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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 أأغسطس 14التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السابعةسلسلة االجتماعات 
 2017 أأكتوبر 11اإىل  2من جنيف، 

 
 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

عدادمن   مراجع احلساابت اخلاريج اإ

وهو مطروح عىل جلنة ( WO/PBC/27/3حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير مراجع احلساابت اخلاريج" )الوثيقة  .1
ىل  11 والعرشين )من السابعةالويبو للربانمج واملزيانية )اللجنة( يف دورهتا   (.2017سبمترب  15اإ

 "جلنة الربانمج واملزيانية اعمتدهتاقامئة القرارات اليت "وسرتد أأية قرارات للجنة بشأأن تكل الوثيقة يف  .2
 (.A/57/5 )الوثيقة

 [WO/PBC/27/3يل ذكل الوثيقة ]ت
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 يوليو 28التارخي: 

 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرونالسابعة الدورة 
 2017سبمترب  15اإىل  11جنيف، من 

 
 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

عداد  مراجع احلساابت اخلاريج  من اإ

 تش متل هذه الوثيقة عىل العنارص التالية: .1

عىل رأأي مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن البياانت املالية تقرير مراِجع احلساابت املس تقل اذلي حيتوي  "1"
 ؛2016ديسمرب  31للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( للس نة املنهتية يف 

م اإىل سلسةل الاجامتعات السا 2016وتقرير مراِجع احلساابت اخلاريج للس نة املالية  "2" وامخلسني  بعةاملُقدَّ
ل"(. ويتضمن هذا التقرير توصيات مراجع مجلعيات ادلول الأعضاء يف  الويبو )املعروف أأيضًا ابمس "التقرير املُطوَّ

 ؛2016/17 ثنائيةاحلساابت اخلاريج الناجتة عن املراجعات الثالث اليت ُأجريت خالل ال 

 وردود من أأمانة الويبو عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج؛ "3"

 املدير العام. بتوقيع وبيان الويبو للرقابة ادلاخلية، "4"

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .2

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

بتقرير مراجع احلساابت  الويبو ابلإحاطة علمً 
 (.WO/PBC/27/3 اخلاريج )الوثيقة

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

 اإىل
 امجلعية العامة

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 الرأأي

 31)البيان الأول( يف  املايل الوضعبيان ش متل عىل اليت ت )الويبو(، البياانت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية راجعنا قد ل
وبيان التدفقات النقدية  ،وبيان التغريات يف صايف الأصول )البيان الثالث( ،وبيان الأداء املايل )البيان الثاين( ،2016ديسمرب 

لتارخي، ومالحظات عىل وبيان املقارنة بني املزيانية واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس( للس نة املنهتية يف ذكل ا ،)البيان الرابع(
 همة.البياانت املالية مبا يف ذكل الس ياسات احملاسبية امل 

املنهتة يف  س نةوأأداءها املايل وتدفقاهتا النقدية لل  2016ديسمرب  31يف ويبو البياانت املالية املرفقة تعرض الوضع املايل للنرى أأن و 
 للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. عرضًا نزهيًا من مجيع النوايح اجلوهرية وفقاً ذكل التارخي 

ليه سا الأ   الرأأي اذلي استند اإ

تقريران يف القسم املعنون  ة يفوّضَّ مُ هذه املعايري  مبوجبومسؤولياتنا  راجعنا احلساابت وفقًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت.
للمتطلبات الأخالقية ذات الصةل  مس تقلون عن الويبو وفقاً . وحنن البياانت املالية" مراجعة"مسؤوليات مراجع احلساابت عن 

يناوقد  ،للبياانت املاليةتنا مبراجع  من أأدةل  حصلنا عليهونعتقد أأن ما لهذه املتطلبات.  مسؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقاً  أأدَّ
ليه رأأينا  .تدقيقية اكٍف ومناسٍب لأن يكون أأساسًا يستند اإ

 املالية وتقرير مراجع احلساابت بشأأهنا معلومات أأخرى غري البياانت

ن  الس نوي املايل  التقرير الواردة يفتش متل هذه املعلومات الأخرى عىل املعلومات الإدارة مسؤوةل عن املعلومات الأخرى. و اإ
 .املالية وتقرير مراجع احلساابت بشأأهنا البياانتشمل ت  ، ولكهنا ل2016 ربديسم 31املنهتية يف  للس نة

التأأكيدي بشأأن هذه س تتاا  الاعن أأي شلك من أأشاكل  ل نُعربخرى، ولأ املعلومات ا يشمل  البياانت املالية لرأأينا يفو 
 .املعلومات الأخرى

ذا اكنت  النظرمن مثَّ وفامي يتعلق مبراجعتنا للبياانت املالية، فاإن مسؤوليتنا تمتثل يف قراءة املعلومات الأخرى، و  هذه فامي اإ
ذا اكنت مع البياانت املالية أأو  من حيث اجلوهرل تتفق  املعلومات الأخرى لهيا من املراجعة أأو غريها معرفانا اليت ما اإ توصلنا اإ

ذا اس تتاجنا، استناداً خاطئة من حيث اجلوهرتبدو  ىل  . واإ هذه املعلومات  يفخطأأ جوهراًي معل، أأن هناك ما مقنا به من اإ
ننا مُ   يف هذا الصدد.بلغ عنه ليس دلينا ما ن و . ذكلبون ابلإبالغ عن طال  الأخرى، فاإ

 احلومكة عن البياانت املالية واملسؤولني عنمسؤوليات الإدارة 

عداد البياانت املالية وعرضها  ن الإدارة مسؤوةل عن اإ وعن الرقابة  ،للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام وفقاً عرضًا نزهيًا، اإ
عداد بياانت مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية للمتكني من يةالإدارة أأهنا رضور  تقررادلاخلية اليت  سواء الناجتة عن الغش أأو  ،اإ

 .غري املقصود اخلطأأ 
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عداد البياانت املالية، عند و   حسب –، والإفصاح مكتشأأة عامةلتقيمي قدرة الويبو عىل الاس مترار عن  الإدارة مسؤوةلتكون اإ
ما اإ ما مل تكن الإدارة يف العمل الاس مترار  أأسا احملاس بة عىل واس تخدام  يف العمل، املتعلقة ابلس مترار مورالأ  عن –الاقاضاء 

 .أ خر بديل واقعيما أأنه مل يبق أأماهما أأي اإ و  ،أأو وقف معلياهتا الويبوتعزتم تصفية 

عداد تقارير  املالية. الويبو ويتوىل املسؤولون عن احلومكة مسؤولية الإرشاف عىل معلية اإ

 املاليةبياانت احلساابت عن مراجعة ال راجع مسؤوليات م

سواء الناجتة  ،من الأخطاء اجلوهريةكلك أأو عدم خلوها معقول بشأأن خلو البياانت املالية  تأأكيدالتوصل اإىل يف أأهدافنا تمتثل 
، تأأكيدمن ال  ياً مس توى عال يُعد التأأكيد املعقول حساابت يتضمن رأأينا. و جع صدار تقرير مرااإ ، و غري املقصود عن الغش أأو اخلطأأ 

أأي خطأأ جوهري  شف دامئاً ت ك ت س   ملراجعة احلساابتللمعايري ادلولية  وفقاً مراجعة احلساابت اليت جرت بأأن  ليس ضمانً  هولكن
ذا اكن من املتوقع جوهريةً الأخطاء عترب وتُ الغلط غري املقصود، ن الغش أأو أأن تتشأأ الأخطاء عميكن ف موجود.  يف حدود املعقول  اإ
 عىل هذه البياانت املالية. بناءً اليت يتخذها املس تخدمون  القرارات الاقاصاديةيف  عىل وجه الإجمل،أأو منفردًة  أأن تؤثر،

ونقوم . راجعةعىل الشك املهين طوال معلية املحنافظ احلمك املهين و ار  لمعايري ادلولية، منمراجعة احلساابت وفقًا لوكجزء من 
 :مبا ييل أأيضاً 

 وتصممي وتنفيذ غري املقصود الغش أأو اخلطأأ بسبب سواء  ،البياانت املالية يفجوهرية  أأخطاءوجود ر حتديد وتقيمي خماط ،
جراءات  ىلتس تجيب لتكل اخملاطر،  مراجعةاإ ليه رأأينات لأن ةومناس بٍ  يةتدقيقية اكف  أأدةل والتوصل اإ . كون أأساسًا يستند اإ
، غلط غري مقصودن كتشاف خطأأ جوهري انمج عخطأأ جوهري انمج عن الغش أأعىل خطرًا من عدم اف اشت وعدم اك 
غفال مقصود أأو حتريف أأو جتاوز لرقابة داخلية. غشلأن ال  قد ينطوي عىل تواطؤ أأو تزوير أأو اإ

  جراءات راجعة احلساابت تعلقة مبمل لرقابة ادلاخلية اافهم بداء مالمراجعة من أأجل تصممي اإ مئة للظروف، وليس لغرض اإ
 لويبو.يف افعالية الرقابة ادلاخلية بشأأن رأأي 

 فصاح ذات الصةل لإ امعليات معقولية التقديرات احملاسبية و مدى و س تخدمة، مة الس ياسات احملاسبية امل ءالتقيمي مدى م
 دارة.الإ به  تمااليت ق

  ذا اكناس تتاا  ، و احملاس بة عىل أأسا  اس مترار العمل دارة ملبدأأ لإ اس تخدام ا مالءمةاس تتاا  مدى شك  يوجد ما اإ
ىل استناداً مكتشأأة عامةل س مترار كبرية بشأأن قدرة الويبو عىل الا جوهري يتعلق بأأحداث أأو ظروف قد تثري شكواكً   اإ

ذا و اليت مت احلصول علهيا.  تدقيقيةال دةل الأ  ىل اإ ننا مطالبون بلفت الاشك وجود خلصنا اإ مراجع نتااه يف تقرير جوهري، فاإ
ذا اكنت بتعديل رأأينا البياانت املالية، أأو  يفاملوجودة فصاح ذات الصةل لإ امعليات  اإىلاحلساابت  غري معليات الإفصاح اإ
ىل و اكفية.  الأحداث ولكن احلساابت. راجع اليت مت احلصول علهيا حىت اترخي تقرير م يةدةل التدقيق الأ تستند اس تتااجاتنا اإ

 س مترار مكتشأأة عامةل.تتسبب يف توقف الويبو عن الا رمبا يةأأو الظروف املس تقال 

  ذا اكنت البياانت املالية ثمثل لإ امعليات ، مبا يف ذكل ضموهناوم هاتقيمي العرض الإجميل للبياانت املالية وهيلك فصاح، وما اإ
 .الزنيه أأم لعرض الساس ية بطريقة حتقق لأ حداث الأ ت وااملعامال

همة، مبا يف ذكل مل ا هاونتائ  اوتوقيهتقرر املمعلية املراجعة نطاق هنا: بأأمور عديدة، م نتواصل مع املسؤولني عن احلومكة فامي يتعلقو 
 مراجعتنا للحساابت.أأثناء يف أأي أأوجه قصور جوهرية يف الرقابة ادلاخلية حنددها 
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 املتطلبات القانونية والتنظميية الأخرىالإبالغ عن 

م،عالوة عىل  طار نرى أأن معامالت الويبو اليت اطلعنا علهيا أأو اليت  ما تقدَّ ، من مجيع تتفقمراجعتنا للحساابت حفصناها يف اإ
 وس نده الترشيعي.نظام الويبو املايل ولحئته ، مع النوايح املهمة

 لويبو.ت احلساابمراجعتنا  بشأأن مطولً  تقريراً  ، أأصدران أأيضاً لحئتهاملايل والويبو من نظام  10-8للمدة  ووفقاً 

 ]التوقيع[

 شايش اكنت شريما

 املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

 مراجع احلساابت اخلاريج

 نيودلهيي، الهند

 2017 يونيو 19
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  مكاب

 املراقب املايل

 ومراجع احلساابت العام

 للهند
 

ضافة قمية  ىل توفري ضمانت مس تقةل واإ هتدف مراجعتنا اإ

دارة املنظمة ىل اإ العاملية للملكية الفكرية من خالل تقدمي  اإ

 توصيات بنّاءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 لس يد:ملزيد من املعلومات يرىج التصال اب

 ك. اإ . سوبرامانيان

 املدير العام )العالقات ادلولية(

 مكاب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

9, Deen Dayal Upadhyay Marg 

New Delhi, India - 110124 

 subramanianKS@cag.gov.inالإلكرتوين:  لربيدا

 

 

 

 

 

 

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 

م اإىل سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني  املُقدَّ

  للجمعية العامة

 

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 

 2016عن الس نة املالية 

  

  
 

mailto:subramanianKS@cag.gov.in
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 معيل ملخص

ليه املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند من نتاجئ هممة بعد مراجعة حساابت   .1 يعرض هذا التقرير ما توصل اإ
أأداء املالية، ومراجعة الويبو ياانت ب . واش متلت املراجعة عىل مراجعة 2016املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( للس نة املالية 

 خلدمات التعاقدية الأخرى.اراجعة اماثال مو نظام لهاي، 

بداء رأأي بشأأن بياانت اكنت و  .2 ىل اإ . 2016ديسمرب  31املنهتية يف للس نة املالية الويبو مراجعة البياانت املالية هتدف اإ
مي تقداملمتثل يف هدف لتحقيق ال والعمليات يف نظام لهاي  ةنظمالأ مدى مالءمة واكن الهدف من مراجعة الأداء هو تقيمي 

جريت مراجعة ممي. وأُ االعالمات والتصقطاع فامي يتعلق ب ء النظاملعمال خدمات عاملية من الطراز الأول يف جمال امللكية الفكرية
ذا اكنت أأنشطة  ُ  خلدمات التعاقدية الأخرىا خيصفامي  املشرتايتالاماثال لتقيمي ما اإ لمشرتايت ل لس ياسة الويبو  ذت وفقاً فِّ قد ن

 ملمرسات الرشاء اجليدة. املعمول هبا ووفقاً والإجراءات 

الويبو تعرض وضع  2016ديسمرب  31رى أأن البياانت املالية للفرتة املالية املنهتية يف نعىل مراجعتنا للحساابت،  وبناءً  .3
ىل  2016يناير  1وأأداءها املايل خالل الفرتة من  2016ديسمرب  31املايل يف  ن مجيع النوايح عرضًا نزهيًا م 2016ديسمرب  31اإ

 .2016 ديسمرب 31اجلوهرية. وذلكل أأْدل ْينا برأأٍي غري مشفوع بتحفظ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف 

 املالية الإدارة

فائض ب ئة مقارنةً امليف ا 3.8 نسباهمليون فرنك سويرسي، ابخنفاض  32بلغ  فائضاً  2016حققت الويبو يف عام  .4
يف فائض يف املائة من ال 114بتس بة  (معاهدة الرباءات)احتاد  احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتسامه و . 2015 عام
تأأثر بصورة رئيس ية ابلفائض/العجز اكن ي فاإن مقدار الفائض/العجز يف الويبو  (. ومن مثَّ 2015ئة يف عام اامليف  78) 2016 عام

 يف أأداء معاهدة الرباءات.

يرادامجموع وزاد  .5 ىل  2015 س نةمليون فرنك سويرسي يف  381.94يف املائة من  1.5ت الويبو بتس بة اإ مليون  387.71اإ
يرادات خالل عام 2016 س نةفرنك سويرسي يف  ذ بلغت نسباه2016. واكن احتاد معاهدة الرباءات أأكرب مصدر لالإ  75.5 ، اإ

 يف املائة مقارنةً  5.8بتس بة  2016د معاهدة الرباءات يف عام من احتااملتأأتية يف املائة من مجموع الإيرادات. وارتفعت الإيرادات 
 .2015بعام 

جموع مب يف املائة مقارنةً  2مليون فرنك سويرسي، وارتفعت بتس بة  355.71يف الويبو  النفقات، بلغت 2016ويف عام  .6
ىل مليون فرنك سويرسي. و  348.67بالغة ال  2015عام  نفقات ، اكنت نفقات ملنظمةبه ا اضطلعتطبيعة العمل اذلي نظراً اإ

ذ ، 2016يف عام  املنظمة أأكرب نفقات املوظفني يف املائة من مجموع  63.1مبا نسباه مليون فرنك سويرسي،  224.35بلغت اإ
 .2015بنفقات املوظفني يف عام  يف املائة مقارنةً  3.7بتس بة  2016. وزادت نفقات املوظفني يف عام نفقاتال 

مليون  1027.23مليون فرنك سويرسي، وبلغ مجموع أأصولها  311.28صايف أأصول املنظمة ، بلغ 2016ديسمرب  31ويف  .7
ىل  715.95فرنك سويرسي، وبلغ مجموع اخلصوم  مليون فرنك سويرسي  311.28مليون فرنك سويرسي. وارتفع صايف الأصول اإ

 32نتيجة للفائض البالغ املقام الأول  يف، وذكل 2015مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  279.06قابل م 2016يف هناية عام 
 .2016مليون فرنك سويرسي يف عام 

 الشؤون املالية

للمتويل لس ياسة الويبو بشأأن الاستامثرات، الأموال اخملصصة  طويةل الأجل(، وفقاً الالاسرتاتيجية ) الس يوةلثمثل  .8

 31اخلدمة. ويف  انهتاءبعد  التأأمني الصحيذكل املس تقايل خلصوم اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة، مبا يف 
مليون فرنك  96.1)س يوةل وما يعادلها بني ما مليون فرنك سويرسي  108.6، بلغ مجموع رصيد هذه الأموال 2016 ديسمرب
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ص لمتويل الزتامات التأأمني الصحي صَّ الاسرتاتيجية تُ  الس يوةل ولأنمليون فرنك سويرسي(.  12.5سويرسي( واستامثرات )
ُ  نبغي ذكرها مضن الس يوةلي ف دة الاس تخدام، قيَّ مُ من مثَّ فهيي اخلدمة، و انهتاء عد ب وذلكل كم حدث يف الس نة السابقة.  ة،دقيَّ امل

ُ س يوةل مضن ال الاسرتاتيجية الس يوةل ف الويبو صنِّ أأوصينا بأأن تُ   .ما يعادلهاة و دقيَّ امل

لف مراجعةوعند  .9 ىل ا السُّ مليون فرنك سويرسي  4.96ية وقدرها ن  التعلمي امل  من أأجل ملوظفنياملس تحقة اليت ُدفعت اإ
أأن مجيع املوظفني ، رمغ لأكرث من س نةس تحقة السداد فرنك سويرسي اكنت م أألف  112، لحظنا أأن 2016يف هناية ديسمرب 
ذا اكن اء ادلراسة انهتالعام ادلرايس أأو عقب انهتاء يف غضون أأربعة أأشهر  ةلهنائيالتسوية ا مطالبةتقدمي اكنوا ُمطالبني ب  انهتاؤها اإ

املس تحقة املُقدمة من لف املوظفني /اسرتداد سُ سويةلت  ةمناس ب اتأأوصينا بأأن تتخذ الويبو اإجراءف. يس بق انهتاء العام ادلرايس
 الوقت املقرر. غضون يف يةملن  التعلمي أأجل ا

ذا اكنت تلكفة الوحدة الواحدة مهنا تساوي تُقيَّد املعدات بوصفها أأصولً همة، احملاسبية امل الويبو لس ياسات  فقاً وو  .10  5000 اإ
أأقل من احلد اكنت تلكفة الوحدة الواحدة مهنا الأاثث من الأصول املدرجة مضن  أأصالً  27لحظنا أأن و فرنك سويرسي أأو أأكرث.

جم اثبتةً  أأصولً رمغ ذكل ظلّت هذه الأصول تُقيَّد بوصفها فرنك سويرسي، و  5000 البالغ  فرناكً  48 274تبلغ لية بقمية دفرتية اإ
هالك ترامكي يبلغ و 2011منذ عام  سويرسايً  قمية الويبو  ضُتفِّ أأوصينا بأأن ف. 2016ديسمرب  31يف  سويرسايً  فرناكً  35 214ابإ

 مبا يامتىش مع الس ياسة احملاسبية. ،مجيع هذه الأصول ابلاكمل

التأأمني الصحي بعد  جتاهمليون فرنك سويرسي  320.89يبلغ للويبو املنفعة احملددة ، اكن الزتام 2016ديسمرب  31ويف  .11
مليون  166.54 قدره ُمقيّد غري مليون فرنك سويرسي فقط، مما ترك مالغاً  154.35مببلغ قيد اخلصم خلدمة. ومع ذكل، مت انهتاء ا

جراء ، لكرب اخلصم غري املُقيّد فرنك سويرسي. ونظراً  من أأجل تنفيذ املعيار ياسة س   صياغةأأقرب وقت ممكن ل  يفل بد من اتاذ اإ
وحنن نقدر اخلطوات . 25 رمق ر احلايلاحل حمل املعييي س  اذل (IPSAS 39من املعايري احملاس بة ادلولية للقطاع العام ) 39رمق 

شجع الويبو عىل تطبيق هذا املعيار عىل البياانت املالية الس نوية للفرتة اليت تبدأأ ن و  ،اجلديد 39ار ياليت اتذهتا الويبو لتنفيذ املع 
 .2017يناير  1 من

 نظام لهاي

ن  .12 ل جزئياً ي  يف وثيقة جنيف مل ماعاقداً  طرفاً  58نظام لهاي ليشمل  نطاق هدف توس يعاإ بأأن مشل نظام لهاي ، تحقق اإ
لتوس يع نطاق نظام لهاي  اسرتاتيجية أأكرث اس هتدافاً اتباع نا بأأن تنظر الإدارة يف أأوصي ف. 2016حبلول أأكتوبر  ماعاقداً  طرفاً  51

عن طريق اس تخدام خمصصات املزيانية من أأجل "اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق  البدلان النامية وأأقل البدلان منواً ليشمل 
 .أأفضل"بشلك أأوسع و 

 ثالثة مؤرشاتاملتعلقة ب ، مل تتحقق الأهداف احملددة 2014/15لثنائية ل الس بعة داء الأ من بني مؤرشات  هولحظنا أأن .13
السعي اإىل س يطرهتا، حىت ميكن اخلارجة عن أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع أأهداف أأكرث واقعية، مع مراعاة العوامل ف. أأداء

 عىل حنو استاايق. حتقيقها

ص لتكوين برانمج وجود لهاي. ونرى أأن تكوين الكفاءات املتعلقة بنظام ماادرات بعض أأي نشاط ل يوجد ومل  .14 ُمخصَّ
منظام لهاي من شأأنه أأن يف  الكفاءات وذلكل أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع حل. افئات أأحصاب املصبعض ل أأكرب قمية  يُقّدِ

من خالل حل ال خرين اأأحصاب املصمن أأجل نظام لهاي و فامي يتعلق ب تكوين الكفاءات خالل الثنائية دة ل حدَّ خطة معل مُ 
 .الويبو لتكوين الكفاءاتخطة تالمحها مع 

طار زمين  .15 يف  الصحيحةالطلبات. ولحظنا أأن معاجلة الطلبات لالنهتاء من حفص ومل تقدم الالحئة التنفيذية املشرتكة أأي اإ
طار زمأأطول مقارنة ابلس نة السابقة.  قد اس تغرقت وقااً  2015عام  ين لفحص الطلبات وذلكل أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اإ

نفاذ  ومعاجلهتا، فضالً   يف النظام. الاس تجابة املساءةل ورسعةلزايدة لأحاكم التخيل عن الطلبات،  الفعيلعن الإ
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جراءات يف 2016عام  يفزايدًة كبريًة طلبات التسجيل ادلويل حالت رفض وزاد عدد  .16 . ويف حني أأن مسأأةل اتاذ اإ
لهيا يف جسل اخملاطر عىل أأهنا أأحد الوقت املناسب بشأأن قرارات الرفض الواردة قد  خملاطر، فاإن املسأأةل كلك، مع ا تجمالُأشري اإ

ذا مس  لها أأن تس متر دون  اما يصاحهب لهيا عىل أأهنا ، مل رادعمن خطر عىل مسعة املنظمة، اإ وذلكل أأوصينا بأأن تنظر ر. خطيرُش اإ
مسعة لتأأثريها احملمتل عىل  يف مجملها، نظراً عىل أأهنا خطر الرفض من جانب املاكتب الوطنية حالت مسأأةل الإشارة اإىل الإدارة يف 

 نظام لهاي واملنظمة.

لوعىل الرمغ من وجود جعز كبري يف الإيرادات عىل مر الس نني، فاإن هيلك الرسوم مل  .17 أأوصينا ف. عاماً  20رث من أأكمنذ  يُعدَّ
يف  أأيضاً ، وبأأن تنظر ذاتياً  جعل نظام لهاي مكافياً من أأجل بأأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية قابةل للتنفيذ يف وقت ماكر 

 اقرتاح يف مجعية احتاد لهاي لإعادة النظر يف هيلك الرسوم احلايل بصورة دورية.تقدمي 

الفنية والوظائف العامة يف  ة املتطلبات يف الرتبوّضِ شامل يُ توظيف أأي اقرتاح ب يقمولحظنا أأن نظام لهاي مل  .18
توسطة أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع خطة شامةل فامي يتعلق ابلسرتاتيجيات القصرية الأجل وامل فالس نوات امخلس الأخرية. 

 .للمتطلباتوتوقع ثغرات ىل حتليل مناسب لل اإ  الأجل والطويةل الأجل لإدارة املوارد البرشية لنظام لهاي استناداً 

تحقق، حىت بعد مرور مثاين س نوات عىل بدء ت  تكنولوجيا املعلومات ملأأنظمة ولحظنا أأن أأهداف مرشوع حتديث  .19
تكنولوجيا املعلومات تشمل التحسينات الالزمة بشأأن أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية طويةل الأجل فاملرشوع. 

 درجة ادلقة والصيانة.دة زاي مثل

 اخلدمات التعاقدية الأخرى

جراءات الرشاء البديةل، لحظنا أأن الاس تثناءات املتكررة  .20 ىل الويبو رمبا أأسفرت عن وضع اضطرت فيه يف حاةل اإ أأن اإ
دالتعامل مع  تس متر يف التعماميت  تعزيز أأحاكمزايدة ل بد من املنافسة يف السوق. وبناء عىل ذكل، مثار دون أأن جتين نفسه  املُوّرِ
اس تعراض الاس تثناءات يف مجملها مع يلزم بعدها الس تثناءات فرتة زمنية قصوى لدليل املشرتايت من خالل فرض الإدارية و 

لإدرا  التعممي الإداري ودليل املشرتايت ل الويبو بتعديل عجّ وذلكل أأوصينا بأأن تُ . االسوق ورشوطهاملشرتايت يف مراعاة توفر 
احلاجة اإىل مزيد من المتديدات جيب أأن و يف احلالت اليت تكون اس تثناءات من املناقصات التنافس ية.  القصوى زمنيةلافرتة ال

 .لسوقمناسب ل تستند اإىل اس تعراض 

ن ال جتديد العقود لفرتة أأخرى، رمغ ولحظنا أأنه  .21 ، وهو ما مل الأعىل حنو تغرّي تعاقدين قد من امل س تحق لثالثة امل سعر فاإ
ننا نرى طلب تقدمي العروض ويف العقود املوقعة مع املتعاقدين. ذكر يف يُ  ومع أأننا نقدر الظروف الاس تثنائية لهذه احلاةل ابذلات، فاإ

جراء تعديالت عىل العقود.  وذلكل أأوصينا أأنه جيب المتسك برشوط العطاء السابقة، مبا يف ذكل طلب تقدمي العروض، عند اإ
العطاء عىل حنو صارم مع طلبات تقدمي العروض وغريها من رشوط مامتش ية املربمة  عىل العقود التعديالت املدخةلبأأن تكون 

 فامي يتعلق ابلأسعار.، ل س امي دون من  مزية اإىل أأي رشكة بعيهنا، مع ضمن وجود رشوط وأأحاكم موحدة

حدة وغريها من واكلت الأمم املتحدة، دراسة ملقارنة الرشوط العامة لعقود الويبو ابلرشوط العامة لعقود الأمم املت ويف .22
الويبو الرشوط تُراجع أأوصينا بأأن فالرشوط العامة لعقود الويبو.  يفوجودة ممل تكن لحظنا أأن بعض الأحاكم املشرتكة 

درا  بنود بشأأن عدم التنازل عن احلقوق، والبطالن اجلزيئ، واملعامةل الأك رث رعاية، العامة/اخلاصة احلالية للعقود وأأن تنظر يف اإ
 ومعل الأطفال، والاس تغالل اجلتيس، والاحايال أأو الفساد.

مخلسة ومخسني ُموّردًا من بني  ُأجريت تابعةامل ، أأن اس تعراضات 2016لحظنا، عند اس تعراض خطة املشرتايت لعام و .23
. ولحظنا أأنه عىل الرمغ حاةل من املوردين غري الاسرتاتيجيني وغري احلرجني 144سة من أأصل مخل و  موردين اسرتاتيجيني، 105

وقت جتديد العقود لتقيمي أأداء يف س تخدم عىل حنو فعال مل تُ هذه املؤرشات من حتديد مؤرشات الأداء الرئيس ية للعقود، فاإن 
د  لستيعابمبا يكفي  كن قوايً يالعقد مل جتديد منوذ  أأو من خالل بطاقات الأداء  يندورّ تقيمي أأداء املُ كم أأن أأسلوب ين. املُوّرِ
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برام وتتفق عىل معايري أأداء مناس بة يف وقت الويبو أأوصينا بأأن تتفاوض فددة. احمل لأداءامعايري  العقد، اإىل جانب الالزتام اإ
دينميكن أأيضًا أأن يكون أأداء و  .ابلتحسني املس متر جزءاً ل يتجزأأ من تقيمي اخملاطر والتخطيط للطوارئ من أأجل ضمن  املُوّرِ

 .يةيف املرحةل الأول  عاجلة املشالكتم

دارة اخملاطر، لحظنا أأن جسل اخملاطر رمغ أأنه مشل جمالت واسعة، فاإن اخملاطر احملددة اليت تشمل ش ىت ص وفامي خي .24 اإ
دارة العقود مل تُسجَّل من خالل السجل. ومل يكن هناك دليل عىل رمس خريطة بش ىت احاياجات الأعمل للك  مراحل الرشاء واإ

وفقًا ُأبرم اع داخيل، ُمصنَّفًة حسب الأولوية أأو مس توى اخملاطر، أأو وضع خطة معل مرتبطة بلك عقد قامئ شعبة داخلية أأو قط
درا  تدابري التخفيف من ذلكل عىل مدى الس نتني املقالتني، عىل أأسا  ماجدد.  دارة اخملاطر ابإ وذلكل أأوصينا برضورة تعزيز اإ

. وميكن مواءمة اخملاطر مع ماطلبات لك برانمج أأو شعبة يف الأولويةا حسب خماطر حمددة بعد تصنيف اخملاطر وتقيميها وترتيهب
دارة اخملاطر املؤسس ية  .نظام اإ

، يوجد جمال لإجراء مزيد من املفاوضات مع ُمقديم لعطاء واحد ماعددة نتيجةً  عقودمن  يف حالت أأنه ولحظنا  .25
يف حاةل تعدد املوردين الناجتني من معلية فأأوصينا العروض ذوي املعايري التقنية املنخفضة ومعايري التلكفة املالية املرتفعة. 

تجارية من أأجل اس تفادة لويبو يف الاس تفادة من املفاوضات عن طريق اس تغالل املعايري التقنية/ال بأأن تنظر اواحدة  عطاءات
 الويبو من الأسعار الأكرث تنافس ية.
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 مقدمة

 نطاق املراجعة وهنجها

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

ىل  26ن العرشين( اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة م د نطاق املراجعة وفقًا للمدة 2011أأكتوبر  5سبمترب اإ . وحُيدَّ
 من النظام املايل واملبادئ الواردة يف مرفق ذكل النظام. 8-10

ر اطأأجريناه خملوفقًا خلطة مراجعة ُوِضعت عىل أأسا  حتليل  2016مراجعة حساابت الس نة املالية ُأجرِيت وقد  .2
اخلدمات التعاقدية ، ومراجعة نظام لهاياملالية، ومراجعة الويبو ة بياانت مراجععىل ل معلنا متش  االويبو. و 
 لزم الأمر، اعامتدًا همنيًا. لكم. واعُتِمد عىل أأعمل املراجعة ادلاخلية للحساابت، الأخرى

لهيم من خالل الرسائ .3 ل 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  املُوَّجَّ

 معايري مراجعة احلساابت

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

من نظام الويبو  10-8ومعايري مراجعة احلساابت للمنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت، واملادة 
 النظام املايل. املايل، والاخاصاصات الإضافية اليت تنظم مراجعة حساابت الويبو عىل النحو املُبنيَّ يف مرفق

 الإدارة املالية

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

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

 2016رأأي مراجع احلساابت يف البياانت املالية لعام 

َّين ُملكَّف، طبق .6 ن بداء الرأأي يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية  اً اإ لخاصاصات مراجع احلساابت اخلاريج، ابإ
واطن ضعف أأو  2016. ومل تكشف مراجعُة البياانت املالية للفرتة املالية 2016ديسمرب  31املنهتية يف  عن أأي م 

امتلها وحصهتا. وبناًء عىل ذكل، أأبديُت رأأاًي أأخطاء أأعتربها جوهريًة فامي يتعلق بدقة البياانت املالية كلك ومدى اك
 .2016ديسمرب  31غري مشفوع بتحفٍظ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف 

 املؤرشات املالية الرئيس ية

 فامي ييل املؤرشات املالية الرئيس ية اجلديرة ابهامتم ادلول الأعضاء: .7

 الفائض/العجز التشغييل
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يرادات الويبو و هو العجز  الفائض أأو اإن .8  ، حققت الويبو فائضاً 2016. ويف عام الس نةخالل نفقاهتا الفرق بني اإ
نسباه  ابخنفاض، و2015فائض عام ب ئة مقارنةً اامليف  3.8مليون فرنك سويرسي، ابخنفاض نسباه  32قدره 
 .2014فائض عام ب ئة مقارنةً اامليف  13.5

ىل زايدة يف املقام الأول عزى يُ اكن  2015بعام  مقارنةً  2016عام ووجدان أأن اخنفاض الأداء املايل يف  .9 اإ
يف  عزىيُ  2015التحسن يف الإيرادات مقارنة بعام  اكنرنك سويرسي يف نفقات املوظفني. و مليون ف 8.09 قدرها

ىل أأنشطة احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت املقام الأول  يرادات يف املائة من اإ  75.5بلغت نسبهتا اإ جميل اإ
 .2016الويبو يف عام 

 التحليل حبسب لك قطاع

والفائض/العجز يف خمتلف القطاعاتنفقات فامي ييل الإيرادات وال  .10
1
: 

 )املبالغ بأ لف الفرناكت السويرسية(

                                                
1
 .الويبوالاحتادات والقطاعات اليت تتأألف مهنا  ش ىتتُعرض تقارير القطاعات يف شلك يبنّيِ  

37 
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38

201420152016

 الفائض خالل الس نوات الثالث املاضية

 الفائض بماليين الفرنكات السويسرية
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 2016عام 

ةل اتالاحتاد القطاع  املُموَّ
 من الاشرتااكت

احتاد معاهدة التعاون 
 بشأأن الرباءات

حساابت  احتاد لش بونة لهاي احتاد احتاد مدريد
 خاصة

 8 841 1 073 5 635 61 187 292 862 18 115 الإيرادات

 8 841 1 236 10 509 61 204 256 349 17 574 النفقات

 0 163- 4 874- 17- 36 513 541 الفائض/العجز

 2015عام 

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

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

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

 2014عام 

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

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

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

 2013عام 

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

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

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

 2012عام 

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

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

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

ال، الوحيد اكن القطاعولحظنا أأن احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .11 ةل اتالاحتاد ما خ  من  املُموَّ
احتاد معاهدة التعاون هم يف قطاعني )املُحقق ابلفائض  ، مقارنةً 2016يف عام  اذلي حقق فائضاً  ،الاشرتااكت

عن ذكل، زاد العجز يف احتاد لهاي أأكرث من الضعف  . وفضالً 2015يف عام بشأأن الرباءات واحتاد مدريد( 
 .2015بعام  مقارنةً  2016عام خالل 

بلغ جعزه . و 2013س نة ما عدا س نة لك  جعزاً  قد تكادخالل الس نوات امخلس املاضية، اكن احتاد لش بونة، و  .12
، قررت امجلعية العامة للويبو أأن 2015. ويف عام 2016ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف  1.17الرتامكي 

" من 3"(3)11لمدة وفقًا ل. و 2016/17يف الثنائية العجز املتوقع  ملنعمكنة يعمتد احتاد لش بونة مجيع التدابري امل 
عاانت ) مة ( تربعاتاتفاق لش بونة، حصلت الويبو عىل اإ ىل احتاد لش بونة ُمقدَّ مليون فرنك  زادت قميهتا عىلاإ

ومت  2016ديسمرب  31أألف فرنك سويرسي حىت  392 مالغ  اس تالمالإعاانت، متمن هذه و سويرسي. 
 احتسابه مكساهمت طوعية.
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 الإيرادات

يرادات الويبو 2016يف عام  .13 مليون فرنك  5.77مليون فرنك سويرسي، بزايدة قدرها  387.71، بلغ مجموع اإ
يرادات عام مب مقارنةً  يف املائة( 1.5) سويرسي  مليون فرنك سويرسي. 381.94البالغ  2015جموع اإ

 (ةالسويرسي تابلإيرادات الأخرى )مباليني الفرناك من احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مقارنةً املتأأتية الإيرادات 

يرادات خالل عام  احتاد معاهدة الرباءاتواكن  .14 ذ 2016أأكرب مصدر لالإ يراداته ، اإ ئة من اامليف  75.5بلغت نس بة اإ
ئة اامليف  5.8بتس بة  2016معاهدة الرباءات يف عام احتاد لإيرادات. وقد زادت الإيرادات املتأأتية من مجموع ا
 .2015 يف عاممتشورًا  200 928 قابلم متشوراً  210 454، اكن هناك 2016ويف عام  .2015عام ب مقارنةً 

يرادات احتاد مدريد اكنت و  .15 ذ ثمثل اإ يف املائة من مجموع  15.8بلغت نسبهتا اثين أأكرب مصدر لإيرادات املنظمة، اإ
. وارتفعت 2015بعام  يف املائة مقارنةً  13.8من نظام مدريد بتس بة املتأأتية الإيرادات. واخنفضت الإيرادات 

 السابق.عام ابل يف املائة مقارنةً  11.9بتس بة  2016من احتاد لهاي يف عام املتأأتية الإيرادات 

مليون فرنك  18.12 شرتااكت وقدرهامن الا ةلمو  املُ  اتمن الاحتادالإيرادات املتأأتية بلغت نس بة و  .16
 املساهمت الطوعيةالإيرادات املتأأتية من نس بة يف املائة من مجموع الإيرادات، يف حني بلغت  4.7 سويرسي

طار احلساابت اخلاصة وقدرها   يف املائة من مجموع الإيرادات. 2.3مليون فرنك سويرسي  8.84املقدمة يف اإ

 النفقات

 الويبو خالل العامني املاضيني: نفقاتتفاصيل  يف اجلدول التايلترد  .17

 (ةالسويرسي ت)مباليني الفرناك
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 2015 2016 البنود

 216.26 224.35 نفقات املوظفني

 72.09 74.40 اخلدمات التعاقدية

 21.20 21.95 مرصوفات التشغيل

 17.39 15.81 السفر والتدريب واملن 

 14.16 13.73 وتلكفة المتويلالإهالك 

 7.56 5.47 مرصوفات أأخرى

 348.66 355.71 اجملموع

 يف املائة مقارنةً  2مليون فرنك سويرسي، وارتفعت بتس بة  355.71يف الويبو نفقات ، بلغت ال 2016ويف عام  .18
 مليون فرنك سويرسي. 348.66البالغ  2015مبجموع نفقات عام 

أأكرب مرصوفات املنظمة يف يه ونظرًا اإىل طبيعة العمل اذلي اضطلعت به املنظمة، اكنت نفقات املوظفني  .19
ذ بلغت 2016 عام وزادت ئة من مجموع املرصوفات. اامليف  63.1مليون فرنك سويرسي، مبا نسباه  224.35، اإ

 .2015 فقات املوظفني يف عامبن مليون فرنك سويرسي مقارنةً  8.09مبقدار  2016نفقات املوظفني يف عام 

مليون فرنك  74.40، حيث بلغت 2016وظلت اخلدمات التعاقدية اثين أأكرب مرصوفات الويبو يف عام  .20
يف  3.2ئة من مجموع املرصوفات. وزادت مرصوفات اخلدمات التعاقدية بتس بة اامليف  20.9بتس بة سويرسي. 

 .2015عام ب ئة مقارنةً اامل

ئة من مجموع اامليف  6.2تس بة ، ب 2016مليون فرنك سويرسي يف عام  21.95وبلغت مرصوفات التشغيل  .21
 .2015عام ب ئة مقارنةً اامليف  3.5بتس بة زادت تاكليف التشغيل املرصوفات اليت تكادهتا الويبو. و 

يف  4.4، بتس بة 2016مليون فرنك سويرسي يف عام  15.81  ن  ابلسفر والتدريب واملِ اخلاصة وبلغت النفقات  .22
 .2015بعام  يف املائة مقارنةً  9.1. وقد اخنفضت هذه النفقات بتس بة النفقاتائة من مجموع امل

 الوضع املايل

 1027.23مليون فرنك سويرسي، وبلغ مجموع أأصولها  311.28، بلغ صايف أأصول املنظمة 2016ديسمرب  31يف  .23
ىل مليون فرنك سويرسي. وار  715.95مليون فرنك سويرسي، وبلغ مجموع اخلصوم   311.28تفع صايف الأصول اإ

، 2015مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  279.06 بلغمب  مقارنةً  2016مليون فرنك سويرسي يف هناية عام 
 .2016مليون فرنك سويرسي يف عام  32تيجة للفائض البالغ ن  يف املقام الأول ذكلاكن و 
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 (ةالسويرسي توضع الأصول واخلصوم وصايف الأصول )مباليني الفرناك

 أأداء املزيانية

عىل مزيانية الثنائية  2015 أأكتوبر 14تعدُّ الويبو مزيانية للك ثنائية. ووافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف  .24
اليت أأعدهتا الويبو وفقًا  2016/2017ملزيانية الثنائية طبقًا مليون فرنك سويرسي. و  707وقدرها  2016/2017

ر يف املزيانية للقطاع العام حملاسبية ادلوليةملعايري اتطلبات امل  مليون فرنك  373.28، بلغ مجموع الإيرادات املقدَّ
 11.4مليون فرنك سويرسي أأي بزايدة قدرها  384.68. وبلغ مجموع الإيرادات الفعيل 2016لعام  سويرسي

ر. أأما مجموع  فقد بلغ  2016ديسمرب  31النفقات للس نة املنهتية يف مليون فرنك سويرسي عىل املبلغ املقدَّ
البالغة  مليون فرنك سويرسي عن تقديرات املزيانية 28.19مليون فرنك سويرسي، أأي ابخنفاض قدره  322.18
 .مليون فرنك سويرسي 350.37

 لمراجعة اخلارجية للحساابتلنتيجة  2016حتسينات ُأدخلت عىل البياانت املالية لعام 

ننا نق .25  ، استناداً 2016ديسمرب  31در اضطالع الإدارة بتغيريات/حتسينات يف البياانت املالية للس نة املنهتية يف اإ
 وترد هذه التغيريات فامي ييل: اإىل مالحظات مراجع احلساابت اخلاريج.

ىل مهنجية تقيمي املتشورات اجملانيةالس ياسات احملاسبية امل  تثدِّ : حُ 2املالحظة  "1" ، ومهنجية احملاس بة همة لالإشارة اإ
 خدمات التحكمي والوساطة. مقابل الواردة، واحملاس بة املتعلقة ابلرسوم عن الربجميات املعدة داخلياً 

لت املالحظة  "2" دارة اإىل شارة املرجعية لإ ئامتنية واللتحديث التصنيفات ااخلاصة ابلأدوات املالية  26عُّدِ س ياسات اإ
 .تقلب أأسعار العمالتخماطر 

 مراجعة احلساابتنتاجئ 

 الشؤون املالية

 الس يوةل وما يعادلهاتصنيف 

ىلتصنيف  2016ديسمرب  31املالية يف الويبو من بياانت  3بني املالحظة تُ  .26 ثالث  الس يوةل وما يعادلها اإ
الاسرتاتيجية س يوةل . وثمثل ال ةاسرتاتيجي س يوةل غري ُمقيّدة، وس يوةل ُمقيّدة، وس يوةل :، أأل ويهمجموعات
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صة للمتويل املس تقايل لاللزتامات خصَّ لس ياسة الويبو بشأأن الاستامثرات، الأموال املُ  طويةل الأجل(، وفقاً ال)
ديسمرب  31اخلدمة. ويف انهتاء املتعلقة ابس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة، مبا يف ذكل التأأمني الصحي بعد 

مليون  96.1)س يوةل وما يعادلها بني  ماسويرسي مليون فرنك  108.6، بلغ مجموع رصيد هذه الأموال 2016
 مليون فرنك سويرسي(. 12.5فرنك سويرسي( واستامثرات )

هنا اخلدمة، و انهتاء لمتويل الزتامات التأأمني الصحي بعد خمصصة الاسرتاتيجية س يوةل ولحظنا أأن ال  .27 دة قيّ مُ من مثَّ فاإ
 كم حدث يف الس نة السابقة.، قيَّدةذكرها مضن الس يوةل املُ الاس تخدام. وبناء عىل ذكل، يتاغي 

درا  الس يوةل املقيّدة مضن الس يوةل من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يسم   2وذكرت الويبو أأن املعيار  .28 ابإ
املنفصل وماطلبات الس يوةل  ا، مبا يف ذكل تصنيفهةالاسرتاتيجيالس يوةل اإىل طبيعة ترتياات  اً . ونظر اوما يعادله
عنارص ذكل كعنرص مس تقل من الأدق أأن يُفص  عن عترب من ، يُ اتالاستامثر املنظمة بشأأن س ياسة مبقاىض 

درا   يتاغي ، ولالس يوةل أأو الاستامثرات  ايل. ويسم  الهنج احلةداملقيّ مضن الس يوةل الاسرتاتيجية  الس يوةلاإ
ىل للويبو بتصنيف أأموالها الاسرتاتيجية  اليت تعزتم القيام هبا س تقالية الاستامثرات امل  رشوطتصنيفًا دقيقًا استنادًا اإ

عن طبيعة هذه الأموال والغرض أأيضًا ، مع الإفصاح بدقة وأأجل هذه الاستامثرات لس ياس هتا الاستامثرية وفقاً 
 مهنا.

س تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اللزتامات املتعلقة اباملس تقايل للمتويل ل صت ّص قد خُ ما دامت ونرى أأن الأموال  .29
هنانهتاء اخلدمة، مبا يف ذكل التأأمني الصحي بعد   دة" بطبيعهتا.قيّ أأموال "مُ  ااخلدمة، فاإ

 1التوصية 

ُ س يوةل مضن ال سرتاتيجية س يوةل الاف ال صنِّ للويبو أأن تُ ميكن   .قيدة وما يعادلهاامل

 لت الويبو الإبقاء عىل هنجها احلايل يف تصنيف الأصول.فضّ  .30

 التعلمي  ن  مِ  –املوظفني سلفة 

عىل أأن املوظفني ادلوليني، خبالف أأولئك اذلين يعيشون يف  2016من البياانت املالية لعام  5تنص املالحظة  .31
املعالني حىت الس نة الرابعة لأطفاهلم يف املائة من تاكليف التعلمي  75وطهنم، مؤهلون للحصول عىل منحة تغطي 

سن اخلامسة  الطفلولكن ليس ملا بعد هناية الس نة ادلراس ية اليت يبلغ فهيا  ةالثانوي دراسات ما بعد املرحةلمن 
يقدم املوظفون مطالبهتم ابلتسوية الهنائية يف جيب أأن ، 2016أأبريل  26املؤرخ لتعممي الإداري ل  . ووفقاً والعرشين

ذا اكن ان ،انهتاء العام ادلرايس أأو انهتاء ادلراسةعقب غضون أأربعة أأشهر   هتاؤها يس بق انهتاء العام ادلرايس.اإ

مليون فرنك  4.96وقدرها   التعلمي ن  مِ من أأجل ن وملوظفاليت حصل علهيا ادة سدَّ لف غري املُ سُّ مراجعة ال  عندو  .32
 س نة. أأكرث منمنذ مس تحقة اكنت أألف فرنك سويرسي  112، لحظنا أأن 2016سويرسي يف هناية ديسمرب 

دارة املوارد البرشية تتاظر رّدت و  .33 حلصول عىل معلومات من املوظفني االويبو بأأن هذه املسائل ل تزال معلقة لأن اإ
 تب املوظف.ااخلصم من ر عن طريق سرتد املبلغ يُ س املعلومات، هذه اس تالم فور املعنيني. و 

 2التوصية 

جراًء مناس بًا لتسوية/اسرتداد ُسلف املوظفني دة نويص بأأن تتخذ الويبو اإ  املقرر.   التعلمي يف غضون الوقتن  اخلاصة مبِ  غري املُسدَّ
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، عدم اماثال املوظفيف حاةل . و2017 ويوني 30 هو اً هنائي اً موعد تحدد اوذكرت أأهن ،وقالت الويبو التوصية .34
 منحة التعلمي عىل النحو املوىص به.سوف تُسرتد سلفة 

 قيد الأصول

 ،واملركبات ،املعدات )معدات التصالت وتكنولوجيا املعلوماتتُقيد همة، احملاسبية امل الويبو لس ياسات  وفقاً  .35
ذا اكنت تلك وعند حساب فرنك سويرسي أأو أأكرث؛  5000فة الوحدة الواحدة مهنا والأاثث واملفروشات( كأصل اإ
نتايجمعدل اس هتالك الأاثث واملفروشات يُعترب   س نوات. 10 العمر الإ

تلكفة الوحدة الواحدة مهنا أأقل من احلد البالغ  تل املدرجة مضن الأاثث اكنأأصاًل من الأصو  27ولحظنا أأن  .36
جملية تبلغ  5000 فرنك سويرسي، ورمغ ذكل ظلّت هذه الأصول تُقيَّد بوصفها أأصوًل اثبتًة بقمية دفرتية اإ
هالك ترامكي يبلغ  2011منذ عام  سويرسايً  فرناكً  48 274  .2016ديسمرب  31يف  سويرسايً  فرناكً  35 214وابإ

ابلاكمل شطهبا دون  هافرنك سويرسي واس هتالك  5000ن احلد الأدىن البالغ اليت تقل عالأصول قيد اس مترار و  .37
ن يتناقض مع الس ياسة احملاسبية. و   فرناكً  13 060مبقدار  غ فهيااال  القمية ادلفرتية الصافية ملعدات الويبو مُ من مثَّ فاإ

 .سويرسايً 

من  3املعيار يامتىش مع ماطلبات اكن  2011يناير  1بدءًا من اجلديد حد التطبيق املرتقب لل وذكرت الويبو أأن .38
 املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. وعالوة عىل ذكل، فاإن فوائد التغيري املطلوب ل تربرها تاكليفه.

ن املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام م 3تامتىش مع ماطلبات املعيار  تكن ونرى أأن احملاس بة املذكورة أأعاله مل .39
ل جيب أأن يُطبَّق تغيري يف الس ياسة احملاسبية أأي نص عىل أأن ي ي اذل ذا تعذر بأأثر رجعي اإ ُ اإ  دةحدَّ حتديد ال اثر امل

 لتغيري.ل أأو الأثر الرتامكي زمنيًا 

 3التوصية 

فرنك سويرسي، اليت تظهر يف جسل  5000مجيع الأصول اليت تقل عن احلد الأدىن البالغ بأأن تُنق ص ابلاكمل قمية نويص 
 املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.ماطلبات الأصول، مبا يامتىش مع الس ياسة احملاسبية و 

 .2017ووافقت الويبو عىل حتليل هذه الأصول كجزء من اس تعراض املعدات والأاثث لعام  .40

دارة الأص  ولاإ

دارة الأصول عىل النحو املبني يف الفقرات  تناقضاتلحظنا وجود  .41 بسبب التحقق املادي من الأصول ويف وحدة اإ
 التالية:

 . ولحظنا أأيضاً مفقوداً  بنداً  36جد الالحقة اليت أأجرهتا الويبو، وُ  والتسوية(، 2016ومفرب نلتحقق املادي )ل  نتيجةً  .42
دارة املتسق املعين ابإ احلفظ و/أأو موقع وامس أأمني  ث بعدُ دَّ حيُ أأنه مل  عالوة عىل . الأصولدارة املمتلاكت يف وحدة اإ
دارة الأصول يف وحدة لس تخبارات الأعمل  أأداة موثوقةتوجد كن تمل أأنه   تتاع الأصولمن أأجل لإنشاء تقارير اإ

 .هاورصد

 ،املس تخدمة )أأَّجزة الفاكساملعدات بشأأن شعبة البىن التحتية للمباين اليت قدمهتا ومل تتطابق البياانت  .43
اخلاص  مع بياانت اجلدول الزمين للمعدات 2016ديسمرب  31ووحدة املعاجلة املركزية( يف  ،والطابعات

دارة  .الأصول ابإ
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 وذكرت الويبو ما ييل: .44

   دارة تصب   يكالقدمية، بغض النظر عن فئهتا،  العنارصمراجعة شامةل مجليع ُتجرى س الأصول خالية من أأي وحدة اإ
 .2016/17 الثنائيةهناية لول غري مس تخدمة، حبارص عن

  يف حتقيقني ماديني علهيا عدم العثور ، و 2017املفقودة قال الربع الثالث من عام عنارص العثور عىل ال ويف حاةل عدم
ض عىل الأقل، فس  ماعاقاني   ذلكل. تعديل دفاتر احلساابت وفقاً حينئذ حبيث ميكن  2017للشطب قال هناية عام ُتعر 

  دارة املمتلاكت حتديث أأسمء أأمناء احلفظ و  2017أأن يكمتل حبلول هناية عام توقع من امل ىل ابلتس بة املتسق املعين ابإ مجيع اإ
دارة املمتلاكت لالإشارة اإىلمعني الأصول، مبجرد حتديد حقل  منفصل عن احلقل احلايل عىل حنو ) املتسقني املعنيني ابإ

دارة اخلاصة بأأمني احلفظ املنفصةل س تكون املدخالت . وعالوة عىل ذكل، املتاكمةلدارة الإ نظام الأصول ب ( يف وحدة اإ
دارة املمتلاكت لأمناء  والرصد. حتسني التتاعمن أأجل لنظام اس تعالم موثوق به  أأساساً  احلفظ واملتسقني املعنيني ابإ

 4التوصية 

 أأيضاً نويص . و 2017حبلول هناية عام ادلفاتر يف ها ديل القدمية والعنارص املفقودة وتععنارص مجيع ال مراجعة  ابلنهتاء مننويص 
 .2017نظام اس تعالم موثوق به حبلول هناية عام توفري مجيع التفاصيل و  تقدمي من أأجلالوحدة  حتديثس تكمل معلية اب

  وقالت الويبو التوصية. .45

 لزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمةا

احملاسبية ادلولية للقطاع العام الطريقة احملاسبية لالس تحقاقات القصرية الأجل من املعايري  25د املعيار حدَّ  .46
ار ي، أأصدر جملس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املع 2016 وواس تحقاقات ما بعد انهتاء اخلدمة. ويف يولي

جملس املعايري  ذكر. وقد لأغراض التقيمي اتاملمر  هنج 39. وس يلغي املعيار 25حل حمل املعيار يي س  ، اذل39
عىل البياانت املالية الس نوية اليت ا املعيار يطبق هذ أأن كياناحملاسبية ادلولية للقطاع العام أأنه جيب عىل أأي 

 .من احملبذ التبكري يف تطبيقهو ه، أأو بعد 2018يناير  1الفرتات اليت تبدأأ يف شمل ت 

طبية بعد انهتاء اخلدمة ملوظفهيا يف شلك أأقساط تأأمني مس تحقات ويقع عىل عاتق الويبو الزتام تعاقدي بتقدمي  .47
يف املائة  65بتس بة  لنظام موظفي الويبو ولحئته، تدفع املنظمة حصةً  خطة التأأمني الطيب امجلاعي. ووفقاً من أأجل 

اخلدمة ابس تخدام انهتاء د القمية احلالية للزتامات املس تحقات الطبية بعد دَّ وحتُ من قسط التأأمني الطيب الشهري. 
خصم التدفقات النقدية املس تقالية املقدرة ابس تخدام اذلي يشمل أأسلوب حساب وحدات الاس تحقاق املتوقعة 

عىل معاجلهتا هنج املمرات ق الويبو طبِّ من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، تُ  25للمعيار  وطبقاً  .معدل خصم
 املالية. يف البياانت فوراً قيدها كتوارية، مما يعين عدم احملاسبية لهذه املاكسب واخلسائر الا

 320.89 مببلغ اخلدمةانهتاء التأأمني الصحي بعد  ات اس تحقاقاتدت الويبو الزتام، حدَّ 2016ديسمرب  31ويف  .48
لمليون فرنك سويرسي.  الغ غري م  فابقىمليون فرنك سويرسي فقط،  154.35مببلغ  ولكن مل تُقيد الالزتامات اإ

 السابقة. مليون فرنك سويرسي مقارنة ابلس نة 87.69مليون فرنك سويرسي بزايدة قدرها  166.54قدره يد مق 

س يكون هل أأثر مادي عىل البياانت مما اجتاه مزتايد، ت تسري يف اكنيت القيدة غري امل  ةالكاري  اتاإىل الالزتام اً ونظر  .49
جراءات يف أأقرب وقت ممكن لصياغ ل بد مناملالية،  املعايري احملاسبية من  39املعيار ة س ياسة لتنفيذ اتاذ اإ

 ادلولية للقطاع العام.
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كتواري اخلاريج الاخاريها  ، طلبت من2016كتوارية لعام الانهتاء من ادلراسة الا عقب اوذكرت الويبو أأهن .50
عداد حتليل  اخلدمة. انهتاء فامي يتعلق ابلتأأمني الصحي بعد  اتاملمر  هنجلغاء اإ و  ،39ل اثر احملاسبية للمعيار بشأأن ااإ

 .2017يناير  1 هو 39ار ياترخي تنفيذ املع أأن التحليل هذا وسوف يفرتض 

الويبو عىل تطبيق هذا املعيار عىل البياانت ّث وحن ،39ار يقدر اخلطوات اليت اتذهتا الويبو لتنفيذ املع نُ حنن و  .51
 .2017يناير  1من تبدأأ الفرتة اليت شمل املالية الس نوية اليت ت 

 5التوصية 

يف وقت  وبتنفيذ هذه الس ياسة احملاسبية ادلولية للقطاع العاممن املعايري  39ار يتنفيذ املع بشأأن س ياسة مناس بة بوضع  نويص
 .يسري يف اجتاه مزتايدي عىل البياانت املالية اذلقيدة الأثر املادي لاللزتامات غري امل اإىل  اً نظر ، ماكر

 .هتنفيذ ةاملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام وصياغة س ياسمن  39املعيار يبو أأهنا بصدد حتليل أ اثر وذكرت الو  .52

 نظام لهاي

 معلومات أأساس ية

ابمس نظام لهاي، عىل أ لية  الصناعية، املعروف أأيضاً تصاممي التسجيل ادلويل لل بشأأن ينص اتفاق لهاي  .53
مجموعة واحدة من الرسوم. ومقابل دفع  ،ع بلغة واحدةود  يُ  ،طلب واحدبلتسجيل تصممي صناعي يف عدة بدلان 
قلاميً  65 تصممي يف أأكرث من 100لتسجيل ما يصل اإىل وس يةل معلية ويوفر هذا النظام، اذلي تديره الويبو،  من  اإ

يداعخالل   طلب دويل واحد. اإ

لندن  وثيقةيه: أأل و عن الأخرى،لك معاهدة مهنا مس تقةل  ،ويتأألف اتفاق لهاي من ثالث معاهدات دولية .54
 دوةل أأن تقرر أأن تصب  طرفاً ي . وجيوز لأ 1999، ووثيقة جنيف لعام 1960لهاي لعام وثيقة ، و 1934لعام 
بغية زايدة توافق نظام  هذه الواثئق . وقد تطورتوثيقة واحدة فقط أأو وثيقاني، أأو يف الواثئق الثالث مجيعهايف 

، 1999وثيقة جنيف لعام  ، أأيْ هذه الواثئق أ خرتمتتع من البدلان. و كثري  يفوجودة املالتسجيل  ةنظمأأ لهاي مع 
ماكنية انضمم منظمت حكومية دولية بسمت توافقية كثرية ملدة ، وتأأجيل الترش أأيضًا، وليس ادلول حفسب، مثل اإ

ىل  ىل ، وفرتة رفض شهراً  30تصل اإ ىل  تصل، ومدة حمية شهراً  12تصل اإ خل، عاماً  15اإ يف أأكتوبر ُأهنيت . و اإ
 .1934لعام لندن ويه وثيقة  ،هذه الواثئقأأقدم  2016

، هتدف الويبو اإىل جعل نظام لهاي اخليار الأول للتسجيالت 2016/17لثنائية مج واملزيانية ل انلربوثيقة ال ووفقاً  .55
ز الويبو الوعي بنظام لهاي، الهدف اخلاصة ابلتصاممي الصناعية. ولتحقيق ذكل س تخدامه عىل ل سرتو و ، س ُتعّزِ

دارته يف ظل زايدة التعقيد وأأعباء العمل. وسوف تُ س  حنو أأوسع وأأفضل، و  ن، يف الوقت نفسه، اإ أأنشطة قام ُتحّسِ
قة عىل ثالث جهبات: صورة النظام، ونطاقه اجلغرايف، وتطويره.  ُمتسَّ

 التخطيط والأداء

 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

 كم ييل: 2014/15الثنائية بنظام لهاي خالل اخلاصة اكنت املزيانية والنفقات الفعلية  .56

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
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 النفقات املزيانية الهنائية بعد التحويالت 

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل، مبا 
 البدلان النامية وأأقل البدلان منواً  ِقاليف ذكل من 

903 4 

(67)% 

510 4 

(65)% 

نة يف معليات نظام لهاي نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  2 400 اإ

(33)% 

399 2 

(35)% 

 6 909 7 303 اجملموع

رقام   بني قوسني ثمثل التس بة املئوية فامي يتعلق مبجموع النفقات.الواردة الأ

ىل نظام لهاي حىت هناية عام دوةل،  189 حالياً الويبو يبلغ عدد ادلول الأعضاء يف  .57 سوى  2015ومل ينضم مهنا اإ
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق من أأجل صت ّص يف املائة من موارد املزيانية قد خُ  67. ولحظنا أأن دوةل 65

من حيث عدد  أأو أأهداف الثنائية يف حتقيق الأهداف الس نويةورمغ ذكل اكن يوجد قصور أأفضل، حنو أأوسع و 
مه نظام لهاي مس تخديم  أأغلبكم أأن . 2014/15الثنائية نظام لهاي خالل املودعة بناء عىل الطلبات 

اثنني من عضوين من أ س يا، و  عضواً  11من أأفريقيا، و عضواً  15من أأورواب، و عضواً  36 –ن والأعضاء الأوروبي
 ما ييل: واحد من أأمرياك اجلنوبية. ولحظنا أأيضاً  ، وعضوأأمرياك الشملية

  ل جزئياً  يتحقق يف وثيقة جنيف مل ماعاقداً  طرفاً  58النظام ليشمل نطاق توس يع هدف  طرفاً  51 النظام مشلبأأن ، اإ
 .2016يف وثيقة جنيف حبلول أأكتوبر  ماعاقداً 

 لمة لز  مُ غري خار  الاحتاد الأورويب واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من ثالثة أأطراف ماعاقدة  اكنت ل تزال توجد  اإ
خار  الاحتاد فقط ( 1960لعام لهاي ) بوثيقةمة لز  بدلان مُ أأي عدم وجود املمتثل يف هدف ، خالفًا لل 1960وثيقة ب

 .ة الأفريقية للملكية الفكريةالأورويب أأو املنظم

أأهنا تواجه  2015-2010اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل للفرتة ُذكر يف ولحظنا أأن التحدايت الرئيس ية اليت  .58
مدت وثيقة جنيف لعام تعّذر عىل نظام لهاي أأن يس تقطب عضوية عاملية. واعتُ  "1": ما ييل نظام لهاي يه

دخال عدد من السمت اليت تراعي الإجراءات الوطنية لعدد أأكرب من  1999 لس تدراك ذكل النقص من خالل اإ
اليت  جنيفمن سمت وثيقة  لهاي، فاإن عدداً ومع توّسع النطاق اجلغرايف لنظام " 2؛ "الأطراف املتعاقدة

س يصب  الإجراء ادلويل أأكرث  ،ومن مثَّ  .دخلت من أأجل استيعاب املمرسات الوطنية املتباينة ستنفَّذ لأول مرةأُ 
قاال املس تخدمني عليه. ،تعقيداً   مما قد يقلّل من اإ

جراء حتليل منتظم هذه التحدايت، توخت اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل ا وملواَّجة .59 سرتاتيجيات مثل اإ
فادة  س يتي  انضمهما احملمتل فرصةً ممي بغية حتديد البدلان اليت الإحصاءات التص أأكرب عدد ممكن من املس تخدمني لإ

الرتكزي عىل الأطراف املتعاقدة احملمتةل؛ وتبس يط نظام لهاي؛ ومواصةل تطوير الإطار و احملمتلني احملليني والأجانب؛ 
مامتش ية مع احاياجات الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية  من أأجل ضمن أأن تظل القانوين

وتوس يع نطاق تقدمي  ؛نة يف نظام الإيداع الإلكرتويناملس تخدمني؛ ومواصةل تعزيز الضمانت والاس تخبارات املضمّ 
نرتنت للتعويض عن التعقيد املزتايد النامج عن التوسع  اجلغرايف. اخلدمات عرب الإ

 ستنضم عىل الأرحج يف اجملموعة الأوىل )اليت بدلاً  21ضع ملصفوفة الأطراف املتعاقدة، اليت أأعدهتا الإدارة، وُ  ووفقاً  .60
فرتة ترتاوح غضون  يفنضم أأن ت اليت من املتوقع يف اجملموعة الثانية ) بدلاً  18 ُوضعيف غضون س نة أأو س نتني( و 

 بدلاً  21من أأصل  2015مل ينضم سوى بدل واحد يف عام ومع ذكل،  .2015لعام  ثالث اإىل مخس س نوات(من 
ىل أأن انضمم عدة بدلان ل يزال معلقاً  يف اجملموعة الأوىل من املصفوفة. وأأشارت املصفوفة أأيضاً  ما لأهن اإ اكنت  ااإ
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ىل  ما لأ مشورة قانونية حتتا  اإ صياغة ترشيعات جة اإىل اكنت توجد حاأأو اكنت يف طور الإعداد  ن الترشيعاتواإ
ىل ماعاقداً  طرفاً  60هدف انضمم يبدو أأن من الصعب حتقيق مناس بة. ويف ضوء ذكل،  وثيقة جنيف حبلول  اإ

 .2016/17هناية الثنائية 

نضمم مجهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة الأمريكية، أأصب  نظام لهاي أأكرث جاذبية ابوذكرت الإدارة أأنه  .61
دلوائر املس تخدمني اجلدد يف أأورواب محلاية تصامميهم يف  أأيضاً سب، بل خار  أأورواب حف من مني ليس للمس تخد

ىل وثيقة جنيف  حيثأأن  من املرحجز نظام لهاي عىل الأطراف املتعاقدة احملمتةل اليت تكل البدلان. وركّ  انضمهما اإ
ليهزايدة اس تخدام النظام أأو عىل  معليات ترشيعية أأو دبلوماس ية توجد  . واكنتعىل زايدة عدد املنضمني اإ

ىل ملموسة  رسائيل وكندا. وأأضافت الإدارة أأن هتدف اإ كثريًا انضمم مكبوداي والصني ومدغشقر والاحتاد الرويس واإ
ُأدخلت  الإدارية والإيداع الإلكرتوين قدتعلاميت التنفيذية املشرتكة وال الحئة من التغيريات يف القواعد احلالية وال

نظام معلومات جسالت التصاممي ، مع مالحظة أأن التأأخري يف تنفيذ ةديجد أأطراف فاعةلجلذب  ام قوايً جلعل النظ
 التوسع. عقاًة يف طريق اكن –ة اجلديداملنصة املعلوماتية  – (DIRIS)ادلولية 

اإىل ذكل، وما الإلكرتونية من حيث حلقات العمل واحللقات ادلراس ية والندوات كثرية ماادرات اتاذ نقدر حنن و  .62
أأقل البدلان  نظام لهاي يف البدلان النامية/نطاق تلف أأحناء العامل. بيد أأن توس يع خمل عن الزايرات ادلراس ية  فضالً 
 .ملحوظاً  مل حيرز تقدماً غري املس تغةل والبدلان غري الأوروبية  منواً 

 6التوصية 

البدلان النامية وأأقل البدلان ليشمل نظام لهاي نطاق وس يع تمن أأجل  تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية أأكرث اس هتدافاً ميكن أأن 
ميكن أأن تشمل أأفضل". و حنو عن طريق اس تخدام خمصصات املزيانية من أأجل "اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع و  منواً 

جراء دراسات اس تقصائية مضن ما تشمل، تسليط الضوء عىل مواطن قوته من خالل ادلعايةالاسرتاتيجية، من  ، واإ
 من العمالء.ال راء املقدمة /وتوثيق الاقرتاحات ،لس تخالص أ راء معالءه بشأأن خدماته عىل أأسا  منتظم

 قالت الإدارة التوصية.و  .63

 أأهداف الأداء

ل جزئياً مل يف وثيقة جنيف  ماعاقداً  طرفاً  58نظام لهاي ليشمل نطاق لحظنا أأن هدف توس يع  .64 بأأن ، يتحقق اإ
. ولحظنا كذكل من تقرير أأداء الربانمج 2016يف وثيقة جنيف حبلول أأكتوبر  ماعاقداً  طرفاً  51 النظام مشل

ثالثة مؤرشات أأداء من ص فامي خي احملققة اكنت أأيضًا دون املس توى املس هتدف، النتاجئأأن  2014/15للثنائية 
 :عىل النحو املبني يف اجلدول التايلوذكل املؤرشات الس بعة، بني 

 مالحظات (الفعليةبياانت الأداء ) الأهداف مؤرش الأداء

يداعات وجتديدات  اإ
 نظام لهاي

 الهدف مل يتحقق 2 924: 2014طلبات  4 004: 2014طلبات 

 الهدف مل يتحقق 4 111: 2015طلبات  4 941: 2015طلبات 

 الهدف مل يتحقق 14 441: 2014تصاممي  17 519: 2014تصاممي 

 الهدف مل يتحقق 16 435: 2015تصاممي  21 636: 2015تصاممي 

همينة وثيقة جنيف 
( يف نظام 1999)

 لهاي

عدم وجود أأي بدلان ملزمة 
( فقط 1960بوثيقة لهاي )

خار  الاحتاد الأورويب أأو 
املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، 

تزال توجد ثالثة بدلان خار   ل
الاحتاد الأورويب واملنظمة الأفريقية 

مة بوثيقة   1960للملكية الفكرية ُملز 
 فقط.

مل يتحقق الهدف 
حبلول هناية عام 

حتقق يف . و 2015
ال ونة الأخرية هدف 



A/PBC/27/3 
22 
 

 مجيع املوافقات )امخلسة( وتسّلُّ 
 1934املتبقية لإهناء وثيقة 

هناء  .1934وثيقة  اإ

مرونة البياانت 
املدونة يف السجل 

 ادلويل

معلومات دوين القدرة عىل ت
 يلية عن التصامميتفص 

 ،حرز تقدم يف اخايارات التصمميأُ 
التنفيذ من املقرر أأن يكون واكن 

عقب حتويل النظام املعلومايت 
ولكن مل حيدث هذا  ،الأسايس
ل خالل الثنائية: نظام يالتحو 

معلومات جسالت التصاممي ادلولية 
(DIRIS.) 

 الهدف مل يتحقق

الإجناز واكن مل تتحقق.  2015و 2014 عايمودعة يف الطلبات والتصاممي املولحظنا أأن الأهداف املتعلقة بعدد  .65
من الطلبات العدد املس هتدف  من يف املائة 24و يف املائة 16.8بتس بة دون املس توى  2015خالل عام املتحقق 

 والتصاممي عىل التوايل.

ىل ل ت الإدارة أأس باب عدم حتقيق الأهداف )الط ز  وع   .66 لولايت املتحدة املتأأخر ل ضممنالابات والتصاممي( اإ
، جدد حيتا  اإىل وقت ومواردأأعضاء أأن تعزيز انضمم  الأمريكية ومجهورية كوراي والياابن. وذكرت الإدارة أأيضاً 

عن س يطرة نظام لهاي لأن ذكل خيضع للترشيعات الوطنية والطلبات  اً خارجوهو ما يكون يف بعض الأحيان 
أأن التخطيط  . وذكرت الإدارة أأيضاً أأن يس تجيب لها املكاب ادلويل عىلب اخلارجية املفاجئة اليت جي

وخيضع التسلمي الفعيل  طويالً  لأن املزينة تس تغرق وقااً  املس بق/املزينة من حيث املوظفني أأمر رضوري، نظراً 
 لقيود.

دارة تكريسها و  .67 ، الإيداعات الكارية ذات كبرية للسمح ابنضمم سلس لبعض البدلان احملددة َّجوداً رمغ أأننا نقدر لالإ
ل احلك مهنا  انضمم، فاإن التأأخري يف 1999وثيقة  اإىل ،ويه مجهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة الأمريكية

 بدلان أأخرى مس هتدفة. انضمهما عىلحتقيق أأثر الزتايد اذلي اكن من املتوقع أأن حيققه دون 

 7التوصية 

عىل  حتقيقها السعي اإىل أأكرث واقعية، مع مراعاة العوامل اخلارجة عن س يطرهتا، حىت ميكن تنظر الإدارة يف وضع أأهدافميكن أأن 
 ملوارد.الية اخلاصة ابللقيود احل استاايق نظراً حنو 

 قالت الإدارة التوصية.و  .68

 تكوين الكفاءات

يف هدفها الاسرتاتيجي الثالث،  قد شددت 2015-2010اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل للفرتة اكنت  .69
ما فذكرت أأحد جمالت الرتكزي.  وصفهبعىل تكوين الكفاءات تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية، 

تكوين الكفاءات والتدريب وادلمع التقين بشأأن مساعدة ماخصصة  تقدمي، عند الطلبييل: "س تواصل الويبو، 
قلميية، مبا يف ذكل الأخذ ابلصكوك ادلولية من املرش  تشكيةل مانوعةلفائدة  وعات واملبادرات احمللية والوطنية والإ

قلمييةاليت قد تُ   ".عمتد وتفعيلها يف الأنظمة القانونية الوطنية والإ

، مبا يف ذكل املوارد البرشية وتكوين كفاءاهتايف تدريب  دور مركزيبأأاكدميية الويبو ضطلع ويف هذا الس ياق، س ت .70
اليت تس هتدف املسؤولني  املنتظمةالربامج  أأماج ومهنجيات جديدة. وهنُُ  رامج مصممة خصيصاً من خالل ب

مبجموعة واسعة من  س تمكلستُ ف وغريها من أأوساط احملرتفني،  اكدمييةاحلكوميني وأأحصاب املصاحل والأوساط الأ 
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ىل توس يع نطاق التوعية ورفع مس توى برامج تكوين الكفاءات. و  من مضن ما تشمل هذه الربامج، الربامج الرامية اإ
، والش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية، لمهنيني واخلرجيني الش بابل برانمج مدار  الويبو الصيفية تشمل، 

من الرشاكت الصغرية  رواد الأعملو  الرشاكتيس هتدف مديري اذلي والربانمج التنفيذي املعاد تصمميه 
 .واملتوسطة

ىل  2014يناير من  تكوين الكفاءات يف الفرتةبادرات فامي يتعلق مب و  .71 نظام لهاي زايرات  أأجرى، 2016أأكتوبر اإ
تقدمي املساعدة  "1" أأل ويه:الأنشطة الرئيس ية الثالثة،  ندوات ش بكية خبصوصدراس ية وحلقات دراس ية و 

القيام بدور حموري يف تقدمي التدريب و  "2"املؤسسات عىل تقدمي خدمات امللكية الفكرية،  ةلتحسني قدر 
 حلاوضع برامج منتظمة للمسؤولني احلكوميني وأأحصاب املصو  "3" ،يف جمال املوارد البرشيةوتكوين الكفاءات 

مس توى س تمكل مبجموعة واسعة من الربامج يف توس يع نطاق التوعية ورفع والأاكدمييني وغريمه من املهنيني ليك تُ 
 .الكفاءاتاخلاص بتكوين  توىاحمل 

ابلأاكدمييات الناش ئة الاس تعانة  "1أأل ويه: "أأي نشاط لبعض البنود الأخرى، يوجد ولحظنا أأنه مل يكن  .72
 "3"الصغرية واملتوسطة؛ رشاكت دمع ال و  "2ية، "والتعلمي  يةبادرات التدريب امل  كوس يةل لتوطنيللملكية الفكرية 

ىل تعزيز قدرة  لتقدمي مساعدة الصغرية واملتوسطة، واملموةل للرشاكت  ةمعاؤسسات ادلاملوتركزي اجلهود الرامية اإ
دارهتا"أأولية" يف حتديد أأصول امللكية الفكرية وحميهت ىل  ا واإ والاس تفادة مهنا. وفامي يتعلق بزايدة اجلهود الرامية اإ

صدارات مكيفة حسب الظروف دمع  صممة ملنتجات الإعالمية املا منواملتطلبات اللغوية احمللية الوطنية اإ
دارة أأصول امللكية الفكرية اليت بشأأن  خصيصاً  تُصنع من أأجل رواد الأعمل واملؤسسات الصغرى والصغرية اإ
تطوير وتوفري معلومات من أأجل مت املساعدة اإىل ماكتب الياابن ومجهورية كوراي والصني دِّ ، قُ واملتوسطة
، ُتقاميتعلق ابلرشااكت والش باكت والتحالفات اليت س  هتم الرمسية. وفامي ااملتعلقة بنظام لهاي بلغ املس تخدمني

من أأجل تكوين أأكرث فعالية يف تقدمي ادلمع ًل تغالتُس تغل اس  ونطاق بيئة تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت س 
مجعية ماليك العالمات التجارية ، و مقة س نوية للويبو مؤثمرات 2016و 2014قدت بني عايم ، عُ الكفاءات
 (MARQUES) الأوروبيني

2
، (ECTAمجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية )و  ،

 .(AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية )و 

ومل تكن تتعلق بنظام لهاي يف حد ذاته. ومل  ،لويبو كلكُأقميت من أأجل اقد  فعالياتمن هذه ال كثرياً نُدرك أأن و  .73
ىل نظام له ل يرش اإ  ذكورة.فعاليات من الفعاليات املثالث اي عىل وجه التحديد اإ

/ تكوين كفاءاتمن أأجل  2014/15ثنائية ضعت لل اليت وُ أأو خطة العمل  وفامي يتعلق خبطة العمل الس نوية .74
م اخلربة واملعلومات فامي يتعلق مبجاهل قدِّ لهاي هو مُ جسل لأن  الإدارة بأأنه نظراً رّدت تدريب موظفني داخليني، 

ن أأنشطة   ،مثل املاكتب أأو الأاكدميية ،موجودة أأكرث يف خطط الوحدات الأخرىتكوين الكفاءات احملدد، فاإ
ذا اكن يتاغي اإرشاك جسل لهاي أأم ل. وعادة ما تُ  املسؤوةل عن تتس يق الردود عىل هذه الطلبات والبّت  غ بلِّ فامي اإ

، ولكن قد حيدث طلب غري القادمانينتني القادمة أأو الس   لس نةيف الهاي بأأنشطهتا املتوقعة جسل  الوحدات هذه
 عام واحد. يف غضون ماوقع أأيضاً 

م قمية أأكرب نعتقد أأن حنن و  .75 ص لتكوين الكفاءات يف نظام لهاي من شأأنه أأن يُقّدِ وجود برانمج ُمخصَّ
 .املصاحل حصابلأ 

يف املس تقال، ل س امي يف ضوء بشأأن تكوين الكفاءات  لهاي صة بنظامخاوضع خطة معل مزية وقالت الإدارة  .76
الوظيفة نظرًا لأهنا ليست ، تكوين الكفاءات". وأأضافوا أأن خطة مؤرش الأداء "اس تخدام أأفضل وأأوسع نطاقاً 

                                                
2
 ها.نفاذاإ حمية حقوق امللكية الفكرية و معنية ابملساعدة عىل منظمة غري رحبية يه  (MARQUESالعالمات التجارية الأوروبيني )مجعية ماليك  
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ذ جيب أأولً الأساس ية لنظام لهاي، س تكون طويةل الأجل جداً  سع حتقيق الأولوايت الأساس ية يف جمال التو  ، اإ
تكوين الكفاءات ن اس تكشاف خطة أأ اجلغرايف، وتثبيت العملية، وتطوير تكنولوجيا املعلومات. عالوة عىل 

ىل  س يحتا  أأيضاً  سؤوليات وف يلزم أأن تتاقل امل )س ةالطلب"( وهيلكيعند "التقدمي )لن يكون  يةثقاف تغيريات اإ
ىل نظام لهاي( معيقة عىل نطاق املو   املنظمة.وارد من برامج أأخرى اإ

 8التوصية 

دة لتكوين الكفاءات خالل الثنائية فامي يتعلق بنظام لهاي ومن أأجل أأحصاب تنظر يف وضع ميكن لالإدارة أأن  خطة معل ُمحدَّ
 .الثنائيةاليت تزتامن مع مزيانية املصاحل ال خرين من خالل تالمحها مع خطة الويبو لتكوين الكفاءات 

 قالت الإدارة التوصية.و  .77

 يف الوقت املناسب الطلبات ادلولية للتسجيالت الصناعية معاجلة

يداع  1960ووثيقة  1999وثيقة لدت الالحئة التنفيذية املشرتكة حدَّ  .78 لتفاق لهاي الأحاكم والرشوط اليت حتمك اإ
يداع . وجيوز معاجلتهطلب و  ما من خالل واَّجة الإيداع الإلكرتوين دلى  طلب دويل ماارشةً اإ املكاب ادلويل اإ
ما  اس تالمه، للتأأكد من اماثاهل لالإطار القانوين لنظام لهاي. فور ، بفحص الطلب . ويقوم املكاب ادلويلياً ورق واإ
أأما يف حاةل عدم اماثال املكاب ادلويل يف السجل ادلويل. دّونه لتكل املتطلبات، يُ يف حاةل اماثال الطلب و

ىل مُ  خطاب "رسل املكاب ادلويللمتطلبات املنطبقة، يُ ل الطلب ادلويل  ايه الطلب ودع خمالفة" اإ جراء داعيًا اإ ىل اإ اإ
الالحئة من ( 3)14( و1)14لنحو املنصوص عليه يف القاعدة التصحيحات املطلوبة يف غضون ثالثة أأشهر عىل ا

ال الفاحص عند اس تالمه. ويف حاةل من التحليل من قِ  الطلب مزيداً  رد ُمودعتطلب ي التنفيذية املشرتكة. وقد 
لهياعدم تص  يف غضون املهةل  ،1999)ب( من وثيقة (2)8يف املادة  حي  خمالفة ما، خبالف اخملالفات املشار اإ

لهيا، يُ  هذا الطلب، ص فامي خي تفعاملكاب ادلويل أأي رسوم دُ رد يجيب أأن ، و مرتواكً عترب الطلب ادلويل املشار اإ
 لرمس الأسايس.معادل لبعد خصم مالغ 

طار زمين لس تكملول تنص الالحئة التنفيذية ا .79 تفاوت من مثَّ، الطلبات. و حفص  أأو لإجراء ملشرتكة عىل أأي اإ
ىل أأخرىحفص الطلبات  عندوقت املعاجلة  . وخالل الس نوات الثالث املاضية، اكن اجتاه الوقت من حاةل اإ
 كم ييل: الصحيحةالطلبات  معاجلةاملس تغرق يف 

تاليت  الصحيحةبات ل عدد الط   ُعوِلج 

من أأس بوع اإىل  من أأس بوعأأقل  الس نة
 أأس بوعني

من أأس بوعني اإىل 
 أأسابيع 3

أأسابيع  3من 
 أأسابيع 4اإىل 

 اجملموع أأسابيع 4أأكرث من 

2013 488 (30)% 719 (45)% 175 (11)% 69 (4)% 156 (10)% 607 1 

2014 778 (44)% 675 (38)% 157 (9)% 73 (4)% 85 (5)% 768 1 

2015 544 (25)% 933 (43)% 371 (17)% 140 (6)% 193 (9)% 181 2 

رقام  ىل اجملموعثمثل بني قوسني الواردة الأ  .التس بة املئوية ابلتس بة اإ

اخنفضت واحد أأقل من أأس بوع  ُعوجلت خاللاليت  الصحيحةالطلبات  نس بةأأعاله أأن الوارد ويتض  من اجلدول  .80
ىل  . وعالوة عىل ذكل، زاد عدد الطلبات اليت 2014يف املائة يف عام  44، مقابل 2015يف املائة يف عام  25اإ

ىل أأن معاجلة الطل . وأأشار ذكل2014بعام  مقارنةً  2015أأربعة أأسابيع يف عام ُعوجلت خالل أأكرث من   بات اإ
 .هل السابقام عابل أأطول مقارنةً  قد اس تغرقت وقااً  2015يف عام  الصحيحة
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املعاجلة املس تغرق يف وقت ال اكنأأنه يف حاةل معاجلة الطلبات اليت تنطوي عىل بعض اخملالفات، أأيضًا ولحظنا  .81
. ويف هذا الصحيحة اتبل ه الط اس تغرق ابكثري من الوقت اذلي كرب ( أأ دويناإىل اترخي الت الاس تالماترخي من )

ىل التالم الاس تمن املعاجلة )وقت الس ياق، مقنا بتحليل البياانت ووجدان أأن  يف  يوماً  120 من رثأأكاكن ( دويناإ
2016ويونيو  2014اس تلمها املكاب ادلويل بني يناير  ُمخاِلفة تطلبا 8 203من مكونة عينة 

3
م عىل ،  ويُقسَّ

ودع مُ اذلي اس تغرقه  وقتال يف مقابلاملكاب ادلويل، اس تغرقهتا املعاجلة من ِقال مجموع الأايم اليت النحو التايل 
 :يف الرد الطلب

حفص  عندالطلب(  يف مقابل الأايم اليت اس تغرقها ُمودعنظام لهاي )اس تغرقها أأايم املعاجلة اليت  التفاصيل
 .يوماً  120املس تغرق من اس تالهما اإىل تدويهنا عىل  وقتالاليت يزيد املُخاِلفة عينة من الطلبات 

21-120 121-200 201-300 301-400 400-528 

 6 10 49 123 631 عدد الطلبات

 1 1 6 15 77 التس بة املئوية

)من مرحةل خمالفًا  طلباً  39معاجلة املس تغرقة يف  حل الزمنيةاابملر كم مقنا بتحليل عينة من البياانت املتعلقة  .82
ىل مرحةل الت يف الفحص الأول بعد املس تغرقة حاةل، تراوحت الأايم  23(. ولحظنا أأنه يف دوينالاس تالم اإ
املكاب ادلويل ل ينطوي يقوم به . ومبا أأن الفحص اذلي يوماً  453و 22لطلبات ما بني اس تالم املكاب ادلويل ل 
، مما قد يؤثر عىل رضا املس تخدمني طويالً يبدو س تغرق الوقت امل هذا ، فاإن ممياعىل حفص موضوعي للتص
طار زمين مُ وجود نرى أأن ذلكل وجاذبية نظام لهاي. و  الطلبات ادلولية قد جيلب مزيداً بوضوح لفحص د حدَّ اإ
 الطلبات.معاجلة من املساءةل والرسعة يف 

ىل  91 من الطلباتودعو حاةل، اس تغرق م 39حاةل من أأصل  17أأنه يف  ةأأظهر حتليل العينكم  .83 يف  يوماً  512اإ
خطار " خطار اخملالفة الطلبات ابلدعي و ". وهكذا، مس  املكاب ادلويل ملاخملالفةالرد عىل اإ  حىت بعدرد عىل اإ

، فاإن من الأفرادالطلبات مناسب ملودعي ثالثة أأشهر. ورمغ أأن هذا الهنج املتسام   ة البالغةاحملددانقضاء املهةل 
نفاذ  سلبياً  أأثراً هل  ىل اإ  لأحاكم التخيل عن الطلبات. فعيلعىل رسعة معاجلة الطلبات، وحيتا  اإ

من  تطلب مزيداً ت قد فاإن هذه التصويبات ، رضوريةتصويبات حيامن يقرتح املكاب ادلويل  وذكرت الإدارة أأن .84
لزام الإطار القانوين ل يوجد، مبقاىضال الفاحص. والتحليل من قِ  بتجميع مجيع اخملالفات يف دعوة واحدة. ، أأي اإ

. ةواَّجة الإيداع الإلكرتونيجملرد اخابار أأفراد من ِقال الطلبات غري اجلادة  عدد منأأيضًا م دِّ وعالوة عىل ذكل، قُ 
 من الالحئة التنفيذية املشرتكة للسمح للمكاب ادلويل بأأن يدعو أأولً  14القاعدة ل عدَّ وملواَّجة ذكل، سوف تُ 

ىل أأن يدفع عىل الأقل الطلب  ودعمُ  ل املس تحق عن تصممي واحد قاللرمس الأسايس  عادلاملبلغ املاإ
 .الفحص ماارشة

 9التوصية 

طار زمين لفحص الطلبات ومعاجلهتا من قِ ميكن لالإدارة أأن  "1" مزيد من تحقيق ال املكاب ادلويل ل تنظر يف وضع اإ
 املساءةل والرسعة يف النظام.

دارة أأن تنظر يف الإ ميكن و  "2" هدار املوارد والوقت من أأجل لأحاكم التخيل عن الطلبات  الفعيلنفاذ لالإ يف تفادي اإ
 .جادةطلبات غري 

                                                
3
الالحئة ( من 3)14لتصحي  خمالفة مبوجب القاعدة همةل الأشهر الثالثة اليت تُمن  راعاة الوقت الالزم للفحص و مل يوماً  120مت جتاهل احلالت اليت تقل عن  

 ة.كاملشرت  التنفيذية
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 .نيت الإدارة التوصيتوقال .85

 الصناعيةللتصاممي رفض التسجيالت ادلولية 

ل ميكنه رفض الطلب ذلكل (، ومثالً التصممي جدة من للتحقق ل يضطلع املكاب ادلويل بأأي حفص موضوعي ) .86
 بناء عىل أأس باب موضوعية.

، وتقارص احلقوق عىل دون غريها من صالحيات املاكتب الوطنية أأو الإقلمييةمن عدمه ول يزال قرار من  امحلاية  .87
ذا اكن التسجيل نة أأن ترفض من  امحلاية لتسجيل دويل عيَّ اخاصاص السلطة املاحنة. وميكن للماكتب املُ  خيضع اإ

 ل يس تويف املعايري الالزمة، مثل اجلدة، عىل النحو احملدد يف القوانني الوطنية.وحيامن  لعرتاض من الغري

ىل  2013من نظام لهاي يف الس نوات الأربع الأخرية ) اتلقاه اليتض الت الرفحل وعرضت دراسة   .88 اإ
 ( املوقف التايل:2016 أأكتوبر

 أأكتوبر( 31)حىت  2016 2015 2014 2013 

 1 506 203 152 119 عدد حالت الرفض

 ل يوجد 4 111 2 924 2 990 باتل عدد الط 

 لحظنا ما ييل:و .89

ىل عام  2013عام  منيف الفرتة  "1" ذ بلغ زاد، 2015اإ يف  71 ت نسباهعدد حالت الرفض زايدة كبرية، اإ
ىل  119)من  2013بعام  مقارنةً  2015يف عام  املائة تقريباً   (.203اإ

ىل عام  2015من عام ويف الفرتة  "2"  1 303 مبقدار جفأأة عدد حالت الرفض زادأأكتوبر(،  31)حىت  2016اإ
 عدد احلالت يفب يف املائة مقارنةً  642اكنت  2016 أأشهر من عام 10أأن الزايدة يف  ، أأيْ تحال
 بأأمكهل. 2015عام  

ىل عام 2011عام الفرتة من ل الوخ "3"  55بتس بة تراوحت من ، اكنت مرص وسوراي يف القمة، 2013 اإ
مريكية يف لأ ايت املتحدة امع انضمم مجهورية كوراي والياابن والوللكن . من مجموع حالت الرفض يف املائة 70 اإىل

يف املائة من حالت الرفض  94تشلك عىل حنو ترامكي ن ل  ثة اال، أأصبحت هذه البدلان الث2015و 2014عايم 
 )حىت شهر أأكتوبر(. 2016يف عام 

جراءات عالجية عىل النحو التايل. أأيضاً  ونتخذي و  ،لمشلكةل  احليوية يمهيةالأ  وندركي موأأكدت الإدارة أأهن .90  اإ

  خطارات الرفض، مبا يف ذكل دراسة مقارنة بشأأن  ابلفعل دراسةً ري جيُ الشعبة القانونية يف املتعاقد الفردي اكن لتحليل اإ
كاب امل و  ،ومكاب الياابن للرباءات ،أأس باب الرفض من جانب مكاب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

بل التخفيف من خماطر س ُ تُس تكشف ، س خصائص تُكتشف أأو حُتلَّل أأي اجتاهات أأوكوري للملكية الفكرية. وحاملا ال
 تكل املاكتب.من جانب رفض ال

 الولايت املتحدة الكوري للملكية الفكرية، ومكاب  كابامل و ، بعد مفاوضات مكثفة مع ممثيل مكاب الياابن للرباءات
وادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية  ،فييت انمواملكاب الوطين للملكية الفكرية يف  ،للرباءات والعالمات التجارية

خالت من ماكتب الفحص اعن مد فضالً  ،املكاب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية، و الفكرية
طار نظام لهاي ومناقشات يف  ُ ادلورة اخلامسة للفريق العامل املعين بنظام لهاي، الأخرى يف اإ يف أأغسطس  ترش ن
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رشادات 2016 اإ
4
طار  ةحصااكتب الفمن جانب املرفض اللتخفيف من خماطر عىل ادة مس تخديم نظام لهاي ملساع  يف اإ

 نظام لهاي.

الرفض يف تقليل س يل من  مهنمكِّ ن يف وضع يُ نوكو يخلطوات املذكورة أأعاله، س  ا بسبب م،ورأأت الإدارة أأهن .91
 –ليس مواَّجة و  –ميكن أأن "يساعد عىل منع اكن أأن املكاب ادلويل بالإدارة سلّمت املس تقال. ومع ذكل، 

 ".حمدودة جداً  أأهلية نطاقيف قدمي توجهيات تالرفض احملمتةل لأس باب موضوعية من خالل  حالت

جراء يف الوقت املناسب بشأأن قرارات الرفض الواردة قد  .92 لهيا عىل ولحظنا أأنه يف حني أأن مسأأةل اتاذ اإ ُأشري اإ
(، فاإن املسأأةل كلك، 31.0025.006لربانمج )مرجع اخملاطر اخلاص ابل اخملاطر خملاطر يف جسأأهنا أأحد جمالت ا
ذا مُس ا مع ما يصاحهب ثار بشلك غري ماارش من خالل ، تُ رادع  لها ابلس مترار دون من خطر عىل مسعة املنظمة، اإ

املتطلبات دة ، "زاي31.0023.001النظام )مرجع اخملاطر نطاق بتوس يع  ةسهوةل الاس تخدام املرتبطضياع خطر 
لهيا عىل أأهنا تشلك خطرًا يف حد اخلاصة ابلبدلان تقوض قمية نظام لهاي"( ولكن  .ذاهتا مل يرُش اإ

 10التوصية 

يف مجملها،  اً خطر عىل أأهنا تشلك ادلولية لتسجيالت مسأأةل رفض املاكتب الوطنية ل الإشارة اإىل تنظر يف ميكن لالإدارة أأن  "1"
 .أأيضاً  املنظمة مسعةنظام لهاي و  مسعةلتأأثريها احملمتل عىل  نظراً 

دارة أأن و  "2" حل اعن طريق اإرشاك مجيع أأحصاب املصا الأمر دور دقيق واستاايق يف هذالاضطالع بتنظر يف ميكن لالإ
 موضوعية.أأس باب اليت تستند اإىل العدد املزتايد من حالت الرفض اً حمدوداً يف تقليل دورلأن لها اء، بشلك بنّ 

 .نيقالت الإدارة التوصيتو  .93

 الإدارة املالية

 2014/15ثنائيتني بيان ابملزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت والنفقات خالل ال التايل يرد يف اجلدول  .94
 فامي يتعلق بنظام لهاي: 2016/17و

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 النفقات بعد التحويالتاملزيانية  املزيانية املعمتدة البند الس نة

 %(88) 6 079 %(86) 6 281 %(82) 6 242 موارد املوظفني 2014/15

 %(12) 831 %(14) 1 022 (%18) 1 346 خالف موارد املوظفني

 6 909 7 302 7 587 اجملموع

2016/17 

 18)اعتبارا من 
 (2016أأكتوبر 

 %(85) 2 542 %(85) 7 171 %(82) 6 226 موارد املوظفني

 %(15) 434 %(15) 1 308 %(18) 1 346 خالف موارد املوظفني

 2 976 8 479 7 572 اجملموع

رقام  ىل بني قوسني ثمثل التس بة املئوية الواردة الأ  مجموع النفقات يف تكل الس نة.ابلتس بة اإ

                                                
4
عداد التُسخ وتقدميها لتاليف حالت الرفض احملمتةل من قال املاكتب الفاحصة بسبب عدم كفاية الكشف عن تصممي صناع   يالإرشادات اخلاصة ابإ
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عىل موارد  لنظام لهاياخملصصة يف املائة من مجموع موارد املزيانية  88نفق ، أُ 2014/15الثنائية خالل و  .95
نفاق ملاملوظفني. و  نظام ب  يف املائة مقارنةً  12يف املائة و 23بتس بة أأعىل وارد املزيانية عىل املوظفني اكن هذا الإ

يف املائة من موارد املزيانية  85ُأنفق مدريد ولش بونة عىل التوايل. وابملثل،  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم
يف  18يف املائة و 26نسبهتا زايدة ب، 2016/17الثنائية شهر العرشة الأوىل من عىل موارد املوظفني خالل الأ 

 لش بونة عىل التوايل.و مدريد نظايم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و نظام ب  املائة مقارنةً 

96.  ُ ىل أأن موارد املزيانية امل التس بة  هذهملوارد املوظفني. و ُكّرِست اإىل حد بعيد صة لنظام لهاي خصَّ ويشري ذكل اإ
نفاق عىل موارد املوظفني قد تؤثر ابلأهداف  معالً  لبنود أأخرى هممةعىل تصيص املزيانية  سلباً  املرتفعة من الإ

العامل خار   أأحناء مناطق غري مس تغةل يف بقيةيف التوسع اجلغرايف  يُعرق لقد فالنظام. نطاق املوضوعة لتوس يع 
ذا مل لأ والياابن واملنظمة امريكية لأ ايت املتحدة الأأورواب والو  ص مزيد من مواردصَّ خيُ فريقية للملكية الفكرية اإ
ذا مل تُعال ج ملوظفني، ا خالف  النظامية املتعلقة ابلتأأخر يف حتديث نظام تكنولوجيا املعلومات. املسائلبعض واإ

نفاق عىل موارد رّدت و  .97 ىل التأأخر يف تطو  يرجعاملوظفني خالف الإدارة بأأن اخنفاض الإ ير نظام تكنولوجيا اإ
طالقهاتعذر تعمتد عىل نرشه اليت  اتعواملعلومات اجلديد لأن املرش  ىل و  ،اإ  املساعيتأأجيل عدد من يرجع اإ

معليات من  أأن عدداً  كر أأيضاً . وذُ حبالت الانضمم الرئيس ية وادلراسات القانونية فامي يتعلقالإعالمية أأو  يةالرتوجي 
ؤقاة لصاحل جسل لهاي جعل من غري الرضوري العودة اإىل الاس تعانة مبصادر أأو التعيينات ادلاخلية امل النقل
 املوظفني.وخالف ملوظفني التوازن يف اس تخدام املزيانية بني ازايدة اخاالل من مثَّ و  ،خارجية

لتوسع اجلغرايف ااملوظفني من أأجل حتقيق أأهداف خالف ونرى أأنه اكن يتاغي التشديد عىل اس تخدام موارد  .98
 لهاي.لنظام 

 11التوصية 

لنفقات غري املتعلقة ل تنظر يف معاجلة الاخاالل يف تصيص املوارد عن طريق تصيص مزيد من املوارد أأن الإدارة ميكن ل
 القانونية. واملساعيالتثقيف والتصال الإعالم و ابملوظفني مبا يف ذكل النفقات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والرتوجي و 

 التوصية.وقالت الإدارة  .99

 العجز املتكرر

ن  .100 يرادات املموةل ل الرسوم املتعلقة ابلطلبات ادلولية يه املصدر الرئييس اإ يف  80حنو اليت تشمل نظام لهاي لالإ
يراداتاملائة من  كم يتض   ،الرسوم غري اكفية لتغطية نفقات احتاد لهاي ه قد ثبت أأننظام لهاي. ولحظنا أأن اإ

 من اجلدول التايل:

 غ بأ لف الفرناكت السويرسية(لا)املب



A/PBC/27/3 
29 
 

 العجز كتس بة مئوية من الأرابح 

 2011س نة   

  الإيرادات

260 3 

 

 

83.46 

 2 954 الرسوم

يراد خبالف الرسوم  306 اإ

 5 981 املرصوفات

 2 721 العجز

 2012س نة   

  الإيرادات

442 3 

 

 

99.13 

 3 083 الرسوم

يراد خبالف الرسوم  359 اإ

 6 854 املرصوفات

 3 412 العجز

 2013س نة   

  الإيرادات

531 4 

 

 

67.79 

 3 215 الرسوم

يراد خبالف الرسوم  1 316 اإ

 7 603 املرصوفات

 3 072 العجز

 2014س نة   

  الإيرادات

927 3 

 

 

86.45 

 3 196 الرسوم

يراد خبالف الرسوم  731 اإ

 7 322 املرصوفات

 3 395 العجز

 2015س نة   

  الإيرادات

034 5 

 

 

39.27 

 4 043 الرسوم

يراد خبالف الرسوم  991 اإ

 7 011 املرصوفات

 1 977 العجز
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. يسري عىل منط اثبت العجز كتس بة مئوية من الإيراداتكن ولحظنا أأنه خالل الس نوات امخلس املاضية، مل ي .101
يراداتهمن  يف املائة 39.27، اكن جعز احتاد لهاي يبلغ 2015في عام ف مقارنًة  ملحوظاً  ميثل حتس ناً اكن ، وهو ما اإ
يرادات عام  يف املائة 86.45عجزه يف العام السابق اذلي بلغ ب  .2014من اإ

دخال قد  املكاب ادلويلاكن و  .102 اقرتح، يف ادلورة اخلامسة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي، اإ
ىل ( 2015 نومفربيف الفريق العامل )خلص الأسايس أأو رمس أأسايس مرتبط ابلتعيني. و زايدة اثبتة يف الرمس  أأن اإ

هيلك رسوم  بشأأنتعليقات الفريق العامل وتعلاميته، س يقدم سيناريوهات مفصةل املكاب ادلويل، بناًء عىل 
رسوم مل يقرتح أأي هيلك املكاب ادلويل . ولحظنا أأن مس تدام يك يناقشها الفريق العامل يف دورته السادسة

ن املناقشات اكنت للفريق العامل، بل ادلورة السادسة مس تدام يف  من  14قاعدة تعديل البشأأن يف الغالب اإ
كمل املس تحق عن الالحئة التنفيذية املشرتكة لضمن دفع الرمس الأسايس عىل الأقل  الفحص تصممي واحد قال اإ

عىل مدى الس نوات العرشين املاضية رمغ أأن بال تغيري  جديدورمس الت ظل الرمس الأسايسهكذا . و الشلكي
طار هيلك الرسوم املايل عجزالمن  ابس مترار نظام لهاي قد عاىن ، ومل يتوقع كبري الاقاصاديني وجود فائض يف اإ

 .2019احلايل حىت حبلول عام 

ىل اً ت الإدارة بأأنه نظر وردّ  .103 ىل تقرَّ فقد ، شديد تميينطابع من  الرسوم تنقي معلية ما تتسم به  اإ ر وقف العملية اإ
فرنك يون مل  3.9احتاد لهاي قدره يف جعز حدوث جلنة الربانمج واملزيانية وقع أأن يس تقر النظام نفسه. وتت

يف  الرمس الأسايسغيري مناقشة ت  تتسببالإدارة تىش من أأن اكنت . و 2016/17تقريبًا يف الثنائية سويرسي 
الرسوم يف الس نوات العرشين  غيريتويف املس تخدمني اجلدد. وفامي يتعلق بعدم ت  يفدعاية سلبية ل لزوم لها و

التصممي توفر مث  2012من عام  توفر التصممي الأورويب غري املسجل اعتباراً اإىل  املاضية، ذكرت الإدارة أأنه نظراً 
 الأن هذين النظامني وفر فقد قدرته التنافس ية قد نظام لهاي فاإن ، 2013من عام  اعتباراً  ملسجلاالأورويب 
 الاحتاد الأورويب. يف ش ىت أأحناءامحلاية 

ننا العامل املتغري، هذا تعقيدات رمغ تقديران ل و  .104 س ياسة قابةل أأو  نرى أأن من الرضوري ال ن وضع اسرتاتيجيةفاإ
 ولتقليص العجز املتكرر. ذاتياً  للتنفيذ يف أأقرب وقت ممكن جلعل نظام لهاي مكافياً 

 12التوصية 

لتغلب عىل ل و  ذاتياً  تنظر يف وضع اسرتاتيجية قابةل للتنفيذ يف وقت ماكر جلعل نظام لهاي مكافياً أأن الإدارة ميكن ل "1"
 العجز املتكرر.

دارة ميكن لو  "2" عادة النظر يف هيلك الرسوم احلايل بصورة يدعو اإىل مجعية احتاد لهاي يف اقرتاح تقدمي تنظر يف أأن الإ اإ
دخال تغيري   الاكتفاء اذلايت لحتاد لهاي.لتحقيق  تدرجييةات دورية، مع اإ

 .نيوقالت الإدارة التوصيت .105

 دارة املوارد البرشيةاإ 

توجد ثالثة . ويف الوقت الراهن، 2010/11الثنائية لهاي خالل -لش بونة-نظام مدريدعن نظام لهاي انفصل  .106
الإعالم قسم خدمات العمليات، و قسم ، و أأل ويه قسم الشؤون القانونيةنظام لهاي، تدم أأقسام وظيفية 
 املاضية: الس نوات الثالث ارعدد املوظفني يف الأقسام الثالثة عىل مديرد يف اجلدول التايل والرتوجي. و 
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 2014 2015 2016 

 غري دامئ دامئ غري دامئ دامئ غري دامئ دامئ 

 1 3 2 2  2 ةالقانونيالشؤون 

 4 6 3 5 1 5 خدمات العلميات

 1 4 1 4 1 4 والرتوجيالإعالم 

 6 13 6 11 2 11 نظام لهاي

لهيم  وجيري تعيني املوظفني ونقلهم .107 س ناد الوظائف اإ دارة املوارد البرشية. ولتقيمي  يف الويبو مركزايً أأو اإ من خالل اإ
د فهيا العمليات دَّ تخطيط للقوة العامةل حتُ بشأأن ال  ماطلبات لك جناح وظيفي، وضعت الويبو ماادئ توجهيية

ملبادئ التوجهيية، من املتوقع أأن يقوم نظام لهاي لهذه ا . ووفقاً تطلبات اخلاصة ابلثنائيةاملتعلقة بتخطيط امل 
جراء "حتليل ثغرات" حسب الأصول، و الية بتحليل ماطلباته اخلاصة، وتقيمي قدراته احل املزيد من تطيط بعد اإ
ن وجدت،  عداد يف ماطلبات املوارد البرشية، اإ الاعامتدات در  تُ . و للثنائيةالربانمج واملزيانية  وثيقةوقت اإ

 ة"ثغر ال "الإجراءات الالزمة لسد تُتخذ أأيضًا ، و مالمئعىل حنو  يف وثيقة الربانمج واملزيانية املناس بة املقررة
 ة العامة.يعتبارات الإدار الا حسباملتوقعة، 

من بني  اكن دامئاً فقد ول لوثيقة جنيف، الصناعية خيضع ال ن يف املقام الأ تصاممي التسجيل ادلويل لل ولأن  .108
ىل نظام لهاي، فاإن  الشواغل السائدة للمنظمة أأنه مع ازدايد عدد الأعضاء وانضمم رشحية عريضة من البدلان اإ

ىل الصناعية يف ادلول الأعضاء تصاممي تنوع القوانني والإجراءات املتعلقة بتسجيل ال  جعل س يؤدي رويدًا رويدًا اإ
عدد الأعضاء فاإن زايدة  تظل جذابة للمس تخدمني. ومن مثَّ س يكون من الصعب أأن عقدة للغاية و ثيقة جنيف مو 

 يتناوليف الواقع، ونظام لهاي.  يف خنق ابلفعلتتسبب ، قد للنظام الرئيس ية فهداالأ أأحد  ويه، عن حد معني
 :حاسمً رب هذا الربانمج اذلي اعتُ ل هذه املسأأةل اخلطر الوحيد يف جسل اخملاطر الأخري 

ىل رؤية البدلان اجلديدة املنضمة حتتا  " ، يفقد النظام سهوةل الاس تعملوحينئذ . تُؤخذ يف الاعتبار قوانيهنا املوضوعيةاإ
يداع ليني لاحمل والكء الن اس تخدام واملس تخدم ويفضل  ".ماارشةالإ

عىل حنو شامل ويف  عاجل بعدُ تُ  "، فاإن املسأأةل ملحر خطر "عىل أأنه كر أأعاله ما ذُ الإشارة اإىل ولحظنا أأنه رمغ  .109
لفطنة القانونية اب ممتتعاً الوقت املناسب. ولتجنب سيناريو احللقة املغلقة، من الرضوري أأن يظل نظام لهاي 

بقاء النظام جمهزاً أأن يس متر التعقيدات القانونية بسهوةل وبرسعة، و  حللالالزمة  مزيد من ادلول  لستيعاب يف اإ
 عىل النظام. تصب  القيود القانونية عبئاً أأن  دون داخل نطاقه الأعضاء

. ولحظنا أأن ةالقانونيعىل النظر يف مجيع أأعمل نظام لهاي  يف الوقت احلارضيعكف قسم الشؤون القانونية و  .110
من كبرية الثالث املاضية، وأأن هناك نس بة  الس نوات ارمل يزد عىل مد قسم الشؤون القانونيةعدد املوظفني يف 

 قسم الشؤون القانونيةرئيس مل يظل عىل حاهل خالل تكل الفرتة سوى  ،الواقعيف . واملثبتني غرياملوظفني 
ىل قسم الشؤون القانونية يف عام لقانوين نُ سؤول اامل  منصبأأن  . ولحظنا أأيضاً واحدوموظف دامئ  . 2015قل اإ

أأنظمة التسجيل ادلويل حىت ذكل بنظام لهاي ول أأي خربة معلية احااكك سابق ب أأي لشخص املنقول ومل يكن ل 
ه يف عام اتدراسة مصطلحات نظام لهاي وتعقيديف شاغل الوظيفة  اكن جيب أأن يتعمقاحلني. وبناء عىل ذكل، 

ىل عدم مواءمة قوانني التص اً طار زمين. ونظر أأقرب اإ النظام يف أأمه احاياجات مما تناىف مع ، 2016  ةممي الصناعيااإ
قلمييةالوطني قسم يف املرحش املثايل لشغل وظيفة تعقيد نظام لهاي، عىل النحو املبني أأعاله، فاإن وزايدة  ة/الإ

يف  ربة معليةاليت يُفضل أأن تكون مصحوبة خبجموعة حمددة من املهارات جيب أأن يمتتع مب الشؤون القانونية
يداعات ال  جراءاهتالصناعية تصاممي اإ قل  أأوسواء يف القطاع اخلاص أأو يف مكاب وطين ا واإ  ميي.اإ
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الأطراف عىل نظام لهاي ومزاايه  عن منافعنرش معلومات فيعمل عىل قسم الإعالم والرتوجي يف نظام لهاي  أأما .111
احملمتلني. ولحظنا س تخدمني بني امل بتشاط لفائدة النظام فامي  الرتوجيعن  ، فضالً ماس تفساراهتالإجابة عن املهمتة و 

عىل الرمغ من  2014الس نوات الثالث الأخرية منذ عام  موظفي هذا القسم يف ه مل يطرأأ أأي تغيري عىلأأن
 التغيريات الكارية اليت حدثت يف معهل بسبب التوسع الأخري يف النظام.

مل يقم بأأي اقرتاح توظيف شامل يُوّضِ املتطلبات يف الرتبة الفنية والوظائف العامة يف ولحظنا أأن نظام لهاي  .112
ضافة ثالثة ابس تثناء . وخريةالس نوات امخلس الأ  من مجهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة الأمريكية فاحصني اإ
املوظفني  يفتُذكر يف قسم خدمات العمليات، مل حتدث أأي تغيريات  ،وحملل أأعمل معاونخاص يف تعيني مؤقت 

التوظيف للثنائية معل  طةة خباخلاصراسة ادل. كم أأن الس نوات الثالث الأخريةلأقسام عىل مدى ل تابعنيال 
شارة اإىل طلب زايدة املوارد البرشية، ابس تثناء وظيفة واحدة  2016/17الثنائية و  2014/15 مل تقدم أأي اإ
كن هناك أأي قانوين يف قسم الشؤون القانونية وفاحص يف دائرة العمليات، عىل أأسا  خمصص. ومل ي ملسؤول
تقاضيه املبادئ  اذلي نحوال ابلفعل، عىل وجودة املاملوارد رد املطلوبة و بني املواُموثَّق للفجوة املوجودة حتليل 

 العامةل. ةلقو لتخطيط ل التوجهيية ل 

خضعت وفامي يتعلق ابلتخطيط املس بق لزايدة املوارد البرشية يف نظام لهاي، ذكرت الإدارة أأن هذه املسائل قد  .113
رمغ عدم اإطالع . و 2016يف مار   ،لهاي" لنظام ويه "التصممي التنظمييأأل مكثف يف وثيقة داخلية، لبحث 

للتغريات العميقة اليت  أأكدت الإدارة أأنه نظراً لأن العمل علهيا ل يزال جاراًي،  ،مراجع احلساابت عىل هذه الوثيقة
ن أأي خطة الفحصلتوسع املفاجئ يف اخاصاص بسبب اطرأأت عىل معلها  ىل بياانت/استندت ، فاإ سابقة أأعمل اإ

ىل  عادة النظر فهيا عىل أأي حال. وأأشارت الإدارة اإ أأن تدبري الأمر مبوارد خالف املوظفني يف فئة اكن ل بد من اإ
ىل عدم التدريب ادلاخيل  طلبته ادلول الأعضاء. وذكرت الإدارة أأنه ل  وفقًا ملاعدد املوظفني  زايدةوالزماةل يرجع اإ

خربة معلية يف مسائل  ع بكفاءات يف اجملال القانوين، ول يوجد أأحد ذوالرتوجي والإعالم يمتتيف قسم أأحد يوجد 
 يف قسم الإعالم والرتوجي.همارات الويب نقص يف  أأيضاً يوجد . واكن يف قسم الشؤون القانونية القانون املوضوعي

ىل أأن نظام لهاي قد تشعب من نظام مدريد اً نظر و  ،س بقما يف ضوء و .114 مخس  منذ أأكرث منلهاي -لش بونة-اإ
جراء تقيمي شامل مل هناك حاجة اإىل  نرى أأن ،س نوات توسطة امل  الأخرىتطلبات فضاًل عن امل ، عاجةلالتطلباته اإ
 الأجل.

 13التوصية 

تنظر يف وضع خطة شامةل بشأأن الاسرتاتيجيات القصرية الأجل واملتوسطة الأجل والطويةل الأجل لإدارة ميكن لالإدارة أأن 
 .متطلباتوتوقع لل ثغرات اإىل حتليل مناسب لل  لهاي استناداً املوارد البرشية لنظام 

 وقالت الإدارة التوصية. .115

 خدمات دمع تكنولوجيا املعلومات

( برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات هبدف تقليل اخملاطر التشغيلية اإىل 2008يف عام املكاب ادلويل ) أأطلق .116
( اذلي يعمل باكمل طاقاه، DIRIS)التصاممي ادلولية نظام معلومات جسالت والاس تفادة من مزااي ، أأدىن حد

 تصل اإىل حدهالها أأن  اليت اكن مقرراً أأرقام الواثئق املتسلسةل دوين وتعزيز قدرة بعض احلقول الرئيس ية عىل ت
نظام معلومات جسالت ل املرشوع واملرشوع الأكرب هذا . ومت امجلع بني التصممي الأصيلاذلي فرضه ، الأقىص
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(MIRIS)لية مدريد ادلو 
5

من املقرر أأن اكن و  ،عىل ثالث مراحلتنفيذ الك املرشوعني التخطيط ل  ى، حيث جر 
 .2010/11ثنائية حبلول ال  يكمتال

قال مليون فرنك سويرسي من  10.804مليون فرنك سويرسي للمرشوع ) 13.804وثمت املوافقة عىل مالغ  .117
، بلغت النفقات 2015 ومجعية احتاد لهاي(. ويف يوليماليني فرنك سويرسي من قال  3مجعية احتاد مدريد و
 يف املائة من مزيانية املرشوع. 98 مليون فرنك سويرسي، أأيْ  13.527الفعلية للمرشوع 

ىل املشالك اً . ونظر 2013يف يونيو قد اكمتلت املرحةل الأوىل من املرشوع اكنت و  .118 تكل املرحةل، ظهرت يف اليت  تاإ
ُ ال . واكن والثالثةالثانية  تنيالأصلي  تنيرحل قررت الويبو امجلع بني امل لتارخي امل لإثمام املرحةل الثانية اجلديدة من  عدَّ

جراءات تقدمي العطاءات، مت تعليق مرشوع لكن . و 2014الربانمج هو يونيو  نظام معلومات بعد الانهتاء من اإ
ىل اتفاق لهاي. و دول أأعضاء جدياملتوقع من قال  نضمم، نظرًا لالجسالت التصاممي ادلولية التقليل من أأجل دة اإ

ىل أأدىن حد، قررت الويبو  يةاطر التشغيل اخملمن  هم مع موارد التمنية ادلاخلية الوظيفي امل حايا  هذا الاتلبية اإ
 ، واس تئناف معلية التحويل التقين يف وقت لحق.DMAPSنظام ماارشة داخل 

الصناعية" يف دورته للتصاممي وتوقع "الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل  .119
 (DIRIS)معلومات جسالت التصاممي ادلولية نظام ل الاخابار الهنايئ  ىر أأن جيُ  2015اخلامسة يف ديسمرب 

 .2016رب حىت نومف هذا النظام ذنفّ يُ . ومع ذكل، مل 2016حبلول أأغسطس ونرشه 

ل المتهيدي لنظام يالتحو (، مع DIRIS)معلومات جسالت التصاممي ادلولية نظام تسلمي وذكرت الإدارة أأنه رمغ  .120
DMAPS ، ىل املكاب ادلويل، فقد ىل املنصة الربجمية اجلديدة  DMAPSلتحويل الفعيل لنظام مت تعليق ااإ اإ

. وأأضافت الإدارة أأن التأأخر يف اس تخدام النظام وقاوهلاخابار لإجراء الالزمة بسبب عدم توفر املوارد ادلاخلية 
لوحدات الإضافية ملعاجلة ماطلبات النظام اجلديد ستاطلب ولكن اسفر ماارشة عن جتاوز التاكليف، ي التنفيذ لن 

ضافياً  ثمويالً   .اإ

( من املرشوع الأكرب DIRIS)نظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية ب اخلاص ولحظنا أأن أأهداف اجلزء  .121
ىل اس مترار أأدى ابلاكمل فامي يتعلق مبتطلبات نظام لهاي، مما  هاحتقيق تعذر تكنولوجيا املعلومات لتحديث  اإ

اإىل  شري أأيضاً ت بداية املرشوع. و  ذحىت بعد مرور مثاين س نوات من ايل،احملدود احل DMAPSالاعامتد عىل نظام 
مثاين س نوات. وبناء عىل لأهنا ُحّددت قال  خدمنيمبتطلبات املس تيفي رمبا مل يعد  DMAPSأأن تصممي نظام 

عادة النظر يف توجد ذكل،  ىل اإ ىل و  DMAPSمالءمة نظام مدى حاجة اإ وضع اسرتاتيجية طويةل الأجل اإ
 درجة ادلقة والصيانة.زايدة مثل  ،التحسينات الالزمةشمل لتكنولوجيا املعلومات ت 
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درجة ادلقة زايدة وضع اسرتاتيجية طويةل الأجل لتكنولوجيا املعلومات تشمل التحسينات الالزمة مثل  يفتنظر ميكن لالإدارة أأن 
يف ضوء  (،DIRISدر هبا أأن تعيد النظر يف مدى مالءمة نظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية )جيورمبا والصيانة. 

 ماطلبات املس تخدم املعارص.

 وقالت الإدارة التوصية. .122

                                                
5
 .2016مار  بدا اس تخدامه يف  
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 عمالءخدمة ال

مة يف "مساعدة موثوقة وقيّ  يتلقى معالؤمه دامئاً بأأن  2015دمة العمالء الصادر يف مار  الويبو خلد ميثاق عِ ي   .123
ىلالوقت املناسب وبطريقة همنية".   وي ِعد امليثاق أأيضًا بأأن تنظر الويبو، حيامن يواجه العمالء أأي مشلكة، اإ

دراسات اس تقصائية منتظمة بشأأن رضا ، وأأن جُتري هتالتحسني خدماعىل أأهنا فرصة الاقرتاحات والشاكوى 
الاسرتاتيجي الويبو . ويامتىش ذكل مع هدف هذه ادلراسات الاس تقصائيةنتاجئ أأن تُطلع العمالء عىل و  ،العمالء
 .2015-2010اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل للفرتة يف الثامن 

 ،)املاكتب القطريةمن اجملمتع ادلويل  تعليقاتال و  ءراتلقي ال  ل تعقيبات أأي نظام ميتكل ومل يكن نظام لهاي  .124
ذااإصالحية تاذ تدابري لو ،(اإخلوالأطراف املتعاقدة،  ،والأفراد . وعالوة عىل ذكل، مل يكن الأمر لزم مناس بة اإ

 ومفربنحىت ال ن ) ،دة خلدمة العمالء، من أأجل حتسني رضا العمالءحدّ دلى نظام لهاي أأي اسرتاتيجية مُ 
2016.) 

اس تفسارات العمالء اليت قد ش ىت هو التطبيق املس تخدم لتتاع ( WINS)الاس تفسارات  لإبالغونظام الويبو  .125
لكرتوين أأو اس تفسارات متشورة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.  هاتفية تأأيت يف شلك ماكملات أأو رسائل بريد اإ

رمغ نظام الويبو لإبالغ الاس تفسارات مجموعة مس تخديم يف  ، مل يكن نظام لهاي مدجماً 2016من نومفرب  واعتباراً 
 .ذكل جيري النظر يفاكن أأنه 

ىل نظام لهاي. و  ويتلقى .126 أأظهرت قد قسم الإعالم والرتوجي يف نظام لهاي املاكملات والرسائل الإلكرتونية املوَّجة اإ
. حنو الزتايداجتاه وجود  2013منذ عام وردت عىل مدار الس نة  اليت الإلكرتوينالربيد ورسائل  املاكملات الهاتفية

مواَّجة هذا  عىلالهاتفية. وللمساعدة  ملس تخدمنيا"عامل واكةل" واحد مسؤول عن تلقي ماكملات يوجد واكن 
ص عدد املزتايد ابس مترار من املاكملات الهاتفية، ال يف عام وبدأأ اس تخدامه رمق هاتف عام فريد من نوعه ُخّصِ

لكرتوين ولالطالع الإ ربيد ات الهاتفية أأو رسائل الاكملاملتتاع ُمس تخدم حاليًا ل نظام   يوجد. ومع ذكل، ل2015
 لإبالغنظام الويبو عىل الرمغ من اتاذ تدابري لإدرا  نظام لهاي يف  ات،الاس تفسار الرد عىل عىل مدى رسعة 
قسم الإعالم دهما اليت يقدمات حتسني جودة اخل، مما سيساعد عىل 2017يف عام  (WINS)الاس تفسارات 

 والرتوجي.

يتوىل رسائل الربيد الإلكرتوين يف نظام لهاي. و  أأوالواردة الهاتفية املاكملات هناك نظام لتلقي  الإدارة أأنذكرت و  .127
ما  ،معاجلة رسائل الربيد الإلكرتوين الواردة يةأأحد املوظفني مسؤول  ما ابإ لرد علهيا اباإ أ خرين يف  ءرسالها اإىل زمالواإ

ماالقسم  ىل أأقسام أأخرىابإ  واإ من أأجل  تعقيبات اجلودةل  دحدَّ . ورمغ عدم وجود نظام مُ رد علهياالويبو لليف  حالهتا اإ
بداء أ رائه  ىل اإ رضا بشأأن اس تقصاء  2012جري يف عام والصعوابت اليت يواَّجها، فقد أُ دعوة اجملمتع ادلويل اإ

 .رضامن المرتفع عن مس توى هذا الاس تقصاء كشف و ، العمالء

دارة عىل مس توى فردي تحدث يف الغالب عن تفاعل ي  دمة العمالءالويبو خلميثاق نرى أأن حنن و  .128 بني العميل واإ
 ممتزياً  . وعالوة عىل ذكل، فاإن نظام لهاي، ابعتباره نظاماً ال راءوفر للمجمتع منصة مفاوحة لتبادل يول  ،الويبو

سةونرى أأن وجود اسرتاتيجية  من العمليات والتعقيدات. ته اخلاصةداخل الويبو، دليه مجموع  خلدمة العمالء  ُمكرَّ
 من رضا العمالء. اً مزيدحيقق من املتوقع أأن لتعقيبات اجلودة مع نظام 



A/PBC/27/3 
35 
 

 15التوصية 

ماكنيات تطوير اسرتاتيجية مُ ميكن لالإدارة أأن  لكرتوين بشأأن تعقيبات دة خلدمة العمالء مدعومة بنظام حدَّ تنظر يف اس تكشاف اإ اإ
ىل أأن احاياجات نظام لهاي. و لتلبية اجلودة  دارة أأن يمت تطوير النظام، اإ تنظر يف اإجراء اس تقصاءات منتظمة للعمالء، ميكن لالإ
 ، ملواصةل حتسني خدماهتا.ميثاق خدمة العمالءكر يف كم ذُ 

 قالت الإدارة التوصية.و  .129

 خدمات تعاقدية أأخرى

 معلومات أأساس ية

من  الاماثال الكً  مراجعةتضمن ت مؤسسات العليا ملراجعة احلساابت، املعايري ادلولية للمن  4000للمعيار  وفقاً  .130
والتفاقات ذات الصةل( و/أأو لواحئ )الالزتام ابملعايري الرمسية مثل القوانني والالاماثال للقواعد النظامية جوانب 

ذلكل  وفقاً  تجر قد العموميني(. و املالءمة )مراعاة املبادئ العامة اليت حتمك الإدارة املالية السلمية وسلوك املوظفني 
ذا اكنت أأنشطة الرشاء فامي خيمن أأجل خلدمات التعاقدية الأخرى امراجعة اماثال  ص اخلدمات التعاقدية تقيمي ما اإ

جراءاهتا املتبعة يف جمال املشرتايت وفقاً الأخرى قد جرت  . أأم ل ملمرسات الرشاء اجليدة ووفقاً  ،لس ياسة الويبو واإ
ن نت جراءاهتا املتبعة اجئ وتوصيات مراجعة احلساابت تتعلق مبسائل عدم الاماثال لس ياسة الويبو وذلكل فاإ يف واإ

 ملمرسات الرشاء اجليدة.و جمال املشرتايت 

فامي ييل ، اخرتان القطاعات الرئيس ية الأربعة التالية. و اخلدمات التعاقدية الأخرىومن بني س بعة قطاعات يف  .131
 :2016ديسمرب  31لس نوات الثالث املنهتية يف يف ااع من القطاعات الأربعة لك قط يفلنفقات املتكادة ا

 النفقات )مباليني الفرناكت السويرسية( 

2014 2015 2016 

 20.31 22.94 20.86 اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات اخلدمات التجارية ُمقدمو

 26.51 25.52 24.51 اخلاصة ابلرتمجة اخلدمات التجارية ومقدم

 منظمتوغريمه من مقدمو اخلدمات التجارية ال خرون 
 الأمم املتحدة

64.47 51.75 44.97 

 ICC 11.49 11.07 11.58خدمات 

 103.37 111.28 121.33 اجملموع

عقود تتعلق ابلقطاعات  209، اس تعرضنا 2016 اإىل 2014يف الفرتة من حاةل من حالت الرشاء  340بني ومن  .132
 .من قطاعات اخلدمات التعاقدية الأخرىالأربعة املذكورة أأعاله 

 البديلالرشاء اإجراء 

ىل جانب 18-105تنص املادة  .133 عىل أأنه جيوز للمسؤول الرفيع  ،1/2014التعممي الإداري من  34املادة ، اإ
أأن هذه املشورة حيامن يرى عىل مشورة جلنة اس تعراض العقود  بناء – يقرراملس توى امللكف ابملشرتايت أأن 

مصاحل الويبو عىل أأفضل وجه  حيققالرمسية أأو غري الرمسية لطلب تقدمي عروض ل  أأن اتباع الطرائق – رضورية
جراء رشاء معني خملتلف الرشوط املذكورة فيه. وتقايض املادة  ىل اإ التعممي الإداري أأن يدون من  35ابلتس بة اإ

 .تدوينًا خطياً  اس تثناءأأي أأس باب سؤول الرفيع املس توى امل 
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 رشاء بديالً أأسلوب  يس تخدمللمسؤول الرفيع املس توى أأن  املادة املذكورة تسع حالت حمددة ميكن فهياوتُعّرف  .134
 2015و 2014يف الس نوات  47و 38و 32. وبلغ العدد الإجميل لهذه املشرتايت مشرتايت مقرتحة من أأجل

جميل أأوامر الرشاء، ف جداً  صغرياً  رمغ أأن هذه الاس تثناءات تشلك جزءاً و عىل التوايل.  2016و قد اكن من اإ
الزايدة يف ذه ه. وعزت الويبو 2016و 2014يف املائة بني عايم  46زايدة بتس بة وجود ظهر اجتاه مزتايد يُ هناك 

ىل  ، 2015يف عام حالت ، وثالث 2014يف عام  الأمم املتحدة مع منظمتحاةل واحدة للتعاون وجود العدد اإ
تتعلق برشط اكنت س تثناء الافهيا  اس ُتخدم. ولحظنا أأن احلالت الرئيس ية اليت 2016يف عام حاةل  11و

من من هذا القايل حاةل  54. واكنت هناك ممي الإداريالتعمن  34مبوجب البند )ب( من املادة  التوحيد القيايس
 .2016-2014حاةل خالل الفرتة  117أأصل 

أأي حاةل من املسؤول الرفيع املس توى مل يعترب مشورة جلنة اس تعراض العقود رضوريًة يف أأن أأيضًا لحظنا و .135
 .2016-2014خالل الفرتة اليت حدثت حاةل  117حالت الاس تثناء البالغ عددها 

 )ب(34ثناءات مبوجب البند اس ت 

أأن امللكف ابملشرتايت املس توى مسؤول الرفيع عىل أأنه جيوز لل  1/2014تعممي الإداري )ب( من ال 34تنص املادة  .136
ذا اعترب تكل املشورة رضورية، أأن اتباع الطرائق الرمسية أأو  يقرر، استنادًا اإىل مشورة جلنة اس تعراض العقود اإ
غري الرمسية يف طلب تقدمي عروض ابلتس بة اإىل معلية رشاء بعيهنا ل حيقق مصلحة املنظمة عىل الوجه الأمثل 

ىل توحيد  لمشرتايت أأن الويبو ل من دليل  69الفقرة جاء يف دمة. و د أأو املنتج/اخلورِّ املُ مقاييس عند احلاجة اإ
ل عندما  يُ لد ورّ املُ مقاييس توحيد أأجل رضورة الاس تثناء من   اإىل قرص الرشاءهذا التوحيد  يؤديس تخدم اإ
د  دينأأما يف حاةل وجود واحد فقط. عىل ُموّرِ يجب ف ، توحيد املقاييسالوفاء برشط يس تطيعون ن يماعدد ُموّرِ
جراء مسابقة  السعي اإىل عىل أأسا  "ل بديل" للجزء احملدد والرمق والعالمة التجارية. ويف حني أأن قواعد الويبو اإ
جراءاهت عىل طول أأي اس تثناء، فقد أأوصت شعبة املشرتايت والسفر  ودأأي قي تذكربشأأن املشرتايت ل ا واإ

(PTD )ميكن ثمديد ومع ذكل، مس س نوات. ُمقيَّدًا خبهذا النوع من الاس تثناء  مسؤول املشرتايت بأأن جيعل
  واثئق سلمية.ميقدتهذا الإذن بعد بذل العناية الواجاة و 

)ب(، وترد مالحظاتنا يف 34املادة املنصوص عليه يف لس تثناء اب فهيا الرشاء معالً جرى حاةل  54قد راجعنا و  .137
 الفقرات التالية.

الرشاء اليت فاإن دلمع، امن خدمات الصيانة و ذكل وما يتصل بس تلزمات رشاء معدات مسعية برصية وم  خيصفامي  .138
 ُ  ( بعد2016ونومفرب  2015)فرباير  هجرى ثمديد ،2010ن  يف البداية يف عام اذلي مُ  ،ذ بطريق الاس تثناءفّ ن

 .2020حىت عام  العقد سارايً فنتج عن ذكل أأن أأصب   ،مخس س نواتالفرتة الزمنية القصوى اليت تبلغ 

دارة رافق املفاتي  العمومية لمرشاء خدمات  خيصوفامي  .139 معاهدة التعاون بشأأن ( من أأجل نظام MPKI)الإ
 الاس تثناءُمن  ، 2014ويف ديسمرب  وحيد القيايس.( لأس باب الت2004-2003الرباءات، مت ثمديد العقد )

أأن  بسبب، وذكل 2016حىت هناية يناير نفسها )ب( ملشرتايت ماارشة من الرشكة 34املادة  املنصوص عليه يف
 نطاقاً  طلب أأوسعاكنت تُدمج يف ماطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املتعلقة ابخلدمة اليت تقدهما الرشكة 

مرة أأخرى يف نومفرب و . 2015عام اكن من اخملطط حدوثه يف قيد الإعداد و واكن هذا الطلب تقدمي عروض ل 
 .2018حىت هناية يناير نفسها )ب( ملشرتايت ماارشة من الرشكة 34اس تثناء مبوجب املادة  ُمن ، 2015

دما  الأ املعدات السمعية والبرصية، ص وذكرت الويبو أأنه فامي خي .140 ابلغ الأيمهية  اً أأمر  ةنظماكن قيام َّجة واحدة ابإ
. وأأكدت 2016تقيمي السوق من خالل طلب معلومات صدر يف عام  قد جرىدلمج تكنولوجيات ماعددة، وأأنه 

 اخايارميكن من الناحية النظرية اكن ويف حني أأنه  يةتليفيك ال عدات امل بشأأن منافسونمل يكن يوجد أأنه نتاجئ ال 
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للويبو. وبناء ابلتس بة عترب أأفضل قمية مقابل املال  يكن يُ د أ خر للمعدات غري التليفيكية، فاإن هذا اخليار ملورّ مُ 
ىل أأربع القيايس د ثمديد املوافقة املبدئية عىل التوحي جرىعىل ذكل،  اليت مت احلصول علهيا ملدة س نة واحدة اإ

ضافية عىل أأسا  أأن  أأطراف فاعةل سوف تواصل مراقاة السوق لتحديد أأي  شعبة املشرتايت والسفرس نوات اإ
 يف السوق. جديدة

دارة مرافق املفاتي  العمومية لخدمات ويف حاةل  .141 ، ذكرت الويبو أأن اخلدمة مت رشاؤها يف البداية يف (MPKI)الإ
من طلب تقدمي ُأعفيت  ومن مثَّ ، فاكنت ذات مواصفات موحدةرمسي. عطاء من خالل  2004-2003الفرتة 
فقد مخس س نوات، لأن املدة القصوى للتوحيد القيايس يه  ، ونظراً 2014. ويف ديسمرب 2007يف عام  عروض
مسؤول ، مدد 2015. ويف نومفرب أأوسع نطاقاً لطرح عطاء مقرر  اً أأخرى انتظار  س نةمسؤول املشرتايت ب  أأِذن  

لرباءات اليت اكنت خارجة عن لكاب الأورويب امل ماطلبات لعدة أأس باب مهنا  2018يناير حىت  املشرتايت الإذن
للتحقق مما  2017جديد ومنفصل يف الربع الثاين من عام عطاء  طرح، تقرر 2017يف مطلع عام وس يطرة الويبو. 

 .2018خدمات بعد يناير من  أأن تقدمه لسوقميكن ل اكن 

ل أأنه ملاكنت وأأضافت الويبو أأن مدة العقود  .142  نعقواعد مكاوبة ثم  تكن توجد يف معظم احلالت مخس س نوات، اإ
 جديداً  داً عقربم وأأن ي جديداً  كن للربانمج أأن يطلب اس تثناءً واكن ميتغري فهيا السوق، ت يف احلالت اليت مل ذكل 

ضافية.  ىل  تستند املشرتايت والسفرالعناية الواجاة اليت اضطلعت هبا شعبة بذل معلية ومل تكن مخلس س نوات اإ اإ
يف تلكفة تغيري التكنولوجيا عىل لت متش  االيت مجمل تاكليف امللكية الأسعار التنافس ية حفسب، بل اإىل 

 .بأأمكلها ملنظمةا

ىل توحيد الويبو اجة رمغ أأننا نقر حبو  .143 ننا نرى أأن الاس تثناءات املتكررة املاإ رمبا تس ببت عايري يف بعض اجملالت، فاإ
ىل أأدت حاةل احااكرية و وجود  يف ىل أأن الويبو وضع اضطرت فيه اإ د مع يف التعامل تس متر اإ أأن دون  هنفساملُوّرِ
 املنافسة يف السوق.ين مثار جت

 )د(34اس تثناءات مبوجب البند 

اس تثناءات من معلية  ه ميكن حدوثأأن ،دليل الويبو للمشرتايتمن  71الفقرة اإىل جانب  ،)د(جاء يف البند  .144
فرتة زمنية يف غضون نتجات وخدمات ماطابقة عروض مل عىل بشلك تنافيس احلصول يف حاةل  العطاءات طرح

ذا اكنتمعقوةل  دليل الويبو من  72الفقرة  جاء يفو  .تنافس يةل تزال تُعترب الأسعار والرشوط املعروضة  واإ
عملية رشاء اكمةل وأأن العقد الأصيل قد خضعت ل جيب أأن تكون املذكورة  املُسلّمةاملنتجات أأن " للمشرتايت

رساء العطاء بوجه عام، ، . ويتاغييوماً  180أأقل من بن  قال من  العقد اجلديد جيب أأن يكون قد مُ  أأكرث عدم اإ
ذا اكن من املتوقع نفسه  دعىل املُورِّ ماتالية مرات من ثالث  رساءخالل س تة أأشهر ابس تخدام هذا الاس تثناء. واإ  اإ
طارايً  عقداً ِعدَّ شعبة املشرتايت والسفر ينبغي أأن تُ ف ، العطاءات عليهمزيد من  للسلع واخلدمات املذكورة من  اإ
 تنافس ية". معليةخالل 

م اخلدمات دمات )اخل مقديمأأحد دث مع للتأأمني ضد احلوا رشاء خدمات التأأمني، أأبرمت الويبو عقداً عند و  .145 ُمقّدِ
ماكنية  2015ديسمرب  31اإىل  2015يناير  1من بدءًا ( الأول ثمديدات س نوية ماتالية. ومع ذكل، حدوث مع اإ

م اخلدمات الأولأأداء ضعف وبسبب  م العطاء صاحب الرتتيب  (2015سبمترب يف العقد )ُأهنيي  ،ُمقّدِ وُمن  لُمقّدِ
 .2016يناير  1 نم ( اعتباراً اخلدمات الثاينمقدم ) الثاين

م اخلدمات الثاينولحظنا أأن العقد  .146 ىل ُمقّدِ بعد س نة من من  العقد  ، أأيْ 2016يناير  1من بدءًا اكن  اذلي ُمن  اإ
ىل  م اخلدمات الأول الأصيل اإ ضافية قدرها ُمقّدِ ن  العقد اجلديد بعد فرنك سويرسي. وقد مُ  70 000بتلكفة اإ
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لرشط الأايم املائة والامثنني املنصوص  مل يكن ممتثالً  وذلكلمن اترخي من  العقد القدمي،  يوماً  180رث من انقضاء أأك
 .دليل الويبو للمشرتايتيف  عليه

دارة املوارد أأي تغيريات يف غضون ذكل؛ و السوق مل تشهد وذكرت الويبو أأن  .147 أأن شعبة املشرتايت والسفر واإ
. وأأضافت الويبو أأن من مصلحة املنظمة د اثنٍ ورّ العطاء ميكن اس تخداهما لخايار مُ  أأن نتاجئ انيعتقداكان  البرشية
ُ تتحول أأن  ىل امل من الاس مترار يف تعريض املنظمة لأداء ضعيف ملدة  بدلً د اذلي اكن يف املرتبة الثانية ورِّ برسعة اإ

ضافية )  الوقت الالزم لهذا النوع من املناقصات(.وهو س تة أأشهر اإ

ىل مُ  وىلمعلية الرشاء الأ  اكن يتاغي اس تكشاف السوق لأنه ونرى أأن .148 م العطاء قدِّ قد اكمتلت قال من  العقد اإ
 .يوماً  180أأكرث من ب الثاين

 )ه(34اس تثناءات مبوجب البند 

ذا جيوز ه )ه( أأن34بند ال  جاء يف .149 ملسؤول املشرتايت أأن يقرر، استنادًا اإىل مشورة جلنة اس تعراض العقود اإ
ىل اعترب تكل امل  شورة رضورية، أأن اتباع الطرائق الرمسية أأو غري الرمسية يف طلب تقدمي العروض ابلتس بة اإ

معلية رشاء بعيهنا ل حيقق مصلحة املنظمة عىل الوجه الأمثل يف احلالت اليت ل يؤدي فهيا طلب تقدمي عروض 
ىل نتاجئ مرضية خالل فرتة زمنية سابق من أأجل رشاء منصة و . ة معقوةلرمسية للمنتجات واخلدمات املتطابقة اإ

دارة احملتوى املؤسيس،  ةبرجمي د الرشاء املبارش من عىل ( 2015أأكتوبر يف )مسؤول املشرتايت  وافقلنظام اإ ُموّرِ
 طرح عطاء)ه(. واكنت أأس باب عدم  34)ب( و 34لأحاكم البند وفقًا معني من خالل ممارسة السلطة التقديرية 

 يه:

  ًىل نتاجئ ال استنادا الويبو  مع ماعاقدين ظالذلين دين، التقارص عىل اثنني فقط من املورّ س  السابق، اكنت املسابقة  اءعطاإ
 س نوات. 10كرث من لأ 

  لعروض ا بني املقارنة املوضوعيةيف الويبو بشأأن الك احللني أأن تؤثر قامت هبا اكن من شأأن الاستامثرات الكارية اليت
 املالية.

  استشارات خارجية لالس تعانة بأأحد املوّرديْن اكن من املمكن أأن تؤثر يف تقيمي العروض التوصية اليت تقدمت هبا رشكة
 املس تلمة.

دارةتقيمي نتاجئ طلب املعلومات وتوصية بناًء عىل ن. و ديْ املورّ  ر طلب معلومات لالكصدِ أُ و  .150 تكنولوجيا املعلومات  اإ
ىل ن  والتصالت، مُ  مليون فرنك سويرسي اليت  1.7لأولية البالغة ضت التلكفة افِّ . وقد خُ Xد املورّ العقد اإ

ىل  Xاملورد عرضها   لكفةوتمرة واحدة يُدفع أألف فرنك سويرسي  700رمس قدره عىل مدى ثالث س نوات اإ
ىل هذا املبلغ وصل ة الس نوية نتيجة للمفاوضات. وقد يانلص تقريبًا ل  سويرسي فرنك أألف 256 تبلغ ةماوسط اإ
 860 البالغة تلكفةل اب زال أأعىل بكثري مقارنةً يل واكن مليون فرنك سويرسي عىل مدى ثالث س نوات،  1.47

 د ال خر.املورّ عرضها أألف فرنك سويرسي اليت 

املنصوص علهيا  الس تة شهرالأ يزيد عىل واكن ذكل ، 2012يف عام  قد قُّدمسابق ال  طلب العروض ولحظنا أأن .151
، )ه(. وعالوة عىل ذكل34السلطة التقديرية مبوجب البند ملمرسة لويبو للمشرتايت دليل امن  74يف الفقرة 
ملورد ابأأن التوصية املقدمة من رشكة استشارية خارجية تويص حبجة  عطاء رمسيطرح رشط التغايض عن  جرى

X  الاعتبار ُوضعت التوصيات نفسها يفمن انحية أأخرى و ، من انحية وضوعياملتحليل يف ال من شأأهنا أأن تؤثر 
ىل املورد عند  ننا لس نا مقانعني ديْ املورّ الك فرق كبري يف سعر لأنه اكن يوجد . وXمن  العقد اإ السعر  بأأنن، فاإ

 لمشرتايت.دليل الويبو ل من  64فقرة وفقًا للقاول" امل سعر ال اإىل حد كبري لرشط " اكن ميكن اعتباره ممتثالً املمنوح 
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م اعتربت الويبو أأن السعر املُ و  .152 . حتليل مجمل تاكليف امللكيةيامتىش مع السوق ويستند اإىل اكن مقاول لأنه قدَّ
سفر عن نتاجئ مرضية. ويف عام ي لهذه املشرتايت مل  2012يف عام  ُطرحي السابق اذلعطاء وذكرت الويبو أأن ال

لك من  تابعتباره أأفضل حل للويبو. ومع ذكل، قرر X، أأوصت رشكة الاستشارات ابخايار املورد 2015
دارة ت شعبة  ن ادلاخليني من خالل كنولوجيا املعلومات والتصالت التشاور مع املتعاقديْ املشرتايت والسفر واإ
جراء دارة للحصول عىل فهم أأفضل للحلول املقرتحة والسمح لإ  معلومات طلب تكنولوجيا املعلومات والتصالت ابإ

نصافاً  اشرتت ابلفعل تراخيص قد  اكنت ب عروض عادي لأن الويبوتقدمي طلمن املمكن  . ومل يكنتقيمي أأكرث اإ
 عىل قدم املساواة.لتكون املقارنة املالية  من مثَّ مل تكنمن الك الرشكتني، و 

ولكهنا ل حتظر  .ُمطبَّقة ابلفعل مخس س نواتتقيض بعدم جتاوز توحيد املقاييس وذكرت الويبو أأن القاعدة اليت  .153
ذا اكن اً مزيد  قيام شعبة املشرتايت والسفر ابلس تقصاء والبحثربر ذكل برشط تالسوق  تمن المتديدات اإ

 72اقرتحت مراجعة الفقرة قد و  دليل الويبو للمشرتايت،الواجب يف السوق. وس تدر  الويبو هذه القاعدة يف 
 ليست مناس بة مجليع اخلدمات أأو السلع.ايم املائة والامثنني لأن قاعدة الأ هذا ادلليل من 

دخال تعديالت عىل النظام املايل عىل شعبة الرقابة ادلاخلية اقرتحت ابلفعلقد الويبو اكنت ، وأأخرياً  .154 ، ولحئته اإ
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من أأجل احلصول عىل ت الشعبة هذه التعديالت وقد اس تعرض وأأحالهتا اإ
 بشأأن حالت الاس تثناء الرئيس ية. اس تعراض العقودمشورة جلنة 

 16صية التو 

يف احلالت اليت تكون اس تثناءات املدة الزمنية القصوى لإدرا  التعممي الإداري ودليل املشرتايت  ل بتعديلعجّ ميكن للويبو أأن تُ 
 للويبو أأيضاً  وميكنلسوق. مناسب ل احلاجة اإىل مزيد من المتديدات جيب أأن تستند اإىل اس تعراض و التنافس ية. العطاءات من 

 .مسؤول املشرتايتقال موافقة اس تعراض العقود وصيات جلنة أأن تنظر يف الامت  ت

 أأعاله. 154للفقرة  قالت الويبو التوصية لأهنا تامتىش مع التعديالت املقرتحة ابلفعل وفقاً و  .155

 تعديل العقد

ىل جانب الفقرة ، 1/2014تعممي الإداري من ال  43املادة يف  جاء .156 أأي من دليل الويبو للمشرتايت، أأن  234اإ
املشرتايت والسفر مدير الربانمج اإىل شعبة  همقدِّ ( أأو جتديد أأو ثمديد عقد قامئ جيب أأن يُ تغيريلتعديل )طلب 

يف حاةل  وجيب عىل شعبة املشرتايت والسفر أأن تأأخذ مبشورة جلنة اس تعراض العقود املوافقة عليه.للنظر فيه و 
 .املطالبة بذكل أأو اشرتاطه

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ، لحظنا يفيفحص الاخابار الوخالل  .157 حاةل عقد توفري خدمات الرتمجة يف اإ
مخس رشاكت ، مهنا تسع رشاكتعقود ل  نحتمُ  أأنه يف خاام عطاء دويل مفاوحالإنلكزيية تني الياابنية و بني اللغ 

نة مدهتا س   يةلفرتة اخابار عىل عقد الرشاكت الأربع املتبقية حصلت و  ،عقد ملدة مخس س نواتحصلت عىل 
ماكنية واحدة مع   ترتاوح من س نةثمديد العقد بنفس الرشوط والأحاكم املنصوص علهيا يف العقد، وذكل ملدة اإ

 .ة اإىل مخس س نوات حبد أأقىصواحد

طوال مدة العقد )مخس  أأن يظل السعر اثبتاً مهنا مجةل أأمور عىل من طلب تقدمي العروض  7بند نص ال ي و  .158
 فرتة ثمديداثبتة خالل الفرتة الأولية و ظل ىل أأن الأسعار س تاإ الأربعة تعاقدين امل أأشار العقد املربم مع كم س نوات(. 
 وُأدخلت، 2016أأغسطس  31يف  ية اليت انهتتالاخابار يف هناية الس نة اس تعراض هذه العقود  جرىالعقد. و 

 املتعاقدين. د عقد أأحددَّ ثالثة عقود. ومل جيُ ص فامي خي 2016سبمترب  12تعديالت عىل العقود الأولية يف 
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املدفوع سعر ُرفع ال ، 2016أأغسطس  31جتديد العقود لفرتة أأخرى مدهتا أأربع س نوات بعد رمغ لحظنا أأنه و .159
اكن تذبذب سعر الرصف بني الني والفرنك السويرسي. و يف حاةل تقارير الأهلية للرباءة بسبب الثالثة للمتعاقدين 
 .لأحاكم العقد تقلبات العمةل خمالفاً من الثالثة السعر بغرض حمية املتعاقدين تعديل 

دلهيا أأي خربة سابقة يف العمل مع الويبو، وأأهنا وافقت عىل مل يكن وذكرت الويبو أأن هذه الرشاكت الثالث  .160
ا مل تعد قادرة أأهنأأفادت هذه الرشاكت ب، يةفرتة الاخابار الخالل املفاوضات. وبعد انهتاء  املعروضةض أأسعارها يف ت 

جحم العمل بسبب لأسعار املتفاوض علهيا بسبب ارتفاع قمية الني مقابل الفرنك السويرسي و عىل الاس مترار اب
لهيااذلي  هذه العقود ليس تطيع ببساطة أأن خيرس معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ما اكن نظام الويبو. و  أأس ندته اإ
تتحمل املنظمة  للعقود الأولية ول ةالعاماملزيانية املالية تغري ت تعطيل كبري لعملياته. وبعد التفاوض، مل حدوث دون 

ضافية. ةأأي تلكف  اإ

ننا نرى أأنه رمغ و  .161 مبا  ،رشوط العطاء السابقةجيب المتسك ب أأننا نقدر الظروف الاس تثنائية لهذه احلاةل ابذلات، فاإ
دخال يف ذكل طلب تقدمي العروض  تعديالت عىل العقود.، عند اإ

 17التوصية 

من  دون  العطاءصارم مع طلبات تقدمي العروض وغريها من رشوط  عىل حنو جيب أأن تامتىش عىل العقوداملدخةل ت التعديال
 .لأسعارفامي يتعلق ابل س امي  ،رشوط وأأحاكم موحدةوجود رشكة بعيهنا، مع ضمن أأي  ىلاإ مزية 

ىل  ،، لكم اكن ذكل مناس باً طلب تقدمي العروض، وذلكل سيسعونرشوط المتسك ب الويبو عىل مادأأ ووافقت  .162 اإ
دخال  ماكنية اإ تبادل، امل  تفاقذكل رهنًا ابلو العطاءات، يف واثئق  (يةالأسعار )وفقا للممرسات السوق  تعديلاإ

 لضمن الزناهة والشفافية.

 مخس س نوات لأكرث منثمديد العقود 

ومنظمة  ،منظمة العمل ادلوليةاليت تتأألف من – نشطة املشرتايت املشرتكةة لأ واكلت الأمم املتحدمجموعة طرحت  .163
دورات تدريبية تتوىل تقدمي لخايار رشكة  اً دوليعطاًء  –والويبو ،والاحتاد ادلويل لالتصالت ،الصحة العاملية

م خدمات قدِّ مع مُ  2011سبمترب  2بتارخي  ، أأبرمت الويبو عقداً لعطاءايف هناية اإجراءات لغوية ملوظفي الويبو. و
جملية قدرها دورات تدريبية لغوية ملوظفي الويبقدمي لت  فرنك سويرسي. 318 000و بقمية اإ

ضافيتني. و قابةل للمتديد ملمدة العقد ثالث س نوات واكنت  .164 ثمديد املدة الأولية للعقد ملدة س نتني  جرىدة س نتني اإ
ىل  2014يونيو  1من  لرشوط اب 2018أأغسطس  31حىت أأيضًا ثمديده  جرى، و 2016أأغسطس  31اإ

 احلالية. والأحاكم

خرين بعد ال   مجموعة أأنشطة املشرتايت املشرتكةمع أأعضاء  ابلشرتاك ذأأن قرار ثمديد العقد قد اتُّ  وذكرت الويبو .165
جراء حتليل شامل لحاياجات املنظم . واكنت الأسعار يةظروف السوق يف ظل تكل الالوقت وذكل يف  تاإ

ع للحجملعطاء املعروضة يف مرحةل ا عادة طرح  من احملمتلاكن تنافس ية للغاية، و  املُجمَّ يف تكل العطاء أأن تؤدي اإ
ىل زايدة السعر.   ، وضعت2016يف عام اس تعراض العقود عىل املالحظات اليت أأبدهتا جلنة لكن بناًء اللحظة اإ
ىل قالب واثئق وأُ /ثمديد العقود س ياسة واّضة بشأأن جتديد شعبة املشرتايت والسفر ضيفت بعض اللغات اإ

ىل وحدة العقو ، اتالعطاء ىل دليل الويبو للمشرتايتوكذكل  ة،د اجلديدو اإ . وقد حصلت هذه الس ياسة عىل اإ
 .جلنة اس تعراض العقود وأأقرهتا أأيضاً  ،الإذن الالزم
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، (MAPS/Dمبرشوع حتديث تكنولوجيا املعلومات يف نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل )يتعلق عقد يوجد اكن و  .166
ماكنية ثمديده لك س نة دون جتاوز ثالثة جتديدات ( م2012يف البداية ملدة س نتني ) سارايً  واكن هذا العقد ع اإ

، بعد 2017بعد يناير  شهراً  18ملدة  هديدجرى ثمالعقد قد هذا وملدة أأقصاها مخس س نوات. ولحظنا أأن 
 .اس تعراض العقوداحلصول عىل توصيات جلنة 

ىل ما بعد مخس س نوات اكن دامئاً  .167 شرتايت والسفر ومل تؤيد شعبة امل ، عترب اس تثنائياً يُ  وذكرت الويبو أأن المتديد اإ
ل بعد أأن اس تعرضت بدقة احاياجات الربانمج وأأجرت حتليالً اقرتاح   للسوق. الربانمج اإ

نرى أأن الويبو س تفقد املزية التنافس ية يف الأسواق املتغرية ابس مترار بسبب ثمديد العقد لفرتة غري حمددة. كم حنن و  .168
ىل ما بعد عن  2015 ويوليو  ويونيا اليت ُعقدت يف عاهتيف اجامتأأعربت جلنة اس تعراض العقود  قلقها بشأأن المتديد اإ

جراءات طرح العطاءاتمخس س نوات دون  لتحديد ودليل املشرتايت ماميت الإدارية تعال . ونقرتح تعديل اتباع اإ
 .أأقىص مدة للعقد

 18التوصية 

مع الضمانت الرضورية الالزمة للنظر يف  مدة للعقد لتحدد أأقىصودليل املشرتايت التعماميت الإدارية تعدل أأن للويبو ميكن 
 المتديد بعد الاس تعراض.

 .موضع التنفيذ أأن هذه املمرسة قد وضعت ابلفعلذكرت وقالت الويبو التوصية و  .169

 الرشوط العامة للعقد

ل يتجزأأ من العقد اذلي  جزءاً  ، وثمثل هذه الرشوطتوفري السلع واخلدماتعامة لعقود  اً وضعت الويبو رشوط .170
 الويبو مع أأي ماعاقد.توقعه 

الأمم ابلرشوط العامة لعقود الأمم املتحدة وغريها من واكلت الويبو  ملقارنة الرشوط العامة لعقودويف دراسة  .171
طريق  تعزيزها عنزايدة اليت أأبرمهتا الويبو ميكن احلالية املتحدة، لحظنا أأن الرشوط العامة و/أأو العقود احملددة 

درا  بنود ذات صةل بشأأن ما ييل:  اإ

ل ي حق من احلقوق عدم ممارسة أأحد الطرفني لأ : عدم التنازل عن احلقوق أأ( احلق أأو هذا عىل أأنه تنازل عن جيب أأل يُعام 
 املتعلق به. عن التعويض

ذا قيُض بأأن حكمً معينًا من أأحاكمه غري الأساس ية العقد و  رساين: البطالن اجلزيئ (ب نفاذه اإ غري قانوين أأو غري وجوب اإ
 قابل للتنفيذ.

كرث رعاية  ( ب عىل املتعاقد أأن خيطر أأو العقود القامئة عىل التعاون ادلويل، حيث جيالاعامتد عىل الغري : يف عقود املعامةل الأ
 ي من واكلهتا يف جنيف.لأ للأمم املتحدة أأو  تفضيالً ًا توفري رشوط تعاقدية أأكرث  الويبو فورًا عند

قرار املتعاقد وتعهده بعدم تشغيل : معل الأطفال د(  .أأطفالاإ

قرار املتعاقد وتعهده بعدم : الاس تغالل اجلتيس ه(  .اس تغالًل جتس ياً ي صخص موظفيه لأ اس تغالل اإ

قرار املتعاقد وتعهده بعدم اس تخدام : أأو الفساد الاحايال و( كراه يف فساد أأو الاحايال أأو ممارسات ال اإ التواطؤ أأو الإ
جراءات العطاءات   أأثناء تنفيذ العقد.يف أأو اإ
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 19التوصية 

درا  بنود بشأأن عدم التنازل عن احلقوق، و اخلاصة احلالية للعقد رشوط العامة/ال  تراجعللويبو أأن ميكن  البطالن وأأن تنظر يف اإ
 ل الأطفال، والاس تغالل اجلتيس، والاحايال أأو الفساد.واملعامةل الأكرث رعاية، ومعاجلزيئ، 

وستنظر  ،عقودلحاكم اخلاصة ابأأو الأ الويبو  شعبة املشرتايت والسفر عىل مراجعة الرشوط العامة لعقودووافقت  .172
درا  البنود املقرتحة يف هذه الواثئق يف مع مكاب املستشار القانوين ومع مراعاة بيئة اخملاطر  ابلتشاور ،اإ
 الويبو. يف

د دارة أأداء املُوّرِ  يناإ

ديشمل رصد أأداء  .173 ُ املُوّرِ د ورصده يف مجيع العقود حبيث ميكن رصد اجلودة والسعر والتسلمي ورّ ين قيا  أأداء امل
دالعقد والاماثال هل. وتس تخدم الويبو مفهوم قيا  أأداء  تنفيذومس توايت اخلدمة لضمن  ين يف املُوّرِ

 التالية: الس ياقات

  د احلايل عىل جتديد عقد قامئورّ يتنافس املُ حيامن د ورّ انب تقيمي املُ جانب من جو 

 دارة العقود جزء ل  يتجزأأ من وظيفة اإ

تنفيذه ومراقاة العقد لب يتحمل مسؤولية تنفيذ اعىل أأن الطدليل الويبو للمشرتايت من  1-13وينص البند  .174
العقد. وجيب قيا  أأداء  لرشوط لسلع املعنية وفقاً السلمي و/أأو توريد اتقدمي اخلدمة أأو أأداهئا عىل الوجه لضمن 

 ُ وكذكل  مستندات العطاءاتلت يف دخِ د قدر املس تطاع من خالل مؤرشات الأداء الرئيس ية اليت أُ ورّ امل
 العقد. يف

جراء اس تعراضات منتظمة لأداء املُ  وظف املشرتايتمللب و الطلويتاغي  .175 لب أأو مسؤول ايكتشف الطحيامن د. و ورّ اإ
ن أأمكن. ويتاغي  كبرياً  تبايناً أأو الكهم املشرتايت  جراءات تصحيحية اإ بني الأداء الفعيل واملتوقع، يتاغي هلم اتاذ اإ

الربامج أأو  ير يعىل أأن مد 229تنفيذه. وتنص الفقرة يتابعا و  حالً يقررا د سبب املشلكة وأأن ورّ مع املُ  اددِّ حيُ أأن 
ىل اس تخدام دأأداء توافق  لضمنحيامن يكون موجودًا التحقق التعاقدي  بند العقود مدعوون اإ ين املُوّرِ

 خاصاصات.الا مع

جراء الوخالل  .176 دارة أأداء الا ي للتحقق منخابار الافحص اإ دماثال ملتطلبات اإ  ين، لحظنا ما ييل:املُوّرِ

 لأداءمن أأجل قيا  ا تصنيف املوردين

وغري الاسرتاتيجيني واحلرجيني؛ واعمتدت أ ليات خمتلفة للك فئة من ت الويبو بني املوردين الاسرتاتيجيني مزيّ  .177
د مؤرشات دَّ حتُ و يف خطة املشرتايت. معلية رصد تقيمي الأداء  ه مت الإبالغ عنالويبو بأأنفادت فئات املوردين. وأأ 

ؤرشات ميف ضوء الرصد من خالل قيا  الأداء ، وجيري العقود يف، وتُذكر الأداء الرئيس ية يف الاخاصاصات
عتربون "اسرتاتيجيني"ملوردين اذلين يُ ارصد أأداء جرى الأداء الرئيس ية احملددة. و 

6
د يف خطة املشرتايت. دِّ وحُ  

 .2016يف عام  واكنت أأكرث انتظاماً عىل سبيل التجريب،  2015يف عام ُطّبقت هذه ال لية قد اكنت و 

                                                
6
 مرة أأو مرتني يف الس نة.اكن يلزم اس تعراض أأدائه و ما يف معليات برانمج شديد الأيمهية  اً دور املوّرد اذلي أأدىالاسرتاتيجي بأأنه  املوّردف ّرِ عُ  
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هذا بني املوردين الاسرتاتيجيني وغري الاسرتاتيجيني واملوردين احلرجيني، فاإن  هازي يرمغ ثم الويبو ولحظنا أأنه  .178
ىل معايري  المتيزي مل اكنت ؤثر يف هناية املطاف عىل تقيمي الأداء لأن ال ليات املعمتدة جيدة التحديد، مما قد ييستند اإ
 فئة املوردين.ابخاالف تتلف 

 أأداء املوردين الرئيس يني

 مأأهنب ممهن 105 ُوصف، اً دورّ مُ  276، أأنه من بني 2016راض خطة املشرتايت لعام اس تعلحظنا، عند  .179
 ر  . ومل جتُْ نيوغري حرج نيري اسرتاتيجيبأأهنم غ 144ُوصف و م حرجون، أأهنب 27ُوصف ، و وناسرتاتيجي

ل مخل  يف املائة من  52، أأي بتس بة اسرتاتيجيني نموردي 105من بني سة ومخسني ُموّردًا اس تعراضات ماابعة اإ
جميل يف املائة من  20املوردين الاسرتاتيجيني و غري اسرتاتيجي وغري موردًا  144 بنيملوردين. ومن اعدد اإ

جميليف املائة من  78س تعرض أأداء مل يُ ومن مثَّ، . اس ُتعرض أأداء مخسة موردين فقطحر ،   املوردين. اإ

دين الرئيس يني من حيث منومه ورّ ون ابلرضورة أأداء املُ ل يرصدشعبة املشرتايت والسفر لحظنا أأن مسؤويل و .180
السوقية. ويف  مقطاعاهت داخلاملوردين املهمني بوضع تظل املنظمة عىل وعي يك وحصهتم السوقية ووضعهم املايل 

حاةل املوردين الرئيس يني عىل وجه اخلصوص، اكن من املهم عقد اجامتعات منتظمة عىل املس تويني التشغييل 
 .يةاملس تقال  يةفرص السوق التيجي دلمع العالقات واس تكشاف والاسرتا

ل س امي يف الرتمجة،  ،بعض املوردين الاسرتاتيجينيطبيقه عىل جيري ت  سايسوذكرت الويبو أأن هذا املبدأأ الأ  .181
يع يف مج  املالمئةدرجة النضج واملهارات زايدة ولكنه س يصب  ممارسة أأكرث معومية يف الأشهر الثين عرش املقاةل. ول

صدت بفعالية جيري وضع خطة تدريبية. وأأضافوا أأن القمية املالية للعقود الاسرتاتيجية اليت رُ اكن أأحناء املنظمة، 
 يف املائة من قمية العقود الاسرتاتيجية. 87يف املائة من مجموع نفقات املنظمة و 50ثمثل حنو 

 مؤرشات الأداء الرئيس ية

مؤرشات الأداء الرئيس ية  ه عىل الرمغ من حتديدالعقود، لحظنا أأن ديداملتعلق بمت يفحص الاخابار الخالل  .182
دوقت جتديد العقود لتقيمي أأداء يف عىل حنو فعال اليشء نفسه  مل حيدثللعقود املبينة أأدانه،   ين:املُوّرِ

 بوالوي نظام ( لتقدمي خدمات استشارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات ملنصة 2012ديسمرب  15يف برم عقد )أُ  .183
دارة املتاكمةل ) ملدة س نة واحدة قابةل للتجديد لك س نة ملدة أأقصاها مخس و  2013يناير  1من  ءاً بد (AIMSلالإ

ُ مّيِ س نة واحدة، قُ انقضاء خالل جتديد العقد بعد و س نوات.  ىل ثالثة مؤرشات أأداء رئيس ية ورّ  أأداء امل د ابلرجوع اإ
اثنني من مؤرشات الأداء التالية استنادًا اإىل  رصحيةالليقات تع بدى ال مدير العقود قد أأ اكن دة يف العقد. و حدَّ مُ 

 الرئيس ية الثالثة:

ومل تكن ، جداً ضعيفة الإدارة اخلارجية اعُتربت " عمل املنجزة بوجه عام،لأ ا ودةاخلاص جبمؤرش الأداء الرئييس بناء عىل  "1"
جراءات معتوجد أأيضًا   تصارحي العمل والإدارة العامة". اإ

أأعىل كبريًا للغاية  اً د وقاورّ اس تغرق املُ ، "املوارد البرشية لتسلمياملناسب  لتوقيتاخلاص ابمؤرش الأداء الرئييس بناء عىل  "2"
 ".العنارص املُسلّمةرشاك بكثري من املنافسني ال خرين لإ 

عن طريق تقيميه " مرضياً د "ورّ رب أأداء املُ ، اعتُ ُسلِّط عليه الضوء يف املعيارينوعىل الرمغ من ضعف الأداء اذلي  .184
 د العقد.دِّ مخسة، وجُ بثالث نقاط من أأصل 
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جراءات تقيمي 2012وذكرت الويبو أأن هذا العقد بدأأ يف عام  .185 دأأداء  وحيهنا مل تكن اإ وأأن نقاط ؛ قد وضعت يناملُوّرِ
ومل  ،ما يقابل "الأداء املريض" بعض مؤرشات الأداء الرئيس ية، وهوالتقيمي الثالث املمنوحة ل تنطبق اإىل عىل 

لعدم وجود  نظراً  مسأأةل "عدم اماثال"ذكل عترب يُ  مل عدم جتديد العقد. وابلإضافة اإىل ذكل،يكن ذكل مربرًا ل
 يف حاةل عدم بلوغ درجة معينة.قاعدة بشأأن عدم التجديد 

فق مع التعليقات السلبية ملدير ت الأداء الرئيس ية ل يتثنني من مؤرشالنقاط تقيميية ثالث من  نرى أأن وحنن  .186
دولأ  العقود. بأأن احلمك  فاإن، ضعيفاً اكن يُعترب ثة الرئيس ية الثال الأداء مؤرشين من مؤرشاتبناء عىل  ن أأداء املُوّرِ

يف حاةل عدم بلوغ  ر. وعىل الرمغ من عدم وجود قاعدة بشأأن عدم التجديدربَّ اء مرض" لتجديد العقد غري مُ دلأ "ا
أأي أأوجه ب بأأن يُبلغ شعبة املشرتايت والسفرمدير العقود  يُلزِم 1/2014التعممي الإداري رمق اإن ، فدرجة معينة
 العقد. تنفيذقصور يف 

نظام خدمات املوارد البرشية يف قدمي لت 2012أأغسطس  1من  اعتباراً ما برم عقد مع رشكة ويف حاةل أأخرى، أُ  .187
 فة والوقت والكفاءة. ولحظنا أأنعىل أأسا  معايري اجلودة والتلكتعاقد  معل امل مّيِ . وقُ يةموارد املؤسس  للتخطيط ال 

د  الأداء من جانب املتعاقد. حالت ضعفعىل الرمغ من تكرار  العقد قد ُجّدِ

ىل  2014 ويولي 1لفرتة من يف اتقيمي أأداء املتعاقد يف أأثناء و .188 د دِّ وجُ  رٍض ف الأداء بأأنه مُ نِّ ، ُص 2015 ويوني 30اإ
ىل  2014 ويوني 1ن العقد لفرتة أأخرى م لهيا التأأخري اليت أُ حالت عىل الرمغ من ، 2015يوليو  31اإ خالل شري اإ

د اس تعراض مؤرشات الأداء الرئيس ية. ىل  2015يناير  1لفرتة من يف ا أأما تقيمي املُوّرِ يف ضوء  2015يونيو  30اإ
 الأربعة احملددة يف مؤرش الأداء فقد تراوح بني نقطة واحد ونقطتني يف مجيع املعايري مؤرشات الأداء الرئيس ية

 د عىل هذه املسأأةل.حدَّ رد مُ  أأيمل يرد . و2017يوليو  31الرئييس، ورمغ ذكل مت ثمديد العقد لفرتة أأخرى حىت 

ذات طابع عام. غري موضوعية و   أأن مؤرشات الأداء الرئيس ية يف حالت العقود امخلسةوعالوة عىل ذكل، تبنّي  .189
 ذكل.بالويبو  أأقرتو 

داء الأ  بطاقات مؤرشات الأداء الرئيس ية وتقيميص دة قابةل للقيا  فامي خيحدَّ مُ معايري ولحظنا أأن عدم وجود  .190
العقود  رشوطأأهداف الأداء يف تعذر حتديد عدم حتديد أأولوايت اسرتاتيجية. وبسبب هذه الثغرات، أأظهر 
بالغها كأولوايت اسرتاتيجية. ومل يكن وتعذر  . ومل العقد ي اتم مبا اكن مطلواب مهنم بعد من  عىل وعنيالطرفالك اإ
ُ الطوارئ أأو خطط س بل الانتصاف عىل العقد ينص  ذا جعز امل لهيا اإ ابس مترار عن الوفاء  دورّ اليت جيب اللجوء اإ

التدابري والأهداف والغاايت املس تخدمة يف  ومل تُعرب .أأو الاقرتاحات(س تجب للتعقيبات العقد )ومل ي  رشوطب 
 ُ ُّفق ع د ورّ رصد أأداء امل ذكل، مل نمتكن من التأأكد من الزتام الك الطرفني بسبب لعقد. و حيامن مُس  اب ليهمّعا ات

 ابلتحسني املس متر يف بداية العقود.

 العقدجتديد ثمديد / منوذ  جسل الأداءبع العام لبطاقات االط

دأأداء لتسجيل أأداء  اتاس تخدام بطاقيف  2015منذ عام  املشرتايت والسفرشعبة رشعت  .191 ، وذكل من يناملُوّرِ
دأأو  للعقود غري الاسرتاتيجية من أأجل اتباع هنج أأكرث انتظاماً و العقود الاسرتاتيجية. أأجل  غري  يناملُوّرِ

من د و الربامج/العق ين مدير منوذ  طلب ثمديد العقد اذلي مكَّ  2016يف عام اس تخدمت الشعبة ، الاسرتاتيجيني
رمسي للتقيمي سلوب مدت بطاقة الأداء كأ أأداء املوردين يف وقت جتديد/ثمديد العقد. واعتُ  تعقيبات بشأأنقدمي ت

لتقيمي يُس تخدم منوذ  جتديد العقد واكن يع العقود الاسرتاتيجية ومجيع العقود الأخرى؛ اإىل مج ابلتس بة 
د أأداء  ين.املُوّرِ



A/PBC/27/3 
45 
 

ُ أأسلوب لحظنا أأن و .192 كفي مبا ي كن قوايً يمل  ثمديد العقد جتديد منوذ الأداء أأو د من خالل بطاقة ورّ تقيمي أأداء امل
دة لأداءالستيعاب معايري  دلتقيمي أأداء نفسه مد المنوذ  ذا طابع عام، واعتُ هذا الأسلوب . واكن املُحدَّ ين املُوّرِ
مع الأولوايت  ىشتامتمعلومات الأداء والرقابة عىل العقود تكون . ومل هوجحمالعقد طبيعة حسب اذلين قد خيتلفون 

 الوقتماوسط  مثل ،مؤرشات أأداء رئيس يةمل تُدر   يف أ لية تقيمي الأداء الاسرتاتيجية للعقد. وعالوة عىل ذكل، 
اتفاقات مس توى اخلدمة  استنادًا اإىلوجودة اخلدمة ) ،ومطالبات الضمن ،ودقة التسلمي ،الفاصل بني الأعطال

فرتات التسلمي املتفق علهيا، حسب ، وأأداء التسلمي يف الوقت احملدد املتفق علهيا(، ووقت اس تجابة خدمة العمالء
دارة  دارة احلساابت، أأو الاحافاظ ابلتاكليف أأو تفيضها، احلساابت/واإ ماكنية الوصول واس تجابة اإ العالقة، واإ

 ورشوط ادلفع.

 20التوصية 

ُ البة يف معايري أأداء مناس  وتتفق عىل  أأن تتفاوضلشعبة املشرتايت والسفر ميكن  "1" ويتاغي لعقد، ابسم  فيه وقت اذلي ي
 واّضة مجليع املعنيني، اإىل جانب الالزتام ابلتحسني املس متر. أأن تكون هذه التدابري

القادمة للموردين  ذ يف غضون الثين عرش شهراً نفَّ أأفضل املمرسات اليت ستُ بأأن هذا هو الويبو وسلّمت  .193
عادة النظر  ىل اإ عىل  فيهالاسرتاتيجيني فقط، مع التحذير من أأن مؤرش الأداء الرئييس حيتا  يف بعض احلالت اإ

 (:شهراً  18 اإىل 12من مدى فرتة العقد. وأأضافت الويبو أأنه ميكن معاجلة النقاط التالية يف املس تقال القريب )

 درا  مؤرش ا ماكنية مراجع ملوردين الاد او داء الرئييس يف عقلأ اإ فرتة العقد. وسوف ينعكس ته طوال سرتاتيجيني، مع اإ
 .دليل الويبو للمشرتايتهذا يف 

 درا  تعريف أأفضل لل ديناإ  .دليل الويبو للمشرتايت"الاسرتاتيجيني" يف  ُموّرِ

 دارة العقود ذار املبكر يف حاةل مفهوم الإنعىل  أأيضاً هذه املبادئ ل متيتاغي أأن تش  ، و وضع ماادئ توجهيية بشأأن اإ
 الأداء. /قصورضعف

دارة العقود بعد منحهثمتع للويبو أأن تكفل ميكن و  "2" ا مبا مديري الربامج/ مديري العقود وغريمه من املسؤولني املشاركني يف اإ
 السلطة والتدريب لمتكيهنم من أأداء أأدوارمه بفعالية.يكفي من 

ملدير العقود ص خصَّ لتقدمي تدريب مُ  ماادرةً  2017يف عام  أأطلقوا موذكرت أأهن ،ووافقت الويبو عىل التوصية .194
دارة أأداء و  دموظفي املشرتايت بشأأن اإ  .يناملُوّرِ

دينأأداء ميكن أأيضًا أأن يكون  "3" ل يتجزأأ من تقيمي اخملاطر والتخطيط للطوارئ من أأجل ضمن معاجلة  جزءاً  املُوّرِ
حلول توريد بديةل  لإعدادر املبكر بأأداء املورد س يتي  للمنظمة الوقت الالزم الإنذا أأنيف املرحةل الأوىل. عالوة عىل  تاملشالك

 .عىل حنو فعالووضع خطط للطوارئ 

ىل مة قدَّ در  يف التوجهيات املُ وذكرت الويبو أأن هذا املبدأأ الأسايس س يُ  .195 ع مديري العقود، وساإ خالل رُياج 
 املشرتايت. خطط

دارة اخملاطر  اإ

املنظمة بشأأن التوجيه ولية مراعاة وضع اسرتاتيجية للمشرتايت  ه يتاغي عندأأنجاء يف دليل الويبو للمشرتايت  .196
فظة حمالغرض من حتليل يمتثل عن توفر املوارد. وعالوة عىل ذكل،  مشرتايهتا فضالً حمفظة و ي الاسرتاتيج
 كونييتاغي أأن دلليل الويبو للمشرتايت،  اً صورة اكمةل وشامةل لحاياجات الربانمج. ووفقيف رمس املشرتايت 
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الواجب اتاذها الإدارية تدابري ال بتحليل للمخاطر حيدد اخملاطر الرئيس ية و  "مشفوعاً املشرتايت "توصيف 
 السلع واخلدمات. احلصول عىل عندللتخفيف من تكل اخملاطر 

 قطاعداخلية أأو  لك شعبةمل اخلاصة بالأعاحاياجات ش ىت خريطة ل رمس  نتيجة هذا التحليل يرّسِ ويتاغي أأن تُ  .197
 خطة معل مرتبطة بلك عقد قامئ وفقاً  وضع حسب الأولوية أأو مس توى اخملاطر. ويتاغي أأيضاً مع تصنيفها ، داخيل

 ذلكل عىل مدى الس نتني املقالتني، عىل أأسا  ماجدد.

لك برانمج يف الويبو بسجل للمخاطر كجزء من نظام الويبو لإدارة اخملاطر املؤسس ية. ويف هذا  وجيب أأن حيتفظ .198
ذا اكن  ذا اكن عىل أأسا  دليل الويبو للمشرتايتأأي حتليل للمخاطر جُيرى الصدد، تساءلنا عم اإ يُطبق ، وما اإ

ىل جانب الضوابط ادلاخلية للتخفيف من هذه اخملاطر يف   .أأم ل مراحل الرشاء ش ىتحتليل للمخاطر اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية، لحظنا أأن نظام ، املس تخلص من شعبة املشرتايت والسفرويف جسل اخملاطر اخلاص ب  .199 اإ
دارة اإ مراحل الرشاء و شمل ش ىت ، فاإن اخملاطر احملددة اليت ت واسعةجمالت جسل اخملاطر رمغ أأنه اكن يشمل 

احاياجات الأعمل للك رمس خريطة بش ىت دليل عىل أأي هناك من خالل السجل. ومل يكن تُسجَّل العقود مل 
خطة معل مرتبطة بلك عقد وضع أأو ، حسب الأولوية أأو مس توى اخملاطر فةً صنَّ قطاع داخيل، مُ داخلية أأو شعبة 
ف عىل وجه تدابري التخفيف مل لأن ذلكل عىل مدى الس نتني املقالتني، عىل أأسا  ماجدد. و قامئ وفقاً  تُعرَّ

دارة الاستااقية للمخاطر احملمتةل النامجة عن احامتل  تكيف خططفّل يكن من الواض ، ديتحدال  العجز الويبو لالإ
 والتعامل مع تعقيد عالقة الرشاء. عن التوريد

200.  ُ فامي يتعلق العجز عن التوريد ق للتخفيف من اخملاطر الناش ئة عن طبَّ واس تفرسان عن حاةل نظام اجلزاءات امل
 ذكل اكنالفساد يف املايض. ولحظنا أأن حايال و بني أأهنم اشرتكوا يف أأشاكل حمددة من الاابملوردين اذلين ت 

 .التجهزي قيد

يف خطة املشرتايت بقدر تصنيف املوردين قد جرى ابلفعل حتديدها وتسجيلها اخملاطر ه رمغ أأن وذكرت الويبو أأن .201
دارهتا يف  دارة اخملاطر نظام ل بصورة فردية يف سجَّ مراحل معلية الرشاء، فاإن اخملاطر املذكورة ل تُ  ش ىتواإ اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية نظام لك برانمج يف يقيض بأأن يبلغ املؤسس ية. واقرتحت الويبو الإبقاء عىل الإجراء اذلي  اإ
 ملوردين.بشأأن ا حددة يف خطة املشرتايتأأي خماطر مُ عن 

ن  .202 دارهتا الويبو بأأن اخملاطر قد رد اإ العملية الأولية مياثل مراحل معلية الرشاء  ش ىت يفجرى ابلفعل حتديدها واإ
دارة اخملاطر كون مساوايً يلتحديد اخملاطر وقد ل  تدابري التخفيف يف جسل تبني أأن ، حيث بأأمكهل نفسه ملفهوم اإ

 .اكنت عىل غري الوجه الصحي  اخملاطر

 21التوصية 

دارة اخملاطر  . وميكن ا حسب الأولويةبعد تصنيف اخملاطر وتقيميها وترتيهبدرا  تدابري التخفيف من خماطر حمددة ابإ ميكن تعزيز اإ
دارة اخملاطر املؤسس ية وفقاً نظام شعبة يف أأو مواءمة اخملاطر مع ماطلبات لك برانمج  الويبو من دليل  30و 29للفقرتني  اإ

 لمشرتايت.ل 

ت لضمن توافق أأنه س يجري اس تعراض دليل املشرتاي، وذكرت ووافقت الويبو عىل التوصية من حيث املبدأأ  .203
دارة اخملاطر يف الويبو. طار اإ  التوجهيات الواردة فيه مع س ياسة واإ
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 مادأأ أأعىل جودة بأأفضل سعر

 11-5يف املادة حق املراعاة كم ُذكر من املبادئ العامة اليت يتعني مراعاهتا يُعترب مادأأ "أأعىل جودة بأأفضل سعر"  .204
دخل حزي النفاذ ي اذل 1/2014تعممي الإداري رمق يف ال  العامة أأيضاً . وترد هذه املبادئ ولحئتهمن النظام املايل 

 .2014سبمترب  1من بدءًا 

م قدِّ اخايار عرض يُ سعر" بأأنه أأفضل مادأأ "أأعىل جودة ب 2014دليل الويبو للمشرتايت لعام من  6ف الفقرة عّرِ وتُ  .205
مثل أأخرى  عواملو مجمل تاكليف امللكية مجموعة مثىل من العوامل مثل المكية املناس بة واجلودة والتوقيت و 

اخايار ابلرضورة ل يعين هذا املبدأأ البيئية أأو غريها من الاحاياجات الاسرتاتيجية. و وأأ الاحاياجات الاجامتعية 
 بل أأفضل عائد لالستامثر، مع مراعاة معايري التقيمي. ،أأدىن الأسعار

ليه، ويشري،  ،ضاتتتعلق ابملفاو  أأحاكماً دليل الويبو للمشرتايت ويتضمن  .206 ىل أأنه يف هناية من مضن ما يشري اإ اإ
وتتوىل شعبة ع املوردين املوىص هبم، التفاوض م، جيوز السلطة اخملتصة توصيةً قدم أأن تفور معلية التقيمي، و 

ذا وجود  يفالتفاوض املشرتايت والسفر قيادة هذا   .لزم الأمرممثيل الربانمج، اإ

اكنت رتمجة( بشأأن العلومات وس بعة عقود املتكنولوجيا بشأأن  واحد امثنية عقود )عقداخاباراًي ل حفصاً أأجرينا وقد  .207
تسعة  تواحد. ولحظنا أأنه يف أأربعة عقود، مضعطاء تنافيس م خدمات من قدِّ أأكرث من مُ فهيا  قد اخاارت الويبو

ُ أأدىن من الناحية التقنية عىل عقد بسُمصنَّف يف مرتبة د ورّ موردين خمتلفني، حصل مُ  ف صنَّ املُ د ورّ عر أأعىل من امل
 .يف املرتبة الأوىل من الناحية التقنية

جمال لإجراء اكن يوجد ، عطاء واحدمن خالل  اً ن عقودو دون ماعددورّ ن  فهيا مُ ونرى أأنه يف احلالت اليت مُ  .208
 .املرتفعة املاليةطاءات ذوي املعايري التقنية املنخفضة ومعايري التلكفة الع قديممزيد من املفاوضات مع مُ 

 22التوصية 

عايري اس تغالل املعن طريق ، ميكن للويبو أأن تنظر يف الاس تفادة من املفاوضات عطاء واحدمن ناجتني تعدد املوردين ال  يف حاةل
 كرث تنافس ية.الأ سعار الأ من الويبو التقنية/التجارية من أأجل اس تفادة 

دليل وذكرت أأهنا ستنعكس يف  ،ن ممارسات الرشاء احلاليةابلفعل جزء ملأهنا  ،ووافقت الويبو عىل التوصية .209
ُ  الويبو  .للمشرتايت  نقَّ امل

 التوثيقأأحاكم 

جراءات الرشاء لواثئق لحئتهاملايل والويبو لنظام  وفقاً  .210 تقرير  خرل   . وعالوة عىل ذكل، ووفقاً مكاوبة، تضع مجيع اإ
طار املشرتايت التنظميي ُمنحت خماطر الربامج، بشأأن  لويبولمعل   الأولوية يف اخملاطر مع توضي  أأنمراجعة اإ

دارة العقود  أأمر رضوريحتسني الواثئق احلالية  لتحسني الوضوح بشأأن املساءةل والتفويض، مبا يف ذكل نشاط اإ
 .هابعد منح 

بسبب  للمشرتايتدليل الويبو أأحاكم لش ىت من التأأكد من الاماثال  الاخاباري ومل نمتكن خالل معليات الفحص .211
ىل ُ  الافاقار اإ  وقش يف الفقرات التالية.الواثئق كم ن

لشعبة املشرتايت  املستشار القانوينعلهيا ق صدِّ جيب أأن يُ العقود الهنائية دليل الويبو للمشرتايت عىل أأن ينص  .212
املستشار ن تصديق ، مل نمتكن من التأأكد مؤيدةغياب الواثئق املظل التوقيع علهيا. ويف أأن يُقرت ح قال والسفر 
 .من عدمه لعقود الهنائيةلشعبة املشرتايت والسفر عىل ا القانوين
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َّ وذكرت الويبو أأن هذه معلية داخلية تُ  .213 دلليل الويبو للمشرتايت أأن  ومن املنتظر وفقاً ق يف معظم الأحيان. وث
قد صديق رشط الت. كم أأن حيدث هذا التصديق، ولكن ل ينص ادلليل عىل وجوب حدوثه عىل حنو مكاوب

صدار تقلص مب نرى أأنه يتاغي للويبو أأن حنن موحدة. و  اً عقودطبقوا ، فقد دليل الويبو للمشرتايترور الوقت منذ اإ
 ذلكل. وفقاً ّدث دليل الويبو للمشرتايت حتُ 

قال أأن  موافقة املراقب املايلاملبلغ املدفوع مقدمًا، ويشرتط عىل رضورة تربير دليل الويبو للمشرتايت نص كم ي  .214
ملبالغ ويف حاةل ا. هتوثيق مجيع أأس بابجيب ، يف حاةل املوافقة عليهعقد، وأأي  املشرتايت يفيدرجه مسؤول 

 تقدمي ضمانت مثل الضمانت املرصفية.ماالغ مس بقًا الكارية، جيب عىل املوردين اذلين يتلقون 

ىل أألف دولر أأمرييك  40 مناوح ترت املبالغ اليت ُدفعت مس بقًا أأن ؤيد ولحظنا أأنه ل توجد واثئق ت .215 مليون  1.2اإ
 موافقة مس بقة من املراقب املايل.أأهنا حصلت عىل لها ما يربرها و اكن فرنك سويرسي يف أأربع حالت 

ما وذكرت الويبو أأن هذه العقود  .216 لهيا اإ تكنولوجيا املعلومات، حيث تفرض لأنظمة تراخيص أأو صيانة املشار اإ
جيري الرتاخيص مسأأةل فهيا نظر، لأن  "العربونمفهوم " واكن أأيضاً . مقدماً مالغ  املعتادة دفع يةالسوق  الرشوط
ىل احاجة توجد يف يوم الرشاء. وذلكل، مل تكن  معوماً تزنيلها   حلصول عىل موافقة مس بقة من املراقب املايل.اإ

 23التوصية 

جراءات الرشاء اليت يلزم توثيقها عىل النحو املنصوص عليه يف ش ىت للويبو أأن حتدد بوضوح يف دليل املشرتايت ميكن  النظام اإ
 .املايل ولحئته

 قالت الويبو اقرتاح التحسني، وافقت عىل التوصية.بعد أأن و  .217

 اخابارات الرتمجة

الأهلية للحصول عىل براءة معاهدة الرباءات لرتمجة امللخصات وتقارير نظام عند رشاء خدمات الرتمجة من قال  .218
لتقيمي القدرة التقنية ملقدم  رضورايً  واثئق معاهدة الرباءات، يعترب اجاياز اخابار الرتمجة رشطاً وغري ذكل من 

 العطاء.

 برتش ي  مرتمج واحد لإجراء العطاءات، عىل أأن يقوم مقدمو من مضن ما تنص عليهوتنص واثئق العطاءات،  .219
جراء اخابار واحد للك مهنم. الك  مجيع املرتمجني أأن خيضع ليس من الرضوري و الاخابارين، وأأن يقوم مرتجمن ابإ

تقيمي العطاء الفين مما جيعلها عند  ةكبري أأيمهية جودة الرتمجة تكتيس الخابار. وعالوة عىل ذكل، املشمولني ابلعقد ل
 .مً هم معياراً 

لحظنا و(. 2016-2014خالل الفرتة  شعبة الرتمجة ملعاهدة الرباءات أأبرمهتملعقدين ) اخابارايً  وقد أأجرينا حفصاً  .220
اكنت هذه نلكزيية. و الياابنية والإ بني اللغتني رشاء خدمات الرتمجة عند  الاخابار تتسع رشاكت اجااز أأن 

ىل  5اذلي تراوح عددمه من  ملرتمجنيابقامئة  ايف عطاءاهتت قدمالرشاكت قد  ، مبن فهيم مرتجمً  40مرتمجني اإ
احلد الأدىن من  لحظنا أأن رشكتني جتاوزاتون حتت س يطرهتا. ون ومراجعوارجيخن ون ومرتمجون داخليومرتمج

حراز املتطلبات التقنية مل  احلد الأدىن من ادلرجات يف اخابارات الرتمجة. وعالوة تُقال عطاءاهتم لأهنم جعزا عن اإ
س نة اليت امادت يف هناية فرتة الاخابار  رٍض مُ  أأداء عن حتقيق طاءات املقاوةلأأحد مقديم الع جعزعىل ذكل، 

 الصيتيةبني اللغتني تقدمي عروض يتعلق برشاء خدمات الرتمجة أ خر ل د عقده. ويف طلب دَّ جيُ ّل ف ،واحدة
 10من طاءات ، وتراوح عدد املوظفني اذلين ذكرمه مقدمو العمن هذا القايل الحظ أأي احنرافالإنلكزيية، مل يُ و 

ىل   .60اإ
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 لقدرة التقنية ملقدم العطاء.ا عربًة عنيتاغي أأن تكون واسعة النطاق ليك تكون مالاخابارات ونرى أأنه  .221

أأن  أأيضاً  تيتناسب مع الفوائد. وذكر  نوذكرت الويبو أأن العبء التشغييل املمتثل يف اخابار مزيد من املرتمجني ل .222
دارة الرتمجة، مبا الرشكة قدرة اكن خيترب ، بل ني أأنفسهممجاملرت  يكن يف الواقع خيترب معاهدة الرباءات ملنظام  عىل اإ

 يف ذكل التدقيق واملراجعة واخايار املرتمج املناسب.

دارة أأعمل الرتمجة الضخمة مبجرد اخابار قدرة مرتمج واحد رشكة نرى أأن اخابار قدرة ال حنن و  .223 رشاكت ال من عىل اإ
ًا عناليت دلهيا عدد كبري من املوظفني قد ل يكون   .رشكةقدرات ال  ُمعرّبِ

 24التوصية 

وقت تقيمي العطاءات، مع طاءات يف ن القدرة التقنية ملقديم العيعرب عل  ميكن للويبو أأن تنظر يف جعل تقيمي املرتمجني أأكرث ثمثيالً 
 التلكفة التشغيلية لخابار مزيد من املرتمجني. ، مهنامراعاة عوامل أأخرى

قادرين عىل أأداء الغري استاعاد يف كارية أأثبت فعاليته ال مما ، أأمراً حاسمً يف التصفيةالويبو الاخابارات اعتربت  .224
خضاع ال و العمل.  بعمق، وحنن نقوم بذكل رشاكت هو الطريقة الأكرث فعالية لتقيمي ال أأكرب لأعباء معل  رشاكتاإ

 .كرث ثمثيالً الويبو النظر يف هنج الاخابار ليكون أأ ومع ذكل، سوف تُعيد  خالل فرتة التقيمي.

 قضااي الغش الفعيل والغش الافرتايض

بنيَّ حتليل املعلومات اخلاصة ابلغش الفعيل والغش الافرتايض اليت قدهما مكاب مدير شعبة التدقيق ادلاخيل   .225
 ةعرش أأربع غلقت ، وأُ 2016جديدة من الغش والغش الافرتايض جُسلت يف عام  توالرقابة الإدارية أأن عرش حال

 . حالت أأربع، بلغ عدد احلالت املفاوحة من الغش الفعيل أأو الغش املزعوم 2016ديسمرب  31. ويف حاةل

 اليت اتذهتا الإدارة بشأأن التوصيات السابقة الإجراءاتاس تعراض 

 هذا التقرير. مرفقتوصيات مراجع احلساابت اخلاريج )املراجعة املالية( يف ل ترد حاةل تنفيذ الويبو  .226

فصاحات الإدارة   شطب اخلسائر من النقد واحلساابت املدينة واملمتلاكت –اإ

َّه وفق .227 من الالحئة املالية، جسَّلت املنظمة اخلسائر  8-106من النظام املايل والقاعدة  4-6للمدة  اً ذكرت الإدارة أأن
 :2016ديسمرب  31يف  ةاملنهتيس نة التالية خالل ال 

  فواتري غري مدفوعة  أأربع. وخص ذكل 2016أأثناء عام  فرناك سويرسايً  741ُشطبت حساابت مدينة بقمية اإجملية قدرها
ىل عام يرجع اترخيها   عالمات جتارية؛أأنشطة وتتعلق ب 2015اإ

  وتكادت املنظمة خسائر صغرية أأخرى عىل مدار الس نة جنمت، يف املقام الأول، عن مدفوعات مقابل احلساابت املدينة
 رنك سويرسي.ف 19 584.20وبلغت قميهتا الإجملية 

 ]التوقيع[

 شايش اكنت شريما

 املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند

 مراجع احلساابت اخلاريج

 نيودلهيي، الهند

2017 يونيو 19
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 املرفق

 حاةل تنفيذ الويبو لتوصيات املراجعة اخلارجية للحساابت

 مالحظات رد الإدارة التوصية املراجعة

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

يف  2015مطالبة عام ُأوِدعت 
. واكن الرصيد غري 2016أأكتوبر 

املسدد اذلي يشمل هذه 
ماليني دولر. وقد  3املطالبة 

 15فيديو يف ابل عقد مؤثمر 
التعديالت  ملناقشة 2016نومفرب 

اليت س ُتدخل عىل اتفاق 
يف الرضائب املس تحقة التحصيل 

 . وتسعىالقريب املس تقال
ىلالولايت املتحدة الأمريكية   اإ

ع مجيع التفاقات املربمة م تتس يق
املزمع املتحدة، الأمم  تلواك

. 2017تنفيذها يف عام 
ىل توحيد ما هو  وس يؤدي ذكل اإ

د د/ غري ُمسدَّ ، ومكوانت ُمسدَّ
، ةاملؤسس ي الإيرادات

، ةخري لأ االإيرادات الأوىل/و 
وكيفية التحقق مهنا، وما 

ىل  ذكل. اإ

 قيد التنفيذ

للويبو أأن تفص  عن ميكن   مراجعة مالية
تفاصيل أأصول الرتاث اليت 
تشمل املصنفات الفنية يف 

مالحظات البياانت املالية وأأن 
تتخذ التدابري الالزمة لتعزيز 
نظمها الأمنية بغية منع فقدان 

 أأي من هذه الأصول.

جملس  نواصل رصد مرشوع
املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع 

املتعلق ( IPSASB)العام 
الرتاثية. ويف أأبريل  ابلأصول
ورقة اجمللس ، أأصدر 2017
 30يوم ، مع حتديد تشاور
 اً هنائي اً موعد 2017سبمترب 

ورقة التشاور خذ وتتللتعليقات. 
الأصول مضمونه أأن  وقفاً م

بيان  يف قيدهاالرتاثية ميكن 
ذا  اكنت تس تويف املركز املايل اإ

 بيد أأنالأصول. قيد عايري م
ثبات ياطلب س  ذكل ما منااإ فع اإ

ما اقاصادية  مس تقالية واإ
ماكانت خدم قرتح ت. ول ةاإ

 قيد التنفيذ
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أأي ماطلبات التشاور  ورقة
 دة.حدَّ عرض مُ 

دارة أأن تنظر يف  مراجعة مالية ميكن لالإ
 استامثرية صياغة س ياسة

مناس بة لإدارة النقدية واخلزانة، 
مبا يف ذكل القروض، وتطبيق 
هذه الس ياسة لتحسني الإدارة 

 املالية.

أأعد مستشارو اخلزانة يف ربيع 
استامثرية  س ياسة 2014عام 
مجموعة من عىل ل متتش  

مبا يف ذكل  ،الس ياسات
دارة  ، ولكنالاستامثرات ليس اإ

ويف غضون أأايم من  ية.النقد
تسلميها، تغريت العالقة بني 

الإدارة الاحتادية الويبو و 
، مما جعل للشؤون املالية

عدمية الفائدة س ياسة الاستامثر 
َّجود تُبذل بدأأت مث .  الواقعيف

 ،س ياسة استامثرية جديدةلتقدمي 
ذروهتا هذه اجلهود بلغت و 

عىل هذه ادلول الأعضاء مبوافقة 
. 2015الس ياسة يف خريف عام 

س ياسة خماطر الطرف واكنت 
الواردة يف "مجموعة" ال خر 

اإىل حتديث  اخلزانة حتتا  أأيضاً 
لهذا التغيري يف العالقة.  نتيجةً 
اكنت شعبة ضافة اإىل ذكل، وابلإ 

املالية ترغب يف  الشؤون
أأجزاء أأخرى من  مراجعة

سلّمت برضورة و  ،"اجملموعة"
دارة  عداد س ياسة بشأأن اإ اإ

من أأجل اس تكمل مجموعة  يةالنقد
ل ذا العمل اكن هالس ياسات. و 

يتاظر تعيني أأمني خزانة. يزال 
وصول هذا الشخص يف  وعقب
عىل ، بدأأ العمل 2016 ويوني
 .ال خرسة خماطر الطرف س يا

 قيد التنفيذ

يتاغي لإدارة الشؤون املالية   مراجعة مالية
دارة اخملاطر  طار اإ اس تعراض اإ

القامئ وحتديثه بغية وضع 
جسالت مالمئة للمخاطر 

وضوابط داخلية يف الوحدات 
التشغيلية املفاقرة لتكل العنارص 

مبساعدة أأحد ، اس ُتعرضت
س بل تنفيذ مسارات  اخلرباء،

الشؤون املالية بغية مواءمهتا مع 
الهيلك والصيغة املعتادة وحددت 
لك الضوابط ادلاخلية وجُسلت 

دارة اخملاطر  يف تطبيق اإ

 قيد التنفيذ
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أأو اليت ُوضعت فهيا تكل 
 العنارص جزئيًا.

 املؤسس ية.

وستنطوي املرحةل التالية من 
املبادرة عىل التحقق من أأن  هذه

لك الضوابط ادلاخلية مرتبطة 
رمسيًا يف التطبيق خبطر مسجَّل 

 ذاته.

وس تواصل شعبة الشؤون املالية 
اس تعراض املسارات وضوابطها 

 وحتديهثا ابنتظام.

حرز تقدم كبري فامي يتعلق وقد أُ 
بتحديد الضوابط ادلاخلية 

تقيمي  وف جُيرى. وسهاوتسجيل 
عىل مجليع الضوابط ذايت 

ول لأ الكيان يف الربع امس توى 
 معلية، كجزء من 2017من عام 

وف تُس تعرض ق. وسغاللإ ا
يف  قميَّ وتُ  اتضوابط العملي

 تالية.ال طوة اخل

مراجعة مالية 
2015 

ميكن للويبو أأن تضع أ لية مفصةل 
لضمن تسوية الإيرادات املتأأتية 
من رسوم الإيداع ادلويل بناء 
عىل معاهدة الرباءات يف أأي 
س نة تقرير مع املبلغ املقيد 

يف تكل للطلبات املتشورة 
 الس نة.

ال ن أ لية تفصيلية توجد 
 .للتسوية

 ةمنفَّذ

مراجعة مالية 
2015 

ميكن للويبو أأن تضع مؤرشات 
جراء  ومعايري مالمئة ثمكِّهنا من اإ
عادة التقيمي الس نوية الالزمة  اإ
 للممتلاكت واملصانع واملعدات.

بشأأن ال ن توجهيات  توجد
الس ياسات يف هذا اجملال، مبا يف 

ومؤرشات للنظر ذكل معايري 
جراء  تقياميت عادةل يف رضورة اإ

 .من عدهما ثةحدَّ مُ 

 ُمنفَّذة

مراجعة مالية 
2015 

أأصول خفضت اكنت تُس تخدم 
قميهتا ابلاكمل وتبلغ قميهتا ادلفرتية 

مليون فرنك  10.31الإجملية 
ديسمرب  31يف  سويرسي
. وينطوي اس تخدام تكل 2015

وافقت فرقة العمل املعنية 
ابملعايري احملاسبية للأمم املتحدة 

ثة من الأعمر حدَّ عىل مجموعة مُ 
نتاجية للمعدات يف اجامتعها  الإ
. 2016قد يف أأكتوبر اذلي عُ 

 قيد التنفيذ
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الأصول عىل قمية اقاصادية 
يعين أأن تقديرات للمنظمة و 

نتايج لبعض الأصول  العمر الإ
 اكنت أأقل من معرها الفعيل

عادة تقيمي العمر  .بكثري ويلزم اإ
نتايج للأصول يك تعرض  الإ
صورة نزهية لها وتضع تقديرًا 

نتايج للأصول.  معقوًل للعمر الإ

، أأحرزت 2016وخالل عام 
يف حتديث  كبرياً  الويبو تقدماً 

دارة  حاةل البنود يف وحدة اإ
، 2017الأصول. وخالل عام 

ضطلع مبزيد من العمل يُ وف س
لتحديث حاةل معدات املنظمة. 
وبعد الانهتاء من هذا العمل، 

وىل الاعتبار للأعمر يُ وف س
نتاجية املالمئة للمعدات، مع  الإ
نتايج  مراعاة نطاقات العمر الإ

ثةاملُ  اليت  يف ال ونة الأخري حدَّ
وافقت علهيا فرقة العمل املعنية 
 ابملعايري احملاسبية للأمم املتحدة.

مراجعة مالية 
2015 

ميكن للويبو أأن تنظر يف وضع 
َّقة لشطب س ياسة رمسية  موث

املبالغ املقيدة اليت مل يتسن  ردها 
ىل مودعي الطلبات.  اإ

مت وضع الصيغة الهنائية للس ياسة 
َّقةامل  .وث

 ُمنفَّذة
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 ردود الإدارة عىل التوصيات اليت قدهما
 اخلاريج احلساابت مراجع

 1التوصية رمق 

 امُلقيدة وما يعادلها.ميكن للويبو أأن تُصنِّف الس يوةل الاسرتاتيجية مضن الس يوةل 

 الرد

نظرًا اإىل طبيعة ترتياات الس يوةل الاسرتاتيجية، مبا يف ذكل تصنيفها املنفصل وماطلبات الس يوةل مبقاىض س ياسة املنظمة بشأأن 
. وذلكل من الأدق أأن يُفص  عن ذكل كعنرص مس تقل من عنارص الس يوةل أأو الاستامثرات اعتربت الويبو أأنالاستامثرات، 

 .الس يوةل والاستامثراتفّضل الإبقاء عىل هنجها احلايل يف تصنيف ويبو أأهنا تذكرت ال

 2 رمق التوصية

دة اخلاصة مِبن   التعلمي يف غضون الوقت املقرر.ميكن للويبو أأن ت  جراءً مناس بًا لتسوية/اسرتداد ُسلف املوظفني غري امُلسدَّ  تخذ اإ

 الرد

. ويف حاةل عدم اماثال املوظف، سوف تُسرتد سلفة 2017يونيو  30موعدًا هنائيًا هو قالت الويبو التوصية، وذكرت أأهنا حددت 
 منحة التعلمي عىل النحو املوىص به.

 3التوصية رمق 

فرنك سويرسي، اليت تظهر يف جسل الأصول،  5000أأن تُنق ص ابلاكمل قمية مجيع الأصول اليت تقل عن احلد الأدىن البالغ  ميكن
 ياسة احملاسبية وماطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.مبا يامتىش مع الس  

 الرد

من املعايري احملاسبية ادلولية  3يامتىش مع ماطلبات املعيار  2011يناير  1ذكرت الويبو أأن التطبيق املرتقب للحد اجلديد بدءًا من 
وافقت الويبو عىل حتليل هذه الأصول كجزء من اس تعراض مع ذكل، . و ، وقد وافقت عليه أأفرقة التدقيق السابقةللقطاع العام

 .2017املعدات والأاثث لعام 

 4التوصية رمق 

أأيضًا ميكن . و 2017الانهتاء من مراجعة مجيع العنارص القدمية والعنارص املفقودة وتعديلها يف ادلفاتر حبلول هناية عام  ميكن
 .2017فاصيل وتوفري نظام اس تعالم موثوق به حبلول هناية عام اس تكمل معلية حتديث الوحدة من أأجل تقدمي مجيع الت

 الرد

ىل أأن ذكل سياطلب  دخال قالت الويبو التوصية. وأأشارت الويبو اإ دارة الأصول بنظام الإدارة املتاكمةل عىل حتسينات اإ وحدة اإ
 دمع تكنولوجيا املعلومات.ما يتعلق بذكل من و 
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 5التوصية رمق 

من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام وتنفيذ هذه الس ياسة يف وقت  39بشأأن تنفيذ املعيار وضع س ياسة مناس بة ميكن 
ثر املادي لاللزتامات غري املقيدة عىل البياانت املالية اذلي يسري يف اجتاه مزتايد. ىل الأ  ماكر، نظرًا اإ

 الرد

 .يةس ياسة تنفيذوضع  جيري حالياً جارية، وأأنه  ادلولية للقطاع العاممن املعايري احملاسبية  39املعيار ذكرت الويبو أأن معلية حتليل 

 6 رمق التوصية

كرث اس هتدافًا من أأجل توس يع نطاق نظام لهاي ليشمل البدلان النامية وأأقل البدلان لميكن  الإدارة أأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية أأ
لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل". وميكن أأن تشمل منوًا عن طريق اس تخدام خمصصات املزيانية من أأجل "اس تخدام نظام 

، واإجراء دراسات اس تقصائية ، تسليط الضوء عىل مواطن قوته من خالل ادلعايةالاسرتاتيجية، من مضن ما تشمل
 ، وتوثيق الاقرتاحات/ال راء املقدمة من العمالء.لس تخالص أ راء معالءه بشأأن خدماته عىل أأسا  منتظم

 الرد

 لتوصية.ا الويبوقالت 

 7 رمق التوصية

ىل حتقيقها عىل لالإدارة ميكن  كرث واقعية، مع مراعاة العوامل اخلارجة عن س يطرهتا، حىت ميكن السعي اإ أأن تنظر يف وضع أأهداف أأ
 حنو استاايق نظرًا للقيود احلالية اخلاصة ابملوارد.

 الرد

 التوصية. الويبوقالت 

 8 رمق التوصية

دة لتكوين الكفاءات خالل الثنائية فامي يتعلق بنظام لهاي ومن أأجل أأحصاب  لالإدارة ميكن أأن تنظر يف وضع خطة معل ُمحدَّ
 املصاحل ال خرين من خالل تالمحها مع خطة الويبو لتكوين الكفاءات اليت تزتامن مع مزيانية الثنائية.

 الرد

 التوصية.ويبو قالت ال

 9 رمق التوصية

طار زمين لفحص الطلبات ومعاجلهتا من ِقال املكاب ادلويل لتحقيق مزيد من املساءةل ميكن لالإدارة أأ  أأوًل. ن تنظر يف وضع اإ
 والرسعة يف النظام.

هدار املوارد والوقت يف طلبات  اثنيًا. نفاذ الفعيل لأحاكم التخيل عن الطلبات من أأجل تفادي اإ وميكن لالإدارة أأن تنظر يف الإ
 غري جادة.
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 الرد

 .نيلتوصيتا الويبوقالت 

 10 رمق التوصية

ىل مسأأةل رفض املاكتب الوطنية للتسجيالت ادلولية عىل أأهنا تشلك خطرًا يف مجملها،  أأوًل. ميكن لالإدارة أأن تنظر يف الإشارة اإ
 نظرًا لتأأثريها احملمتل عىل مسعة نظام لهاي ومسعة املنظمة أأيضًا.

دقيق واستاايق يف هذا الأمر عن طريق اإرشاك مجيع أأحصاب املصاحل وميكن لالإدارة أأن تنظر يف الاضطالع بدور  اثنيًا.
ىل أأس باب موضوعية.  بشلك بنّاء، لأن لها دورًا حمدودًا يف تقليل العدد املزتايد من حالت الرفض اليت تستند اإ

 الرد

 .نيالتوصيت الويبوقالت 

 11 رمق التوصية

ملوارد عن طريق تصيص مزيد من املوارد للنفقات غري املتعلقة ميكن لالإدارة أأن تنظر يف معاجلة الاخاالل يف تصيص ا
 ابملوظفني مبا يف ذكل النفقات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والرتوجي والإعالم والتثقيف والتصال واملساعي القانونية.

 الرد

 التوصية. الويبوقالت 

 12 رمق التوصية

ية قابةل للتنفيذ يف وقت ماكر جلعل نظام لهاي مكافيًا ذاتيًا وللتغلب عىل ميكن لالإدارة أأن تنظر يف وضع اسرتاتيج  أأوًل.
 العجز املتكرر.

عادة النظر يف هيلك الرسوم احلايل بصورة  اثنيًا. ىل اإ وميكن لالإدارة أأن تنظر يف تقدمي اقرتاح يف مجعية احتاد لهاي يدعو اإ
دخال تغيريات تدرجيية لتحقيق الاكتفاء اذلايت   لحتاد لهاي.دورية، مع اإ

 الرد

 التوصيتني. الويبوقالت 

 13 رمق التوصية

ميكن لالإدارة أأن تنظر يف وضع خطة شامةل بشأأن الاسرتاتيجيات القصرية الأجل واملتوسطة الأجل والطويةل الأجل لإدارة 
ىل حتليل مناسب للثغرات وتوقع للمتطلبات.  املوارد البرشية لنظام لهاي استنادًا اإ

 الرد

 التوصية.ويبو القالت 
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 14 رمق التوصية

ميكن لالإدارة أأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية طويةل الأجل لتكنولوجيا املعلومات تشمل التحسينات الالزمة مثل زايدة درجة ادلقة 
يف ضوء ماطلبات  (،DIRISأأن تعيد النظر يف مدى مالءمة نظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية )والصيانة. ورمبا جيدر هبا 

 املس تخدم املعارص.

 الرد

 التوصية. الويبوقالت 

 15 رمق التوصية

لكرتوين بشأأن تعقيبات  دة خلدمة العمالء مدعومة بنظام اإ ماكنيات تطوير اسرتاتيجية ُمحدَّ ميكن لالإدارة أأن تنظر يف اس تكشاف اإ
جراء اس تقصاءات منتظمة للعمالء،  اجلودة لتلبية احاياجات نظام لهاي. واإىل أأن يمت تطوير النظام، ميكن لالإدارة أأن تنظر يف اإ

 كم ُذكر يف ميثاق خدمة العمالء، ملواصةل حتسني خدماهتا.

 الرد

 التوصية. الويبوقالت 

 16 رمق التوصية

تكون اس تثناءات ميكن للويبو أأن تُعّجل بتعديل التعممي الإداري ودليل املشرتايت لإدرا  املدة الزمنية القصوى يف احلالت اليت 
ىل اس تعراض مناسب للسوق. وميكن للويبو أأيضًا  ىل مزيد من المتديدات جيب أأن تستند اإ من العطاءات التنافس ية. واحلاجة اإ

 أأن تنظر يف الامت  توصيات جلنة اس تعراض العقود قال موافقة مسؤول املشرتايت.

 الرد

لن وذكرت الويبو أأن  املقرتحة ابلفعل.قالت الويبو التوصية لأهنا تامتىش مع التعديالت  التعممي الإداري ودليل املشرتايت س ُيعدَّ
ىل  لإدرا   يةاةل السوق حسب احلد حدَّ س نوات س تُ  5الأحاكم ذات الصةل اليت توض أأن الفرتة الزمنية القصوى اليت تصل اإ

تاذل العناية الواجاة املشرتايت والسفر س ة أأن شعبالويبو  ت، أأوّضفامي خيص المتديدات الأخرى. و ةجتاهات التكنولوجيالاو
ذا اكنت  اس تعراض النظام املايل املُنق  . وبعد ات أأم لالمتديد هتربر هذ يةجتاهات التكنولوج الاو يةظروف السوق اللتحديد ما اإ

جلنة اس تعراض العقود مشورة  املشرتايت والسفر تلمتس شعبةسوف ، ولحئته والتعممي الإداري الالحق ودليل املشرتايت
جناز  150 000بشأأن الإجراءات البديةل اليت تتجاوز   .2017ديسمرب  31حبلول  ذكلفرنك سويرسي. ومن املقرر اإ

 17 رمق التوصية

التعديالت املدخةل عىل العقود جيب أأن تامتىش عىل حنو صارم مع طلبات تقدمي العروض وغريها من رشوط العطاء دون من  
ىل أأي رش   كة بعيهنا، مع ضمن وجود رشوط وأأحاكم موحدة، ل س امي فامي يتعلق ابلأسعار.مزية اإ

 الرد

ماكنية تعديل الأسعار )وفقاً ذكرت الويبو أأن ذلكل . ووافقت الويبو عىل مادأأ المتسك برشوط طلب تقدمي العروض للممرسات  اإ
 املتبادل.، وذكل رهنًا ابلتفاق الزناهة والشفافية ، لكم اكن ذكل مناس بًا، يف واثئق العطاءات لضمنسوف تُدر  السوقية( 

 .2017سبمترب  30ذلكل حبلول  وفقاً عطاءات ث مناذ  الدَّ حتُ وف سو 
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 18 رمق التوصية

ميكن للويبو أأن تعدل التعماميت الإدارية ودليل املشرتايت لتحدد أأقىص مدة للعقد مع الضمانت الرضورية الالزمة للنظر يف 
 الاس تعراض.المتديد بعد 

 الرد

ومن املقرر أأن تكمتل معيةل مراجعة التعممي  قالت الويبو التوصية وذكرت أأن هذه املمرسة قد وضعت ابلفعل موضع التنفيذ.
 .2017ديسمرب  31الإداري ودليل املشرتايت حبلول 

 19 رمق التوصية

درا  بنود بشأأن عدم التنازل عن احلقوق، والبطالن  ميكن للويبو أأن تراجع الرشوط العامة/اخلاصة احلالية للعقد وأأن تنظر يف اإ
كرث رعاية، ومعل الأطفال، والاس تغالل اجلتيس، والاحايال أأو الفساد.  اجلزيئ، واملعامةل الأ

 الرد

ر تنظأأن راجعة الرشوط العامة لعقود الويبو أأو الأحاكم اخلاصة ابلعقود، و أأن تقوم شعبة املشرتايت والسفر مبعىل الويبو وافقت 
درا  البنود املقرتحة يف هذه الواثئق، ابلتشاور مع مكاب املستشار القانوين ومع مراعاة بيئة اخملاطر يف الويبو. تناقش ت وس   يف اإ

من أأجل مراجعة الرشوط العامة للعقود  2017أأكتوبر  31حبلول شرتايت والسفر مع مكاب املستشار القانوين شعبة امل 
 للتوصية. وفقاً 

 20 رمق التوصية

ميكن لشعبة املشرتايت والسفر أأن تتفاوض وتتفق عىل معايري أأداء مناس بة يف الوقت اذلي يُسم  فيه ابلعقد، ويتاغي  أأوًل.
متر. ىل جانب الالزتام ابلتحسني املس   أأن تكون هذه التدابري واّضة مجليع املعنيني، اإ

دارة العقود بعد منحها مبا وميكن للويبو أأن تكفل ثمتع مديري الربامج/ مديري العقود وغ اثنيًا. ريمه من املسؤولني املشاركني يف اإ
 يكفي من السلطة والتدريب لمتكيهنم من أأداء أأدوارمه بفعالية.

دميكن أأيضًا أأن يكون أأداء  اثلثًا. ين جزءًا ل يتجزأأ من تقيمي اخملاطر والتخطيط للطوارئ من أأجل ضمن معاجلة املشالكت امُلوّرِ
عالوة عىل أأن الإنذار املبكر بأأداء املورد س يتي  للمنظمة الوقت الالزم لإعداد حلول توريد بديةل ووضع يف املرحةل الأوىل. 

 خطط للطوارئ عىل حنو فعال.

 الرد

أأفضل املمرسات اليت ستُنفَّذ يف غضون الثين عرش شهرًا القادمة للموردين  التوصية يهسلّمت الويبو بأأن  أأوًل.
عادة النظر فيه عىل مدى فرتة الاسرتاتيجيني فقط، مع  ىل اإ التحذير من أأن مؤرش الأداء الرئييس حيتا  يف بعض احلالت اإ

ىل  12العقد. وأأضافت الويبو أأنه ميكن معاجلة النقاط التالية يف املس تقال القريب )من   شهرًا(: 18اإ

ماكنية مراجعت - درا  مؤرش الأداء الرئييس يف عقود املوردين الاسرتاتيجيني، مع اإ ه طوال فرتة العقد. وسوف اإ
 31ومن املقرر الانهتاء من مراجعة دليل الويبو للمشرتايت حبلول  ينعكس هذا يف دليل الويبو للمشرتايت.

 .2017 ديسمرب
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دين "الاسرتاتيجيني" يف دليل الويبو للمشرتايت. - درا  تعريف أأفضل للُموّرِ ومن املقرر الانهتاء من مراجعة دليل  اإ
 .2017ديسمرب  31حبلول  الويبو للمشرتايت

نذار املبكر يف حاةل  - دارة العقود، ويتاغي أأن تش متل هذه املبادئ أأيضًا عىل مفهوم الإ وضع ماادئ توجهيية بشأأن اإ
 .2017أأكتوبر  31ومن املقرر أأن تُترش املبادئ التوجهيية عىل ش بكة الويبو ادلاخلية حبلول  ضعف/قصور الأداء.

ص ملدير العقود وموظفي املشرتايت تقدمي  2017يف عام  ا بدأأتالتوصية، وذكرت أأهنوافقت الويبو عىل  .اثنياً  تدريب ُمخصَّ
دين. دارة أأداء املُوّرِ دارة العقود حبلول الربع الأول من عام  بشأأن اإ  .2018ومن املقرر أأن يكمتل التدريب اخلاص ابإ

ع خالل خطط  ذكرت الويبو أأن هذا املبدأأ الأسايس س ُيدر  يف التوجهيات .اثلثاً  ىل مديري العقود، وسرُياج  مة اإ املُقدَّ
 .2017يف ديسمرب  املشرتايت

 21 رمق التوصية

درا  تدابري التخفيف من خماطر حمددة بعد تصنيف اخملاطر وتقيميها وترتيهبا حسب الأولوية. وميكن  دارة اخملاطر ابإ ميكن تعزيز اإ
دارة اخملاطر املؤسس ية وفقًا للفقرتني مواءمة اخملاطر مع ماطلبات لك برانمج أأو شعبة يف  من دليل الويبو  30و 29نظام اإ

 للمشرتايت.

 الرد

وافقت الويبو عىل التوصية من حيث املبدأأ، وذكرت أأنه س يجري اس تعراض دليل املشرتايت لضمن توافق التوجهيات الواردة 
دارة اخملاطر يف الويبو. طار اإ  .2017ديسمرب  31مراجعة دليل املشرتايت حبلول  ومن املقرر الانهتاء من فيه مع س ياسة واإ

 22 رمق التوصية

يف حاةل تعدد املوردين الناجتني من عطاء واحد، ميكن للويبو أأن تنظر يف الاس تفادة من املفاوضات عن طريق اس تغالل املعايري 
كرث تنافس ية.  التقنية/التجارية من أأجل اس تفادة الويبو من الأسعار الأ

 الرد

يبو عىل التوصية، لأهنا ابلفعل جزء من ممارسات الرشاء احلالية، وذكرت أأهنا ستنعكس يف دليل الويبو املُنقَّ  وافقت الو 
 .2017ديسمرب  31ومن املقرر الانهتاء من مراجعة دليل الويبو للمشرتايت حبلول  للمشرتايت.

 23 رمق التوصية

جرا ءات الرشاء اليت يلزم توثيقها عىل النحو املنصوص عليه يف النظام ميكن للويبو أأن حتدد بوضوح يف دليل املشرتايت ش ىت اإ
 املايل ولحئته.

 الرد

 31ومن املقرر الانهتاء من مراجعة دليل املشرتايت حبلول  بعد أأن قالت الويبو اقرتاح التحسني، وافقت عىل التوصية.
 .2017 ديسمرب
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 24 رمق التوصية

كرث ثمثياًل ليعرب عن القدرة التقنية ملقديم العطاءات يف وقت تقيمي العطاءات، مع ميكن للويبو أأن تنظر يف جعل تقيمي  املرتمجني أأ
 مراعاة عوامل أأخرى، مهنا التلكفة التشغيلية لخابار مزيد من املرتمجني.

 الرد

د غري القادرين عىل أأداء العمل. الاخابارات أأمرًا حاسمً يف التصفية، مما أأثبت فعاليته الكارية يف استاعا عتربذكرت الويبو أأهنا ت 
خضاع الرشاكت لأعباء معل أأكرب هو الطريقة الأكرث فعالية لتقيمي الرشاكت بعمق، و  ذكل خالل فرتة التقيمي. ومع ذكل، حيدث واإ

 .(2017)حبلول ديسمرب  تُعيد النظر يف هنج الاخابار ليكون أأكرث ثمثيالً ذكرت الويبو أأهنا سوف 
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 2016 لية لس نةبيان الرقابة ادلاخ 

 نطاق املسؤولية

يّل من مسؤولية وخباصة مبوجبل 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: ،)د( من النظام املايل ولحئته8-5 املادة

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

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

 ًا فعاًل واقاصاداًي.اس تخدام موارد املنظمة اس تخدامو  "3"

 الغرض من نظام الرقابة ادلاخلية

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

دارهتا ب مة لتحديد اخملاطر الرئيس ية وتقيمي طبيعهتا ومداها واإ  .بطريقة اقاصاديةوفعالية و  كفاءةُمصمَّ

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

 الأصول،صون و  كفاءهتاو  العمليات فعالية 

 ،وموثوقية التقارير املالية 

 قةطبَّ والقواعد املُ مواد والاماثال لل. 

جراء يُتَّخذ يف مواعيد معيّ ، عىل املس توى التشغييل، جمرّ يعدُّ ل  وذلكل فاإن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية  هو نة، بلد س ياسة أأو اإ
 الرقابة ادلاخلية لضمن حتقيق الأهداف املذكورة أ نفًا. معلياتيُضطلع به عىل مجيع مس توايت املنظمة من خالل راء مس متر جاإ 

اترخي حىت و  2016 ديسمرب 31عىل الس نة املنهتية يف  ،أ نفاً  كم يه ُمايَّنة ،الويبو للرقابة ادلاخلية معلياتوينطبق بياين هذا عن 
 .2016 اعامتد بياانت املنظمة املالية لس نة

طار الرقابة دارة اخملاطر واإ  اإ

دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية  طار اإ دماجًا اكماًل يف خطط العمل اخلاصة ابلثنائية والس نة، وأأدمج اإ دارة اخملاطر اإ ُأدجمت اإ
دماجًا اتمًا يف الإطار التنظميي للمنظمة.  ويتضمن ال ن  لك برانمج،اخلاصة ب د اخملاطر بوضوح يف وثيقة الربانمج واملزيانيةدَّ وحتُ اإ

رتقاة عىل حتقيق النتاجئ امل هالتطور هذه اخملاطر وأأثر  ادلول الأعضاء اس تعراضاً  عىللك س نتني عرض انمج اذلي يُ تقرير أأداء الرب
م و  .للك برانمج عن بيئة  ، فضالً املنظمة بوجه عامفظة خماطر حمخماطر الربامج/املنظمة احلامسة، و بشأأن تقارير منتظمة تُقدَّ

ىل اخملاطر العاملية  دارة اخملاطرملعفريق الويبو ااإ  اذلي أأترأأسه. ين ابإ

دارة مسؤوةل وفعاةل يف الويبو واملوافقة عىل  دارة اخملاطر والشؤون املالية اإ دارة اخملاطر هو تروجي ثقافة اإ والغرض من فريق اإ
ذ يس تعرض  دارة اخملاطر. اإ رصد الوضع املايل للويبو واخملاطر الرئيس ية اليت تواَّجها املنظمة يف تنفيذ يهذا الفريق و اسرتاتيجية اإ

 قابلية حتمل اخملاطر التنظميية يك تنظر فيه ادلول الأعضاء.مناس بًا لويقرتح الفريق مس توى نتائها املرتقاة. 
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دارة خماطر  طار اإ احلفاظ تعلقة بأأمن املعلومات من خالل امل خماطرها  بشلك استاايق ، تدير الويبو أأيضاً بوجه عام ملنظمةاويف اإ
 ISO 27001شهادة شمل اليت تتحقق مهنا هيئات تصديق مس تقةل. وت  ISO/IEC 27001شهادة أأمن املعلومات عىل  بنجاح
 قديمأأمن مُ بشأأن س ياسة  تضعاإىل ذكل، وُ  ضافةً اإ . و مركز التحكمي والوساطةمجيع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية و  حالياً 
دارة اخملاطر اليت  ات،اخلدم ابس مترار جيري حيث  مقدمو اخلدمات اخلارجيون اذلين يعاجلون معلومات الويبو، يشلكهامن أأجل اإ

دارة خماطر املعلومات  هناء اخلدمة.ووصوًل من املشرتايت بدءًا ن واخلدمات اخلارجي مومقداليت يشلكها تقيمي واإ ىل اإ  اإ

دارة اخملاطر تحمل كم ي  ادلاخلية،  املنظمة ضوابطغريها من فعالية الضوابط املالية ادلاخلية و الاس تعراض ادلامئ لمسؤولية فريق اإ
دارة اخملاطرضمون واس تعراض م جري تقيمي ذايت وتصديق داخيل واملوافقة عليه. وقد أُ  هذا البيان بشأأن الضوابط ادلاخلية واإ

وتعزيز الضمانت اليت قدهما  تدعميعىل ذكل تقرير، وقد ساعد املشموةل ابل  احلالية لفرتةمن أأجل الضوابط عىل مس توى الكيان ل
 .يمتثيل الإدار ال التوقيع عىل خطاابت  عندموظفو الويبو الرئيس يون 

ث ثماماً  التنظميياملنظمة طار أأن اإ واملتابعة املناس بة لضمن  املس متروقد أأسفر الاس تعراض  احاياجات املنظمة عن يليب و  ُمحدَّ
ابنتظام جيري . و 2016احلاجة خالل عام لحئته حس امب دعت نظام املايل وال عن  ، فضالً ظفني ولحئتهاملو تنقيحات لنظام 

دارة ومراقاة العمليات الإدارية من أأجل اس تعراض الس ياسات والإجراءات وحتديهثا  لإدارة املالية والتعاقد والسفر اخلاصة اباإ
 .املوظفني ولحئته والنظام املايل ولحئتهنظام مع تامة واملوارد البرشية لضمن املواءمة ال 

ىل  للممرسات اجليدة واملعايري ادلولية املنطبقة، استناداً  عىل نطاق املنظمة، وفقاً حايال وتوجد دلى الويبو ضوابط ملاكحفة الا اإ
جراءات و حايالخماطر الاأأيضًا تقياميت اخملاطر اليت تشمل   هفاشت واك  الاحايالملنع معليات مناس بة . وتوجد يف املنظمة اإ

طار الويبو الشامل لإدارة ماكحفة الاوهو ، هومجع بياانتهل والاس تجابة   حايال.ما ميثل اإ

. جارايً تنفيذها ، ول يزال 2015وافقت علهيا امجلعيات يف عام  اليت تنفيذ الس ياسة اجلديدة لالستامثرات، 2016يف عام وبدأأ 
استامثر ستامثرات هذا العمل وأأرشفت عليه خالل الس نة. ومت تعيني مستشاري واس تعرضت اللجنة الاستشارية املعنية ابل

 .2016طوال عام  معلها. وظل الوضع النقدي للويبو سلاميً  يف هذه اللجنة ساعدةمل مس تقلني 

طار  جراءات الرشاء، مبا يف ذكل اشرتاط الويبو ويضع اإ امللكف  حصول املسؤول الرفيع املس توىالتنظميي ضوابط مناس بة عىل اإ
جراءات الرشاء قال أأن مشورة جلنة اس تعراض بشأأن القضااي ذات الصةل عىل ملشرتايت اب مبا يتخذ بدوره القرار الهنايئ بشأأن اإ

. وجيري ابنتظام اس تعراض وحتديث الضوابط ادلاخلية املتعلقة ابملشرتايت حسب الاقاضاء. ويف هذا يتفق مع الأنظمة واللواحئ
جراءات الرشاء. 2016الصدد، جرى خالل عام   تعزيز مدونة قواعد سلوك املوظفني املشاركني يف اإ

 اس تعراض الفعالية

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

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

 ؛ادلورية اليت يعقدها فريق الإدارة العليا

  اخلطاابت  تكلمن خطاابت المتثيل الإداري اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس يون. وتقرُّ  ضمنوأأحصل عىل
أأنظمة تعمل بشلك جيد وأ لية للرقابة ادلاخلية تريم اإىل عرض حالت الغش وضع وصون  عن مبسؤوليهتم

 عىل مس توى الربامج؛، وذكل اأأو اكتشافهو/والأخطاء الكربى 

 دارة اخملاطر؛  وفريق اإ
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  ىل املنظمة ومرئيس مكاب و رشادات ونصاحئ تبقى طي الكامتن اإ م اإ وظفهيا بشأأن الأخالقيات اذلي يُقّدِ
ذاكء الوعي ابلأخالقيات والسلوكيات املسؤوةل يف التعامل مع الإحالت  الأخالقيات ومعايري السلوك، ويتوىل اإ

 ؛املصاحل تضارباملتعلقة مبزامع السلوكيات غري الأخالقية، مبا يف ذكل 

  تقياميهتا وخدماهتا الاستشارية، وعىلاليت تقدهما ادلاخيل  ر التدقيقتقاري اليت أأعمتد عىل الرقابة ادلاخليةوشعبة 
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. وتتضمن  التقارير معلومات مس تقةل  تكلويه تقدم تقاريرها أأيضًا اإ

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

 صدار الإدارة، يف الوقت املناسب، لردود فعاةل ومالمئة وترشف اللجنة عىل أأداء معلي ة التدقيق من خالل رصد اإ
عىل توصيات التدقيق ورصد تنفيذ تكل التوصيات. ونتيجة لأنشطة الرقابة، توض اللجنة لدلول الأعضاء ال اثر 

عند الرضورة. شدد عىل مسائل معينة ت املرتتبة عىل توصيات مراجع احلساابت ومالحظاته عند الاقاضاء، و 
ىل اللجنة تُطلع تكل وأأخريًا  ىل  جلنة الربانمج واملزيانيةادلول الأعضاء ابنتظام عىل معلها وتقدم تقارير س نوية اإ واإ

 امجلعية العامة،

  ملنظومة الأمم املتحدة،التابعة ووحدة التفايش املشرتكة 

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

 .ومالحظات الهيئات الإدارية 

 اخلاثمة

ن الرقابة ادلاخلية الفعاةل ماكنية التحايل علهيا  –عىل نقائص ، أأاي اكن مس توى الإحاكم يف تصمميها، تنطوياإ مثَّ ل  ومن –مهنا اإ
 .معقول ضمانسوى  توفرأأن  اميكهن

 الظروف. تغرّي  بسببفعالية الرقابة ادلاخلية مع مرور الوقت  تتلفذكل، قد  فضاًل عنو 

من الأمور البالغة  أأن يكون "الانطباع السائد" رساةل واّضة مفادها أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة ،عاماً  أأمضُن، بصفيت مديراً و 
س مترار الاخالل العام، وبضمن قد ياُلحظ موطن ضعف يف الضوابط ادلاخلية الأيمهية ابلتس بة للمنظمة وأأان ُملزم ابلتصدي لأي 

 ادلاخلية. حتسني نظام الضوابطيف 

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

 .2016 ديسمرب 31س نة املنهتية يف ال  فامي خيصالوثيقة 

 
 فرانسس غري
 املدير العام

 

 


