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 مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
 

 واخلمسون السادسةسلسلة االجتماعات 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3من جنيف، 

 
 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

عداد مانة من اإ  الأ

( اذلي ُطرح عىل جلنة WO/PBC/25/4 حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير مراجع احلساابت اخلاريج" )الوثيقة .1
ىل  29الويبو للربانمج واملزيانية )اللجنة( يف دورهتا اخلامسة والعرشين )  (.2016سبمترب  2أأغسطس اإ

 (.A/56/12 القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية )الوثيقةوترد أأية قرارات للجنة بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة  .2

 [WO/PBC/25/4]تيل ذكل الوثيقة 
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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2016يوليو  13التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 اخلامسة والعشرونالدورة 
ىل  29جنيف، من   2016سبمترب  2أأغسطس اإ

 
 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

مانة عداد الأ  من اإ

 :تش متل هذه الوثيقة عىل العنارص التالية .1

تقرير مراِجع احلساابت املس تقل اذلي حيتوي عىل رأأي مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن البياانت املالية  "1"
 ؛2015ديسمرب  31للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( للس نة املنهتية يف 

م اإىل سلسةل الاجامتعات السادسة وامخلسني  2015 وتقرير مراِجع احلساابت اخلاريج للس نة املالية "2" املُقدَّ
ل" املعروف أأيضًا ابمس)مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  ويتضمن هذا التقرير توصيات مراجع "(. التقرير املُطوَّ

 ؛2015/16ل الس نة احلساابت اخلاريج الناجتة عن املراجعات الثالث اليت ُأجريت خال

 عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج؛ ردود من أأمانة الويبوو  "3"

 الويبو للرقابة ادلاخلية، ُموقَّع من املدير العام. بيانو  "4"

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .2

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

بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج ابلإحاطة علاًم 
 (.WO/PBC/25/4 الوثيقة)

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

 اإىل

 امجلعية العامة

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 تقرير عن البياانت املالية

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

النقدي، وبيان مقارنة  اتريات يف صايف الأصول، وبيان التدفقيوبيان التغ  ،، وبيان الأداء املايل2015 ديسمرب 31يف 

 .2015 ديسمرب 31للفرتة املالية املنهتية يف  ومالحظات عىل البياانت املالية املزيانية واملبال  الفعلية،املدرجة يف بال  امل 

 مسؤولية الإدارة عن البياانت املالية

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

عداد هذه  مسؤوةل الإدارة. و ايري احملاسبية ادلولية للقطاع العامللمعأأساس الاس تحقاق احملاس يب الاكمل وفقًا  عن اإ

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

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

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

 هذه الظروف. معقوةل يف

 احلساابت جعراممسؤولية 

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

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

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

ىل أأدةل تدقيقية عىل املبال  والإفصاحات الواردة يف البياانت مراجعة احلساابت عىل وتنطوي  جراءات للتوصل اإ اختاذ اإ

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

راعي مراجع احلساابت الضوابط ياخملاطر،  . وعند تقيمي تكلغري املقصود أأو اخلطأأ  الغشسواء بسبب  - البياانت املالية

جراءات املراجعة املناس بة يف هذه  عداد الكيان للبياانت املالية وعرضها عرضًا نزهيًا من أأجل وضع اإ ادلاخلية املتعلقة ابإ

بداء رأأي يف فعالية الضوابط ادلاخلية للكيان. وتشمل مراجعة احلساابت أأيضًا تقيمي  الظروف، ولكن ليس لغرض اإ
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ىل قعمومدى  ،تخدمةس  مالءمة الس ياسات احملاسبية امل  مدى ضافة اإ ولية التقديرات احملاسبية اليت قامت هبا الإدارة، اإ

 املالية. تقيمي العرض الإجاميل للبياانت

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

 الرأأي

املايل  وأأداءها 2015 ديسمرب 31املايل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف  الوضعهذه البياانت املالية، يف رأأينا،  تعرض

ىل  2015 يناير 1وتدفقاهتا النقدية للفرتة من  للمعايري  وفقاً  عرضًا نزهيًا من مجيع النوايح اجلوهرية 2015 ديسمرب 31اإ

 .احملاسبية ادلولية للقطاع العام

 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظميية الأخرى

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

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

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

 الفكرية. للملكية

 ]التوقيع[

 شايش اكنت شريما

 للهند املراقب املايل ومراجع احلساابت العام

 مراجع احلساابت اخلاريج

 نيودلهيي، الهند

 2016 يوليو 4



WO/PBC/25/4 
4 
 

 

 

 

 
 

 

 مكتب

 املراقب املايل

 ومراجع احلساابت العام

 للهند
 

 

ىل توفري ضامانت مس تقةل و  ضافة هتدف مراجعتنا اإ اإ

دارة املنظمة العاملية للملكية الفكرية من  قمية ىل اإ اإ

 خالل تقدمي توصيات بنّاءة

 

 

 

 

 

 ـ :ملزيد من املعلومات يرىج التصال ب

 الس يد/ ك. اإس. سوبرامانيان

 (املدير العام )العالقات ادلولية

 ومراجع احلساابت العام للهند املايل املراقب مكتب

9, Deen Dayal Upadhyay Marg 

New Delhi, India - 110124 

 الربيد الإلكرتوين:

subramanianKS@cag.gov.in 
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج

 

 وامخلسني السادسةاإىل سلسةل الاجامتعات 

 للجمعية العامة

 

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 

 2015عن الس نة املالية 

 

mailto:subramanianKS@cag.gov.in
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 لص امل

ليه املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند من نتاجئ هممة بعد مراجعة  .1 يعرض هذا التقرير ما توصل اإ
. واش متلت املراجعة عىل مراجعة البياانت املالية 2015حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( للس نة املالية 

 عة الأسفار واملنح.ومراج ،التحكمي والوساطةركز ومراجعة مللويبو، 

 الوضعتعرض  ،2015 ديسمرب 31بناء عىل مراجعتنا للحساابت، أأرى أأن البياانت املالية للفرتة املالية املنهتية يف و  .2
ىل  2015 يناير 1خالل الفرتة من  وأأداءها املايل، 2015 ديسمرب 31املايل للويبو يف  عرضًا نزهيًا  2015 ديسمرب 31اإ

يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  ظمن مجيع النوايح اجلوهرية. وذلكل أأْدلَْينا برأأٍي غري مشفوع بتحف
 .2015 ديسمرب 31

 الإدارة املالية

مع ة قارنابمل ئةابمل  10.02 ابخنفاض قدره ،مليون فرنك سويرسي 33.27 بل  افائض، 2015 عامالويبو يف  حققت .3
يف حساب الفائض  )معاهدة الرباءات( حتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وبل  املعامل الرتجيحي ل2014 عام فائض

 بصورة رئيس يةتأأثر الفائض/العجز يف الويبو ي ، وعىل هذا (.2014عام يف  ئةمل اب 106) ئةابمل  77.66نس بة  2015 عامل
 عجز يف أأداء معاهدة الرباءات.الفائض/ابل

يرادات الويبو بنس بة  .4 ىل  2014 مليون فرنك سويرسي يف عام 370.18 ، منئةابمل  3.18وارتفع مجموع اإ ليصل اإ
يرادات خاللت معاهدة الرباءات واكن. 2015 عام يف مليون فرنك سويرسي 381.94 ذ ، 2015 عام أأكرب مصدر لالإ اإ
يرادات.  ئةابمل  72.1شلكت   ئةابمل  1.14 بنس بة 2015املتأأتية من املعاهدة يف عام يرادات الإ  وازدادتمن مجموع الإ

 .2014 ابملقارنة مع عام

ابملقارنة مع  ئةابمل  4.64 اقدره بزايدةمليون فرنك سويرسي،  348.67، بلغت مرصوفات الويبو 2015 ويف عام .5
ات املنظمة يف أأكرب مرصوف نفقات املوظفنياكنت و  .مليون فرنك سويرسي 333.21اليت بلغت  2014 مرصوفات عام

ذ بلغت 2015عام  وظلت بذكل من مجموع املرصوفات،  ئةابمل  62.03مليون فرنك سويرسي، مبا نسبته  216.27، اإ
 .2014ابملقارنة مع عام  نسبهتا املطلقة اثبتة

ىل  2014مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  245.79وارتفع صايف الأصول من  .6 مليون  279.06اإ
 .2015سويرسي يف هناية عام  فرنك

 الشؤون املالية

من املعامالت التبادلّية اليت تشمل الرسوم  املتأأتيةتقيّد الإيرادات وفقًا لس ياسة الويبو احملاسبية لقيد الإيرادات،  .7
ت خالل وقد لحظنا أأن الويبو تلق يف اترخي النرش. الطلبات بناء عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاحملصةل عىل 

عىل  2015 يف عاممن نظام الرباءات  رسومًا متأأتيةمليون فرنك سويرسي قيدت  4.7تسوية مالية قدرها  2015عام 
يداعها  ىلالرمغ من أأن تكل الرسوم تعلقت بطلبات براءات يعود اترخي اإ مفصةل . ويف رأأينا، فاإن وضع أ لية 2004عام  اإ

يداع الطلبات ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات يف ل  معيَّنة مع املبل  املقيد  س نة تقريرتسوية الإيرادات املتأأتية من رسوم اإ
س يتيح عرض صورة دقيقة لرسوم نظام معاهدة الرباءات يف البياانت املالية منذ اكن للطلبات املنشورة يف الس نة ذاهتا 

أ لية مفصةل  عللويبو أأن تض فيه الويبو املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام(. وميكن اعمتدت العام اذلي)أأي  2010 عام
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لضامن تسوية الإيرادات املتأأتية من رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل معاهدة الرباءات يف أأي س نة تقرير مع املبل  املقيد 
 للطلبات املنشورة يف تكل الس نة.

عادة تقيمي  صانعية لرصد تقلب القمية العادةل للممتلاكت واملولقد لحظنا غياب أأية أ لية رس  .8 واملعدات اليت تتطلب اإ
ميكن للويبو أأن تضع مؤرشات ومعايري مالمئة و  .قميهتا العادةلعن  كبرياً اختالفًا  قميهتا ادلفرتيةس نوية لضامن عدم اختالف 

عادة التقيمي الس نوية الالزمة للممتلاكت وا جراء اإ  واملعدات. صانعملمتكِّهنا من اإ

مليون  10.31ولحظنا مواصةل اس تخدام أأصول خفضت قميهتا ابلاكمل وتبل  قميهتا ادلفرتية الإجاملية  .9
نتايج لبعض  يعين أأنسويرسي. وينطوي اس تخدام تكل الأصول عىل قمية اقتصادية للمنظمة و  فرنك تقديرات العمر الإ

نتايج للأصول يك تعرض صورة نزهية ميكن عليه، . و اكنت أأقل من معرها الفعيلالأصول  للويبو أأن تعيد تقيمي العمر الإ
نتايج للأصول.  لها وتضع تقديرًا معقوًل للعمر الإ

 مركز التحكمي والوساطة

طار النتاجئ" للثنائيتني  .10 أأنه عىل الرمغ من أأن الإجنازات احملققة ابنتظام  2016/17و 2012/13تبنيَّ من مراجعة "اإ
ع بعض الغاايت للس نوات الالحقة مراجعة مالمئة. وقد يكون من احملددة جتاوزًا كبريًا، فمل تراجَ قد جتاوزت الغاايت 

 املفيد تعزيز ال لية اخلاصة بتحديد غاايت واقعية ملؤرشات الأداء.

ومل يمتكن مركز التحكمي والوساطة من حتقيق مؤرشات النتاجئ الثالثة احملددة يف اخلطة الاسرتاتيجية للأجل  .11
وخدماهتا العاملية اليت تسهم يف الاس تدامة املالية للمنظمة  املنظمة دة اس تخدام منتااتتوسط فامي خي  زايامل 

ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يعمتد هناًا استباقيًا أأكرث ليجعل اخلدمات البديةل لتسوية علهيا. و  الطلب وزايدة
وميكن حتقيق ذكل عن  .تقدمي خدمات جذابة وفعاةل من حيث التلكفة املنازعات يف صدارة الأنظمة املتاحة للمنتفعني عرب

 طريق الرتوجي ملزااي اخلدمات واس تقصاء أ راء مس تخدمهيا وحتليل اقرتاحاهتم وردود فعلهم مركزاًي وابنتظام.

دراج أأسامء وسطاء/ .12 ن النظام احلايل لإنشاء اللاان ل ميكِّن املركز يف رأأينا من اإ أأوسع نطاقًا.  تمن جمال حممكنيواإ
طار أأوحضعليه، و  املسار  فيه الس ياسات حيدد لرمس وأأكرث شفافية ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن ينظر يف وضع اإ

دراج   .اختيارمهوسطاء يف قوامئ الويبو ومعايري الاملتبع يف اإ

ذ نعمل أأنه ل ميكن يف الواقع تفادي بعض التأأخريات غري املنصوص علهيا يف  .13 ننا نويص التحكمي والوساطةنظام واإ ، فاإ
 لعمالئه. خدمات تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقولاملركز بتعزيز أ لية الرصد فيه لتقلي  الوقت الالزم لتوفري 

ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يضع خطة لس مترارية من مث،ومل يكن دلى املركز خطة لس مترارية الأعامل. و  .14
 .لتأأثري الأعامل حيدد فهيام الرتتيبات البديةل واخلطط الاحتياطية يف حال تعطل أأي من املسارات احملوريةالأعامل وحتلياًل 
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 الأسفار واملنح

الإدارية واملبادئ التوجهيية املتعلقة ابلسفر  والتعماميتلحظنا حالت من عدم الامتثال لنظام املوظفني ولحئته  .15
جازة زايرة الوطن  ىل و والسفر املتصل مبنحة التعلمي يف همامت رسية والسفر يف اإ السفر عند التعيني والسفر للعودة اإ
 الوطن وغريها. ومشلت تكل احلالت ما ييل:

  صدار التذاكرقبول طلبات تغيري يف اترخي السفر  ؛أأو وهجة السفر قبل اإ

  جازة زايرة عودهتم عىلرد مرصوفات رحةل الإايب ملوظفني عادوا قبل مرور س تة أأشهر  ؛الوطن من اإ

 سفر متصل مبنحة تعلمي عىل الرمغ من عدم بقاء جنل املوظف املهةل ادلنيا احملددة بس بعة  التصديق عىل
 أأايم معل مع املوظف يف مركز العمل؛

  اياًب عوضًا عن ابملوظف  يلحقالرحةل الواحدة ذهااًب املسموح هبا للمعال اذلي منح تذكرة سفر ذهااًب واإ
 مركز العمل؛ يف

  لكرتونية بترصحي السفر قبل  أأايم من اترخي السفر املقرتح؛ عرشةعدم احلصول عىل طلبات اإ

 كامل الرحةل؛  عدم تقدمي مطالبات السفر يف غضون املهةل الزمنية احملددة بعد اإ

 ىل السامح بتغيري درجة الرحةل م  لرحالت تدوم أأقل من تسع ساعات. أأعاملن اقتصادية اإ

ونويص بأأن تس متر الويبو يف اعامتد تدابري فعاةل تكفل الامتثال لنظام املوظفني ولحئته والتعماميت الإدارية يف  .16
 حالت الأسفار املذكورة.

ولحظنا أأن العقد املربم مع وكيل السفر ل ين  عىل رمس معامةل للحجوز "مبساعدة الوكيل" وأأن وكيل السفر  .17
قد تلقى أأعىل السعرين املتعاقد علهيام. وعليه، نويص الويبو بأأن تتخذ تدابري ملعاجلة املشالكت التقنية يف جحز التذاكر عرب 

 العقد عىل هذا الأساس. تعدلرمس معامةل للحجوز "مبساعدة وكيل" وأأن الإنرتنت، وأأن تتفاوض يف هذه الأثناء عىل 

قامة يوم  .18  تكلعىل الرمغ من عدم اتباع  اتعىل منت الطائر  ام يقىض من ليالٍ ية للموظفني عولحظنا منح بدلت اإ
فامي خي  اخلاصة ابلسفر ميكن للويبو أأن تعيد النظر يف س ياس هتا املامرسة يف أأي واكةل أأخرى اتبعة للأمم املتحدة. وعليه، 

قامة اليويم لقاء ما يقىض من لياٍل عىل منت الطائرات. 50دفع   ابملئة من بدل الإ
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 املقدمة

 نطاق املراجعة وهنجها

ىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند هممُة مراجعة حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية  .1 ُأس ِندت اإ
ىل  2012الية من )الويبو( للس نوات امل الأربعني  هتادور امجلعية العامة للويبو يف بناًء عىل موافقة 2017اإ

ىل  26العرشين( اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  )العادية د نطاق املراجعة وفقًا للامدة 2011أأكتوبر  5سبمترب اإ . وحُيدَّ
 من النظام املايل واملبادئ الواردة يف مرفق ذكل النظام. 10.8

وفقًا خلطة مراجعة حساابت ُوِضعت عىل أأساس حتليل  2015د ُأجرِيت مراجعة حساابت الس نة املالية وق .2
اخملاطر اخلاص ابلويبو اذلي أأجريناه. ومشل معلنا مراجعة البياانت املالية للويبو، ومراجعة مركز التحكمي والوساطة، 

 خلية للحساابت، عندما لزم الأمر، اعامتدًا همنيًا.ومراجعة الأسفار واملنح. واعُتِمد عىل أأعامل املراجعة ادلا

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

 معايري مراجعة احلساابت

ُأجرِيت مراجعة احلساابت وفقًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمحاس بني،  .4
اعمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت الأمم املتحدة، وواكلهتا املتصصصة، والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية،  واليت

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

 الإدارة املالية

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

من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلقة ابلأدوات املالية  30و 29و 28، واعمتدت املعايري رمق 2010س نة 
 .2013 عامخالل 

 2015رأأي مراجع احلساابت يف البياانت املالية لعام 

بداء الرأأي يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية  .6 َّين ُملكٌَّف، طبقًا لختصاصات مراجع احلساابت اخلاريج، ابإ ن اإ
َمواطن ضعف أأو أأخطاء  عن أأي 2015. ومل تكشف مراجعُة البياانت املالية للفرتة املالية 2015ديسمرب  31املنهتية يف 

أأعتربها جوهريًة فامي يتعلق بدقة البياانت املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا. وبناًء عىل ذكل، أأبديُت رأأاًي غري مشفوع 
 .2015ديسمرب  31بتحفظٍ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف 

 املؤرشات املالية الرئيس ية

 الية الرئيس ية اجلديرة ابهامتم ادلول الأعضاء:فامي ييل املؤرشات امل .7
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 نتاجئ مراجعة احلساابت

 الشؤون املالية

 الفائض/العجز التشغييل

يرادات الويبو ومرصوفاهتا خالل ايساوي الفائض أأو العجز الف .8 ، حققت 2015ويف عام . الفرتة املاليةرق بني اإ
، 2014ابملقارنة مع فائض عام  ئةابمل  10.02ابخنفاض نسبته مليون فرنك سويرسي،  33.27الويبو فائضا قدره 

 .2013ابملقارنة مع فائض عام  ئةابمل  119.87نسبهتا  وزايدة

 

ىل زايدة يُعزى أأساساً  2014م ، ابملقارنة مع الأداء املايل يف عا2015الأداء املايل يف عام تدين ووجدان أأن  .9  اإ
مليون فرنك سويرسي يف نفقات  8.5س امي زايدة قدرها  املرصوفات يف لك بنود املزيانية ابس تثناء نفقات املوظفني ول

أأنشطة ، فُيعزى أأساسًا اإىل 2013اخلدمات التعاقدية. أأما التحسن يف الأداء املايل ابملقارنة مع الأداء املايل يف عام 
يرادات الويبو يف عام  ئةابمل  72.1 دّرتمعاهدة الرباءات اليت   .2015من مجموع اإ
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 التحليل حبسب لك قطاع

 :1فامي ييل الإيرادات واملرصوفات والفائض/العجز يف خمتلف القطاعات .10

 )املبال  بأ لف الفرناكت السويرسية(

 2015عام 

 الاحتادات القطاع
 املموةل من الاشرتااكت

احتاد معاهدة 
التعاون بشأأن 
 الرباءات

 حساابت خاصة احتاد لش بونة احتاد لهاي احتاد مدريد

 213 9 102 1 034 5 010 71 781 276 803 18 الإيرادات

 213 9 586 1 011 7 811 62 945 250 107 17 املرصوفات

 0 484- 977 1- 199 8 836 25 696 1 الفائض/العجز

 2014عام 
 069 8 764 927 3 285 57 318 281 817 18 الإيرادات

 069 8 792 322 7 330 57 133 242 560 17 املرصوفات

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

 2013عام 
 858 6 308 1 531 4 456 58 181 261 277 19 الإيرادات

 858 6 852   603 7 749 59 349 242 068 19 املرصوفات

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

 2012عام 
 021 7 390 442 3 329 54 183 253 631 18 الإيرادات

 021 7 734 854 6 159 56 104 232 414 18 املرصوفات

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

 2011عام 
 506 7 215 260 3 731 53 345 210 080 18 الإيرادات

 506 7 752 981 5 838 57 316 234 954 18 املرصوفات

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

يرادات معاهدة الرباءات نس بة  .11 يف  ئةابمل  106، )2015يف فائض عام  ئةابمل  77.66بل  املعامل الرتجيحي جملموع اإ
 الرباءات. أأداء معاهدة(. وعىل هذا، يتأأثر الفائض/العجز يف الويبو بصورة رئيس ية ابلفائض/العجز يف 2014عام 

عىل عام  ئةابمل  3.18، وارتفعت الإيرادات بنس بة ئةابمل  4.64، ازدادت املرصوفات بنس بة 2015ويف عام  .12
ىل فائض قدره 2014  .2014عن عام  ئةابمل  10.02مليون فرنك سويرسي، أأي ابخنفاض قدره  33.27؛ ما أأدى اإ

 الإيرادات

يرادات الويبو 2015يف عام  .13 مليون فرنك  11.76مليون فرنك سويرسي، بزايدة قدرها  381.94، بل  مجموع اإ
يرادات عام   مليون فرنك سويرسي. 370.18البال   2014سويرسي ابملقارنة مع مجموع اإ

                                                
1
 خمتلف الاحتادات والقطاعات اليت تتأألف مهنا املنظمة العاملية للملكية الفكرية. يبنّيِ تُعرض تقارير القطاعات يف شلك  
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يراداتواكنت الإيرادات املتأأتية من معاهدة الرباءات أأكرب مصدر  .14 ذ ، 2015خالل عام  لالإ  72.1 تساوياكنت اإ
ابملقارنة  ئةابمل  1.14بنس بة  2015من مجموع الإيرادات. وقد زادت الإيرادات املتأأتية من معاهدة الرباءات يف عام  ئةابمل 

طلب مقارنة  217 600حيث بل   2015. وازداد عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات يف عام 2014مع عام 
 2014 عام طلبات يف 210 609طلبًا، ولكن اخنفض عدد الطلبات املنشورة من  214 314اذلي جسل  2014بعام 
ىل   .2015يف عام  200 928اإ

يرادات احتاد مدريد اثين أأكرب مصدر  .15 يراداتواكنت اإ من مجموع الإيرادات.  ئةابمل  17.78، حيث بلغت نسبهتا لالإ
. وزادت الإيرادات املتأأتية من احتاد 2014ملقارنة بعام اب ئةابمل  23.25وزادت الإيرادات املتأأتية من احتاد مدريد بنس بة 

 فرنك سويرسي ابملقارنة مع العام السابق. 745 000لهاي مببل  قدره 

من  ئةابمل  4.66 تساويمليون فرنك سويرسي  17.8واكنت الإيرادات املتأأتية من الاشرتااكت املقّررة وقدرها  .16
مةمن املساهامت الطوعية الإيرادات املتأأتية  أأمامجموع الإيرادات،  طار احلساابت اخلاصة وقدرها  املقدَّ مليون  10.26يف اإ
 من مجموع الإيرادات. ئةابمل  2.68 فاكنت تساوي فرنك سويرسي

 املرصوفات

 ئةابمل  4.64بنس بة  ازدادتمليون فرنك سويرسي، أأي أأهنا  348.67، بلغت مرصوفات الويبو 2015يف عام  .17
 مليون فرنك سويرسي. 333.21البالغة  2014ابملقارنة مع مجموع مرصوفات عام 

ونظرًا اإىل طبيعة العمل اذلي اضطلعت به املنظمة، اكنت نفقات املوظفني أأكرب مرصوفات املنظمة يف   .18
ذ بلغت 2015 عام من مجموع املرصوفات. وظلت  ئةابمل  62.03مليون فرنك سويرسي، مبا نسبته  216.27، اإ
 .2014مقارنة بعام  2015نفقات املوظفني اثبتة يف عام  س بةن 

مليون فرنك  72.09، حيث بلغت 2015وظلت اخلدمات التعاقدية اثين أأكرب مرصوفات الويبو يف عام  .19
 ئةابمل  13.37من مجموع املرصوفات. وزادت مرصوفات اخلدمات التعاقدية بنس بة  ئةابمل  20.68سويرسي. مبا نسبته 

 .2014عام  ابملقارنة مع

من مجموع  ئةابمل  6.08، مبا نسبته 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  21.2وبلغت مرصوفات التشغيل  .20
 .2014ابملقارنة مع عام  ئةابمل  1.67رصوفات بنس بة تكل املاملرصوفات اليت تكبدهتا الويبو. واخنفضت 

من مجموع  ئةابمل  4.99، مبا نسبته 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  17.39وبلغت مرصوفات الأسفار واملنح  .21
 .2014ابملقارنة مع عام  ئةابمل  13.24املرصوفات بنس بة  ت تكلزاداملرصوفات. و 

 ئةابمل  98.72بنس بة  وازدادت. 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  3.58واملواد  اللوازموبلغت مرصوفات  .22
 .2014ابملقارنة مع عام 
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 املايل وضعال

 مليون فرنك سويرسي، وبل  مجموع اخلصوم 976.99أأصول املنظمة  مجموع، بل  2015ديسمرب  31يف  .23
ابملقارنة  ،2015 مليون فرنك سويرسي يف هناية عام 279.06 اإىلصايف الأصول  وزادمليون فرنك سويرسي.  697.93

 .2014مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  245.79 مع

 

 أأداء املزيانية

مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو عىل مزيانية  ، وافقت2013ديسمرب  12ويف  ثنائية.للك الويبو مزيانية  تعد   .24
لمعايري ل وفقاً اليت أأعدهتا الويبو  2014/15ووفقا ملزيانية الثنائية مليون فرنك سويرسي.  647 وقدرها 2014/15 الثنائية

ر يف يراداتالإ احملاسبية ادلولية، بل  مجموع  . وبل  مجموع الإيرادات الفعيل مليون فرنك سويرسي 713.29املزيانية  املقدَّ
رعىل فرنك سويرسي  مليون 62.43مليون فرنك سويرسي أأي بزايدة قدرها  775.72 مجموع  أأما. املبل  املقدَّ

ابخنفاض قدره أأي مليون فرنك سويرسي،  642.60، فقد بل  2015ديسمرب  31للثنائية املنهتية يف رصوفات امل
 تقديرات املزيانية. عنمليون فرنك سويرسي  31.40

 للحساابت ملراجعة اخلارجيةانتياة  2015املالية لعام  البياانت ُأدخلت عىلحتسينات 

ننا .25 استنادا  ،2015ديسمرب  31للس نة املنهتية يف تغيريات/حتسينات يف البياانت املالية ب الإدارة  اضطالعنقدر  اإ
 :املهمةبعض التحسينات  وفامي ييل .اخلاريجاحلساابت اإىل مالحظات مراجع 

" لعدم تقييد بنود جتمع عنارص من الس ياسات احملاسبية املهمة: 2ُأدرج جدول مفصل يف "املالحظة  "1"
نتايجاملباين واملنشأ ت يتفاوت معرها   تفاواًت كبريًا؛ الإ

 10.3وُأعد بيان للأصول املس تخدمة واليت ُخفضت تلكفهتا ابلاكمل واليت تبل  قميهتا ادلفرتية الإجاملية  "2"
 ؛17احملاس يب ادلويل  للمعيارمليون فرنك سويرسي وفقًا 
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ل ن   "3" لتوضيح أأن رسةل املليوين فرنك سويرسي اكنت خت  مبىن  ": الأرايض واملباين9املالحظة "وعّدِ
 وليس مبىن جورج بودهناوزن الثاين؛اوزن الأول جورج بودهن

ثة عن الرضائب الأمريكية املس تحقة الاسرتداد يف املالحظة  "4"  للبياانت املالية؛ 4وُأدرجت معلومات حمدَّ

دراج املوظفني12وأأدرجت معلومات يف "املالحظة  "5"   اذلين وجوز منحهم: مس تحقات املوظفني" تفيد ابإ
جازة س نوية   املرتامكة؛ لالإجازاتحساب الرصيد اللكي  سلفًا يفاإ

لت املالحظة  "6" ماكنية حتديد التارخي الفعيل للتسوايت املقبةل يف  16وعّدِ ىل عدم اإ بشأأن الأحاكم لالإشارة اإ
عداد التقرير.  أأثناء اإ

 نتاجئ مراجعة احلساابت

 الشؤون املالية

 رسوم الإيداعات ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات

تقيّد الإيرادات احملقّقة من املعامالت التبادلّية اليت تشمل ياسة احملاسبية يف الويبو لقيد الإيرادات، وفقًا للس   .26
ويؤجل قيد الإيرادات احملصةل من  يف اترخي النرش. بناء عىل نظام معاهدة الرباءاتالرسوم احملصةل عىل طلبات الرباءات 

 خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير اإىل حني اس تكامل النرش.مة عىل الطلبات غري املنشورة لّ سالرسوم املت 

طلبًا يف  200 928، بل  عدد الطلبات املنشورة بناء عىل معاهدة الرباءات 2015ووفقًا للتقرير املايل الس نوي  .27
. ولكن تبنيَّ من حتليل 2015مليون فرنك سويرسي يف عام  263.6وبلغت رسوم الإيداعات ادلولية  2015عام 
تطابق اإجاميل عدد  2015انت اليت قدمهتا الويبو عن الطلبات املنشورة بناء عىل معاهدة الرباءات خالل عام البيا

وعدم تطابقها مع رسوم الإيداع ادلولية احملسوبة بناء عىل  2015الطلبات املنشورة بناء عىل معاهدة الرباءات يف عام 
 عدد الطلبات املنشورة يف ذكل العام.

مليون فرنك سويرسي قيدت رسومًا  4.7تسوية مالية قدرها  2015وقد لحظنا أأن الويبو تلقت خالل عام  .28
يداعها حىت  2015متأأتية من نظام الرباءات يف عام  عىل الرمغ من أأن تكل الرسوم تعلقت بطلبات براءات يعود اترخي اإ

 .2004عام 

لهيا ال  .29 ل عقب مراجعة حساابت أأجريت يف وأأفادت الويبو بأأن املعلومات اليت استندت اإ تسوية املالية مل تتوفر اإ
طار الإغالق املزمع حلساب الياابن اجلاري  2015عام  يداعات يف اإ وأأوحضت ما تبقى من مبال  مس تحقة واإ

 الرباءات. ملعاهدة

ننا  .30 ىل أأن للك طلب رمق تعريف ممزيًا واكنرى أأنواإ ن ميكن ه اكن ميكن احلصول عىل بياانت موثوق هبا نظرًا اإ
يداع التحقق من اترخي نرش الطلبات املودعة.  ويف رأأينا، فاإن وضع أ لية مفصةل لتسوية الإيرادات املتأأتية من رسوم اإ

الطلبات ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات يف تقرير س نة معيَّنة مع املبل  املقيد للطلبات املنشورة يف الس نة ذاهتا اكن 
)أأي العام اذلي اعمتدت فيه  2010نظام معاهدة الرباءات يف البياانت املالية منذ عام  س يتيح عرض صورة دقيقة لرسوم

 الويبو املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام(.
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 1التوصية 

أ لية مفصةل لضامن تسوية الإيرادات املتأأتية من رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل معاهدة الرباءات يف  عميكن للويبو أأن تض
 أأي س نة تقرير مع املبل  املقيد للطلبات املنشورة يف تكل الس نة.

 وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأهنا س تدرج حتلياًل أأكرث تفصياًل عن مجموع املنشورات خالل الس نة يف .31
 ما تعده من تقارير يف هناية الس نة.

عادة التقيمي  اإ

عادة تقيمي 17ين  املعيار احملاس يب ادلويل  .32 جراء اإ ادلفرتية  يك ل ختتلف قميهتاابنتظام اكٍف  الأصول عىل أأنه وجب اإ
ىل أأن بعض بنود املمتلاكت واملصانع هتاعن قمي كبرياً اختالفًا  عداد التقرير. ويشري اإ واملعدات تشهد  العادةل يف اترخي اإ

عادة تقيمي س نوي.  تقلبات أأو تغريات كبرية يف قميهتا العادةل فتتطلب اإ

د علهيا املبىن اجلديد. ولفت املمثن املس تقل انتباه  قميَّ ، 2013ديسمرب  31ويف  .33 ممثن مس تقل الأرض اليت ش ّيِ

ىل التقلب الراهن يف عادة تقيمي الأرض ابنتظام نظرًا اإ ىل أأنه ينبغي اإ ىل تقلب كبري  الويبو اإ النظام املايل العاملي اذلي يؤدي اإ
ىل قةل الس يوةل يف أأسواق رأأس املال. ولحظنا غياب أأي أ لية رسية لرصد التقلبات احملمتةل  يف أأسعار السوق العقارية واإ

عادة تقيمي س نوي لضامن عدم اختالف قميهتا  ادلفرتية يف القمية العادةل للممتلاكت واملصانع واملعدات اليت تتطلب اإ
 عن قميهتا العادةل. كبرياً اختالفًا 

عادة تقيمي مس تقل لك ثالث س نوات أأو أأقل يف حال ُرصد تغيري  وأأفادت الويبو بأأن .34 جراء اإ س ياس هتا يه اإ
جراء  جوهري يف أأسعار السوق. وأأضافت أأهنا ترصد أأوضاع السوق للتنبؤ بأأي تغيري جوهري يف الأسعار وأأهنا تعزتم اإ

عادة التقيمي يف  عداد البياانت املالية لس نة اإ طار اإ  .2016اإ

 2التوصية 

عادة التقيمي الس نوية الالزمة للممتلاكت  ميكن للويبو أأن تضع مؤرشات ومعايري مالمئة متكِّهنا من اإجراء اإ
 واملعدات. صانعوامل

عادة التقيمي  .35 جراء اإ لهيا يف اإ وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأهنا س تضع مؤرشات ومعايري مالمئة يُستند اإ
 لأرض املبىن اجلديد يف هناية لك س نة. الالزمةالس نوية 

 الأصول اليت خفضت تلكفهتا ابلاكمل

عادة النظر يف العمر الإنت17وفقًا للمعيار احملاس يب ادلويل  .36 عداد لك تقرير س نوي ، ينبغي اإ ايج للأصل عند اإ
ذا  3اختلفت التوقعات عن التقديرات، فينبغي تقييد تكل التغيريات يف تقدير حماس يب وفقًا للمعيار  واإ

 احملاسبية والتغيريات يف التقديرات احملاسبية والأخطاء". "الس ياسات
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جاملية  91.66) أأصالً  2648اس تخدام  2015ديسمرب  31ولحظنا من جسل الأصول حىت  .37 ابملئة( بقمية دفرتية اإ
جاملية قدرها  أأصالً  2889مليون فرنك سويرسي من أأصل  10.31قدرها  مليون فرنك سويرسي عىل  14بقمية دفرتية اإ

وينطوي اس تخدام تكل الأصول عىل قمية اقتصادية املس تخدمة قد خفضت تلكفهتا ابلاكمل.  الأصولالرمغ من أأن تكل 
نتايج لبعض الأصول اكنت أأقل من معرها الفعيل.للمنظمة ويعين أأن تقدي تؤدي  وفضاًل عن ذكل، قد رات العمر الإ

ىل زايدة تاكليف التشغيل  مواصةل اس تخدام تكل النس بة الكبرية من الأصول القدمية واليت خفضت تلكفهتا ابلاكمل اإ
هدار املوارد وتقويض الفعالية.  ومن مث اإ

ىل توصيات جملس مراقبة املمتلاكت يف عام وأأفادت  .38  الأصولبعض  الترصف يفبشأأن  2016الويبو بأأنه نظرًا اإ
نتاجية اليت تويص هبا فرقة معل الأمم املتحدة،  مواصةل حتليل الأعامر  اجملدييكون من  قدوالتغيريات احملمتةل يف الأعامر الإ

نتاجية اليت تطبقها الويبو يف هناية عام   .2016الإ

 3لتوصية ا

نتايج للأصول يك تعرض صورة نزهية لها وتضع تقديراً معقوًل للعمر الإنتايج  ميكن للويبو أأن تعيد تقيمي العمر الإ
 للأصول.

نتاجية يف عام  .39  .2016وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأهنا س تحلل الأعامر الإ

 شطب قيد التحويالت املس تحقة ادلفع

بشأأن التسجيل ادلويل  بني اتفاق وبروتوكول مدريد حئة التنفيذية املشرتكةمن الال( 2)34وفقًا للقاعدة  .40
 املس تحقة عن التسجيالت ادلوليةوجوز للمودع أأو صاحب التسجيل ادلويل أأن يدفع الرسوم ، للعالمات
 .ادلويل للمكتب

ند التحويالت مليون فرنك سويرسي من ب  0.45مبل  قدره  حّوِل، 2015ديسمرب  31ولحظنا أأنه حىت  .41
ىل بند الإيرادات الأخرى/النرثية لس نة  الويبو  زائدة حصلهتا اً . وخي  املبل  املشطوب رسوم2015املس تحقة ادلفع اإ

يداع طلبات بناء أأشخاص طلبات أأو ودعيمن م 2010و 2009عايم  يف عىل اتفاق مدريد. وُشطب  اكنوا يعزتمون اإ
 قيد هذا املبل  لأنه مل يتسَن حتديد املودعني املعنيني.

 2004ومنذ عام . 2004حىت عام  ثالث س نوات اكنت املهةل الزمنية لشطب قيد تكل املبال بأأن وقد ُأبلغنا  .42
ىل تدارك وتسعى  2008منذ عام  معلقاً مسار "التنقيح"  ظلواستبدال الأدوات التكنولوجية املالية،  املنظمة حاليًا اإ

 املبال  املقيدة الواجب شطهبا.التأأخر الكبري يف 

َّقة عن شطب املدفوعاتولحظنا  .43 أأو املدفوعات اليت مل تنفقها الويبو  الزائدة غياب أأي س ياسة رسية موث
بغية ليات الشطب مع  بشأأنه ينبغي للمنظمة أأن تضع س ياسة نرى أأن. و عن حتديد أأحصاهبايتسَن ردها لأن املنظمة  ومل

 توفري ضامانت لأحصاب املصلحة.
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 4التوصية 

َّقة لشطب املبال  املقيدة اليت مل يتسَن ردها اإىل   .مودعي الطلباتميكن للويبو أأن تنظر يف وضع س ياسة رسية موث

جراءات  .44 وأأهنا ستنظر  الفوترةوافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأهنا تس تعرض حاليًا رسوم نظام مدريد واإ
طار هذا الاس تعراض. َّقة لشطب املبال  املقيدة يف اإ  يف وضع س ياسة رسية وموث

 مركز التحكمي والوساطة

 معلومات أأساس ية

ىل ": 7يريم الهدف الاسرتاتيجي الثاين للويبو املتعلق ابلربانمج  .45 جعل أأنظمة الويبو مركز التحكمي والوساطة" اإ
ة املنازعات يف صدارة الأنظمة املتاحة للمنتفعني عرب تقدمي خدمات هلم تكون جذابة العاملية واخلدمات البديةل لتسوي

 .وفعاةل من حيث التلكفة

لتسوية املنازعات يف جنيف بسويرسا لتوفري خدمات بديةل  1994وأأنشئ مركز التحكمي والوساطة يف عام  .46
واملركز دويل ومس تقل وحمايد ويدمعه خرباء خارجيون يف  بني الأطراف اخلاصة. عىل امللكية الفكرية التاارية ادلولية

رشاف انئب املدير العام )قطاع خيضع لإ تسوية املنازعات ادلولية ويف تناول قضااي امللكية الفكرية. وللمركز مدير 
دارة منازعات امللكية الفكرية. وينقسم ىل  الرباءات والتكنولوجيا(. ويعاونه يف معهل انئب مدير ورئيس قطاع اإ املركز اإ

دارة منازعات امللكية الفكرية، وقسم املعلومات والعالقات اخلارجية، وقسم تسوية املنازعات  ثالثة أأقسام يه قسم اإ
دارة القضااي.  املتعلقة ابلإنرتنت. وتتأألف تكل الأقسام من موظفني قانونيني ومسؤولني عن اإ

 ويوفر املركز اخلدمات التالية لتسوية املنازعات: .47

جراء غري  :وساطةال "1" ىل  رسييه اإ طاره، عىل مساعدة الطرفني عىل الوصول اإ يسهر الوس يط احملايد، يف اإ
 .للمنازعةتسوية 

جراء  :التحكمي "2"  املنازعةعىل حمَّكَّ واحد أأو أأكرث يبّت يف  املنازعةيطرح الطرفان مبوجبه  ُملزمهو اإ
 ُملزِم. بقرار

جراء حتكميي ي  :التحكمي املعّال "3"  بارَش يف همةل قصرية وبتلكفة خمفّضة.هو اإ

جراء تعرض من خالهل مسأأةل تقنية أأو علمية أأو مسأأةل بني الأطراف يف جمال الأعامل،  :قرار اخلرباء "4" هو اإ
لهيم. ليه/اإ  عىل خبري أأو أأكرث لختاذ قرار بشأأن املوضوع احملال اإ

جراء ميكن مبوجبه ملاكل عالمة جتارية أأن يرفع دعوى عىل  تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول: "5" هو اإ
 طرف أ خر جسل عالمته التاارية دون حق كجزء من تسجيل امس احلقل.

مساعدة الأطراف عىل  وييرس املركز تسوية املنازعات التاارية عىل امللكية الفكرية عن طريق ما ييل: )أأ( .48
خضاع املنازعات القامئة أأو املقبةل لإجراء واملساعدة يف اختيار الوسطاء واحملمكني واخلرباء من قاعدة  ات الويبو؛ )ب(اإ

وحتديد أأتعاب  ذي خربة يف جمال منازعات امللكية الفكرية؛ )ج( حمَّك ووس يط 1500بياانت املركز اليت جتمع أأكرث من 
دا ؛ )د(واحملمكني والوسطاءبعد التشاور مع الأطراف  احملمكني والوسطاء والتواصل  (املالية لالإجراءات؛ )ه رة اجلوانبواإ
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وتوفري خدمات دلمع الاجامتعات مبا يف  لتعظمي الفعالية يف التصالت والإجراءات؛ )و( واحملمكني والوسطاءمع الأطراف 
 ذكل قاعات الاس امتع واملشاورات بناء عىل طلب الأطراف.

الس ياسة  ء احلقول عىل الإنرتنت بناء عىلبأأسامتسوية متعلقة  33 000أأكرث من ، عاجل املركز 2015عام  وحىت .49
، وقدم )ال ياكن( اليت وضعهتا هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول

 .نازعاتامل  تسويةل الويبو البديةل  أأطربفضل الوساطة والتحكمي وغريها من منازعة دولية وحملية  400خدماته يف أأكرث من 

طار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو  التصطيط: اإ

طار التصطيط يف الويبو عن طريق حتديد نتاجئ  2015-2010تُرشد اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط  .50 اإ
خطط اسرتاتيجية ومؤرشات نتاجئ. وتعد  وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية استنادًا اإىل تكل اخلطة الاسرتاتيجية. وتوضع 

 واملزيانية. لتنفيذ الاسرتاتيجيات وحتقيق الغاايت احملددة يف واثئق الربانمج معل س نوية وأأهداف معل فردية للموظفني

 الربانمج واملزيانية

جنازاته استنادًا اإىل مؤرشات الأداء املتصةل ابلنتاجئ املرتقبة  .51 تبنّيِ وثيقة الربانمج واملزيانية لك ثنائية غاايت املركز واإ
طار النتاجئ" اخلاص ابملركز. وترد يف  لنتاجئ املرتقبة وفقًا ل  الأهداف احملددة والإجنازات احملققةاملرفق الأول املدرجة يف "اإ
طار النتاجئ" اخلاص ابملركز للثنائيتني   .2016/17و 2012/13املدرجة يف "اإ

طار النتاجئ" للثنائيتني  .52 أأن الإجنازات احملققة يف بعض اجملالت قد  2016/17و 2012/13وتبنيَّ من اس تعراض "اإ
ىل الإجنازات جتاوزت ابنتظام الأهداف احملددة جتاوزًا كبريًا غري أأن بعض الأهداف مل حت ث ومن مث مل حُتدد استنادًا اإ دَّ

 الفعلية احملققة.

 2016/17 الأهداف املنجزات 2014/15 الأهداف املنجزات 2012/13 الأهداف اتاملؤرش

عدد املنازعات الإضافية 

 واملساعي امحليدة

20 136 40 153 40 

عدد القضااي املتعلقة  

ابحلقول العليا املكونة 

اليت مت من أأسامء عامة 

تسويهتا يف اإطار 

الس ياسة املوحدة 

لتسوية املنازعات 

 املتعلقة بأأسامء احلقول

3500 4806 3000 4666 3000 

عدد القضااي املتعلقة 

ابحلقول العليا املكونة 

من رموز البدلان اليت 

مت تسويهتا يف اإطار 

الس ياسة املوحدة 

لتسوية املنازعات 

 املتعلقة بأأسامء احلقول

350 663 350 722 350 
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طار النتاجئ  .53 ن اإ ىل اخلربات املكتس بة والتطورات اليت يشهدها السوق. واإ أأفاد املركز بأأن الأهداف حُتدد استنادًا اإ
للثنائية هو مثار مسار ختطيط مكثَّف يف الويبو تلكل ابس تعراض ادلول الأعضاء للربانمج واملزيانية وموافقهتا علهيام. 

فريق الإدارة العليا يف الويبو مث اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو. وتراعي أأهداف الثنائية  ونوقشت الأهداف املقرتحة مع
 اليت ظلت اثبتة عىل مدى الثنائية املاضية.دلى املركز و  الظروف اخلارجية املتغرية وتقوم عىل املوارد املتوفرة

ع أأن الأهداف مل تراجَ  يثبتاحلالت  عدة س نوات يف بعض مدى جتاوز الأهداف احملددة ابنتظام وعىل نرى أأنو  .54
 دامئًا بناء عىل التاارب السابقة.

 5التوصية 

 ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يواصل تعزيز أ ليته لتحديد أأهداف واقعية تتناسب ومؤرشات الأداء.

مؤرشات  وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأن املركز سريصد لك العوامل املؤثرة يف حتديد أأهداف .55
 عن كثب. الأداء

 بديةل لتسوية املنازعاتال خدمات لل مكصدرأأداء مركز التحكمي والوساطة 

ذاكء الوعي  تن  اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط عىل الاسرتاتيجيات التالية ملركز التحكمي والوساطة: )أأ( .56 اإ
وزايدة دراسات الأسواق فامي يتعلق ابحتياجات  (؛ )بابخليارات البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية

؛ املنتفعني خبدمات تسوية املنازعات وفهم العوامل اليت تؤثر يف القرار بتفضيل احللول البديةل لتسوية املنازعات
قبال عىل خدمات تسوية املنازعات اليت يقدهما مركز الويبو للتحكمي والوسا )ج( طة وزايدة الفوائد اليت تشجع عىل الإ

جراءات املركز وبنيته التحتية وفقا لحتياجات املس تخدم من خالل عدة وسائل من بيهنا اعامتد  من خالل تكييف اإ
والعمل مع ماليك امللكية الفكرية واملنتفعني هبا واملؤسسات املعنية هبا ، حلول للأعامل القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات
جراءات مكيّفة خصيصا للسامت احمل والعمل يف جمالت  ؛ )د(ّددة املتكررة يف املنازعات يف جمالت معلهملوضع اإ

الس ياسة العامة للملكية الفكرية اليت حيمتل أأن يزداد فهيا جحم املعامالت ادلولية للملكية الفكرية واحلاجة اإىل خدمات 
 لتكنولوجيا غري املرّضة ابلبيئة.حمايدة وانجعة وفعاةل من حيث التلكفة، مثل اتفاقات نقل التكنولوجيا فامي يتعلق اب

وحددت اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط املؤرشات الثالثة التالية للنتياة الاسرتاتيجية املتعلقة بتوفري خدمات 
اس تخدام معزز وفعال ملنتاات الويبو  : )أأ(يف صدارة اخلدمات املتاحة للمنتفعنيامللكية الفكرية تكون  يف جمالعاملية 
زايدة الطلب عىل منتاات الويبو و  ؛ )ب(ا العاملية دلى ادلول الأعضاء مبا فهيا البدلان النامية والبدلان الأقل منواوخدماهت

رضا أأكرب دلى مس تخديم منتاات الويبو وخدماهتا و  ؛ )ج(وخدماهتا العاملية اليت تسهم يف الاس تدامة املالية للمنظمة
 .العاملية

للخدمات البديةل لتسوية املنازعات استنادًا اإىل مؤرشات النتاجئ الثالثة املذكورة ولقد قمينا أأداء املركز مكصدر  .57
 ولحظنا ما ييل:

تسوية متعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت بناء  33 000 ، عاجل املركز أأكرث من2015ديسمرب  18حىت  )أأ(
منازعة  400خدماته يف أأكرث من ، وقدم احلقول الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء عىل

الرمغ  . وعىلتسوية املنازعاتل  من أأساليب الويبو البديةل امبفضل الوساطة والتحكمي وغريهدولية وحملية 
ىل  2013يف عام  2257من أأن عدد احلالت اليت عاجلها املركز بناء عىل الس ياسة املوحدة قد ازداد من  اإ

ىل  2014يف عام  2288 ، فقد اخنفض عدد املنازعات )الوساطة 2015سمرب دي  18يف  2301واإ
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ىل  2013 عام قضية يف 89ابس تثناء املساعي امحليدة( اليت عاجلها املركز من  ؛والتحكمي وقرار اخلرباء  18اإ
ن جتاوز ذكل العدد الأهداف احملددة. 2015يف عام  26و 2014يف   واإ

وعىل الرمغ من أأن أأنشطة املركز، كام ترد يف اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط وتقارير امجلعية العامة  )ب(
لول التسوية اخلاصة حبس ياسة ال  تطويروواثئق الربانمج واملزيانية وتقارير أأداء الربانمج، تشمل أأيضًا 
رالبديةل للمنازعات يف جمال امللكية الفكرية، وهو نشاط ل  يرادات املركز من ر  يّدِ سومًا، فقد اخنفضت اإ

ىل ثالثة ماليني فرنك سويرسي يف 2010/11مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  3.3 الثنائية  اإ
رة للثنائية 2014/15 مليون فرنك سويرسي بسبب احامتل  2.6تبل   2016/17. واكنت الإيرادات املقدَّ

املوحدة. وفضاًل عن ذكل، يُتوقع اخنفاض نس بة  جتاوز عدد مزودي اخلدمات عدد املنتفعني ابلس ياسة
ىل النفقات يف املركز من  ىل  2010/11يف  34.96الإيرادات اإ  عىل النحو التايل: 2016/17يف  22.89اإ

   

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 نس بة الإيرادات اإىل النفقات النفقات الإيرادات الثنائية

2010/11 3.30 9.44 34.96 

2012/13 3.30 9.81 33.64 

2014/15* 3.00 11.22 26.74 

2016/17* 2.60 11.36 22.89 

 * بياانت تقديرية

   

أأما عن مسأأةل ختصي  مزيانية اكفية لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية املتعلقة ابملركز، فقد أأفاد املركز بأأنه و  )ج(
خيص  نس بة من مزيانية املوظفني وخالف املوظفني للأنشطة الإمنائية اخملطط لها. وأأضاف أأنه ل ينفذ 

منائية طار أأجندة التمنية ولكنه يسهم يف أأنشطة اإ برامج خمصصة يف جمال بتوفري  مرشوعات رسية يف اإ
ماكتب امللكية الفكرية عىل  ةساعد، وم امللكية الفكرية للمسؤولني واملامرسني يف جمالالتحكمي والوساطة 

لهيا عداد أأطر اختيارية بديةل لتسوية املنازعات املرفوعة اإ الإدارات الوطنية املعنية بأأسامء  ، ومساعدةاإ
عداد جسل لأفضل املامر  ىل البدلان احلقول عىل اإ سات وأ ليات تسوية املنازعات حسب أأمهيهتا ابلنس بة اإ

ىل نظام الاقتصاد احلر. ومع ذكل، مل يسعنا التحقق من أأن املزيانية اليت خصصها  النامية والبدلان املنتقةل اإ
صة التمنية والنفقات اليت تكبدها اكنت يف سبيل الوفاء بوليته املنصوص علهيا يف توصيات حلاملركز 
 ندة التمنية أأي التواصل مع البدلان النامية والبدلان الأقل منواً.أأج 

 بشأأن تسوية املنازعات يف الصفقات التكنولوجية املركزكشفت دراسة اس تقصائية دولية أأجراها و  )د(
يف التفاقات املتعلقة  مابملئة من اجمليبني اختاروا الويبو مؤسسة حتكميية هل 17أأن  (2013مارس  )يف

بعد غرفة  ها عىل مدى الس نتني املاضيتني. وبذكل احتل املركز املرتبة الثانيةو ابلتكنولوجيا اليت أأبرم
 ابملئة( من أأصل عرش مؤسسات حتكميية خمتارة يف ادلراسة الاس تقصائية. 34التاارة ادلولية )

هنا مل جترِ للسو وعىل الرمغ من أأن الويبو قد أأجرت دراسة اس تقصائية  )ه( أأي  ق واس تبيان للسمعة، فاإ
يلمتس ال راء ابنتظام بعد لك قضية.  هبأأناس تقصاء ل راء العمالء ومس توى رضامه. وأأفاد املركز 

املالحظات اليت وجمعها املركز ل تسال مركزاًي فال حُيافظ عىل اذلاكرة املؤسس ية  ولكن
 املالحظات. تكل تتابع ول



WO/PBC/25/4 
20 
 

ويتبنيَّ مما س بق أأن املركز مل حيقق مؤرشات الأداء الثالثة احملددة يف اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط حتقيقًا  .58
ل . ومل حيلِّ زايدة الطلب عىل منتاات الويبو وخدماهتا العاملية اليت تسهم يف الاس تدامة املالية للمنظمةاكماًل فامي خي  

 .رضا أأكرب دلى مس تخديم منتاات الويبو وخدماهتا العامليةتأأكد من حتقيق مس توايت رضا العمالء مركزاًي يك ي 

دراج املركز يف التفاقات التاارية بوصفه مؤسسة تسوية املنازعات،  املتخذةأأما عن اخلطوات احملددة  .59  فقدلضامن اإ
يدية؛ ويس تخدم وسائل عىل الاس تفسارات الهاتفية والرب  ردّ يشارك يف فعاليات وندوات ش بكية؛ و ي أأوحض املركز أأنه 

رة، فأأفاد املركز بأأن أأنشطته ختضع  التواصل من بريد ومقالت وكتاابت يف هذا الصدد. وأأما عن اخنفاض الإيرادات املقدَّ
ىل اعامتد هنج حذر هيدفعالعرض والطلب يف السوق ما  ملبدأأ  . وأأضاف أأن املركز يعمل عىل أأساس غري رحبي يف أأعامهل اإ

ديد من مقديم اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات يف السوق، وخيضع لقيود انمجة عن معهل حتت ولكنه يتنافس مع الع
اإرشاف الويبو من حيث عدد املوظفني واملزيانية والقاعدة الوطنية للمس تعينني مبقديم اخلدمات ال خرين. ويسعى املركز 

تصصصة يف جمال امللكية الفكرية ومن مث يركز عىل امل اكةل الواإىل الاس تفادة من ماكنته الفريدة بوصفه جزءًا من الويبو 
 املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية.

ه ينبغي للمركز أأن يعاجل مسأأةل التنافس مع مقديم اخلدمات ال خرين وأأن يعزز جاذبية خدماته وأأن يربز نرى أأنو  .60
 .كام ينبغي خدماته والرتوجي لها صورهتا عن طريق اس تقصاء مس توايت الرضا ومراعاة أ راء العمالء لتحسني

 6التوصية 

ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يعمتد هناًا استباقيًا أأكرث ليجعل اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات يف صدارة الأنظمة 
اي ملزاحتقيق ذكل عن طريق الرتوجي  وميكناملتاحة للمنتفعني عرب تقدمي خدمات جذابة وفعاةل من حيث التلكفة. 

 .مركزاًي وابنتظام اقرتاحاهتم وردود فعلهموحتليل مس تخدمهيا واس تقصاء أ راء  اخلدمات

أأفادت الويبو بأأهنا حددت التحدايت اليت تطرهحا املنافسة يف جسل الويبو للمخاطر، وأأقرت برضورة الرتوجي  .61
 وجه. أأفضلىل خلدمات املركز ترووجًا اكماًل. وأأضافت أأن املركز سيس تخدم املوارد املتاحة هل ع

 تشكيل هيئات التحكمي والوساطة

عدد  ؛ ويزتايدبدل 100حمَّك ووس يط من أأكرث من  1500ميتكل مركز التحكمي والوساطة قاعدة بياانت مؤلفة من  .62
ولحظنا يف اس تعراض تشكيل س بع جلان أأن املركز  لتلبية الاحتياجات اخلاصة للك قضية يديرها. احملمكني والوسطاء

أأدرج أأسامء جديدة يف القامئة بناء عىل طلب املرتحشني أأو تلبيهتم دلعوة املركز أأو بعد مقابلهتم يف فعاليات خمتلفة من 
 دروات تدريبية وحلقات معل ومؤمترات.

دراج  .63 يداع ملفات مفصةل تنظر فهيا جلنة يف قامئة الويبو يبدأأ  أأسامء حممكني ووسطاءوأأفاد املركز بأأن اإ عادة ابإ
)ابلتعاون مع مسار ادلعوة ينطبق يف حالت حمددة لتسوية املنازعات عندما يكون املركز قد حدد  داخلية للمركز، وأأن
 يف.أأو جماهلم القانوين أأو موقعهم اجلغرا املطلوب حممتلني استنادًا اإىل خربهتم يف القطاع حممكني ووسطاءرشاكئه( ودرَّب 

دراج أأسامء  نرى أأنو  .64  أأوسع نطاقًا. تمن جمال حممكني ووسطاءالنظام احلايل لتشكيل اللاان ل ميكِّن املركز من اإ
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 7التوصية 

طار أأوحض وأأكرث شفافية لرمس الس ياسات حيدد فيه املسار املتبع يف  ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن ينظر يف وضع اإ
دراج الوسطاء يف قوامئ الويبو و   معايري اختيارمه.اإ

 أأقرت الويبو بفائدة نرش املزيد من املعلومات عن مسار تشكيل جلان مركز التحكمي والوساطة. .65

 معدل التسوية

اإىل مجموع القضااي( يف القضااي املدارة مبوجب قواعد الويبو للوساطة  املغلقةبل  معدل التسوية )نس بة القضااي  .66
 (.2015ابملئة عىل التوايل )وفقًا للبياانت املتاحة حىت يوليو  37ابملئة و 70وقواعد الويبو للتحكمي 

ولحظنا أأن املركز ل ميتكل نظامًا ملقارنة معدل التسوية فيه مبعدلت التسوية دلى مقديم اخلدمات ال خرين.  .67
 حتدد الويبو أأي هدف أأو مؤرش قيايس يف هذا الصدد. ومل

ابملئة مماثل للمعدلت دلى مقديم خدمات الوساطة  70وأأفاد املركز بأأن معدل تسوية قضااي الوساطة البال   .68
ال خرين. وأأفاد أأيضًا بأأن معدلت التسوية يف التحكاميت اليت يديرها مقدمو خدمات أ خرون غري متاحة عادة، غري أأن 

ية املرتفعة. وأأضاف أأن قواعد الويبو تشجع الوسطاء واحملمكني ابملئة من معدلت التسو  37معدل الويبو للتحكمي البال  
ىل تسوية، غري أأنه ل يسع املركز أأن يتواصل مبارشة مع الأطراف يف هذا الصدد ول أأن يتدخل يف  التوصل عىل اإ

دلت مسارات التسوية. وعليه، فاإن حتديد مؤرش قيايس ملعدل التسوية غري واقعي. وفضاًل عن ذكل، فاإن مقارنة مع
التسوية مع مقديم اخلدمات ال خرين لن يكون مفيدًا بسبب اختالف خصائ  القضااي اليت يديرها مقدمو اخلدمات 

 (.وغريهاالبديةل لتسوية املنازعات ال خرون )أأي املوضوع واملوقع اجلغرايف وجنس ية الأطراف والقواعد والقوانني املنطبقة 

 8التوصية 

ماكنية  ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يقارن معدلت التسوية فيه مع املعدلت املرجعية يف السوق وأأن ينظر يف اإ
 لتقيمي أأدائه يف هذا اجملال. قيايسوضع مؤرش 

أأفادت الويبو بأأهنا س تواصل مراقبة القضااي اليت تديرها املنظمة لأغراض التسوية فضاًل عن تقيمي املعلومات  .69
 املتاحة عن السوق بوجه أأمع.

 دارة القضااي املتعلقة بأأسامء احلقولهمةل اإ 

ما  من اترخي تلقي الشكوى يف همةل مناس بة. ولحظنا تن  قواعد الس ياسة املوحدة عىل معاجلة القضااي ابتداءً  .70
ىل  2013يف الفرتة من املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة  من حتليل بياانت القضااي ييل  2015اإ

 (.2015 ديسمرب 2 )حىت

 همةل معاجلة القضااي

ىل  2013قضية يف الفرتة من  5090بتت جلان يف  .71 (، ولحظنا أأن املهةل املتوسطة 2015ديسمرب  2) 2015اإ
يوم ابملقارنة مع املؤرش القيايس احملدد يف قواعد الس ياسة املوحد  68.38قضية أأدارها حمَّك منفرد بلغت  4884ملعاجلة 
يوم ابملقارنة مع املؤرش القيايس  91.87قضااي أأدارها ثالثة حممكني  206املتوسطة ملعاجلة  يومًا. وبلغت املهةل 57والبال  

 يومًا. 67احملدد وهو 



WO/PBC/25/4 
22 
 

 واملتابعة والإجراءات املاليةالامتس المتويل 

)أأ( من القواعد 5من قواعد الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول والفقرة  4وفقًا للفقرة  .72
ىل ا لتمكيلية للس ياسة املوحدة، ينظر مركز التحكمي والوساطة يف استيفاء الشكوى للرشوط الشلكية قبل أأن حييلها اإ

( للرسوم املس تحقة عىل املدعي. ويف حال عدم شعبة الشؤون املاليةاملدعى عليه يف غضون ثالثة أأايم من تسمّل )
ل أأوجه النق . ويُمهَ والوساطة املدعي واملدعى عليه بطبيعةاستيفاء الشكوى للرشوط الشلكية، خُيطر مركز التحكمي 

ل اعترب الإجراء الإداري مسحواًب. وتن  القواعد أأيضًا عىل أأنه ل وجوز ملركز  املدعي مخسة أأايم لتصحيح أأوجه النق  واإ
 الرمس الأويل. حتصيلالتحكمي والوساطة أأن يتخذ أأية اإجراءات قبل 

 حظنا ما ييل:ل ،قضية 6738 وبعد النظر يف .73

تواصل املركز مع شعبة الشؤون املالية يف غضون الفرتة احملددة للنظر يف ابملئة من القضااي،  95يف  "1"
ابملئة(، فقد اكنت املهةل املتوسطة لإخطار شعبة الشؤون  5الرشوط الشلكية. وأأما يف ابيق القضااي )

 يومًا. 18املالية )عن حتصيل الرسوم الفعيل أأو املرتقب( 

ىل  يف املتوسط قضية، احتاجت شعبة الشؤون املالية )الإجراءات املالية( 389ويف  "2" أأايم بعد تلقي  10اإ
خطار املركز  الرسوم. تسملّ لتأأكد من من أأجل ا اإ

ىل عدم توفر لك  10.3ب الرشوع يف املعاجلة بعد الإجراءات املالية قضية، تطلَّ  4046ويف  "3" يوم. ونظرًا اإ
ذا اكن تأأخر رد املركز أأم أأن املدعي  هوالتأأخريات  سبب املعلومات يف البياانت املقدمة، مل يسعنا حتديد اإ

 مل يصحح أأوجه النق  يف غضون مخسة أأايم.

 الهيئاتهمةل تشكيل 

يف غضون مخسة أأايم من  هيئة)ب( من قواعد الس ياسة املوحدة، يشلك مركز التحكمي والوساطة 6وفقًا للفقرة  .74
 تلقي رد املدعى عليه أأو انقضاء املهةل الزمنية احملددة لتقدمي ذكل الرد.

 2013مرفوعة بناء عىل الس ياسة املوحدة يف الفرتة من  6738قضية من أأصل  5250يف  هيئةتعيني ولحظنا  .75
ىل  قضية اكنت عالقة يف  160، 1488وعددها  هيئة(. ويف القضااي اليت مل تعني لها 2015ديسمرب  2) 2015اإ
. ومن القضااي اليت اكن فهيا التعيني عالقًا بعد مرور مخسة أأايم )ابس تثناء القضااي اليت عُلقت أأو 2015 ديسمرب 2

نت فهيا  5250قضية من أأصل  5220يوم. ويف  6.4ُأغلقت(، بلغت همةل املعاجلة  ، بلغت املهةل املتوسطة هيئةقضية عّيِ
 يوم. 8.5قضية أأي بعد امخلسة الأمي حنو  4748فية للتعيني يف الإضا

 همةل الإخطار ابلقرارات

ىل مركز التحكمي والوساطة يف  الهيئة)ب( من قواعد الس ياسة املوحدة، حتيل 15وفقًا للفقرة  .76 قرارها يف الشكوى اإ
حييل مركز التحكمي والوساطة )أأ(، 16ة يومًا من تعييهنا ما مل حتول ظروف اس تثنائية دون ذكل. ووفقًا للفقر  14غضون 
 .الهيئةمن  هأأايم من تلقي ثالثةيف غضون  للقرارالطرفني واملسال )املسالني( وال ياكن الن  الاكمل اإىل 

ىل  2013وخالل الفرتة من  .77 قضية. ووردت  5137يف  الهيئة ت(، وردت قرارا2015ديسمرب  11) 2015اإ
ل بسبب ظروف اس تثنائية( أأي  3706يف  الهيئةقرارات  يومًا، وأأما يف القضااي  14قضااي يف غضون املهةل احملددة )اإ

حاةل  1431املتبقية وعددها  ضايف. 8.3للقرار ما متوسطه  الهيئةقضية، فقد تطلب اإ  يوم اإ
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ا متوسطه قضية. وتأأخر هذا الإخطار مب 5093يف  الهيئةوفضاًل عن ذكل، أأخطر املركز الأطراف املعنية بقرار  .78
ضايف للثالثة أأايم احملددة يف  9.5  قضية. 4169يوم اإ

لمل وعامًا  16ضعت منذ وأأفاد املركز بأأن قواعد الس ياسة املوحدة قد وُ  .79 ل تعدَّ تن   ، وملاحلنيمرتني منذ ذكل  اإ
ىل  عىل مسارات لالإخطار املس بق. وشدد عىل أأن السامح بقدر من املرونة خيدم مصاحل لك الأطراف وأأن السعي اإ

نفاذ القرارات. خيلالتقيد ابملهل الزمنية لغرض التقيد حفسب قد  وأأما عن الفعالية، حفاّج املركز  ابتباع الأصول القانونية واإ
يُبل  املركز قط  جتربة الس ياسة املوحدة عىل ممارسات احملامك احمللية. ومل مل تقر بتفوقالأطراف املعنية يف ش ىت أأحناء العا أأن

 اكنت غري مالمئة. أأهنا الس ياسة املوحدة حبق أأي من الطرفني أأو بناء عىلهمةل املعاجلة  أأعلنت اإخاللحممكة  بأأن أأي

ذ نعمل أأنه ل ميكن يف الواقع تفادي بعض التأأخريات غري املنصوص عل .80 ننا هيا يف القواعد املعمتدة، واإ الوقت  نرى أأنفاإ
ىل ترجيح اللجوء اإىل خدمات التسوية البديةل للمنازعات.  عنرص همم يف املنازعات عىل أأسامء احلقول ويؤدي اإ

 9التوصية 

 الئه.أ لية الرصد فيه لتقلي  الوقت الالزم لتوفري خدمات الس ياسة املوحدة لعم ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يعزز

وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأشارت اإىل ظهور طائفة واسعة من املامرسات اخلاصة يف جمال أأسامء احلقول  .81
 حبيث ل ميكن التعامل معها بهنج واحد وموحد يف قواعد الس ياسة املوحدة. ابس مترار اجلديدة واحلالت

 تعزيز الفعالية ابس تخدام الأنظمة املعلوماتية

جراءات املركز وبنيته التحتية اكن  .82 اعامتد حلول للأعامل  اعدة وسائل مهنب نياحتياجات املس تخدم معتكييف اإ
-2010من اسرتاتيجيات العمل اليت ُحددت يف اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط ) ،القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات

 ات.دمات البديةل لتسوية املنازع( بغية زايدة جاذبية اخل2015

دارة القضااي املتعلقة بأأسامء احلقول، وهو تطبيق طوِّ و  .83 ن نظام اإ ر ابس تخدام بيئة أأورالك لتنظمي املنازعات عىل اإ
طة هام نظامان أأسامء احلقول، وقاعدة بياانت التحكمي والوساطة اليت تنظم البياانت املتعلقة بقضااي التحكمي والوسا

ىل النظامني يف الفرتة من  املركز. وأأضيفت وظامعلوماتيان يس تخدهمام ىل  2013ئف عديدة اإ مثل تطوير حاس بة  2015اإ
دارة الشؤون  دارة قضااي التحكمي يف اإ دماج نظام اإ الويبو للرسوم عىل الإنرتنت، وتطوير مودل بنود الويبو عىل الإنرتنت، واإ

، ُأبرمت عقود تلزمي معليات الربجمة علوماتيةبدوام جزيئ لتطوير النظم امل املالية وغريها. وتعزيزًا للقدرات ادلاخلية املتاحة
دخال عدد من التحسينات يف  قواعد البياانت. خالل الس نوات القليةل املاضية. وتشمل خطط املركز للأجل املتوسط اإ

ولحظنا أأن املركز ل يمتتع ابملوارد ادلاخلية الاكفية لتطوير موارد معلوماتية وصيانهتا. ويلمتس املركز حاليًا  .84
س امي يف الصيانة، من قطاع تكنولوجيا املعلومات اخلاص بنظام معاهدة التعاون  املساعدة ادلاخلية يف جمال الربجمة، ول

بشأأن الرباءات. واضطر املركز لالس تعانة مبتعاقدين وأأفراد لأعامل عادية ورسية بسبب الافتقار للموظفني املثبتني 
 الاكفيني.

دارة القضااي القامئة  رات داخلية يف جمال الربجمة ولد المتتع بقدوأأقر املركز بفوائ .85 س امي يف جمايل صيانة تطبيقات اإ
دارة القضااي )املطوراتن داخ  ليًا( وحتسني تكل التطبيقات. وخي  ذكل أأساسًا صيانة قاعديت البياانت اخلاصتني ابإ

س امي يف ظل ثبات عدد  ولة القضااي بفعالية دورًا حموراًي يف معاجل ملركز واللتني تؤداينا وحتسيهنام واللتني يس تخدهمام
 املوظفني وزايدة عدد القضااي.
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 10التوصية 

 البرشية ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن ينظر يف وضع خطة استامثر طويةل الأجل يف تكنولوجيا املعلومات واملوارد
 .املتصصصة فهيا

وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأن قسم أأمن املعلومات التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يعمل  .86
 لالحتياجات املعلوماتية للمركز من حيث املوارد البرشية وغريها.الاس تاابة حاليًا عىل 

 التدريب

صيل الأنشطة التدريبية املقدمة )اذلي يعرض تفا "2015-2013تقرير أأنشطة التدريب للفرتة لقد نظران يف " .87
دارة و(، 2015-2013للموظفني خالل الفرتة  طار نظام اإ لحظنا غياب أأي صةل بني الاحتياجات التدريبية احملددة يف اإ

مةPMSDSالأداء وتطوير املوظفني ) . فمل خيضع بعض املوظفني لأي تدريب يف العديد من احلالت ( والأنشطة املقدَّ
ن يف جمالت غري تكل احملددة يف وحالتني حيث دّرِب موظفأأيضًا ولحظنا و دّرِبوا يف جمالت أأخرى. خالل تكل الفرتة أأ 

دارة الأداء وتطوير املوظفني. وفضاًل عن ذكل، ورد يف تقرير ذكل النظام للفرتة  أأن الاحتياجات  2014-2013نظام اإ
تلَب الاحتياجات  ، مل2013حاةل، ولبيت جزئيًا يف ثالث حالت. ويف عام  11حالت من أأصل  4تلَب يف  ملالتدريبية 

 التدريبية يف ثالث حالت ولبيت جزئيًا يف أأربع حالت.

لت  .88 وأأقر مركز التحكمي والوساطة بأأنه مل وجِر حتلياًل للثغرات، وأأفاد بأأن الاحتياجات التدريبية ملوظفي املركز جّسِ
دارة الأ  دارة املوارد البرشية عند الإماكنية. كجزء من مسار نظام اإ داء وتطوير املوظفني ولبيت ابلتعاون مع اإ

لت عداد الربانمج واملزيانية. وجّسِ  احتياجات التدريب امجلاعي املهمة كجزء من اإ

 11التوصية 

ليه يف توفري التدريب.ي للثغرات املهاراتية وأأن  ري حتليالً ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن وج  ستند اإ

 وافقت الويبو عىل هذه التوصية. .89

دارة الشؤون املالية  اإ

ل أأو تُ اس تُ  .90 يراداته ونفقاته حُتصَّ دارة الشؤون املالية للمركز للتحقق من أأن اإ ل ى وتساَّ د وتسوَّ ف وتقيَّ رصَ عرضت اإ
أأيضًا  وحققنا. اكمةًل وبدقة ويف الوقت املناسب، والتحقق من أأن نظام حتصيل الرسوم الإلكرتوين فعال وأ من ومضمون

ذا اخنفض صايفالوي  ا ستتحملهال  اليتوجود س ياسة واحضة للرشوط واملب يف رسوم املصارف زايدة الرسوم بسبب  بو اإ
 والبطاقات الئامتنية والعمولت وغريها، وامتثال الامتيازات اليت متنحها الويبو للمبادئ التوجهيية املعمتدة.

 البنود العالقة

فرناكً سويرساًي ل تزال جارية أأو قيد التسوية  667 214قضية قميهتا الإجاملية  602لحظنا أأن  .91
دارة الشؤون املالية. ومن أأصل 2015 ديسمرب 3 )يف قضية متعلقة ابحلقول العليا  499( بني مركز التحكمي والوساطة واإ

 30ب رد الرسوم للطرف املودع أأكرث من قضية وتطلّ  27املكونة من أأسامء عامة ل تزال جارية أأو قيد التسوية، ُأغلقت 
غالق القضية ) ل  ابحلقول العليا املكونة من رموز البدلان قضية متعلقة 86يومًا كحد أأقىص(. ومن أأصل  554يومًا بعد اإ

ب رد الرسوم للطرف املودع أأكرث من شهر. ومشل ذكل قضية تزال جارية أأو قيد التسوية، ُأغلقت ست قضااي وتطلّ 



WO/PBC/25/4 
25 
 

قيد التسوية  افرناكً سويرساًي( اكنت 1147يومًا وقضيتني ) 360سويرساًي( اكنت قيد التسوية لأكرث من  فرناكً  883)
 ويف نوعي القضااي املذكورين، مل يمتكن املركز من دفع املس تحقات بسبب الافتقار للبياانت املرصفية يومًا. 180لأكرث من 
 عىل الرمغ من طلهبا. الالزمة

ىل وأأفاد املركز بأأن ا .92 دارة القضااي ينظرون يف القضااي املذكورة ويتابعوهنا. وأأشار اإ أأنه يف غالبية تكل ملسؤولني عن اإ
احلالت، تلت التسوية اس تكامل الإجراء القانوين مبارشة. وأأما عن القضااي املتبقية، فالتسوية ترهتن بعوامل خارجية. 

 وسريكز املركز أأكرث عىل معاجلة تكل العوامل.

 12التوصية 

دارة الشؤون املالية.  ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يعزز أ ليته لتسوية البنود العالقة دلى اإ

 أأحاطت الويبو علامً هبذه التوصية. .93

 حتديد الرسوم يف القضااي املتعلقة بأأسامء احلقول

من قواعد الويبو التمكيلية  10( والوارد يف الفقرة 2002ديسمرب  1يرد فامي ييل جدول الرسوم )الساري منذ  .94
 للس ياسة املوحدة:

 الرسوم )ابدلولر الأمرييك( منفردعدد أأسامء احلقول املدرجة يف شكوى حملَّك 

 [500؛ ومركز الويبو: 1000]احملَّك:  1500 5اإىل  1

 [700؛ ومركز الويبو: 1300]احملَّك:  2000 10اإىل  6

 حُتدد ابلتشاور مع مركز الويبو 10أأكرث من 

 حتديد الرسوم اخلاصة بأأكرث من عرشة أأسامء حقول

د رسوم القضااي اليت تتعلق بأأكرث من عرشة أأسامء حقول وفقًا جلدول الرسوم احملدد يف الس ياسة املوحدة، حُتدَّ  .95
 ابلتشاور مع مركز التحكمي والوساطة.

قضية يف الفرتة  92ة أأسامء حقول وبل  عدد القضااي املرفوعة بناء عىل الس ياسة املوحدة واملتعلقة بأأكرث من عرش  .96
ىل أأن املركز مل ميتثل للمبادئ التوجهيية ادلاخلية للرسوم يف  26. وخل  حف  الرسوم احملصةل عن 2013-2015 قضية اإ
دولر أأمرييك خالفًا للرمس احملدد يف تكل  6500و 6000قضااي حيث ُطلب من املودعني سداد مبل  يرتاوح بني  أأربع

 دولر أأمرييك. 8000ية وهو املبادئ التوجهي 

ىل عدد أأسامء احلقول. وأأضاف أأنه ينبغي للمركز أأن  .97 ضافة اإ وأأفاد املركز بأأنه راعى عوامل أأخرى يف لك قضية اإ
يمتتع بقدر من املرونة يف حتديد مبل  الرسوم الفعلية حبسب القضااي. وابس تثناء القضااي الأربع املذكورة يف تقرير مراجعة 

 املركز جلدول الرسوم ادلاخيل.احلساابت، امتثل 

 ولحظنا عدم تسجيل العوامل اليت روعيت يف حتديد الرسوم. .98
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 13التوصية 

 ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يسال لك العوامل الرئيس ية اليت تؤثر يف حتديد الرسوم.

 وافقت الويبو عىل تسجيل العوامل احملددة اليت تؤثر يف حتديد الرسوم. .99

 الئامتن واملصارفرسوم بطاقات 

د الرسوم املرصفية ورسوم  10وفقًا للقاعدة  .100 من قواعد الويبو التمكيلية للس ياسة املوحدة، يتحمل الطرف املسّدِ
 ركز التحكمي والوساطة.مبال  أأخرى تنجم عن مدفوعاته ملالتحويالت وأأي 

مليون فرنك سويرسي يف الفرتة  4.62لية ابلبطاقة الئامتنية بلغت قميهتا الإجام دفعمعامةل  2900ولحظنا أأنه يف  .101
ىل  2013من  (، حتملت الويبو العموةل والرسوم املس تحقة ملزودي خدمات البطاقات 2015سبمترب  30)حىت  2015اإ

 فرناكً سويرساًي. 110 665الئامتنية مببل  قدره 

 )املبال  ابلفرنك السويرسي(

 الس نة

  املردودات اخلارجة املدفوعات الواردة ابلبطاقات الئامتنية
صايف املدفوعات ورسوم البطاقات 

 الئامتنية

عدد 

 القضااي

مدفوعات 

 الطرفني

رسوم البطاقات 

الئامتنية اليت 

 حتملها املركز

عدد 

حالت رد 

 املعامالت

 ادلفع للطرفني

رسوم 

البطاقات 

 الئامتنية

صايف مدفوعات 

 الطرفني

صايف رسوم 

البطاقات 

 الئامتنية

2013 910 1 743 697 43 023 146 441 866 10 676 1 301 831 32 347 

2014 1123 1 612 119 38 776 204 215 163 5166 1 396 956 33 610 

2015 867 1 261 617 28 866 160 174 592 4017 1 087 025 24 849 

 806 90 812 785 3 859 19 621 831 510 665 110 433 617 4 2900 اجملموع

دارة الشؤون املالية بأأن الويبو ختضع للواحئ مالية متنعها من مطالبة  .102 تغطية معولت البطاقات ب  العمالءوأأفادت اإ
غطي معوةل البطاقة الئامتنية اليت ي ينطوي عىل رمسامتنية سوم املدفوعة ابلبطاقات الئر الئامتنية فضاًل عن أأن رد ال

 لون مع الويبو يف اترخي سداد الرسوم.حصلها مزودو البطاقات الئامتنية املتعام

ىل الطرف .103 ل عند رد الرسوم اإ ماكنية اسرتداد رسوم البطاقات الئامتنية اإ ىل عدم اإ ، حتملت الويبو املعين ونظرًا اإ
من القواعد  10( بسبب الصعوابت التنظميية يف تطبيق القاعدة 19 859-110 665فرناكت سويرسية ) 90 806

 التمكيلية للس ياسة املوحدة يف حاةل ادلفع ابلبطاقة الئامتنية.

 14التوصية 

 ميكن للويبو أأن تراجع س ياس هتا العامة للمدفوعات فامي خي  مركز التحكمي والوساطة.

ز لمدفوعات ومن مث ستنظر يف وضع املدفوعات الواردة ملركلأأفادت الويبو بأأهنا تنظر يف س ياس هتا العامة  .104
 والوساطة. التحكمي
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 تقيمي اخملاطر والضوابط ادلاخلية

طار املساءةل وجسل اخملاطر  اإ

دارة اخمل .105 ن بيئة اإ دارة اخملاطر من اإ طار املساءةل يف الويبو. ويتأألف نظام اإ تقيمي اطر والضوابط ادلاخلية جزء من اإ
رتقبة النتاجئ التنظميية امل. وحتدد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية لتصالتااملعلومات و رصد اخملاطر وأأنشطة املراقبة و 

طار) خطط العمل الس نوية القامئة عىل  وتؤدي  الأهداف الاسرتاتيجية( واليت ينبغي حتقيقها يف لك ثنائية. املندرجة يف اإ
تنفيذ الربانمج  دورًا أأساس يًا يف رادلموظفني الأفحمددة لأأهداف  وما يواكهبا منالنتاجئ عىل مس توى الوحدة التنظميية 

 .عىل التوايل نوالوحدات واملوظف ومدير  ويساءل عنه واملزيانية للثنائية

. أأما يف وثيقيت الربانمج واملزيانية 2012/13ومل يُدرج نظام الويبو لتحديد اخملاطر يف الربانمج واملزيانية  .106
 من وطأأهتا. ، حفددت اخملاطر واسرتاتيجيات احلد2016/17و 2014/15

 جسل اخملاطر

ىل  2013تبنيَّ ما ييل من حتليل جسل خماطر املركز للفرتة من  .107  (:املرفق الثاين) 2015اإ

. 2014و 2013عايم  يف07.0027.004 و 07.0027.003مل يكن املركز مصدر اخملاطرتني رمق  "1"
 اسرتاتيجيات احلد من وطأأهتام.عن هاتني اخملاطرتني وعن مسؤولية املركز  مل يوحض جسل اخملاطر لكنو 

أأي جدول زمين  2013 لعاممل تتضمن اسرتاتيجيات احلد من وطأأة اخملاطر املدرجة يف جسل اخملاطر و "2"
 ؛تنفيذهاللأنشطة الواجب 

دارة املوارد البرشية  07.0027.002يجيات احلد من وطأأة اخملاطرة رمق تعنّي تنس يق اسرتات و  "3" مع اإ
تكنولوجيا مع شعبة  07.0027.004و 07.0027.003فيذ( واخملاطرتني رمق )املسؤولون عن التن 

 لكن مل يُذكر ذكل يف جسل اخملاطر؛املعلومات والتصالت )املسؤولون عن التنفيذ(. و 

 .2014و 2013 عايم مل حتدد هجة التنفيذ لأي من اسرتاتيجيات احلد من وطأأة اخملاطر يفو "4"

 2015و 2014اخملاطر  تدد يف جسال. وحُ 2012حدث يف عام للمخاطر قد اس تُ وأأفاد املركز بأأن جسل الويبو  .108
اجلهة املسؤوةل عن التعامل مع لك خطر برانجمي. واس ُتمكلت الأجزاء اخلاصة ابملركز لأغراض خطة العمل  2016و

اتيجيات احلد من الس نوية واس ُتعرضت ابنتظام ابلتنس يق مع قطاع الإدارة والتس يري واعُتمدت اخملاطر احملددة واسرت 
 وطأأهتا وفقًا ملبدأأ تفويض السلطة.

 15التوصية 

ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يضمن اس تكامل جسل اخملاطر عن طريق حتديد املسؤولني عن اخملاطر واجلدول الزمين 
 املعمتد وهجات تنفيذ اسرتاتيجيات احلد من وطأأة اخملاطر.

دارة ختطيط الربامج والشؤون املالية أأفادت الويبو بأأن مركز التحكمي والوس .109 ىل اإ اطة س يحيل هذه التوصية اإ
طار الاس تعراض احلايل لساالت اخملاطر.  لتنظر فهيا يف اإ
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 أ لية الشاكوى والاس تاابة

دارة املركز لتحقق فهيا  2015-2013بلغنا عدم تلقي أأي شكوى خالل الفرتة  .110 ىل اإ وأأن الشاكوى الواردة حتال اإ
 .الويبو للخدماتعلهيا يف أأقرب فرصة ممكنة وفقًا مليثاق  وتردّ 

 ولحظنا غياب أأي أ لية رسية لالنتصاف وعدم الاحتفاظ بسال للشاكوى يف املركز. .111

دارة القضااي حتديدًا، توىل الأولوية القصوى لستباق الشاكوى ومعاجلهتا بغية تقدمي  .112 وأأجاب املركز أأنه يف س ياق اإ
)ومهنا  املوثقة وغري املوثقة . ومن هذا املنطلق، ميتثل املركز جملموعة من الإجراءاتعمالءلل أأعىل مس توى من اخلدمات
 ميثاق الويبو للخدمات(.

 16التوصية 

ث  لستباق الشاكوى ومعاجلهتا بغية تقدمي أأعىل  اإجراءاته املوثقة وغري املوثقةميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن حيّدِ
 .العمالءمس توى من اخلدمات اإىل 

جراءاته. .113  أأفادت الويبو بأأن املركز س يواصل حتديث اإ

 خطة اس مترارية الأعامل

. تعطلها. ويبنّيِ هذا التحليل الوظائف اجلوهرية للمركز وتأأثري 2015أأكتوبر  27روجع حتليل تأأثري معل املركز يف  .114
عادة املنشودة، وهمةل اس تعادة القصوى من حيث مدة التعطل القصوى املقبوةل، ونقطة الاس ت احلدود أأيضاً ويعرض 

 اخلدمات والهدف الأدىن لس مترارية الأعامل.

ويمتتع املركز بنظامني معلوماتيني لتنظمي قضااي التحكمي والوساطة وتكل املرفوعة بناء عىل الس ياسة املوحدة.  .115
ف هذا اخلطر نِّ اخملاطر. وُص  وُحدد توقف اخلوادمي ووسائل التواصل ابلربيد الإلكرتوين وفقدان البياانت خطرًا يف جسل

يف فئة اخملاطر احلرجة وُذكر أأن احامتل التعرض هل مرتفع. وتشمل اسرتاتيجيات احلد من وطأأته حتسني املوارد القامئة 
لالحتياجات املعلوماتية واحلصول عىل أأنظمة الاس تاابة والامتس املزيد من املوارد يف جمال تكنولوجيا املعلومات بغية 

 ياطية وبروتوكولت تكنولوجيا املعلومات وغريها.تشغيل احت 

ولحظنا أأن يف املركز جسالت للنظام والتدقيق والاس تثناءات تودلها شعبة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  .116
ل عن بعض حالت التعطل العام أأو تعطل بروتوكول  أأو  IMAPول حيتفظ هبا املركز. ولحظنا أأيضًا أأن املركز مل يبل  اإ

 س تاابة البطيئة للتطبيقات.الا

ول ميتكل املركز خطة لس مترارية الأعامل تبنّيِ الرتتيبات البديةل واخلطط الاحتياطية يف حال تعطل أأي من  .117
 املسارات احملورية.

وأأجاب املركز بأأن الأنظمة املعلوماتية ختضع قبل اإطالقها لإجراءات التحقق من امتثالها للمعايري الأمنية املعلوماتية  .118
طار شعبة الويبو للأمن وتأأمني املعلومات. وفضاًل عن ذكل، ترشف شعبة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  يف اإ
 لك الأنظمة. عىل
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 17التوصية 

الرتتيبات البديةل  حيدد فهياملتأأثري الأعامل  وحتليالً والوساطة أأن يضع خطة لس مترارية الأعامل  ميكن ملركز التحكمي
 واخلطط الاحتياطية يف حال تعطل أأي من املسارات احملورية.

ىل اس تكامل خطة اس مترارية الأعامل للوحدات التنظميية  .119 أأفادت الويبو بأأهنا تشارك بنشاط يف مسار الويبو الرايم اإ
ا مركز التحكمي والوساطة. وأأكدت أأهنا س تضع منوذجًا خلطط الاس مترارية توزعه عىل مديري الربامج حبلول شهر ومهن
 .2016يوليو 

 الأسفار واملنح

 معلومات أأساس ية

دارة املوارد البرشية للويبو  تتوىل  .120  حشدمن خالل  ولية املنظمةاملوارد البرشية الالزمة لتنفيذ مسؤولية توفري اإ
قامة رشااكت اسرتاتيجية املواهب من ش ىت أأحناء العامل و  تقدمي خدمات فعاةل وموهجة للزبون يف جمال املوارد البرشية، واإ
ىل أأفضل ممارسات التوظيف.ؤ توفري بيئة معل موتشغيلية داخل املنظمة، و  ضافة اإ وينطوي ذكل عىل الإدارة الفعاةل  اتية اإ

 حلضور فعاليات وغريها.السفر يف همامت رسية و  ملس تحقات املوظفني ومهنا تاكليف السفر

طار الربامج التسعة والعرشين  2014/15لبند الأسفار واملنح يف الربانمج واملزيانية  وخصصت املوارد املالية .121 يف اإ
والأهداف الاسرتاتيجية التسعة ومشلت املتدربني وزمالت الويبو وهمامت املوظفني وأأسفار الغري واملنح ادلراس ية. 

قد بلغت س تة ماليني فرنك  2014/15الرمغ من أأن املزيانية الإجاملية اخملصصة للمتدربني وزمالت الويبو للثنائية  وعىل
 37.85بعد التحويالت، فقد بلغت مزيانية الأسفار واملنح  2012/13ابملئة عىل مزيانية  53أأي بزايدة نسبهتا  سويرسي

 بعد التحويالت. 2012/13ابملئة عن مزيانية  15مليون فرنك سويرسي أأي ابخنفاض نسبته 

 عدم الامتثال للأحاكم اخلاصة بطلب تغيري وهجة السفر

ىل مركز العمل:ين  نظام املوظفني ولحئته  .122  عىل الأحاكم التالية بشأأن طلبات املوظفني ومن يعولومه للسفر اإ

  قامة أأو حاةل سفر أأكرث مما حيق هل، أأو يؤذن هل ابلسفر، لأس باب تتعلق عندما يطلب املوظف مس توى اإ
مبا يفضهل أأو ما يالمئ ظروفه الشصصية، بغري ما ُأقر ابلنس بة خلط السري ووس يةل السفر، ل وُجري 

ضافية ترتتب عىل ذكل  ل بعد صدور التذكرة. ويُلَزم املوظف بدفع أأي تاكليف اإ املوظف هذه التغيريات اإ
ةل.  قبل احلصول عىل التذكرة املُعدَّ

  ىل مركز معل جديدو ، يدفع املكتب ادلويل مصاريف سفر َمْن يعوهلم املوظف سواء من عند الانتداب اإ
قامته املعرتف ىل  ماكن التعيني أأو من حمل اإ ذا رغب املوظف يف اإحضار أأي خش  من املعالني اإ به. واإ

مركز العمل الرسي من أأي ماكن أ خر، فال تزيد مصاريف السفر اليت يتحملها املكتب ادلويل عن احلد 
قامة  الأقىص للمبل  اذلي اكن س ُيدفع يف حاةل سفر هؤلء املعالني من ماكن التعيني أأو من حمل اإ

 به. معرتف

قامة املعرتف ت السفر أأنه يف حاةل واحدة، سافر معال أأحد املوظفني من وكشف حف  طلبا .123 ماكن غري حمل الإ
، ومنحت القدومهجة به اإىل جنيف مركز العمل الرسي. ولوحظ أأنه فور تقدمي طلب السفر، المتس املوظف تغيري 

ىل أأن سعر تذكرة السفر قامة  الإدارة اخملتصة املوافقة الالزمة بعد أأس بوعني. ونظرًا اإ )ادلرجة الاقتصادية( بني حمل الإ
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دارة املوارد البرشية، ُمنح املوظف  التلكفة الأقل حلجز تذكرة عىل منت املعرتف به وجنيف قد ارتفع يف اترخي موافقة اإ
صدار التذكرة خمالف للقواعد املعمتدة.من تكل اجلهة اجلديدة درجة الأعامل ن قبول طلب تغيري قبل اإ  . واإ

أأن ذكل يرجع أأيضًا  املوافقة عىل طلبات السفر يف أأسعار التذاكر، موحضةً ابلتأأثري السليب لتأأخري وأأقرت الويبو  .124
ىل تعيني   تدفق طلبات السفر.فضاًل عن  معاً فريق الإدارة العليا أأعضاء اإ

 18التوصية 

ميكن للويبو أأن تنفذ أأحاكم نظام املوظفني ولحئته املتعلقة بقبول طلبات تغيري اترخي السفر أأو هجته بعد اإصدار التذاكر 
 مسؤوةل عن طلب التغيري.حبيث يتحمل املوظف أأي فارق يف التلكفة ما مل تكن الويبو 

 وافقت الويبو عىل هذه التوصية. .125

 مدفوعات احلجوز مبساعدة وكيل

الويبو عقدًا مع رشكة لتوفر خدمات خت  طلبات التأأشريات وترتيبات السفر للك الأسفار الرسية أأبرمت  .126
ىل  2014يونيو  1الرسية ملسافري الويبو ملدة ثالث س نوات من  وغري ماكنية متديد العقد مرتني  2017مايو  31اإ مع اإ

هبا. ووفقًا للعقد، يوفر املتعاقد خدمة مركزية عن  وين  العقد عىل أأن متتكل الويبو أأداة جحز ش بكية خاصةملدة س نتني. 
طريق أأداة احلجز الش بكية لأغراض احلجز الش بيك )لرحالت اذلهاب والإايب( وغري الش بيك )للرحالت املتعددة 
اجلهات أأو املعقدة(. وفضاًل عن ذكل، ين  العقد عىل اس تثناءات لأنواع حمددة من الأسفار تعاجل يدواًي خارج أأداة 

فرنك سويرسي للحجوز عن طريق أأداة احلجز الش بيك  23.40جز الش بيك. وحددت رسوم الواكةل للك معامةل مببل  احل
 فرنك سويرسي للحجوز غري الش بكية. 134.15و

وفامي ييل جدول يعرض البياانت املتعلقة بتذاكر السفر احملجوزة عن طريق أأداة احلجز الش بيك وخارهجا ورسوم  .127
 .2014/15املعامالت املدفوعة لوكيل السفر خالل الثنائية 

 الس نة

 عدد التذاكر
مجموع رسوم املعامالت 

مبساعدة وكيل –التذاكر  املدفوعة )ابلفرنك السويرسي(
2

 ش بكياً احملجوزة  
غري احملجوزة 

 ش بكياً 
 اجملموع

2014 13 327 2 667 3 007 387 390 

2015 184 2 335 1 588 4 107 328 418 

 808 715 114 7 255 4 662 2 197 اجملموع

ولحظنا أأنه يف سداد رسوم املعامالت للمتعاقد، حسبت الويبو احلجوز "مبساعدة وكيل" عىل أأهنا احلجوز غري  .128
طار أأداة احلجز الش بكية حىت املرحةل الأخرية اليت تطلبت "دفعة بس يطة"  الش بكية عىل الرمغ من أأن احلجز نُفِّذ يف اإ

 فرناكً سويرساًي للوكيل عن تكل احلجوز 26 428قدره  من وكيل السفر لس تكامل املعامةل. وعليه، ُدفع مبل 

                                                
2
داة احلجز الش بيك ولكهنا مل تصدر فورًا بسبب   مشالكت تقنية. واضطر فريق التذاكر احملجوزة "مبساعدة وكيل" يه التذاكر اليت ُحجزت عن طريق أأ

 ادلمع الش بيك لواكةل السفر أأن يتدخل لإصدارها.
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ىل أأن العقد املربم مع وكيل السفر ين  عىل نوعني من احلجوز فقط هام الش بيك وغري الش بيك، فاإن دفع  .129 نظرًا اإ
هذا التوجه  نرى أأنرسوم معامةل للحجوز "مبساعدة وكيل" تساوي رسوم احلجوز غري الش بكية يتااوز أأحاكم العقد. و 

عادة النظر يف العقد منذ سبمترب  2014بدأأ يف أأغسطس   .2014وعليه اكن ميكن اختاذ تدابري تصحيحية واإ

 19التوصية 

ميكن للويبو أأن تبادر حبل املشالكت التقنية يف جحز التذاكر عرب الإنرتنت، وأأن تتفاوض يف هذه الأثناء عىل معامةل 
 .عن طريق مراجعة العقدرسوم دنيا للحجوز "مبساعدة وكيل" 

 أأفادت الويبو بأأهنا س تواصل البحث عن حلول، ووافقت عىل مراجعة العقد لإدخال رمس مؤقت فيه. .130

جازة زايرة الوطن ىل الوطن بعد العودة من اإ  الإعادة اإ

جازة لزايين  نظام املوظفني ولحئته عىل أأنه  .131 رة حيق للموظف اذلي تتوفر فيه الرشوط املطلوبة أأن حيصل عىل اإ
ذا اكن املدير العام يتوقع أأنه سوف يبقى يف خدمة املكتب ادلويل ملدة س تة أأشهر عىل الأقل بعد اترخي عودته  الوطن اإ

متام وفضاًل عن ذكل،  من هذه الإجازة. ل حيق عادًة للموظفني اذلين يتخلون عن وظائفهم أأو اذلين يس تقيلون قبل اإ
جازة زايرة الوطن أأن حيصلوا عىل مصاريف س نة واحدة من اخلدمة أأو يف غضون س تة أأشهر  بعد اترخي العودة من اإ

 .رحةل الإايب هلم أأو ملَْن يعولوهنم

ىل الوطن أأن موظف .132 جازات زايرة الوطن والإعادة اإ جازة لزايرة  اً وتبنيَّ من حف  الطلبات اخلاصة ابإ قد انتفع ابإ
ىل  2014أأغسطس  15الوطن من  عادته اإىل 2014سبمترب  8اإ الويبو  . ووافقت2015فرباير  12الوطن يف . مث طلب اإ

 .تكل التذكرةعىل الرمغ من أأن ذكل املوظف فقد حقه يف اسرتداد  الإايبعىل رد تذكرة 

طار حتديث قامئة لوأأقرت الويبو بأأن يف تكل احلاةل انهتااكً لنظام املوظفني وأأعلنت أأهنا أأدخ .133 جراءات يف اإ ت اإ
الضوابط ادلاخلية للموارد البرشية للتحقق من أأن املوظف ظل س تة أأشهر عىل الأقل يف مركز العمل منذ عودته من 

جازة زايرة الوطن، وأأوحضت هذه املسأأةل يف قامئة الإجراءات الشلكية لنهتاء اخلدمة  عةاإ  .املوظفنيلك  عىل املوزَّ

 20التوصية 

ماكنية ميكن ل دماج ضوابط داخلية لويبو أأن تبحث اإ يف نظام الأعامل الإلكرتونية للتحقق أ ليًا عند معاجلة طلبات السفر اإ
جازة زايرة الوطن.  اخلاصة ابلإعادة من الامتثال لقاعدة اإ

دارة املوارد البرشية ونظام التصطيط للموارد املؤسس ية يتعاوانن تعاواًن وثيقًا مع  .134 شعبة أأفادت الويبو بأأن اإ
 Peoplesoft HRاملشرتايت والسفر لوضع حل متاكمل ينطوي عىل ضوابط لإدارة املوارد البرشية تربط بني برانمج 

 نظام الأعامل الإلكرتونية. س يحل حملوالنظام اذلي 

 السفر مطالب تقدميتأأخر املوظفني يف 

جازات زايرة الوطن  اإ

لكرتوين للسفر يف  أأنه ينبغي تقدميعىل  2014مارس  31املؤرخ يف  22/2014ين  التعممي الإداري رمق  .135 طلب اإ
دارة املوارد البرشية ابتداًء من س تة أأشهر قبل اترخي  ىل قسم دمع شؤون السفر واملهامت عن طريق اإ جازة زايرة الوطن اإ اإ
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لكرتوين ل ميتثل لتكل املهةل الزمني ل السفر وحىت س تة أأسابيع قبل ذكل التارخي. ويُرفض أأي طلب سفر اإ ذا برر ة اإ اإ
 املوظف أأن لهذا التأأخري ظروفًا اس تثنائية.

أأن اترخي تقدمي الطلب اكن أأقل  2015و 2014وتبنيَّ من حف  البياانت املتعلقة بتقدمي طلبات السفر يف عايم  .136
جازة زايرة الوطن. 118من س تة أأسابيع من اترخي السفر املزمع يف  قدمي ويف س بع حالت، س بق اترخي ت 3حاةل سفر يف اإ

ر لك تكل احلالت بظروف اس تثنائية. وقد يؤثر التأأخر يف تقدمي طلبات السفر  الطلب همةل الس تة أأشهر احملددة. ومل تربَّ
 يف تلكفة التذاكر بسبب اترخي رشاء التذكرة.

 همامت املوظفني

عىل أأن يتوىل املكتب ادلويل رشاء لك  2014يوليو  8املراجع بتارخي  29/2013ين  التعممي الإداري رمق  .137
أأايم معل عىل الأقل من اترخي السفر. وفامي خي  السفر للمشاركة يف  10التذاكر اخلاصة ابلسفر يف همامت رسية قبل 

م طلب السفر الإلكرتوين فور التصديق عىل املشاركة شرتى التذاكر فور موافقة قسم وتُ  يف الفعالية فعاليات، يقدَّ
أأايم معل عىل الأقل من  10واملهامت. وين  أأيضًا عىل أأنه ينبغي أأن يتلقى ذكل القسم الطلب الإلكرتوين قبل الأسفار 

م بعد املهةل احملددة ويه  440أأن  2014/15ائية اترخي السفر. ومع ذكل، تبنيَّ من حف  بياانت الثن أأايم  10طلبًا قّدِ
 قبل اترخي السفر املزمع.

يف تقدمي طلبات السفر الإلكرتونية وأأثر ذكل يف سعر التذاكر بسبب اترخي رشاهئا. وأأقرت الويبو ابلتأأخر  .138
وأأفادت بأأهنا اختذت تدابري تصحيحية عن طريق موافاة لك عضو يف فريق الإدارة العليا واملدير العام بتفاصيل فصلية أأو 

املهةل الزمنية ادلنيا لتقدمي طلبات  نصف س نوية عن حالت التأأخر يف تقدمي طلبات السفر. وأأوحضت الويبو أأن زايدة
ىل اخنفاض نس بة طلبات السفر املتأأخرة لك س نة لتصبح بذكل من  السفر ومعاجلة طلبات السفر لغري املوظفني أأدى اإ

 بني أأفضل النسب يف املنظامت احلكومية ادلولية يف جنيف.

ىل أأن عدد طلبات السفر الإلكرتونية املتأأخرة يف ولحظنا أأن التدابري التصحيحية املعمتدة مل تؤثر تأأثريًا ابلغًا نظر  .139 ًا اإ
ىل  2014طلبًا يف عام  50حالت الإجازات لزايرة الوطن قد ازداد من  ومل يالحظ أأي حتسن  2015طلبًا يف عام  74اإ

 يف حاةل همامت املوظفني.

 21التوصية 

مبا يكفل تنفيذ القواعد  مي طلبات السفر الإلكرتونيةميكن للويبو أأن تعمتد تدابري فعاةل لإنفاذ اجلدول الزمين املعمتد لتقد
 املعمتدة وحتقيق وفورات يف تلكفة رشاء التذاكر يف الوقت املناسب.

لكرتونية لإجازة زايرة  .140 أأفادت الويبو بأأهنا ستتخذ تدابري لتوحض للموظفني املهل الزمنية لتقدمي طلبات سفر اإ
نفاذ تكل  .فقط س تثناءاتمع السامح ببعض الا املهل الزمنية الوطن. وستنظر الويبو يف س بل حتسني اإ

 السفر املتصل مبنحة التعلمي

ذا أأقام  .141 يف هجة السفر ملدة ل تقل  املنتِفعين  نظام املوظفني ولحئته عىل رد تلكفة السفر املتصل مبنحة تعلمي اإ
 عن س بعة أأايم معل.

                                                
3
 اترخي السفر املقرتح يف الطلب واذلي يوافق غالبًا اترخي السفر الفعيل. 
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( بشأأن الأسفار املتصةل مبنحة التعلمي أأن مدة 2014/15وتبنيَّ من حف  املطالبات املوافق علهيا )يف الثنائية  .142
 ني.الإقامة يف مركز العمل اكنت أأقل من املهةل احملددة بس بعة أأايم معل يف حالتَ 

بأأن التاكليف النامجة عن تكل اخملالفة أأقل من وبررت الويبو املوافقة عىل تكل الطلبات غري املمتثةل للأصول  .143
 تلكفة الامتثال للأصول.

 22التوصية 

 دة الإقامة ادلنيا.مب اخلاصةمبنحة تعلمي لقواعدها  املتصةلاملقبوةل و  مطالبات السفر تكفل امتثالميكن للويبو أأن 

دارة املوارد البرشية ونظام التصطيط للموارد املؤسس ية سيتعاوانن تعاواًن وثيقًا مع شعبة  .144 أأفادت الويبو بأأن اإ
 Peoplesoft HRضوابط لإدارة املوارد البرشية تربط بني برانمج املشرتايت والسفر لوضع حل متاكمل ينطوي عىل 

 نظام الأعامل الإلكرتونية. س يحل حملوالنظام اذلي 

 الهنائيةتقدمي مطالبات الأسفار 

وطلب الاسرتداد يف غضون ثالثة يقدم مجيع املوظفني دلياًل عىل السفر ين  نظام املوظفني ولحئته عىل أأن  .145
يف حاةل عدم تقدمي مطالبة السفر يف الوقت املناسب، يُفرتض أأن الرحةل مل حتدث، وخُتصم سلفة أأسابيع بعد الرحةل. و

 السفر من مرتب املوظف.

 851أأن املوظفني مل يقدموا يف  2014/15سفرًا يف هممة رسية خالل الثنائية  3658وتبنيَّ من حتليل بياانت  .146
 واحد بثالثة أأسابيع من اترخي العودة وتراوحت مدة التأأخري بني يوم حاةل مطالبات السفر الهنائية خالل املهةل احملددة

ست رحالت مهنا ثالث ( املطالبات الهنائية ل 2016مارس حىت يومًا. وفضاًل عن ذكل، مل يقدم موظفون بعد ) 251و
 .2014أأجريت يف عام  رحالت

ىل وأأفادت  .147 الإدارة بأأهنا ترسل تذكري أأس بوعي عن طريق نظام الأعامل الإلكرتوين. ويعزى ذكل التأأخري غالبًا اإ
دارة احلمتية  الأس باببعض  يصالت السفر وغريها(، ويف هناية الس نة تعمل اإ )همامت متتالية أأو املرض أأو فقدان اإ

. وأأضافت أأن العام املايض شهد فصل تقدمي تقرير السفر الشؤون املالية عىل تسوية املطالبات العالقة لختتام احلساابت
 يف همامت رسية ومطالبات السفر الهنائية لترسيع تقدمي املطالبات.

ننا و  .148 نقر ابملبادرة اليت اختذهتا الإدارة ولكننا نرى رضورة يف مواصةل تعزيز الضوابط اخلاصة مبطالبات السفر لأنه اإ
 .ل ميكن تربير التأأخر لأكرث من س نة

 23التوصية 

خصم ُسلف السفر من مرتبات املوظفني للحد من  ن  عىلميكن للويبو أأن تطبق أأحاكم نظام املوظفني ولحئته اليت ت 
 تأأخر املوظفني يف تقدمي مطالبات السفر.

أأفادت الويبو بأأهنا ستنظر يف ضبط الأنظمة احلالية واملقبةل لوضع نظام تصاعدي للتنبيه ابلتأأخر يف تقدمي  .149
صدار التنبيه الثالث للموظف اخملالِ  ف، س تجمد الويبو أأي ُسلف أأخرى أأو ختصم السلف مطالبات السفر، ويف اترخي اإ

املمنوحة من مرتب ذكل املوظف. واقرُتح تغيري ن  التعماميت الإدارية للسامح لإدارة الشؤون املالية بتجميد السلف 
 طالبات السفر يف غضون ثالثة أأسابيع بعد الرحةل.اخلاصة مبهامت مقبةل للموظفني اذلين مل يقدموا م
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 بدل تذكرة السفر ذات اجتاه واحد

" أأن املعال اكن حيق هل مبوظف يف مركز معهل الالتحاقتبنيَّ من حف  مطالبة خت  سفر أأحد املعالني مبوجب " .150
ايتذكرة سفر ذات "اجتاه واحد" عىل منت درجة الأعامل، ولكنه اسرتد تذكرة سفر "ذهاب  عىل منت ادلرجة " بواإ

ىل الوطن لرشاء تذكرة تذكرة السعرين. وُمنح أأحد املنتفعني بزماةل اس تثناًء  الاقتصادية لتساوي عادة اإ ايباإ  اإ
 جنيف لأن تلكفة تكل التذكرة أأرخ  من التذكرة ذات اجتاه واحد.-املتحدة الولايت-جنيف

. ومن مث، أأذنت الويبو الإايبلقواعد قبل رشاء تذكرة اب يكن عىل عملٍ وأأجابت الويبو أأن املوظف اكن جديدًا ومل  .151
. وأأضافت أأن الإايببرد تلكفة تكل التذكرة علامً بأأن تذكرة الاجتاه الواجد تكون غالبًا متساوية يف السعر مع تذكرة 

ىل مبدأأ أأكرث الطر   .الأقل تلكفةمبارشة و  قاملنتفعني ابلزمالت يشرتون تذاكرمه بأأنفسهم وترد هلم الويبو ما دفعوه استنادًا اإ

ايبنظام املوظفني ولحئته ل ين  عىل رد تلكفة تذكرة ذهاب و  نرى أأنو  .152 ىل الوطن ل للموظفني العائدين  اإ اإ
 ابلزمالت. للمنتفعني ول

 24التوصية 

بزمالت حدييث ميكن للويبو أأن تنفذ أأحاكم نظام املوظفني ولحئته املتعلقة مبطالبات السفر اخلاصة مبوظفني/منتفعني 
 س امي فامي خي  رد تلكفة تذكرة السفر لجتاه واحد. ول اإىل الوطن التعيني أأو عائدين

ن اكنت  الإايبعن رد تلكفة تذكرة  وس تكفالويبو بأأهنا س تطبق مبدأأ الاجتاه الواحد تطبيقًا صارمًا أأفادت  .153 واإ
 املس تحق.املبل  أأقل من تلكفهتا 

قامة يويم يف أأثناء الر   حالت اجلويةمنح بدل اإ

قامة اليويم شاماًل لاكمل مسامهة يُعترب )د( من نظام املوظفني ولحئته عىل أأن  9-2-7 القاعدةتن   .154 بدل الإ
املكتب ادلويل يف تغطية مصاريف مثل مصاريف الوجبات، والسكن، والإكراميات، وغري ذكل من املبال  اليت تدفع لقاء 

م الوجبات أأو السكن أأو الكهام جمااًن من قبل مصادر رسية، خيفض املعدل القيايس لبدل و  اخلدمات املتنوعة. عندما تُقدَّ
قامة اليويم بنس بة   " فتن  عىل أأنه1("1)ب() 11-2-7أأما القاعدة  % يف حاةل تقدمي الوجبات وتوفري السكن.80الإ

ذا اكن املوظف يسافر لياًل، وذلكل ل حيتاج اإىل ماكن للمبيت ف  % من 50يه يف الليةل اليت يقضهيا يف السفر، يُدفَع اإ
 البدل عن ذكل اليوم؛

رشاكت الطريان توفر الوجبات والسكن يف حاةل الرحالت اجلوية الطويةل واليت تتطلب السفر لياًل.  نرى أأنو  .155
ن أأحاكم القاعدة  قامة اليويم عىل م50" اليت تن  عىل دفع 1("1)ب() 11-2-7وعليه فاإ نت الطائرة % من بدل الإ

 )د(. 9-2-7تتسق مع أأحاكم القاعدة  ل

ق منذ مارس ا% من بدل الإقامة عام يقىض من لي50وأأجابت الويبو أأن مبدأأ دفع  .156 ٍل عىل منت الطائرات قد طّبِ
بغية الامتيش تدروجيًا مع القواعد املشرتكة يف منظومة الأمم املتحدة بشأأن الأسفار. وأأضافت أأنه يف حالت السفر  2012

ىل  يتحملييل القصري املدة أأو الوصول يف منتصف الليل، ل ال  املوظف تلكفة تناول وجبة قبل الرحةل وبعدها وس يحتاج اإ
قامة لتكل الظروف، بررت الويبو الاحتفاظ بقاعدة متوامئة واحدة عن طريق  يف فندق لقضاء ابيق الليةل. ومراعاةً  الإ

لغاء اجلزء اخلاص خبصم  قامة اليويم للسكن50اإ  مع ختصي  جزء للتاكليف الأخرى. % من بدل الإ
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قامة اليويم املمنوح للموظفني عام يقىض من ليال عىل منت نرى أأنو  .157 ه ينبغي للويبو أأن تعيد النظر يف بدل الإ
قامة يويم للمسافرين يف  بسببت الطائرا أأحاكم نظام املوظفني ولحئته. وفضاًل عن ذكل، ل يُدفع أأي بدل اإ
 الأمم املتحدة. منظومة

 25التوصية 

ابملئة من بدل الإقامة اليويم لقاء ما يقىض  50فامي خي  دفع اخلاصة ابلسفر ميكن للويبو أأن تعيد النظر يف س ياس هتا 
 من لياٍل عىل منت الطائرات.

 وافقت الويبو عىل النظر يف هذه التوصية. .158

 اس تثناءات السفر عىل منت درجة الأعامل

خط سري السفر ووس يلته وظروفه عىل ىل ع 2013أأكتوبر  14بتارخي  29/2013 التعممي الإداري رمق ين  .159
 النحو التايل:

  السفر بأأقرص خطوط السري وبأأقل وسائل السفر تلكفًة ما مل يقرر املدير العام أأن مصلحة املكتب يكون
 تقتيض اس تخدام خط سري بديل أأو وس يةل سفر بديةل.

  تكون مجيع الأسفار الرسية عن طريق اجلو ما مل يؤذن عىل وجه التحديد ابس تخدام و
 :أأخرى سفر وس يةل

ادلرجة الس ياحية للرحالت اليت تدوم أأقل من تسع ساعات  يسافر موظفو الويبو عىل منت )أأ(
 العبور(؛ ذكل مرافق يف )مبا

 ويسافر موظفو الويبو عىل منت درجة الأعامل للرحالت اليت تتااوز مدهتا تسع ساعات. )ب(

أأن املدير العام  2015و 2014وتبنيَّ من حتليل البياانت اخلاصة ابلس تثناءات املتعلقة مبطالبات السفر يف عايم  .160
ىل درجة الأعامل. 35وافق اس تثناًء عىل   مطالبة سفر خت  تغيري درجة السفر من ادلرجة الاقتصادية اإ

وبررت الويبو تكل الاس تثناءات بأأهنا جتاز حبسب احلاةل والظروف اليت تشمل الأس باب الطبية وموعد الوصول  .161
 وأأمن وخباصة عندما يسافر أأكرث من موظف معًا يف همامت.واختيار املسافرين لرشاكت الطريان لعتبارات سالمة 

داري يسمح ابس تثناءات لتغيري درجة السفر وعليه ختالف تكل احلالت  .162 ولحظنا غياب أأي تعممي اإ
 .املعمتدة القواعد

 26التوصية 

كن للويبو يف تكل ميكن للويبو أأن تنظر يف اإصدار تعلاميت واحضة بشأأن الاس تثناءات اخلاصة بتغيري درجة السفر. ومي
 الأثناء أأن تنفذ الأحاكم القامئة.

ماكنية .163 رفع درجة  وسلطة أأفادت الويبو بأأهنا ستنظر مبساعدة مستشار الشؤون القانونية يف رضورة توضيح اإ
ل التعممي الإداري عىل هذا الأساس عند الاقتضاء.السفر املنصوص علهيا يف التعممي الإداري احلايل.   وس يعدَّ
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 رشكة الطرياناختيار 

 عىل ما ييل: 2013أأكتوبر  14بتارخي  29/2013ين  نظام املوظفني ولحئته والتعممي الإداري رمق  .164

قامة أأو حاةل سفر أأكرث مما حيق هل، أأو يؤذن هل ابلسفر، لأس باب تتعلق  )أأ( عندما يطلب املوظف مس توى اإ
خلط السري ووس يةل السفر، ل وُجري مبا يفضهل أأو ما يالمئ ظروفه الشصصية، بغري ما ُأقر ابلنس بة 

ضافية ترتتب عىل ذكل  ل بعد صدور التذكرة. ويُلَزم املوظف بدفع أأي تاكليف اإ املوظف هذه التغيريات اإ
ةل.  قبل احلصول عىل التذكرة املُعدَّ

قرص ابملئة من أأقل وسائل السفر تلكفة وأأ  10ويُسمح ابختيار رشكة الطريان يف حال عدم جتاوز التلكفة  )ب(
ل سقط احلق  10خطوط السري وعىل أأن تصدر التذكرة يف موعد أأقصاه  أأايم معل من اترخي السفر واإ

 الاختيار. يف

كشف التدقيق أأنه ُسح ملوظف بتغيري رشكة الطريان قبل أأن تصدر الويبو التذكرة فضاًل عن الانتفاع بنس بة و  .165
 .كام لو اكنت مس تحقةابملئة من تلكفة تذكرة الطريان  10

ومل متتكل الويبو حينئذ أأداة احلجز الش بكية حيث تُقرتح  2014وأأفادت الويبو بأأن تكل الرحةل أأجريت يف عام  .166
 .بعد اعامتد الس ياسةابملئة واكن س يظهر الأمر نفسه  10الرحالت اليت تتااوز تلكفهتا السعر املرجعي بنس بة 

صدار التذاكر ويويح ذكل الرد بأأنه يف حاةل احلجز غري الش بيك، يُسمح للمو  .167 ظفني بتغيري رشكة الطريان قبل اإ
 ابملئة. 10ابلس تفادة من حَّك اختيار رحةل تتااوز تلكفهتا أأرخ  التذاكر املتوفرة بنس بة 

 27التوصية 

نس بة العرش ابملئة  وردّ ميكن للويبو أأن تراجع ممارسة السامح للموظفني ابختيار رشكة الطريان قبل اإصدار التذكرة 
 للمسافرين.

أأقرت الويبو من حيث املبدأأ ابس تحسان التنفيذ الصارم لأحاكم التعماميت الإدارية وأأفادت بأأهنا ستنظر يف  .168
 رضورة تعديل نظام املوظفني ولحئته وس بل تطبيق تكل الأحاكم عىل احلجوز غري الش بكية.

غالق مطالبات السفر لغري املوظفني  عدم اإ

غالق مطالبات السفر لحظنا أأن التعلاميت الصادرة بشأأن فتح مط .169 البات سفر لغري املوظفني مل تذكر مسأأةل اإ
قامة اليويم املمنوح يف  20الإلكرتونية. وتبنيَّ من حف   حاةل من مطالبات السفر اخلاصة بغري املوظفني أأن بدل الإ
غالق مطالبة السفر الإلكرتونية لغري املوظفنياملهمةثالث حالت قد جتاوز أأايم  ىل عدم اإ ، مل يتسَن التأأكد من . ونظرًا اإ

قامة اليويم املدفوع مقدمًا.  وس يةل اسرتداد بدل الإ
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 28التوصية 

غالق مطالبات السفر اخلاصة ابملسافرين غري املوظفني بعد  ميكن للويبو أأن تنظر يف اإصدار تعلاميت مالمئة بشأأن اإ
 .الرحةل اكامتل

طار  .170 استبدال نظام الأعامل الإلكرتوين لتطبيق أ لية رسية وافقت الويبو عىل النظر يف بدائل معلوماتية يف اإ
هنا ستس تخدم الوظائف املتاحة يف النظام احلايل حىت اخلاصة بغري املوظفني، وأأفادت بأأ  مطالبات السفر قلإغال

 .نييُس تمكل تطوير النظام املقبل لرصد اترخي انهتاء سفر غري املوظف

 مطالبات السفر اخلاصة ابملنتفعني بزمالت

"وجوز رد مرصوفات السفر عند التعيني وانهتاء اخلدمة حبسب  هس ياسة الويبو اخلاصة ابلزمالت أأن اء يفج .171
الويبو ليست مسؤوةل عن ترتيب السفر و/أأو تأأشريات ادلخول و/أأو الإقامة رشوط الزماةل". ويف حاةل املتدربني، فاإن 
 ول عن تغطية أأية تاكليف مرتبطة بذكل.

 2013احلالت العشوائية وجود حاةل عضو غري موظف انتفع بزماةل اعتبارًا من أأكتوبر  من حف  بعضوتبنيَّ  .172
فرنك سويرسي لغرض "مرصوفات السفر  5000دون انقطاع عقب عقد أأعامل خاصة، وأأجازت الويبو دفع مبل  قدره 

ىل الويبو يف جنيف. ولكن لوحظ أأن ا ضافية" اليت تكبدها ذكل العضو عندما جاء اإ ملنتفع ابلزماةل قد عنّيِ يف وأأمتعة اإ
. وفضاًل عن ذكل، 2013جنيف يف اترخي دفع ذكل املبل  يف يناير  وعليه اكن مقاميً يف 2011الويبو متدراًب يف أأبريل 

ومل حيق هل ذكل  ،فرنك سويرسي بتعيينه مكتدرب 5000 قميهتا تعلقت مرصوفات السفر والأمتعة الإضافية والبالغة
 التوجهيية احلالية لس ياسة التدريب.للمبادئ  وفقاً 

 29التوصية 

اذلين  املنتفعني ابلزمالتميكن للويبو أأن تنظر يف املبادئ التوجهيية اخلاصة بس ياسة التدريب فامي يتعلق مبطالبات سفر 
 متعاقد خلدمات فردية يف الوقت ذاته.أأو يشغلون منصب متدرب ومتعاقد لأعامل خاصة 

ل خاصة يف مركز التحكمي يف رشوط عقد الزماةل املربم مع لك املتعاقدين لأعام وافقت الويبو عىل النظر .173
 والوساطة خالل تكل الفرتة.

لغاء التذاكر لأس باب خشصية  اإ

لغاء املوظفني تذاكرمه لأس باب خشصية. وتبنيَّ من  .174 لحظنا عدم تناول نظام املوظفني ولحئته حلساب تلكفة اإ
وأألغاها  2015لبة سفر متصل مبنحة تعلمي قد حصلت عىل املوافقة يف أأبريل حف  مطالبات السفر وجود حاةل مطا

لغاء.  املوظف مرتني لأس باب خشصية دون حتمل تاكليف الإ

دراج أأحاكم عن اجلزاءات .175 لغاء يف نظام الويبو وتعلاميته الإدارية ملراعاة و  وأأقرت الويبو برضورة اإ تاكليف الإ
 احلالت. تكل
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 30التوصية 

دراج الأحاكم الالزمة يف نظام املوظفني ولحئته والتعماميت الإدارية لس ميكن للويبو لغاء رت أأن تنظر يف اإ داد تلكفة اإ
لغاء لأس باب خشصية.  املوظفني تذاكرمه عندما يكون ذكل الإ

 وافقت الويبو عىل هذه التوصية. .176

 قضااي الغش الفعيل والغش الافرتايض

 ةادلاخلي الرقابةبنيَّ حتليل املعلومات اخلاصة ابلغش الفعيل والغش الافرتايض اليت قدهما مكتب مدير شعبة   .177
عرش ، وأأغلقت 2015من الغش والغش الافرتايض جُسلت يف عام عرشة حاةل جديدة والرقابة الإدارية أأن ثالث 

 . حالت س بع، بل  عدد احلالت املفتوحة من الغش الفعيل أأو الغش املزعوم 2015ديسمرب  31 حالت. ويف

 اس تعراض التدابري اليت اختذهتا الإدارة بشأأن التوصيات السابقة

 من هذا التقرير.املرفق الثالث ترد حاةل تنفيذ الويبو توصيات مراجع احلساابت اخلاريج )املراجعة املالية( يف  .178

فصاحات الإدارة   اخلسائر من النقد واحلساابت املدينة واملمتلاكتشطب  –اإ

َّه وفقًا للامدة  .179 من الالحئة املالية، جسَّلت املنظمة اخلسائر  8.106من النظام املايل والقاعدة  4.6ذكرت الإدارة أأن
 :2015ديسمرب  31التالية خالل العام املنهتيي يف 

  س بع. وخ  ذكل 2015أأثناء عام  ةيرسيسو  تفرناك 1308ُشطبت حساابت مدينة بقمية اإجاملية قدرها 
ىل عام  فواتري  نرش؛ أأنشطة وتتعلق بعالمات جتارية، أأو تصاممي صناعية، أأو 2014غري مدفوعة تعود اإ

  جاملية قدرها . 2015فرنك سويرسي أأثناء عام  41 980.70وُشطبت سلف للموظفني بقمية اإ
 ؛2013ذكل سلفًا ُمنحت مخلسة موظفني سابقني خالل عام  وخ 

  وتكبدت املنظمة خسائر صغرية أأخرى عىل مدار الس نة جنمت، يف املقام الأول، عن مدفوعات مقابل
 .فرنك سويرسي 22 451.79احلساابت املدينة وبلغت قميهتا الإجاملية 

 ]التوقيع[

 شايش اكنت شريما

 العام للهند املراقب املايل ومراجع احلساابت

 مراجع احلساابت اخلاريج

 2016يوليو  4
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 املرفق الأول

طار نتاجئ مركز التحكمي والوساطة   2016/17اإىل  2012/13من اإ

أأساليب الويبو البديةل من  النتياة املرتقبة: تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دولياً وداخليًا وتسويهتا بفضل الوساطة والتحكمي وغريهام

 يف تسوية املنازعات

 الأهداف املؤرش

2012/13 

الأهداف  النتاجئ احملققة

2014/15 

 2016/17الأهداف  النتاجئ احملققة

 مؤرش الأداء: يدمع املركز تسوية عدد مزتايد من املنازعات من خالل خدماته وموارده البديةل لتسوية املنازعات

من املنازعات  20 املنازعات الإضافية

الإضافية واملساعي 

 امحليدة

من املنازعات  40 106

الإضافية واملساعي 

 امحليدة

 29( و2014) 18

(2015) 

من املنازعات  40

 الإضافية واملساعي امحليدة

 53( و2014) 53 30 املساعي امحليدة

(2015) 

 4000 (2014) 3 725 4000  4000 4000 الاس تفسارات الإضافية

 مليون 1.5 (2014مليون ) 1.6 مليون 3.5 مليون 3.5 ماليني 3.0 املواقع الإلكرتونيةزايرات 

املشاركون يف أأحداث املركز 

 المنطية

250 408 250 138 (2014) 250 

املشاركون يف أأحداث املركز 

 اخلارجية

6000 4000 6000 4300 (2014) 6000 

 اليت سامه املركز يف وضعها وتنفيذهامؤرش الأداء: الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات 

خطط  3اإىل  1 اخلطط املعمتدة

ضافية  اإ

خطط  3اإىل  1 خطط 4

ضافية  اإ

ضافية  5 خطط اإ

 معمتدة

ضافية 3اإىل  1  خطط اإ

 املكونة من رموز البدلانالنتياة املرتقبة: حامية امللكية الفكرية حاميًة فعاةل يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ويف تسجيل احلقول العليا 

عدد القضااي املتعلقة ابحلقول  

العليا املكونة من أأسامء عامة 

اليت مت تسويهتا يف اإطار 

الس ياسة املوحدة لتسوية 

املنازعات املتعلقة بأأسامء 

 احلقول

قضية يف  3843 3000 4806 3500

حىت  2014/15

 2015سبمترب 

3000 

عدد القضااي املتعلقة ابحلقول 

العليا املكونة من رموز 

البدلان اليت مت تسويهتا يف 

اإطار الس ياسة املوحدة 

لتسوية املنازعات املتعلقة 

 بأأسامء احلقول

قضية يف  597 350 663 350

حىت  2014/15

 2015سبمترب 

350 
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س ياسات تسوية املنازعات 

اليت سامه املركز يف وضعها 

وتنفيذها يف س ياق نظام 

 أأسامء احلقول

س ياسة الويبو تنفيذ 

والتوصيات املتعلقة 

ابلإجراءات يف نظام 

 أأسامء احلقول

اعامتد مركز الويبو  

لإجراءات الأياكن 

لالعرتاض املتعلقة 

ابحلقوق السابقة 

 للمنح

اعامتد مركز الويبو  

لإجراءات الأياكن 

لتسوية املنازعات 

الالحقة للمنح 

القامئة عىل 

 العالمات التاارية

تنفيذ س ياسة 

الويبو والتوصيات 

املتعلقة ابلإجراءات 

يف نظام أأسامء 

 احلقول

اس مترار قابلية تطبيق  

الس ياسة املوحدة، 

وس ياسة الإياكن 

لتسوية املنازعات 

جراء  قبل املنح، واإ

الإياكن لتسوية 

منازعات العالمات 

التاارية بعد املنح 

توجد أأي  )ل

س ياسات أأو 

توصيات جديدة 

 ينبغي تنفيذها(

اسة الويبو تنفيذ س ي

والتوصيات املتعلقة 

ابلإجراءات يف نظام 

 أأسامء احلقول

دارة تسجيل   عدد هجات اإ

احلقول العليا املكونة من 

رموز البدلان مبساعدة تقدهما 

دارة  الويبو لتصممي أأو اإ

أ ليات حامية امللكية الفكرية 

 وفقا للمعايري ادلولية

 4اإىل  2 (2014) 2 4  5 6
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 املرفق الثاين

 2015-2013اخملاطر احملددة يف جسل اخملاطر للفرتة 

اجلهة  التأأثري الاحامتل التأأثري الوصف الرمق

 املسؤوةل

للخدمات تغري مقارنة املوارد ابجلهات الأخرى املقدمة  07.0027.001

املتعلقة ابلأطر البديةل لتسوية املنازعات يؤثر عىل ماكنة 

 .خدمات الويبو للتحكمي والوساطة يف السوق

مركز  3 3 1النتياة املرتقبة 

التحكمي 

 والوساطة

فقدان املوظفني الأساس يني بسبب مغوض املسارات  07.0027.002

والاس تاابة املهنية يؤثر يف القدرة عىل معاجلة القضااي 

 ملتطلبات الس ياسة اجلديدة

النتيجتان املرتقبتان 

 2و 1

مركز  3 3-4

التحكمي 

 والوساطة

الافتقار للموارد املعلوماتية الاكفية خيل ابلقدرة عىل تقدمي  07.0027.003

دارة قضااي أأسامء احلقول مبا يتفق  خدمات جيدة يف جمال اإ

 مع النظم والقواعد القامئة

املرتقبتان النتيجتان 

 2و 1

هجات  3 3-4

  أأخرى

اخلوادمي س امي  تعطل نظام تكنولوجيا املعلومات ول 07.0027.004

ووسائل التواصل ابلربيد الإلكرتوين وفقدان البياانت قد 

دارة قضااي أأسامء احلقول  خيل ابلقدرة عىل تقدمي خدمات اإ

 مبا يتفق مع النظم والقواعد القامئة

النتيجتان املرتقبتان 

 2و 1

هجات  3 3-4

  أأخرى

جراءات  07.0027.005 ؤ نظام أأسامء احلقول والتنافس داخهل، واإ جتز 

وضع س ياسات هيئة الإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام 

املعينة، والقواعد املركزية الضاغطة )مبا يف ذكل الس ياسة 

ق  املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول( وتفو 

ع نظام أأسامء احلقول وزايدة اس تخدام املركز؛  وتوس 

الأطر البديةل لتسوية املنازعات يف نظام أأسامء احلقول 

الذلان ميثالن حتداًي ابلنس بة لإدارة قضااي املركز وأأدوار 

 .وضع الس ياسات

مركز  2 4-3 2النتياة املرتقبة 

التحكمي 

 والوساطة

الس ياسة املوحدة مبا زايدة القضااي املرفوعة بناء عىل  07.0027.006

يتااوز املوارد املتاحة ومن مث يؤثر سلبًا يف جودة 

 الإجراءات وسعة املنظمة

مركز  3 3 2النتياة املرتقبة 

التحكمي 

 والوساطة
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اجلهة  التأأثري الاحامتل التأأثري الوصف الرمق

 املسؤوةل

تراجع معدل رفع ادلعاوى وفقا للس ياسة املوحدة لتسوية  07.0027.007

منازعات أأسامء احلقول، مما حيد من تأأثري س ياسة الويبو 

بشأأن نظام أأسامء احلقول وهيز ماكنة املركز مكزود 

للخدمات املتعلقة ابلأطر البديةل لتسوية منازعات نظام 

 أأسامء احلقول.

مركز  2 3 2النتياة املرتقبة 

التحكمي 

 والوساطة

يف ال ياكن  الفاعةلالإضعاف النامج عن اجلهات  07.0027.008

يتسبب يف حتول أأحصاب العالمات التاارية من  قد

الس ياسة القامئة عىل أ لية تسوية املنازعات الالحقة للمنح 

 اإىل احملامك

مركز  2 3 2النتياة املرتقبة 

التحكمي 

 والوساطة
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 املرفق الثالث

 اخلارجية للحساابت املنبثقة عن املراجعةتوصيات لل حاةل تنفيذ الويبو 

 التعليقات رد الإدارة التوصية املراجعة

ميكن للويبو أأن تعال مسار   مراجعة مالية

تسوية املطالبات العالقة دلى 

 سلطات الرضائب الأمريكية.

أأكدت الولايت املتحدة موافقهتا عىل صيغة بياانت 

. وعليه، طلبنا 2014-2013طلبات الاسرتداد للفرتة 

 وجمع ما ييل:من حماسبنا القانوين املعمتد أأن 

  2011-2009املطالبة للس نوات املالية 

( 2012أأكتوبر  31)اترخي الفاتورة الأصلية 

 دولرًا أأمريكياً  649 054مببل  قدره 

  2012-2011املطالبة للس نتني املاليتني 

( 2013نومفرب  5)اترخي الفاتورة الأصلية 

 دولرًا أأمريكياً  867 115مببل  قدره 

 2013-2012اليتني املطالبة للس نتني امل 

( 2014نومفرب  17)اترخي الفاتورة الأصلية 

 دولرات أأمريكية 1 051 107مببل  قدره 

)وفقاً  2012ونعزتم بعدئذ تناول املطالبات السابقة لعام 

 لالتفاق الأصيل(.

بأأهنا يف  2016أأبريل  13وأأفادت الولايت املتحدة يف 

أألف دولر أأمرييك اإىل  778صدد حتويل مبل  قدره 

الويبو لقاء البياانت الأكرث تفصياًل عن مسددي 

. ووجمع 2014الرضائب اليت زودانها هبا يف عام 

احملاسب القانوين املعمتدة يف الويبو املعلومات اليت 

طلبهتا الولايت املتحدة للس نوات املالية السابقة 

اليت  2014وبعض املطالبات لعام  2009-2013

لولايت املتحدة مزيدًا من املعلومات عهنا. طلبت ا

لكرتوين بتارخي   21وأأفادت الولايت املتحدة يف بريد اإ

أأهنا ستنظر بعدئذ يف املطالبات السابقة  2015ديسمرب 

غالق  التوصية. لتكل الفرتة ومن مث ميكن النظر يف اإ

 قيد التنفيذ
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 التعليقات رد الإدارة التوصية املراجعة

ميكن للويبو أأن تفصح عن   مراجعة مالية

تفاصيل أأصول الرتاث اليت 

تشمل املصنفات الفنية يف 

مالحظات البياانت املالية وأأن 

تتخذ التدابري الالزمة لتعزيز 

بغية منع فقدان نظمها الأمنية 

 أأي من هذه الأصول.

لقد انقش نا تكل املسأأةل خالل اجامتع فرقة العمل املعنية 

. ووفقًا 2015ابملعايري احملاسبية للأمم املتحدة يف أأكتوبر 

للردود الواردة من منظامت أأخرى اتبعة للأمم املتحدة، 

وجدان أأن لك املنظامت الأخرى ل تفصح عن تفاصيل 

 ية.أأصول الرتاث يف املالحظات املرفقة ببياانهتا املال 

جملس املعايري احملاسبية ادلولية ونظران أأيضًا يف معل 

للقطاع العام بشأأن أأصول الرتاث. ووجري حاليًا تنفيذ 

مرشوع لوضع رشوط حماسبية لأصول الرتاث. وس تعد 

توقع أأن تؤدي اإىل مرشوع كشف بعدئذ ورقة تشاور يُ 

"املمتلاكت واملصانع  17عن طريق تعديل املعيار 

ريه( من املعايري احملاسبية ادلولية واملعدات" )أأو غ

ىل مبادئ معلية  للقطاع العام. وقد يفيض ذكل أأيضًا اإ

مت ورقة قضااي اثنية يف اجامتع اجمللس  موىص هبا. وقّدِ

م ورقة اثلثة يف  2015املذكور أ نفًا يف ديسمرب  وس تقدَّ

 .2016اجامتع مارس 

ىل حني انهتاء  م، نرحج الانتظار اإ وبناء عىل ما تقدَّ

مرشوع اجمللس اخلاص بأأصول الرتاث قبل النظر يف 

تغيري س ياستنا احملاسبية وس ياسة الإفصاح عن 

 الرتاث. أأصول

 تعزيز نظم الأمن:

داري جديد )رمق  ( بعنوان 49/2015نرُش تعممي اإ

دارة املمتلاكت" يف  "س ياسة الويبو بشأأن اإ

. ووفقًا ذلكل التعممي، تتوىل شعبة 2015 ديسمرب 21

دارة الأعامل الفنية  املباين والبنية التحتية مسؤولية اإ

الفنية  املصنفاتوتنفيذ القرارات املتخذة بشأأن نقل 

 اخملازن. خارج

 قيد التنفيذ

عداد   مراجعة مالية ميكن للويبو أأن تنظر يف اإ

تقرير عن أأداء الربانمج قبل 

اختتام املراجعة املالية أأو أأن 

توحض أأس باب الاختالف بني 

املزيانية والقمي الفعلية الواردة 

ار ييف البياانت املالية وفقًا للمع 

من املعايري احملاسبية  24

 ادلولية للقطاع العام.

م مرشوع وثيقة عن أأس باب التباين يف املوارد بغية   قّدِ

دراجه يف تقرير أأداء الربانمج خالل املراجعة املالية.  اإ

لتوصية املراجع اخلاريج للحساابت،  واس تاابةً 

اس ُتخلصت البياانت املعنية من تقرير أأداء الربانمج 

تكل املراجعة  اختتاملإدراهجا يف املراجعة املالية قبل 

وبتوضيح أأس باب الاختالف بني املزيانية والقمي الفعلية 

من املعايري  24ار يالواردة يف البياانت املالية وفقًا للمع 

 دلولية للقطاع العام.احملاسبية ا

 منفَّذ
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 التعليقات رد الإدارة التوصية املراجعة

ميكن للمكتب ادلويل أأن ينظر   مراجعة مالية

يف تكثيف هجوده الرامية اإىل 

حتصيل الرسوم من ماكتب 

امللكية الفكرية يف الوقت 

 املناسب.

ما انفك املكتب ادلويل يتعاون مع املكتب احلكويم 

للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية بشأأن همةل 

حتويل رسوم معاهدة الرباءات. ومنذ منتصف عام 

، حقق مكتب الصني تقدماً كبريًا يف حتويل 2015

رسوم معاهدة الرباءات. وأأصبحت همةل حتويل الرسوم 

ادلويل شهرين )أأو أأقل(  من مكتب الصني اإىل املكتب

من هناية شهر اس تحقاق سداد الرسوم أأو شهرين من 

اترخي حتصيل الرسوم من مودعي الطلبات. فعىل سبيل 

 2015أأغسطس  21ل مكتب الصني يف املثال، حوَّ 

 2015الرسوم املس تحقة عن الطلبات املودعة يف مايو 

ديسمرب  30، ويف 2015واملس تحقة السداد يف يونيو 

الرسوم املس تحقة عن الطلبات املودعة يف نومفرب  2015

، اكن التحويل مبكرًا 2015ديسمرب  30. ويف 2015

ذ مل يكن مس تحقًا سوى يف يناير أأو فرباير  للغاية اإ

2016. 

ىل ماكتب تسمّل الطلبات اليت يتعني علهيا  وابلنس بة اإ

ةل هبا اإىل الفرنك  حتويل الرسوم من العمةل احملصَّ

ولر الأمرييك أأو اليورو قبل حتويلها السويرسي أأو ادل

اإىل املكتب ادلويل، فاإن حتويل الرسوم اإىل املكتب 

ادلويل يف غضون شهرين بعد حتصيل الرسوم من 

ضافيًا مقارنة  مودعي الطلبات أأي بمتهيلها شهرًا اإ

ىل حتويل العمةل هو املامرسة  ابملاكتب اليت ل حتتاج اإ

 املعتادة.

ننا  هةل احلالية لتحويل الرسوم من امل  نرى أأنوعليه، فاإ

مكتب الصني اإىل املكتب ادلويل أأي شهرين من اترخي 

حتصيل الرسوم من مودعي الطلبات )بمتهيل املكتب 

شهر اإضايف مقارنة ابملاكتب اليت ل حتتاج اإىل حتويل 

 معةل الرسوم( همةل عادية ونعترب أأن التوصية مغلقة.

طار معهل اليويم، رصد  وس يواصل املكتب ادلويل، يف اإ

همةل حتويل رسوم معاهدة الرباءات من ماكتب تسمّل 

ىل املكتب ادلويل وسيتواصل مع تكل  الطلبات اإ

 يف حال تأأخر التحويالت. فوراً املاكتب 

 منفَّذ
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 التعليقات رد الإدارة التوصية املراجعة

دارة أأن تنظر يف  مراجعة مالية ميكن لالإ

صياغة س ياسة مناس بة لإدارة 

واخلزانة، مبا يف ذكل النقدية 

القروض، وتطبيق هذه 

الس ياسة لتحسني الإدارة 

 املالية.

س ياسة  2014خارجيون يف أأوائل عام أأعد أأخصائيون 

لإدارة اخلزانة والنقدية وقدموها اإىل الويبو. وبعد بضعة 

أأسابيع، أأخطرت السلطات السويرسية املنظمة بأأهنا لن 

ه يتعني حسب لك وأأن دلهياأأموالها ب الاحتفاظتمتكن من 

. وانطوى 2015الإيداعات احلالية حبلول شهر ديسمرب 

ذكل عىل تغيريات كبرية يف س ياسة الاستامثر ورمبا 

س ياسة خطر ختلف اجلهة املقابةل. ونتياة ذلكل، 

اإىل جلنة الربانمج  WO/PBC/22/19مت الوثيقة دِّ قُ 

للامتس املشورة يف تعديل  2014واملزيانية يف س مترب 

س ياسة الاستامثر. وقررت جلنة الربانمج واملزيانية أأن 

تطلب من الأمانة "تقدمي اقرتاح مفصل بشأأن نسخة 

منقحة من الس ياسة يف دورهتا املقبةل بعد أأن 

تس تعرضها اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر 

دارة الأصول واخلصو  جراء دراسة بشأأن اإ م وجتزيها؛ واإ

وتقدمي س ياسة استامثر منفصةل بشأأن متويل التأأمني 

لهيا بعد أأن تس تعرضها  الصحي بعد فرتة اخلدمة وتقدميها اإ

والعمل  اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر وجتزيها".

عداد  جاٍر حاليًا عىل تعديل س ياسة الاستامثرات واإ

س ياسة استامثر منفصةل بشأأن متويل التأأمني الصحي بعد 

ية اخلدمة. وستنظم اللجنة الاستشارية املعنية هنا

 ابلستامثر اجامتعًا أأو أأكرث مع خرباء خارجيني.

دارة وبدأأ البحث عن مسؤول خاريج عن اخلزانة  اإ

 ل يزال جاراًي.واملسار التنافيس 

 قيد التنفيذ

ينبغي لإدارة الشؤون املالية   مراجعة مالية

دارة اخملاطر  طار اإ اس تعراض اإ

وحتديثه بغية وضع القامئ 

جسالت مالمئة للمخاطر 

وضوابط داخلية يف الوحدات 

التشغيلية املفتقرة لتكل 

العنارص أأو اليت ُوضعت فهيا 

 تكل العنارص جزئيًا.

اس ُتعرضت س بل تنفيذ مسارات الشؤون املالية بغية 

مواءمهتا مع الهيلك والصيغة املعتادة وحددت لك 

دارة اخملاطر الضوابط ادلاخلية وجُسلت يف تطبي ق اإ

املؤسس ية. وستنطوي املرحةل التالية من تكل املبادرة 

التحقق من أأن لك الضوابط ادلاخلية مرتبطة عىل 

ل رسيًا يف التطبيق ذاته. وس تواصل شعبة خبطر مساَّ 

الشؤون املالية اس تعراض املسارات وضوابطها 

 ابنتظام. وحتديهثا

 قيد التنفيذ
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 التعليقات رد الإدارة التوصية املراجعة

ضامن ميكن أأن تنظر الويبو يف   مراجعة مالية

وجاد احتياطي منفصل لغرض  اإ

متويل املشاريع وأأن تدرجه 

بصورة منفصةل يف البياانت 

من أأجل حتسني فهم  املالية 

املعامالت املتعلقة ابس تخدام 

 ما ترامك من فوائض/أأموال

 احتياطية

نشاء احتياطي منفصل عىل جلنة  عرضت مسأأةل اإ

ودة يف سبمترب. وقررت اللجنة الربانمج واملزيانية املعق

 يف دورهتا الثانية والعرشين ما ييل:

جراء اس تعراض  "1""  اعرتفت ابحلاجة اإىل اإ

للس ياسات اخلاصة ابلأموال الاحتياطية وصناديق 

 رؤوس الأموال العامةل؛

والمتست من الأمانة تزويد جلنة الربانمج  "2"

املس توى واملزيانية ابقرتاح س ياسة شامةل يتضمن حتديد 

املس هتدف فامي خي  صايف الأصول، والاعتبارات 

دارة الفائض املتاح فوق املس توى  اخلاصة ابلس يوةل، واإ

املس هتدف واس تخدامه والإبالغ عنه، مع مراعاة 

رشادات ادلول الأعضاء و توصيات هيئات  تعليقات واإ

 "التدقيق والرقابة يف هذا الصدد.

ىل ادلول الأعضاء  م وثيقة اإ ومعاًل بذكل القرار، س تقدَّ

تتناول اجلوانب اخملتلفة لس تخدام الأموال  2015يف 

الس ياسة  ومن أأحدث املس تادات صدورالاحتياطية. 

املعمتدة بشأأن الأموال الاحتياطية عىل هيئة تعممي 

غالق تكل التوصية املنفَّذة. داري. ومن مث، نطلب اإ  اإ

 منفَّذ
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 ردود الإدارة عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج

 1التوصية 

أ لية مفصةل لضامن تسوية الإيرادات املتأأتية من رسوم الإيداع ادلويل بناء عىل معاهدة الرباءات يف  عميكن للويبو أأن تض
 أأي س نة تقرير مع املبل  املقيد للطلبات املنشورة يف تكل الس نة.

 الرد

الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأهنا س تدرج حتلياًل أأكرث تفصياًل عن مجموع املنشورات خالل الس نة يف ما  وافقت
 تعده من تقارير يف هناية الس نة.

 2التوصية 

عادة التقيمي الس نوية الالزمة للممتلاكت  جراء اإ هنا من اإ ميكن للويبو أأن تضع مؤرشات ومعايري مالمئة متّكِ
 ت.واملعدا صانعوامل

 الرد

لهيا يف  عادة التقيمي الس نوية وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأهنا س تضع مؤرشات ومعايري مالمئة يُستند اإ جراء اإ اإ
 لأرض املبىن اجلديد يف هناية لك س نة.الالزمة 

 3التوصية 

ًا معقوًل للعمر الإنتايج ميكن للويبو أأن تعيد تقيمي العمر الإنتايج للأصول يك تعرض صورة نزهية لها وتضع تقدير 
 للأصول.

 الرد

نتاجية يف عام   .2016وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأهنا س تحلل الأعامر الإ

 4التوصية 

ىل   .مودعي الطلباتميكن للويبو أأن تنظر يف وضع س ياسة رسية موثَّقة لشطب املبال  املقيدة اليت مل يتسَن ردها اإ

 الرد

جراءات وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأهنا تس تعرض حاليًا رسوم نظام مدريد  ستنظر يف وضع  وأأهنا الفوترةواإ
طار هذا الاس تعراض. َّقة لشطب املبال  املقيدة يف اإ  س ياسة رسية وموث
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 5التوصية 

داء.ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يواصل تعزيز أ ليته لتحديد أأهداف واقعية تتنا  سب ومؤرشات الأ

 الرد

وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأن املركز سريصد لك العوامل املؤثرة يف حتديد أأهداف مؤرشات الأداء 
 كثب. عن

 6التوصية 

نظمة كرث ليجعل اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات يف صدارة الأ  ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يعمتد هناًا استباقيًا أأ
املتاحة للمنتفعني عرب تقدمي خدمات جذابة وفعاةل من حيث التلكفة. وميكن حتقيق ذكل عن طريق الرتوجي ملزااي 

 اخلدمات واس تقصاء أ راء مس تخدمهيا وحتليل اقرتاحاهتم وردود فعلهم مركزاًي وابنتظام.

 الرد

للمخاطر، وأأقرت برضورة الرتوجي خلدمات أأفادت الويبو بأأهنا حددت التحدايت اليت تطرهحا املنافسة يف جسل الويبو 
 املركز ترووجًا اكماًل. وأأضافت أأن املركز سيس تخدم املوارد املتاحة هل عىل أأفضل وجه.

 7التوصية 

كرث شفافية لرمس الس ياسات حيدد فيه املسار املتبع يف  طار أأوحض وأأ ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن ينظر يف وضع اإ
دراج الوسطاء يف قوامئ  الويبو ومعايري اختيارمه. اإ

 الرد

 أأقرت الويبو بفائدة نرش املزيد من املعلومات عن مسار تشكيل جلان مركز التحكمي والوساطة.

 8التوصية 

ماكنية  ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يقارن معدلت التسوية فيه مع املعدلت املرجعية يف السوق وأأن ينظر يف اإ
 لتقيمي أأدائه يف هذا اجملال. مؤرش قيايسوضع 

 الرد

أأفادت الويبو بأأهنا س تواصل مراقبة القضااي اليت تديرها املنظمة لأغراض التسوية فضاًل عن تقيمي املعلومات املتاحة عن 
 السوق بوجه أأمع.
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 9التوصية 

 الس ياسة املوحدة لعمالئه.ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يعزز أ لية الرصد فيه لتقلي  الوقت الالزم لتوفري خدمات 

 الرد

وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأشارت اإىل ظهور طائفة واسعة من املامرسات اخلاصة يف جمال أأسامء احلقول واحلالت 
 حبيث ل ميكن التعامل معها بهنج واحد وموحد يف قواعد الس ياسة املوحدة. ابس مترار اجلديدة

 10التوصية 

ساطة أأن ينظر يف وضع خطة استامثر طويةل الأجل يف تكنولوجيا املعلومات واملوارد البرشية ميكن ملركز التحكمي والو 
 .املتصصصة فهيا

 الرد

وافقت الويبو عىل هذه التوصية وأأفادت بأأن قسم أأمن املعلومات التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يعمل حاليًا عىل 
 من حيث املوارد البرشية وغريها.لالحتياجات املعلوماتية للمركز الاس تاابة 

 11التوصية 

ليه يف توفري التدريب.  ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن وجري حتلياًل للثغرات املهاراتية وأأن يستند اإ

 الرد

 وافقت الويبو عىل هذه التوصية.

 12التوصية 

دار   ة الشؤون املالية.ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يعزز أ ليته لتسوية البنود العالقة دلى اإ

 الرد

 أأحاطت الويبو علامً هبذه التوصية.

 13التوصية 

 ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يسال لك العوامل الرئيس ية اليت تؤثر يف حتديد الرسوم.

 الرد

 وافقت الويبو عىل تسجيل العوامل احملددة اليت تؤثر يف حتديد الرسوم.
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 14التوصية 

 س ياس هتا العامة للمدفوعات فامي خي  مركز التحكمي والوساطة.ميكن للويبو أأن تراجع 

 الرد

أأفادت الويبو بأأهنا تنظر يف س ياس هتا العامة اخلاصة ابملدفوعات ومن مث ستنظر يف وضع املدفوعات الواردة 
 والوساطة. التحكمي ملركز

 15التوصية 

يق حتديد املسؤولني عن اخملاطر واجلدول الزمين ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يضمن اس تكامل جسل اخملاطر عن طر 
 املعمتد وهجات تنفيذ اسرتاتيجيات احلد من وطأأة اخملاطر.

 الرد

دارة ختطيط الربامج والشؤون املالية لتنظر فهيا يف  ىل اإ أأفادت الويبو بأأن مركز التحكمي والوساطة س يحيل هذه التوصية اإ
طار الاس تعراض احلايل لساالت اخملاطر.  اإ

 16التوصية 

جراءاته املوثقة وغري املوثقة ث اإ لستباق الشاكوى ومعاجلهتا بغية تقدمي أأعىل  ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن حيّدِ
ىل   .العمالءمس توى من اخلدمات اإ

 الرد

جراءاته.  أأفادت الويبو بأأن املركز س يواصل حتديث اإ

 17التوصية 

مترارية الأعامل وحتلياًل لتأأثري الأعامل حيدد فهيام الرتتيبات البديةل ميكن ملركز التحكمي والوساطة أأن يضع خطة  لس 
 واخلطط الاحتياطية يف حال تعطل أأي من املسارات احملورية.

 الرد

ىل اس تكامل خطة اس مترارية الأعامل للوحدات التنظميية ومهنا  أأفادت الويبو بأأهنا تشارك بنشاط يف مسار الويبو الرايم اإ
وأأكدت أأهنا س تضع منوذجًا خلطط الاس مترارية توزعه عىل مديري الربامج حبلول شهر مركز التحكمي والوساطة. 

 .2016 يوليو
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 18التوصية 

صدار التذاكر ميكن للويبو أأن تنفذ أأحاك م نظام املوظفني ولحئته املتعلقة بقبول طلبات تغيري اترخي السفر أأو هجته بعد اإ
 .حبيث يتحمل املوظف أأي فارق يف التلكفة ما مل تكن الويبو مسؤوةل عن طلب التغيري

 الرد

 وافقت الويبو عىل هذه التوصية.

 19التوصية 

ثناء عىل معامةل  ميكن للويبو أأن تبادر حبل املشالكت التقنية يف جحز التذاكر عرب الإنرتنت، وأأن تتفاوض يف هذه الأ
 .عن طريق مراجعة العقدرسوم دنيا للحجوز "مبساعدة وكيل" 

 الرد

 أأفادت الويبو بأأهنا س تواصل البحث عن حلول، ووافقت عىل مراجعة العقد لإدخال رمس مؤقت فيه.

 20التوصية 

ماكنية  دماج ضوابط داخلية ميكن للويبو أأن تبحث اإ يف نظام الأعامل الإلكرتونية للتحقق أ ليًا عند معاجلة طلبات السفر اإ
جازة زايرة الوطن.  اخلاصة ابلإعادة من الامتثال لقاعدة اإ

 الرد

دارة املوارد البرشية ونظام التصطيط للموارد املؤسس ية يتعاو انن تعاواًن وثيقًا مع شعبة املشرتايت أأفادت الويبو بأأن اإ
والنظام  Peoplesoft HRوالسفر لوضع حل متاكمل ينطوي عىل ضوابط لإدارة املوارد البرشية تربط بني برانمج 

 اذلي س يحل حمل نظام الأعامل الإلكرتونية.

 21التوصية 

نفاذ اجلدول الزمين املعمتد لتقدمي طلبات السفر الإلكرتونية مبا يكفل تنفيذ القواعد  ميكن للويبو أأن تعمتد تدابري فعاةل لإ
 املعمتدة وحتقيق وفورات يف تلكفة رشاء التذاكر يف الوقت املناسب.

 الرد

لكرتونية لإجازة زايرة الوطن.  أأفادت الويبو بأأهنا ستتخذ تدابري لتوحض للموظفني املهل الزمنية لتقدمي طلبات سفر اإ
نفاذ  تكل املهل الزمنية مع السامح ببعض الاس تثناءات فقط. وستنظر الويبو يف س بل حتسني اإ
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 22التوصية 

 ميكن للويبو أأن تكفل امتثال مطالبات السفر املقبوةل واملتصةل مبنحة تعلمي لقواعدها اخلاصة مبدة الإقامة ادلنيا.

 الرد

دارة املوارد البرشية ونظام التصطيط للموارد املؤسس ية سيتعاوانن ت عاواًن وثيقًا مع شعبة املشرتايت أأفادت الويبو بأأن اإ
والنظام  Peoplesoft HRوالسفر لوضع حل متاكمل ينطوي عىل ضوابط لإدارة املوارد البرشية تربط بني برانمج 

 اذلي س يحل حمل نظام الأعامل الإلكرتونية.

 23التوصية 

السفر من مرتبات املوظفني للحد من ميكن للويبو أأن تطبق أأحاكم نظام املوظفني ولحئته اليت تن  عىل خصم ُسلف 
 تأأخر املوظفني يف تقدمي مطالبات السفر.

 الرد

أأفادت الويبو بأأهنا ستنظر يف ضبط الأنظمة احلالية واملقبةل لوضع نظام تصاعدي للتنبهيات ابلتأأخر يف تقدمي مطالبات 
صدار التنبيه الثالث للموظف اخملالف، س تجمد الويبو أأي سُ  لف أأخرى أأو ختصم السلف املمنوحة السفر، ويف اترخي اإ

من مرتب ذكل املوظف. واقرُتح تغيري ن  التعماميت الإدارية للسامح لإدارة الشؤون املالية بتجميد السلف اخلاصة 
 مبهامت مقبةل للموظفني اذلين مل يقدموا مطالبات السفر يف غضون ثالثة أأسابيع بعد الرحةل.

 24التوصية 

م نظام املوظفني ولحئته املتعلقة مبطالبات السفر اخلاصة مبوظفني/منتفعني بزمالت حدييث ميكن للويبو أأن تنفذ أأحاك
ىل الوطن ول س امي فامي خي  رد تلكفة تذكرة السفر لجتاه واحد.  التعيني أأو عائدين اإ

 الرد

ن اكنت تلكفهتا أأقل أأفادت الويبو بأأهنا س تطبق مبدأأ الاجتاه الواحد تطبيقًا صارمًا وس تكف عن رد تلكفة تذكرة ا لإايب واإ
 .من املبل  املس تحق

 25التوصية 

ابملئة من بدل الإقامة اليويم لقاء ما يقىض من  50فامي خي  دفع اخلاصة ابلسفر ميكن للويبو أأن تعيد النظر يف س ياس هتا 
 لياٍل عىل منت الطائرات.

 الرد

 وافقت الويبو عىل النظر يف هذه التوصية.
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 26التوصية 

صدار تعلاميت واحضة بشأأن الاس تثناءات اخلاصة بتغيري درجة السفر. وميكن للويبو يف تكل ميكن  للويبو أأن تنظر يف اإ
ثناء أأن تنفذ الأحاكم القامئة.  الأ

 الرد

ماكنية وسلطة رفع درجة السفر  أأفادت الويبو بأأهنا ستنظر مبساعدة مستشار الشؤون القانونية يف رضورة توضيح اإ
ل التعممي الإداري عىل هذا الأساس عند الاقتضاء. املنصوص علهيا يف  التعممي الإداري احلايل. وس يعدَّ

 27التوصية 

صدار التذكرة ورّد نس بة العرش ابملئة  ميكن للويبو أأن تراجع ممارسة السامح للموظفني ابختيار رشكة الطريان قبل اإ
 للمسافرين.

 الرد

لصارم لأحاكم التعماميت الإدارية وأأفادت بأأهنا ستنظر يف رضورة أأقرت الويبو من حيث املبدأأ ابس تحسان التنفيذ ا
 تعديل نظام املوظفني ولحئته وس بل تطبيق تكل الأحاكم عىل احلجوز غري الش بكية.

 28التوصية 

غالق مطالبات السفر اخلاصة ابملسافرين غري املوظفني بعد  صدار تعلاميت مالمئة بشأأن اإ ميكن للويبو أأن تنظر يف اإ
 .الرحةل اكامتل

 الرد

طار استبدال نظام الأعامل الإلكرتوين لتطبيق أ لية رسية لإغالف  وافقت الويبو عىل النظر يف بدائل معلوماتية يف اإ
مطالبات السفر اخلاصة بغري املوظفني، وأأفادت ابهنا ستس تخدم الوظائف املتاحة يف النظام احلايل حىت يُس تمكل تطوير 

 هتاء سفر غري املوظف.النظام املقبل لرصد اترخي ان

 29التوصية 

تفعني ابلزمالت اذلين ن ميكن للويبو أأن تنظر يف املبادئ التوجهيية اخلاصة بس ياسة التدريب فامي يتعلق مبطالبات سفر امل 
 يشغلون منصب متدرب ومتعاقد لأعامل خاصة أأو متعاقد خلدمات فردية يف الوقت ذاته.

 الرد

عقد الزماةل املربم مع لك املتعاقدين لأعامل خاصة يف مركز التحكمي والوساطة  وافقت الويبو عىل النظر يف رشوط
 تكل الفرتة. خالل
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 30التوصية 

لغاء  دراج الأحاكم الالزمة يف نظام املوظفني ولحئته والتعماميت الإدارية لسرتداد تلكفة اإ ميكن للويبو أأن تنظر يف اإ
 باب خشصية.املوظفني تذاكرمه عندما يكون ذكل الإلغاء لأس  

 الرد

 وافقت الويبو عىل هذه التوصية.
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 2015 بيان الرقابة ادلاخلية لس نة

 نطاق املسؤولية

يّل من مسؤولية وخباصة مبوجب ل ل  اً عام اً بصفيت مدير  أأتوىل، منظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ووفقًا ملا أأس ند اإ
 الإبقاء عىل نظام رقابة مالية داخلية يضمن ما ييل: ،ولحئته)د( من النظام املايل 8.5 املادة

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

 ،اليت تقّرها امجلعية العامة ،اتفاق الالزتامات والنفقات مع الاعامتدات أأو الأحاكم املالية الأخرىو  "2"
 ؛استامئنية حمددةأأو مع الأغراض والقواعد املتعلقة بصناديق 

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

 الغرض من نظام الرقابة ادلاخلية

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

دارهتا ب معليةٍ  مة لتحديد اخملاطر الرئيس ية وتقيمي طبيعهتا ومداها واإ  .بطريقة اقتصاديةوفعالية و  كفاءةجارية ُمصمَّ

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

 الأصول،صون و  كفاءهتاو  العمليات فعالية 

 ،وموثوقية التقارير املالية 

 قةطبَّ والقواعد املُ مواد والامتثال لل. 

جراء يُتَّخذ يف مواعيد معيّ ، عىل املس توى التشغييل، جمرّ يعد  ل  وذلكل فاإن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية نة، د س ياسة أأو اإ
حراء مس متر  هو بل الرقابة ادلاخلية لضامن حتقيق الأهداف  معلياتيُضطلع به عىل مجيع مس توايت املنظمة من خالل اإ

 املذكورة أ نفًا.

 2015 ديسمرب 31عىل الس نة املنهتية يف  ،أ نفاً  كام يه ُمبيَّنة ،الويبو للرقابة ادلاخلية معلياتعن وينطبق بياين هذا 
 .2015 اترخي اعامتد بياانت املنظمة املالية لس نةحىت و 

طار الرقابة دارة اخملاطر واإ  اإ

دارة اخملاطر والضوابط  طار اإ دماجًا اكماًل يف خطط العمل اخلاصة ابلثنائية والس نة، وأأدمج اإ دارة اخملاطر اإ ُأدجمت اإ
عداد التقارير حتس نًا كبريًا عن طريق  دراجادلاخلية يف الإطار التنظميي للمنظمة. وعىل مدى العام املايض، حتسن نسق اإ  اإ

دارة اخملاطر توفر معلومات موجزة عن  لكرتونية لإخطار اإ ذ تُرسل بُُرد اإ بياانت أ نية عن اخملاطر وتدابري التصدي لها. اإ
جسالت جديدة وابقرتاب ال جال عند الاقتضاء. وحتدد اخملاطر بوضوح  بوضعأأحصاب الإجراءات واملتعرضني للمخاطر 

م معلومات منتظمة عن خماطر الربان ىل فريق يف وثيقة الربانمج واملزيانية للك برانمج، وتقدَّ مج املرتفعة واخملاطر التنظميية اإ
 الويبو لإدارة اخملاطر اذلي أأترأأسه.
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دارة مسؤوةل وفعاةل يف الويبو واملوافقة  دارة اخملاطر والشؤون املالية اإ دارة اخملاطر هو تروجي ثقافة اإ والغرض من فريق اإ
ذ يس تعرض  دارة اخملاطر. اإ وضع املايل للويبو واخملاطر الرئيس ية اليت تواهجها رصد ابنتظام اليهذا الفريق و عىل اسرتاتيجية اإ

بيامن جتهتد املنظمة لتقليل أأثر اخملاطر اليت تواهجها يف سعهيا اإىل حتقيق أأهدافها و املنظمة يف تنفيذ نتاجئها املرتقبة. 
ي منظمة من يك تمتكن أأ  معني من اخملاطرأأو مس توى الاسرتاتيجية والنتاجئ املتوقعة مهنا، مثة رضورة لتحمل قدر 

دارة الويبو  وهووحيدد هذا املس توى قابلية املنظمة لتحمل اخملاطر، مبارشة أأعاملها.  مؤرش القياس اذلي س تقوم عليه اإ
 ويقرتح الفريق مس توى قابلية املنظمة لتحمل اخملاطر التنظميية يك تنظر فهيا ادلول الأعضاء. النشطة خملاطرها.

عىل هنج مراجع بشأأن الاستامثرات يف الويبو تلكل ابعامتد س ياسة جديدة بشأأن  2015ووافقت امجلعيات يف عام 
تغريًا طفيفًا منذ اعامتد الس ياسة اجلديدة،  اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثراتالاستامثرات. وتغريت عضوية 

نظمة بغية ضامن اتساقها مع وأأصبحت أأترأأس اللجنة. وس تواصل اللجنة دورها يف رصد الاستامثرات املوظفة ابمس امل 
 .2015 وضع الويبو النقدي سلاميً طوال عام وقد ظلّ الس ياسة املعمتدة. 

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

 اس تعراض الفعالية

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

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

 ؛ادلورية اليت يعقدها فريق الإدارة العلياعىل الاجامتعات 

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

 ا؛أأو اكتشافهو/للرقابة ادلاخلية تريم اإىل عرض حالت الغش والأخطاء الكربى 

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

 ؛املصاحل تضاربالإحالت املتعلقة مبزامع السلوكيات غري الأخالقية، مبا يف ذكل 

  وعىل تقياميهتا وخدماهتا اليت تقدهما ادلاخيل  ر التدقيقتقاري اليت أأعمتد عىل الرقابة ادلاخليةوشعبة
ىل اللجنة الاستشارية التقارير  تكلاملس تقةل للرقابة. وتتضمن  الاستشارية، ويه تقدم تقاريرها أأيضًا اإ

معلومات مس تقةل وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ادلاخلية وما يرتبط بذكل من 
 ؛همام الرقابة الإدارية

  صدار الإدارة، يف الوقت املناسب، لردود فعاةل وترشف اللجنة عىل أأداء معلية التدقيق من خالل رصد اإ
ونتياة لأنشطة الرقابة، توحض اللجنة لدلول توصيات التدقيق ورصد تنفيذ تكل التوصيات.  ومالمئة عىل

الأعضاء ال اثر املرتتبة عىل توصيات مراجع احلساابت ومالحظاته عند الاقتضاء، ويشدد عىل مسائل 
ىل ادلول الأعضاء ابنتظام عىل معلها وتقدم تقاللجنة تُطلع تكل وأأخريًا معينة عند الرضورة.  ارير س نوية اإ
ىل امجلعية العامة، جلنة الربانمج واملزيانية  واإ
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 ،ووحدة التفتيش املشرتكة ملنظومة الأمم املتحدة 

 ىل امجلعيات، ،ومراجع احلساابت اخلاريج  اذلي تُرَسل تعليقاته اإىل جلنة الربانمج واملزيانية واإ

 .ومالحظات الهيئات الإدارية 

 اخلامتة

ن الرقابة ادلاخلية  ماكنية التحايل علهيا  –عىل نقائ  ، أأاي اكن مس توى الإحاكم يف تصمميها، تنطويالفعاةلاإ  –مهنا اإ
فعالية الرقابة ادلاخلية مع مرور الوقت  ختتلفذكل، قد  وفضاًل عن. معقول ضامانسوى  توفرأأن  امثَّ ل ميكهن ومن
 الظروف. تغرّي  بسبب

من الأمور  اع السائد" رساةل واحضة مفادها أأن الرقابة ادلاخلية الصارمةأأن يكون "الانطب أأمضُن، بصفيت مديرا عاما،و 
خالل العام، قد ياُلحظ موطن ضعف يف الضوابط ادلاخلية البالغة الأمهية ابلنس بة للمنظمة وأأان ُملزم ابلتصدي لأي 

 ادلاخلية. حتسني نظام الضوابطيف س مترار الاوبضامن 

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

 .2015 ديسمرب 31س نة املنهتية يف ال  فامي خي ذكرها يف هذه الوثيقة 

 

 فرانسس غري
 املدير العام

 ]هناية الوثيقة[


