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 البرنامج والميزانيةلجنة 
 

 الحادية والعشرونالدورة 
 2013 سبمترب 13ٕاىل  9جنيف، من 

 
 

 تقرير من مراجع الحسابات الخارجي

 من ٕا�داد أ�مانة 

.1 :�ش�متل هذه الوثيقة �ىل العنارص التالية 

تقر�ر ُمراِجع احلسا�ت املس�تقل ا�ي حيتوي �ىل رٔأي مراجع احلسا�ت اخلار� �شأٔن البيا�ت املالية  "1"
 ؛2012د�سمرب  31للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس�نة املنهتية يف 

م 2012 املالية للس�نة اخلار� احلسا�ت ُمراِجع تقر�رو  "2"  العامة للجمعية وامخلسني احلادية ا�ورة ٕاىل املُقد�
ل التقر�ر" �مس ٔأيضاً  املعروف( للويبو  اخلار� احلسا�ت ملراجع الرئيس�ية التوصيات التقر�ر هذا ويتضمن"). املُطو�
 ؛2012/2013ل الس�نة �ال أ�جريت اليت الثالثة املراجعات عن الناجتة
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 ردود من ٔأمانة الويبو �ىل توصيات مراجع احلسا�ت اخلار�؛و  "3"

 بيان الويبو للرقابة ا�ا�لية، ُموق�ٌع من املد�ر العام.و  "4"

ٌة ٕاىل ٔأن   وجلنة الرب�مج واملزيانية َمدُعو� 2.
تويص امجلعية العامة للويبو �ٕال�اطة �لامً مبحتو�ت 

 هذه الوثيقة.

مراجع احلسا�ت اخلار�  يتقر�ر  ييل ذ�[
 ]أ�مانة وردّ 
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 تقر�ر ُمراِجع احلسا�ت املس�تقل

 

 ٕاىل
 امجلعية العامة

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 

 

 تقر�ر عن البيا�ت املالية

ُ لقد راجعنا البيا�ت  قة اخلاصة �ملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)، واليت تتكون من بيان املركز رفَ املالية امل

املنهتية، وبيان التغريات يف صايف أ�صول، وبيان  2012، وبيان أ�داء املايل لس�نة 2012د�سمرب  31املايل يف 

بالغ الفعلية، ومالحظات �ىل البيا�ت املالية، ومالحظات التدفقات النقدية، وبيان املقارنة بني مبالغ املزيانية وامل 

 ٕايضاحية ٔأخرى.

 

 مسؤولية إالدارة عن البيا�ت املالية

إالدارُة مسؤوٌ� عن ٕا�داد هذه البيا�ت املالية وعرِضها عرضًا نزهيًا وفقًا للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام. 

 –ا�ا�لية املتعلقة ٕ��داد البيا�ت املالية اخلالية من أ�خطاء اجلوهرية وهذه املسؤولية �شمل: وضع الضوابط 

واختيار  ؛وا�متّسك هباعرضًا نزهيًا، وتنفيذ هذه الضوابط  وعرضها – �ري املقصود ٔأو اخلطأٔ  الغشالناجتة عن  سواء

 مثل هذه الظروف. والقيام بتقد�رات حماسبية �كون معقوً� يف ؛الس�ياسات احملاسبية املالمئة وتطبيقها

 

 2�بع ....ص/ 

 

 

.2 
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 مسؤولية ُمراِجع احلسا�ت

ٕابداء رٔأي يف هذه البيا�ت املالية استنادًا ٕاىل مراجعتنا للحسا�ت. وقد راجعنا احلسا�ت  يتنا يفمسؤول  �متثل

ط لعملية  وفقًا للمعايري ا�ولية ملراجعة احلسا�ت. وتتطلب ت� املعايري ٔأن نلزتم �ملتطلبات أ��القية، وأٔن ُخنّطِ

 البيا�ت املالية من أ�خطاء اجلوهرية ٔأو �دمه. معقول �شأٔن �لو املراجعة وُجنرِهيا من ٔأ�ل التوصل ٕاىل تأٔ�يدٍ 

مراجعُة احلسا�ت �ىل اختاذ ٕاجراءات للتوصل ٕاىل ٔأد� تدقيقية �ىل املبالغ وإالفصا�ات الواردة يف وتنطوي 

�ىل تقد�ر مراجع احلسا�ت، مبا يف ذ� تقيمي خماطر ورود ٔأخطاء إالجراءات املُختارة تعمتد البيا�ت املالية. و 

. وعند تقيمي ت� ا�اطر، �ُراعي مراجُع �ري املقصود ٔأو اخلطأٔ  الغشية يف البيا�ت املالية، سواء �سبب جوهر 

احلسا�ت الضوابط ا�ا�لية املتعلقة ٕ��داد الكيان للبيا�ت املالية وعرضها عرضًا نزهيًا من ٔأ�ل وضع ٕاجراءات 

بداء رٔأي يف فعالية الضوابط ا�ا�لية للكيان. املراجعة املناس�بة يف مثل هذه الظروف، ولكن ليس لغرض إ 

ومدى َمعُقولية التقد�رات  ،و�شمل مراجعُة احلسا�ت ٔأيضًا تقيمي مدى مالءمة الس�ياسات احملاسبية املُس�ت�َدمة

 املالية. احملاسبية اليت قامت هبا إالدارة، ٕاضافًة ٕاىل تقيمي العرض إالجاميل للبيا�ت

من ٔأد� مراجعة احلسا�ت اكٍف ومناسٍب ٔ�ن �كون ٔأساسًا �ستند ٕاليه رٔأي مراجعي  لنا ٕاليهونعتقد ٔأن ما توص� 

 احلسا�ت.

 الرأٔي
 ؤأداءها 2012د�سمرب  31تعرض هذه البيا�ت املالية، يف رٔأينا، املركز املايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف 

 .عرضًا نزهيًا من مجيع النوا� اجلوهرية 2012د�سمرب  31ٕاىل  2012ينا�ر  1املايل وتدفقاهتا النقدية للفرتة من 

 

 

 

 

 3�بع ....ص/
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 تقر�ر عن املتطلبات القانونية والتنظميية أ�خرى

ٔأن معامالت املنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت منت ٕاىل �لمنا ٔأو اليت حفصناها يف ٕاطار  ،ٕاضافًة ٕاىل ذ�، نرى

 تتفق مع نظام الويبو املايل والحئته من مجيع النوا� املهمة.للحسا�ت اكنت مراجعتنا 

ًال عن مراجعتنا حلسا�ت املنظمة العاملية  10.8ووفقًا للامدة  من النظام املايل والحئته، ٔأصدر� ٔأيضًا تقر�رًا ُمطو�

 الفكرية. للملكية

 

 

 

 شايش اكنت شريما 
 املراقب املايل ومراجع احلسا�ت العام للهند 
 مراجع احلسا�ت اخلار� 

 نيودلهيي، الهند 
 2013يوليو  29 
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2012الس�نة املالية  تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار� –الويبو    

 

 

 

 

 

 

 رمق الصف�ة احملتو�ت
 1 ملخص واٍف 

 3 ملخص التوصيات

 5 مقدمة

  نتاجئ مراجعة احلسا�ت

 5 املسائل املالية .لفأٔ 

مو  .ء� اتفاقات اخلدمات اخلاصة وُمقّدِ
 اخلدمات الت�ارية

8 

 12 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات .ميج

�االت الغش الفعيل، والغش  .الد
 شطب القيدو �فرتايض، 

14 

اس�تعراض ٕالجراءات إالدارة �شأٔن  .اءه
 التوصيات السابقة

15 

شطب اخلسا�ر من النقد وأ�صول  .اوو 
 التحصيلوأ�موال حتت 

15 

 15 شكر وتقد�ر

 16 امللحق

 
مكتب املراقب املايل ومراجع احلسا�ت 

 العام للهند
 
 

هتدف مراجعتنا للحسا�ت ٕاىل تقدمي 
تأٔ�يد مس�تقل وٕاىل ٕاضافة قمية ٕاىل 
ٕادارة املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 .من �الل تقدمي توصيات بنّاءة
 

ملزيٍد من املعلومات، �ر� االتصال 
 لس�يد:�
 

 را�يش سينغ،
 رئيس مراجعة احلسا�ت

 املكتب الهندي ملراجعة احلسا�ت
 املفوضية السامية الهندية
Aldwych, London-

WC2B4NA 
 الربيد

:إاللكرتوين
rajeshSingh@cag.gov.in 

 
 
 

 تقر�ر ُمراِجع احلسا�ت اخلار�
 2012للس�نة املالية 

ٌم ٕاىل ا�ورة احلادية وامخلسني  ُمقد�
 للجمعية العامة
 الفكرية للمنظمة العاملية للملكية
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2012الس�نة املالية  تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار� –الويبو    

 

 1الصف�ة  C&AGاملراقب املايل للهند 
 
 
 

 ملخص واٍف 

ل ٕاليه املراقب املايل ومراجع احلسا�ت العام للهند ما تيعرض هذا التقر�ر  بعد مراجعة حسا�ت املنظمة  نتاجئ �مةمن وص�
ٔأداء  ومراجعة. واش�متلت املراجعُة �ىل مراجعِة البيا�ت املالية للويبو، 2012العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس�نة املالية 

يم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، والتحقق من امتثال "�س�تعانة مبصادر خمتلفة وٕارشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة وُمقدِّ 
 اخلدمات الت�ارية".

 الرأٔي ا�مل ملراجع احلسا�ت يف البيا�ت املالية

تعرض املركز املايل للويبو  2012د�سمرب  31بناًء �ىل مراجعتنا للحسا�ت، ٔأرى ٔأن البيا�ت املالية للفرتة املالية املنهتية يف 
عرضًا نزهيًا من مجيع النوا�  2012د�سمرب  31ٕاىل  2012ينا�ر  1املايل �الل الفرتة من  ؤأداءها 2012د�سمرب  31يف 

َ اجلوهرية. و�� ٔأدْ   .2012د�سمرب  31يف بيا�ت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  �ري مشفوع بتحفظٍ  نا �رٔأيٍ يْ ل

 إالدارة املالية

�الل مراجعتنا للحسا�ت، وذ� بناًء �ىل  هبا اخلاصةواملالحظات الية ٔأد�لت إالدارُة حتسيناٍت �ىل البيا�ت امل
ٌة يف التقر�ر.الحظناه ما  . وهذه التحسينات ُموحض�

ومل �كن �ى الويبو س�ياسٌة ٕالدارة النقدية واخلزانة. واكنت تو�د ٔأمث� حلسا�ت مرصفية تُفتَح من دون موافقة 
 املايل. املراقب

 تُدفَع �ىل القروض ومعوالت �رتباط ٔأ�ىل �كثري من �ائد است�ر املنظمة.واكنت الفائدة اليت 

�دد عنارص أ�صول من ٕاجاميل  �ملائة 14,46فرنك سو�رسي ال تُمثِّل سوى  5 000أ�صول اليت �زيد قمية لك مهنا عن و 
من أ�صول ذات  س�نو�ً  ٔأوصينا �لتحقق املادي و��من حيث القمية املالية �موع أ�صول.  �ملائة 59ولكهنا تُمثِّل  املادية،

 من س�ياسة تتبع ا�زون و�سجيل أ�صول لك س�نتني. القمية الكبرية بدالً 

 اتفاقات اخلدمات اخلاصة

�س�تعانة مبصادر خمتلفة  تالتنظميي للحصول �ىل اخلدمات من �الل اتفاقات اخلدمات اخلاصة �ري اكٍف. واكناكن إالطار 
 متامًا يف معلية احلصول �ىل اخلدمات من �الل اتفاقات اخلدمات اخلاصة. ةً معدومفيس �ىل ٔأساس تنا

ر موافقة الويبو �ىل العمل من ٔأ�ل سد هذه الفجوة من �الل س�ياسة "ٕاطار الويبو للس�ياسات العامة �شأٔن عقود  ونُقّدِ
 املوظفني"، اليت سوف تُنَرش وتُطب�ق بوصفها تعم�ً ٕادارً�. �ري
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 2012الس�نة املالية  تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار� –الويبو 

 

 2الصف�ة  C&AGاملراقب املايل للهند 
 
 
 

 مو اخلدمات الت�اريةُمقدِّ 

بني معايري التقيمي اليت �ُِرشت يف و�ئق العطاءات واملعايري املُس�ت�َدمة يف مصفوفة التقيمي.  �دم ا�ساقلُوِحظ وجود 
يم العطاءات، ومل �ُكَشف يف و�ئق العطاءات  دت املعايري الفرعية ومصفوفة التقيمي بعد �رش توضيح الس�تفسارات ُمقّدِ وُ�ّدِ

ل للك معيار. ورمبا تؤ�ر هذه   املامرسات سلبًا يف موضوعية معلية التقيمي وشفافيهتا.عن احلد أ�دىن املؤّهِ

 .، و�شكر لها ذ�والحظنا ٔأن إالدارة (شعبة املشرت�ت والسفر) قد وافقت �ىل تنفيذ توصياتنا بتنقيح دليل مشرت�هتا

 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

دارات البحث إ للويبو، وماكتب �سمل الطلبات، و  الحظنا ٔأنه اكن يلزم وجود قدر ٔأكرب من التنس�يق بني املكتب ا�ويل
. ؤأدى الت�أُٔخر يف وضع تقار�ر البحث ا�ويل ٕاىل حتسني معلية ٕاجراء أ��شطة احلامسة يف املواعيد احملددةا�ويل، من ٔأ�ل 

ر البّت  �بتاكر للحامية  يف ٔأهلية ��رتاع ٔأو ٕا�ادة النرش، مما ٔأ�دث ضغطًا �ىل املوارد احملدودة للمكتب ا�ويل ؤأخ�
 .مبوجب �راءة

واكنت البيا�ت املتعلقة بدخول املر�� الوطنية بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مؤرشًا لفعالية معاهدة التعاون �شأٔن 
ٕاىل الويبو الرباءات. ٕاال ٔأن املعلومات املتعلقة ��خول يف املر�� الوطنية اكنت �ري اكم�، حيث مل �كن يقدم البيا�ت 

 �شلك منتظم سوى بعض ماكتب اس�تالم الطلبات.

م يف �ام  للتشجيع �ىل  2004وينص �دول الرسوم �ىل ختفيض الرسوم يف �ا� إاليداع إاللكرتوين، وهذا التخفيض قُّدِ
كرتوين نظرًا لتحسن إاليداع إاللكرتوين وختفيف عبء العمل اخلاص �ٕاليدا�ات الورقية. ورمغ الز�دة الكبرية يف إاليداع إالل

 اس�ت�دام �كنولوجيا املعلومات، مل يُعد النظر يف هيلك الرسوم.

من الوال�ت املت�دة ؤأورو� ٕاىل الب�ان  ،و�دث حتول جغرايف يف ٕايداع الطلبات بناًء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
ف� يتعلق  2009مقارنًة بعام  2011ام ا�ٓس�يوية. ومع ذ�، مل حيدث ٔأي تغيري يف ٕا��ة �ارات الرتمجة يف �

 ا�ٓس�يوية. �للغات
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 2012الس�نة املالية  تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار� –الويبو 

 

 3الصف�ة  C&AGاملراقب املايل للهند 
 
 
 

 ملخص التوصيات

 1التوصية 

من  24و 21ميكن ٔأن تنظر الويبو يف ٕاجياد احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع �ىل النحو الوارد يف املالحظتني 
 .املالية البيا�ت

 2التوصية 

 هذه الس�ياسةوتطبيق ، لٕالدارة ٔأن تنظر يف صيا�ة س�ياسة مناس�بة ٕالدارة النقدية واخلزانة، مبا يف ذ� القروض ميكن
 .لتحسني إالدارة املالية

 3التوصية 

 .ذات القمية الكبرية التحقق س�نوً� من أ�صولميكن ٔأن تنظر الويبو يف 

 4التوصية 

 اخلاصة. تنظميي مالمئ للحصول �ىل اخلدمات من �الل اتفاقات اخلدمات ٕاطارٍ جيب ٕاصدار تعل�ت ٕادارية رمسية لوضع  "1"

رشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وقد إ عند �س�تعانة مبصادر خمتلفة و  تنافيسميكن تطبيق �ختيار �ىل ٔأساس و  "2"
 ختتلف در�ة التنافس املرتبطة بعملية �س�تعانة مبصادر خمتلفة حسب قمية �لزتام.

 5التوصية 

دًة من حيث أ�هداف والغا�ت؛ والنواجت امللموسة والقاب� للقياس  "1" ملهام معل ينبغي أٔن �كون �ختصاصاُت واحضًة وُم�د�
دة ذات مواعيد �سلمي مة �لنس�بة ؛ُم�د�  لتلكفهتا. ومؤرشات أ�داء لتقيمي النتاجئ، مثل: حسن التوقيت، وقمية اخلدمات املُقد�

�كرار �س�تعانة �خلبري �ستشاري نفسه، ٕاما ٔ�داء �ام خمتلفة مضن  لل�د منينبغي وضع �د زمين مناسب، و  "2"
 �ر�مج وا�د ٔأو ٔ�داء سلس� من املهام مضن املرشوع نفسه.

د بوضوح مسؤولياُت و  "3"  التصديق. فموظ�  يلزم ٔأن ُحتد�

 6التوصية 

الزتا�ا جتاه ا�ول أ�عضاء، لوضع اسرتاتيجية جمدية وفعا� من حيث التلكفة جيب �ىل الويبو ٔأن تعمل مبقتىض  "1"
 وتطبيقها �لنس�بة ملا يُنَفق �ىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة.

 التلكفة: ةيوميكن ٔأن �كون ما ييل عنارص رئيس�ية السرتاتيجية فعال  "2"

 ؛اخلاصة التفاقات اخلدمات�ىل ٔأساس تنافيس �س�تعانة مبصادر خمتلفة  (ٔأ) 

تشاري ٕاال بعد ٔأن �شهد مد�ر الرب�مج بأٔن �مة العمل ال �شمل وظائف �دم معاجلة طلب خبري اس و  (ب) 
 يف املايض القريب ٔأو من املقرر ٕاس�نادها يف املس�تقبل القريب. �بتنيمس�ندة ٕاىل موظفني 
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 7التوصية 

املعايري املنصوص �لهيا يف طلبات تقدمي العروض، وينبغي ٔأن املقرت�ات الواردة من البائعني ٕاىل ينبغي ٔأن �ستند تقيمي  "1"
د مس�بقًا ٔأمهية لك معيار قبل ٕاصدار  .و�ئق العطاءات ُحتد�

وينبغي ٔأن �ُكَشف املعايُري واملعايُري الفرعية ملقديم العطاءات يف و�ئق العطاءات، ٕاضافة ٕاىل كشف مدى ٔأمهية  "2"
 مهنا. لك

ل للك معيار. وينبغي ٔأن �ُكَشف ٔأيضاً  "3"  احلد أ�دىن املُؤّهِ
 املبادئ التوجهيية لٔ�مم املت�دة يف هذا ا�ال. ٔأن جتعل س�ياسة مشرت�هتا ٔأو ٕاطارها متوافقَْني معوميكن للويبو  "4"

 8التوصية 

ن تنس�يقه مع املاكتب الزمنية. وقد �رغب املكتب ا�ويل يف ٔأن  ملُهلإالقلميية لضامن �لزتام � ينبغي للمكتب ا�ويل ٔأن ُحيّسِ
انقضاء املُهل رية من تقار�ر البحث ا�ويل بعد يتشاور �ىل و�ه الت�ديد مع ماكتب البحث ا�ويل اليت تأٔيت مهنا ٔأ�داد �ب

دة ؤأن حياول وضع اسرتاتيجية مع ت� املاكتب  .الزمنية املُ�د�
 9التوصية 

الرباءات يف سعهيا ٕاىل ٕاقناع ا�ول أ�عضاء �شأٔن �دوى تقامس ٔأقىص قدر من  ينبغي ٔأن �س�متر معاهدة التعاون �شأٔن
 .البيا�ت الوطنية وتباد� �متكني املكتب ا�ويل ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من توفري �دمات معلومات اكم�

 10التوصية 

ز�دة �س�بة الطلبات اة التطورات الالحقة مبا فهيا مع مرا� 2008ميكن ٕا�ادة النظر يف �دول الرسوم ا�ي مل يُنق�ح منذ �ام 
 .املُوَد�ة ٕالكرتونياً 

 11التوصية 
أٓلية لنقل رسوم البحث ٕاىل ٕادارات البحث ا�ويل أ�قل عرضًة  وضع�راعي معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ميكن ٔأن 

 .لتقلبات ٔأسعار رصف العمالت أ�جنبية
 12التوصية 

من ٔأ�ل وضع اسرتاتيجية طوي� أ��ل، وذ� نظرًا لز�دة �دد الطلبات ا�ولية الواردة،  املهاراتحتليل لنقص ميكن ٕاجراء 
 .وتنو�ع اللغات اليت �رد هبا، وز�دة �س�بة الطلبات الواردة من بضعة ب�ان ُمختارة، ؤأمتتة معلية معاجلة الطلبات

 13التوصية 
 .ا�ا�لية لتجنب �كرار �االت الغشميكن للويبو ٔأن �ركز �ىل مواص� تعز�ز الضوابط 

 .وحنث� املنظمَة �ىل العمل �ىل تنفيذ توصيات مراجع احلسا�ت اخلار� السابقة واحلالية



WO/PBC/21/6 
11 

 

 2012الس�نة املالية  تقر�ر مراجع احلسا�ت اخلار� –الويبو 

 

 5الصف�ة  C&AGاملراقب املايل للهند 
 
 
 

 مقدمة

 نطاق املراجعة وهنجها

أ�س�ِندت ٕاىل املراقب املايل ومراجع احلسا�ت العام للهند �مُة مراجعة حسا�ت املنظمة العاملية للملكية الفكرية   1.
موافقة ا�ورة أ�ربعني (العرش�ن العادية) للجمعية العامة  بناء �ىل 2017ٕاىل  2012(الويبو) للس�نوات املالية من 

د نطاق املراجعة وفقًا للامدة 2011ٔأكتو�ر  5سبمترب ٕاىل  26للويبو اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من   10.8. وُحيد�
 .من النظام املايل واملبادئ الواردة يف مرفق هذا النظام

وفقًا خلطة مراجعة احلسا�ت اليت ُوِضعت �ىل ٔأساس حتليل  2012ية وقد أ�جريت مراجعة حسا�ت الس�نة املال   2.
. واش�متلت املراجعُة �ىل مراجعِة البيا�ت املالية للويبو، 2012لويبو ا�ي ٔأجريناه يف يونيو ويوليو � اخلاص اطرا�

لفة وٕارشاك اتفاقات ٔأداء معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، والتحقق من امتثال "�س�تعانة مبصادر خمت ومراجعة
يم اخلدمات الت�ارية". واعُتِمد �ىل ٔأعامل املراجعة ا�ا�لية للحسا�ت، عندما لزم أ�مر،  اخلدمات اخلاصة وُمقّدِ

 .اع�دًا �نياً 

ة  ما ٔأسفرت عنه هذه املراجعات من ونُوِقش مع إالدارة  نتاجئ �مة، وأ�حيلت بعد ذ� ٕا�هيم من �الل الرسائل املُو�� 3.
 .دارة. و�رد يف هذا التقر�ر ٔأمه هذه النتاجئ، بعد جتميعها �شلك مناسبلالٕ 

 معايري مراجعة احلسا�ت

.4 (IFAC) أ�جرِيت مراجعة احلسا�ت وفقًا للمعايري ا�ولية ملراجعة احلسا�ت الصادرة عن �حتاد ا�ويل للم�اس�بني 
 املتخصصة والواك� ا�ولية للطاقة ا�رية، وواكالهتادة واليت اعمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلسا�ت أ�مم املت�

من  10.8، واملادة (INTOSAI) ومعايري مراجعة احلسا�ت للمنظمة ا�ولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسا�ت
و�ختصاصات إالضافية اليت تنظم مراجعة حسا�ت الويبو �ىل النحو املُبني� يف مرفق  ،نظام الويبو املايل

 املايل. نظامال 

 نتاجئ مراجعة احلسا�ت

 املسائل املالية أٔلف.

اش�متلت مراجعتنا للحسا�ت �ىل مراجعة للقوامئ املالية للتأٔكد من �دم وجود ٔأخطاء جوهرية ومن استيفاء متطلبات   5.
، 2010احملاسبية ا�ولية للقطاع العام يف س�نة  . وقد اعمتدت الويبُو املعايرياملعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام

بلغ من املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام املتعلق �ٔ�صول �ري املادية. و 31املعيار  2012واعمتدت �الل س�نة 
 .2012د�سمرب  31لس�نة املنهتية يف ل  مليون فرنك سو�رسي 15,7 الفائض
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 2012ة لعام رٔأي مراجعي احلسا�ت يف القوامئ املالي

�ين ُملك�ٌف، وفقًا الختصاصات مراجع احلسا�ت اخلار�، ٕ�بداء الرٔأي يف بيا�ت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية   ٕان 6.
واطن ضعف ٔأو ٔأخطاء عن ٔأي مَ  2012. ومل �كشف مراجعُة البيا�ت املالية للس�نة املالية 2012د�سمرب  31يف 

بدقة البيا�ت املالية كلك ومدى اك�لها وحصهتا. وبناًء �ىل ذ�، ٔأبديُت رٔأً� �ري مشفوع ٔأعتربها جوهريًة ف� يتعلق 
 .2012د�سمرب  31يف بيا�ت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  بتحفظٍ

 التغيريات اليت أ�جريت �ىل البيا�ت املالية

هبا استنادًا ٕاىل املالحظات اليت ٔأبديناها  اخلاصةية واملالحظات ٔأد�لت إالدارُة التحسينات التالية �ىل البيا�ت املال   7.
 :يف ٔأثناء مراجعة احلسا�ت

  ّيف بيان التدفقات النقدية؛ أ�سهِب فهيا اليت ت تفاصيل الفائدةمقُد 

  �رجعي؛ من املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام مل �كن يُطب�ق بأٔ�رٍ  31الكشف عن ٔأن املعيار  ومت 

  لت مالحظُة إالفصاح املتعلقة �لس�ياسة احملاسبية لٔ�صول الثابتة حبيث ال ُحتَسب مرصوفات و�ُّدِ
�س�هتالك يف احلاالت اليت اكنت �ُس�ت�َدم فهيا أ�صول الثابتة جلزء من الس�نة ٕاال لٔ�شهر اليت اس�ُت�ِدم 

 أ�صل؛ فهيا

  �من املمتلاكت  من القدرة �ىل حتقيق ٕا�راداٍت  حتد�  الكشف عن ٔأن الويبو مل �كن �ىل �مل بأٔي قيودٍ  ومت
 �ست�رية ٔأو حتويل ت� إال�رادات؛

 الكشف عن إالجيار ا�ي تدفعه الويبو للمبىن القامئ يف شارع موريون يف جنيف؛مت� و 

 ٕاىل الوطن والسفر. تصحيح التصنيفات اخلاطئة بني اخلصوم املتداو� و�ري املتداو� املتعلقة مبن�ة إال�ادة مت� و 

 ٕاجياد احتياط مس�تقل �متويل املشاريع

�ىل البيا�ت املالية ٔأن أ�موال الفائضة املرتامكة اليت �زيد عن املس�توى املُس�هتَدف جيوز ٔأن  21�رد يف املالحظة   8.
جتعلها امجلعيات متا�ًة �متويل معلية ٕاد�ال حتسينات رٔأساملية ٔأو ٔأولو�ت ٔأخرى وفقًا لس�ياسة اس�ت�دام أ�موال 

مليون فرنك سو�رسي يف  14 818، �كب�دت الويبو 24للمالحظة  �حتياطية اليت وضعهتا مجعيات الويبو. ووفقاً 
املشاريع املمو� من أ�موال �حتياطية. ومع ذ� الحظنا ٔأنه مل �كن يو�د احتياطي منفصل �ىل النحو املذ�ور يف 

 .املايل بيان أ�داء ُحِسبت �ىل�متويل املشاريع، ؤأن نفقات املشاريع املذ�ورة  24واملالحظة  21املالحظة 

د موارد لهذه املشاريع، فٕان هذا �كون من الفوائض املرتامكة املتا�ة وفقًا   وذ�رت إالدارة ٔأنه رمغ ٔأن املنظمة ُحتّدِ 9.
لس�ياسة الويبو �شأٔن �حتياطيات. وال يو�د ٔأي ٕا�شاء لصندوق احتياطي منفصل لهذه املشاريع، وِمْن مث� فٕان 

 .�ت املالية �شلك منفصل س�يكون �ري حصيحتقدمي هذا الصندوق �حتياطي يف البيا
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صة لك من ومع ذ�، نرى ٔأنه ينبغي ٕا�شاء احتياطي منفصل للحفاظ �ىل وجود متيزي واحض بني   �حتياطيات املُخص� 10.
 .�متويل املشاريع والفائض املرتامك

 1التوصية 
 من 24و 21ميكن ٔأن تنظر الويبو يف ٕاجياد احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع �ىل النحو الوارد يف املالحظتني 

 .البيا�ت املالية

 ٕادارة النقدية واخلزانة

مل �كن �ى الويبو س�ياسٌة ٕالدارة النقدية واخلزانة. والحظنا وجود �االت فتح حسا�ت مرصفية من دون موافقة   11.
املايل. ومل �ُرَسل بيا�ت التسوية املرصفية لغرض التحقّق املس�تقل (ٕاىل قسم إال�رادات) سوى بيا�ت �سعة املراقب 

 .) حساً� مرصفيًا للويبو68) حسا�ت من مثانية وس�تني (9(

�س�تثناءات اليت ومل يو�د نظاٌم لٕالبالغ عن ا�اطر املالية املرتبطة بأٔ�شطة اخلزانة. ومل يو�د نظام ٕال�داد تقار�ر   12.
م ٕاىل إالدارة العليا، و�اصًة ف� يتعلق خبروقات الس�ياسة. فعىل سبيل املثال، ميكن ٕا�داد تقار�ر  جيب ٔأن تُقد�

، واملعامالت الفردية اليت تت�اوز احلدود املالية، اماملنصوص �لهي والرتخيص اس�تثناءات عن �دم �متثال لل�دود
يعمتد  هنجٍ  مع �ري املتّفقةأ�جنبية) مبا �زيد عن احلد أ�قىص املقبول، وا�فع واملعامالت العمالت واملعامالت اخلارسة (
 .واحلسا�ت املرصفية اليت �زيد ٔأرصدهتا عن املتطلبات التشغيلية، ٕاخل �ىل التارخي السابق،

 � حملفوظة �ى البنك الوطين �ىل احلسا�ت اليت تدر فائدة و�ست�رات ا والحظنا ٔأن متوسط سعر الفائدة املُحص� 13.
مليون  126,1، يف �ني ٔأن الفائدة املدفو�ة �ىل قرض املبىن اجلديد (2012يف �ام  �ملائة 0,375السو�رسي اكن 

س�نوً�  �ملائة 0,15. وٕاضافًة ٕاىل ذ�، اكن تُدفع معو� ارتباط تبلغ �ملائة 2,62فرنك سو�رسي) اكنت يف املتوسط 
َدم. وِمْن مث�، اكنت الفائدة اليت تُدفع �ىل القروض ومعوالت �رتباط ٔأ�ىل �كثري من �ائد �ىل القرض �ري املُس�ت�

 .است�ر املنظمة. و��، �زداد رضورة وجود س�ياسة ٕالدارة النقدية حيث ٕان �قرتاض عنٌرص �م يف ٕادارة النقدية

املايل لفتح حسا�ت مرصفية. وذ�رت ٔأيضًا وذ�رت إالدارُة ٔأنه سوف تُوَضع مس�تو�ت تفويض مناس�بة من املراقب   14.
ٔأنه يو�د نظام �سوية مس�تق�، ؤأن ٕادارة الشؤون املالية سوف �راجع معلية التحقق املس�تقل. وسوف تدرس إالدارُة 

�يفية حتسني ذ� مقرتح اع�د س�ياسة ٕالدارة النقدية واخلزانة مبا يف ذ� س�ياسة �شأٔن القروض، مع الرتكزي �ىل 
ٕادارة الس�يو� و�ست�ر. وسوف حيدث ذ� يف ٕاطار دراسة اخلزانة  وإالدارة املؤسس�ية �شأٔنللمراقبة 
 .املتوقعة املس�تق�

 2التوصية 

ميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف صيا�ة س�ياسة مناس�بة ٕالدارة النقدية واخلزانة، مبا يف ذ� القروض، وتطبيق هذه الس�ياسة 
 لتحسني إالدارة املالية.
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 ٕادارة أ�صول

خمزوهنا و�سجيل ٔأصولها. وقد الحظنا ٔأن أ�صول اليت �زيد قمية لك مهنا عن  عِ تنهتج الويبو س�ياسة ثنائية احلول لتتب�   15.
 �ملائة 59من ٕاجاميل �دد عنارص أ�صول املادية، ولكهنا تُمثِّل  �ملائة 14,46فرنك سو�رسي ال تُمثِّل سوى  5 000

. وهذه أ�صول ذات القمية الكبرية قد تتطلب حتق�قًا مادً� س�نوً� بدًال من من حيث القمية املالية �موع أ�صول
حنو  ٔأّوَل خطوةٍ التصنيف املناسب لٔ�صول القامئة س�يكون املامرسة الثنائية احلول من ٔأ�ل مراقبهتا �ىل حنٍو ٔأفضل. و 

نة. وبعد ذ�، ميكن النظر يف ٕاجراء جرد س�نوي ل�ٔ   .صول ذات القمية الكبريةاملراقبة املنتظمة واملُحس��

وذ�رت إالدارة ٔأهنا اكنت تعيد النظر بنشاط يف العملية احلالية املطبقة للتحقق املادي من ٔأصول الويبو، ؤأهنا سوف   16.
 .�سعى ٕاىل حتديد �يفية حتسني ذ�

 3التوصية 

 .ميكن ٔأن تنظر الويبو يف التحقق س�نوً� من أ�صول ذات القمية الكبرية

مو اخلدمات الت�اريةاتفاقات  �ء.  اخلدمات اخلاصة وُمقّدِ

0Fلقد راجعنا "�س�تعانة مبصادر خمتلفة وٕارشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة 

يم اخلدمات الت�ارية" لتقد�ر مدى  1 وُمقّدِ 17.
يم اخلدمات  �متثال ٕالطار القوا�د واللواحئ واملبادئ التوجهيية اليت تنطبق �ىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة وُمقّدِ

لت�ارية، ولننظر ٔأاكن إالطار التنظميي يتفق مع ٔأفضل املامرسات املتوفرة يف منظومة أ�مم املت�دة ٔأم ال. وتعرض ا
 .نتاجئ رئيس�ية ما ٔأسفرت عنه هذه املراجعة من الفقرات التالية

 اتفاقات اخلدمات اخلاصة

 مات اخلاصةإالطار التنظميي وٕاطار الس�ياسات للحصول �ىل �دمات من �الل اتفاقات اخلد

. واكنت أ�س�ئ� الحظنا ٔأن إالطار التنظميي للحصول �ىل اخلدمات من �الل اتفاقات اخلدمات اخلاصة �ري اكٍف   18.
املتكررة يه املصدر الوحيد ا�ي ميكننا منه ٔأن نتحقق من تعريف اتفاقات اخلدمات اخلاصة ونطاق هذه االتفاقات. 

عبارة عن اتفاق بني الويبو وفرد وا�د (صاحب االتفاق)  ،املتكررةوفقًا لٔ�س�ئ� ، واكن اتفاق اخلدمات اخلاصة
لتقدمي اخلربات ٔأو املهارات ٔأو املعارف الالزمة ٔ�داء �مة حمددة (مثل: دراسة، تقر�ر، ٔأعامل �رمجة، تطو�ر �كنولوجيا 

دةً ركِّ املعلومات). واكنت وظائف صاحب االتفاق �ُ  �ىل مدى فرتة زمنية  ز �ىل حتقيق النتاجئ، و�� اكنت ُم�د�
حمدودة. وقد ُوِصفت هذه الوظائف يف �ختصاصات. ومل �كن �ام اتفاق اخلدمات اخلاصة لتتطابق مع الوظائف 

املس�مترة ٔأو أ�ساس�ية ٔأو لكتهيام. واس�ُت�ِدم اتفاق اخلدمات اخلاصة لفرد وا�د فقط، واكن خيضع لتصديق ٕادارة املوارد 
 .قد مع ٔأي �يان جتاري من �الل اتفاق اخلدمات اخلاصةالبرشية. ومل �كن يمت التعا

                                                
معينة ٔأو معل ما  تُعّرِف الويبو اتفاق اخلدمات اخلاصة بأٔنه اتفاٌق بني الويبو وفرد وا�د لتقدمي اخلربات ٔأو املهارات ٔأو املعارف الالزمة ٔ�داء �مة 1

 .ها ٕادارة الويبو للموارد البرشيةتقر�ر، ٔأعامل الرتمجة، تطو�ر �كنولوجيا املعلومات). واتفاقات اخلدمات اخلاصة تُد�ر  (مثل: دراسة،
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متامًا يف معلية احلصول �ىل اخلدمات من  ةً معدوم تاكن�ىل ٔأساس تنافيس والحظنا ٔأن �س�تعانة مبصادر خمتلفة   19.
-2012مليون فرنك سو�رسي �الل الفرتة  24�الل اتفاقات اخلدمات اخلاصة. فقد مت احلصول �ىل �دمات بقمية 

اتفاقات اخلدمات اخلاصة، واكن ذ� �ارج نطاق ٔأي لواحئ ومن دون ٔأساس تنافيس يف �الل  من 2013
 .�س�تعانة �ملصادر ا�تلفة

 4التوصية 

جيب ٕاصدار تعل�ت ٕادارية رمسية لوضع ٕاطاٍر تنظميي مالمئ للحصول �ىل اخلدمات من �الل اتفاقات  "1"
 .اخلاصة اخلدمات

رشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وقد إ عند �س�تعانة مبصادر خمتلفة و تنافيس وميكن تطبيق �ختيار �ىل ٔأساس  "2"
 .ختتلف در�ة التنافس املرتبطة بعملية �س�تعانة مبصادر خمتلفة حسب قمية �لزتام

قًا لهذه الغاية، اختذت إالدارُة ٕاننا �شكر لٕالدارة قبولها التوصيات وموافقهتا �ىل العمل من ٔأ�ل سد الفجوات. وحتقي  20.
 :إالجراءات التالية

ت الويبُو س�ياسًة سوف تُنَرش وتُطب�ق بوصفها  "1" ، ويه "ٕاطار الويبو للس�ياسات العامة �شأٔن "تعم�ً ٕادار�ً "ٔأ�د�
 عقود �ري املوظفني".

 .مرتبطًة �حلدود املزتايدة لقمية العقد الس�نوي تنافيسوتتضمن هذه الس�ياسة معلية اختيار �ىل ٔأساس  "2"

 معلية التصديق �ىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة

(أٔ) من نظام الويبو املايل والحئته �ىل ٔأن موظفي التصديق مسؤولون عن التأٔكد ٔأن اس�ت�دام 6.105تنص القا�دة   21.
م املايل والحئته، ونظام املوظفني والحئته، املوارد اليت يقرت�ا مد�رو الربامج، مبا يف ذ� الوظائف، ميتثل للنظا

 .والتعل�ت إالدارية اليت يصدرها املد�ر العام

د املهام املُعي�نة   ولُوِحظ وجود مواطن ضعف يف معلية التصديق، حيث اكنت �ختصاصات ذات طابع �ام، ومل ُحتّدِ 22.
) من أ�س�ئ� املتكررة عن 2010(د�سمرب . ووفقًا ٔ��دث �س�ة �ىل حنو ميكن قياسهوأ�هداف القاب� للتحقيق 

اتفاقات اخلدمات اخلاصة، مل �كن �ام اتفاق اخلدمات اخلاصة لتتطابق مع الوظائف املس�مترة ٔأو أ�ساس�ية ٔأو لكتهيام. 
لفرتات زمنية طوي� من �الل الت�ديدات، و�� اكنت  مس�ت�دمةومع ذ�، اكنت اتفاقات اخلدمات اخلاصة 

واكن ينبغي ٔأن يمت تناولها يف عقود  املبادئ التوجهيية لٔ�س�ئ� املتكررة،الف خية مما اكن تؤدي وظائف مس�متر 
 .التوظيف املناس�بة
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 5التوصية 

دًة من حيث أ�هداف والغا�ت؛ والنواجت امللموسة والقاب� للقياس ملهام  "1" ينبغي ٔأن �كون �ختصاصاُت واحضًة وُم�د�
مة  معل ذات مواعيد �سلمي دة؛ ومؤرشات أ�داء لتقيمي النتاجئ، مثل: حسن التوقيت، وقمية اخلدمات املُقد� ُم�د�

 .لتلكفهتا �لنس�بة

�كرار �س�تعانة �خلبري �ستشاري نفسه، ٕاما ٔ�داء �ام خمتلفة مضن  لل�دد منوينبغي وضع �د زمين مناسب،  "2"
 .نفسه�ر�مج وا�د ٔأو ٔ�داء سلس� من املهام مضن املرشوع 

د بوضوحٍ  "3"  .مسؤولياُت موظّفِ التصديق ويلزم ٔأن ُحتد�

.23 :وقد قبلت إالدارُة التوصيَة وذ�رت ما ييل 

دة يف الس�ياسة اجلديدة. "1"  �ُراَعى احلا�ة ٕاىل وجود ختصصات واحضة وُم�د�

 لالس�تعانة خببري استشاري.�لنس�بة زمين  ة اجلديدة �د� أ�درج يف الس�ياس "2"

 الس�ياسة اجلديدة ٕاىل مسؤولية موظفي التصديق. أ�شري يف "3"

 تدابري فعالية التلكفة التفاقات اخلدمات اخلاصة

ر اختاذ الويبو الثنني من تدابري فعالية التلكفة ف� يتعلق �تفاقات اخلدمات اخلاصة، ٔأال وهام: تقليل رشوط   ٕاننا نُقّدِ 24.
 3وى التفاقات اخلدمات اخلاصة يف الويبو (يف املوقع) تبلغ ، ووضع مدة قص�ملائة 10اتفاقات اخلدمات اخلاصة بنحو 

ٔأشهر. ومع ذ�، الحظنا �دم وجود اسرتاتيجية واحضة املعامل لتحقيق فعالية التلكفة يف اتفاقات اخلدمات اخلاصة. 
، 2011�ام  ٔ�رقام يف�ملقارنة � 2012يف �ام  �ملائة 8واكن ٕاجاميل �خنفاض يف نفقات اتفاقات اخلدمات اخلاصة 

َجس�لت ز�دًة  2012جند ٔأن نفقات اتفاقات اخلدمات اخلاصة يف �ام  2010�ام أٔرقام ولكن عند مقارنهتا ب
 .�ملائة 27 قدرها

 6التوصية 

جيب �ىل الويبو ٔأن تعمل مبقتىض الزتا�ا جتاه ا�ول أ�عضاء، لوضع اسرتاتيجية جمدية وفعا� من حيث التلكفة  "1"
 .�لنس�بة ملا يُنَفق �ىل اتفاقات اخلدمات اخلاصةوتطبيقها 

 :وميكن ٔأن �كون ما ييل عنارص رئيس�ية السرتاتيجية فعالية التلكفة "2"
 ؛خمتلفة التفاقات اخلدمات اخلاصة التنافس يف �س�تعانة مبصادر (ٔأ) 
تشاري ٕاال بعد ٔأن �شهد مد�ر الرب�مج بأٔن �مة العمل ال �شمل وظائف و�دم معاجلة طلب خبري اس  (ب) 

 .يف املايض القريب ٔأو من املقرر ٕاس�نادها يف املس�تقبل القريب�بتني موظفني  مس�ندة ٕاىل 
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ٌ  تنافيسمع مصادر خمتلفة �ىل ٔأساس  اخلاصةإالدارُة التوصيات، وذ�رت ٔأن ٕا�رام اتفاقات اخلدمات وقد قَِبلت   ُمبني� 25.
د الفقر�ن الرابعة واخلامسة من الس�ياسِة اجلديدِة املهاَم اليت جيوز دِّ . و�الوة �ىل ذ�، حتُ يف الس�ياسة اجلديدة

 .يتضمن �امًا مس�ندًة ٕاىل موظفني �بتني ٕاس�نادها بعقود �ري املوظفني، وذ� من ٔأ�ل جتنب ٕاس�ناد معلٍ 

مو اخلدمات الت�ارية  ُمقّدِ

�نا �شكر لشعب  يف مجيع العطاءات  2011ة املشرت�ت والسفر اس�ت�دا�ا لبوابة العطاءات إاللكرتونية منذ �ام ٕان 26.
لتوقيع �ىل العقود، ومدونة قوا�د يف اتقريبًا. وقد طب�قت الشعبُة س�ياسة �حتفاظ �لو�ئق، وقوا�د التفويض 
ٔألف فرنك  500اليت �زيد قميهتا عن  السلوك ٕالدارة العالقة مع املورد�ن، ونظام املظروف املزدوج للعطاءات

سو�رسي. وأ�دِ�لت ٔأيضًا مؤرشات أ�داء الرئيس�ية لقياس ٔأداء املورد�ن طوال التعاقد، وصيغت مبادئ توجهيية 
لفريق التقيمي من ٔأ�ل العطاءات ا�ولية املفتو�ة. ومع ذ�، ال تتوافق ا�االت التالية مع ٔأفضل املامرسات ا�ولية 

 .منظومة أ�مم املت�دةاملتوفرة يف 

  لُوِحظ وجود �دم ا�ساق بني معايري التقيمي اليت �ُِرشت يف و�ئق العطاءات واملعايري املُس�ت�َدمة يف
 ؛التقيمي مصفوفة

 يم العطاءات؛ دت املعايري الفرعية ومصفوفة التقيمي بعد �رش توضيح الس�تفسارات ُمقّدِ  وُ�ّدِ

  ل للك معيارومل �ُكَشف يف و�ئق العطاءات  .عن احلد أ�دىن املؤّهِ

.27 .السابقة سلبًا يف موضوعية معلية التقيمي وشفافيهتا املامرساتورمبا تؤ�ر  

 7التوصية 
ينبغي ٔأن �ستند تقيمي املقرت�ات الواردة من البائعني ٕاىل املعايري املنصوص �لهيا يف طلبات تقدمي العروض، وينبغي ٔأن  "1"

د مس�بقًا ٔأمهية لك م   عيار قبل ٕاصدار و�ئق العطاءات.ُحتد�
مدى ٔأمهية  كشف ٕاضافة ٕاىل ،ملقديم العطاءات يف و�ئق العطاءات وينبغي ٔأن �ُكَشف املعايُري واملعايُري الفرعية "2"

 مهنا. لك
ل للك معيار. "3"  وينبغي ٔأن �ُكَشف ٔأيضًا احلد أ�دىن املُؤّهِ
 مع املبادئ التوجهيية لٔ�مم املت�دة يف هذا ا�ال. ْني متوافقَ ها ٔأو ٕاطار  مشرت�هتا وميكن للويبو ٔأن جتعل س�ياسة "4"

الحظنا مع التقد�ر ٔأن إالدارة (شعبة املشرت�ت والسفر) قد وافقت �ىل تنفيذ توصياتنا ٕ�د�ال أ�حاكم التالية يف   28.
 .دليل مشرت�هتا املُنق�ح

ق �لهيا شعبة املشرت�ت  مصفوفة تقيميٍ  سوف يلزم ٔأن يقرتح طالب الرشاء (ٔأو فريق التقيمي) (ٔأ) اكم� ؤأن تُصّدِ
 .والسفر قبل �رش و�ئق العطاءات

 .ف و�ئق العطاءات عن معايري التقيمي التقين كشفًا اكمالً كِش سوف �َ و  (ب)
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ل، ٕان و�د، يف طلبات تقدمي العروض (ج)  .وسوف �ُكَشف ٔأيضًا عن احلد أ�دىن املؤّهِ

 �شأٔن الرباءاتمعاهدة التعاون  .ميج

، واكن الهدف الرئييس لهذه املراجعة هو 2012أ�جرِيت مراجعٌة ٔ�داء نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �الل �ام   29.
حتديد ٔأاكنت تو�د أٓلية لتقدمي �دمات امللكية الفكرية املطلوبة بطريقة اقتصادية وفعا� ٔأم ال. وتعرض الفقراُت التاليُة 

 .ٕا�هياالنتاَجئ اليت توصلنا 

 كفاءة معليات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

.30 متعّددة الب�انلقد ُوِضعت معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات بغرض �سهيل معلية السعي ٕاىل احلصول �ىل حامية  
مبوجب �راءات ��رتاع يف ا�ول أ�عضاء يف املعاهدة. واكن يلزم وجود قدر ٔأكرب من التنس�يق بني املكتب ا�ويل 

ر ٔأنللويبو، وماكتب �سمل الطلبات، وٕادارات البحث ا�ويل، من ٔأ�ل حتسني توقيت أ��شطة احلر�ة.  ٔأكرث  ونُقّدِ
PCT/IB/3011F من اس��رات �ملائة 90من 

2Fأ�رِسلت 2

يف غضون مخسة ٔأسابيع بعد تلقي املكتب ا�ويل لطلب  3
ث �راجع و دويل. واكن ذ� مؤرشًا �ىل حسن ٔأداء معليات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. ومع ذ�، الحظنا �د

. و�الوة �ىل ذ�، تأٔخر وضع تقار�ر البحث ا�ويل، فأٔدى ذ� ٕاىل ٕا�ادة النرش، 2011يف �ام  يف هذا املؤرش
ر البت يف ٔأهلية ��رتاع ٔأو �بتاكر للحامية ٔأ�دث ض مما غطًا �ىل املوارد احملدودة للمكتب ا�ويل، ؤأخ�

 .�راءة مبوجب

تأٔخر ٕاصدار تقار�ر البحث ا�ويل واس�تال�ا ميثل مشلكة  اكن قلقًا ٔأيضًا من ٔأنوذ�رت إالدارة ٔأن املكتب ا�ويل   31.
هذه التأٔ�ريات سلبًا ف� حصل �ليه ٔأ��رت و  ؛ن الرباءاتخطرية ويؤ�ر �ىل سري معل نظام معاهدة التعاون �شأٔ 

ت ٕاىل اخنفاض قمية النرش ا�ويل لعامة الناس، املودعون من فوائد من نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، وأٔد� 
السبب �مكن �بري من املنشورات املعادة. و  �ددٍ �سبب احلا�ة ٕاىل  وٕاىل ز�دة مكية العمل املُلك�ف به املكتب ا�ويل

رتفاع �دد تقار�ر البحث املتأٔخرة يف صعوبة امتثال الكثري من ٕادارات البحث ا�ويل �ىل حنو منتظم �ملهل الالرئييس 
دة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٕال�داد تقر�ر البحث ا�ويل. وذك�ر املكتب ا�ويل ٕادارا ت الزمنية املُ�د�

، �شأٔن هذه ٕاحصائيات �اصة �لتوقيتالبحث ا�ويل �لزتاماهتا املذ�ورة يف املعاهدة �شلك مس�متر، و�رش �نتظام 
 .املسأٔ� ��ات

                                                
 301معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات/املكتب ا�ويل/ 2
 �ملائة 91 - 2011، و�ملائة 96 - 2010و، �ملائة 91 - 2009س�نة  3
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 8التوصية 

ن تنس�يقه مع املاكتب إالقلميية لضامن �لزتام  الزمنية. وقد �رغب املكتب ا�ويل يف ٔأن �ملُهل ينبغي للمكتب ا�ويل ٔأن ُحيّسِ
 انقضاء املُهليتشاور �ىل و�ه الت�ديد مع ماكتب البحث ا�ويل اليت تأٔيت مهنا ٔأ�داد �برية من تقار�ر البحث ا�ويل بعد 

دة ؤأن حياول وضع اسرتاتيجية مع ت� املاكتب  .الزمنية املُ�د�

 قياس فعالية نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

�س�ت�دم الويبو بيا�ت دخول املر�� الوطنية بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات بوصفها مؤرشًا لفعالية   32.
يف �ام  477 500ٕاىل  2008يف �ام  430 357املعاهدة. وقد ازداد �دد الطلبات اليت د�لت املر�� الوطنية من 

 م ٕا�هاواتّباعهام املود�ني ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات . و�شري البيا�ت ٕاىل ٔأنه �زداد مبرور الس�نني اس�ت�د2010
. ٕاال ٔأن املعلومات الاكم� عن دخول الطلبات املر�� الوطنية مل �كن حتت دخول املر�� الوطنيةف� يتعلق ب

 جبمع م البيا�ت ٕاىل الويبو �نتظام سوى بعض ماكتب اس�تالم الطلبات. وقد اس�ُتِمكل ذ�قدِّ الطلب، ومل �كن يُ 
 .املعلومات من �الل �س�تقصاءات اليت ٔأجرهتا شعبة الويبو للشؤون �قتصادية وإالحصاءات

وذ�رت إالدارة ٔأن املكتب ا�ويل للويبو اكن يُقّميِ اخليارات املتا�ة ملسا�دة املاكتب الوطنية �ىل تقدمي معلومات عن   33.
نظام ٔأمتتة امللكية الصناعية  ٕاضافية لٕالبالغ عن احلا� دا�لتوفري وظائف دخول املر�� الوطنية، مبا يف ذ� ٕاماكنية 

ا�ي ٔأ�ده قطاع الويبو للبنية التحتية العاملية، وٕاضافة وظائف �ديدة ٕاىل اخلدمات إاللكرتونية ملعاهدة التعاون �شأٔن 
 .الرباءات من ٔأ�ل املاكتب

  34.

 9التوصية 

سعهيا ٕاىل ٕاقناع ا�ول أ�عضاء �شأٔن �دوى تقامس ٔأقىص قدر من ينبغي ٔأن �س�متر معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف 
 البيا�ت الوطنية وتباد� �متكني املكتب ا�ويل ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من توفري �دمات معلومات اكم�.

 ٕادرار ا��ل يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

م هذا التخفيض يف �ام  ينص �دول الرسوم �ىل ختفيض الرسوم يف �ا� إاليداع  للتشجيع  2004إاللكرتوين، وقُّدِ 35.
�ىل إاليداع إاللكرتوين وختفيف عبء العمل اخلاص �ٕاليدا�ات الورقية. ومل يُعِد النظر يف هيلك الرسوم رمغ الز�دة 

 .الكبرية يف إاليداع إاللكرتوين نظرًا لتحسن اس�ت�دام �كنولوجيا املعلومات

بأٔن هدف حتفزي املود�ني �ىل ٕايداع الطلبات ا�ولية يف شلك ٕالكرتوين عن  ا�ويل ٔأقر�  وذ�رت إالدارة ٔأن املكتب  36.
�بري. وبناء �ىل ذ� عقد املكتب ا�ويل النية �ىل البدء يف اس�تعراض هذا  طريق ختفيض الرسوم قد حتقق ٕاىل �دٍ 

واجلامعات، ومعاهد البحوث، بناء  مرا�اة ٕاماكنية ختفيض الرسوم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ٕاىل �انبأ�مر، 
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�ىل طلب ا�ول أ�عضاء. وا�زتم تقدمي ورقة مناقشة، ومقرت�ات معي� ٕاذا ٔأمكن، �شأٔن � أ�مر�ن ٕاىل ا�ورة 
 .املقب� للفريق العامل ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

 10التوصية 

مع مرا�اة التطورات الالحقة مبا فهيا ز�دة �س�بة الطلبات  2008ميكن ٕا�ادة النظر يف �دول الرسوم ا�ي مل يُنق�ح منذ �ام 
 املُوَد�ة ٕالكرتونيًا.

تتحمل الويبو عبئًا ٕاضافيًا �متثل يف تعويض ٕادارات البحث ا�ويل نظرًا ملا حلقها من خسارة �سبب تقلبات ٔأسعار   37.
 .ا ٕا�هيا�هترصف العمالت أ�جنبية يف الرسوم اليت مجعهتا املاكتب إالقلميية وحو� 

وذ�رت إالدارة ٔأن املكتب ا�ويل ٔأقر بوجود �ا�ة ٕاىل ٔأن تُعد� أٓليٌة ٔأفضل (ؤأن يُقَرتح �ىل ا�ول أ�عضاء اع�دها)   38.
 .لتحويل رسوم البحث من املاكتب إالقلميية ٕاىل ٕادارات البحث ا�ويل

 11التوصية 

رسوم البحث ٕاىل ٕادارات البحث ا�ويل أ�قل عرضًة ميكن ٔأن �راعي معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وضع أٓلية لنقل 
 .لتقلبات ٔأسعار رصف العمالت أ�جنبية

 املوارد البرشية يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

�دث حتول جغرايف يف ٕايداع الطلبات بناًء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، من الوال�ت املت�دة ؤأورو� ٕاىل   39.
وتطلبت البيئة املتغرية تقد�ر املهارات املطلوبة. ومع ذ�، مل حيدث ٔأي تغيري يف ٕا��ة �ارات الب�ان ا�ٓس�يوية. 

 .ف� يتعلق �للغات ا�ٓس�يوية 2009مقارنًة بعام  2011الرتمجة يف �ام 

دت �شلك حصيح �ىل الت�د�ت اليت توا�ها معاهدة التعاون �ش  أٔن وذ�رت إالدارة ٔأن نتاجئ مراجعة احلسا�ت شد� 40.
الرباءات من حيث مواءمة املالمح اللغوية ملوظفهيا مع ٔأمناط إاليداع، و�اصًة ف� يتعلق �للغات الصينية واليا�نية 

 .والكورية. وال تؤ�ر هذه املشلكة يف �دمة املعاجلة حفسب، بل يف �دمة الرتمجة ٔأيضاً 

 12التوصية 

ميكن ٕاجراء حتليل لنقص املهارات من ٔأ�ل وضع اسرتاتيجية طوي� أ��ل، وذ� نظرًا لز�دة �دد الطلبات ا�ولية الواردة، 
 وتنو�ع اللغات اليت �رد هبا، وز�دة �س�بة الطلبات الواردة من بضعة ب�ان ُمختارة، ؤأمتتة معلية معاجلة الطلبات.

 رتايض، وشطب القيد�االت الغش الفعيل، والغش �ف .الد

مة من مكتب مد�ر شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية �شري   ٕان حتليل معلومات الغش الفعيل و�فرتايض املُقد� 41.
لت يف �ام  21ٕاىل ٔأن  عقب شاكوى ٔأو معلومات خبصوص الوجود ا�ٔ�يد حلاالت غش،  2012�ا� �ديدة ُجسِّ
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قضية حتقيق ُمر��� من  16 وقد ُوِ�دتوهدر، وٕاساءة الس�تعامل السلطة، و�دم امتثال لقوا�د الويبو ولواحئها. 
، اكنت �ى شعبة التدقيق 2012د�سمرب  31، ويف 2012قضية حتقيق �الل �ام  25. وأ��ِلق ما مجمو�ه 2011 �ام

 .ال �زال قيد التحقيقو السابقة والس�نوات 2012قضية من �ام  12ا�ا�يل والرقابة إالدارية 

�سرتداد مبلغ  2012واكنت شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية قد ٔأوصت ٔأيضًا يف شهر نومفرب من �ام   42.
فرنك سو�رسي من ٔأ�د املوظفني يف �ا� وا�دة معينة. وذ�رت الشعبُة ٔأنه اكن جيري  4 636,80 قدره
 .�سرتداد تنفيذ

 13التوصية 

 للويبو ٔأن �ركز �ىل مواص� تعز�ز الضوابط ا�ا�لية لتجنب �كرار �االت الغش.ميكن 

 اس�تعراض ٕالجراءات إالدارة �شأٔن التوصيات السابقة .اءه

ٌة يف �ا� تنفيذ الويبو لتوصيات املراجعة اخلارجية للحسا�ت   .43 .هبذه الوثيقة ملحقُموحض�

مت يف هذا التقر�ر. حنث� الويبو �ىل العمل �ىل تنفيذ التوصيات اليت مت العام املايض واليت ُقّدِ  ُقّدِ

 شطب اخلسا�ر من النقد وأ�صول وأ�موال حتت التحصيل .اوو 

.44 97 883من الالحئة املالية، شطبت خسا�ر قدرها  8.106من النظام املايل واملادة  4.6ذ�رت إالدارة ٔأنه وفقًا للامدة  
 .2012فرنك سو�رسي �الل �ام 

 شكر وتقد�ر

�امنود� ٔأن نعرب عن تقد�ر� للتعاون واملسا�دة   املد�ر العام، ورؤساء إالدارات ا�تلفة، وشعبة التدقيق  ال��ن قد� 45.
 .ا�ا�يل والرقابة إالدارية، وموظفو املنظمة العاملية للملكية الفكرية �الل مراجعتنا للحسا�ت

 

 

 شايش اكنت شريما 
 العام للهنداملراقب املايل ومراجع احلسا�ت  
 مراجع احلسا�ت اخلار� 
 2013يوليو  29 
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 امللحق

 �ا� توصيات املراجعة اخلارجية حلسا�ت العام املايض

 �ا� التنفيذ رد إالدارة عنوان التقر�ر التوصية

ٔأدعو الويبو ٕاىل أٔن تت�ذ 
التغيري التدابري املناس�بة لضامن 

للموظفني الرئيس�يني  املتبادل
و�شكيل فريق �امل. و�ٕالشارة 
ٕاىل ٕادارة اخلدمات املالية 
حتديدًا، ٔأقرتح �شكيل مجمو�ة 
معينة من العديد من الزمالء 
القادر�ن �ىل القيام جبميع عنارص 

ٕ�قفال  ةاملتعلق ةالعمل املطلوب
 .احلسا�ت

مراجعة البيا�ت 
املالية لس�نة 

2010 

ريات �ىل هيلك من املتوقع ٕاد�ال تغي
اخلدمات املالية تتضمن ٕا�شاء و�دة 
للحسا�ت وإالبالغ املايل. وسوف 

وً� عن ٕاقفال ؤ �كون هذه الو�دة مس
احلسا�ت املالية. ويعمتد ٕا�شاؤها 
اع�دًا جزئيًا �ىل التعيني املس�تقبيل يف 
اخلدمات املالية. وقد فشلت حماوالت 

، 3-تعيني موظف مايل �رتبة ف
سابقة. وتتوقع اخلدمات وأ�لغيت امل 

 املالية ا�ٓن بدائل متنو�ة.

�اٍر تنفيذها. من 
املتوقع ٔأن تُنف�ذ 

د�سمرب  31حبلول 
2013. 

قبل ٔأن �متكن الويبو من 
�س�تفادة من ماكسب الكفاءة 
الناجتة عن تنفيذ التخطيط 
للموارد املؤسس�ية، من 
الرضوري ٔأن يُدر�ب مس�ت�دمو 

 (AIMS) نظام إالدارة املتاكم�
�ىل الو�ه الصحيح. و�� 
ٔأويص بأٔن �راجع الويبو مفهوم 
التدريب احلايل ا�ي ال حيقق 
مجيع أ�هداف املرجوة منه. 
وٕاضافًة ٕاىل ذ�، ينبغي للويبو 
ٔأن تنظر ٕاىل ٔأي مدى ميكن 
حتسني ا�ورات التدريبية احلالية 

م �رب ش�بكة إالنرتنت.  اليت تُقد�

 ةنظمأٔ مراجعة 
املعلومات 

ملرشوع حتديث 
نظام إالدارة 

 املتاكم�

تتواصل اجلهود الرامية ٕاىل تلبية 
�حتيا�ات التدريبية للمشاريع ٕاضافًة 
ٕاىل التدريب يف س�ياق العمليات 
اجلارية، وهذا أ�مر الثاين مطلوب 
ٔ�ن �دد املس�ت�دمني ال يظل �بتًا، 

الرتكزي ينصب� وذ� يف ٔأي منظمة. و 
افظة �ىل التأٔكد ٔأن العا�ل لل�

التدريب الالزم للبدء يف العمل 
�ملر�� أ�وىل من مرشوع املوارد 

ط بعناية �برية ويُدار  � البرشية ُمخط�
�شلك جيد يف الوقت املناسب من 
ٔأ�ل بدء العمل. وقد أ�حِرز تقدٌم يف 
هذا الصدد لت�ديد مجمو�ات 
املس�ت�دمني والتدريب ا�ي س�يلزم. 

رشوع �دوى ويدرس فريق امل 
اس�ت�دام ٔأدوات ٕانتاجية املس�ت�دم 

�اٍر تنفيذها. 
نهتاء من ٔأوشك �

الو�ئق املطلوب 
 تقدميها ٕاىل إالدارة.
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ٔ�داة للتوثيق والتدريب �رب 
 إالنرتنت. ش�بكة

ٔأويص بأٔن تبحث الويبو عن 
ٔأو�ه تأٓزر يف معاجلة طلبات 

احلصول �ىل منح تعلمي لضامن 
 .وفعاليهتاز�دة كفاءة العمليات 

مراجعة الضوابط 
املالية ٕالدارة 

 املوارد البرشية

سوف تُنف�ذ و�دة أٓلية لتوفري الكفاءة 
والفعالية يف ٕاجراءات من�ة التعلمي 
ومعلياهتا، وذ� مضن املر�� أ�وىل 
ملرشوع التخطيط للموارد املؤسس�ية 

اليت من املقرر  (ERP-HR) البرشية
 . وسوف2013يوليو  1�سلميها يف 

�شمل ذ� تبادل ٔأفضل للمعلومات 
من ٔأ�ل دفع السلفة واملطالبة. وسوف 
يمت اس�تعراض هذه املسأٔ� مع 

 .�س�تعراض العام لٔ�مم املت�دة

�اٍر تنفيذها. يبدٔأ 
العمل بو�دة املوارد 

أ�ول البرشية يف 
ٔأكتو�ر  من شهر

2013. 

ط الويبو فهارسها  أ�ويص بأٔن تُبّسِ
مع مرا�اة العمليات القامئة �لفعل 

متطلبات املس�ت�دمني  وتيسري
 .ا�تلفة

 مرشوع الت�ديث

قيد التنفيذ، وقد  �س�تعراضهذا 
ُمصِّم �لفعل هيلك �ديد. وهو حيتاج 
ا�ٓن ٕاىل ٔأن يُطَرح للك فهرس من 
الفهارس املوجودة مث يُنف�ذ. مت حتديد 

لك اجلديد، ونبحث ا�ٓن عن الهي
عنرص من ٔأ�ل تنفيذه يف نظام إالدارة 

. وقد وافق الس�يد (AIMS) املتاكم�
سوندارام �ىل مبدٔأ وجود متدرب 

 .للمسا�دة يف هذا الشأٔن

 .مل تبدٔأ بعد
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 توصيات من مراجع احلسا�ت اخلار� وردود ٕادارة الويبو �لهيا

 1التوصية 

من  24و 21تنظر الويبو يف ٕاجياد احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع �ىل النحو الوارد يف املالحظتني ميكن ٔأن 
 املالية. البيا�ت

ُحتيط إالدارة �لامً هبذه التوصية اليت تدعو ٕاىل ٕاجياد احتياطي منفصل لغرض متويل املشاريع، وسوف تدرس �يفية عرض هذا 
 �ىل البيا�ت املالية. �حتياطي املنفصل يف املالحظات

 2التوصية 

ميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف صيا�ة س�ياسة مناس�بة ٕالدارة النقدية واخلزانة، مبا يف ذ� القروض، وتطبيق هذه الس�ياسة 
 لتحسني إالدارة املالية.

القروض، مع الرتكزي �ىل سوف تدرس إالدارُة مقرتح اع�د س�ياسة ٕالدارة النقدية واخلزانة مبا يف ذ� س�ياسة املنظمة �شأٔن 
�يفية حتسني ذ� للمراقبة وإالدارة املؤسس�ية �شأٔن ٕادارة الس�يو� و�ست�ر. وسوف حيدث ذ� يف ٕاطار دراسة اخلزانة 

 املس�تق� املتوقعة.

 3التوصية 

 ميكن ٔأن تنظر الويبو يف التحقق س�نوً� من أ�صول ذات القمية الكبرية.

ُ  عيد إالدارُة النظَر بنشاطتُ  قة للتحقق املادي من ٔأصول الويبو، وسوف �سعى ٕاىل حتديد �يفية طب� يف العملية احلالية امل
 ذ�. تعز�ز

 4التوصية 

جيب ٕاصدار تعل�ت ٕادارية رمسية لوضع ٕاطاٍر تنظميي مالمئ للحصول �ىل اخلدمات من �الل اتفاقات  "1"
 .اخلاصة اخلدمات

تنافيس عند �س�تعانة مبصادر خمتلفة وٕارشاك اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وقد وميكن تطبيق �ختيار �ىل ٔأساس  "2"
 .ختتلف در�ة التنافس املرتبطة بعملية �س�تعانة مبصادر خمتلفة حسب قمية �لزتام

من  توافق إالدارة �ىل هذه التوصية، وسوف تُصدر تعم�ً ٕادارً� رمسيًا لتطبيق ٕاطار تنظميي مالمئ للحصول �ىل اخلدمات
�الل اتفاقات اخلدمات اخلاصة. وسوف يُطب�ق �ختيار �ىل ٔأساس املسابقات عند �س�تعانة مبصادر خمتلفة وٕارشاك 

 اتفاقات اخلدمات اخلاصة، مع وضع �دود مناس�بة حسب قمية �لزتام.

 5التوصية 

دًة من حيث أ�هداف والغا�ت؛ وا "1" لنواجت امللموسة والقاب� للقياس ملهام ينبغي ٔأن �كون �ختصاصاُت واحضًة وُم�د�
مة  دة؛ ومؤرشات أ�داء لتقيمي النتاجئ، مثل: حسن التوقيت، وقمية اخلدمات املُقد� معل ذات مواعيد �سلمي ُم�د�

 لتلكفهتا. �لنس�بة
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خمتلفة مضن ينبغي وضع �د زمين مناسب، لل�د من �كرار �س�تعانة �خلبري �ستشاري نفسه، ٕاما ٔ�داء �ام و  "2"
 �ر�مج وا�د ٔأو ٔ�داء سلس� من املهام مضن املرشوع نفسه.

د بوضوح مسؤولياُت موظيلزم و  "3"  التصديق. فٔأن ُحتد�

اجلديد وإالجراءات  التعممي إالداريتوافق إالدارة ٕاىل �د �بري �ىل هذه التوصية، وسوف تنفذ ذ� دا�ل ٕاطار 
 .الص� ذات

 6التوصية 

جمدية وفعا� من حيث التلكفة  و ٔأن تعمل مبقتىض الزتا�ا جتاه ا�ول أ�عضاء، لوضع اسرتاتيجيةٍ جيب �ىل الويب "1"
 .وتطبيقها �لنس�بة ملا يُنَفق �ىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة

 :وميكن ٔأن �كون ما ييل عنارص رئيس�ية السرتاتيجية فعالية التلكفة "2"

 ؛تنافيس التفاقات اخلدمات اخلاصة �س�تعانة مبصادر خمتلفة �ىل ٔأساس ) أٔ (

تشاري ٕاال بعد ٔأن �شهد مد�ر الرب�مج بأٔن �مة العمل ال �شمل وظائف و�دم معاجلة طلب خبري اس  ) ب(
 مس�ندة ٕاىل موظفني �بتني يف املايض القريب ٔأو من املقرر ٕاس�نادها يف املس�تقبل القريب.

الضوابط واملواز�ن  تعززسوف ، و �ىل ٔأساس تنافيس مبصادر خمتلفة �س�تعنيتوافق ٕادارة الويبو �ىل هذه التوصية، وسوف 
 .الواردتني أٓنفاً  5و 4وٕاجراءات الرقابة املناس�بة، وذ� مبا ي�ىش مع تعهداهتا يف التوصيتني 

 7التوصية 

العروض، وينبغي ٔأن  ينبغي ٔأن �ستند تقيمي املقرت�ات الواردة من البائعني ٕاىل املعايري املنصوص �لهيا يف طلبات تقدمي "1"
د مس�بقًا ٔأمهية لك معيار قبل ٕاصدار و�ئق العطاءات  .ُحتد�

وينبغي ٔأن �ُكَشف املعايُري واملعايُري الفرعية ملقديم العطاءات يف و�ئق العطاءات، ٕاضافة ٕاىل كشف مدى ٔأمهية  "2"
 مهنا. لك

ل للك معيار "3"  .وينبغي ٔأن �ُكَشف ٔأيضًا احلد أ�دىن املُؤّهِ

 .املبادئ التوجهيية لٔ�مم املت�دة يف هذا ا�ال س�ياسة مشرت�هتا ٔأو ٕاطارها متوافقَْني معوميكن للويبو ٔأن جتعل  "4"

�راجع شعبة املشرت�ت والسفر �اليًا دليل مشرت�هتا هبدف ٕاصدار �س�ة ُمنق��ة تتضمن أ�حاكم التالية ف� يتعلق 
 العروض: بطلبات

ق �لهيا شعبة املشرت�ت والسفر قبل �رش جيب �ىل طالب الرشاء (ٔأو  .1 فريق التقيمي) تقدمي مصفوفة تقيمي اكم� لُتصّدِ
 ؛و�ئق العطاءات

سوف �كشف و�ئق العطاءات عن معايري التقيمي التقين كشفًا اكمًال، مبا يف ذ� مدى ٔأمهية لك مهنا وما �رتبط به و  .2
د أ�مهية ( ) �لنس�بة للجزء التقين من التقيمي فقط. ولن 100 ا�موع البالغمن ٔأصل من معايري فرعية. وسوف ُحتد�

 ؛�ُكَشف عن ٔأمهية املكون املايل
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ل (مثل: املعدل أ�دىن (ٔأو املعدالت ا�نيا) ٔأو و  .3 سوف �ُكَشف ٔأيضًا يف طلبات تقدمي العروض عن احلد أ�دىن املؤّهِ
 ا�ر�ة (ٔأو ا�ر�ات) ا�نيا ٔأو �هام)، ٕان و�د.

 8التوصية 

ن تنس�يقه مع املاكتب إالقلميية لضامن �لزتام �ملُهل الزمنية. وقد �رغب املكتب ا�ويل يف ٔأن  ينبغي للمكتب ا�ويل ٔأن ُحيّسِ
 يتشاور �ىل و�ه الت�ديد مع ماكتب البحث ا�ويل اليت تأٔيت مهنا ٔأ�داد �برية من تقار�ر البحث ا�ويل بعد انقضاء املُهل

دة ؤأن  حياول وضع اسرتاتيجية مع ت� املاكتب. الزمنية املُ�د�

وتنس�يق جيد�ن بني املكتب ا�ويل ومجيع ماكتب وٕادارات معاهدة التعاون  ر� املكتب ا�ويل �حلا�ة ٕاىل وجود تعاونٍ يُقِ 
�شأٔن الرباءات من ٔأ�ل مواص� �وده الرامية ٕاىل حتسني �متثال للمهل الزمنية املنصوص �لهيا يف معاهدة التعاون �شأٔن 

ملكتوب املقدم من ٕادارة البحث ا�ويل يف الرباءات. ويُقر� املكتب ا�ويل ٔأيضًا بأٔمهية صدور تقر�ر البحث ا�ويل والرٔأي ا
 الوقت املناسب. وسوف يواصل العمل مع إالدارات ا�ولية من ٔأ�ل حتسني توقيت ت� التقار�ر وا�ٓراء.

 9التوصية 

ينبغي ٔأن �س�متر معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف سعهيا ٕاىل ٕاقناع ا�ول أ�عضاء �شأٔن �دوى تقامس ٔأقىص قدر من 
 الوطنية وتباد� �متكني املكتب ا�ويل ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات من توفري �دمات معلومات اكم�.البيا�ت 

ر�� يُقر� املكتب ا�ويل بأٔن تقامس البيا�ت املتعلقة مبعاجلة الطلبات ا�ولية وتبادلها عن طريق املاكتب املُعي�نة واملُختارة يف امل
يف نظام الرباءات ا�ويل. وسوف يواصل  نقطة مركزيةظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مبثابة الوطنية ٔأمٌر �ٌم ليك �كون ن

 العمل مع ا�ول أ�عضاء من ٔأ�ل حتسني الوضع احلايل.

 10التوصية 

الطلبات  مع مرا�اة التطورات الالحقة مبا فهيا ز�دة �س�بة 2008ميكن ٕا�ادة النظر يف �دول الرسوم ا�ي مل يُنق�ح منذ �ام 
 املُوَد�ة ٕالكرتونيًا.

ٕان مسأٔ� التعديل احملمتل جلدول رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �لنس�بة للطلبات ا�ولية املُوَد�ة يف شلك ٕالكرتوين 
مل �شأٔن مسائل رسوم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات نُوقشت يف ا�ورة السادسة للفريق العا مت تناولها يف وثيقة معل ٔأمعّ 

. ووافق الفريق العامل �ىل مواص� ٕاجراء مناقشات �شأٔن هذه 2013ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف شهر مايو من �ام 
 .2014املسأٔ� يف دورته املقب� يف �ام 

 11التوصية 

قل عرضًة ميكن ٔأن �راعي معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وضع أٓلية لنقل رسوم البحث ٕاىل ٕادارات البحث ا�ويل ا�ٔ 
 لتقلبات ٔأسعار رصف العمالت أ�جنبية.

(ه) من معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، س�يكون من أ�فضل ٔأن يضطلع 1.16يُقر� املكتُب ا�ويل بأٔنه، يف ظل القا�دة 
توقع املكتب ا�ويل بدور ٔأكرث �شاطًا يف نقل رسوم البحث من ماكتب �سمل الطلبات ٕاىل ٕادارات البحث ا�ويل. ومن امل 
�نهتاء قريبًا من اتفاق �شأٔن مرشوع جترييب "ٕالثبات حصة املفهوم" بني مكتب الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للرباءات 

والعالمات الت�ارية، واملكتب أ�ورويب للرباءات، واملكتب ا�ويل، ووفقًا �� االتفاق سوف �رسل مكتب الوال�ت 
بصفته  –رسوم البحث اليت جيمعها لصاحل املكتب أ�ورويب للرباءات  –مل الطلبات لتس اً بصفته مكتب –املت�دة �مر�كية 
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"�رب" املكتب ا�ويل ٕاىل املكتب أ�ورويب للرباءات. ومن مث� سوف يُوَضع املكتب ا�ويل يف موقف  –ٕادارة للبحث ا�ويل 
ر�يك واليورو. ومن املتوقع ٔأن حيقق املرشوع �سمح � ٕ�دارة ا�اطر املرتبطة بتقلبات ٔأسعار الرصف بني ا�والر أ�م

د: ٔأينبغي معل الرتتيبات نفسها ٕالدارات البحث ا�ويل  التجرييب نتاجئ اكفية �متكني املكتب ا�ويل وا�ول أ�عضاء من ٔأن ُحتّدِ
 وماكتب التسمل أ�خرى ٔأم ال.

 12التوصية 

ي� أ��ل، وذ� نظرًا لز�دة �دد الطلبات ا�ولية الواردة، ميكن ٕاجراء حتليل لنقص املهارات من ٔأ�ل وضع اسرتاتيجية طو 
 وتنو�ع اللغات اليت �رد هبا، وز�دة �س�بة الطلبات الواردة من بضعة ب�ان ُمختارة، ؤأمتتة معلية معاجلة الطلبات.

ارد البرشية �حتيا�ات يوافق املكتب ا�ويل �ىل هذه التوصية. وهذا �س�تعراض معليٌة مس�مترٌة. وسوف تتابع ٕادارة املو 
د يف وثيقة الرب�مج واملزيانية للفرتة   .2014/2015املاسة املتعلقة �للغات �ىل النحو املُ�د�

 13التوصية 

 .ميكن للويبو ٔأن �ركز �ىل مواص� تعز�ز الضوابط ا�ا�لية لتجنب �كرار �االت الغش

ميثل ٔأقلية  2012�دد �االت الغش الفعيل والغش �فرتايض اليت جسلهتا شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية يف �ام 
لت، ومل  سوى �ىل اثنتني من هذه احلاالت. والضوابط ا�ا�لية  يثبت الغش �لفعلمن احلاالت الوا�دة والعرش�ن اليت ُجسِّ

كتشاف ٕا�دى هاتني احلالتني. ومع ذ� سوف تضاعف الويبو �ودها ملنع الغش ورد�ه � مسحما �لت�ديد املُطب�قة يه 
توصيات وموا�ته، يف ظل اس�مترارها يف بذل اجلهود املتواص� لتعز�ز الضوابط ا�ا�لية. و�ىل و�ه الت�ديد، تتابع الشعبُة 

 �شمل ويهصيات منبثقة عن نتاجئ التحقيق، املراجعة ا�ا�لية للحسا�ت وتواصل ٕاصدار تقار�ر التد�ل إالداري مع تو 
حتسينات لٔ�نظمة والس�ياسات وإالجراءات القامئة، وتعز�ز للضوابط ا�ا�لية، وتدابري متنع �كرار وقوع حوادث احتيالية 

 مماث�. وسوف ُجتري الشعبُة قريبًا تقي�ً �اطر �حتيال يف املنظمة.
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 2012بيان عن الرقابة ا�ا�لية لس�نة 

 نطاق املسؤولية

ووفقًا ملا ٔأس�ند ٕاّيل من مسؤولية، وخباصة مبوجب  –منظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ل ل  اً �ام اً ٔأ�كفل بصفيت مد�ر 
 �ٕالبقاء �ىل نظام رقابة مالية دا�لية يضمن ما ييل: –(د) من النظام املايل والحئته 8.5املادة 

 املنظمة ومواردها املالية أ�خرى وحفظ هذه أ�موال واملوارد واس�ت�دا�ا؛انتظام اس�تالم مجيع ٔأموال  "1"

ها امجلعية العامة ٔأو مع أ�غراض و  "2" اتفاق �لزتامات والنفقات مع �ع�دات ٔأو أ�حاكم املالية أ�خرى اليت تُقر�
 والقوا�د املتعلقة بصناديق ائ�نية معينة؛

 و�قتصادي ملوارد املنظمة. �س�ت�دام املُ�دي والفعالو "3"

 الغرض من نظام الرقابة ا�ا�لية

ُمصِّم نظام الرقابة ا�ا�لية لل�د من خماطر �دم حتقيق �ا�ت املنظمة ؤأهدافها وما يتصل هبا من س�ياسات، وٕادارة هذه 
ُمطلقًا لتحقيق الفعالية، وهو �ستند ٕاىل ا�اطر وليس القضاء �لهيا. ومن مث� ال يعدو هذا النظام �ونه ضامً� معقوًال وليس 

مة لت�ديد ا�اطر الرئيس�ية وتقيمي طبيعهتا ومداها وٕادارهتا بن�ا�ة وفعالية ودون ٕارساف. معليةٍ   �ارية ُمصم�

مةٌ  لتكون  والرقابة ا�ا�لية مساٌر يضطلع به لك من الهيئات إالدارية واملد�ر العام وإالدارة العليا وموظفني أٓخر�ن، ويه ُمصم�
 ضامً� معقوًال لتحقيق ٔأهداف الرقابة ا�ا�لية التالية:

 أ�صول، جنا�ة أ�عامل وفا�ليهتا وحامية •

 وموثوقية التقار�ر املالية، •

•  ُ  .قةطب� و�متثال للواحئ والقوا�د امل

�ذ يف مواعيد معينة، بل و�� فٕان نظام الويبو للرقابة ا�ا�لية، �ىل املس�توى التشغييل، ليس جمرد س�ياسة ٔأو ٕاجراء يُت� 
 يُضطلع به �س�مترار �ىل مجيع مس�تو�ت املنظمة من �الل مسارات الرقابة ا�ا�لية لضامن حتقيق أ�هداف املذ�ورة أٓنفًا.

وٕاىل  2012د�سمرب  31أٓنفًا �ىل الس�نة املنهتية يف  �ىل النحو املُبني� وينطبق بياين هذا عن مسارات الويبو للرقابة ا�ا�لية 
 .2012اية �رخي اع�د بيا�ت املنظمة املالية لس�نة �

 ٕادارة ا�اطر وٕاطار الرقابة

ق املنظمة �ر�جمًا ٕالدارة ا�اطر كجزء من �ر�مج التقومي �سرتاتيجي من �الل مبادرة بعنوان "تعز�ز ٔأنظمة الرقابة  تُطّبِ
 ا�ا�لية" تتضمن ما ييل:

 ،تقيمي "ثغرات" نظام الرقابة ا�ا�لية •

 لو�اههتا ؤأ�رها واح�ل �دو�ا، وفقاً  املُصن�فةحتديد ا�اطر و  •

 وضع دليل للضوابط ا�ا�لية،و  •
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 تعز�ز الضوابط ا�ا�لية يف املنظمة لكها.و  •

ت امجلعياُت يف �ام و  س�ياسَة الويبو لالست�رات. وأ��شئت وفقًا لهذه الس�ياسة جلنٌة استشاريٌة معنيٌة �الست�رات  2011ٔأقر�
. و�رصد هذه اللجنُة است�رات الويبو لتضمن ا�ساقها مع الس�ياسة املذ�ورة، و�رفع ٕاّيل 2012اجمتعت ٔ�ول مرة يف �ام 

 .2012تقار�ر عن ٔأي خروج عن هذه الس�ياسة وأٔس�بابه وٕاجراءات معاجلته. وقد ظل وضع الويبو النقدي سل�ً طوال �ام 

 ت الرشاء الوجهية وتقدم إالرشادات ٕاّيل عن ٕاجراءات الرشاء املناس�بة.وال تفتأٔ جلنة اس�تعراض العقود �س�تعرض �اال

 اس�تعراض الفعالية

 لقد اسرتشدت يف اس�تعرايض لفعالية نظام الضوابط ا�ا�لية مبا ييل يف املقام أ�ول:

عن �بار املد�ر�ن، و�اصة نواب املد�ر العام ومسا�دوه، ا��ن يضطلعون بأٔدوار �مة ويتولون املسؤولية  •
النتاجئ املرتقبة، وأ�داء، ؤأ�شطة ُشَعهبم، واملوارد املس�ندة ٕا�هيم. وتعمتد قنوات املعلومات يف املقام أ�ول �ىل 

 �ج��ات ا�ورية اليت يعقدها فريق إالدارة العليا.

خلطا�ت ؤأحصل �ىل تأٔ�يد من خطا�ت ا�متثيل إالداري اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس�يون. وتُقر� هذه ا •
مبسؤوليهتم عن وضع ٔأنظمة تعمل �شلك جيد يف �راجمهم وأٓلية للرقابة ا�ا�لية �ريم ٕاىل عرض �االت الغش 

 وأ�خطاء الكربى ٔأو اكتشافها ٔأو � أ�مر�ن، واحلفاظ �ىل هذه أ�نظمة وا�ٓلية.

ن املراجعة ا�ا�لية للحسا�ت وشعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية اليت ٔأعمتد �ىل ما تقدمه من تقار�ر ع •
و�ىل تقي�هتا و�دماهتا �ستشارية، ويه تقدم تقار�رها ٔأيضًا ٕاىل اللجنة �ستشارية املس�تق� للرقابة. 

وتتضمن هذه التقار�ر معلومات مس�تق� وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ا�ا�لية وما 
 ارية.�رتبط بذ� من �ام الرقابة إالد

واللجنة �ستشارية املس�تق� للرقابة مسؤو� عن ٕاجراء تقيمي مهنجي ٕالجراءايت لٕالبقاء �ىل الضوابط ا�ا�لية  •
املناس�بة والفعا� وتطبيقها. واللجنة مسؤو� ٔأيضًا عن البت يف ٔأن مجيع القضا� الرئيس�ية اليت تبلغ عهنا شعبة 

حلسا�ت اخلار� وو�دة التفتيش املشرتكة قد عوجلت معاجلًة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية ومراجع ا
ُمرضية. ؤأ�ريًا تتوىل اللجنة �ستشارية املس�تق� للرقابة املسؤولية عن ٕابالغ جلنة الرب�مج واملزيانية مبا 

 نتاجئ. تتوصل ٕاليه من

م ٕارشادات ونصاحئ تبقى طي الك�ن ٕاىل امل  • نظمة وموظفهيا �شأٔن و�بري موظفي أ��القيات ا�ي يُقّدِ
أ��القيات ومعايري السلوك، ويتوىل ٕاذاكء الوعي �ٔ��القيات والسلو�يات املسؤو� يف التعامل مع إال�االت 

 املتعلقة مبزامع السلو�يات �ري أ��القية، مبا يف ذ� تعارض املصاحل،

 وو�دة التفتيش املشرتكة ملنظومة أ�مم املت�دة، •

 ا�ي �ُرَسل تعليقاته ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانية وٕاىل امجلعيات، ومراجع احلسا�ت اخلار� •

 ومالحظات الهيئات إالدارية. •
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 امتةاخل

ومن مث� ال ميكن  –مهنا ٕاماكنية الت�ايل �لهيا  –قصور  ٕان الرقابة ا�ا�لية الفعا�، �ام اكنت جيدة التنظمي، تو�د هبا ٔأو�ه
م سوى تأٔ�يد معقول. و�الوة   �ىل ذ�، قد ختتلف فعالية الرقابة ا�ا�لية مع مرور الوقت �سبب تغريات الظروف.ٔأن تُقّدِ

ؤأ� ُملزتٌم مبعاجلة ٔأي مواطن ضعف يف الضوابط ا�ا�لية تظهر �الل العام، وبضامن اس�مترار حتسني نظام 
 ا�ا�لية. الضوابط

تو�د ٔأي مواطن ضعف جوهرية من شأٔهنا ٔأن متنع  وبناًء �ىل ما تقدم، ٔأس�تنتج، �ىل �د ما ٔأ�مل وحبسب معلومايت، ٔأنه ال
مراجع احلسا�ت اخلار� من تقدمي رٔأي �ري مشفوع بتحفظ �شأٔن بيا�ت املنظمة املالية، وال تو�د مسائل �رزة يلزم 

 .2012د�سمرب  31ذ�رها يف هذه الوثيقة �لنس�بة للس�نة املنهتية يف 
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