراض شامل مجليع حالت اإعانة الإُيار يف يونيو  2014وننصحها مبواصةل
اإجراء هذا الاس تعراض بصورة منتظمة.
التوصية 18
ميكن متابعة أأحاكم التعماميت الإدارية املتعلقة ابإعانة الإُيار بصورة منتظمة.
 .126قبلت الويبو هذه التوصية و أأعلنت أأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية س يعدَّل حبيث تتوقف اإعانة الإُيار تلقائي ًا
بعد مرور عام علهيا و أأن أأي اإعانة اإضافية سرتهتن بتقدمي طلب جتديد مشفوع جبميع الواثئق الالزمة.
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بدل اللغة

 .127طبق ًا للقاعدة ُ ،1-10-3يوز أأن يُدفَع بدل لغة اإىل موظفي فئة اخلدمات العامة اذلين ُيتازون امتحا ًان يثبتون فيه
كفاءهتم يف لغة أأو لغتني حمددتني .ول يُدفَع البدل عن لغة املوظف ا ألصلية ول عن أأي لغة أأخرى ُيب عىل املوظف أأن
يتقهنا اإتقا ًان اتم ًا حبمك تعيينه .وُيوز أأن يُطلَب من املوظفني اذلين حيصلون عىل بدل لغة أأن خيضعوا ملزيد من الامتحاانت
يف فرتات زمنية ل تقل عن مخس س نوات من أأجل اإثبات اس مترار اإتقاهنم للغات اليت حيصلون عهنا عىل البدل.
 .128لقد اس تعرضنا حالت مثاين موظفني حيصلون عىل بدل لغة للتحقق من خضوع هؤلء املوظفني ملزيد من
الامتحاانت من أأجل اإثبات اس مترار اإتقاهنم للغات املعنية .وإاضافة اإىل ذكل ،المتس نا معلومات عن احلالت اليت خضعت
لس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة واليت ن ُقل فهيا املوظف املعين أأو ِ ّعني يف وظيفة جديدة تتطلب الإتقان التام للغة.

 .129و أأعلنت الويبو أأهنا ل تشدد حالي ًا عىل رضورة اخلضوع لمتحاانت اإضافية لإثبات اس مترارية اإتقان اللغة نظر ًا اإىل
أأن القاعدة تس تخدم عبارة "ُيوز أأن يُطلب من" أأي أأن هذه الامتحاانت الإضافية غري اإلزامية ملواصةل منح بدل اللغة.
و أأقرت املنظمة بعدم اإجراء أأي اس تعراض يف احلالت اليت يُنقل فهيا موظف أأو َّ
يعني يف منصب جديد حيمت عليه اإتقان
اللغة اإتقا ًان اتم ًا حبمك تعيينه و أأن هؤلء املوظفني اس متروا يف احلصول عىل البدل.
 .130ونرى أأن اس تخدام عبارة "ُيوز أأن يُطلب من" يف القاعدة ل مينح سلطة تقديرية.
التوصية 19
نويص مبا ييل:
(أأ) ُيوز اإخضاع املوظفني احلاصلني عىل بدل لغة لمتحاانت اإضافية لإثبات اإتقاهنم املس متر للغة؛
(ب) يتعني اإجراء اس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة عندما يُنقل أأو َّ
يعني املوظف يف منصب جديد حيمت عليه اإتقان
اللغة اإتقا ًان اتم ًا حبمك تعيينه.
 .131أأعلنت الويبو أأهنا تشجع حراك املوظفني ادلاخيل وس يؤدي وقف بدل اللغة يف هذه احلالت اإىل تثبيط املوظفني
اذلين يبحثون عن فرص للنقل الوظيفي ادلاخيل ،وإان طلب اإعادة اختبار اإتقان اللغة معرقل وملكف اإدار ًاي .و أأكدت
الويبو أأهنا س ِّ
تعدل قواعدها وممارساهتا اخلاصة ببدل اللغة مبا يامتىش مع نتاجئ اس تعراض مجموعة التعويضات املشرتكة
ملنظومة ا ألمم املتحدة اذلي قد يتطلب تعديل نظام املوظفني.
العمل الإضايف
 .132حيق ملوظفي فئة اخلدمات العامة اذلين يُلكَّفون ابلعمل أأك ر من أأي أأس بوع معل عادي أأن حيصلوا عىل اإجازة
تعويضية ،أأو ُيوز هلم احلصول عىل أأجر اإضايف .وتن القاعدة  3-12-3عىل أأن تُمنح الإجازة فور سامح مقتضيات
العمل بذكل عىل أأل متر س تة أأشهر عىل هذا العمل الإضايف .وإاذا أأثبت املرشف عىل املوظف أأن مقتضيات العمل ل
تسمح مبنح اإجازة تعويضية خالل هذه املهةل الزمنية البالغة س تة أأشهر ،حيصل املوظف عىل تعويض نقدي عن هذا
العمل الإضايف .ويقتيض التعممي الإداري رمق  2012/75أأن يتأأكد املرشفون من بلوغ طلبات العمل الإضايف يف أأي
مساء من يوم امجلعة من ا ألس بوع املعين.
أأس بوع اإىل اإدارة املوارد البرشية يف موعد أأقصاه الساعة السادسة ً
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 .133ويف عام  2012و 2013و ،2014أأدى موظفو اخلدمة العامة حنو  74ابملئة و 55ابملئة و 33ابملئة من العمل
الإضايف عىل التوايل .وبعد اس تعراض عرش حالت خالل الفرتة املذكورة ،لحظنا عدم الامتثال للتعممي الإداري عىل
النحو املبني أأدانه:
" "1قُبلت مخسة طلبات معل اإضايف بعد املهةل املنصوص علهيا يف التعممي الإداري .وقُبل طلبان قبل بداية ا ألس بوع
املعين ابلعمل الإضايف.
عوض العمل الإضايف نقد ًا ل اإجازة تعويضية .ومل يوجد اترخي عىل الاس امترة يشري اإىل صدور
" "2ويف مثاين حالتِ ّ ،
شهادة املرشف بعدم سامح مقتضيات العمل ابلنتفاع ابلإجازة.
 .134و أأعلنت الويبو أأن ما بذلته من هجود أأدى اإىل تقلي ملحوظ يف تاكليف ساعات العمل الإضافية يف عام .2014
و أأوحضت أأن سبب عدم اللجوء اإىل الإجازات التعويضية يعزى اإىل عبء العمل الكبري يف بعض ا ألقسام/الإدارات.
التوصية 20
تعزز الضوابط ادلاخلية لضامن الامتثال التام ملتطلبات التعممي الإداري اخلاصة ابلعمل الإضايف.
نويص بأأن َّ
 .135قبلت الويبو هذه التوصية و أأعلنت أأن العمل الإضايف خيضع ملعايري حمددة ورقابة اإدارية وموافقة مس بقة.
بدل الوظيفة اخلاص
 .136طبق ًا للامدة  ،11-3يُدفَع بدل وظيفة خاص ل يدخل يف حساب املعاش التقاعدي اإىل أأي موظف يعمل مبوجب
عقد ُمحدَّد املدة أأو دامئ أأو مس متر يُطلَب منه أأن يتوىل مؤقت ًا مسؤوليات وواجبات وظيفة شاغرة يف رتبة أأعىل من رتبة
الوظيفة اليت يشغلها .ويُدفَع هذا البدل اعتبار ًا من التارخي اذلي توىل فيه املوظف ملدة س تة أأشهر متواصةل اكمل واجبات
الوظيفة ذات الرتبة ا ألعىل ،اليت ُأس ندت اإليه .ول يؤذن بأأي متديد للبدل لأك ر من  12شهر ًا اإل يف ظروف اس تثنائية،
عىل سبيل املثال يف حاةل عدم الانهتاء من الإجراءات الإدارية لشغل الوظيفة الشاغرة .ول تتجاوز فرتة هذا المتديد
 12شهر ًا يف أأي حال من ا ألحوال.
 .137وطبق ًا للامدة  ،22-3يسقط حق املوظف يف احلصول عىل أأي بدل أأو منحة أأو أأي مبل أخر ين عليه نظام
املوظفني ولحئته بعد مرور س نتني من اترخي اس تحقاق املوظف هل ،ما مل يُن عىل خالف ذكل.
 .138وبعد اس تعراض مخس حالت لبدل الوظيفة اخلاص خالل الفرتة  ،2014-2012تبيَّنت املشالكت التالية:
" "1اس متر موظف يف تأأدية همام وظيفة أأعىل رتبة من رتبته منذ يناير  2013واس متر يف احلصول عىل بدل وظيفة
خاص منذ يوليو  .2013و أأعلنت اإدارة املوارد البرشية أأن نطاق اخلدمة احملدد يتطلب املزيد من التوضيح و أأهنا
غري مس تعدة لإطالق مسار التعيني لوظيفة حمددة ا ألجل.
" "2ويف حاةل أأخرى ،جتاوز حق موظف يف احلصول عىل بدل وظيفة خاص للفرتة املمتدة من مايو  2012اإىل
نومفرب  2012املهةل الزمنية احملددة يف املادة .22-3
 .139و أأعلنت الويبو أأنه عندما تطلب الإدارة املعنية تعيين ًا ،تويل اإدارة املوارد البرشية ا ألولوية ملسار الاختيار ،ولكن ل
تنجم املشلكة عن تأأخر التعيني ذاته وإامنا عن تأأخر اس هتالل مسار التعيني .اإذ من غري املعقول أأن تلزتم املنظمة مبوجب
اإعالن وظيفي اإذا مل تكن متأأكدة من رضورة هذه الوظيفة أأو حىت من املؤهالت الوظيفية الالزمة ألداهئا .ويف اإطار
املراقب املايل للهند C&AG
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اس تعراض القوى العامةل ،ل تنظر الويبو يف وضع منوذج أأك ر مرونة حلشد املوارد وإاطالق مسار التعيني لوظيفة ما اإل
اإذا احتققت من وجود حاجة طويةل ا ألجل.
التوصية 21
ينبغي للويبو أأن تتبع بدقة أأحاكم املادتني  11-3و 12-3وأأن تأأذن بمتديد بدل الوظيفة اخلاص مبا يتجاوز  12شهراً
مبوجب ظروف اس تثنائية.
 .140قبلت الويبو هذه التوصية .و أأعلنت أأهنا تشارك شواغل فريق مراجعة احلساابت فامي خي منح بدل وظيفة خاص
لفرتة طويةل مؤكدة أأن ذكل سبب مراجعة نظام املوظفني ولحئته بغية اإدراج همةل زمنية.
قضااي الغش الفعيل والغش الافرتايض
َّ .141بني احتليل املعلومات اخلاصة ابلغش الفعيل والغش الافرتايض اليت قدهما مكتب مدير شعبة التدقيق ادلاخيل
والرقابة الإدارية أأن ثالث حالت جديدة من الغش والغش الافرتايض ُُلت يف عام  ،2014و أأغلقت حالتان نظر ًا اإىل
غياب ا ألدةل ادلامعة لالدعاءات املقدمة .وحىت  31ديسمرب  ،2014بل عدد احلالت املفتوحة من الغش الفعيل أأو الغش
املزعوم أأربع حالت.
اس تعراض التدابري اليت اختذهتا الإدارة بشأأن التوصيات السابقة
 .142ترد حاةل تنفيذ الويبو توصيات مراجع احلساابت اخلاريج (املراجعة املالية) يف املرفق الثاين من هذا التقرير.
اإفصاحات الإدارة – شطب اخلسائر من النقد واحلساابت املدينة واملمتلاكت
 .143ذكرت الإدارة أأن َّه وفقًا للامدة  4.6من النظام املايل والقاعدة  8.106من الالحئة املاليةَُّ ،لت املنظمة اخلسائر
التالية خالل العام املنهتيي يف  31ديسمرب :2014


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



وتكبدت املنظمة خسائر صغرية أأخرى عىل مدار الس نة جنمت ،يف املقام ا ألول ،عن مدفوعات مقابل
احلساابت املدينة وبلغت قميهتا الإجاملية  20 759.41فرنك سويرسي؛



وبل اإجاميل املبال احملسوبة عىل املنظمة فامي خي اإدارة احلساابت اخلاصة للمساهامت الطوعية
 20 935.90فرنك سويرسي خالل عام .2014
شايش اكنت شريما
املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند
مراجع احلساابت اخلاريج
 7يوليو 2015

املراقب املايل للهند C&AG
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املرفق ا ألول – اجلدول الزمين املُعدَّل

املراقب املايل للهند C&AG
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املرفق الثاين

حاةل تنفيذ الويبو للتوصيات املنبثقة عن املراجعة اخلارجية للحساابت
املراجعة
مراجعة مالية

املراقب املايل للهند C&AG

التوصية

رد الإدارة

املالحظات

ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف أأعد متصصصون خارجيون جاري التنفيذ.
يف شؤون اخلزانة س ياسة
صياغة س ياسة مناس بة
لإدارة النقدية واخلزانة ،مبا لإدارة النقدية واخلزانة يف
يف ذكل القروض ،وتطبيق أأوائل عام  2014وقدموها
هذه الس ياسة لتحسني اإىل الويبو .وبعد بضعة
أأسابيع ،أأبلغت السلطات
الإدارة املالية.
السويرسية املنظمة أأهنا لن
تمتكن من الن فصاعد ًا من
اإيداع أأموالها دلى
السلطات و أأنه سيتعني
حسب ا ألموال املودعة
حبلول ديسمرب .2015
وينطوي هذا التطور عىل
رضورة اإجراء تغيريات
ملحوظة يف س ياسة
الاستامثر وكذكل س ياسة
خماطر الغري عند
الاقتضاء ،وترد
الس ياس تان يف اإطار
س ياسة الإدارة النقدية
واخلزانة .ونتيجة ذلكل،
ِّقدمت الوثيقة
 WO/PBC/22/19اإىل
جلنة الربانمج واملزيانية يف
سبمترب  2014وال ُتمست
فهيا املشورة بشأأن تعديل
س ياسة الاستامثر .فقررت
جلنة الربانمج واملزيانية أأن
تطلب من ا ألمانة "تقدمي
اقرتاح مفصل بشأأن نسخة
منقحة من الس ياسة يف
دورهتا املقبةل بعد أأن
تس تعرضها اللجنة
الاستشارية املعنية
الصفحة 32

WO/PBC/24/5
38

املراجعة

التوصية

رد الإدارة

املالحظات

ابلستامثر وجتزيها؛ وإاجراء
دراسة بشأأن اإدارة ا ألصول
واخلصوم وتقدمي س ياسة
استامثر منفصةل بشأأن
متويل التأأمني الصحي بعد
فرتة اخلدمة وتقدميها اإلهيا
بعد أأن تس تعرضها اللجنة
الاستشارية املعنية
ابلستامثر وجتزيها" .وُيري
حالي ًا العمل عىل مراجعة
س ياسة الاستامثر وإاعداد
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.
مراجعة مالية

ميكن أأن تنظر الويبو يف اس تمكل التحقق الس نوي تُعترب التوصية ُمنفذة.
التحقق س نو ًاي من ا ألصول من ا ألصول ذات القمية
الكبرية داخلي ًا يف مايو
ذات القمية الكبرية.
 2014تنفيذ ًا لهذه التوصية

مراجعة مالية

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

وضع ُالت مالمئة
للمخاطر وضوابط داخلية  اكمتلت الإيرادات
بنس بة  80ابملئة
يف الوحدات التشغيلية
املفتقرة لتكل العنارص أأو  النفقات – اكمتل
مسار غري الرواتب ،اكمتل
اليت ُوضعت فهيا تكل
مسار الرواتب بنس بة 50
العنارص جزئي ًا.
ابملئة (نظر ًا اإىل املسارات
اجلديدة يف وحدة املوارد
البرشية)
 اكمتلت اخلزانة
 اكمتلت مسارات
املراقب املايل للهند C&AG

جاري التنفيذ.

الصفحة 33

WO/PBC/24/5
39

املراجعة

رد الإدارة

التوصية



مالية أأخرى (اإقفال
احلساابت وغريها)
بنس بة  60ابملئة
أأجنز اإجام ًل 80
ابملئة من
املسارات.

مراجعة مالية

ينبغي ل إالدارة أأن
تس تعرض تاكمل خمتلف
وحدات نظام الإدارة
املتاكمةل و أأن تضطلع مبا
يلزم من اإعادة تصنيف
ل ألصول وفق ًا للس ياسات
احملاسبية املعلنة.

مراجعة مالية

ميكن أأن تنظر الويبو يف عرض موضوع اإنشاء
احتياطي خاص اإىل جلنة
ضامن اإُياد احتياطي
الربانمج واملزيانية اليت
منفصل لغرض متويل
املشاريع و أأن تدرجه بصورة قررت ما ييل يف دورهتا
منفصةل يف البياانت املالية الثانية والعرشين اليت
عقدت يف سبمترب:
من أأجل احتسني فهم
املعامالت املتعلقة
" "1اعرتفت ابحلاجة اإىل
ابس تخدام ما ترامك من
فوائض /أأموال احتياطية .اإجراء اس تعراض
للس ياسات اخلاصة
اب ألموال الاحتياطية
وصناديق رؤوس ا ألموال
العامةل؛
" "2والمتست من
ا ألمانة تزويد جلنة الربانمج
واملزيانية ابقرتاح س ياسة
شامةل يتضمن احتديد
املس توى املس هتدف فامي

املراقب املايل للهند C&AG

املالحظات

مل ترتتب أأية أاثر عىل
البياانت املالية بسبب
"املسائل" املذكورة يف هذه
املراجعة .ول تزال هناك
بعض العيوب التقنية
الصغرية يف وحدة الإدارة.
ووجدت حلول لها و أأخطر
فريق دمع نظام الإدارة
املتاكمةل هبا .ومتكنت
الويبو من التوفيق بني
نظام الإدارة ودفرت ا ألس تاذ
العام.

تُعترب التوصية ُمنفذة.

جاري التنفيذ.
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املراجعة

التوصية

رد الإدارة

املالحظات

خي صايف ا ألصول،
والاعتبارات اخلاصة
ابلس يوةل ،وإادارة الفائض
املتاح فوق املس توى
املس هتدف واس تخدامه
والإبالغ عنه ،مع مراعاة
تعليقات وإارشادات ادلول
ا ألعضاء و توصيات
هيئات التدقيق والرقابة يف
هذا الصدد.
وعليه ومع ًال هبذا القرار،
ِّقدمت وثيقة اإىل ادلول
ا ألعضاء يف عام 2015
تتناول خمتلف جوانب
اس تخدام ا ألموال
الاحتياطية.
مراجعة مالية

حللت الويبو احلساابت
نويص الويبو بأأن
تس تعرض حاةل الطلبات اجلارية لنظام معاهدة
غري املسددة رسوهما دلى التعاون بشأأن الرباءات
ووضعت اإجراء لتدوين تُعترب التوصية ُمنفذة.
ماكتب تسمل الطلبات
وتسوية رسوم الطلبات البنود احملاسبية املالمئة
املودعة فعال واملدرجة يف لتقلي رصيد احلساابت
احلساابت اجلارية لنظام املدينة لنظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات.
معاهدة التعاون بشأأن
وات ُّبع هذا الإجراء يف اإعداد
الرباءات استناد ًا اإىل
احلساابت املدينة من أأجل البياانت املالية املؤقتة لعام
 2014وس يتَّبع كذكل يف
بلورة املبال الفعلية
اإعداد البياانت املالية
املس تحقة فامي خي
الطلبات املودعة بناء عىل اخلاصة بهناية عام 2014
معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات.

مراجعة مالية

نويص الويبو بأأن تنظر يف اس تحدثت الويبو مهنجية ُحسبت املاكسب/اخلسائر
ودونت يف
احملافظة عىل البياانت
حلساب املاكسب/اخلسائر غري احملققة ِّ
البياانت املالية لعام .2014
احملاسبية املتعلقة ابلرسوم غري احملققة فامي خي
املسددة واملس تحقة فامي احلساابت املدينة بعمالت

املراقب املايل للهند C&AG

لقد احتققنا من الإجراءات
ور أأينا أأهنا مالمئة.
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املراجعة

التوصية
خي الطلبات املودعة بناء
عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ُمسعرة ابلعمالت
املس تخدمة يف لك طلب/
مكتب تسمل طلبات.

مراجعة مالية

املراقب املايل للهند C&AG

رد الإدارة
غري الفرنك السويرسي
واملتعلقة بنظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات.
و أأعدت طريقة حساب
بغية اإدراهجا يف البياانت
املالية اخلاصة بهناية عام
.2014

املالحظات
تُعترب التوصية ُمنفذة.

نويص الويبو بأأن تنظر يف ِّ
ح ِّدثت الافرتاضات
حدثت الافرتاضات
ادلميغارفية املتعلقة حبالت ادلميغارفية.
اس تعراض واحتديث
التقاعد ودوران املوظفني
الافرتاضات ادلميغرافية
تُعترب التوصية ُمنفذة.
و أأدجمت يف التقيمي
املتعلقة حبالت
أ
التقاعد/دوران املوظفني الكتواري للتأأمني الصحي
يف فرتة ما بعد اخلدمة،
واملعمتدة يف التقيمي
الأكتواري ملس تحقات ما ومنح العودة اإىل الوطن.
بعد اخلدمة.

الصفحة 36
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ردود الإدارة عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج
التوصية 1

ميكن للويبو أأن تعجل مسار تسوية املطالبات العالقة دلى سلطات الرضائب ا ألمريكية.
الرد
أأحاطت الإدارة علامً ابلتوصية ولكهنا تؤكد أأن مسار التسوية لن ي ُس تمكل اإىل أأن ِّ
تقدم سلطات الرضائب ا ألمريكية التفاصيل
الاكفية عن معليات الاسرتداد اليت انتفعت هبا املنظمة.
التوصية 2

ميكن للويبو أأن تفصح عن تفاصيل أأصول الرتاث اليت تشمل املصنفات الفنية يف مالحظات البياانت املالية و أأن تتخذ
التدابري الالزمة لتعزيز نظمها ا ألمنية بغية منع فقدان أأي من هذه ا ألصول.
الرد
تن املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام احتديد ًا عىل عدم رضورة تقييد أأصول الرتاث أأو املصنفات الفنية .ول تتطلب هذه
املعايري الإفصاح عن أأصول الرتاث اليت مل تقيَّد يف البياانت املالية .وإاضافة اإىل ذكل ،أأشارت فرقة معل ا ألمم املتحدة بعدم
تقييد اصول الرتاث يف البياانت املالية .و أأحاطت اإدارة الويبو علامً ابلتوصية وتقرتح مناقشة مسأأةل أأصول الرتاث خالل
الاجامتع املقبل لفرقة معل ا ألمم املتحدة املزمع عقده يف أأكتوبر  .2015وسيُنظر بعدئذ يف اإماكنية اإضافة املزيد من التفاصيل
يف اإفصاحات البياانت املالية لعام .2015
وبعد نرش تعممي اإداري جديد بشأأن اإدارة ا ألصول ،س ُيعهد مبسؤولية مجموعات املصنفات الفنية اإىل شعبة البىن التحتية
للمباين وستُنفَّذ تدابري خمتلفة تشمل تعزيز نظم ا ألمن.
التوصية 3

ميكن للويبو أأن تنظر يف اإعداد تقرير عن أأداء الربانمج قبل اختتام املراجعة املالية أأو أأن توحض أأس باب الاختالف بني
املزيانية والقمي الفعلية الواردة يف البياانت املالية وفق ًا للمعاير  24من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
الرد
س يقدَّم مرشوع وثيقة عن أأس باب التباين يف املوارد بغية اإدراجه يف تقرير أأداء الربانمج خالل املراجعة املالية.
التوصية 4

ميكن للمكتب ادلويل أأن ينظر يف تكثيف هجوده الرامية اإىل احتصيل الرسوم من ماكتب امللكية الفكرية يف الوقت املناسب.
الرد
ما انفك املكتب ادلويل يتواصل مع املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية ابنتظام بشأأن اإحاةل رسوم الإيداع ادلويل
واملناوةل يف الوقت املناسب .وأأحرز املكتب الصيين تقدم ًا ملحوظ ًا ومنتظامً يف هذا الصدد ولس امي منذ بداية عام  2015اإذ
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اخنفض متوسط همةل الإحاةل اإىل ثالثة أأشهر ما يعدّ احتس ن ًا كبري ًا مقارنة ابلفرتة ذاهتا من عام  .2014وإان املكتب ادلويل ملزم
مبواصةل العمل مع املكتب الصيين يف هذا الصدد وميكن التطلع اإىل املزيد من التقدم يف املس تقبل.
التوصية 5

ميكن للويبو أأن تواصل حبث س بل احلد من الت أأخريات عىل مس توى املرشوع فض ًال عن مس توى حمفظة املشاريع يف تنفيذ
نظام ختطيط املوارد املؤسس ية حبيث يتس ىن اإجناز املرشوع وفق ًا للجدول الزمين احملدد اذلي س يقدَّم اإىل ادلول ا ألعضاء يف
سب مترب .2015
الرد
ستبذل الويبو قصارى هجدها للحد من التأأخريات عىل مس توى املرشوع فض ًال عن مس توى حمفظة املشاريع يف تنفيذ نظام
ختطيط املوارد املؤسس ية وستسعى جاهدة اإىل اإجناز املشاريع املتبقية وفق ًا للجدول الزمين املعدَّل .ومع ذكل ،ستس متر الويبو
يف ترجيح التلكفة واجلودة عىل اجلدول الزمين نظر ًا اإىل التغري الهام اذلي طلبته الإدارة لتنفيذ نظم ختطيط املوارد املؤسس ية
بنجاح.
التوصية 6

ميكن للويبو أأن تعزز نظام اإدارة الواثئق حبيث ُحيتفظ جبميع الواثئق املتعلقة ابملرشوع يف ماكن واحد.
الرد
ستس متر الويبو يف اس تخدام نظام التوثيق احلايل وا ألدوات احلالية اليت حققت الغرض املنشود مهنا .ودلى اإقامة نظام اإدارة
احملتوى املؤسيس ( )ECMمبوجب خطة مبادرة ر أأساملية لإدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،س تكون حمفظة ختطيط
املوارد املؤسس ية أأوىل معمتدي هذا النظام.
التوصية 7

ميكن للويبو أأن تتخذ تدابري ملواصةل تعزيز مهنجية حساب التاكليف حبيث ينعدم الاختالف الكبري بني التلكفة املمزينة
والتلكفة الفعلية للعنارص الفردية عىل مس توى احملفظة.
الرد
ستس متر الويبو يف ضامن انعدام أأي اختالف ملحوظ بني التاكليف املمزينة والتاكليف الفعلية للعنارص الفردية .ولكن ُيب
الإقرار ابس تحاةل انعدام تكل الاختالفات فامي خي تاكليف املشاريع املنفَّذة عىل عدة س نوات مثل ختطيط املوارد املؤسس ية
نظر ًا اإىل تغري افرتاضات التصطيط واسرتاتيجيات التنفيذ .وس تعرض الويبو ،يف اإطار تقرير ختطيط املوارد املؤسس ية لعام
 2015املقدَّم اإىل ادلول ا ألعضاء ،مزيانية حمدَّثة خت اإجناز املشاريع املتبقية بغية اإبراز الاثر املرتتبة عىل خمتلف بنود و أأبواب
التلكفة بناء عىل التقدم احملرز حىت اترخي اإعداد التقرير واجلدول الزمين املعدَّل.
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التوصية 8

ميكن للويبو أأن تتواصل مع خمتلف أأحصاب املصلحة أأن تضع خطة معل حمددة ا ألجل لإعداد التقارير املصصة/تقارير
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 ا ألولوية.
التوصية 9

ميكن للويبو أأن تعزز ألياهتا اخلاصة ابإدارة العقود ومتابعهتا بغية اإجناز املشاريع واخلدمات بسالسة ويف الوقت املناسب من
خالل احتديد مراحل للتنفيذ وزايدة الواثئق املتعلقة بتغيري العقود.
الرد
ستتحقق الويبو من أأن أأي تغيري مقبل خي مرشوع أأو خدمة متعاقد علهيا و ُحددت مراحل تنفيذها س يوثَّق ويُذ َكر يف عقد
معدَّل مع املزود.
التوصية 10

ميكن للويبو أأن تنظر يف توثيق مربرات عدم وضع خطط مرحلية يف املس تقبل.
الرد
س تو ِث ّق الويبو ،يف اإطار أأي واثئق جديدة لبدء مرشوع ختطيط للموارد املؤسس ية ،أأية مراعاة خلصائ املرشوع املعين
مبوجب مهنجية  PRINCE2كعدم وضع خطط مرحلية.
التوصية 11

ميكن للويبو أأن تنظر يف الإشارة رصاحة اإىل حدود احتمل املاطر للمشاريع وخمتلف مراحل التنفيذ.
الرد
س تو ِث ّق الويبو مجيع حدود احتمل املاطر ،وإان اكنت مضنية ،يف اإطار واثئق بدء مرشوع ختطيط اإدارة املوارد املؤسس ية
املقبةل.
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التوصية 12

ميكن للويبو أأن تنظر يف اإجراء احتليل حلساس ية املسائل املثارة خالل اجامتع جملس املرشوع/مكتب اإدارة املوارد املؤسس ية
استناد ًا اإىل أأمهيهتا.
الرد
اس تحدثت الويبو احتلي ًال حلساس ية القضااي َّممزي اب أللوان كجزء من التقرير الشهري حلاةل حمفظة املشاريع بغية مساعدة جملس
اإدارة احملفظة وغريه عىل قراءة الوثيقة وتوضيح أأولوايت املسائل الواجب معاجلهتا والرتكزي علهيا .وستشجع الويبو املرشوعات
الفردية عىل اإجراء احتليل احلساس ية ذاته والإبالغ عن املشالكت احملددة اخلاصة هبا.
التوصية 13

ميكن للويبو أأن تنظر يف تقدمي تقرير عن تقيمي أأداء هجة التنفيذ الرشيكة اخلارجية اإىل مجعيات ادلول ا ألعضاء كجزء من تقرير
مرحيل عن تنفيذ نظام التصطيط الشامل للموارد املؤسس ية.
الرد
أأدرجت الويبو جزء ًا عن أأداء هجات التنفيذ الرشيكة اخلارجية يف التقرير املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام 2015
املقدَّم اإىل ادلول ا ألعضاء.
التوصية 14

ميكن للويبو أأن تتوقف عن متويل أأقساط الت أأمني اخلاصة ابحلوادث اخلارجة عن اخلدمة.
الرد
سيتوقف المتويل اعتبار ًا من  1يناير .2016
التوصية 15

ميكن للويبو أأن تعجل مسار احتديث نظام تكنولوجيا املعلومات امتثا ًل لالحئة املوظفني.
الرد
جار.
تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ٍ
التوصية 16

نويص يف احلالت اليت متدَّد فهيا العقود املؤقتة دون مسار تنافيس بغية اإاتحة الوقت الاكيف لإعداد مسار تنافيس عىل وظيفة
حمددة ا ألجل ،أأن تُشغَل الوظائف من خالل مسار الاختيار التنافيس مبكرًا و أأن توىل العناية الالزمة ملالءمة الوصف
الوظيفي تفاد ًاي ألي ت أأخري.
الرد
ستنفَّذ هذه التوصية وتصبح سارية فور ًا.
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التوصية 17

يتعني مراجعة ممارسة احتديد احلد ا ألدىن للمرتبات الإجاملية للنظر يف منح بدل الزوج املعال امتثا ًل لنظام املوظفني ولحئته.
الرد
ستنفَّذ هذه التوصية وتصبح سارية اعتبار ًا من  1يناير  .2016وأُخطر املوظفون بذكل.
التوصية 18

ميكن متابعة أأحاكم التعماميت الإدارية املتعلقة ابإعانة الإُيار بصورة منتظمة.
الرد
ن ُفذت هذه التوصية.
التوصية 19

نويص مبا ييل:
( أأ) ُيوز اإخضاع املوظفني احلاصلني عىل بدل لغة لمتحاانت اإضافية لإثبات اإتقاهنم املس متر للغة؛
(ب) يتعني اإجراء اس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة عندما يُنقل أأو َّ
يعني املوظف يف منصب جديد حيمت عليه اإتقان اللغة
اإتقا ًان اتم ًا حبمك تعيينه.
الرد
س يجرى اس تعراض شامل لبدل اللغة مع مراعاة اإصالحات نظام التعويضات يف ا ألمم املتحدة.
التوصية 20

نويص ب أأن تعزز الضوابط ادلاخلية لضامن الامتثال التام ملتطلبات التعممي الإداري اخلاصة ابلعمل الإضايف.
الرد
ن ُفذت هذه التوصية.
التوصية 21

ينبغي للويبو أأن تتبع بدقة أأحاكم املادتني  11-3و 12-3و أأن ت أأذن ب متديد بدل الوظيفة اخلاص مبا يتجاوز  12شهرًا مبوجب
ظروف اس تثنائية.
الرد
هذه التوصية قيد التنفيذ.
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بيان عن الرقابة ادلاخلية لس نة 2014
نطاق املسؤولية
أأتوىل ،بصفيت مدير ًا عام ًا للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ووفق ًا ملا أأس ند ا ّإيل من مسؤولية وخباصة مبوجب
املادة (8.5د) من النظام املايل ولحئته ،الإبقاء عىل نظام رقابة مالية داخلية يضمن ما ييل:
" "1نظامية معليات قبض مجيع أأموال املنظمة ومواردها املالية ا ألخرى ،وحفظها والترصف فهيا؛
" "2واتفاق الالزتامات والنفقات مع الاعامتدات أأو ا ألحاكم املالية ا ألخرى ،اليت ّتقرها امجلعية العامة ،أأو
مع ا ألغراض والقواعد املتعلقة بصناديق استامئنية حمددة؛
" "3واس تخدام موارد املنظمة اس تخدام ًا فعا ًل واقتصاد ًاي.
الغرض من نظام الرقابة ادلاخلية
ُ ِّ
صم نظام الرقابة ادلاخلية للحد من خماطر عدم احتقيق غاايت املنظمة و أأهدافها وما يتصل هبا من س ياسات ،وإادارة تكل
املاطر وليس القضاء علهيا .ومن َّمث ل يعدو هذا النظام كونه ضام ًان معقو ًل وليس ُمطلق ًا لتحقيق الفعالية ،وهو يستند اإىل
معلي ٍة جارية ُمص َّممة لتحديد املاطر الرئيس ية وتقيمي طبيعهتا ومداها وإادارهتا بكفاءة وفعالية وبطريقة اقتصادية.
وتُعد الرقابة ادلاخلية معلية يضطلع به لك من الهيئات الإدارية واملدير العام والإدارة العليا وموظفني أخرين ،ويه ُمص َّممة
لتكون ضام ًان معقو ًل لتحقيق أأهداف الرقابة ادلاخلية التالية:


فعالية العمليات وكفاءهتا وصون ا ألصول،



وموثوقية التقارير املالية،



والامتثال للمواد والقواعد امل ُط َّبقة.

جمرد س ياسة أأو اإجراء يُتَّخذ يف مواعيد مع ّينة ،بل
وذلكل فاإن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية ل ميث ّل ،عىل املس توى التشغييلّ ،
هو اإحراء مس متر يُضطلع به عىل مجيع مس توايت املنظمة من خالل معليات الرقابة ادلاخلية لضامن احتقيق ا ألهداف املذكورة
أنف ًا.
وينطبق بياين هذا عن معليات الويبو للرقابة ادلاخلية ،كام يه ُمب َّينة أنف ًا ،عىل الس نة املنهتية يف  31ديسمرب  2014وحىت
اترخي اعامتد بياانت املنظمة املالية لس نة .2014
اإدارة املاطر وإاطار الرقابة
ُأصدر عدد من الواثئق اليت تريس اإطار ًا مامتساكً ذا صبغة رمسية لإدارة املاطر والضوابط ادلاخلية ،مما يتضمن اإطار الوبيو
للمساءةل وبيان الويبو بشأأن قابلية احتمل املاطر والتعماميت الإدارية بشأأن اإنشاء فريق الويبو لإدارة املاطر ،فض ًال عن
س ياساهتا يف اإدارة املاطر ودليل اإدارة املاطر والضوابط ادلاخلية.
واس تعرض فريق اإدارة املاطر أأول تقرير نصف س نوي لإدارة املاطر يف الويبو يف جلس ته الثالثة يف أأغسطس  .2014وعىل
مدار اجللسات ا ألخرى اليت ختللت عام ( 2014عُقد ما مجموعه ست جلسات) ،اس تعرض هذا الفريق ورصد ابنتظام
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الوضع املايل للويبو واملاطر الرئيس ية اليت تواهجها املنظمة يف تنفيذ نتاهجها املرتقبة .كام اس تعرض الفريق مجيع الواثئق الواردة
أأعاله و أأجازها.
ِّ
وعني منسق شؤون اس مترارية ا ألعامل يف أأوائل عام  2014وشدد عىل أأمهية قدرة الويبو التنظميية عىل مواهجة املاطر.
و ُأحرز تقدم ًا كبري ًا يف هذا اجملال تلكل ابإصدار س ياسة مواهجة املاطر التنظميية فض ًال عن اسرتاتيجية يف أأوائل عام .2015
وف ِ ّعل تطبيق جديد لإدارة املاطر يف أأكتوبر  2014يضم مجيع املعلومات عن املاطر ا ألمنية ومجيع املاطر الربانجمية
والتنظميية و أأتيح النفاذ اإلهيا مجليع القطاعات من خالل منسقي املاطر القطاعية .واس ُتخدم النظام دلمع املسار الثاين
لس تعراض املاطر يف عام  2014اذلي اكن جزء ًا ل يتجز أأ من معلية ختطيط ا ألعامل يف عام .2015
و أأ َّقرت امجلعيات ،يف عام  ،2011س ياسة الويبو لالستامثرات .و ُأنشئت ،وفق ًا لتكل الس ياسة ،جلنة استشارية معنية
ابلستامثرات يك ترصد استامثرات الويبو لضامن اتساقها مع الس ياسة املذكورة ،وترفع ا ّإيل تقارير عن أأي خروج عن تكل
الس ياسة وأأس بابه وإاجراءات معاجلته .وقد ظ ّل وضع الويبو النقدي سلاميً طوال عام .2014
ول تفتأأ جلنة اس تعراض العقود تس تعرض حالت الرشاء الوجهية وتقدم ا ّإيل الإرشادات عن اإجراءات الرشاء املناس بة.
اس تعراض الفعالية
ُ
اسرتشدت يف اس تعرايض لفعالية نظام الضوابط ادلاخلية مبا ييل يف املقام ا ألول:
لقد


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



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



وشعبة الرقابة ادلاخلية اليت أأعمتد عىل تقارير التدقيق ادلاخيل اليت تقدهما وعىل تقياميهتا وخدماهتا
الاستشارية ،ويه تقدم تقاريرها أأيض ًا اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .وتتضمن تكل التقارير
معلومات مس تقةل وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ادلاخلية وما يرتبط بذكل من همام
الرقابة الإدارية.



وتوفر اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ،طبقا لختصاصاهتا ،ضامان لدلول ا ألعضاء عن مالءمة وفعالية
الضوابط ادلاخلية يف الويبو .وترشف اللجنة عىل أأداء معلية التدقيق من خالل رصد اإصدار الإدارة ،يف
الوقت املناسب ،لردود فعاةل ومالمئة عىل توصيات التدقيق ورصد تنفيذ تكل التوصيات .و أأخري ًا تُطلع تكل
اللجنة ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل معلها وتقدم تقارير س نوية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وإاىل امجلعية العامة،
ووحدة التفتيش املشرتكة ملنظومة ا ألمم املتحدة،
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ومراجع احلساابت اخلاريج ،اذلي تُ َرسل تعليقاته اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وإاىل امجلعيات،



ومالحظات الهيئات الإدارية.

اخلامتة
اإن الرقابة ادلاخلية الفعاةل  ،أأاي اكن مس توى الإحاكم يف تصمميها ،تنطوي عىل نقائ – مهنا اإماكنية التحايل علهيا – ومن َّمث
ل ميكهنا أأن توفر سوى ضامان معقول .وعالوة عىل ذكل ،قد ختتلف فعالية الرقابة ادلاخلية مع مرور الوقت بسبب ّ
تغري
الظروف.
مضن ،بصفيت مديرا عاما ،أأن يكون "الانطباع السائد" رساةل واحضة مفادها أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة من ا ألمور البالغة
و أأ ُ
ا ألمهية ابلنس بة للمنظمة و أأان ُملزم ابلتصدي ألي موطن ضعف يف الضوابط ادلاخلية قد يُالحظ خالل العام ،وبضامن
الاس مترار يف احتسني نظام الضوابط ادلاخلية.
بناء عىل ما تقدم أأس تنتج ،عىل حد علمي وما ورد ا ّإيل من معلومات ،أأنه ل توجد مواطن ضعف جوهرية من شأأهنا أأن متنع
و ً
مراجع احلساابت اخلاريج من تقدمي ر أأي غري مشفوع بتحفظ بشأأن بياانت املنظمة املالية ،ول مسائل ابرزة يلزم ذكرها يف
هذه الوثيقة فامي خي الس نة املنهتية يف  31ديسمرب .2014

فرانسس غري
املدير العام
[هناية الوثيقة]

