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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 أأغسطس 7التارخي:

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 اخلامسة واخلمسونسلسلة االجتماعات 
 2015 أأكتوبر 14اإىل  5من جنيف، 

 
 

 مراجع احلسابات اخلارجي  تقرير

عدادمن  مانة اإ  الأ

 اذل  س يةدم اإىل جلنة(، WO/PBC/24/5تو  ذه  الوييةة ع ى قةررر مراج  اسحسااب  ااخار ي االوييةة ت  .1
ىل  14ااملنعةدة يف الفرتة من ( يف دورهتا الرابعة والعرشرن اللجنةلربانمج واملزيانية الالويبو   (. 2015سبمترب،  18اإ

 .( A/55/4قكل الوييةة يف الةرارا  اليت اختههتا جلنة الربانمج واملزيانية االوييةة بشأأن للجنة قرارا  أأ وسرتد  .2

 

 [WO/PBC/24/5قيل ذكل الوييةة ]
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 يوليو 31التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
 2015 سبمترب 18اإىل  14جنيف، من 

 
 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

عدادمن  مانة اإ  الأ

 :تش متل ذه  الوييةة ع ى العنارص التالية .1

راِج  اسحسااب  املس تةل اذل  حيتو  ع ى رأأ  مراج  اسحسااب  ااخار ي بشأأن البياان  املالية قةررر م "1"
 ؛2014ديسمرب  31للمنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو( للس نة املنهتية يف 

م اإىل  2014 ار ي للس نة املاليةراِج  اسحسااب  ااخموقةررر  "2" وامخلسني  ااخامسةالاجامتعا   سلسةلاملُةدَّ
ل" املعروف أأيضًا ابمساويبو ادلول الأعضاء يف ال مجلعيا  راج  مويتضمن ذها التةررر قوصيا  "(. التةررر املُطوَّ

 ؛2014/2015ل الس نة اليت ُأجريت خال الثالثاسحسااب  ااخار ي الناجتة عن املراجعا  

 ردود من أأمانة الويبو ع ى قوصيا  مراج  اسحسااب  ااخار ي؛و  "3"

 من املدرر العام. لويبو للرقابة ادلاخلية، ُموقَّ ا بيانو  "4"
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 وفامي ييل فةرة الةرار املةرتحة. .2

الربانمج واملزيانية امجلعية  أأوصت جلنة .3
وسائر مجعيا  ادلول الأعضاء يف الويبو العامة 

بتةررر مراج  اسحسااب  ااخار ي ابلإحاطة علاًم 
 (.WO/PBC/24/5 االوييةة

 [مراج  اسحسااب  ااخار ي ييل ذكل قةررر]
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 اسحسااب  املس تةل ج رامقةررر 

 اإىل

 امجلعية العامة

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 املالية قةررر عن البياان 

املايل  الوض ةة ااخاصة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو(، واليت قتكون من بيان فلةد راجعنا البياان  املالية املر 

 ا   يف صايف الأصول، وبيان التدفةرياياملنهتية، وبيان التغ  2014 ، وبيان الأداء املايل لس نة2014 ديسمرب 31يف 

للفرتة املالية املنهتية يف  ومالحظا  ع ى البياان  املالية املزيانية واملبال  الفعلية،املدرجة يف بال  امل النةد ، وبيان مةارنة 

 .2014 ديسمرب 31

 مسؤولية الإدارة عن البياان  املالية

كام ذِكر يف املالحظا  ع ى البياان  املالية، أأعُد  ذه  البياان  املالية وما أأرفق هبا من جداول ومالحظا  ع ى 

عداد ذه   مسؤوةل الإدارةو . للمعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العامأأساس الاس تحةاق احملاس يب الاكمل وفةًا  عن اإ

عداد البياان  املالية اأأ( املسؤولية تشمل:  ا عرضًا نزهيًا. وذه ِضهالبياان  املالية وعر  وض  الضوابط ادلاخلية املتعلةة ابإ

وقنفيه ذه   ،عرضًا نزهياً  وعرضها – غري املةصود أأو ااخطأأ  الغشالناجتة عن  سواء –ااخالية من الأخطاء اجلوذرية 

والةيام بتةدررا  حماسبية تكون  اج( ؛واختيار الس ياسا  احملاسبية املالمئة وقطبيةها اب( ؛والمتّسك هباالضوابط 

 ذه  الظروف. معةوةل يف

 اسحسااب  ج راممسؤولية 

ىل مراجعتنا للحسااب . وقد راجعنا اسحسااب  وفةًا للمعايري يتنا يه مسؤول  بداء رأأ  يف ذه  البياان  املالية استنادًا اإ اإ

 بغية جنرهيامعلية املراجعة و ط خنطقكل املعايري أأن نلزتم ابملتطلبا  الأخالقية، وأأن  ةتيضادلولية ملراجعة اسحسااب . وق 

ىل   معةول بشأأن خلو البياان  املالية من الأخطاء اجلوذرية. ضامنالتوصل اإ

ىل أأدةل قدقيةية ع ى املبال  والإفصاحا  الواردة يف البياانوقنطو   جراءا  للتوصل اإ   مراجعة اسحسااب  ع ى اختاذ اإ

ورود أأخطاء جوذرية يف و ع ى قةدرر مراج  اسحسااب ، مبا يف ذكل قةيمي خماطر تارة قعمتد الإجراءا  امل املالية. و 

راعي مراج  اسحسااب  الضوابط ر. وعند قةيمي قكل املاطر، غري املةصود أأو ااخطأأ  الغشسواء بسبب  - البياان  املالية

عداد الكيان للبياان جراءا  املراجعة املناس بة يف  املالية وعرضها عرضًا نزهيًا من أأجل وض  ادلاخلية املتعلةة ابإ ذه   اإ
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بداء رأأ  يف فعالية الضواب اسحسااب  أأيضًا قةيمي  ط ادلاخلية للكيان. وتشمل مراجعةالظروف، ولكن ليس لغرض اإ

ضافةية اليت قولية التةدررا  احملاسب ةعمومدى  ،مةتخدس  مالءمة الس ياسا  احملاسبية امل  مدى ىل  امت هبا الإدارة، اإ اإ

 املالية. قةيمي العرض الإجاميل للبياان 

ليه من أأدةل  ليه رأأي  قدقيةيةونعتةد أأن ما قوصلنا اإ  حسااب .راجعي مك نااكٍف ومناسٍب لأن ركون أأساسًا يستند اإ

 الرأأ 

املايل  وأأداءذا 2014 ديسمرب 31املايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف  الوض قعرض ذه  البياان  املالية، يف رأأينا، 

ىل  2014 ينارر 1وقدفةاهتا النةدية للفرتة من  للمعايري وفةًا  عرضًا نزهيًا من مجي  النوايح اجلوذرية 2014 ديسمرب 31اإ

 .احملاسبية ادلولية للةطاع العام

 والتنظميية الأخرىقةررر عن املتطلبا  الةانونية 

ضاف، نرى ىل علمنا ،اإىل ذكل ةاإ طار  ،أأن معامال  املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت منت اإ أأو اليت حفصناذا يف اإ

 للحسااب  اكنت قتفق م  نظام الويبو املايل ولحئته من مجي  النوايح املهمة.مراجعتنا 

 عن مراجعتنا سحسااب  املنظمة العاملية للملكية لً ران أأيضًا قةرررًا مطوّ من النظام املايل ولحئته، أأصد 10.8 ووفةًا للامدة

 الفكرية.

 
 شايش اكنت شريما

 للهند املراقب املايل ومراج  اسحسااب  العام

 مراج  اسحسااب  ااخار ي

 نيودلهيي، الهند

 2015 يوليو 7
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 مكتب

 املراقب املايل

 ومراج  اسحسااب  العام

 للهند
 

 

ىل قوفري ضامان  مس تةةل و هتدف  ضافة مراجعتنا اإ اإ

دارة املنظمة العاملية للملكية الفكرية من  قمية ىل اإ اإ

 خالل قةدمي قوصيا  بنّاءة

 

 

 

 

 

 ـ :ملزيد من املعلوما  ررىج القصال ب

 الس يد/ ك. اإس.  سوبرامانيان

 (املدرر العام االعالقا  ادلولية

 ومراج  اسحسااب  العام للهند املايل املراقب مكتب

 ، درن داايل أأوابدذيا  مارج9

 110124 -نيودلهيي، الهند 

 :الربيد الإلكرتوين

subramanianKS@cag.gov.in 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قةررر مراج  اسحسااب  ااخار ي

 

 اإىل سلسةل الاجامتعا  ااخامسة وامخلسني

 للجمعية العامة 

 

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 

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

 

 لص  امل

ليه املراقب املايل ومراج  اسحسااب  يعرض ذها التةررر ما قوص .1 من نتاجئ هممة بعد مراجعة  العام للهندل اإ
البياان  املالية  راجعةع ى م . واش متلت املراجعة2014حسااب  املنظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو( للس نة املالية 

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

قعرض  ،2014 ديسمرب 31للحسااب ، أأرى أأن البياان  املالية للفرتة املالية املنهتية يف ع ى مراجعتنا  بناءو  .2
ىل  2014 ينارر 1وأأداءذا املايل خالل الفرتة من ، 2014 ديسمرب 31املايل للويبو يف  الوض   2014 ديسمرب 31اإ

يف بياان  الويبو املالية للفرتة املالية  ظبتحفأأْدلَْينا برأأٍ  غري مشفوع عرضًا نزهيًا من مجي  النوايح اجلوذرية. وذلكل 
 .2014 ديسمرب 31املنهتية يف 

 الإدارة املالية

م  ةارنة ابملئة اابمل 145 قدرذا بزايدة ،رنك سويرس مليون ف 37 بل  افائض ،2014 عاميف الويبو  حةةتو  .3
حساب يف  امعاذدة الرباءا ( الرباءا معاذدة التعاون بشأأن  تادل يرتجيحالعامل املبل  و . 2013 عام فائض

تأأثر الفائض/العجز يف الويبو ي ، وع ى ذها .(2013عام يف ملائة اب 124.5ا ابملائة 106نس بة  2014 عاملفائض ال
 أأداء معاذدة الرباءا .عجز يف الفائض/ابل بصورة رئيس ية

ررادا  الويبوارقف  و  .4 ىل ليصل  2013 يف عام مليون فرنك سويرس  351 6منابملائة،  5.3بنس بة  مجموع اإ اإ
ررادا  خاللت معاذدة الرباءا  واكن. 2014 عام يف مليون فرنك سويرس   370 18 ، 2014 عام أأكرب مصدر لالإ

ذ شلكت  ابملائة  7.7 بنس بة 2014املعاذدة يف عام املتأأقية من ررادا  الإ  وازداد ئة من مجموع الإررادا . اابمل 76اإ
  .2013 عام م  ةارنةابمل

م   ةارنةابملابملائة  1 ابخنفاض قدر مليون فرنك سويرس ،  333 2، بلغت مرصوفا  الويبو 2014 ويف عام .5
أأكرب مرصوفا   نفةا  املوظفني اكنت، طبيعة العمل اذل  اضطلعت به املنظمةل  ونظرا .2013 مرصوفا  عام
ذ بلغت 2014املنظمة يف عام  املرصوفا ، ابملائة من مجموع  64.9مليون فرنك سويرس ، مبا نسبته  216 4، اإ

 .2013ابملةارنة م  عام  2014يف عام ابملائة  1.1 قدرذا وبزايدة

ىل نةدرو   .6 البياان  املالية للويبو لس نة  ع ىدارة الإ  أأدخلهتااليت ا /التحسينا  ري مالحظاقنا، التغي، استنادا اإ
2014. 

 الشؤون املالية

فرتا  ب قتعلقمطالبا  يتضمن اسحسااب  املدينة من رضائب الولاي  املتحدة الأمرركية رصيد لحظنا أأن و .7
جراءا  قعجلللويبو أأن  وميكن. بصورة منتظمة واملبال  املس تحةةاملطالبا   تسوية ه مل قمتأأن، كام قدمية  تسوية ابإ

 م  السلطا  الرضيبية يف الولاي  املتحدة. الةامئةاملطالبا  

قعرتف  نرمغ أأن الأمم املتحدة لو ، للةطاع العام لمعايري احملاسبية ادلوليةللأمم املتحدة اس ياسة  طارلإ وفةا و  .8
لحظنا أأن الويبو مل و. ذامة ترايية صوللأ  دقيةاوصفا  تتضمنس  لةوامئ املاليةا املالحظا  ع ى فاإن، الرتاييةصول لأ اب

معليا  أأن أأيضا لحظنا و. الفنية" املصنفا مبا يف ذكل " الرتايية،صول الأ عن قفاصيل  املاليةيف بياانهتا  قفصح
 ننا نشج اإ و فنية".  مصنفا ع ى أأهنا " املصنفةبعض البنود  فةدب أأفاد  2014عام  يف أأجريت اليت اد املتحةق ال 



WO/PBC/24/5 

7 

 2الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

الأمنية  اختاذ خطوا  لتعزرز النظم ايف الةوامئ املالية، وميكهن الرتاييةصول الأ عن قفاصيل  الإفصاح ع ىالويبو 
 .ذه  الأصول ملزيد من ااخسائرقعرض  للحيلوةل دون

 نظام ختطيط املوارد املؤسس ية

اكن من ، مجموعا  من املشاري أأربعة ب يةوارد املؤسس  املقنفيه نظام ختطيط يف الويبو  رشعت ،2010يف عام و .9
نظام حبلول الرب  الثاين من ال مشاري  كمتل ت س  ، املعدلزمين الجدول لوفةا لو . 2015حبلول هناية عام  قنهتيياملةرر أأن 

س بعة مشاري . ل  وبدأأ التشغيل الفعيل ،مرشوع واحد ُأجنز، نظامال قامئة  يف امدرج مرشوعا 19من بني و . 2016عام 
جناز بعض املشاري أأخق ونظرا اإىل قعود الفوائد العامة اليت قةيمي  قعهرمرتابطة، من مشاري  يتأألف نظام ال  ولأن ،ر اإ

ذ نظامال قةيمي الفوائد العامة املس متدة من  قعهرالويبو أأنه  وأأكد نظام. ال الويبو من  ع ى  احملفظة العمل يفزال رل ؛ اإ
نناجاراي.  ع ى  وأأيضااس تكشاف س بل للحد من التأأخري ع ى مس توى املرشوع، يف الويبو  تس متر نويص بأأن واإ

جناز املرشوع  ، حىت يتس ىننظامال يف قنفيه  احملفظةمس توى   املعدل.لجدول الزمين ل وفةااإ

طار نظام ختطيط من أأجل ا الواثئقدارة لإ الويبو نظام  ىدلركن مل و .10 وارد اململشاري  املضطل  هبا يف اإ
 للمشاركة يف  "WIKI" وريكموق  م خداس تُ ، ابملشاري عدم وجود مس تودع للواثئق املتعلةة  ظليف و. يةاملؤسس  

دار  ذه   عندما طلب املراج و ، مل قنرش بعض الواثئق ع ى وريكو. اسحسااب  مراج م  و الواثئق م  موظفي الويبو ة اإ
ننا حنث الويب هتاضافابإ أأو  ،الربيد الإلكرتوين عن طريقالويبو  أأاتحهتا واثئقال ىل وريك. وذلكل، فاإ قعزرز نظام ع ى و اإ

دارة   يف ماكن واحد. هبها املرشوعاملتعلةة واثئق ابل لالحتفاظ ،الواثئقاإ

، كام أأن مرحةل من مراحل املرشوعلك خدما   / جنازااإ  عناكفية قفاصيل  قةدملحظنا أأن الويبو مل و .11
، الةضاايع ى صعيد احملرز  تةدمال رصد من أأجل  وافيةتضمن قفاصيل ي لمشاري  مل ل الأس بوعي  املرحيلالتةررر 

ننا و . اء التعاقد  للعةدااخدما ، والالزتاما  التعاقدية، واس تعراض الأد /جنازا والإ  دارة ع ى حنث الويبو اإ قعزرز اإ
طار يف الوقت املناسب وسلس ع ى حنو ااخدما  /الإجنازا تسلمي بغية الرصد  ا العةود وأ لي حمددة مراحل يف اإ
 .العةد تعديلب  فامي يتعلق التوييق وقعزرز ،للمرشوع

  مضن، املوارد البرشيةوع مرش من  لمرحةل الأوىللس بوعي الأ  اسحاةلفح  قةررر ب ،ختبارالا مقنا، ع ى سبيلو  .12
. بوعاأأس   83لفرتة طويةل قصل اإىل  حسمدون  ظلت الةضاايأأن العديد من  انوجدو  ،يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط 

دارة ُُيرمل وعالوة ع ى ذكل،  أأمهيهتا  فهمبغية  ،للةضااياملرشوع أأ  تليل حساس ية  ةفرقأأ / نظامال مشاري   مكتب اإ
جراء تليل حساس ية أأن ق لويبو ل وميكن. حسب الأولوية وطأأهتا ختفيفو  ،للمرشوع ةالعام البنية الإداريةيف  نظر يف اإ

دارة مكتب جامتع أأيري  خالل االيت  للةضااي دارةجملس / نظامال مشاري  اإ  .أأمهيهتا حسباملرشوع  اإ

ىل س نواي  املةدم يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط ل التةررر املرحيل  قضمنو  .13 نة الربانمج واملزيانية مجموع النفةا  جل اإ
لويبو ل وميكن. ء الرشاكءتةيمي أأداب  تعلقق أأية قفاصيل  منالتةررر  خلولحظنا ولتنفيه. امللكفني ابرشاكء ال حنو املوهجة 

 بشأأنمجعيا  ادلول الأعضاء كجزء من قةررر مرحيل اإىل  نيااخارجي هالتنفي رشاكءأأداء  يُةمّيِ  قةدمي قةرررنظر يف أأن ق 
 ية.وارد املؤسس  املتصطيط ل شامل قنفيه نظام 

دارة املوارد البرشيةقسم   اإ

 ذهاأأن نةدر  وم  أأننا. خارج ااخدمة اليت قة  سحوادثابط التأأمني املتعلةة اقسأأ  قدمعلحظنا أأن الويبو و .14
ننالموظفني، ل الاجامتعية اخدما  الرعايةمةياس  ىل ل املدفوعا نرى أأن ذه   فاإ  رصحي يف الالحئة حمك تستند اإ
 .سحوادثهه  ال ط التأأمني اقسأأ وقف دمع أأن قُ  للويبو ميكنوابلتايل  ؛التنفيهية
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بغض النظر عن ماكن ، دول املرقبا  املعمول به يف جنيفع ى أأساس جيتحدد  اةلبدل الاع مبل  وقبني أأن .15
عادة نويصو ذكل. ع ى خالف قن  رمغ أأن الالحئة التنفيهية  ،الزوجمعل   جاميللإ حد  وض ممارسة  يفالنظر  ابإ

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

عانة الإُيار، وجدان حب  يتعلقفاميو  .16  املناسب.يف الوقت أأحاكم التعممي الإدار   اقباعه يتعني أأنال  اإ

 وظفنيامل اخضاعلويبو ل وميكنأأحاكم الةواعد ذا  الصةل.  اقباع عدم ،قعمل اللغا بدل ب فامي يتعلق ، لحظناو .17
قةاهنم للإ  ملزيد من الامتحاان  عادة النظر يف ،لغا  اليت حيصلون عهنا ع ى البدليبا  اس مترار اإ قعمل بدل  منح واإ

 .قعيينه حبمك قةاان اتمااإ  ما غةلقةان اإ جديد يتطلب يف منصب  قعيينهةل املوظف أأو نعند  املس مترة ا اللغ

 الضوابط بتعزرزونويص . التعممي الإدار عدم الامتثال ملتطلبا   ،يف حال  العمل الإضايف ،لحظناو .18
 املتعلةة ابلعمل الإضايف.التعممي الإدار  تطلبا  مل  الامتثال الاكملادلاخلية لضامن 

الويبو  وبتعني ع ىدف  بدل الوظيفة ااخاص. ب فامي يتعلق التنفيهية الالحئةلحظنا عدم الالزتام بن  وروح و .19
شهرا يف  12ك ر من لأ متديد بدل الوظيفة ااخاص ب  قأأذن عندما ،ةالالحئمن أأحاكم  3.22و  3.11 البندرن اقباع

 ظروف اس تثنائية.
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 مةدمة

 نطاق املراجعة وهنجها

ىل املراقب املايل ومراج  اسحسااب  العام  .1 للهند هممُة مراجعة حسااب  املنظمة العاملية للملكية الفكرية ُأس ِند  اإ
ىل  2012االويبو( للس نوا  املالية من  ع ى موافةة ادلورة الأربعني االعادية العرشرن( للجمعية العامة للويبو  بناءً  2017اإ

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

وفةًا اخطة مراجعة حسااب  ُوِضعت ع ى أأساس تليل  2014 وقد ُأجرِيت مراجعة حسااب  الس نة املالية .2
"نظام ختطيط املوارد مراجعة البياان  املالية للويبو، ومراجعة  ومشل معلنااملاطر ااخاص ابلويبو اذل  أأجرينا . 

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

ل .3 هيم من خالل الرسائل ونُوِقش م  الإدارة ما أأسفر  عنه ذه  املراجعا  من نتاجئ هممة، وُأحيلت بعد ذكل اإ
ة ىل ا املُوهجَّ  لإدارة. وررد يف ذها التةررر أأمه ذه  النتاجئ، بعد جتميعها بشلك مناسب.اإ

 معايري مراجعة اسحسااب 

اليت و  ،ُأجرِيت مراجعة اسحسااب  وفةًا للمعايري ادلولية ملراجعة اسحسااب  الصادرة عن الاتاد ادلويل للمحاس بني .4
والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية، ومعايري  ،وواكلهتا املتصصصة ،حدةاعمتدذا فريق املراجعني ااخارجيني سحسااب  الأمم املت

من نظام الويبو املايل،  10.8واملادة ، مراجعة اسحسااب  للمنظمة ادلولية للمؤسسا  العليا ملراجعة اسحسااب 
 ايل.والاختصاصا  الإضافية اليت قنظم مراجعة حسااب  الويبو ع ى النحو املُبنيَّ يف مرفق النظام امل

 الإدارة املالية

ومن  ،من أأجل التأأكد من عدم وجود أأخطاء جوذرية ،اش متلت مراجعتنا للحسااب  ع ى مراجعة للبياان  املاليةو  .5
استيفاء متطلبا  املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام. وقد اعمتد  الويبو املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام يف 

من املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام املتعلةة ابلأدوا  املالية خالل  30و 29و 28 املعايري رمق ، واعمتد 2010 س نة
 . 2013 س نة

 2014اسحسااب  يف البياان  املالية لعام  رأأ  مراج 

َّين ُملكٌَّف، طبةً  .6 ن بداء الرأأ  يف بياان  الويبو املالية للفرتة املالية  ااإ لختصاصا  مراج  اسحسااب  ااخار ي، ابإ
عن أأ  َمواطن ضعف أأو أأخطاء  2014 . ومل تكشف مراجعُة البياان  املالية للفرتة املالية2014 ديسمرب 31املنهتية يف 

امتلها وحصهتا. وبناًء ع ى ذكل، أأبديُت رأأاًي غري مشفوع أأعتربذا جوذريًة فامي يتعلق بدقة البياان  املالية كلك ومدى اك
 .2014 ديسمرب 31بتحفظٍ يف بياان  الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف 

 املؤرشا  املالية الرئيس ية

 فامي ييل املؤرشا  املالية الرئيس ية اجلدررة ابذامتم ادلول الأعضاء: .7
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 5الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

 الفائض/ العجز التشغييل

ررادا  الويبو ومرصوفاهتا خالل العام.  الفائض/ميثل  .8 ا فائضحةةت الويبو  ،2014 عامويف العجز الفرق بني اإ
فائض م  ةارنة ابملابملائة  89 7زايدة و ، 2013 فائض عام ابملائة ابملةارنة م  145بزايدة  ،مليون فرنك سويرس  37 قدر 
 .2012 عام

 

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

ىل زايدة  ررادا   مجموعملائة من اب 76 تشلكاليت  ،ذدة الرباءا معاأأنشطة أأساسا اإ  .2014الويبو يف عام اإ
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 تحليل حبسب لك قطاعال 

 :ةطاعا الخمتلف  يفوالفائض/العجز  واملرصوفا الإررادا   وفامي ييل .10

 الفرناك  السويرسية( ااملبال  بأ لف

 2014عام 

 الاشرتااك من  املموةل الةطاع
اتاد معاذدة 
التعاون بشأأن 

 الرباءا 
 حسااب  خاصة اتاد لش بونة اتاد لذا  اتاد مدريد

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

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

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

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

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

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

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

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

ررادا  وبل  املعامل الرتجيحي جمل .11 ملائة اب 124.5ا ،2014 عاميف فائض  ابملائة 106نس بة  معاذدة الرباءا موع اإ
 عجز يف أأداء معاذدة الرباءا .الفائض/ابل بصورة رئيس يةتأأثر الفائض/العجز يف الويبو ي ، وع ى ذها (.2013عام يف 

 عن عامملائة اب 5.28الإررادا  بنس بة  ارقفعتو ، ابملائةواحد  بنس بة املرصوفا اخنفضت ، 2014يف عام و .12
ىل فائضم ؛2013  .2013ملائة عن عام اب 145 قدرذا مليون فرنك سويرس ، أأ  بزايدة 37 قدر  ا أأدى اإ

 الإررادا 

ررادا  الويبو 2014عام ويف  .13 مليون فرنك  18 6، بزايدة قدرذا مليون فرنك سويرس  370 2، بل  مجموع اإ
ررادا   مجموعةارنة م  ابملسويرس    .مليون فرنك سويرس  351 6 البال  2013 عاماإ

                                                


  .يمثل مختلف االتحادات والقطاعات التي تتألف منها المنظمة العالمية للملكية الفكريةُتعرض تقارير القطاعات في شكل  
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معاذدة الرباءا ، كام ذو مبني أأعال ، أأكرب مصدر من مصادر الإررادا  خالل الإررادا  املتأأقية من اكنت و  .14
 2014   املتأأقية من معاذدة الرباءا  يف عامابملائة من مجموع الإررادا . وقد زاد  الإررادا 76، فاكنت متثل 2014 عام

جاميل عدد الطلبا  املُوَدعة يف الزتايديف عاذدة املنشاط  واس متر. 2013 عام م  ةارنةابملابملائة  7.7بنس بة  ، وبل  اإ
 .2012 يف عام اطلبً  195 334و 2013 طلب يف عام 205 270طلب مةابل  214 900 حوايل 2014 عام

ابملائة من مجموع  15.5مدريد متثل اثين أأكرب مصدر لإررادا  املنظمة، حيث بلغت نسبهتا  اتاد اررادا واكنت  .15
يف منوا  2013. وشهد عام 2013 بعام ةارنةابملابملائة  2مدريد بنس بة  اتادالإررادا  املتأأقية من  واخنفضتالإررادا . 
فرنك  604 000بنحو لذا   اتاد املتأأقية من واخنفضت الإررادا . 2012 عامم   ابملةارنة ابملائة 7.6 قدر الإررادا  

 سويرس  ابملةارنة م  العام السابق.

ابملائة من مجموع  4.8مليون فرنك سويرس  متثل  17 9 وقدرذا املةّررةواكنت الإررادا  املتأأقية من الاشرتااك   .16
طار اسحسااب  ااخاصة توعية املس  الإررادا  املتأأقية من املساذام  الط مثلتالإررادا ، يف حني   8 9 وقدرذالمة يف اإ

 ابملائة من مجموع الإررادا . 2.4فرنك سويرس   مليون

 املرصوفا 

ابملائة  1بنس بة  اخنفضتأأهنا مليون فرنك سويرس ، أأ   333 2مرصوفا  الويبو  بلغت ،2013 يف عامو .17
 مليون فرنك سويرس . 336 5 البالغة 2013 مجموع مرصوفا  عام م  ةارنةابمل

، 2014ونظرا لطبيعة العمل اذل  اضطلعت به املنظمة، اكنت نفةا  املوظفني أأكرب مرصوفا  املنظمة يف عام   .18
ذ بلغت  ابملائة يف عام  1.1قدرذا  مجموع املرصوفا ، وبزايدة ابملائة من 64.9مليون فرنك سويرس ، مبا نسبته  216 4اإ

 .2013ابملةارنة م  عام  2014

مليون فرنك  63 6، حيث بلغت 2014 اثين أأكرب مرصوفا  الويبو يف عام متثل ظلت ااخدما  التعاقديةو  .19
 م  ةارنةابملابملائة  2.2ذه  ااخدما  بنس بة  واخنفضتابملائة من مجموع املرصوفا .  19.1مبا نسبته سويرس . 

  .2013 عام

ملائة من مجموع اب 6.3 تهنسب ا مب، 2014 مليون فرنك سويرس  يف عام 20 9وبلغت مرصوفا  التشغيل  .20
 .2013 عامم  ةارنة ابملابملائة  1.3بنس بة مرصوفا  التشغيل اخنفضت  وقد ا الويبو.هتكبداملرصوفا  اليت ت 
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ابملائة من مجموع  4.6مبا نسبته  ،2014 مليون فرنك سويرس  يف عام 15 4وبلغت مرصوفا  الأسفار واملنح  .21
 .2013 عام م  ةارنةابملابملائة  20بنس بة  ذه  املرصوفا وقد اخنفضت  املرصوفا .

بنس بة  اخنفضتقد . و 2014 مليون فرنك سويرس  يف عام 1 8 وبلغت مرصوفا  الإمدادا  واملواد .22
 .2013 عامم  ةارنة ابملابملائة  44.8

 املايل وض ال

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

 .2014مليون فرنك سويرس  يف عام  37 تةق فائض قدر 

 

 

 أأداء املزيانية

عداد مزيانية الثنائيةو  .24 مجعيا  ادلول الأعضاء يف الويبو ع ى  وافةت، 2013ديسمرب  12ويف  .قةوم الويبو ابإ
ملعايري ا حسبالس نوية اليت أأعدهتا الويبو مزيانية لل ووفةامليون فرنك سويرس .  647 وقدرذا 2014/15 الثنائيةمزيانية 

ررادا  احملاسبية ادلولية  4بزايدة قدرذا أأ  ، 2014يف عام  مليون فرنك سويرس  378 7 املزيانية، بل  مجموع اإ
ر ل  املُةااملبع ى مليون فرنك سويرس   27 مليون فرنك  308 8 نفسه لعاملرصوفا  امليف املزيانية. وبل  مجموع  ةدَّ

 قةدررا  املزيانية. عنمليون فرنك سويرس   28 2ابخنفاض قدر  أأ  سويرس ، 

  ملراجعة ااخارجيةانتيجة  2014املالية لعام  البياان  أُدخلت ع ىتسينا  

نناو  .25 مراج  استنادا اإىل مالحظا   ،2014 لعاميف البياان  املالية /تسينا  تغيريا ب الإدارة  اضطالعنةدر  اإ
 :املهمةبعض التحسينا   فامي ييلو  .ااخار ياسحسااب  

يف بيان  منفصل كبندمليون فرنك سويرس   3 26 وقدرذا ،2014ظهر  تاكليف المتويل املتكبدة خالل عام  ."1"
 .ملعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العاممن ا 1 املعيارمن  102الفةرة  وفةا ملا قةيض بهالأداء 



WO/PBC/24/5 
14 
 

 9الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

مليون فرنك  2 14 اقدرذ زايدة حةق  اذل ،يعادلهاوما  الس يوةليف أأسعار الرصف ع ى  أأثر التغريظهر و  ."2"
ملعايري احملاسبية ادلولية للةطاع من ا 2 املعيارمن  39الفةرة وفةا ملا قةيض به  ،سويرس  يف بيان التدفةا  النةدية

 .العام

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

( للحصول ع ى معامال  الرصفااسحسااب  املدينة  تت الةابةل لالسرتدادالولاي  املتحدة رضائب قةيمي  ُأعيدو  ."4"
فرنك سويرس ( مليون  3 39ا قدر  جزء فنُص و  ،ملعايري احملاسبية ادلوليةمن ا 30معيار لل الةمية العادةل وفةا 

 .غري متداوةل كأصول

 مراجعة اسحسااب نتاجئ 

 املالية الش ئون

 اسحسااب  املدينة واملبال  املدفوعة مةّدما واملبال  املدفوعة قبل اس تحةاقها

يف  العاملنيدخل موظفي الويبو  الرضائب ع ى الةابةل لالسرتداد الرضائب الأمرركية حسابالرصيد تت ميثل و  .26
الويبو  وقعتهالولاي  املتحدة لحةا وفةا لقفاق  ذا، وتسددمعهن اليت قدفعها الويبو نيابةلولاي  املتحدة الأمرركية، ا
 الولاي  املتحدة الامرركية.و 

ىل الولاي   اأأمرركي ادولر  7 166 818مجموعها بل    الويبو مطالباقدمت ، 2014عام  حىت 2002عام  هومن .27 اإ
بيد ملائة(. اب 44.2أأ  ا اأأمرركي ادولر  3 170 887 مهنا قلةتو املتحدة لسرتداد الرضائب املدفوعة نيابة عن موظفهيا، 

ذ ؛طالبا املو التوفيق بني املبال  املسددة  من مل تمتكنالويبو  أأن  املس تفيد منالسلطا  الرضيبية الأمرركية تدد مل  اإ
ة الاطالع ع ى املراسال  م  السلطا  الرضيبي وقبني من. ع ى مر الس ننياملبال  املسددة أأو قفاصيل  ،رضيبةال

 .لسدادابالويبو  مطالبا يف  ،ال يف بعض اسح ،تطعن الولاي  املتحدة أأنالأمرركية 

 .ذه  املبال  سداد التشكيك يف يدعوذا اإىلوجيه سبب  ما منالويبو أأنه وذكر   .28

جراءا   التعجيل من املناسبس يكون نرى أأنه و  .29  .السلطا  الرضيبية الأمرركيةم   التسويةابإ

 1 التوصية

جراءا  ترّسعأأن للويبو ميكن   .السلطا  الرضيبية الأمرركيةم   املس تحةةتسوية املطالبا   اإ

ىل أأنالتوصية،  قبلت الويبوو  .30 ل  التسوية اجراءا  اس تكامل ل ميكن هوأأشار  اإ ذا اإ السلطا  الرضيبية  قدمتاإ
  لمنظمة.ل  املسددةلمبال  ل  الأمرركية التفاصيل الاكفية

 الرتاييةعدم الإفصاح عن الأصول 

، الرتاييةصول لأ قعرتف اب نتحدة لرمغ أأن الأمم امل و معايري احملاسبية ادلولية، لإطار س ياسة الأمم املتحدة للووفةا  .31
 .هممة تراييةصول لأ  دقيةا اوصف قتضمنسوف  اليةلةوامئ املا ع ى املالحظا فاإن 
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لحظنا والفنية".  املصنفا مبا يف ذكل " يةالرتاي صول الأ يف بياانهتا املالية عن قفاصيل  قُفصحلحظنا أأن الويبو مل و .32
أأربعة  مهناا فنية" مصنفا " ع ى أأنه امصنف ارص عن 13 بفةد أأفاد 2014جر  عام أُ  اذل  اد املتحةق ال قةررر أأيضا أأن 
ىل لكن قعهر الوصول رمبا اكنت يف الغرف، عنارص   .(املغلةةااخزائن اإ

ىل الويبو  وأأشار  .33 ياان  يف الب  غري املةيدة يةصول الرتاي الأ عن  الإفصاحل قتطلب  احملاسبية ادلوليةعايري املأأن اإ
ناملالية.  يف البياان  ، يةصول الرتاي ابلأ  املعنية ةتوجيه فرقة معل الأمم املتحدة اسحاليوفةا ل ، ذه  الأصول ل قُةيد بل اإ
 املالية.

 2التوصية 

يف مالحظا  ع ى الةوامئ املالية، وميكهنا اختاذ  ،الأعامل الفنية فهياايية، مبا ميكن للويبو أأن قُفصح عن قفاصيل الأصول الرت 
 تعزرز النظم الأمنية ملن  قعرض ذه  الأصول ملزيد من ااخسائر.ل خطوا  

مم املتحدة يف الامعل فريق ل املةبلجامتع يف الا يةصول الرتاي الأ مناقشة مسأأةل  واقرتحت ،توصيةال قبلت الويبو و  .34
ماكنية  س يجر ذكل،  وعةب. 2015أأكتوبر عام   لعام الةوامئ املالية لغرضأأك ر قفصيال  بصورةعهنا الإفصاح النظر يف اإ

دارة الأصول، بشأأن  ةديداجل التعممي الإدار أأنه عند نرش قعلامي   ت. وأأضاف2015  املصنفا  مجموعةمسؤولية س تة  اإ
 .قعزرز النظم الأمنية مبا يف ذكل قدابري خمتلفة، وس ُتطبق، للمباينلتحتية ا شعبة البىن ع ى عاققالفنية 

 التوفيق بني بيان مةارن للمزيانية وبيان الأداء املايل

املبال  ةارنة بني امل ،2014لعام  للويبو ةالس نويجزءا من الةوامئ املالية  يعد، اذل  ااخامساملايل البيان  يعرضو  .35
 .واملرصوفا يف العديد من بنود الإررادا   بيهناماكن ذناك قبارن جوذر  و  ،واملبال  الفعليةاملزيانية املدرجة يف 

املزيانية املدرجة يف بال  امل املةارنة بني  مقُةَدِّ  نأأ عايري احملاسبية ادلولية من امل 24املعيار اج( من  14قتطلب الفةرة و  .36
فصاح،  مالحظةالرقابة الترشيعية عن طريق مس تواي   بشلك منفصل للك مس توى منو  ،الفعليةاملبال  و  قفسريا اإ

 ركن، ما مل يةالفعل املبال  و  بصورة علنية مس ئوليهتا الكيان يتحملاملزيانية اليت املبال  املدرجة يف لالختالفا  اجلوذرية بني 
ىل  علهيا املالحظا  توقضمنم  البياان  املالية،  ابلقرتان در صيف واثئق عامة أأخرى  قد ورد تفسريذها ال  حاةل اإ اإ

 قكل الواثئق.

املزيانية من  اليت طرأأ  ع ى لكتغيريا  لل قفسريا  ،2014، يةدم قةررر أأداء الربانمج لعام 22 للمالحظةوفةا و  .37
قةررر أأداء الربانمج لحظنا أأن واجلوذرية بني املزيانية واملبال  الفعلية.  والاختالفا الهنائية بعد التحويال ، و الأصلية 

 .حىت وقت املراجعة جاذزامل ركن  2014لعام 

ىل أأنالويبو  وأأشار  .38 وقت نة الربانمج واملزيانية يف نفس اإىل جل  ،معوما ،دمقُةَ املدقةة ااختامية البياان  املالية  اإ
عام يف  الويبو تأأبلغوقد . الوييةتني تايف ك  ةر ذه  املعلوماكر تليس من الرضور  أأنه و  ،قةررر أأداء الربانمج قةدمي

ىل قةررر أأداء الربانمج قةدمي من املتوق   هأأن، 2015  ع ىيف وقت سابق  ،يف شهر يوليو دورة جلنة الربانمج واملزيانية اإ
 .البياان  املالية

 3التوصية 

عداد قةررر أأداء الربانمج قبل اختتام املراجعة املالية ميكن املبال  بني املزيانية و  للتبارن قفسري قةدمي أأو ،للويبو النظر يف اإ
 .من املعايري احملاسبية ادلولية 24لمعيار ل وفةا  ،الفعلية يف البياان  املالية
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 ،داملوار يف  التبارنأأوجه  قفسريمرشوع ، مشاركة يف املس تةبل املراجعة أأيناء ،جر ته س  الويبو بأأن رصحتو .39
 قةررر أأداء الربانمج.غرض ل عد  أُ اذل

 الرسوم التأأخر يف اس تالم

ماكقب اس تالم من خالل  معاجلة الطلبا بشأأن لويبو من املبادئ التوجهيية ل 273و  272 قنيلفةر وفةا لو  .40
 الةاعدة م  ابلقرتانوقُةرأأ ،  2013يوليو1من  بدءاليت دخلت حزي التنفيه  ،معاذدة الرباءا  مبوجبالطلبا  ادلولية 

نه ينبغي اج ( واد( من الالحئة التنفيهية ملعاذدة الرباءا ،  1.16 والةاعدةاج( و اد(  2.15 ، أأ  الاس تالماكقب ملفاإ
ىل املكتب ادلويل و لك شهر ل توِّ أأن  ،ماكقب امللكية الفكرية دارة البحث ادلويل ع ى التوايلىل اإ اإ الأموال اليت ورد   اإ

يداع رسوم ك ع ى رسوم الإيداع ادلويل، ُيب  تويلعند و م البحث خالل الشهر السابق. و ورس ،ةوليلطلبا  ادلل اإ
ِّ قُ أأن ماكقب امللكية الفكرية  لكرتوين، رمق الطلب ادلويل أأو الل، ئرساال عن طريقملكتب ادلويل ا  بل فاكس أأو يف شلك اإ

جاميل و وامس مةدم الطلب    رسوم الإيداع ادلويل.مبل  اإ

ذ لوحظ، ؛الأحاكم املهكورة يتب ل الصني يف لحظنا أأن مكتب ادلوةل للملكية الفكرية و .41 ، 2014عام خالل  اإ
ىل  3 ما بني قرتاوح طويةل قأأخري فرتا وجود  تحسن ال  بعضمؤخرا  قد طرأأ و . كتبامل  يف اس تالم الرسوم من شهرا 12اإ

 ثالية أأشهر.ال  ع ى رزيدتأأخري فرتا  ال ل رزال متوسط لكن ، املكتبالرسوم من  اس تالم ع ى

ىل الويبو  وأأشار  .42 ع ى اقصال منتظم م  مكتب ادلوةل للملكية الفكرية  ،لفرتة طويةل ،املكتب ادلويل اكنأأن اإ
 .سوم املعاجلةرو  ادلولية رسوم الإيداع تويلقوقيت  بشأأن

 4التوصية 

 لتلةي الرسوم من ماكقب امللكية الفكرية يف الوقت املناسب. د للمكتب ادلويل النظر يف تكثيف هجو  ميكن

ىل .صيةقبلت الويبو التو و  .43 ، ومنه ا الصددرز قةدما مس مترا يف ذهتللملكية الفكرية  قب ادلوةلأأن ماك وأأشار  اإ
ىل يالية أأشهر، الرسوم  تويلوقت متوسط  اخنفض، 2015بداية عام   هانفس ةارنة م  الفرتة ابملتس نا ملحوظا  يُعدما اإ

 ،ذه  املسأأةلبشأأن  للملكية الفكرية قب ادلوةلماكواصةل العمل م  مب ملزتمأأن املكتب ادلويل  ت. وأأضاف2014عام  يف
  املزيد من التحسينا  يف املس تةبل الةريب.حدوث وميكن قوق  

 نظام ختطيط املوارد املؤسس ية

 معلوما  أأساس ية

ع ى  ادلول الأعضاءموافةة م   ،يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط ل   حيلر امللتنفيه ااختار  الويبو  ،2003يف عام و .44
 املزيانية.قةاررر و ملالية اعداد التةاررر لإ  لويبواحتياجا  ا لىب( اذل  AIMSنظام الإدارة املتاكمةل ا مرشوعقنفيه 

يف و. 2004منه عام  يةفعال بخدم س تُ او نظام الإدارة املتاكمةل يف الوقت احملدد ويف حدود املزيانية،  مرشوع اكمتلو 
ااملرشوع  ة ادلولية للةطاع العاميعايري احملاسب املو  ولحئتهالنظام املايل  مرشوع ع ى ادلول الأعضاء وافةت، 2008 عام

دارة الأصول.قنفيه  قضمناذل   املايل/ احملاس يب( النظام  تشغيل، 2010 يف ينارربدأأ، و  وحدا  منطية للمشرتاي  واإ
 ./احملاس يب(املايل 



WO/PBC/24/5 
17 
 

 12الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

وارد املتصطيط ل  متاكملو شامل قنفيه نظام ع ى ن للجمعيا  ووافةت ادلورة الثامنة والأربع ،2010يف سبمترب و .45
 :هبدفوذكل ، ةياملؤسس  

   ؛خدمة العمالءو  والتنظمي ةالإدار يف جمال  الأساس ية  الوظائفتديث 

  نتاجية معليا  الإدارة والتنظميتسني كفاءة و  ؛اإ

 مداد ادلول الأعضاء وأأحصاب  .املصاحل والإدارة مبعلوما  أأفضل قعزرز الةدرة ع ى اإ

وسوف تزّود اجملموعة  .ل مجموعة من املرشوعا  املرتابطةوُير  قنفيه نظام التصطيط للموارد املؤسس ية من خال .46
دارة الوظائف،  دارة املوارد البرشية، مبا يف ذكل اإ الأوىل من املرشوعا  الويبو مبجموعة شامةل من الأدوا  لتعزرز اإ

 املوظفني، والتعمل، والتطورر. واملزااي واملس تحةا ، واملرقبا ، والتوظيف، وأأداء

الإدارة الةامئة ع ى مرشوع فيه لتعزرز قن  وسوف تزّود اجملموعة الثانية من املرشوعا  الويبو مبجموعة من الأدوا  .47
 .عداد التةاررراإ و  ، والتنفيه والرصد وقةيمي الأداء، مبا يف ذكل التصطيط لفرتة الس نتني، والتصطيط الس نو  للعملالنتاجئ

دارة الأداء املؤسيس. لمعلوما  الاس تصباراقية التجارية لالأداة التحليلية  تُس تخدمسوف و  حراز وم  من أأجل دمع اإ م اإ قَةدُّ
املعلوما   برانمج يتيحزيد من البياان  يف نظام التصطيط للموارد املؤسس ية، وسوف املتوفر سي ، اجملموعا مجي  يف 

ىل ادلول الأعضاء والإدارة واملوظفني عن الأداء التنظميي والنتاجئ تسني الت، قدرُيياالاس تصباراقية التجارية  مة اإ ةاررر املُةدَّ
 .واملوارد البرشية واملالية

دخال  ،ملالية واملشرتاي  والأسفاراب املتعلةةلأنظمة اوسوف قُعّزِز اجملموعة الثالثة من املرشوعا   .48 من خالل اإ
ُيادقغيريا  يف شلك الأنظمة وتسيهنا؛ ما ميكّن من  دخال و  ،جديدة وظائف اإ جراءا  العمل  تسينا  يفاإ وقةدمي اإ

 .وحدا  جديدة

ها الأعامل،  .49 دارة العالقة م  العمالء، من خالل دمع مرشوعا  قُوهّجِ وسوف تُريس اجملموعة الرابعة أُسَس تسني اإ
ىل النظم، وتليال  العمالمثل أأدوا  الةوامئ ال دارة النفاذ اإ  .ءربيدية، وقواعد بياان  هجا  القصال، واإ

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

 نتاجية وتسني الكفاءة من خالل جعل العمليا  أأك ر اس تجابة  نيوالتاكمل الأفةي الالزم الأمتتة روفي لزايدة الإ
 ؛التجارية وأأك ر قدرة ع ى خدمة الأعامل

 ؛تديث همام الويبو الأساس ية يف جمال  الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء 

   مداد ادلول الأعضاء والإدارة مبعلوما  ؛بشأأن الأداء والانتفاع ابملوارد أأفضلقعزرز الةدرة ع ى اإ

  نفاذساعدة يف ضامن الامتثال لالإطار التنظميي من خالل امل  .ذيلك املسؤولية واملساءةل والسلطة اإ

 ع ى حنو مس تةلالتثبت والتحةق و املراجعة ادلاخلية 

والرقابة الإدارية شعبة التدقيق ادلاخيل  جانبللمراجعة من  يةوارد املؤسس  املقنفيه نظام ختطيط  خض و    .51
ىل  2013 من الفرتة االشعبة( يف دارة املو "الشعبة  وأأجر . 2014اإ ىل نظام اإ ارد البرشية اس تعراض نةل البياان  اإ
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شعبة التدقيق ادلاخيل ام اعتربهتو ، 2014يوليو  يفذام قنفيهلويبو ا  أأكد ،عن قوصيتني الاس تعراض ومتصض"، اجلديد
  تني.مغلة 

 (Gartner Consultingرشكة غارقرن لالستشارا  ا ؛نيارجيااخدمة ااخ  مزودأأحد م  لويبو ا قعاقد و  .52
ملوارد املؤسس ية ا ختطيطنظام من ، ابس تعراض لأغراض التحةق 2013، خالل النصف الثاين من عام لالضطالع

لويبو ا ر ، أأشاةقوصي 58ع ى مدى س تة أأسابي ،  أُجر الاس تعراض، اذل   حددو . ع ى حنو مس تةل والتصديق عليه
ىل    .2014أأبريل  حبلول امجيع نُفه  أأهنااإ

 نظام ختطيط املوارد املؤسس يةمشاري  لتنفيه  ةالراذن اسحاةل

حسب و . مجموعا  من املشاري أأربعة ب يةوارد املؤسس  املقنفيه نظام ختطيط يف لويبو ا رشعت، 2010يف عام و .53
للمشاري   ةالراذن اسحاةلأأدان   ويوحض اجلدول. 2015حبلول هناية عام  ذاقنفيه من املةرر أأن ينهتيي الاقرتاح الأصيل، اكن

 :احملفظةيف 

 اسحاةل صيلالأ  املوعد املرشوع اجملموعة

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


 

 قيد التنفيه 2015 1ف التوظيف املوارد البرشية
 قيد التنفيه 2015 1ف ااخدمة اذلاقية املوارد البرشية
دارة الأداء والتعمل املوارد البرشية  خمطط 2014 1حىت ف 2013 1ف اإ
 خمطط 2015 3ف الرعاية الاجامتعية للموظفني املوارد البرشية

 بدأأ التشغيل الفعيل 2013 4ف PeopleSoft 9.1 قطورر نظام الإدارة املتاكمةلنظام 
 فيه العمل اس هُتل 2013 4ف PeopleSoft 9.2 نظامقطورر  الإدارة املتاكمةلنظام 
 ايف طور الاس تةرار( بدأأ التشغيل الفعيل 2013 4ف أأداة جحز التهاكر عرب الإنرتنت الإدارة املتاكمةلنظام 

دارة الأداء املؤسيس  بدأأ التشغيل الفعيل 2015 1ف (14/15االتصطيط للثنائية  اإ
دارة الأداء املؤسيس  بدأأ التشغيل الفعيل 2015 1ف ةالعمل الس نوي خطط اإ
دارة الأداء املؤسيس  بدأأ التشغيل الفعيل 2015 1ف الرصد والتةيمي اإ
دارة الأداء املؤسيس  قيد التنفيه 2015 1ف (16/17التصطيط للثنائية ا اإ
دارة الأداء املؤسيس دارة املاطر املؤسس ية اإ  ايف طور الاس تةرار( بدأأ التشغيل الفعيل 2015 1ف اإ
دارة الأداء املؤسيس  قيد التنفيه 2015 1ف املعلوما  الاس تصباراقية التجارية اإ

دارة العالقا  م  العمالء  فكرة 2015 4ف خمزن بياان  العميل اإ
دارة العالقا  م  العمالء  فكرة 2015 4ف املؤمترا الانتةال اإىل خدمة  اإ
دارة العالقا  م  العمالء  فكرة 2015 4ف DSS  نظام قطاع التمنية الانتةال اإىل اإ
دارة العالقا  م  العمالء  فكرة 2015 4ف التةاررر املالية للعمالء اإ

 

، اكمتل يةاملؤسس  وارد املنظام ختطيط يف  امدرج مرشوعا 19 بنيمن  أأنه يهفظة املشاري  حمل ةالراذن واسحاةل  .54
اإىل  صاليمل  اينانمهنا  ،أأربعة قيد التنفيهو الاس تةرار،  طوريف  اينانمهنا ، س بعة مشاري  تشغيل وبدأأ واحد، مرشوع 
ول ، يالية مشاري  العمل يفاس هُتل / وُخطط .تليل مدى التوافق/الاختالفو بياان  مؤرشا  الأداء تليل مرحةل 
 فكرة. جمردمشاري  أأربعة تزال 

نظام ختطيط املوارد ل  2014 لعام يف التةررر املرحيل اذل  ُأبلغت به ادلول الأعضاء املعدلزمين الجدول لوفةا لو  .55
قأأخري  نظرا اإىل حدوث ؛2016نظام حبلول الرب  الثاين من عام من املةرر أأن تكمتل مشاري  ال الأول(،  املرفقااملؤسس ية 

                                                


ذ ؛وييةة الرؤيةل" اكمتل  خدم مصطلح "اس تُ   " لوصف التةدم احملرز يف بدأأ التشغيل الفعيل" مصطلح تسلمي، يف حني اس تخدملل  نظام ادلهي مل ركن اإ
  .قرتقب عليه ذ  أ اثرنظام يف اإطار  سملتُ اليت املشاري  
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جناز بعض املشاري  للويبو  قعود ع ىقةيمي الفوائد العامة اليت  قعهر علينا، مرتابطةمن مشاري  يتأألف نظام لأن ال و .يف اإ
 .همن

ىل أأن العمل يف احملفظة ل رزال جاراي.؛ فوائد العامة املس متدة من النظامقةيمي ال قعهروأأكد  الويبو أأنه  .56  نظرا اإ

 5التوصية 

 ى مس توى احملفظة يف مس توى املرشوع، أأم عتس متر الويبو يف اس تكشاف س بل للحد من التأأخري سواء ع ى  ميكن أأن
 س ُيعرض  اذللجدول الزمين املعدل، ل اوفة، حىت يتس ىن الانهتاء من املرشوع قنفيه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية

 .2015ع ى ادلول الأعضاء يف سبمترب 

 

دارة املشاري  ع ى ةيود ال ثلث مل درااك مهنا اإ و لتأأخري. ل حد وض  املنظمة ع ى رضورة  وافةتو   .57 التلكفة  املمتثل يفاإ
 مائةدقة  طلبق اذل  الأجوركشوف رشوع ، وخاصة مل الوقت أأك ر منع ى اجلودة والتلكفة   شددواجلودة والوقت، 

ىل لويبو ا وأأشار ملائة. اب  لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية جديدا يف التةررر املرحيل اثحمدَّ أأهنا س تةدم جدول زمنيا اإ
ىل س ُيةدماذل   2015 ثلجدول الزمين ل وفةاقنفيه املرشوع  وأأهنا س تحاول ،ادلول الأعضاء اإ  .املُحدَّ

 التوييق

طار نظام ختطيط املوارد املؤسس ية.  ملشاري ادارة واثئق لإ نظام  مل ركن دلهيالويبو ا لحظنا أأنو .58 املضطل  هبا يف اإ
لتبادل الواثئق الإدارية م    "WIKI"وريك  موق  ويف ظل عدم وجود مس تودع للواثئق املتعلةة ابملشاري ، اس ُتخدم

وعندما طلب املراج  الواثئق غري املتاحة ع ى  ،موظفي الويبو وكهكل م  املراج . ومل قنرش بعض الواثئق ع ى وريك
ضافالويبو عن طريق الرب  اوريك، قدمهت ىل هتا يد الإلكرتوين، أأو عن طريق اإ  وريك.موق  اإ

ىل لويبو ا أأشار و  .59 دارة يس تخدم رة الواثئق، دالإ نظام  عدم وجودل نظراأأنه اإ نظام ختطيط املوارد مشاري  مكتب اإ
يداعلضامن  وريكوموق   نظام الإيداع مثل ،املتاحة املوجودة املرشوع املتلفة الأدوا  ةفرقأأ و املؤسس ية  ، الواثئق اإ

لهيملس تخدمني اوصول  وقيسري  .ااإ

 6 التوصية

دارة الواثئق،   لواثئق املتعلةة ابملرشوع يف ماكن واحداب حُيتفظحبيث ميكن للويبو أأن قعزز نظام اإ

ىلقبلت للويبو التوصية. و  .60 نظمة فاإن امل الغرض،  يؤداين ةالتوييق اسحاليوأأدوا  أأن نظام  رمغأأنه  وأأشار  اإ
دارة احملتوى املؤسيس  تغتمنوس   .املرقفعةولوية ذا  الأ نطاق ال  عنارص ذها النظامد دحيحاليا و . ستس تفيد من نظام اإ

ذا اكناللويبو ا املس تفيدرن من  املعمتدرن يف طليعةكون تأأن  نظام ختطيط املوارد املؤسس ية فظةحملميكن  فرصة لتةيمي ما اإ
 .قعمميهاملةرر  لنظامذها 
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 املرشوع عنارصتلكفة 

 :املرشوعهناية يف التلكفة والتلكفة املةدرة  قةس ميررد أأدان  و  .61

 لفرناك  السويرسية(اب التلكفةا

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

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

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

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

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

زاء التلكفة الإجاملية  يُساور ةلقال مرشوع ختطيط موارد املؤسس ية، اكنع ى  موافةهتارمغ و  .62 ادلول الأعضاء اإ
حمددة ُير  اختاذذا لحتواء تاكليف طوا  خالويبو س تةدهما التةاررر اليت قصف أأن برضورة لبوا اللمرشوع. وط

وظفي مل املص املبل   بصورة خاصة اكنادلول الأعضاء انتبا   اسرتعتجوانب التلكفة الإجاملية اليت  أأحدو املرشوع. 
 .الرشاكء ااخارجيني امللكّفني ابلتنفيهو  بدل املس تخدمنيو املشاري  

 ولحظنا ما ييل: .63

ملائة اب 82.42 بلغت والرشاكء ااخارجيني امللكّفني ابلتنفيه وبدل املس تخدمنياملرشوع،  موظفيتلكفة  أأن "1"
 فرضيةىل اإ واستند  ذه  التةدررا   .ملائةاب 71.68 وقدر مةابل التةدرر الأصيل  املرشوعمن تلكفة 

 .2016مجي  املشاري  حبلول الرب  الثاين من عام من الانهتاء 

تلكفة  أأمالرشاكء ااخارجيني التةدررا  الأصلية، ر ل املبل  املةدَّ  املتوق  أأن يتجاوز من غريوذكر  املنظمة أأنه 
للةيام بسبب زايدة اس تخدام املوارد ادلاخلية  املبال  املةدرةن املر ح أأن قتجاوز مف ،موظفي املشاري 

 لعام ملرحيل لتصطيط املوارد املؤسس يةيف التةررر اسابةا كام ورد أأنشطة مثل التدريب والقصال ، ب
ىل ادلول الأعضاء.املةدَّ  2014 اكنت ع ى حد سواء(  ادلاخل وااخارجمن ا الأفرادأأن تلكفة  توأأضاف م اإ

تلكفة التكنولوجيا، مثل الأهجزة بصورة ملحوظة،  فيه، اخنفضت اذل يف الوقت ، زتايدال أ خهة يف
 فرادلأ لالتاكليف الإجاملية املصصة مرقفعة. وذلكل، فاإن نس بة أأن تكون جر  العادة والربجميا ، اليت 

 .ا اكنت عليه يف املايضيه ال ن أأع ى بكثري مم قنفيه  مرشوعيف 

ملائة( يف اب 62.02ا" "القصال  وغريذاملائة( واب 62.14"التدريب" ا عنرص  وفورا  يف ستتحةقو  "2"
 الويبو أأيضا وفورا  يف حةةتوييق الصةل،  وع ى حنو. يةوارد املؤسس  املنظام ختطيط ل املرشوع اسحايل 

وذو  قنفيه مرشوع سابق، أأيناء ملائة(اب 60.9" اوغريذا"القصال  وملائة( اب 75.5"التدريب" ا عنرص 
عادة النظر  رضورة ويوحض ذها. احملاس يب /املايلمرشوع ل ل اسحاسوبية لضامن الامتثال  الوحدا  هنجية امل اإ

 .من عنارص التلكفة تلكفة لك عنرص حساباملس تخدمة يف 

 ،"الوفورا فهم "بغية احملاس يب  /املايلمرشوع لل  ةوالفعلي املةدرة زيانيةاملوذكر  املنظمة أأهنا اس تعرضت 
 أأنافرتاض  مم  اسحرص ع ى عد، يةوارد املؤسس  املختطيط  مرشوع مزيانيةع ى قةدررا   هاقطبية  اوةلحمو 

بصورة  ادلورا  التدريبيةقُةام تدريب الأصلية ال ط فرتاضا  خطل وفةاو دامئا.  تدث الوفورا ذه  
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ىل الويبو  سعتو ، املوق  وخارج املوق  داخل منوعة من خالل املوارد  ادلورا الغالبية العظمى من  قةدمياإ
 اذل  يةدمونفراد تلكفة الأ  نظرا اإىل تميلمزيانية التدريب،  يفتاكليف ذه  ادلورا   قُةيدمل و ،ادلاخلية

 تيُبت هأأن تيف الويبو. وأأضاف املعياريةلمامرسا  احملاسبية ل وفةاموظفي املشاري ، بند ع ى  ادلورا  ذه 
 قأأميهنا لتسلمي مرشوعالأموال الالزم ساب اس ُتخدمت يف ح أأهنا ، و حساب التلكفةاملتبعة يف هنجية امل  قوة
يف هناية لك  جُتر ،الويبو و أأن لخدما . ل فعيلالتسلمي ال  س يجر  هبا الكيفية اليتيف حساب  ل، ما

 .ادلروس املس تفادةلس تخالص  معليةمرشوع، 

ل أأنهتاكليف التدريب.  للحد مننةدر اجلهود اليت قبهلها الويبو  نناواإ   .64 لتلكفة موظفي  املتوق  التجاوز يف ضوء، اإ
ننا"، ا"القصال  وغريذ" و"التدريب عنرص  وتةيق وفورا  يف ،املشاري  والرشاكء ااخارجيني امللكّفني ابلتنفيه نرى  فاإ

 تلكفة.أأن ذناك حاجة لإعادة النظر يف مهنجية حساب ال 

 7التوصية 

 املزيانيةيف بني التلكفة  كبري قبارنيوجد حىت ل قعزرز مهنجية حساب التلكفة، واصةل قتخه خطوا  مللويبو أأن لميكن 
 .احملفظةلعنارص الفردية ع ى مس توى ل الفعلية  والتلكفة

التةررر املرحيل لتصطيط وعنرص التلكفة يف  حبسب املرشوع محفظةةل للمعدَّ مزيانية  أأهنا س تةدم  الويبو ذكر و  .65
ىل ادلول الأعضاء اذل  س ُيةدم 2015عام لاملوارد املؤسس ية   أأكد ، الواسعة التفاوات تليل لرضورة  قبولها وم  .اإ

رشوع متعدد مب اصة فامي يتعلق خبو  ،الفعليةوالتاكليف املزيانية يف الويبو أأنه س يكون ذناك دامئا اختالف بني التاكليف 
بني املزيانية والتاكليف  قفاوات  خضمةوجد قل  يف الوقت اسحارضو .يةوارد املؤسس  املختطيط مرشوع الس نوا  مثل 

 .ذه  التفاوات من  ، وأأهنا قبهل لك هجد ممكن للحد، قدر الإماكنكلك ملرشوعافظة حمل الفعلية

 الشامةل يةدار البنية الإ 

ىل الويبو  أأشار ، (WO/PBC/18/12) يةاملؤسس  وارد املقنفيه نظام ختطيط  بشأأنرحيل املتةررر ال يف و .66 أأن اإ
حاكم  ،لمخاطر الرئيس ية واسحد مهناواعية لمراجعة  اإجراء سيتضمنالتنفيه املتب  يف هنج ال دارة احملفظة ابإ من خالل اإ

دارة املش مهنجية وأأضافت أأن. واعامتد املامرسا  املث ى دارة املرشوع، يف الويبو  اس تخدمهتااليت ، "PRINCE2"  ير ااإ اإ
 .وقعهدذام لمراقبةلوأأداة مشرتك ختطيط  وض أأيضا ع ى قؤكد 

 :أأنولحظنا  .67

  2014نفه  اسرتاقيجية قنفيه مشرتكة يف ينارر الويبو. 

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

  املشاري ،  اليت قطرأأ ع ىدارة التغيريا  لإ ُ دارة التغيري رمسي  هفن   .2014 من أأكتوبر ابتداءا اسرتاقيجية اإ

صطيط، وضامن اجلودة يف الت  س بال ش ىتاقبعت تلفة امل شاري  امل  أأنالعمل  من واثئق بدء أأيضالحظنا و .68
دارة  دراج قفاصيل قتعلق من قبيل، املرشوعوأأساليب اإ دارة اجلودة، اب اإ دارة املاطر، و سرتاقيجية اإ خطط و اسرتاقيجية اإ
، جنبا اإىل جنب تديد قوقعا  اجلودة ،ابلتفصيل ،. ع ى سبيل املثال، متالتسامح يف مراقبة املواصفا املرحةل وحدود 

دارة مؤرشا  أأداء ن مت جتاذهل يفما ، وذو نظام املوارد البرشية/ الأجورل  مؤرشا  الأداءمرشوع يف املعايري  م  ظام اإ
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دارة الأداء املؤسيس برانجميأأداء مؤرشا  جتاذلت ، وع ى نفس املنوال .الأداء املؤسيس عن طريق  التهاكر جحزأأداة و  اإ
 .أأداء نظام املوارد البرشية/ الأجورمؤرشا   يف ابلتفصيلضامن اجلودة اليت مت قعريفها أ لية  الإنرتنت

ىل الويبو  وأأشار  .69  الزتمت هبا وقد، PRINCE2لمشاري  يه ل املشرتكة دارة يف الإ  اليت قتبعهاهنجية امل أأن اإ
طارفظة دامئا. احمل أأك ر  ا، جلعلهPRINCE2، عزز  الويبو مهنجية 2013يف عام  جر   أُ الاس تعراض اذل ويف اإ

بداية  هاملشرتك منالرصد و التنفيه املتبعة يف هنجية يه امل  تأأصبح ، كامختطيط املوارد املؤسس ية حفظة مرشوعمب ارقباطا
ننا. 2014عام  ية اليت توص ال غارقرن و  الاس تعراض اذل  أأجرقه رشكة عةبشرتك امل هنج الو  ةالإداري البنيةنةدر قعزرز  واإ

 .قدمهتا

 وحدة مراجعة اسحسااب 

مرشوع نظام فظة حمل (2014بتارخي  2.1االإصدار  Business Case برانمج الفوائد املتوقعة احملددة يف أأحدو  .70
 مراجعة اسحسااب .قتب  وأأمن البياان  والرسية ومتطلبا   ادلاخلية للضوابطالامتثال  ذو الإدارة املتاكمةل

 ةادلاخلي املراجعة، وأأن يةوارد املؤسس  امليف نظام ختطيط  متوخاة ملراجعة اسحسااب وحدة عدم وجود لحظنا و .71
. للمراجعة الغة أأوامر التدقيق( ACLداة أأ  ويس تخدمانالبياان  من قاعدة البياان  ااجلداول(  يس تصرجانالرقابة  وقسم
دارة املعلوما   قطبقالويبو  ومبا أأن تكون مفيدة  فةد، معلوما  الإداريةلل امانظ ابوصفه الاس تصباراقية التجاريةأأداة اإ

متطلبا  املراجعة يف قطورر  مراعاةخار ي، رشيطة  حسااب   مراج  لأ و ،شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإداريةل 
 .لإعداد التةارررداة ذه  الأ 

ىل املنظمة  وأأشار  .72 متطلبا  املراجعة  بشأأن ختطيط املوارد املؤسس ية نظامل أأن اسحوار بني الشعبة وفريق الويبو اإ
جراء ل من خالو . ابس مترار قامئ م  جبالويبو  س تةوم، ية التجاريةالاس تصباراق املعلوما  مناقشا  بني الشعبة ومرشوع اإ

 .ولسائر أأحصاب املصاحللشعبة ل  وقُتاحقدمج أأن ُ ،بعد ذكل يؤمل،واليت  اسحسااب ، راجعةملالشعبة متطلبا  

 8التوصية 

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

طارقبلت الويبو التوصية. و  .73 ةد اجامتع شهر  م  ، عُ ملعلوما  الاس تصباراقية التجاريةلأداة ا اجلارية نشطةالأ  ويف اإ
عطاهئاو  ووصفها متطلبا  قةدمي التةاررر لتحديدأأحصاب املصاحل   ة.أأولوي اإ

دارة العةود  اإ

ااململكة املتحدة(  "Cedar Consulting " س يدار لالستشارا رشكة بني الويبو و املربم لعةدا ومبوجب .74
دارة  نظامقنفيه اكن من املةرر (، امللكف ابلتنفيهااخار ي االرشيك  يف  والأجورالوظائف الرئيس ية للموارد البرشية اإ

ل أأنه حدث. سويرساي فرناك 925 997 1 قدر  مببل  ،2012أأغسطس  1من بدء شهرا  15 غضون قأأخري لأك ر من  اإ
من  الانهتاء ومثانية أأشهر يف شهررنبني  ما اكنت ذناك قأأخريا  قرتاوحكام  ،ملرحةل الهنائيةا منالانهتاء شهرا يف  11

 :من اجلدول التايل يتبنيمراحل خمتلفة، كام 
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 التأأخري اابلشهور( الفعيلالانهتاء اترخي  الإطار الزمين املةرر عملاملاملرحةل/

 2 5/11/2012 2012اإىل أأغسطس  2012يوليو من  والتعبئة العمل بدء
 2 19/12/2012 2012اإىل أأكتوبر  2012أأغسطس من  (1زء اجلا اختيار املرشوعا  وقصمميها
 4 5/04/2013 2012ديسمرب  اإىل 2012أأكتوبر من  (2زء اجلا اختيار املرشوعا  وقصمميها

 3 29/04/2013 2013من ديسمرب اإىل ينارر  (1زء اجلوالاختبار ع ى مس توى الوحدة ا البناء
بريلاإىل  2013ارر نمن ي  (2زء اجلوالاختبار ع ى مس توى الوحدة ا البناء  3 5/07/2013 2013 اإ

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

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

 507 بزايدة قدرذا، لموردل سويرساي فرناك  50 517 505 2مبل  الويبو تدفعلأعامل املهكورة أأعال ، ونظري ا .75
 اسحساب التايل: بشأأنضافية الإ  اكنت املبال و . ع ى املبل  املتعاقد عليهملائة( اب25.4  اأأ  سويرساي فرناك  50 592

املدفوعا  الإضافية اابلفرنك  الغرض
 السويرس (

 50 922 98 منوذج أأويل ملفوضية الأمم املتحدة لشؤون الالجئني

 00 600 13 التدريب ع ى نظام الأجور

 00 396 20   1 عملامل يفقغيري طلب 

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

 00 500 52 مواد التدريب

 00 750 3 للموردرن واهجة

 00 100 16 الأمننظام 

 00 035 22  4 عملامليف قغيري طلب 

 00 000 60 "الفعيل دمع ما بعد "بدء التشغيل

 00 155 157 تغيري ال طلب ما بعد 

 00 400 15 مدرر الانتةال

 50 592 507 مجموع املدفوعا  الإضافية

 ولحظنا ما ييل: .76

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

و المنوذج  الفعيل دمع ما بعد بدء التشغيل فامي عدا ،لأعامل املهكورة أأعال ي  امجل  منفصال قدمت الويبو بياانو  "2"
ىل أأنالويبو  وأأشار . موردمت ادلف  لل ،وبناء ع ى ذكل، الالجئني لشؤون فوضية الأمم املتحدةمل الأويل  قنفيهه مت اإ

برام قبل  منفصل كعملمفوضية لويل لالأ منوذج ال  ل و والأجور،الأساس ية  عةد مرشوع وظائف املوارد البرشيةاإ
دراجهينبغي   ضافية ابملةارنة م  العةد.الإ  املدفوعا يف  اإ

جنازا س بعة  بنيمن و  "3" جناز  ركمتلمل خدما  حمددة يف وييةة العةد،  /اإ سامهة يف قطورر مواد امل ا" :ناتخدم  /اناإ
 أأما ابلنس بة(. 2ااجلزء  "وحدةع ى مس توى الختبار بناء والاال " 5ختبار التاكمل"( يف املعمل االتدريب" و"دمع 

ىل الويبو  أأشار  الإسهام يف قطورر املواد التدريبية"،ل" قةدمي املواد التدريبية نظرا حملدودية املوارد  اأأنه ل ميكهناإ
مواد  لإعداد منفصل معل ُأنشئ. ونتيجة ذلكل، قطورر ذه  املوادسامهة يف امل  من وردامل مل رمتكن، لههاو ادلاخلية 

جنازالويبو   أأكدو فرنك سويرس .  100 66قدريبية بتلكفة قدرذا   500 52 قدرذا فعليةتلكفة ب ذها العمل  اإ
ىل أأ اختبار التاكمل"، دمع "بـفامي يتعلق و . فرنك سويرس  ، 5عمل املينبغي أأن ركون جزءا من  ما اكننه أأشار  اإ
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ضاف ،فامي بعد متوختبار التاكمل. اب ل ،وحدةع ى مس توى الختبار بناء والال اب اذل  يتعلق ىل  ة دمع الاختباراإ اإ
 .6عمل امل

جناز و  "4" طار مت الانهتاء مهنا خدما / ا من أأصل مخسة اإ جناز/خدمة اكمتل ، 5املعمل  يف اإ  البايققوقي  ومت ، ةواحداإ
 .العمل اذل  مل ينته بعد ورديُنجز املن لأ تس با 

ىل  الويبو تدفعو  "5" نشاءمن خالل فرنك سويرس    100 16 مبلغا قدر  ورداملاإ الأمن نظام بناء ل " منفصل معل اإ
 .7يف املعمل  "هدمعو وحدة ع ى مس توى ال  اختبار و 

الوظيفي ع ى املس تويني لأمن انظام قصممي عن  وردمسؤولية امل يتضمنسعر حمدد ال أأن العةد بالويبو  ورد 
   ع ى مس توىواختبار الأمن نظام عن بناء   أ نهاكوةلئمس  الويبو  تاكنو  ،به توذو ما قام(، 3عمل املوالتةين ا

أأن ، للأعاملمنفصل ، مبوجب بيان وردامل من تابلزتاهما، طلب الوفاءالويبو قعهر ع ى  عندماو . هوحدة ودمعال
طار،   املهمةقنفيه ذهيتوىل   .7املعمل  يف اإ

ىل املوردالويبو  ودفعت "6" . ووفةا للعةد، 7و 6 نيملَ عْ املقغيري نطاق  نظري ،سويرساي فرناك 155 157 مبلغا قدر  اإ
جراءول عن ئمس   ورداكن امل ، وفهم متطلبا  النطاق ااخاص ابلعةدوتديد ، دى التوافق/الاختالفملتليل  اإ
طلب فاقورة لحظنا أأن واملوارد البرشية م  النظام. برانمج وتديد واهجة  ،تديد تويل البياان و  العمل،

تليل ن أأ  ى عذها  ويدل (.3عمل املا التةينالتصممي  اس ُتمكل فيهاذل  اليوم ذا  يف ارقفعت التغيري الأول 
 حساب متطلبا  الأعامل املتبةية ع ى قُيد  بعد فاميو  ،متطلبا  العملمتاما  يس توعبمل التوافق/الاختالف 

  .سويرساي فرناك 165 90 مبل  نظريذاالويبو  دفعتو قغيري، طلبا  ابعتبارذا الويبو 

اليت جرى  املتطلبا عدد من  ،تليل التوافق/الاختالفجراء اإ مج  املتطلبا  و  أأيناء مل يُدرج،الويبو أأنه  ورد 
دراهجا يف التصممي الإ تطلبا  امل مناقشة  وجر . احملددالأصيل  سعرال كجزء من نطاق  تديدذا . التةينضافية واإ
فاقورة اترخي  طابققكل، وذلفاقورة طلب التغيري.  ارقفعت حىت ،التةينالتصممي  صادقت الويبو ع ى وما أأن

استيعاهبا ُير متطلبا  مل ذناك  لأن ل ،معا نُفهالكذام  لأن، التةينتصممي ال  معملقنفيه اترخي م  طلب التغيري 
  .متاما

قفاصيل اكفية لرصد التةدم احملرز يف الةضااي،  تردمل  ،لمشاري ل التةررر املرحيل الأس بوعي يف يف أ لية الرصد، أأ  و "7"
 ااخدما ، والالزتاما  التعاقدية، واس تعراض الأداء التعاقد  للعةد. /والإجنازا 

كام ذو اسحال يف املشاري  الكبرية  ،مل ُتسم بعد الةضاايبعض زال ت ول ،مشاري  اختتام ه جرىأأنبالويبو  ورد  .77
ىل  ركون الانتةالاندرا ما  ع ى النحو مت متابعة الةضااي و. عالةة قضااي ةأأي دونو  اليت قلهيا خاليا من العيوبمن مرحةل اإ
ا، ينتس  يُعتربعديل العةد تب تعلق فامي ي  رمسيال التوييقبأأن  التسلميم  و يف مراحل لحةة. مهنا لضامن الانهتاء  الواجب
ىل الويبو  أأشار   5 عملابمل ااخاصة املشلكةأأن  توأأضاف علهيا. تعاقدمل اا  لإجناز اس بل تسني أ لية رصد  ستتةىصأأهنا اإ
ذ  ؛املبديئخطأأ يف العةد وجود  ثل يفتمت  والأجورللموارد البرشية الأساس ية الوظائف مرشوع بشأأن  اكن ينبغي ربط اإ

 دف  مةابهليُ و  سمليُ و   يتبِ  الاختبار أأن من التأأكد متو ُأقر اباخطأأ أأيناء التنفيه، و . 5عمل املبدل من  6ملعمل اباختبار التاكمل 
طار ل. الصحيح عملامل يف اإ دارة املشاري   قويل مدرر الويبو  أأكد و . ذلكل ليعكسُيب قعديل العةد اكن ، أأنه اإ اإ

قدف  ل أأهنا كام صطط/ الالزتاما  التعاقدية، لرجية وتسلميها وفةا لادلاخلية وااخا ا جناز رصد الإ لضامن  ا جناز الإ 
ل بعد مس تحةاهتم للموردرن  التعاقدية.  لزتامالوفاهئم اب اإ
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 9التوصية 

دارة العةود ومتابعهتا ميكن بغية اإجناز املشاري  وااخدما  بسالسة ويف الوقت  للويبو أأن قعزز أ لياهتا ااخاصة ابإ
 .تديد مراحل للتنفيه وزايدة الواثئق املتعلةة بتغيري العةوداملناسب من خالل 

قبلت الويبو ذه  التوصية وأأعلنت أأن أأ  قغيري مةبل خي  مرشوع أأو خدمة متعاقد علهيا وُحدد  مراحل  .78
ل م  املزود.  قنفيهذا س يويَّق ويُهَكر يف عةد معدَّ

دارة املشاري    PRINCE2مهنجية اإ
دارة املشاري   .79 يف قنفيه نظام ختطيط املوارد املؤسس ية. وحدد  مهنجية  PRINCE2اعمتد  الويبو مهنجية اإ

دارة املشاري   ذ يس تخدهما مدرر املرشوع أأساسًا يف مراقبته  PRNCE2اإ "ااخطط املرحلية" كعنرص أأسايس للتصطيط. اإ
دارة نظام ختطيط امل وارد املؤسس ية يف حاةل الويبو( مسؤولية اس تعراض اليومية. ويتوىل جملس املرشوع اوذو جملس اإ

ااخطط املرحلية واملوافةة علهيا. فيوافق جملس املرشوع ع ى مجي  املشاري  الرئيس ية وُيزي أأ  احنراف كبري عن ااخطط 
جازة اس هتالل املرحةل التال  قرار انهتاء لك مرحةل فضاًل عن اإ  ية.املرحلية املعمتدة. وميتكل ذها اجمللس سلطة اإ

دارة املوارد البرشية، واملعلوما  التنفيهية  .80 ولةد درس نا واثئق ختطيط بدء املرشوع، واملرحةل الأوىل من اإ
دارة الأداء املؤسيس، وأأداة اسحجز الش بكية، ومجموعة نظم الإدارة  دارة املاطر املؤسس ية، واإ للمشاري ، وحلول اإ

PeopleSoft Upgrade 9.1 دارة الأداء املؤسيس واملعلوما  التنفيهية للمشاري  مل ُتدد  ولحظنا أأنه ابس تثناء اإ
 املراحل أأو ورد  موجزة دون التفاصيل الالزمة ملتابعهتا يوميًا.

ىل مراعاة خصائ  املرشوع وقةر بأأن بعض "املنتجا  الإدارية"  PRINCE2وأأعلنت الويبو أأن مهنجية  .81 قدعو اإ
ضافة اإىل ذكل، ُيب أأن قوافق اجملالس املعنية من البنية اكاخطط املرحلية قد ل تكون رضوراًي حبسب جحم ا ملرشوع. واإ

دارة حمفظة املشاري .  الإدارية ع ى مجي  املشاري  وااخطط املرحلية، ولن يضفي قوييق ذه  الةرارا  أأ  قمية ع ى اإ

ىل مراعاة خصائ  املرشوع ولكننا لحظنا أأهنا قويص أأ  PRINCE2وأأحطنا علامً بأأن مهنجية  .82 يضًا بأأن قدعو اإ
د سوى مرحةل قنفيه واحدة. وفضاًل عن ذكل، نرى أأنه ينبغي قوييق  ذا مل تدَّ ااخطط املرحلية قد ل تكون رضورية اإ

 مسار مراعاة خصائ  املشاري  احملددة.

 10التوصية 
 عدم وض  خطط مرحلية يف املس تةبل. را رب ميكن للويبو أأن قنظر يف قوييق م

طار أأ  واثئق جديدة لبدء مرشوع ختطيط للموارد قبلت الويبو ذه  التوصية وأأع  .83 ِّق، يف اإ لنت أأهنا س توي
 املؤسس ية، أأية مراعاة اخصائ  املرشوع املعين كعدم وض  خطط مرحلية.

 الاس تثناءا تمل املاطر والإبالغ عن حدود 
دارة املشاري   .84 د من الإبالغ عن الاس تثناءا  بأأنه أأدا  أأساس ية لإدارة امل  PRINCE2قصف مهنجية اإ شاري  تدَّ

خاللها الاحنرافا  عن حدود تمل املاطر. ويوحض قةررر الاس تثناءا  احنراف التوقعا  ويةدم تلياًل لالس تثناءا  
 واخيارا  امليض قدمًا وحيدد أأفضل ذه  ااخيارا .

دارة املوارد البرشية، واملعلوما  .85 التنفيهية  ولةد درس نا واثئق ختطيط بدء املرشوع، واملرحةل الأوىل من اإ
دارة الأداء املؤسيس، وأأداة اسحجز الش بكية، ومجموعة نظم الإدارة  دارة املاطر املؤسس ية، واإ للمشاري ، وحلول اإ
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PeopleSoft Upgrade 9.1  ولحظنا أأنه ابس تثناء مجموعة نظم الإدارةPeopleSoft Upgrade 9.1  وأأداة اسحجز
ضافة  دارة الش بكية، مل تدد حدود تمل املاطر. واإ م قةررر الاس تثناءا  اإىل جملس املرشوع/جملس اإ اإىل ذكل، مل يةدَّ

ل يف حاةل املعلوما  التنفيهية للمشاري .  حمفظة املشاري  اإ

دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةلوأأعلنت الويبو أأن  .86 يةمّيِ لك مرشوع ع ى حدة ويةرر انطباق حدود تمل  جملس اإ
جود حدود لتحمل املاطر أأن املرشوع ل ميتكل أأية مرونة وأأنه ينبغي الإبالغ بأأ  املاطر ومس تواذا، ويعين غياب و 

خماطر اكس تثناءا . وم  ذكل، ل يتالءم ول ميكن تديد مس توى واحد لتحمل املاطر مجلي  املشاري  بغض النظر عن 
ذا مل قُهكر أأ  حد لتحمل املاطر يف و ىل ذكل. فاإ اثئق بدء املرشوع، فيعين ذكل أأنه مل جحمها وقعةيدذا وخماطرذا وما اإ

يوافق ع ى أأ  حد لتحمل املاطر للمرشوع ويتوق  أأن ينفَّه املرشوع وفةًا للمعايري املوافق علهيا يف واثئق بدء املرشوع 
ضافة اإىل ذكل، فةد ُحدد  حدود تمل املاطر اليت وافق علهيا  ومهنا النطاق واجلدول الزمين والتلكفة واجلودة. واإ

قامة البنية الإدارية اجلديدة يف مطل  جم دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل فامي يتعلق جبمي  املشاري  اليت اس هُتلت منه اإ لس اإ
 .2014عام 

ذا نظر  الويبو يف اعامتد مس توى صفر  لتحمل املاطر يف مرشوع ما، قعني ذكر ذكل رصاحة يف  .87 ونرى أأنه اإ
 لبس يف ذها الصدد.واثئق بدء املشاري  قفاداًي لأ  

 11التوصية 
 الإشارة رصاحة اإىل حدود تمل املاطر للمشاري  وخمتلف مراحل التنفيه.ميكن للويبو أأن قنظر يف 

طار واثئق بدء مرشوع ختطيط  .88 قبلت الويبو ذه  التوصية وأأعلنت أأن مجي  حدود تمل املاطر س تويَّق يف اإ
دارة املوارد املؤسس ية املةبةل.  اإ

 تنفيه املرشوعب ية الةضااي املتعلةة تليل حساس  
دارة رصدًا للتةدم املتواصل احملرز يف املرشوع، يعةد  .89 اجامتعا  أأس بوعية م   ملوارد املؤسس يةا ختطيطمكتب اإ

ث ع ى  الفريق املعين املسؤول عن املرشوع. وحُيتفظ مبحرض الاجامتع يف التةررر املرحيل الأس بوعي للمرشوع وحيدَّ
ااخاصة به. ويتأألف احملرض من الأجزاء امخلسة التالية: الأنشطة املنفَّهة خالل الفرتة السابةة؛ والأنشطة غري  حصفة الوريك

جراءا  الإدارة  املرصودة يف ااخطة؛ والأنشطة املزمعة/اجلارية يف الفرتة املةبةل؛ واملسائل واملشالك  أأو الشواغل؛ واإ
 الالزمة.

التةررر املرحيل الأس بوع للمرشوع املتعلق ابملرحةل الأوىل من مرشوع التصطيط للموارد  ولةد تةةنا من .90
ىل  أأس بوعًا. ولحظنا أأيضًا أأن  83املؤسس ية ااخاصة ابملوارد الرشية ووجدان أأن عدة مسائل ظلت مفتوحة لفرتا  قصل اإ

دارةمكتب  فهم أأمهيهتا بغية  الةضااي املعنيةساس ية جتر  أأ  تليل سح  املوارد املؤسس ية/أأفرقة املرشوع لختطيط  اإ
ىل يالء الأولوية للحد من أ اثرذا عندما يُثار عدد مهنيالبنية الإدار  ابلنس بة اإ  .اة العامة للمرشوع واإ

يف تديد الأولواي   بغية الإسهام لك قضيةساس ية سح  قةيمي مبسطاس تخدام  يفوأأعلنت الويبو أأهنا ستنظر  .91
 ورفعها وحلها.
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 12التوصية 

جراء تليل مي دارة املوارد  املسائل املثارة خالل اجامتع جملس املرشوع/مكتب سحساس يةكن للويبو أأن قنظر يف اإ اإ
 استناداً اإىل أأمهيهتا. املؤسس ية

 حساس ية س متزيَّ ، التةررر الشهر  سحاةل حمفظة املشاري جزء من وك يف املس تةبل. وقبلت الويبو ذه  التوصية .92
دارة احملفظة وغري  ع ى قراءة الوييةة وقوضيح أأولواي   ،بأألوان خمتلفة وفةًا لتحليل اسحساس ية الةضااي ما سيساعد جملس اإ

جراء تليل سائل الواجب معاجلهتا والرتكزي علهياامل  جناز ذه  املهمة، ستشج  الويبو املرشوعا  الفردية ع ى اإ . وبعد اإ
 دة ااخاصة هبا.اسحساس ية ذاقه والإبالغ عن املشالك  احملد

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

لكرتونية يف فرضية قةدرر التاكليف ع ى النحو التايل: "سيُتفق ع ى نظام اسرتاقيجي لإدار  دارة الواثئق الإ ة الواثئق نظام اإ
كجزء من حمفظة املشاري . وس يوفر ذكل  2011الإلكرتوين وستنفه الأجزاء اليت س تدمع ختطيط املوارد املؤسس ية يف عام 

ذ سيشمل ذها النظ نظام خارج  ام املعاجلة وقدفق العمل واسحفظحاًل للواثئق الورقية ااخاصة بتصطيط املوارد املؤسس ية اإ
دارة الواثئق. وس يؤثر التأأخر يف اإصدار قرار بشأأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية من خال ل أأداة حمددة متصصصة يف اإ

دارة  لكرتونية أأو يف قنفيه  ع ى اجلداول الزمنية و/أأو التاكليف ااخاصة ابملشاري  الأخرى". وورد نظام اإ دارة الواثئق الإ اإ
طار "قعزرز  ". وأأشار التةررر املرحيل اذل  صدر يف اترخي لحق مةلنظام الإدارة املتاكالواثئق الإلكرتونية كبند تلكفة يف اإ

دارة الواثئق الإلكرتونية سينفَّه كجزء من WO/PBC/22/15ا 2014من عام  ىل أأن نظام اإ ااخطة  ا مبادر ( اإ
دارة تكنولوجيا املعلوما  والقصال   .الرأأساملية اليت قةودذا اإ

جلنة  من خاللادلول الأعضاء  املرحلية املةدمة اإىل مجعيا تلفة يف التةاررر امل  اجملال التغريا  يف  وُذكر  .94
مجلعيا  ادلول ديدة وقأأيري التغريا  يف التةررر املوحد اجلبعاد الأ عرض قُ  ع ى مر الس نني ولكن مل الربانمج واملزيانية

دارة الواثئق الالكرتونية الأعضاء. فمل يُعرض مثاًل   ختطيط املوارد املؤسس ية.حمفظة ع ى قأأيري التأأخري يف قنفيه نظام اإ

من حيث  يف الويبوأأحد املشاري  الأمشل والأك ر شفافية عترب حمفظة ختطيط املوارد املؤسس ية قُ الويبو أأن  وأأعلنت .95
دارة الواثئق الإلكرتونية عادة ابلزتامن م  قنفيه ختطيط املوارد املؤسس ية. التةاررر منا قنفه . ول قطبَّق نظم اإ غالبية واإ

حاملنظام   ىل  قدجمهام لحةًا، عند الاقتضاء،مث داذا قبل الأخرى اإ ذ ميكن اس تخدام لك مهنام ع ى حدة دون اسحاجة اإ اإ
 أأ  دمج قةين حمدد.

عداد قةاررر بشأأن قةيمي أأداء   ااخارجية هجة التنفيه الرشركةاإ
م اإىل جلنة الربانمج وامل .96 زيانية س نواًي اإجاميل يتضمن التةررر املرحيل ااخاص بتصطيط املوارد املؤسس ية واملةدَّ

 النفةا  املتعلةة جبها  التنفيه الرشركة. ولحظنا غياب أأية قفاصيل عن قةيمي أأداهئا.

 13التوصية 

 منميكن للويبو أأن قنظر يف قةدمي قةررر عن قةيمي أأداء هجة التنفيه الرشركة ااخارجية اإىل مجعيا  ادلول الأعضاء كجزء 

 قةررر مرحيل عن قنفيه نظام التصطيط الشامل للموارد املؤسس ية.

 2015وأأكد  أأهنا س تدرج يف التةررر املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام  قبلت الويبو ذه  التوصية .97
 معلوما  عن أأداء هجا  التنفيه الرشركة ااخارجية الرئيس ية.
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دارة املوارد البرشية  قسم اإ
 خلفية

دارة املو  .98 الويبو املوارد البرشية الالزمة لتنفيه ولرهتا، من  امتالكارد البرشية يف الويبو مسؤول عن ضامن قسم اإ
ىل العمابملواذب ع ى الصعيد العاملي؛ و خالل الاس تعانة   هتيئةبرشية و ال وارد خدما  لإدارة املو  ءالقوفري خدما  موهجة اإ

ومن مث قؤد  املوارد البرشية ع ى املعرفة  ةالويبو منظمة قامئ وقعدّ . معل متكينية وانهتاج أأفضل ممارسا  التوظيف بيئة
طار  ى، قغط15/2014للثنائية يف وييةة الربانمج واملزيانية دورًا حيواًي يف املنظمة. و دارة املوارد البرشية يف اإ ربانمج رمق الاإ

دار  ومايل فعال د –للويبو  يف تةيق الهدف الاسرتاقيجي التاس  وتسهم 23  ا.لمتكني الويبو من قنفيه براجمهمع اإ

ن قسم ختطيط املوارد البرشية معين ابلتوظيف وقصنيف الوظائف وتديد املهام الوظيفية. وتشمل أأنشطة  .99 واإ
قسم ااخدما  التشغيلية للموارد البرشية املزااي واملس تحةا ، واملعاشا  التةاعدية، والتأأمني الصحي، والرعاية الطبية 

قامة والاجامتعية. وأأما  دارة الأداء والتدريب. وتشمل أأنشطة قسم الس ياسا  والةانون اإ قسم الأداء والتمنية فُيعىن ابإ
العدل داخليًا ووض  الس ياسا  ااخاصة ابملوارد البرشية. وقنهتج الويبو النظام املوحد للأمم املتحدة فامي خي  الرواقب 

 ية ادلولية.والبدل  واملس تحةا  وفةًا ملا قنرش  جلنة ااخدمة املدن 

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

 2014 2013 2012 املوظفون العاملون

 64 61 63 درجة مدرر مفا فوق

 460 429 434 همين

 531 520 497 خدمة عامة

 1055 1010 994 اجملموع الفرعي للوظائف املموةل من املزيانية

 16 15 18 الوظائف املموةل من الأموال الاحتياطية والصناديق الاستامئنية

 1071 1025 1012 مجموع املوظفني العاملني

 املوظفون املؤقتون

 85 94 غري متاح همين مؤقت

 64 100 غري متاح خدمة عامة مؤقت

 149 194 غري متاح اجملموع الفرعي للموظفني املؤقتني

 1220 1219 1012 مجموع املوظفني

 غري املوظفني

 64 66 230 املتدربون واسحاصلون ع ى منح واملرتمجون/املراجعون الةصريو الأجل

 15 11 غري متاح ااخدما  التعاقدية الفردية وموظفو الواكةل املؤقتون

 79 77 230 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 1299 1296 1242 مجموع الةوى العامةل يف الويبو

 وييل بيان مجي  معليا  التوظيف حبسب الفئة الوظيفية والس نة: .101

 2014 2013 2012 الفئة

 الوظائف احملددة الأجل

 58 44 36 همين مفا فوق

 38 21 41 خدمة عامة

 96 65 77 مجموع الوظائف احملددة الأجل

 37 41 21 الوظائف املؤقتة
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ذ أأجريت  2013زايدة ملحوظة يف نشاط التوظيف مةارنة بعام  2014شهد عام  .102  37مسابةة للتعيني ادلامئ و 96اإ
ىل زايدة قدرذا  ابملئة يف التعيينا   10واخنفاض قدر   الثابتةابملئة يف التعيينا   48مسابةة للتعيينا  املؤقتة ما يشري اإ

ابملئة  32زايدة قدرذا قعيينًا فئة همين مفا فوق ما يعين  58  والتسعني، خ ةالس ت الثابتةاملؤقتة. ومن بني التعيينا  
ىل زايدة قدرذا  38. وعنّيِ 2013مةارنة بعام  اذل  شهد  2013 ابملئة مةارنة بعام 81فردًا يف فئة ااخدمة العامة ما يشري اإ

 ابملئة. 49اخنفاضًا قدر  

 الضامن الاجامتعي
تحدة املتعلق ابلرواقب والبدل  واملزااي اذل  وزعت جلنة ااخدمة املدنية ادلولية يعّد النظام املوحد للأمم امل  .103

مرجعًا عامًا للمنظام . وين  الةسم ااخاص ابلضامن الاجامتعي ع ى قعويضا  يف حاةل  2012قفاصيهل يف أأغسطس 
 سحادث الرعاية بعد التعرضتلكفة الوفاة أأو الإصابة أأو املرض أأيناء ااخدمة. وين  أأيضًا ع ى أأن املوظف يتحمل اكمل 

يف الويبو ع ى قوفري امحلاية الصحية وع ى قعويضا  معةوةل يف حاةل  ولحئته من نظام املوظفني 2-6 جامعي. وقن  املادة
 املرض أأو التعرض سحادث أأو الوفاة أأيناء أأداء املهام الرمسية.

ااخارجة عن ااخدمة. ووصلت املبال  املدفوعة خالل ولحظنا أأن الويبو قدمع أأقساط التأأمني املتعلةة ابسحوادث  .104
ىل  فرناكً سويرساًي يف عام  81 167و 2012فرناكً سويرساًي يف عام  79 686الفرتة املشموةل مبراجعة اسحسااب  ذه  اإ

وظفني، رعاية الصحية للمالرمغ من قةدرران لوجود قدابري لتوفري ال. وع ى 2014 فرناكً سويرساًي يف عام 81 889و 2013
ننا نرى أأن ذه  املدفوعا  ل قدمعها أأحاكم رصحية يف الالحئة.  فاإ

غطي املوظفني واملتةاعدرن وعائالهتم ليس ني ع ى اسحوادث خارج ااخدمة اذل  يووافةت الويبو ع ى أأن متويل التأأم .105
 .جلنة ااخدمة املدنية ادلوليةقعويضا   مجموعةجزءًا من 

 14التوصية 

 .عن متويل أأقساط التأأمني ااخاصة ابسحوادث ااخارجة عن ااخدمة ميكن للويبو أأن قتوقف

وافةت الويبو ع ى التوقف عن متويل أأقساط التأأمني ااخاصة ابسحوادث ااخارجة عن ااخدمة اعتبارًا من  .106
 .2016 ينارر 1

جازة زايرة الوطن  اإ
اهتم خارج البدل اذل  يوجد فيه ق للموظفني اذلرن يؤدون واجبحيمن نظام املوظفني ولحئته،  3-5طبةًا للامدة  .107

جازة لزايرة الوطن قامهتم أأن يأأخهوا اإ جازهتم الويبو، مرة واحدة لك س نتني، ع ى حساب حمل اإ ، وذكل ابس تخدام اإ
جازاهتم لزايرة الوطن وفةًا لرشوط حمددة.الس نوية املس تحةة  . وُيوز للموظفني أأن يؤجلوا اإ

جازة زايرة الوطن. وقد لحظنا من املعلوما  املتاحة يف نظام اإ  .108 دارة املعلوما  غياب أأية همةل قصوى لتأأجيل اإ
 (.2015حىت ال ن امارس  2001موظفًا لإجازة زايرة الوطن يف عام  37وقبنيَّ من تليلنا قأأجيل 

جازة زايرة الوطن وأأعلنت الويبو أأن نظام املوظفني و .109 لحئته ركفي بصيغته اسحالية لضامن أأن أأ  موظف يؤجل اإ
جازقه السابةة. ول ينتف   هبا حىت اترخي الإجازة املةبةل يعّد متنازًل عن اإ



WO/PBC/24/5 
30 
 

 25الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

 15التوصية 

 ميكن للويبو أأن قعجل مسار تديث نظام تكنولوجيا املعلوما  امتثاًل لالحئة املوظفني.

ل حبيث يُتنازل قلةائيًا عن أأية .110  قبلت الويبو ذه  التوصية. وأأضافت أأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية س يعدَّ
ذا وجد سبب واحض ومويَّق يتيح متديد فرتة الاس تحةاق. ل اإ جازة لزايرة الوطن غري مأأخوذة اإ  اإ

 التعيينا 

جراءا   11/2013من املرفق الثالث من نظام املوظفني ولحئته والتعممي الإدار  رمق  5طبةًا للامدة  .111 بشأأن اإ
تجاوز مدهتا س تة أأشهر من خالل اس هتالل مسار اختيار اختيار املوظفني املؤقتني، تُشغل الوظائف املؤقتة املتوق  أأن ق 

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

 مة.املنظ

وخالل اس تعراض ست حال  من التعيني املبارش مبوجب السلطة الاس تثنائية للمدرر العام خالل الفرتة  .112
 ، قبيَّنت املشالك  التالية.2012-2014

لفرتة أأولية مدهتا س تة أأشهر ع ى أأساس الاختيار املبارش. مث ُمدد ذها التعيني لس تة  3-عنّيِ موظف بدرجة م .113
ضافية وهنائية مبو  جب موافةة اس تثنائية من املدرر العام أأ  دون مسار اختيار قنافيس، وبُرر ذكل مبةتضيا  أأشهر اإ

مواصةل العمليا  بسالسة ومةتضيا  الإخطار املس بق لأ  موظف معل ابملنظمة لأك ر من س ب  س نوا . ولحظنا أأن 
لغائه فمتدي ىل قعليق املسار التنافيس فاإ  د التعيينا  املؤقتة.الوصف الوظيفي مل ركن واحضًا ما أأدى اإ

يف وظائف مؤقتة حديثة الإنشاء. مث تولت  2014ويف حاةل أأخرى، عنّيِ يالية موظفني مبارشة يف ينارر  .114
عالن وظيفة شاغرة. وقُرر أأن متديد العةود سريهتن مبسار الاختيار وعدم متديد  وظيفتان مهنا اإىل وظائف اثبتة ونرُش اإ

ذا مل ي . وع ى الرمغ عةود املوظفني املهكوررن اإ ة  علهيم الاختيار. وخالل الامتحان التنافيس، اختري خش  واحد وعنّيِ
من جعز املوظفني الينني ال خررن عن اجتياز الاختبار، فةد مدد عةداذام بصورة منظمة. وخالل قكل الفرتة، روجعت 

ل الوصف الوظيفي ع ى ذها الأساس.  املؤذال  الالزمة لهه  الوظيفة وعّدِ

 لويبو مبا ييل:فرد  ا .115

طار التدابري  قندرج (1 حال  املوظفني املؤقتني الأربعة املهكوررن يف مالحظة مراج  اسحسااب  يف اإ
منا  علهياالانتةالية املنصوص  يف نظام املوظفني ولحئته وعليه ل قنطبق علهيا املهةل الزمنية البالغة س نتني واإ

 ؛2013ينارر  1همةل زمنية قبل  مخس س نوا  اعتبارًا من 

ويف اسحال  الأرب ، وافق املدرر العام ع ى قثبيت الوظائف اليت يؤدهيا/اكن يؤدهيا املوظفون املؤقتون بعد  (2
وظيفة مؤقتة ع ى مس توى املنظمة نظرًا اإىل طبيعهتا أأعاملها  66موافةة ادلول الأعضاء ع ى قثبيت 

ا ادلول الأعضاء، ازداد عبء املس مترة. ونتيجة لتثبيت الوظائف املؤقتة الست والس تني اليت أأذنت هب
(. وع ى الرمغ مما 2013ابملئة مةارنة بعام  33التعيينا  ع ى قسم ختطيط املوارد البرشية ازايدة قدرذا 

بهلته املنظمة من هجود لإيالء الأولوية ملسار الاختيار ااخاص هبه  اجملموعة قفاداًي لأ  متديد 
ىل العدداس تثنايئ/غري رضور   جناز قكل املهمة. وقعزى  للعةود نظرًا اإ الهائل من الاختيارا ، مل يتسَن اإ

 موافةة املدرر العام ع ى المتديد الاس تثنايئ للعةود اإىل حرصه ع ى ضامن اس مترارية الوظائف حىت قثبيهتا.
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 ، فةد طرأأ  قغيريا  يف الةدرا  اللغوية للةسم، يف الفرتة115يف الفةرة  وفامي خي  اسحاةل الثانية املهكورة (3
الفاصةل بني الإعالن الأول والثاين، ما أأدى اإىل رضورة مراجعة الوصف الوظيفي. وعليه، مل يتعلق الأمر 

، فةد قأأثر الوصف 114الأصيل. وأأما اسحاةل الأوىل املهكورة يف الفةرة  الوظيفيذنا بعدم دقة الوصف 
 الأصيل ابعامتد س ياسة جديدة.

عن اجتياز مسار الاختيار التنافيس يتناىف م  رشط الويبو الةايض  ونرى أأن الاس مترار يف قعيني أأشخاص جعزوا .116
ذا مل ية  علهيم الاختياربأأن " ول قنطبق  ."متديد العةود سريهتن مبسار الاختيار وعدم متديد عةود املوظفني املهكوررن اإ

ىل أأن املوظفني اذلرن جعزو ا عن اجتياز مسار الاختيار املهةل الزمنية البالغة مخس س نوا  ع ى ذه  اسحال  نظرًا اإ
 التنافيس انتفعوا بمتديد عةودمه.

 16التوصية 

اتحة الوقت الاكيف لإعداد مسار قنافيس ع ى  د فهيا العةود املؤقتة دون مسار قنافيس بغية اإ نويص يف اسحال  اليت متدَّ

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

 الوصف الوظيفي قفاداًي لأ  قأأخري.

دارة املوارد البرشية تس تعرض حاليًا مجي  الأوصاف الوظيفية ع ى مس توى املنظمة بغية ضامن  .117 رد  الويبو بأأن اإ
وذكر  الويبو أأهنا  موافاة مجي  الواجبا  واملسؤوليا  املتعلةة جبمي  الوظائف حبيث قتفق بدقة م  مةتضيا  الوظائف.

ل مبوظفني مؤقتني قبل   س تكف عن ممارسة متديد العةود املؤقتة ملدد طويةل فور انهتاء املرحةل الانتةالية وأأهنا لن تس تعني اإ
 .2017ديسمرب  31أ جال عةودمه عامني كحد أأقىص يف 

عانة الإعاةل  اإ

ذا اكن دلهيم زوج ، حيق للموظفني من نظام املوظفني ولحئته 2-3للامدة  طبةاً  .118 اسحصول ع ى راقب مبعدل الإعاةل اإ
ن وجد، و  معال أأو طفل معال واحد ع ى الأقل. يُةصد بعبارة "زوج معال" الزوج اذل  ركون أأجر  الس نو  الإجاميل، اإ

ن معل يف فئة ااخدما  العامة املُطبَّق ع ى ماك 1-أأقل من أأو يساو  املرقب الس نو  الإجاميل لدلرجة الأوىل من رقبة ع
ينارر من الس نة املعنية.  أأما ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية والفئا  الأع ى مهنا، فال رزيد الأجر  1الزوج، واملعمول به يف 

يف فئة  2-الس نو  الإجاميل املهكور، يف أأ  ماكن معل، مّعا يعادل املرقب الس نو  الإجاميل لدلرجة الأوىل من رقبة ع
 ر من الس نة املعنية يف نيويورك.ينار 1يف  ااخدما  العامة املعمول به

دارية س نوية تدد فهيا اسحد الأقىص للرواقب الإجاملية اليت قؤذل الفرد ليصبح زوجًا معاًل  .119 وقصدر الويبو قعاممي اإ
 .2014و 2013و 2012فرناكً سويرساًي لأعوام  69 067وذو مبل  مل يتجاوز 

ديد املبل  يف حالتني اكن يعمل فهيا الزوج خارج جنيف استند وقد درس نا عرش حال  عشوائية ولحظنا أأن ت .120
 اإىل جدول الرواقب املنطبق يف جنيف بغض النظر عن حمل معل ذها الزوج.
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 17التوصية 

لنظام املوظفني  امتثالً يتعني مراجعة ممارسة تديد اسحد الأدىن للمرقبا  الإجاملية للنظر يف منح بدل الزوج املعال 
 .ولحئته

. وس تحدد 2016ينارر  1. وأأعلنت أأهنا س توقف ذه  املامرسة الةدمية اسحالية اعتبارًا من لت الويبو ذه  التوصيةقب .121
أأذلية اسحصول ع ى مزااي الزوج املعال استنادًا اإىل حمل معل ذها الزوج وليس حمل معل املوظف العائل وفةًا لنظام 

 املوظفني ولحئته.

عانة الإُيار  اإ
عانة الإُيار س تكو 6/2013رمق  الإدار  ُذكر يف التعممي .122 ن مس تحةة اعتبارًا من اليوم الأول من اقفاق الإُيار أأن اإ

عانة الإُيار لفرتة  املس تحةة ادلف منحة الانتداب أأو من اليوم الأول التايل لفرتة الثاليني يومًا من  أأهيام أأقل. ويوافَق ع ى اإ
شهرًا يف املرة الواحدة. وعليه ينبغي قةدمي طلب جتديد س نو  ويتعني ع ى املوظفني ذكر أأ  قغري يف  12ل قتعدى 

يبا  أأن املعلوما  املةدمة يف الطلب السابق ل تزال سارية.  رشوط الإُيار أأو اإ

َّ  أأحاكم التعممي الإدار  وبعد التدقيق يف عرش حال  وجدان أأن .123  ب  ابنتظام ع ى النحو التايل:ل قت

الأدةل  ومل يوفروا اميف موعدذ 2013و 2012لعايم  طليب التجديد الس نوينييف مثاين حال ، مل يةدم املوظفون  "1"
 .الالزمة

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

 يف حالتني، مل قتوافر السجال  الالزمة دلمع متديد اقفاق الإُيار الأصيل أأو القفاق اجلديد يف امللفني املعنيني. "3"

ُيار يف يونيو املنتفعة ابإ أأعلنت الويبو أأهنا أأجر  اس تعراضًا شاماًل مجلي  اسحال  ف .124 ىل  2014عانة اإ عدم نظرًا اإ
جراء الاس تعراض الس نو  لإعانة الإُيار يف عايم  ، اس ُتمكلت مجي  الطلبا  2015. ويف مارس 2013و 2012اإ

عانة الإُيار مبا يامتىش م  نظام املوظفني ولحئته. وطبةًا لةانون الالزتاما  السويرس ، جتدَّ  د اقفاقا  الس نوية لتجديد اإ
هناء العةد قبل يالية أأشهر من حلول أأجهل الس نو .الطرفني الإُيار قلةائيًا لك س نة ما مل حيصل أأ  من  خطار ابإ  ع ى اإ

عانة الإُيار يف يونيو  ننا نةدر ما أأجرقه الويبو من اس تعراض شاملواإ  .125 وننصحها مبواصةل  2014مجلي  حال  اإ
جراء ذها الاس تعراض بصورة منتظمة.  اإ

 18التوصية 

عانة الإُيار بصورة منتظمة ميكن متابعة أأحاكم التعمامي  الإدارية املتعلةة  .ابإ

عانة الإُيار  قبلت الويبو ذه  التوصية .126 ل حبيث قتوقف اإ  قلةائياً وأأعلنت أأن نظام ختطيط املوارد املؤسس ية س يعدَّ
ضافية سرتهتن بتةدمي طلب  عانة اإ  مشفوع جبمي  الواثئق الالزمة. جتديدبعد مرور عام علهيا وأأن أأ  اإ
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 بدل اللغة
ىل موظفي فئة ااخدما  العامة اذلرن ُيتازون امتحااًن يثبتون، 1-10-3 للةاعدةطبةًا  .127  فيه ُيوز أأن يُدفَ  بدل لغة اإ
ُيب ع ى املوظف أأن  أأخرىل يُدفَ  البدل عن لغة املوظف الأصلية ول عن أأ  لغة حمددقني. ويف لغة أأو لغتني  هتمكفاء

قةااًن اتمًا حبمك قعيينه. حيصلون ع ى بدل لغة أأن خيضعوا ملزيد من الامتحاان  ني اذلرن وُيوز أأن يُطلَب من املوظف يتةهنا اإ
قةاهنم للغا  اليت حيصلون عهنا ع ى البدل. يبا  اس مترار اإ  يف فرتا  زمنية ل قةل عن مخس س نوا  من أأجل اإ

لةد اس تعرضنا حال  مثاين موظفني حيصلون ع ى بدل لغة للتحةق من خضوع ذؤلء املوظفني ملزيد من  .128
ضافة اإىل الامتحاان  قةاهنم للغا  املعنية. واإ يبا  اس مترار اإ ذكل، المتس نا معلوما  عن اسحال  اليت خضعت  من أأجل اإ

 لس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة واليت نُةل فهيا املوظف املعين أأو عنّيِ يف وظيفة جديدة قتطلب الإقةان التام للغة.

قةان اللغة نظرًا اإىل ع ى رضورة ااخ الياً وأأعلنت الويبو أأهنا ل تشدد ح .129 ضافية لإيبا  اس مترارية اإ ضوع لمتحاان  اإ
لزامية ملواصةل  بدل اللغة.  منحأأن الةاعدة تس تخدم عبارة "ُيوز أأن يُطلب من" أأ  أأن ذه  الامتحاان  الإضافية غري اإ

جراء أأ  اس تعراض يف اسحال  اليت  قةان منصب جديُنةل فهيا موظف أأو يعنيَّ يف وأأقر  املنظمة بعدم اإ يد حيمت عليه اإ
قةااًن اتمًا حبمك قعيينه  وأأن ذؤلء املوظفني اس متروا يف اسحصول ع ى البدل. اللغة اإ

 مينح سلطة قةدررية. ل ونرى أأن اس تخدام عبارة "ُيوز أأن يُطلب من" يف الةاعدة .130

 19التوصية 

 نويص مبا ييل:

ضا اأأ( خضاع املوظفني اسحاصلني ع ى بدل لغة لمتحاان  اإ قةاهنم املس متر للغة؛ُيوز اإ  فية لإيبا  اإ

قةان  اب( جراء اس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة عندما يُنةل أأو يعنيَّ املوظف يف منصب جديد حيمت عليه اإ يتعني اإ
قةااًن اتمًا حبمك قعيينه.  اللغة اإ

ىل ق  .131 ثبيط املوظفني أأعلنت الويبو أأهنا تشج  حراك املوظفني ادلاخيل وس يؤد  وقف بدل اللغة يف ذه  اسحال  اإ
قةان اللغة  الوظيفي اذلرن يبحثون عن فرص للنةل عادة اختبار اإ ن طلب اإ دارايً  معرقلادلاخيل، واإ . وأأكد  وملكف اإ

مجموعة التعويضا  املشرتكة ل قواعدذا وممارساهتا ااخاصة ببدل اللغة مبا يامتىش م  نتاجئ اس تعراض الويبو أأهنا س تعدِّ 
 املوظفني. نظامد يتطلب قعديل اذل  ق ملنظومة الأمم املتحدة

 العمل الإضايف

جازة  .132 حيق ملوظفي فئة ااخدما  العامة اذلرن رلُكَّفون ابلعمل أأك ر من أأ  أأس بوع معل عاد  أأن حيصلوا ع ى اإ
ع ى أأن قُمنح الإجازة فور سامح مةتضيا   3-12-3. وقن  الةاعدة قعويضية، أأو ُيوز هلم اسحصول ع ى أأجر اإضايف

ذا أأيبت املرشف ع ى املوظف أأن مةتضيا  العمل ل العمل بهكل  ع ى أأل متر س تة أأشهر ع ى ذها العمل الإضايف. واإ
جازة قعويضية خالل ذه  املهةل الزمنية البالغة س تة أأشهر، حيصل املوظف ع ى قعويض نةد  عن ذها  تسمح مبنح اإ

فون من بلوغ طلبا  العمل الإضايف يف أأ  أأن يتأأكد املرش  75/2012 رمق العمل الإضايف. ويةتيض التعممي الإدار 
دارة املوارد البرشية يف موعد أأقصا  الساعة السادسة مساًء من يوم امجلعة من الأس بوع املعين. ىل اإ  أأس بوع اإ
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ابملئة من العمل  33ابملئة و 55ابملئة و 74، أأدى موظفو ااخدمة العامة حنو 2014و 2013و 2012ويف عام  .133
ع ى  تثال للتعممي الإدار حال  خالل الفرتة املهكورة، لحظنا عدم الام  عرشعد اس تعراض الإضايف ع ى التوايل. وب

 النحو املبني أأدان :

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

جازة قعويضية. ومل يوجد اترخي ع ى الاس امترة يشري اإىل صدور ويف مثاين حال ، عوِّ  "2" ض العمل الإضايف نةدًا ل اإ
 شهادة املرشف بعدم سامح مةتضيا  العمل ابلنتفاع ابلإجازة.

ىل قةلي  ملحوظ يف تاكليف ساعا  العمل الإضافية يف عام ىهجود أأدمن  هبهلت وأأعلنت الويبو أأن ما .134 . 2014 اإ
ىل الإجازا  التعويضية يعزى اإىل عبء العمل الكبري يف بعض الأقسام/الإدارا . وأأوحضت أأن سبب عدم  اللجوء اإ

 20التوصية 

 .ز الضوابط ادلاخلية لضامن الامتثال التام ملتطلبا  التعممي الإدار  ااخاصة ابلعمل الإضايفنويص بأأن قعزَّ 

دارية وموافةة مس بةة. قبلت الويبو ذه  التوصية .135  وأأعلنت أأن العمل الإضايف خيض  ملعايري حمددة ورقابة اإ

 بدل الوظيفة ااخاص

ىل أأ  موظف يعمل مبوجب ، 11-3طبةًا للامدة  .136 يُدفَ  بدل وظيفة خاص ل يدخل يف حساب املعاش التةاعد  اإ
د املدة أأو دامئ أأو مس متر يُطلَب منه أأن يتوىل مؤقتًا مسؤوليا  وواجبا  وظيفة شاغرة يف رقبة أأع ى من رقبة  عةد ُمحدَّ

الوظيفة اليت يشغلها. ويُدفَ  ذها البدل اعتبارًا من التارخي اذل  قوىل فيه املوظف ملدة س تة أأشهر متواصةل اكمل واجبا  
ليه. ل يف ظروف  12ول يؤذن بأأ  متديد للبدل لأك ر من  الوظيفة ذا  الرقبة الأع ى، اليت ُأس ند  اإ اس تثنائية، شهرًا اإ

ول قتجاوز فرتة ذها المتديد  الانهتاء من الإجراءا  الإدارية لشغل الوظيفة الشاغرة.ع ى سبيل املثال يف حاةل عدم 
 شهرًا يف أأ  حال من الأحوال. 12

يسةط حق املوظف يف اسحصول ع ى أأ  بدل أأو منحة أأو أأ  مبل  أ خر ين  عليه نظام ، 22-3وطبةًا للامدة  .137
 ولحئته بعد مرور س نتني من اترخي اس تحةاق املوظف هل، ما مل يُن  ع ى خالف ذكل.املوظفني 

 التالية: املشالك ، قبيَّنت 2014-2012وبعد اس تعراض مخس حال  لبدل الوظيفة ااخاص خالل الفرتة  .138

بدل وظيفة  واس متر يف اسحصول ع ى 2013منه ينارر  من رقبته اس متر موظف يف قأأدية همام وظيفة أأع ى رقبة "1"
دارة املوارد البرشية أأن نطاق ااخدمة احملدد يتطلب املزيد من التوضيح وأأهنا 2013خاص منه يوليو  . وأأعلنت اإ

 غري مس تعدة لإطالق مسار التعيني لوظيفة حمددة الأجل.

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

دارة املوارد البرشية الأولوية ملسار الاختيار، ولكن ل  .139 وأأعلنت الويبو أأنه عندما قطلب الإدارة املعنية قعيينًا، قويل اإ
منا عقنجم املشلكة  ذ من غري املعةول أأن عن قأأخر التعيني ذاقه واإ قلزتم املنظمة مبوجب ن قأأخر اس هتالل مسار التعيني. اإ

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

ل  طالق مسار التعيني لوظيفة ما اإ اس تعراض الةوى العامةل، ل قنظر الويبو يف وض  منوذج أأك ر مرونة سحشد املوارد واإ
ذا تةةت من وجود حاجة  جل.الأ طويةل  اإ

 21التوصية 

شهراً  12وأأن قأأذن بمتديد بدل الوظيفة ااخاص مبا يتجاوز  12-3و 11-3ينبغي للويبو أأن قتب  بدقة أأحاكم املادقني 
 مبوجب ظروف اس تثنائية.

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

 قضااي الغش الفعيل والغش الافرتايض

اليت قدهما مكتب مدرر شعبة التدقيق ادلاخيل  ااخاصة ابلغش الفعيل والغش الافرتايضتليل املعلوما   بنيَّ  .141
ُُ الاغش والمن الغش أأن يالث حال  جديدة  الإدارية والرقابة ىل  حالتانوأأغلةت  ،2014لت يف عام فرتايض  نظرًا اإ

 الغشأأو  الفعيل الغشمن ، بل  عدد اسحال  املفتوحة 2014ديسمرب  31 وحىت .الدعاءا  املةدمةل ادلامعةغياب الأدةل 
 .حال  املزعوم أأرب 

 اس تعراض التدابري اليت اختههتا الإدارة بشأأن التوصيا  السابةة

 من ذها التةررر. املرفق الثايناملالية( يف  املراجعةقنفيه الويبو قوصيا  مراج  اسحسااب  ااخار ي اترد حاةل  .142

فصاحا  الإدارة   واسحسااب  املدينة واملمتلاك شطب ااخسائر من النةد  –اإ

َّه وفةًا  .143 من الالحئة املالية، َُّلت املنظمة ااخسائر  8.106 من النظام املايل والةاعدة 4.6 للامدةذكر  الإدارة أأن
 :2014ديسمرب  31خالل العام املنهتيي يف  التالية

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

 ن مدفوعا  مةابل عخسائر صغرية أأخرى ع ى مدار الس نة جنمت، يف املةام الأول،  وتكبد  املنظمة
 فرنك سويرس ؛ 20 759.41اسحسااب  املدينة وبلغت قميهتا الإجاملية 

   جاميل املبال  احملسوبة ع ى املنظمة فامي خي دارة اسحسااب  ااخاصة للمساذام  الطوعية وبل  اإ اإ
 .2014فرنك سويرس  خالل عام  20 935.90

 

 شايش اكنت شريما

 العام للهند املراقب املايل ومراج  اسحسااب 

 مراج  اسحسااب  ااخار ي

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

 املرفق الثاين

 ااخارجية للحسااب  املنبثةة عن املراجعةتوصيا  لل حاةل قنفيه الويبو 

 املالحظا  رد الإدارة التوصية املراجعة

دارة أأن قنظر يف  مراجعة مالية ميكن لالإ
صياغة س ياسة مناس بة 
مبا لإدارة النةدية وااخزانة، 

 طبيقيف ذكل الةروض، وق 
الس ياسة لتحسني  ذه 

 الإدارة املالية.

أأعد متصصصون خارجيون 
يف شؤون ااخزانة س ياسة 
لإدارة النةدية وااخزانة يف 

وقدموذا  2014أأوائل عام 
ىل الويبو. وبعد بضعة  اإ

أأسابي ، أأبلغت السلطا  
أأهنا لن  السويرسية املنظمة

تمتكن من ال ن فصاعدًا من 

يداع  دلى  هاموال أأ اإ
أأنه سيتعني السلطا  و 

حسب الأموال املودعة 
 .2015حبلول ديسمرب 

وينطو  ذها التطور ع ى 
جراء قغيريا   رضورة اإ

ملحوظة يف س ياسة 
الاستامثر وكهكل س ياسة 

خماطر الغري عند 
الاقتضاء، وترد 

طار  الس ياس تان يف اإ
س ياسة الإدارة النةدية 
وااخزانة. ونتيجة ذلكل، 

مت الويي ةة قّدِ
WO/PBC/22/19  ىل اإ

جلنة الربانمج واملزيانية يف 
والُتمست  2014سبمترب 

فهيا املشورة بشأأن قعديل 
س ياسة الاستامثر. فةرر  
جلنة الربانمج واملزيانية أأن 

قةدمي قطلب من الأمانة "
اقرتاح مفصل بشأأن نسخة 

منةحة من الس ياسة يف 
دورهتا املةبةل بعد أأن 

تس تعرضها اللجنة 
ة املعنية الاستشاري

 جار  التنفيه.
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 33الصفحة  C&AGاملراقب املايل للهند 

 املالحظا  رد الإدارة التوصية املراجعة

جراء ؛ ابلستامثر وجتزيذا واإ
دارة الأصول  دراسة بشأأن اإ

وااخصوم وقةدمي س ياسة 
استامثر منفصةل بشأأن 

متويل التأأمني الصحي بعد 
لهيا  فرتة ااخدمة وقةدميها اإ

بعد أأن تس تعرضها اللجنة 
ارية املعنية الاستش

". وُير  ابلستامثر وجتزيذا
حاليًا العمل ع ى مراجعة 

عداد س ياسة  الاستامثر واإ
س ياسة استامثر منفصةل 

خاصة بمتويل التأأمني 
الصحي بعد فرتة ااخدمة. 

وقعزتم اللجنة الاستشارية 
املعنية ابلستامثر عةد 

اجامتع أأو أأك ر م  خبري 
 خار ي أأو أأك ر.

ميكن أأن قنظر الويبو يف  مراجعة مالية
التحةق س نواًي من الأصول 

 الكبرية.ذا  الةمية 

اس تمكل التحةق الس نو  
من الأصول ذا  الةمية 
الكبرية داخليًا يف مايو 

 قنفيهًا لهه  التوصية 2014

 قُعترب التوصية ُمنفهة.

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

املاطر الةامئ وتديثه بغية 
وض  ُال  مالمئة 

للمخاطر وضوابط داخلية 
الوحدا  التشغيلية يف 

املفتةرة لتكل العنارص أأو 
اليت ُوضعت فهيا قكل 

 العنارص جزئيًا.

طار  ُوضعت البنية العامة/اإ
املتابعة العام وقضمن نسب 

 الإجناز التالية:

   اكمتلت الإررادا
 ابملئة 80بنس بة 

   اكمتل –النفةا 
مسار غري الرواقب، اكمتل 

 50مسار الرواقب بنس بة 
ىل املسارا  ابملئة انظرًا  اإ

اجلديدة يف وحدة املوارد 
 البرشية(

 اكمتلت ااخزانة 
   اكمتلت مسارا

اس تمُكلت البنية 
طار املتابعة العام  العامة/اإ

 ابملئة. 81بنس بة 

 جار  التنفيه.
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 املالحظا  رد الإدارة التوصية املراجعة

قفال  مالية أأخرى ااإ
اسحسااب  وغريذا( 

 ابملئة 60بنس بة 
  جامًل  80أأجنز اإ

ابملئة من 
 املسارا .

دارة أأن  مراجعة مالية ينبغي لالإ
تس تعرض تاكمل خمتلف 

الإدارة وحدا  نظام 
وأأن قضطل  مبا  املتاكمةل

عادة قصنيف  يلزم من اإ
للأصول وفةًا للس ياسا  

 احملاسبية املعلنة.

مل قرتقب أأية أ اثر ع ى 
البياان  املالية بسبب 

"املسائل" املهكورة يف ذه  
املراجعة. ول تزال ذناك 

بعض العيوب التةنية 
الصغرية يف وحدة الإدارة. 

ووجد  حلول لها وأأخطر 
فريق دمع نظام الإدارة 
املتاكمةل هبا. ومتكنت 

الويبو من التوفيق بني 
نظام الإدارة ودفرت الأس تاذ 

 العام.

 قُعترب التوصية ُمنفهة.

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

قدرجه بصورة املشاري  وأأن 
منفصةل يف البياان  املالية 

من أأجل تسني فهم 
املعامال  املتعلةة 

ابس تخدام ما ترامك من 
 فوائض/أأموال احتياطية.

نشاء  عرض موضوع اإ
احتياطي خاص اإىل جلنة 

الربانمج واملزيانية اليت 
قرر  ما ييل يف دورهتا 

الثانية والعرشرن اليت 
 عةد  يف سبمترب:

ىل اعرتفت  "1" ابسحاجة اإ
جراء اس تعراض  اإ

للس ياسا  ااخاصة 
 ابلأموال الاحتياطية

وصناديق رؤوس الأموال 
 العامةل؛

والمتست من  "2"
الأمانة تزويد جلنة الربانمج 

واملزيانية ابقرتاح س ياسة 
شامةل يتضمن تديد 

املس توى املس هتدف فامي 

 جار  التنفيه.
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 املالحظا  رد الإدارة التوصية املراجعة

خي  صايف الأصول، 
والاعتبارا  ااخاصة 
دارة الف ائض ابلس يوةل، واإ

املتاح فوق املس توى 
املس هتدف واس تخدامه 

والإبالغ عنه، م  مراعاة 
رشادا  ادلول  قعليةا  واإ

الأعضاء و قوصيا  
ذيئا  التدقيق والرقابة يف 

 ذها الصدد.

وعليه ومعاًل هبها الةرار، 
ىل ادلول  مت وييةة اإ قّدِ

 2015الأعضاء يف عام 
قتناول خمتلف جوانب 

اس تخدام الأموال 
 ة.الاحتياطي

نويص الويبو بأأن  مراجعة مالية
تس تعرض حاةل الطلبا  
غري املسددة رسوهما دلى 

ماكقب تسمل الطلبا  
وتسوية رسوم الطلبا  

املودعة فعال واملدرجة يف 
اسحسااب  اجلارية لنظام 
معاذدة التعاون بشأأن 
ىل  الرباءا  استنادًا اإ

اسحسااب  املدينة من أأجل 
الفعلية  بلورة املبال 

املس تحةة فامي خي  
الطلبا  املودعة بناء ع ى 

معاذدة التعاون بشأأن 
 الرباءا .

حللت الويبو اسحسااب  
اجلارية لنظام معاذدة 

التعاون بشأأن الرباءا  
جراء لتدورن  ووضعت اإ
البنود احملاسبية املالمئة 

لتةلي  رصيد اسحسااب  
املدينة لنظام معاذدة 

التعاون بشأأن الرباءا . 
عداد  ُّب  ذها الإجراء يف اإ واق
البياان  املالية املؤقتة لعام 

َّب  كهكل يف  2014 وس يت
عداد البياان  املالية  اإ

 2014ااخاصة بهناية عام 

لةد تةةنا من الإجراءا  
 ورأأينا أأهنا مالمئة.

 قُعترب التوصية ُمنفهة.

نويص الويبو بأأن قنظر يف  مراجعة مالية
احملافظة ع ى البياان  

احملاسبية املتعلةة ابلرسوم 
املسددة واملس تحةة فامي 

اس تحديت الويبو مهنجية 
سحساب املاكسب/ااخسائر 

احملةةة فامي خي  غري 
اسحسااب  املدينة بعمال  

ُحسبت املاكسب/ااخسائر 
نت يف  غري احملةةة ودّوِ

 .2014البياان  املالية لعام 
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 املالحظا  رد الإدارة التوصية املراجعة

خي  الطلبا  املودعة بناء 
ع ى معاذدة التعاون بشأأن 
الرباءا  ُمسعرة ابلعمال  
املس تخدمة يف لك طلب/ 

 مكتب تسمل طلبا .

غري الفرنك السويرس  
واملتعلةة بنظام معاذدة 

التعاون بشأأن الرباءا . 
وأأعد  طريةة حساب 

دراهجا يف البياان   بغية اإ
املالية ااخاصة بهناية عام 

2014. 

 عترب التوصية ُمنفهة.قُ 

نويص الويبو بأأن قنظر يف  مراجعة مالية
اس تعراض وتديث 

الافرتاضا  ادلميغرافية 
املتعلةة حبال  

التةاعد/دوران املوظفني 
واملعمتدة يف التةيمي 

الأكتوار  ملس تحةا  ما 
 بعد ااخدمة.

يت الافرتاضا   حّدِ
املتعلةة حبال   ادلميغارفية

التةاعد ودوران املوظفني 
وأأدجمت يف التةيمي 

تأأمني الصحي الأكتوار  لل 
ما بعد ااخدمة، يف فرتة 

ىل الوطن  .ومنح العودة اإ

يت الافرتاضا   حّدِ
 ادلميغارفية.

 قُعترب التوصية ُمنفهة.
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 ردود الإدارة ع ى قوصيا  مراج  اسحسااب  ااخار ي

 1التوصية 

 أأن قعجل مسار تسوية املطالبا  العالةة دلى سلطا  الرضائب الأمرركية. ميكن للويبو

 الرد

م سلطا  الرضائب الأمرركية التفاصيل  ىل أأن قةّدِ أأحاطت الإدارة علامً ابلتوصية ولكهنا قؤكد أأن مسار التسوية لن يُس تمكل اإ
 ظمة.الاكفية عن معليا  الاسرتداد اليت انتفعت هبا املن

 2التوصية 

أأن قفصح عن قفاصيل أأصول الرتاث اليت تشمل املصنفا  الفنية يف مالحظا  البياان  املالية وأأن قتخه  ميكن للويبو
 التدابري الالزمة لتعزرز نظمها الأمنية بغية من  فةدان أأ  من ذه  الأصول.

 الرد

أأصول الرتاث أأو املصنفا  الفنية. ول قتطلب ذه   رضورة قةييدقن  املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام تديدًا ع ى عدم 
ضافة اإىل ذكل، أأشار  فرقة معل الأمم املتحدة بعدم  املعايري الإفصاح عن أأصول الرتاث اليت مل قةيَّد يف البياان  املالية. واإ

دارة الويبو علامً ابلتوصية وقةرتح مناقشة مسأأةل أأصول الرتاث خالل  قةييد اصول الرتاث يف البياان  املالية. وأأحاطت اإ
ضافة املزيد من التفاصيل 2015الاجامتع املةبل لفرقة معل الأمم املتحدة املزم  عةد  يف أأكتوبر  ماكنية اإ . وسيُنظر بعدئه يف اإ

فصاحا  البياان  املالية لعام   .2015يف اإ

دارة الأصول، س ُيعهد مبسؤولية مجموعا  املصنفا  الفنية اإىل  دار  جديد بشأأن اإ شعبة البىن التحتية وبعد نرش قعممي اإ
 وستُنفَّه قدابري خمتلفة تشمل قعزرز نظم الأمن. للمباين

 3التوصية 

عداد قةررر عن أأداء الربانمج قبل اختتام املراجعة املالية أأو أأ  ن قوحض أأس باب الاختالف بني ميكن للويبو أأن قنظر يف اإ
 من املعايري احملاسبية ادلولية للةطاع العام. 24املزيانية والةمي الفعلية الواردة يف البياان  املالية وفةًا للمعارر 

 الرد

دراجه يف قةررر أأداء الربانمج خالل املراجعة املالية. م مرشوع وييةة عن أأس باب التبارن يف املوارد بغية اإ  س يةدَّ

 4ية التوص 

ىل تصيل الرسوم من ماكقب امللكية الفكرية يف الوقت املناسب.  ميكن للمكتب ادلويل أأن ينظر يف تكثيف هجود  الرامية اإ

 الرد

حاةل رسوم الإيداع ادلويل  املكتب اسحكويم الصيين للملكية الفكريةما انفك املكتب ادلويل يتواصل م   ابنتظام بشأأن اإ
ذ  2015وأأحرز املكتب الصيين قةدمًا ملحوظًا ومنتظامً يف ذها الصدد ولس امي منه بداية عام  واملناوةل يف الوقت املناسب. اإ
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ىل يالية أأشهر ما يعّد تس نًا كبريًا مةارنة ابلفرتة ذاهتا من عام  ن املكتب ادلويل ملزم 2014اخنفض متوسط همةل الإحاةل اإ . واإ
ىل املزيد من التةدم يف املس تةبل. مبواصةل العمل م  املكتب الصيين يف ذها الصدد وميكن  التطل  اإ

 5التوصية 

ميكن للويبو أأن قواصل حبث س بل اسحد من التأأخريا  ع ى مس توى املرشوع فضاًل عن مس توى حمفظة املشاري  يف قنفيه 
ىل ادل م اإ جناز املرشوع وفةًا للجدول الزمين احملدد اذل  س يةدَّ ول الأعضاء يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية حبيث يتس ىن اإ

 .2015سبمترب 

 الرد

ستبهل الويبو قصارى هجدذا للحد من التأأخريا  ع ى مس توى املرشوع فضاًل عن مس توى حمفظة املشاري  يف قنفيه نظام 
ل. وم  ذكل، ستس متر الويبو  جناز املشاري  املتبةية وفةًا للجدول الزمين املعدَّ ىل اإ ختطيط املوارد املؤسس ية وستسعى جاذدة اإ

ىل التغري الهام اذل  طلبته الإدارة لتنفيه نظم ختطيط املوارد املؤسس ية  يف ترجيح التلكفة واجلودة ع ى اجلدول الزمين نظرًا اإ
 بنجاح.

 6التوصية 

دارة الواثئق حبيث حُيتفظ جبمي  الواثئق املتعلةة ابملرشوع يف ماكن واحد.  ميكن للويبو أأن قعزز نظام اإ

 الرد

دارة ستس متر الويبو يف اس ت قامة نظام اإ خدام نظام التوييق اسحايل والأدوا  اسحالية اليت حةةت الغرض املنشود مهنا. ودلى اإ
( مبوجب خطة مبادرة رأأساملية لإدارة تكنولوجيا املعلوما  والقصال ، س تكون حمفظة ختطيط ECMاحملتوى املؤسيس ا

 املوارد املؤسس ية أأوىل معمتد  ذها النظام.

 7التوصية 

لويبو أأن قتخه قدابري ملواصةل قعزرز مهنجية حساب التاكليف حبيث ينعدم الاختالف الكبري بني التلكفة املمزينة ميكن ل
 والتلكفة الفعلية للعنارص الفردية ع ى مس توى احملفظة.

 الرد

والتاكليف الفعلية للعنارص الفردية. ولكن ُيب  ستس متر الويبو يف ضامن انعدام أأ  اختالف ملحوظ بني التاكليف املمزينة
الإقرار ابس تحاةل انعدام قكل الاختالفا  فامي خي  تاكليف املشاري  املنفَّهة ع ى عدة س نوا  مثل ختطيط املوارد املؤسس ية 

طار قةررر ختطيط املوارد ىل قغري افرتاضا  التصطيط واسرتاقيجيا  التنفيه. وس تعرض الويبو، يف اإ املؤسس ية لعام  نظرًا اإ
براز ال اثر املرتقبة ع ى خمتلف بنود وأأبواب  2015 جناز املشاري  املتبةية بغية اإ ية خت  اإ ىل ادلول الأعضاء، مزيانية حمدَّ م اإ املةدَّ

ل. عداد التةررر واجلدول الزمين املعدَّ  التلكفة بناء ع ى التةدم احملرز حىت اترخي اإ
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 8التوصية 

خمتلف أأحصاب املصلحة أأن قض  خطة معل حمددة الأجل لإعداد التةاررر املصصة/قةاررر ميكن للويبو أأن قتواصل م  
 الاس تثناءا .

 الرد

ستس متر الويبو يف التعاون ع ى حنو وييق م  مجي  أأحصاب املصلحة. وذلا فس ُتعةد اجامتعا  شهرية لتحديد متطلبا  التةررر 

 وقوضيحها وترقيهبا حبسب الأولوية.

 9توصية ال 

دارة العةود ومتابعهتا ميكن جناز املشاري  وااخدما  بسالسة ويف الوقت املناسب من  للويبو أأن قعزز أ لياهتا ااخاصة ابإ بغية اإ
 خالل تديد مراحل للتنفيه وزايدة الواثئق املتعلةة بتغيري العةود.

 الرد

ل قنفيهذا س يويَّق ويُهَكر يف عةد ستتحةق الويبو من أأن أأ  قغيري مةبل خي  مرشوع أأو خدمة متعاقد علهيا وُحدد  مراح
ل م  املزود.  معدَّ

 10التوصية 

 ميكن للويبو أأن قنظر يف قوييق مربرا  عدم وض  خطط مرحلية يف املس تةبل.

 الرد

طار أأ  واثئق جديدة لبدء مرشوع ختطيط للموارد املؤسس ية، أأية مراعاة اخصائ  املرشوع املعين  ِّق الويبو، يف اإ س توي
 كعدم وض  خطط مرحلية. PRINCE2مبوجب مهنجية 

 11التوصية 

ىل حدود تمل املاطر للمشاري  وخمتلف مراحل التنفيه.  ميكن للويبو أأن قنظر يف الإشارة رصاحة اإ

 الرد

دارة املوارد املؤسس ية  ن اكنت مضنية، يف اإطار واثئق بدء مرشوع ختطيط اإ ِّق الويبو مجي  حدود تمل املاطر، واإ س توي
 املةبةل.
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 12صية التو 

دارة املوارد املؤسس ية  جراء تليل سحساس ية املسائل املثارة خالل اجامتع جملس املرشوع/مكتب اإ ميكن للويبو أأن قنظر يف اإ
ىل أأمهيهتا.  استنادًا اإ

 الرد

جملس  اس تحديت الويبو تلياًل سحساس ية الةضااي ممزيَّ ابلألوان كجزء من التةررر الشهر  سحاةل حمفظة املشاري  بغية مساعدة
دارة احملفظة وغري  ع ى قراءة الوييةة وقوضيح أأولواي  املسائل الواجب معاجلهتا والرتكزي علهيا. وستشج  الويبو املرشوعا   اإ

جراء تليل اسحساس ية ذاقه والإبالغ عن املشالك  احملددة ااخاصة هبا.  الفردية ع ى اإ

 13التوصية 

ىل مجعيا  ادلول الأعضاء كجزء من قةررر  ميكن للويبو أأن قنظر يف قةدمي قةررر عن قةيمي أأداء هجة التنفيه الرشركة ااخارجية اإ
 مرحيل عن قنفيه نظام التصطيط الشامل للموارد املؤسس ية.

 الرد

 2015أأدرجت الويبو جزءًا عن أأداء هجا  التنفيه الرشركة ااخارجية يف التةررر املرحيل لتصطيط املوارد املؤسس ية لعام 
ىل ا م اإ  دلول الأعضاء.املةدَّ

 14التوصية 

 ميكن للويبو أأن قتوقف عن متويل أأقساط التأأمني ااخاصة ابسحوادث ااخارجة عن ااخدمة.

 الرد

 .2016ينارر  1سيتوقف المتويل اعتبارًا من 

 15التوصية 

 ميكن للويبو أأن قعجل مسار تديث نظام تكنولوجيا املعلوما  امتثاًل لالحئة املوظفني.

 الرد

 نظام ختطيط املوارد املؤسس ية جاٍر.قنفيه 

 16التوصية 

اتحة الوقت الاكيف لإعداد مسار قنافيس ع ى وظيفة  د فهيا العةود املؤقتة دون مسار قنافيس بغية اإ نويص يف اسحال  اليت متدَّ
ملالءمة الوصف حمددة الأجل، أأن تُشغَل الوظائف من خالل مسار الاختيار التنافيس مبكرًا وأأن قوىل العناية الالزمة 

 الوظيفي قفاداًي لأ  قأأخري.

 الرد

 ستنفَّه ذه  التوصية وقصبح سارية فورًا.
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 17التوصية 

 يتعني مراجعة ممارسة تديد اسحد الأدىن للمرقبا  الإجاملية للنظر يف منح بدل الزوج املعال امتثاًل لنظام املوظفني ولحئته.

 الرد

 . وأُخطر املوظفون بهكل.2016ينارر  1بارًا من ستنفَّه ذه  التوصية وقصبح سارية اعت 

 18التوصية 

عانة الإُيار بصورة منتظمة.  ميكن متابعة أأحاكم التعمامي  الإدارية املتعلةة ابإ

 الرد

 نُفه  ذه  التوصية.

 19التوصية 

 نويص مبا ييل:

قةاهنم اأأ( ضافية لإيبا  اإ خضاع املوظفني اسحاصلني ع ى بدل لغة لمتحاان  اإ متر للغة؛ ُيوز اإ  املس 

قةان اللغة  اب( جراء اس تعراض ملواصةل منح بدل اللغة عندما يُنةل أأو يعنيَّ املوظف يف منصب جديد حيمت عليه اإ يتعني اإ
قةااًن اتمًا حبمك قعيينه.  اإ

 الرد

 س يجرى اس تعراض شامل لبدل اللغة م  مراعاة اإصالحا  نظام التعويضا  يف الأمم املتحدة.

 20التوصية 

 بأأن قعزز الضوابط ادلاخلية لضامن الامتثال التام ملتطلبا  التعممي الإدار  ااخاصة ابلعمل الإضايف.نويص 

 الرد

 نُفه  ذه  التوصية.

 21التوصية 

شهرًا مبوجب  12وأأن قأأذن بمتديد بدل الوظيفة ااخاص مبا يتجاوز  12-3و 11-3ينبغي للويبو أأن قتب  بدقة أأحاكم املادقني 
 .ظروف اس تثنائية

 الرد

 ذه  التوصية قيد التنفيه.
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 2014 بيان عن الرقابة ادلاخلية لس نة

 نطاق املسؤولية

يّل من مسؤولية وخباصة مبوجب منظمة العاملية للملكية الفكرية االويبو( ل ل  اً عام اً بصفيت مدرر  أأقوىل، ووفةًا ملا أأس ند اإ
 الإبةاء ع ى نظام رقابة مالية داخلية يضمن ما ييل: ،اد( من النظام املايل ولحئته8.5 املادة

 ظامية معليا  قبض مجي  أأموال املنظمة ومواردذا املالية الأخرى، وحفظها والترصف فهيا؛ن "1"

أأو  ،اليت قةّرذا امجلعية العامة ،عامتدا  أأو الأحاكم املالية الأخرىاقفاق الالزتاما  والنفةا  م  الاو  "2"
 ؛استامئنية حمددةم  الأغراض والةواعد املتعلةة بصناديق 

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

 الغرض من نظام الرقابة ادلاخلية

دارة ُصِّم نظام الرقابة ادلاخلية للحد من خماطر عدم   قكلتةيق غااي  املنظمة وأأذدافها وما يتصل هبا من س ياسا ، واإ
ىل  املاطر وليس الةضاء علهيا. ومن مثَّ ل يعدو ذها النظام كونه ضاماًن معةوًل وليس ُمطلةًا لتحةيق الفعالية، وذو يستند اإ

دار  معليةٍ  مة لتحديد املاطر الرئيس ية وقةيمي طبيعهتا ومداذا واإ  .بطريةة اقتصاديةوفعالية و  كفاءةهتا بجارية ُمصمَّ

مة  معليةالرقابة ادلاخلية قُعد و  يضطل  به لك من الهيئا  الإدارية واملدرر العام والإدارة العليا وموظفني أ خررن، ويه ُمصمَّ
 لتكون ضاماًن معةوًل لتحةيق أأذداف الرقابة ادلاخلية التالية:

 الأصول،صون و  كفاءهتاو  العمليا  فعالية 

 ،ومويوقية التةاررر املالية 

 ةةطبَّ والةواعد املُ مواد والامتثال لل. 

جراء يُتَّخه يف مواعيد معيّ ، ع ى املس توى التشغييل، جمرّ ل ميثّل وذلكل فاإن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية  نة، بلد س ياسة أأو اإ
حراء مس متر  ذو الرقابة ادلاخلية لضامن تةيق الأذداف املهكورة  معليا يُضطل  به ع ى مجي  مس تواي  املنظمة من خالل اإ
 أ نفًا.

حىت و  2014 ديسمرب 31ع ى الس نة املنهتية يف  ،أ نفاً  كام يه ُمبيَّنة ،الويبو للرقابة ادلاخلية معليا وينطبق بياين ذها عن 
 .2014 اترخي اعامتد بياان  املنظمة املالية لس نة

طار الرقابة دارة املاطر واإ  اإ

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

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

دارة املاطر أأول قةررر نصف س نو  لإدارة املاطر يف الويبو يف جلس ته الثالثة يف أأغسطس  . وع ى 2014واس تعرض فريق اإ
اُعةد ما مجموعه ست جلسا (، اس تعرض ذها الفريق ورصد ابنتظام  2014مدار اجللسا  الأخرى اليت ختللت عام 
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 للويبو واملاطر الرئيس ية اليت قواهجها املنظمة يف قنفيه نتاهجها املرقةبة. كام اس تعرض الفريق مجي  الواثئق الواردة الوض  املايل
 أأعال  وأأجازذا.

وشدد ع ى أأمهية قدرة الويبو التنظميية ع ى مواهجة املاطر.  2014يف أأوائل عام  منسق شؤون اس مترارية الأعامل وعنّيِ 
صدار س ياسة مواهجة املاطر التنظميية فضاًل عن اسرتاقيجية يف أأوائل عام وُأحرز قةدمًا كبري   .2015ًا يف ذها اجملال تلكل ابإ

ل قطبيق جديد لإدارة املاطر يف أأكتوبر  يضم مجي  املعلوما  عن املاطر الأمنية ومجي  املاطر الربانجمية  2014وفّعِ
لهيا مجلي  الةطاعا   من خالل منسةي املاطر الةطاعية. واس ُتخدم النظام دلمع املسار الثاين والتنظميية وأأقيح النفاذ اإ

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

 معنيةجلنة استشارية  ،الس ياسة تكلوفةًا ل  ،س ياسة الويبو لالستامثرا . وُأنشئت، 2011 يف عام ،أأقرَّ  امجلعيا و 
يّل قةاررر عن أأ  خروج عن  لضامناستامثرا  الويبو يك ترصد ابلستامثرا    قكلاتساقها م  الس ياسة املهكورة، وترف  اإ

جراءا  معاجلته. وقد ظلّ   .2014 وض  الويبو النةد  سلاميً طوال عام الس ياسة وأأس بابه واإ

جراءا  الرشاء املناس بة.ول قفتأأ جلنة اس تعراض العةود تس تعرض حال  الرشاء الوجهية وق يّل الإرشادا  عن اإ  ةدم اإ

 اس تعراض الفعالية

 يف اس تعرايض لفعالية نظام الضوابط ادلاخلية مبا ييل يف املةام الأول: لةد اسرتشدُ  

  كبار املدرررن، وخاصة نواب املدرر العام ومساعدو ، اذلرن يضطلعون بأأدوار هممة ويتولون املسؤولية عن
لهيم. وقعمتد قنوا  املعلوما  يف املةام الأول ع ى النتاجئ املرقةبة ، والأداء، وأأنشطة ُشَعهبم، واملوارد املس ندة اإ

 الاجامتعا  ادلورية اليت يعةدذا فريق الإدارة العليا.

  ااخطااب   قكلمن خطااب  المتثيل الإدار  اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس يون. وقةرُّ  ضامنوأأحصل ع ى
أأنظمة قعمل بشلك جيد وأ لية للرقابة ادلاخلية وض  وصون  أأن يمت، ع ى مس توى الربامج، يف مبسؤوليهتم

 .اأأو اكتشافهو/تريم اإىل عرض حال  الغش والأخطاء الكربى 

  ىل املنظمة وموظفهيا بشأأن رئيس مكتب و رشادا  ونصاحئ قبةى طي الكامتن اإ م اإ الأخالقيا  اذل  يُةّدِ
ذاكء الوعي ابلأخالقيا  والسلوكيا  املسؤوةل يف التعامل م  الإحال   الأخالقيا  ومعايري السلوك، ويتوىل اإ

 املصاحل، قضارباملتعلةة مبزامع السلوكيا  غري الأخالقية، مبا يف ذكل 

  وع ى قةياميهتا وخدماهتا اليت قةدهما ادلاخيل  ر التدقيققةارر اليت أأعمتد ع ى لرقابة ادلاخليةاوشعبة
ىل اللجنة الاستشارية املس تةةل للرقابة. وقتضمن  التةاررر  قكلالاستشارية، ويه قةدم قةارررذا أأيضًا اإ

ة وما ررقبط بهكل من همام معلوما  مس تةةل وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ادلاخلي
 الرقابة الإدارية.

  مالءمة وفعالية ضامان لدلول الأعضاء عن  ، طبةا لختصاصاهتا،اللجنة الاستشارية املس تةةل للرقابةوقوفر
صدار الإدارة، يف ضوابط ادلاخلية ال يف الويبو. وترشف اللجنة ع ى أأداء معلية التدقيق من خالل رصد اإ

قُطل  قكل وأأخريًا فعاةل ومالمئة ع ى قوصيا  التدقيق ورصد قنفيه قكل التوصيا . الوقت املناسب، لردود 
ىل امجلعية العامة، جلنة الربانمج واملزيانيةادلول الأعضاء ابنتظام ع ى معلها وقةدم قةاررر س نوية اإىل اللجنة   واإ

 ،ووحدة التفتيش املشرتكة ملنظومة الأمم املتحدة 
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 ىل امجلعيا ، ،ومراج  اسحسااب  ااخار ي  اذل  تُرَسل قعليةاقه اإىل جلنة الربانمج واملزيانية واإ

 .ومالحظا  الهيئا  الإدارية 

 امتةااخ

ن الرقابة ادلاخلية الفعاةل ماكنية التحايل علهيا  –ع ى نةائ  ، أأاي اكن مس توى الإحاكم يف قصمميها، قنطو  اإ ومن مثَّ  –مهنا اإ
 قغرّي  بسببفعالية الرقابة ادلاخلية م  مرور الوقت  ختتلف. وعالوة ع ى ذكل، قد معةول ضامانسوى  قوفرأأن  ال ميكهن

 الظروف.

من الأمور البالغة  أأن ركون "الانطباع السائد" رساةل واحضة مفادذا أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة أأمضُن، بصفيت مدررا عاما،و 
خالل العام، وبضامن قد ياُلحظ يف الضوابط ادلاخلية  موطن ضعفالأمهية ابلنس بة للمنظمة وأأان ُملزم ابلتصد  لأ  

 ادلاخلية. تسني نظام الضوابطيف س مترار الا

يّل من معلوما  علمي أأس تنتج، ع ى حد وبناًء ع ى ما قةدم ، أأنه ل قوجد مواطن ضعف جوذرية من شأأهنا أأن متن  وما ورد اإ
مسائل ابرزة يلزم ذكرذا يف  أأن بياان  املنظمة املالية، ولمراج  اسحسااب  ااخار ي من قةدمي رأأ  غري مشفوع بتحفظ بش
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