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 البرنامج والميزانيةلجنة 
 

 والعشرونالسابعة الدورة 
 2017سبمترب  15ٕاىل  11جنيف، من 

 
 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 مراجع احلسا�ت اخلار�  من ٕا�داد

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

تقر�ر مراِجع احلسا�ت املس�تقل ا�ي حيتوي �ىل رٔأي مراجع احلسا�ت اخلار� �شأٔن البيا�ت املالية  "1"
 ؛2016د�سمرب  31للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس�نة املنهتية يف 

م ٕاىل سلس� �ج��ات ا 2016وتقر�ر مراِجع احلسا�ت اخلار� للس�نة املالية  "2" وامخلسني  بعةلسااملُقد�
ل"). ويتضمن هذا التقر�ر توصيات مراجع  مجلعيات ا�ول أ�عضاء يف الويبو (املعروف ٔأيضًا �مس "التقر�ر املُطو�

 ؛2016/17 ثنائيةاحلسا�ت اخلار� الناجتة عن املراجعات الثالث اليت أ�جريت �الل ال 

 ار�؛وردود من ٔأمانة الويبو �ىل توصيات مراجع احلسا�ت اخل "3"

 املد�ر العام. بتوقيعوبيان الويبو للرقابة ا�ا�لية،  "4"

 وف� ييل فقرة القرار املقرت�ة. .2

ٔأوصت جلنة الرب�مج واملزيانية امجلعية  .3
وسا�ر مجعيات ا�ول أ�عضاء يف  للويبو العامة

بتقر�ر مراجع احلسا�ت  الويبو �ٕال�اطة �لامً 
 ).WO/PBC/27/3 اخلار� (الوثيقة
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 تقر�ر مراجع احلسا�ت املس�تقل

 ٕاىل
 امجلعية العامة

 الفكريةللمنظمة العاملية للملكية 

 الرأٔي

 31(البيان أ�ول) يف  املايل الوضعبيان ش�متل �ىل اليت � (الويبو)، البيا�ت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية راجعنا قد ل
وبيان التدفقات النقدية  ،وبيان التغريات يف صايف أ�صول (البيان الثالث) ،وبيان أ�داء املايل (البيان الثاين) ،2016د�سمرب 

وبيان املقارنة بني املزيانية واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) للس�نة املنهتية يف ذ� التارخي، ومالحظات �ىل  ،(البيان الرابع)
 همة.البيا�ت املالية مبا يف ذ� الس�ياسات احملاسبية امل 

املنهتة يف  س�نةؤأداءها املايل وتدفقاهتا النقدية لل  2016د�سمرب  31يف يبو و البيا�ت املالية املرفقة تعرض الوضع املايل للنرى ٔأن و 
 عرضًا نزهيًا من مجيع النوا� اجلوهرية وفقًا للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام.ذ� التارخي 

 الرأٔي ا�ي استند ٕاليه ساسا�ٔ 

تقر�ر� يف القسم املعنون  ة يفوحض� مُ هذه املعايري  مبوجبمسؤولياتنا و  راجعنا احلسا�ت وفقًا للمعايري ا�ولية ملراجعة احلسا�ت.
للمتطلبات أ��القية ذات الص�  . وحنن مس�تقلون عن الويبو وفقاً البيا�ت املالية" مراجعة"مسؤوليات مراجع احلسا�ت عن 

يناوقد  ،للبيا�ت املاليةتنا مبراجع  من ٔأد�  حصلنا �ليهونعتقد ٔأن ما لهذه املتطلبات.  مسؤولياتنا أ��القية أ�خرى وفقاً  ٔأد�
 .تدقيقية اكٍف ومناسٍب ٔ�ن �كون ٔأساسًا �ستند ٕاليه رٔأينا

 معلومات أٔخرى �ري البيا�ت املالية وتقر�ر مراجع احلسا�ت �شأٔهنا

الس�نوي املايل  التقر�ر يفالواردة �ش�متل هذه املعلومات أ�خرى �ىل املعلومات إالدارة مسؤو� عن املعلومات أ�خرى. و ٕان 
 .املالية وتقر�ر مراجع احلسا�ت �شأٔهنا البيا�تشمل �  ، ولكهنا ال2016 ربد�سم 31املنهتية يف  للس�نة

التأٔ�يدي �شأٔن هذه س�تنتاج �عن ٔأي شلك من ٔأشاكل  ال نُعربخرى، و�ٔ املعلومات ا �شمل رٔأينا يف البيا�ت املالية الو 
 .املعلومات أ�خرى

هذه ف� ٕاذا اكنت  النظرمن مث� تعلق مبراجعتنا للبيا�ت املالية، فٕان مسؤوليتنا �متثل يف قراءة املعلومات أ�خرى، و وف� ي 
توصلنا ٕا�هيا من املراجعة ٔأو �ريها معرفتنا اليت ما ٕاذا اكنت مع البيا�ت املالية ٔأو  من حيث اجلوهراملعلومات أ�خرى ال تتفق 

هذه املعلومات  يفخطأٔ جوهرً� معل، ٔأن هناك ما مقنا به من ٕاىل  . وٕاذا اس�تنتجنا، استناداً هر�اطئة من حيث اجلو تبدو 
َ أ�خرى، فٕاننا مُ   يف هذا الصدد.بلغ عنه ليس �ينا ما ن و . ذ�بون �ٕالبالغ عن طال

 احلومكة عن البيا�ت املالية واملسؤولني عنمسؤوليات إالدارة 

وعن الرقابة  ،للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام وفقاً عرضًا نزهيًا، ٕان إالدارة مسؤو� عن ٕا�داد البيا�ت املالية وعرضها 
سواء الناجتة عن الغش ٔأو  ،ٕا�داد بيا�ت مالية �الية من أ�خطاء اجلوهرية للمتكني من إالدارة ٔأهنا رضورية تقررا�ا�لية اليت 

 .قصود�ري امل اخلطأٔ 
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 حسب –، وإالفصاح مكنشأٔة �ام�تقيمي قدرة الويبو �ىل �س�مترار عن  إالدارة مسؤو��كون ٕا�داد البيا�ت املالية، عند و 
ما إ ما مل �كن إالدارة يف العمل �س�مترار  ٔأساساحملاس�بة �ىل واس�ت�دام  يف العمل، املتعلقة �الس�مترار مورا�ٔ  عن –�قتضاء 

 .أٓخر بديل واقعيما ٔأنه مل يبق ٔأما�ا ٔأي إ و  ،ٔأو وقف معلياهتا الويبوتعزتم تصفية 

 املالية. الويبو ويتوىل املسؤولون عن احلومكة مسؤولية إالرشاف �ىل معلية ٕا�داد تقار�ر

 املاليةبيا�ت احلسا�ت عن مراجعة ال راجع مسؤوليات م

سواء الناجتة  ،من أ�خطاء اجلوهريةكلك ٔأو �دم �لوها ت املالية معقول �شأٔن �لو البيا� تأٔ�يدالتوصل ٕاىل يف ٔأهدافنا �متثل 
، تأٔ�يدمن ال  ياً مس�توى �ال يُعد التأٔ�يد املعقول حسا�ت يتضمن رٔأينا. و جع صدار تقر�ر مراإ ، و �ري املقصود عن الغش ٔأو اخلطأٔ 

ٔأي خطأٔ جوهري  شف دامئاً ت ك ت س�  سا�تملراجعة احل للمعايري ا�ولية  وفقاً مراجعة احلسا�ت اليت جرت بأٔن  ليس ضام�ً  هولكن
يف �دود املعقول  ٕاذا اكن من املتوقع جوهريةً أ�خطاء عترب وتُ الغلط �ري املقصود، ن الغش ٔأو ٔأن تنشأٔ أ�خطاء عميكن ف موجود. 
 �ىل هذه البيا�ت املالية. بناءً اليت يت�ذها املس�ت�دمون  القرارات �قتصاديةيف  �ىل و�ه إالجامل،ٔأو منفردًة  ٔأن تؤ�ر،

ونقوم . راجعة�ىل الشك املهين طوال معلية املحنافظ احلمك املهين و ارس لمعايري ا�ولية، منمراجعة احلسا�ت وفقًا لوكجزء من 
 :مبا ييل ٔأيضاً 

، وتصممي وتنفيذ �ري املقصود الغش ٔأو اخلطأٔ �سبب سواء  ،البيا�ت املالية يفجوهرية  ٔأخطاءوجود حتديد وتقيمي خماطر  •
. كون ٔأساسًا �ستند ٕاليه رٔأينا� ٔ�ن ةومناس�بٍ  يةتدقيقية اكف  ٔأد� والتوصل ٕاىل�س�تجيب لت� ا�اطر،  مراجعةٕاجراءات 
، �لط �ري مقصودن خطأٔ جوهري �مج عن الغش ٔأ�ىل خطرًا من �دم اكتشاف خطأٔ جوهري �مج عف اشت و�دم اك 

 ٔأو ٕاغفال مقصود ٔأو حتريف ٔأو جتاوز لرقابة دا�لية.قد ينطوي �ىل تواطؤ ٔأو �زو�ر  غشٔ�ن ال

مئة للظروف، وليس لغرض ٕابداء مالمراجعة من ٔأ�ل تصممي ٕاجراءات راجعة احلسا�ت تعلقة مبمل لرقابة ا�ا�لية اافهم  •
 لويبو.يف افعالية الرقابة ا�ا�لية �شأٔن رٔأي 

فصاح ذات الص� الٕ امعليات معقولية التقد�رات احملاسبية و مدى و س�ت�دمة، مة الس�ياسات احملاسبية امل ءالتقيمي مدى م •
 دارة.االٕ به  تمااليت ق

شك  يو�د ما ٕاذا اكناس�تنتاج ، و احملاس�بة �ىل ٔأساس اس�مترار العمل دارة ملبدأٔ الٕ اس�ت�دام ا مالءمةاس�تنتاج مدى  •
 ٕاىل استناداً مكنشأٔة �ام�  س�مترار�برية �شأٔن قدرة الويبو �ىل � جوهري يتعلق بأٔ�داث ٔأو ظروف قد تثري شكواكً 

مراجع نتباه يف تقر�ر جوهري، فٕاننا مطالبون بلفت �شك وجود �لصنا ٕاىل ٕاذا و اليت مت احلصول �لهيا.  تدقيقيةال د� ا�ٔ 
�ري معليات إالفصاح ٕاذا اكنت بتعديل رٔأينا البيا�ت املالية، ٔأو  يفاملوجودة فصاح ذات الص� الٕ امعليات  ٕاىلاحلسا�ت 

أ��داث ولكن احلسا�ت. راجع اليت مت احلصول �لهيا حىت �رخي تقر�ر م يةد� التدقيق ا�ٔ �ستند اس�تنتا�اتنا ٕاىل و اكفية. 
 تتسبب يف توقف الويبو عن �س�مترار مكنشأٔة �ام�. رمبا يةٔأو الظروف املس�تقبل 

فصاح، وما ٕاذا اكنت البيا�ت املالية متثل الٕ امعليات  ، مبا يف ذ�ضموهناوم هاتقيمي العرض إالجاميل للبيا�ت املالية وهيلك  •
 .الزنيه ٔأم العرض الساس�ية بطريقة حتقق �ٔ �داث ا�ٔ ت وااملعامال

همة، مبا يف ذ� مل ا هاونتاجئ  اوتوقيهتقرر املمعلية املراجعة نطاق بأٔمور �ديدة، مهنا:  نتواصل مع املسؤولني عن احلومكة ف� يتعلقو 
 مراجعتنا للحسا�ت.ٔأثناء يف ية يف الرقابة ا�ا�لية حنددها ٔأي ٔأو�ه قصور جوهر 
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 املتطلبات القانونية والتنظميية أ�خرىإالبالغ عن 

م،�الوة �ىل  ، من مجيع تتفقمراجعتنا للحسا�ت حفصناها يف ٕاطار نرى ٔأن معامالت الويبو اليت اطلعنا �لهيا ٔأو اليت  ما تقد�
 وس�نده الترشيعي.نظام الويبو املايل والحئته ، مع النوا� املهمة

 لويبو.حلسا�ت امراجعتنا  �شأٔن مطوالً  تقر�راً  ، ٔأصدر� ٔأيضاً الحئتهاملايل والويبو من نظام  10-8للامدة  ووفقاً 

 [التوقيع]
 شايش اكنت شريما

 املراقب املايل ومراجع احلسا�ت العام للهند
 مراجع احلسا�ت اخلار�

 دنيودلهيي، الهن
 2017 يونيو 19
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  مكتب

 املراقب املايل
 ومراجع احلسا�ت العام

 للهند
 

هتدف مراجعتنا ٕاىل توفري ضام�ت مس�تق� وٕاضافة قمية 
ٕاىل ٕادارة املنظمة العاملية للملكية الفكرية من �الل تقدمي 

 توصيات بنّاءة
 
 
 
 
 
 
 
 

 لس�يد:ملزيد من املعلومات �ر� االتصال �
 سو�رامانيانك. ٕاس. 

 املد�ر العام (العالقات ا�ولية)
 مكتب املراقب املايل ومراجع احلسا�ت العام للهند

9, Deen Dayal Upadhyay Marg 
New Delhi, India - 110124 

 subramanianKS@cag.gov.inإاللكرتوين:  الربيد

 
 
 
 
 
 

 احلسا�ت اخلار�تقر�ر مراجع 
 

م ٕاىل سلس� �ج��ات السابعة وامخلسني  املُقد�
  للجمعية العامة

 
 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 
 2016عن الس�نة املالية 

  

  
 

mailto:subramanianKS@cag.gov.in
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 معيل ملخص
يعرض هذا التقر�ر ما توصل ٕاليه املراقب املايل ومراجع احلسا�ت العام للهند من نتاجئ �مة بعد مراجعة حسا�ت   .1

ٔأداء املالية، ومراجعة الويبو يا�ت ب . واش�متلت املراجعة �ىل مراجعة 2016املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس�نة املالية 
 خلدمات التعاقدية أ�خرى.اال مراجعة امتثو نظام الهاي، 

. 2016د�سمرب  31املنهتية يف للس�نة املالية الويبو مراجعة البيا�ت املالية هتدف ٕاىل ٕابداء رٔأي �شأٔن بيا�ت اكنت و  .2
تقدمي املمتثل يف هدف لتحقيق ال والعمليات يف نظام الهاي  ةنظما�ٔ مدى مالءمة واكن الهدف من مراجعة أ�داء هو تقيمي 

جريت مراجعة ممي. وأ� االعالمات والتصقطاع ف� يتعلق ب ء النظاملعمال املية من الطراز أ�ول يف جمال امللكية الفكرية�دمات �
ُ  خلدمات التعاقدية أ�خرىا خيصف�  املشرت�ت�متثال لتقيمي ما ٕاذا اكنت ٔأ�شطة  لمشرت�ت ل لس�ياسة الويبو  ذت وفقاً فِّ قد ن

 ملامرسات الرشاء اجليدة. ووفقاً وإالجراءات املعمول هبا 

الويبو تعرض وضع  2016د�سمرب  31رى ٔأن البيا�ت املالية للفرتة املالية املنهتية يف ن�ىل مراجعتنا للحسا�ت،  وبناءً  .3
� عرضًا نزهيًا من مجيع النوا 2016د�سمرب  31ٕاىل  2016ينا�ر  1ؤأداءها املايل �الل الفرتة من  2016د�سمرب  31املايل يف 

 .2016 د�سمرب 31اجلوهرية. و�� ٔأْدلَْينا �رٔأٍي �ري مشفوع بتحفظ يف بيا�ت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف 

 املالية إالدارة

فائض ب ئة مقارنةً امليف ا 3.8 �سبتهمليون فرنك سو�رسي، �خنفاض  32بلغ  فائضاً  2016حققت الويبو يف �ام  .4
يف فائض يف املائة من ال 114بنس�بة  )معاهدة الرباءات(احتاد  معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتاحتاد سامه . و 2015 �ام
تأٔ�ر بصورة رئيس�ية �لفائض/العجز اكن ي فٕان مقدار الفائض/العجز يف الويبو  ). ومن مث� 2015ئة يف �ام اامليف  78( 2016 �ام

 يف ٔأداء معاهدة الرباءات.

مليون  387.71ٕاىل  2015 س�نةمليون فرنك سو�رسي يف  381.94يف املائة من  1.5بة ٕا�رادات الويبو بنس� مجموع وزاد  .5
 75.5 ، ٕاذ بلغت �سبته2016. واكن احتاد معاهدة الرباءات ٔأكرب مصدر لٕال�رادات �الل �ام 2016 س�نةفرنك سو�رسي يف 

 يف املائة مقارنةً  5.8بنس�بة  2016اءات يف �ام من احتاد معاهدة الرب املتأٔتية يف املائة من مجموع إال�رادات. وارتفعت إال�رادات 
 .2015بعام 

جموع مب يف املائة مقارنةً  2مليون فرنك سو�رسي، وارتفعت بنس�بة  355.71يف الويبو  النفقات، بلغت 2016ويف �ام  .6
اكنت نفقات  ،ملنظمةاضطلعت به اطبيعة العمل ا�ي نظراً ٕاىل مليون فرنك سو�رسي. و  348.67بالغة ال  2015�ام  نفقات

يف املائة من مجموع  63.1مبا �سبته مليون فرنك سو�رسي،  224.35بلغت ٕاذ ، 2016يف �ام  املنظمة ٔأكرب نفقات املوظفني
 .2015بنفقات املوظفني يف �ام  يف املائة مقارنةً  3.7بنس�بة  2016. وزادت نفقات املوظفني يف �ام نفقاتال 

مليون  1027.23مليون فرنك سو�رسي، وبلغ مجموع ٔأصولها  311.28املنظمة ، بلغ صايف ٔأصول 2016د�سمرب  31ويف  .7
مليون فرنك سو�رسي  311.28مليون فرنك سو�رسي. وارتفع صايف أ�صول ٕاىل  715.95فرنك سو�رسي، وبلغ مجموع اخلصوم 

 32نتي�ة للفائض البالغ ول يف املقام ا�ٔ ، وذ� 2015مليون فرنك سو�رسي يف هناية �ام  279.06قابل م 2016يف هناية �ام 
 .2016مليون فرنك سو�رسي يف �ام 

 الشؤون املالية

للمتويل لس�ياسة الويبو �شأٔن �ست�رات، أ�موال ا�صصة  طوي� أ��ل)، وفقاً ال�سرتاتيجية ( الس�يو�متثل  .8
 31اخلدمة. ويف  انهتاءبعد  ذ� التأٔمني الصحياملس�تقبيل خلصوم اس�تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة، مبا يف 

مليون فرنك  96.1(س�يو� وما يعادلها بني ما مليون فرنك سو�رسي  108.6، بلغ مجموع رصيد هذه أ�موال 2016 د�سمرب
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ص �متويل الزتامات التأٔمني الصحي ص� �سرتاتيجية ختُ  الس�يو� ؤ�نمليون فرنك سو�رسي).  12.5سو�رسي) واست�رات (
ُ  نبغي ذ�رها مضن الس�يو�ي ف دة �س�ت�دام، قي� مُ من مث� فهيي دمة، و اخلانهتاء بعد  و�� كام �دث يف الس�نة السابقة.  ة،دقي� امل

ُ س�يو� مضن ال �سرتاتيجية الس�يو� ف الويبو صنِّ أٔوصينا بأٔن تُ   .ما يعادلهاة و دقي� امل

لف مراجعةوعند  .9 مليون فرنك سو�رسي  4.96ية وقدرها التعلمي نح امل  من ٔأ�ل ملوظفنياملس�تحقة اليت ُدفعت ٕاىل ا الس�
ٔأن مجيع املوظفني ، رمغ �ٔكرث من س�نةس�تحقة السداد فرنك سو�رسي اكنت م ٔألف  112، الحظنا ٔأن 2016يف هناية د�سمرب 

انهتاؤها ا اكن ٕاذانهتاء ا�راسة العام ا�رايس ٔأو عقب انهتاء يف غضون ٔأربعة ٔأشهر  ة�هنائيالتسوية ا مطالبةتقدمي اكنوا ُمطالبني ب 
املس�تحقة املُقدمة من لف املوظفني /اسرتداد سُ سويةلت  ةمناس�ب اتأٔوصينا بأٔن تت�ذ الويبو ٕاجراءف. �س�بق انهتاء العام ا�رايس

 الوقت املقرر. غضون يف يةملنح التعلمي أٔ�ل ا

 5000 �لكفة الو�دة الوا�دة مهنا �ساويتُقي�د املعدات بوصفها ٔأصوًال ٕاذا اكنت همة، احملاسبية امل الويبو لس�ياسات  فقاً وو  .10
ٔأقل من احلد اكنت �لكفة الو�دة الوا�دة مهنا أ��ث من أ�صول املدر�ة مضن  ٔأصالً  27الحظنا ٔأن و فرنك سو�رسي ٔأو ٔأكرث.

 فرناكً  48 274تبلغ بقمية دفرتية ٕاجاملية  �بتةً  ٔأصوالً رمغ ذ� ظلّت هذه أ�صول تُقي�د بوصفها فرنك سو�رسي، و  5000 البالغ
قمية الويبو  ضُختفِّ أٔوصينا بأٔن ف. 2016د�سمرب  31يف  سو�رس�ً  فرناكً  35 214ٕ�هالك �رامكي يبلغ و 2011منذ �ام  سو�رس�ً 

 مبا ي�ىش مع الس�ياسة احملاسبية. ،مجيع هذه أ�صول �لاكمل

التأٔمني الصحي بعد  جتاهمليون فرنك سو�رسي  320.89يبلغ للويبو املنفعة احملددة ، اكن الزتام 2016د�سمرب  31ويف  .11
مليون  166.54 قدره ُمقيّد �ري مليون فرنك سو�رسي فقط، مما �رك مبلغاً  154.35مببلغ قيد اخلصم خلدمة. ومع ذ�، مت انهتاء ا

من ٔأ�ل تنفيذ املعيار ياسة س�  صيا�ةٔأقرب وقت ممكن ل  يفال بد من اختاذ ٕاجراء ، لكرب اخلصم �ري املُقيّد فرنك سو�رسي. ونظراً 
وحنن نقدر اخلطوات . 25 رمق ر احلايلا�ل حمل املعييي س� ا� )IPSAS 39من املعايري احملاس�بة ا�ولية للقطاع العام ( 39رمق 

شجع الويبو �ىل تطبيق هذا املعيار �ىل البيا�ت املالية الس�نوية للفرتة اليت تبدٔأ � و  ،اجلديد 39ار ياليت اختذهتا الويبو لتنفيذ املع 
 .2017ينا�ر  1 من

 نظام الهاي

بأٔن مشل نظام الهاي ، تحقق ٕاال جزئياً ي  يف وثيقة جنيف مل متعاقداً  طرفاً  58نظام الهاي ليشمل  نطاق هدف توس�يعٕان  .12
لتوس�يع نطاق نظام الهاي  اسرتاتيجية أٔكرث اس�هتدافاً اتباع نا بأٔن تنظر إالدارة يف أٔوصي ف. 2016حبلول ٔأكتو�ر  متعاقداً  طرفاً  51

عن طريق اس�ت�دام خمصصات املزيانية من أٔ�ل "اس�ت�دام نظام الهاي �ىل نطاق  الب�ان النامية وأٔقل الب�ان منواً ليشمل 
 .أٔفضل"�شلك أٔوسع و 

 ثالثة مؤرشاتاملتعلقة ب ، مل تتحقق أ�هداف احملددة 2014/15لثنائية ل الس�بعة داء ا�ٔ من بني مؤرشات  هوالحظنا ٔأن .13
السعي ٕاىل س�يطرهتا، حىت ميكن اخلار�ة عن أٔوصينا بأٔن تنظر إالدارة يف وضع أٔهداف أٔكرث واقعية، مع مرا�اة العوامل ف. ٔأداء

 �ىل حنو استبايق. حتقيقها

ص لتكو�ن �ر�مج وجود الهاي. ونرى ٔأن �كو�ن الكفاءات املتعلقة بنظام مبادرات بعض ٔأي �شاط ل يو�د ومل  .14 ُمخص�
منظام الهاي من شأٔنه ٔأن يف  الكفاءات و�� أٔوصينا بأٔن تنظر إالدارة يف وضع حل. افئات ٔأحصاب املصبعض ل ٔأكرب قمية  يُقّدِ

من �الل حل ا�ٓخر�ن اأٔحصاب املصمن أٔ�ل نظام الهاي و ف� يتعلق ب تكو�ن الكفاءات �الل الثنائية دة ل �د� خطة معل مُ 
 .الويبو لتكو�ن الكفاءاتخطة تالمحها مع 

يف  الصحي�ةالطلبات. والحظنا ٔأن معاجلة الطلبات لالنهتاء من حفص ومل تقدم الالحئة التنفيذية املشرتكة ٔأي ٕاطار زمين  .15
ين لفحص الطلبات و�� أٔوصينا بأٔن تنظر إالدارة يف وضع ٕاطار زمأٔطول مقارنة �لس�نة السابقة.  قد اس�تغرقت وقتاً  2015�ام 

 يف النظام. �س�ت�ابة املساء� ورس�ةلز�دة ٔ�حاكم الت�يل عن الطلبات،  الفعيلعن إالنفاذ  ومعاجلهتا، فضالً 
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. ويف �ني ٔأن مسأٔ� اختاذ ٕاجراءات يف 2016�ام  يفز�دًة �بريًة طلبات التسجيل ا�ويل �االت رفض وزاد �دد  .16
�اطر، فٕان املسأٔ� كلك، مع ا تجماالأ�شري ٕا�هيا يف جسل ا�اطر �ىل ٔأهنا ٔأ�د الوقت املناسب �شأٔن قرارات الرفض الواردة قد 

و�� أٔوصينا بأٔن تنظر ر. خط�ُرش ٕا�هيا �ىل ٔأهنا ، مل رادعمن خطر �ىل مسعة املنظمة، ٕاذا مسح لها ٔأن �س�متر دون  اما يصاحهب
مسعة لتأٔثريها احملمتل �ىل  يف مجملها، نظراً �ىل أٔهنا خطر الرفض من �انب املاكتب الوطنية �االت مسأٔ� إالشارة ٕاىل إالدارة يف 

 نظام الهاي واملنظمة.

لو�ىل الرمغ من وجود جعز �بري يف إال�رادات �ىل مر الس�نني، فٕان هيلك الرسوم مل  .17 أٔوصينا ف. �اماً  20رث من ٔأكمنذ  يُعد�
يف  أٔيضاً ، وبأٔن تنظر ذاتياً  جعل نظام الهاي مكتفياً من أٔ�ل بأٔن تنظر إالدارة يف وضع اسرتاتيجية قاب� للتنفيذ يف وقت مبكر 

 اقرتاح يف مجعية احتاد الهاي ٕال�ادة النظر يف هيلك الرسوم احلايل بصورة دورية.تقدمي 

الفنية والوظائف العامة يف  ة املتطلبات يف الرتبوّحضِ شامل يُ توظيف أٔي اقرتاح ب يقموالحظنا ٔأن نظام الهاي مل  .18
توسطة أٔوصينا بأٔن تنظر إالدارة يف وضع خطة شام� ف� يتعلق �السرتاتيجيات القصرية أ��ل وامل فالس�نوات امخلس أ��رية. 

 .للمتطلباتوتوقع ثغرات ىل حتليل مناسب لل إ  أ��ل والطوي� أ��ل ٕالدارة املوارد البرشية لنظام الهاي استناداً 

تحقق، حىت بعد مرور مثاين س�نوات �ىل بدء ت  �كنولوجيا املعلومات ملٔأنظمة والحظنا ٔأن ٔأهداف مرشوع حتديث  .19
�كنولوجيا املعلومات �شمل التحسينات الالزمة �شأٔن أٔوصينا بأٔن تنظر إالدارة يف وضع اسرتاتيجية طوي� أ��ل فاملرشوع. 

 در�ة ا�قة والصيانة.دة ز� مثل

 اخلدمات التعاقدية ا�ٔخرى

ٔأن ٕاىل الويبو رمبا ٔأسفرت عن وضع اضطرت فيه يف �ا� ٕاجراءات الرشاء البدي�، الحظنا ٔأن �س�تثناءات املتكررة  .20
دالتعامل مع  �س�متر يف التعم�ت  تعز�ز ٔأحاكمز�دة ال بد من املنافسة يف السوق. وبناء �ىل ذ�، مثار دون ٔأن جتين نفسه  املُوّرِ
اس�تعراض �س�تثناءات يف مجملها مع يلزم بعدها الس�تثناءات فرتة زمنية قصوى لدليل املشرت�ت من �الل فرض إالدارية و 

ٕالدراج التعممي إالداري ودليل املشرت�ت ل الويبو بتعديل ع�ّ و�� أٔوصينا بأٔن تُ . االسوق ورشوطهاملشرت�ت يف مرا�اة توفر 
احلا�ة ٕاىل مزيد من ا�متديدات جيب أٔن و يف احلاالت اليت �كون اس�تثناءات من املناقصات التنافس�ية.  القصوى زمنيةلافرتة ال

 .لسوقمناسب ل �ستند ٕاىل اس�تعراض 

، وهو ما مل أ��ىل حنو تغّري تعاقد�ن قد من امل س�تحق لثالثة امل سعر فٕان ال جتديد العقود لفرتة ٔأخرى، رمغ والحظنا ٔأنه  .21
ومع ٔأننا نقدر الظروف �س�تثنائية لهذه احلا� ��ات، فٕاننا نرى طلب تقدمي العروض ويف العقود املوقعة مع املتعاقد�ن. ذ�ر يف يُ 

و�� أٔوصينا ٔأنه جيب ا�متسك �رشوط العطاء السابقة، مبا يف ذ� طلب تقدمي العروض، عند ٕاجراء تعديالت �ىل العقود. 
العطاء �ىل حنو صارم مع طلبات تقدمي العروض و�ريها من رشوط م�ش�ية املربمة  �ىل العقود التعديالت املد��بأٔن �كون 

 ف� يتعلق �ٔ�سعار.، ال س�� دون منح مزية ٕاىل أٔي رشكة بعيهنا، مع ضامن وجود رشوط وأٔحاكم مو�دة

�دة و�ريها من واكالت أ�مم املت�دة، دراسة ملقارنة الرشوط العامة لعقود الويبو �لرشوط العامة لعقود أ�مم املت ويف .22
الويبو الرشوط �ُراجع أٔوصينا بأٔن فالرشوط العامة لعقود الويبو.  يفوجودة ممل �كن الحظنا ٔأن بعض أ�حاكم املشرتكة 

رث ر�اية، العامة/اخلاصة احلالية للعقود وأٔن تنظر يف ٕادراج بنود �شأٔن �دم التنازل عن احلقوق، والبطالن اجلزيئ، واملعام� ا�ٔك
 ومعل أ�طفال، و�س�تغالل اجلنيس، و�حتيال أٔو الفساد.

مخلسة ومخسني ُموّردًا من بني  أ�جريت تابعةامل ، ٔأن اس�تعراضات 2016الحظنا، عند اس�تعراض خطة املشرت�ت لعام و .23
. والحظنا ٔأنه �ىل الرمغ �ا� من املورد�ن �ري �سرتاتيجيني و�ري احلر�ني 144سة من ٔأصل مخل و  مورد�ن اسرتاتيجيني، 105

وقت جتديد العقود لتقيمي ٔأداء يف س�ت�دم �ىل حنو فعال مل �ُ هذه املؤرشات من حتديد مؤرشات أ�داء الرئيس�ية للعقود، فٕان 
د  الستيعابمبا �كفي  كن قو�ً �العقد مل جتديد منوذج ٔأو من �الل بطاقات أ�داء  �ندورّ تقيمي ٔأداء املُ كام ٔأن ٔأسلوب �ن. املُوّرِ
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العقد، ٕاىل �انب �لزتام ٕا�رام وتتفق �ىل معايري أٔداء مناس�بة يف وقت الويبو أٔوصينا بأٔن تتفاوض فددة. احمل ٔ�داءامعايري 
د�نميكن أٔيضًا أٔن �كون أٔداء و  .�لتحسني املس�متر جزءاً ال يتجزأٔ من تقيمي ا�اطر والتخطيط للطوارئ من أٔ�ل ضامن  املُوّرِ

 .يةيف املر�� أ�ول  عاجلة املش�تم

ٕادارة ا�اطر، الحظنا ٔأن جسل ا�اطر رمغ ٔأنه مشل جماالت واسعة، فٕان ا�اطر احملددة اليت �شمل ش�ىت ص وف� خي .24
مرا�ل الرشاء وٕادارة العقود مل �ُس��ل من �الل الس�ل. ومل �كن هناك دليل �ىل رمس خريطة �ش�ىت احتيا�ات أ�عامل للك 

وفقًا أ��رم اع دا�يل، ُمصن�فًة حسب أ�ولوية ٔأو مس�توى ا�اطر، ٔأو وضع خطة معل مرتبطة �لك عقد قامئ شعبة دا�لية ٔأو قط
و�� أٔوصينا برضورة تعز�ز ٕادارة ا�اطر ٕ�دراج تدابري التخفيف من �� �ىل مدى الس�نتني املقبلتني، �ىل ٔأساس مت�دد. 

. وميكن مواءمة ا�اطر مع متطلبات لك �ر�مج أٔو شعبة يف أ�ولويةا حسب خماطر حمددة بعد تصنيف ا�اطر وتقيميها و�رتيهب
 .نظام ٕادارة ا�اطر املؤسس�ية

، يو�د جمال ٕالجراء مزيد من املفاوضات مع ُمقديم لعطاء وا�د متعددة نتي�ةً  عقودمنح يف �االت ٔأنه والحظنا  .25
يف �ا� تعدد املورد�ن الناجتني من معلية فأٔوصينا العروض ذوي املعايري التقنية املنخفضة ومعايري التلكفة املالية املرتفعة. 

ت�ارية من أٔ�ل اس�تفادة لويبو يف �س�تفادة من املفاوضات عن طريق اس�تغالل املعايري التقنية/ال بأٔن تنظر اوا�دة  عطاءات
 الويبو من أ�سعار ا�ٔكرث تنافس�ية.
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 مقدمة

 نطاق املراجعة وهنجها

أ�س�ِندت ٕاىل املراقب املايل ومراجع احلسا�ت العام للهند �مُة مراجعة حسا�ت املنظمة العاملية للملكية الفكرية  .1
بناًء �ىل موافقة امجلعية العامة للويبو يف دورهتا أ�ربعني (العادية  2017ٕاىل  2012(الويبو) للس�نوات املالية من 

د نطاق املراجعة وفقًا للامدة 2011ٔأكتو�ر  5سبمترب ٕاىل  26ن العرش�ن) اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة م . وُحيد�
 من النظام املايل واملبادئ الواردة يف مرفق ذ� النظام. 8-10

ر اطٔأجريناه �وفقًا خلطة مراجعة ُوِضعت �ىل ٔأساس حتليل  2016مراجعة حسا�ت الس�نة املالية أ�جرِيت وقد  .2
اخلدمات التعاقدية ، ومراجعة نظام الهاياملالية، ومراجعة الويبو ة بيا�ت مراجع�ىل ل معلنا متش� االويبو. و 
 لزم أ�مر، اع�دًا �نيًا. لكام. واعُتِمد �ىل ٔأعامل املراجعة ا�ا�لية للحسا�ت، أ�خرى

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

 معايري مراجعة احلسا�ت

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

من نظام الويبو  10-8ومعايري مراجعة احلسا�ت للمنظمة ا�ولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسا�ت، واملادة 
 النظام املايل. املايل، و�ختصاصات إالضافية اليت تنظم مراجعة حسا�ت الويبو �ىل النحو املُبني� يف مرفق

 إالدارة املالية

اش�متلت مراجعتنا للحسا�ت �ىل مراجعة للبيا�ت املالية، من ٔأ�ل التأٔكد من �دم وجود ٔأخطاء جوهرية، ومن  .5
استيفاء متطلبات املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام. وقد اعمتدت الويبو املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام 

من املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام املتعلقة �ٔ�دوات  30و 29و 28، واعمتدت املعايري رمق 2010يف س�نة 
 .2013املالية �الل �ام 

 2016رٔأي مراجع احلسا�ت يف البيا�ت املالية لعام 

�ين ُملك�ف، طبق .6 الختصاصات مراجع احلسا�ت اخلار�، ٕ�بداء الرٔأي يف بيا�ت الويبو املالية للفرتة املالية  اً ٕان
عن ٔأي َمواطن ضعف ٔأو  2016. ومل �كشف مراجعُة البيا�ت املالية للفرتة املالية 2016د�سمرب  31املنهتية يف 

�لها وحصهتا. وبناًء �ىل ذ�، ٔأبديُت رٔأً� ٔأخطاء ٔأعتربها جوهريًة ف� يتعلق بدقة البيا�ت املالية كلك ومدى اك
 .2016د�سمرب  31�ري مشفوع بتحفٍظ يف بيا�ت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف 

 املؤرشات املالية الرئيس�ية

 ف� ييل املؤرشات املالية الرئيس�ية اجلد�رة �ه�م ا�ول أ�عضاء: .7

 الفائض/العجز التشغييل
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 ، حققت الويبو فائضاً 2016. ويف �ام الس�نة�الل نفقاهتا الفرق بني ٕا�رادات الويبو و هو العجز  الفائض ٔأو ٕان .8
�سبته  �خنفاض، و2015فائض �ام ب ئة مقارنةً اامليف  3.8مليون فرنك سو�رسي، �خنفاض �سبته  32قدره 
 .2014فائض �ام ب ئة مقارنةً اامليف  13.5

ٕاىل ز�دة يف املقام أ�ول عزى يُ اكن  2015بعام  مقارنةً  2016�ام وو�د� ٔأن اخنفاض أ�داء املايل يف  .9
يف  عزىيُ  2015التحسن يف إال�رادات مقارنة بعام  اكنرنك سو�رسي يف نفقات املوظفني. و مليون ف 8.09 قدرها

جاميل ٕا�رادات يف املائة من إ  75.5بلغت �سبهتا ٕاىل ٔأ�شطة احتاد معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اليت املقام أ�ول 
 .2016الويبو يف �ام 

 الت�ليل حبسب لك قطاع

0Fوالفائض/العجز يف خمتلف القطا�اتنفقات ف� ييل إال�رادات وال  .10

1: 

 (املبالغ بأٓالف الفرناكت السو�رسية)

                                                
 .الويبو�حتادات والقطا�ات اليت تتأٔلف مهنا  ش�ىتتُعرض تقار�ر القطا�ات يف شلك يبّنيِ  1

37 
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201420152016

 الفائض �الل الس�نوات الثالث املاضية

 الفائض بماليين الفرنكات السويسرية
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 2016�ام 

� ات�حتاد القطاع  املُمو�
 من �شرتااكت

احتاد معاهدة التعاون 
 �شأٔن الرباءات

حسا�ت  احتاد لش�بونة الهاي احتاد احتاد مدريد
 �اصة

 8 841 1 073 5 635 61 187 292 862 18 115 إال�رادات

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

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

 2015�ام 

 9 213 1 102 5 034 71 010 276 781 18 803 إال�رادات

 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

 2014�ام 

 8 069 764 3 927 57 285 281 318 18 817 إال�رادات

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

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

 2013�ام 

 6 858 1 308 4 531 58 456 261 181 19 277 إال�رادات

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

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

 2012�ام 

 7 021 390 3 442 54 329 253 183 18 631 إال�رادات

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

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

� ات�حتاد ما َ�ال، الوحيد اكن القطاعوالحظنا ٔأن احتاد معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  .11 من  املُمو�
احتاد معاهدة التعاون هام يف قطا�ني (املُحقق �لفائض  ، مقارنةً 2016يف �ام  ا�ي حقق فائضاً  ،�شرتااكت

عن ذ�، زاد العجز يف احتاد الهاي ٔأكرث من الضعف  . وفضالً 2015يف �ام �شأٔن الرباءات واحتاد مدريد) 
 .2015بعام  مقارنةً  2016�ام �الل 

بلغ جعزه . و 2013س�نة ما �دا س�نة لك  جعزاً  قد �كبد�الل الس�نوات امخلس املاضية، اكن احتاد لش�بونة، و  .12
، قررت امجلعية العامة للويبو ٔأن 2015. ويف �ام 2016د�سمرب  31مليون فرنك سو�رسي يف  1.17الرتامكي 

" من 3")3(11لامدة وفقًا ل. و 2016/17يف الثنائية العجز املتوقع  ملنعمكنة يعمتد احتاد لش�بونة مجيع التدابري امل 
مة ) ترب�اتاتفاق لش�بونة، حصلت الويبو �ىل ٕا�ا�ت ( مليون فرنك  زادت قميهتا �ىلٕاىل احتاد لش�بونة ُمقد�

ومت  2016د�سمرب  31ٔألف فرنك سو�رسي حىت  392 مبلغ  اس�تالمإال�ا�ت، متمن هذه و سو�رسي. 
 ا�تسابه مكساهامت طوعية.
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 إال�رادات

مليون فرنك  5.77مليون فرنك سو�رسي، �ز�دة قدرها  387.71، بلغ مجموع ٕا�رادات الويبو 2016يف �ام  .13
 مليون فرنك سو�رسي. 381.94البالغ  2015جموع ٕا�رادات �ام مب مقارنةً  يف املائة) 1.5( سو�رسي

 )ةالسو�رسي ت�ٕال�رادات أ�خرى (مباليني الفرناك من احتاد معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مقارنةً املتأٔتية إال�رادات 

ئة من اامليف  75.5بلغت �س�بة ٕا�راداته ، ٕاذ 2016ٔأكرب مصدر لٕال�رادات �الل �ام  احتاد معاهدة الرباءاتواكن  .14
ئة اامليف  5.8بنس�بة  2016معاهدة الرباءات يف �ام احتاد ٕال�رادات. وقد زادت إال�رادات املتأٔتية من مجموع ا
 .2015 يف �اممنشورًا  200 928 قابلم منشوراً  210 454، اكن هناك 2016ويف �ام  .2015عام ب مقارنةً 

يف املائة من مجموع  15.8بلغت �سبهتا �ين ٔأكرب مصدر ٕال�رادات املنظمة، ٕاذ متثل ٕا�رادات احتاد مدريد اكنت و  .15
. وارتفعت 2015بعام  يف املائة مقارنةً  13.8من نظام مدريد بنس�بة املتأٔتية إال�رادات. واخنفضت إال�رادات 

 السابق.عام �ل يف املائة مقارنةً  11.9بنس�بة  2016من احتاد الهاي يف �ام املتأٔتية إال�رادات 

ُ  اتمن �حتادإال�رادات املتأٔتية بلغت �س�بة و  .16 مليون فرنك  18.12 شرتااكت وقدرهامن � �مو� امل
 املساهامت الطوعيةإال�رادات املتأٔتية من �س�بة يف املائة من مجموع إال�رادات، يف �ني بلغت  4.7 سو�رسي

 يف املائة من مجموع إال�رادات. 2.3مليون فرنك سو�رسي  8.84املقدمة يف ٕاطار احلسا�ت اخلاصة وقدرها 

 النفقات

 الويبو �الل العامني املاضيني: نفقاتتفاصيل  يف اجلدول التايل�رد  .17

 )ةالسو�رسي 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 واملنح

 14.16 13.73 و�لكفة ا�متويلإالهالك 

 7.56 5.47 مرصوفات ٔأخرى

 348.66 355.71 ا�موع

 يف املائة مقارنةً  2مليون فرنك سو�رسي، وارتفعت بنس�بة  355.71يف الويبو نفقات ، بلغت ال 2016ويف �ام  .18
 مليون فرنك سو�رسي. 348.66البالغ  2015مبجموع نفقات �ام 

ٔأكرب مرصوفات املنظمة يف يه ونظرًا ٕاىل طبيعة العمل ا�ي اضطلعت به املنظمة، اكنت نفقات املوظفني  .19
وزادت ئة من مجموع املرصوفات. اامليف  63.1مليون فرنك سو�رسي، مبا �سبته  224.35، ٕاذ بلغت 2016 �ام

 .2015 فقات املوظفني يف �امبن مليون فرنك سو�رسي مقارنةً  8.09مبقدار  2016نفقات املوظفني يف �ام 

مليون فرنك  74.40، حيث بلغت 2016وظلت اخلدمات التعاقدية �ين ٔأكرب مرصوفات الويبو يف �ام  .20
يف  3.2ئة من مجموع املرصوفات. وزادت مرصوفات اخلدمات التعاقدية بنس�بة اامليف  20.9بنس�بة سو�رسي. 

 .2015عام ب ئة مقارنةً اامل

ئة من مجموع اامليف  6.2نس�بة ، ب 2016مليون فرنك سو�رسي يف �ام  21.95وبلغت مرصوفات التشغيل  .21
 .2015عام ب ئة مقارنةً اامليف  3.5بنس�بة زادت �اكليف التشغيل املرصوفات اليت �كبدهتا الويبو. و 

يف  4.4، بنس�بة 2016مليون فرنك سو�رسي يف �ام  15.81ح نَ �لسفر والتدريب واملِ اخلاصة وبلغت النفقات  .22
 .2015بعام  يف املائة مقارنةً  9.1. وقد اخنفضت هذه النفقات بنس�بة النفقاتائة من مجموع امل

 الوضع املايل

 1027.23مليون فرنك سو�رسي، وبلغ مجموع ٔأصولها  311.28، بلغ صايف ٔأصول املنظمة 2016د�سمرب  31يف  .23
 311.28تفع صايف أ�صول ٕاىل مليون فرنك سو�رسي. وار  715.95مليون فرنك سو�رسي، وبلغ مجموع اخلصوم 

، 2015مليون فرنك سو�رسي يف هناية �ام  279.06 بلغمب  مقارنةً  2016مليون فرنك سو�رسي يف هناية �ام 
 .2016مليون فرنك سو�رسي يف �ام  32تي�ة للفائض البالغ ن  يف املقام أ�ول ذ�اكن و 
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 )ةالسو�رسي توضع أ�صول واخلصوم وصايف أ�صول (مباليني الفرناك

 أٔداء املزيانية

�ىل مزيانية الثنائية  2015 ٔأكتو�ر 14تعد� الويبو مزيانية للك ثنائية. ووافقت مجعيات ا�ول أ�عضاء يف الويبو يف  .24
اليت أٔ�دهتا الويبو وفقًا  2016/2017ملزيانية الثنائية طبقًا مليون فرنك سو�رسي. و  707وقدرها  2016/2017

ر يف املزيانية للقطاع العام حملاسبية ا�وليةملعايري اتطلبات امل  مليون فرنك  373.28، بلغ مجموع إال�رادات املقد�
 11.4مليون فرنك سو�رسي ٔأي �ز�دة قدرها  384.68. وبلغ مجموع إال�رادات الفعيل 2016لعام  سو�رسي

ر. ٔأما مجموع  فقد بلغ  2016د�سمرب  31النفقات للس�نة املنهتية يف مليون فرنك سو�رسي �ىل املبلغ املقد�
البالغة  مليون فرنك سو�رسي عن تقد�رات املزيانية 28.19مليون فرنك سو�رسي، ٔأي �خنفاض قدره  322.18
 .مليون فرنك سو�رسي 350.37

 لمراجعة اخلارجية للحسا�تلنتي�ة  2016حتسينات أ�د�لت �ىل البيا�ت املالية لعام 

 ، استناداً 2016د�سمرب  31در اضطالع إالدارة بتغيريات/حتسينات يف البيا�ت املالية للس�نة املنهتية يف ٕاننا نق .25
 و�رد هذه التغيريات ف� ييل: ٕاىل مالحظات مراجع احلسا�ت اخلار�.

، ومهنجية احملاس�بة همة لٕالشارة ٕاىل مهنجية تقيمي املنشورات ا�انيةالس�ياسات احملاسبية امل  تثدِّ : �ُ 2املالحظة  "1"
 �دمات التحكمي والوساطة. مقابل الواردة، واحملاس�بة املتعلقة �لرسوم عن الربجميات املعدة دا�لياً 

لت املالحظة  "2" س�ياسات ٕادارة ٕاىل شارة املرجعية الٕ ئ�نية وااللت�ديث التصنيفات ااخلاصة �ٔ�دوات املالية  26�ُّدِ
 .تقلب ٔأسعار العمالتخماطر 

 مراجعة احلسا�تنتاجئ 

 الشؤون املالية

 الس�يو� وما يعادلهاتصنيف 

ثالث  الس�يو� وما يعادلها ٕاىلتصنيف  2016د�سمرب  31املالية يف الويبو من بيا�ت  3بني املالحظة تُ  .26
�سرتاتيجية س�يو� . ومتثل ال ةاسرتاتيجي س�يو� �ري ُمقيّدة، وس�يو� ُمقيّدة، وس�يو� :، ٔأال ويهمجمو�ات
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ُ  طوي� أ��ل)، وفقاً ال( صة للمتويل املس�تقبيل لاللزتامات خص� لس�ياسة الويبو �شأٔن �ست�رات، أ�موال امل
د�سمرب  31اخلدمة. ويف انهتاء املتعلقة �س�تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة، مبا يف ذ� التأٔمني الصحي بعد 

مليون  96.1(س�يو� وما يعادلها بني  ماسو�رسي مليون فرنك  108.6، بلغ مجموع رصيد هذه أ�موال 2016
 مليون فرنك سو�رسي). 12.5فرنك سو�رسي) واست�رات (

دة قيّ مُ من مث� فٕاهنا اخلدمة، و انهتاء �متويل الزتامات التأٔمني الصحي بعد خمصصة �سرتاتيجية س�يو� والحظنا ٔأن ال  .27
 كام �دث يف الس�نة السابقة.، قي�دةذ�رها مضن الس�يو� املُ �س�ت�دام. وبناء �ىل ذ�، ينبغي 

ٕ�دراج الس�يو� املقيّدة مضن الس�يو� من املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام �سمح  2وذ�رت الويبو ٔأن املعيار  .28
املنفصل ومتطلبات الس�يو�  ا، مبا يف ذ� تصنيفهة�سرتاتيجيالس�يو� ٕاىل طبيعة �رتيبات  اً . ونظر اوما يعادله
عنارص ذ� كعنرص مس�تقل من أ�دق ٔأن يُفصح عن عترب من ، يُ ات�ست�ر املنظمة �شأٔن س�ياسة مبقتىض 

 ايل. و�سمح ا�هنج احلةداملقيّ مضن الس�يو� �سرتاتيجية  الس�يو�ٕادراج  ينبغي ، والالس�يو� ٔأو �ست�رات
اليت تعزتم القيام هبا س�تقبلية �ست�رات امل  رشوطتصنيفًا دقيقًا استنادًا ٕاىل للويبو بتصنيف ٔأموالها �سرتاتيجية 

عن طبيعة هذه أ�موال والغرض ٔأيضًا ، مع إالفصاح بدقة ؤأ�ل هذه �ست�رات لس�ياس�هتا �ست�رية وفقاً 
 مهنا.

س�تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اللزتامات املتعلقة �املس�تقبيل للمتويل ل صت ّص قد خُ ما دامت ونرى ٔأن أ�موال  .29
 دة" بطبيعهتا.قيّ ٔأموال "مُ  ااخلدمة، فٕاهنانهتاء اخلدمة، مبا يف ذ� التأٔمني الصحي بعد 

 1التوصية 

ُ س�يو� مضن ال سرتاتيجية س�يو� �ف ال صنِّ للويبو أٔن تُ ميكن   .قيدة وما يعادلهاامل

 لت الويبو إالبقاء �ىل هنجها احلايل يف تصنيف أ�صول.فضّ  .30

 التعلمي حنَ مِ  –املوظفني سلفة 

�ىل ٔأن املوظفني ا�وليني، خبالف ٔأولئك ا��ن يعيشون يف  2016من البيا�ت املالية لعام  5تنص املالحظة  .31
املعالني حىت الس�نة الرابعة ٔ�طفاهلم يف املائة من �اكليف التعلمي  75وطهنم، مؤهلون للحصول �ىل من�ة تغطي 

سن اخلامسة  الطفلولكن ليس ملا بعد هناية الس�نة ا�راس�ية اليت يبلغ فهيا  ةالثانوي دراسات ما بعد املر��من 
يقدم املوظفون مطالبهتم �لتسوية ا�هنائية يف جيب ٔأن ، 2016ٔأ�ريل  26املؤرخ لتعممي إالداري ل  . ووفقاً والعرش�ن

 هتاؤها �س�بق انهتاء العام ا�رايس.ٕاذا اكن ان ،انهتاء العام ا�رايس ٔأو انهتاء ا�راسةعقب غضون ٔأربعة ٔأشهر 

مليون فرنك  4.96وقدرها ح التعلمي نَ مِ من ٔأ�ل ن وملوظفاليت حصل �لهيا ادة سد� لف �ري املُ س� مراجعة ال  عندو  .32
 س�نة. ٔأكرث منمنذ مس�تحقة اكنت ٔألف فرنك سو�رسي  112، الحظنا ٔأن 2016سو�رسي يف هناية د�سمرب 

حلصول �ىل معلومات من املوظفني االويبو بأٔن هذه املسائل ال �زال معلقة ٔ�ن ٕادارة املوارد البرشية تنتظر رّدت و  .33
 تب املوظف.ااخلصم من ر عن طريق سرتد املبلغ يُ س املعلومات، هذه اس�تالم فور املعنيني. و 

 2التوصية 

دة نويص بأٔن تت�ذ الويبو ٕاجراًء مناس�بًا لتسوية/اسرتداد ُسلف املوظفني  املقرر. ح التعلمي يف غضون الوقتنَ اخلاصة مبِ  �ري املُسد�
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، �دم امتثال املوظفيف �ا� . و2017 ويوني 30 هو اً هنائي اً مو�د ت�دد اوذ�رت أٔهن ،وقبلت الويبو التوصية .34
 من�ة التعلمي �ىل النحو املوىص به.سوف �ُسرتد سلفة 

 قيد أ�صول

 ،واملر�بات ،املعدات (معدات االتصاالت و�كنولوجيا املعلوماتتُقيد همة، احملاسبية امل الويبو لس�ياسات  وفقاً  .35
وعند حساب فرنك سو�رسي ٔأو ٔأكرث؛  5000فة الو�دة الوا�دة مهنا وأ��ث واملفروشات) ٔ�صل ٕاذا اكنت �لك
 س�نوات. 10 العمر إالنتا�معدل اس�هتالك أ��ث واملفروشات يُعترب 

�لكفة الو�دة الوا�دة مهنا ٔأقل من احلد البالغ  تل املدر�ة مضن أ��ث اكنٔأصًال من أ�صو  27والحظنا ٔأن  .36
فرنك سو�رسي، ورمغ ذ� ظلّت هذه أ�صول تُقي�د بوصفها ٔأصوًال �بتًة بقمية دفرتية ٕاجاملية تبلغ  5000
 .2016د�سمرب  31يف  سو�رس�ً  فرناكً  35 214وٕ�هالك �رامكي يبلغ  2011منذ �ام  سو�رس�ً  فرناكً  48 274

�لاكمل شطهبا دون  هافرنك سو�رسي واس�هتالك  5000ن احلد أ�دىن البالغ اليت تقل عأ�صول قيد اس�مترار و  .37
َ القمية ا�فرتية الصافية ملعدات الويبو مُ من مث� فٕان يتناقض مع الس�ياسة احملاسبية. و   فرناكً  13 060مبقدار  غ فهيابال

 .سو�رس�ً 

من  3املعيار ي�ىش مع متطلبات اكن  2011ينا�ر  1بدءًا من اجلديد �د التطبيق املرتقب لل وذ�رت الويبو ٔأن .38
 املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام. و�الوة �ىل ذ�، فٕان فوائد التغيري املطلوب ال تربرها �اكليفه.

ن املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام م 3ت�ىش مع متطلبات املعيار  �كن ونرى ٔأن احملاس�بة املذ�ورة ٔأ�اله مل .39
ُ ٕاذا تعذر بأٔ�ر رجعي ٕاال جيب ٔأن يُطب�ق تغيري يف الس�ياسة احملاسبية ٔأي نص �ىل ٔأن ي ي ا�  دة�د� حتديد ا�ٓ�ر امل

 لتغيري.ل ٔأو أ��ر الرتامكي زمنيًا 

 3التوصية 

فرنك سو�رسي، اليت تظهر يف جسل  5000مجيع أ�صول اليت تقل عن احلد أ�دىن البالغ بأٔن تُنقَص �لاكمل قمية نويص 
 املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام.متطلبات أ�صول، مبا ي�ىش مع الس�ياسة احملاسبية و 

 .2017ووافقت الويبو �ىل حتليل هذه أ�صول كجزء من اس�تعراض املعدات وأ��ث لعام  .40

 ولٕادارة أ�ص

�سبب التحقق املادي من أ�صول ويف و�دة ٕادارة أ�صول �ىل النحو املبني يف الفقرات  تناقضاتالحظنا وجود  .41
 التالية:

 . والحظنا ٔأيضاً مفقوداً  بنداً  36�د الالحقة اليت ٔأجرهتا الويبو، وُ  والتسوية)، 2016ومفرب نلتحقق املادي (ل  نتي�ةً  .42
�الوة �ىل . أ�صولدارة املمتلاكت يف و�دة ٕادارة املنسق املعين �ٕ احلفظ و/ٔأو موقع وامس ٔأمني  ث بعدُ د� حيُ ٔأنه مل 

 تتبع أ�صولمن ٔأ�ل ٕال�شاء تقار�ر ٕادارة أ�صول يف و�دة الس�تخبارات أ�عامل  ٔأداة موثوقةتو�د كن �مل ٔأنه 
 .هاورصد

 ،املس�ت�دمة (ٔأ�زة الفا�ساملعدات �شأٔن شعبة البىن التحتية للمباين اليت قدمهتا ومل تتطابق البيا�ت  .43
اخلاص  مع بيا�ت اجلدول الزمين للمعدات 2016د�سمرب  31وو�دة املعاجلة املركزية) يف  ،والطابعات

 .أ�صول ٕ�دارة
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 وذ�رت الويبو ما ييل: .44

أ�صول �الية من ٔأي و�دة ٕادارة تصبح  يكالقدمية، بغض النظر عن فئهتا،  العنارصمراجعة شام� مجليع ُتجرى س�  •
 .2016/17 الثنائيةهناية لول �ري مس�ت�دمة، حبارص عن

يف حتقيقني ماديني �لهيا �دم العثور ، و 2017املفقودة قبل الربع الثالث من �ام عنارص العثور �ىل ال ويف �ا� �دم  •
 ��. تعديل دفا�ر احلسا�ت وفقاً حينئذ حبيث ميكن  2017للشطب قبل هناية �ام ُتعَرض �ىل أ�قل، فس� متعاقبني 

مجيع ٕاىل �لنس�بة املنسق املعين ٕ�دارة املمتلاكت حتديث ٔأسامء ٔأمناء احلفظ و  2017ٔأن �كمتل حبلول هناية �ام توقع من امل  •
منفصل عن احلقل احلايل �ىل حنو ( املنسقني املعنيني ٕ�دارة املمتلاكت لٕالشارة ٕاىلمعني أ�صول، مبجرد حتديد حقل 

املنفص� س�تكون املد�الت . و�الوة �ىل ذ�، املتاكم�دارة االٕ نظام أ�صول ب ) يف و�دة ٕادارة اخلاصة بأٔمني احلفظ
 والرصد. حتسني التتبعمن ٔأ�ل لنظام اس�تعالم موثوق به  ٔأساساً  احلفظ واملنسقني املعنيني ٕ�دارة املمتلاكت ٔ�مناء

 4التوصية 

 أٔيضاً نويص . و 2017حبلول هناية �ام ا�فا�ر يف ها ديل القدمية والعنارص املفقودة وتععنارص مجيع ال مراجعة  �النهتاء مننويص 
 .2017نظام اس�تعالم موثوق به حبلول هناية �ام توفري مجيع التفاصيل و  تقدمي من أٔ�لالو�دة  حتديثس�تكامل معلية �

  وقبلت الويبو التوصية. .45

 لزتامات التأٔمني الصحي بعد انهتاء اخلدمةا

احملاسبية ا�ولية للقطاع العام الطريقة احملاسبية لالس�تحقاقات القصرية أ��ل من املعايري  25د املعيار �د�  .46
ار ي، ٔأصدر جملس املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام املع 2016 وواس�تحقاقات ما بعد انهتاء اخلدمة. ويف يولي

جملس املعايري  ذ�ر. وقد ٔ�غراض التقيمي اتاملمر  هنج 39. وس�يلغي املعيار 25�ل حمل املعيار يي س� ، ا�39
�ىل البيا�ت املالية الس�نوية اليت ا املعيار يطبق هذ ٔأن �ياناحملاسبية ا�ولية للقطاع العام ٔأنه جيب �ىل ٔأي 

 .من احملبذ التبكري يف تطبيقهو ه، ٔأو بعد 2018ينا�ر  1الفرتات اليت تبدٔأ يف شمل � 

طبية بعد انهتاء اخلدمة ملوظفهيا يف شلك ٔأقساط تأٔمني مس�تحقات ويقع �ىل �اتق الويبو الزتام تعاقدي بتقدمي  .47
يف املائة  65بنس�بة  لنظام موظفي الويبو والحئته، تدفع املنظمة حصةً  خطة التأٔمني الطيب امجلاعي. ووفقاً من ٔأ�ل 

اخلدمة �س�ت�دام انهتاء د القمية احلالية اللزتامات املس�تحقات الطبية بعد د� وحتُ من قسط التأٔمني الطيب الشهري. 
خصم التدفقات النقدية املس�تقبلية املقدرة �س�ت�دام ا�ي �شمل ٔأسلوب حساب و�دات �س�تحقاق املتوقعة 

�ىل معاجلهتا هنج املمرات ق الويبو طبِّ من املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام، تُ  25للمعيار  وطبقاً  .معدل خصم
 املالية. يف البيا�ت فوراً قيدها كتوارية، مما يعين �دم احملاسبية لهذه املاكسب واخلسا�ر �

 320.89 مببلغ اخلدمةانهتاء التأٔمني الصحي بعد  ات اس�تحقاقاتدت الويبو الزتام، �د� 2016د�سمرب  31ويف  .48
بلغ �ري م  فتبقىمليون فرنك سو�رسي فقط،  154.35مببلغ  ولكن مل تُقيد �لزتامات ٕاالمليون فرنك سو�رسي. 

 السابقة. مليون فرنك سو�رسي مقارنة �لس�نة 87.69مليون فرنك سو�رسي �ز�دة قدرها  166.54قدره يد مق 

س�يكون � ٔأ�ر مادي �ىل البيا�ت مما اجتاه مزتايد، ت �سري يف اكنيت القيدة �ري امل  ةالكبري  اتٕاىل �لزتام اً ونظر  .49
املعايري احملاسبية من  39املعيار ة س�ياسة لتنفيذ اختاذ ٕاجراءات يف ٔأقرب وقت ممكن لصيا� ال بد مناملالية، 

 ا�ولية للقطاع العام.
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كتواري اخلار� �خبريها  ، طلبت من2016كتوارية لعام �نهتاء من ا�راسة � عقب اوذ�رت الويبو ٔأهن .50
اخلدمة. انهتاء ف� يتعلق �لتأٔمني الصحي بعد  اتاملمر  هنجلغاء إ و  ،39�ٓ�ر احملاسبية للمعيار �شأٔن إا�داد حتليل 

 .2017ينا�ر  1 هو 39ار ي�رخي تنفيذ املع ٔأن الت�ليل هذا وسوف يفرتض 

الويبو �ىل تطبيق هذا املعيار �ىل البيا�ت ّث وحن ،39ار يقدر اخلطوات اليت اختذهتا الويبو لتنفيذ املع نُ حنن و  .51
 .2017ينا�ر  1من تبدٔأ الفرتة اليت شمل املالية الس�نوية اليت � 

 5التوصية 

يف وقت  وبتنفيذ هذه الس�ياسة احملاسبية ا�ولية للقطاع العاممن املعايري  39ار يتنفيذ املع �شأٔن س�ياسة مناس�بة بوضع  نويص
 .�سري يف اجتاه مزتايدي �ىل البيا�ت املالية ا�قيدة أ��ر املادي لاللزتامات �ري امل ٕاىل  اً نظر ، مبكر

 .هتنفيذ ةاملعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام وصيا�ة س�ياسمن  39املعيار يبو ٔأهنا بصدد حتليل أٓ�ر وذ�رت الو  .52

 نظام الهاي

 معلومات أٔساس�ية

�مس نظام الهاي، �ىل أٓلية  الصناعية، املعروف ٔأيضاً تصاممي التسجيل ا�ويل لل �شأٔن ينص اتفاق الهاي  .53
مجمو�ة وا�دة من الرسوم. ومقابل دفع  ،ع بلغة وا�دةودَ يُ  ،طلب وا�دبلتسجيل تصممي صناعي يف �دة ب�ان 
من  ٕاقل�ً  65 تصممي يف ٔأكرث من 100لتسجيل ما يصل ٕاىل وس�ي� معلية ويوفر هذا النظام، ا�ي تد�ره الويبو، 

 طلب دويل وا�د. ٕايداع�الل 

لندن  وثيقةيه: ٔأال و عن أ�خرى،لك معاهدة مهنا مس�تق�  ،ويتأٔلف اتفاق الهاي من ثالث معاهدات دولية .54
 دو� ٔأن تقرر ٔأن تصبح طرفاً ي . وجيوز �ٔ 1999، ووثيقة جنيف لعام 1960الهاي لعام وثيقة ، و 1934لعام 
بغية ز�دة توافق نظام  هذه الو�ئق . وقد تطورتوثيقة وا�دة فقط ٔأو وثيقتني، ٔأو يف الو�ئق الثالث مجيعهايف 

، 1999وثيقة جنيف لعام  ، ٔأيْ هذه الو�ئق أٓخر�متتع من الب�ان. و كثري  يفوجودة املالتسجيل  ةنظمأٔ الهاي مع 
ملدة ، وتأٔجيل النرش ٔأيضًا، وليس ا�ول حفسب، مثل ٕاماكنية انضامم منظامت حكومية دولية �سامت توافقية كثرية

يف ٔأكتو�ر أ�هنيت . و ٕاخل، �اماً  15ٕاىل  تصل، ومدة حامية شهراً  12تصل ٕاىل ، وفرتة رفض شهراً  30تصل ٕاىل 
 .1934لعام لندن ويه وثيقة  ،هذه الو�ئقٔأقدم  2016

، هتدف الويبو ٕاىل جعل نظام الهاي اخليار أ�ول للتسجيالت 2016/17لثنائية مج واملزيانية ل �لربوثيقة ال ووفقاً  .55
ز الويبو الوعي بنظام الهاي، الهدف اخلاصة �لتصاممي الصناعية. ولتحقيق ذ� س�ت�دامه �ىل ال سرتوجو ، س�ُتعّزِ

ن، يف الوقت نفسه، ٕادارته يف ظل ز�دة التعقيد ؤأعباء العمل. وسوف تُ س� حنو ٔأوسع ؤأفضل، و  ٔأ�شطة قام ُتحّسِ
قة �ىل ثالث جهبات: صورة النظام، ونطاقه اجلغرايف، وتطو�ره.  ُمنس�

 التخطيط وأ�داء

 اس�ت�دام نظام الهاي �ىل نطاق أٔوسع وحنو أٔفضل

 كام ييل: 2014/15الثنائية بنظام الهاي �الل اخلاصة اكنت املزيانية والنفقات الفعلية  .56

 (بأٓالف الفرناكت السو�رسية)
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 النفقات املزيانية ا�هنائية بعد التحويالت 

اس�ت�دام نظام الهاي �ىل نطاق ٔأوسع وحنو ٔأفضل، مبا 
 الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منواً  ِقبليف ذ� من 

903 4 
)67(% 

510 4 
)65(% 

نة يف معليات نظام الهاي  2 400 ٕانتاجية وجودة �دمات حمس�ّ
)33(% 

399 2 
)35(% 

 6 909 7 303 ا�موع

 بني قوسني متثل النس�بة املئوية ف� يتعلق مبجموع النفقات.الواردة أ�رقام 

سوى  2015ومل ينضم مهنا ٕاىل نظام الهاي حىت هناية �ام دو�،  189 �الياً الويبو يبلغ �دد ا�ول أ�عضاء يف  .57
اس�ت�دام نظام الهاي �ىل نطاق من ٔأ�ل صت ّص يف املائة من موارد املزيانية قد خُ  67. والحظنا ٔأن دو� 65

من حيث �دد  ٔأو ٔأهداف الثنائية يف حتقيق أ�هداف الس�نويةورمغ ذ� اكن يو�د قصور ٔأفضل، حنو ٔأوسع و 
مه نظام الهاي مس�ت�ديم  ٔأ�لبكام ٔأن . 2014/15الثنائية نظام الهاي �الل املود�ة بناء �ىل الطلبات 

اثنني من عضو�ن من أٓس�يا، و  عضواً  11من ٔأفريقيا، و عضواً  15من ٔأورو�، و عضواً  36 –ن وأ�عضاء أ�وروبي
 ما ييل: وا�د من ٔأمر�اك اجلنوبية. والحظنا ٔأيضاً  ، وعضؤأمر�اك الشاملية

 طرفاً  51 النظام مشلبأٔن ، ٕاال جزئياً  يتحقق يف وثيقة جنيف مل متعاقداً  طرفاً  58النظام ليشمل نطاق توس�يع هدف  •
 .2016يف وثيقة جنيف حبلول ٔأكتو�ر  متعاقداً 

 ٕاالمة لزَ مُ �ري �ارج �حتاد أ�ورويب واملنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية من ثالثة ٔأطراف متعاقدة  اكنت ال �زال تو�د •
�ارج �حتاد فقط ) 1960لعام الهاي ( بوثيقةمة لزَ ب�ان مُ ٔأي �دم وجود املمتثل يف هدف ، �الفًا لل 1960وثيقة ب

 .ة أ�فريقية للملكية الفكريةأ�ورويب ٔأو املنظم

ٔأهنا توا�ه  2015-2010اخلطة �سرتاتيجية املتوسطة أ��ل للفرتة ُذ�ر يف والحظنا ٔأن الت�د�ت الرئيس�ية اليت  .58
مدت وثيقة جنيف لعام تعّذر �ىل نظام الهاي ٔأن �س�تقطب عضوية �املية. واعتُ  "1": ما ييل نظام الهاي يه

الس�تدراك ذ� النقص من �الل ٕاد�ال �دد من السامت اليت �راعي إالجراءات الوطنية لعدد ٔأكرب من  1999
اليت  جنيفمن سامت وثيقة  الهاي، فٕان �دداً ومع توّسع النطاق اجلغرايف لنظام " 2؛ "أ�طراف املتعاقدة

س�يصبح إالجراء ا�ويل ٔأكرث  ،ومن مث�  .د�لت من ٔأ�ل استيعاب املامرسات الوطنية املتباينة ستنف�ذ ٔ�ول مرةأ� 
 مما قد يقلّل من ٕاقبال املس�ت�دمني �ليه. ،تعقيداً 

سرتاتيجيات مثل ٕاجراء حتليل منتظم هذه الت�د�ت، توخت اخلطة �سرتاتيجية املتوسطة أ��ل ا وملوا�ة .59
ٔأكرب �دد ممكن من املس�ت�دمني ٕالفادة  س�يتيح انضام�ا احملمتل فرصةً ممي بغية حتديد الب�ان اليت إالحصاءات التص

الرتكزي �ىل أ�طراف املتعاقدة احملمت�؛ وتبس�يط نظام الهاي؛ ومواص� تطو�ر إالطار و احملمتلني احملليني وأ��انب؛ 
م�ش�ية مع احتيا�ات الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعل�ت إالدارية  من ٔأ�ل ضامن ٔأن تظل القانوين

وتوس�يع نطاق تقدمي  ؛نة يف نظام إاليداع إاللكرتويناملس�ت�دمني؛ ومواص� تعز�ز الضام�ت و�س�تخبارات املضمّ 
 اجلغرايف. اخلدمات �رب إالنرتنت للتعويض عن التعقيد املزتايد النامج عن التوسع

 ستنضم �ىل أ�رحج يف ا�مو�ة أ�وىل (اليت ب�اً  21ضع ملصفوفة أ�طراف املتعاقدة، اليت ٔأ�دهتا إالدارة، وُ  ووفقاً  .60
فرتة ترتاوح غضون  يفنضم ٔأن ت اليت من املتوقع يف ا�مو�ة الثانية ( ب�اً  18 ُوضعيف غضون س�نة ٔأو س�نتني) و 

 ب�اً  21من ٔأصل  2015مل ينضم سوى ب� وا�د يف �ام ومع ذ�،  .2015لعام  ثالث ٕاىل مخس س�نوات)من 
اكنت  إاما ٔ�هن ٕاىل ٔأن انضامم �دة ب�ان ال �زال معلقاً  يف ا�مو�ة أ�وىل من املصفوفة. ؤأشارت املصفوفة ٔأيضاً 



WO/PBC/27/3 
21 
 

صيا�ة �رشيعات �ة ٕاىل اكنت تو�د �أأو اكنت يف طور إال�داد  ن الترشيعاتوٕاما �ٔ مشورة قانونية حتتاج ٕاىل 
وثيقة جنيف حبلول  ٕاىل متعاقداً  طرفاً  60هدف انضامم يبدو أٔن من الصعب حتقيق مناس�بة. ويف ضوء ذ�، 

 .2016/17هناية الثنائية 

نضامم مجهورية �ور� واليا�ن والوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ٔأصبح نظام الهاي ٔأكرث �اذبية �وذ�رت إالدارة ٔأنه  .61
�وا�ر املس�ت�دمني اجلدد يف ٔأورو� محلاية تصامميهم يف  ٔأيضاً سب، بل �ارج ٔأورو� حف من مني ليس للمس�ت�د

انضام�ا ٕاىل وثيقة جنيف  حيثٔأن  من املرحجز نظام الهاي �ىل أ�طراف املتعاقدة احملمت� اليت ت� الب�ان. وركّ 
معليات �رشيعية ٔأو دبلوماس�ية تو�د  . واكنت�ىل ز�دة �دد املنضمني ٕاليهز�دة اس�ت�دام النظام ٔأو �ىل 

كثريًا انضامم مكبود� والصني ومدغشقر و�حتاد الرويس وٕارسائيل وكندا. ؤأضافت إالدارة ٔأن هتدف ٕاىل ملموسة 
أ�د�لت  إالدارية وإاليداع إاللكرتوين قدتعل�ت التنفيذية املشرتكة وال الحئة من التغيريات يف القوا�د احلالية وال

نظام معلومات جسالت التصاممي ، مع مالحظة ٔأن التأٔ�ري يف تنفيذ ةدي�د ٔأطراف فا��جلذب  ام قو�ً جلعل النظ
 التوسع. عقبًة يف طريق اكن –ة اجلديداملنصة املعلوماتية  – )DIRIS(ا�ولية 

ٕاىل ذ�، وما إاللكرتونية من حيث �لقات العمل واحللقات ا�راس�ية والندوات كثرية مبادرات اختاذ نقدر حنن و  .62
ٔأقل الب�ان  نظام الهاي يف الب�ان النامية/نطاق تلف ٔأحناء العامل. بيد ٔأن توس�يع � عن الز�رات ا�راس�ية  فضالً 

 .ملحوظاً  مل حيرز تقدماً �ري املس�تغ� والب�ان �ري أ�وروبية  منواً 

 6التوصية 

الب�ان النامية وأٔقل الب�ان ليشمل نظام الهاي نطاق وس�يع تمن أٔ�ل  تنظر إالدارة يف وضع اسرتاتيجية أٔكرث اس�هتدافاً ميكن أٔن 
ميكن أٔن �شمل أٔفضل". و حنو عن طريق اس�ت�دام خمصصات املزيانية من أٔ�ل "اس�ت�دام نظام الهاي �ىل نطاق أٔوسع و  منواً 

، وٕاجراء دراسات اس�تقصائية مضن ما �شمل، �سليط الضوء �ىل مواطن قوته من �الل ا��اية�سرتاتيجية، من 
 من العمالء.ا�ٓراء املقدمة /وتوثيق �قرتا�ات ،الس�ت�الص أٓراء معالءه �شأٔن �دماته �ىل أٔساس منتظم

 قبلت إالدارة التوصية.و  .63

 أٔهداف أ�داء

بأٔن ، يتحقق ٕاال جزئياً مل يف وثيقة جنيف  متعاقداً  طرفاً  58نظام الهاي ليشمل نطاق الحظنا ٔأن هدف توس�يع  .64
. والحظنا كذ� من تقر�ر ٔأداء الرب�مج 2016يف وثيقة جنيف حبلول ٔأكتو�ر  متعاقداً  طرفاً  51 النظام مشل

ثالثة مؤرشات ٔأداء من ص ف� خي احملققة اكنت ٔأيضًا دون املس�توى املس�هتدف، النتاجئٔأن  2014/15للثنائية 
 :�ىل النحو املبني يف اجلدول التايلوذ� املؤرشات الس�بعة، بني 

 مالحظات )الفعليةبيا�ت أ�داء ( أ�هداف مؤرش أ�داء

ٕايدا�ات وجتديدات 
 نظام الهاي

 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(

 الهاي

�دم وجود ٔأي ب�ان ملزمة 
) فقط 1960بوثيقة الهاي (

�ارج �حتاد أ�ورويب ٔأو 
املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية، 

�زال تو�د ثالثة ب�ان �ارج  ال
�حتاد أ�ورويب واملنظمة أ�فريقية 

 1960للملكية الفكرية ُملَزمة بوثيقة 
 فقط.

مل يتحقق الهدف 
حبلول هناية �ام 

حتقق يف . و 2015
ا�ٓونة أ��رية هدف 
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 مجيع املوافقات (امخلسة) و�سمل� 
 1934املتبقية ٕالهناء وثيقة 

 .1934وثيقة  ٕاهناء

مرونة البيا�ت 
املدونة يف الس�ل 

 ا�ويل

معلومات دو�ن القدرة �ىل ت
 يلية عن التصامميتفص 

 ،حرز تقدم يف اختيارات التصمميأ� 
التنفيذ من املقرر ٔأن �كون واكن 

عقب حتويل النظام املعلومايت 
ولكن مل حيدث هذا  ،أ�سايس

ل �الل الثنائية: نظام يالتحو 
معلومات جسالت التصاممي ا�ولية 

)DIRIS.( 

 الهدف مل يتحقق

إالجناز واكن مل تتحقق.  2015و 2014 �ايمود�ة يف الطلبات والتصاممي املوالحظنا ٔأن أ�هداف املتعلقة بعدد  .65
من الطلبات العدد املس�هتدف  من يف املائة 24و يف املائة 16.8بنس�بة دون املس�توى  2015�الل �ام املتحقق 

 والتصاممي �ىل التوايل.

لوال�ت املت�دة املتأٔخر ل ضاممن�بات والتصاممي) ٕاىل ل ت إالدارة ٔأس�باب �دم حتقيق أ�هداف (الط زَ وعَ  .66
، �دد حيتاج ٕاىل وقت ومواردٔأعضاء ٔأن تعز�ز انضامم  أ�مر�كية ومجهورية �ور� واليا�ن. وذ�رت إالدارة ٔأيضاً 

عن س�يطرة نظام الهاي ٔ�ن ذ� خيضع للترشيعات الوطنية والطلبات  اً �ار�وهو ما �كون يف بعض أ�حيان 
ٔأن التخطيط  . وذ�رت إالدارة ٔأيضاً ٔأن �س�تجيب لها املكتب ا�ويل �ىلب اخلارجية املفاجئة اليت جي

وخيضع التسلمي الفعيل  طويالً  ٔ�ن املزينة �س�تغرق وقتاً  املس�بق/املزينة من حيث املوظفني ٔأمر رضوري، نظراً 
 لقيود.

، إاليدا�ات الكبرية ذات �برية للسامح �نضامم سلس لبعض الب�ان احملددة �وداً رمغ ٔأننا نقدر لٕالدارة �كر�سها و  .67
ل ا�لك مهنا  انضامم، فٕان التأٔ�ري يف 1999وثيقة  ٕاىل ،ويه مجهورية �ور� واليا�ن والوال�ت املت�دة أ�مر�كية

 ب�ان ٔأخرى مس�هتدفة. انضام�ا �ىلحتقيق ٔأ�ر الزتايد ا�ي اكن من املتوقع ٔأن حيققه دون 

 7التوصية 

�ىل  حتقيقها السعي ٕاىل أٔكرث واقعية، مع مرا�اة العوامل اخلار�ة عن س�يطرهتا، حىت ميكن تنظر إالدارة يف وضع أٔهدافميكن أٔن 
 ملوارد.الية اخلاصة �للقيود احل استبايق نظراً حنو 

 قبلت إالدارة التوصية.و  .68

 �كو�ن الكفاءات

يف هدفها �سرتاتيجي الثالث،  قد شددت 2015-2010اخلطة �سرتاتيجية املتوسطة أ��ل للفرتة اكنت  .69
ما فذ�رت ٔأ�د جماالت الرتكزي.  وصفهب�ىل �كو�ن الكفاءات تيسري �نتفاع �مللكية الفكرية ٔ�غراض التمنية، 

�كو�ن الكفاءات والتدريب وا�مع التقين �شأٔن مسا�دة متخصصة  تقدمي، عند الطلبييل: "س�تواصل الويبو، 
و�ات واملبادرات احمللية والوطنية وإالقلميية، مبا يف ذ� أ��ذ �لصكوك ا�ولية من املرش  �شكي� متنو�ةلفائدة 

 ".عمتد وتفعيلها يف أ�نظمة القانونية الوطنية وإالقلمييةاليت قد تُ 

، مبا يف ذ� املوارد البرشية و�كو�ن كفاءاهتايف تدريب  دور مركزيبٔأاكدميية الويبو ضطلع ويف هذا الس�ياق، س�ت .70
اليت �س�هتدف املسؤولني  املنتظمةالربامج  ٔأماج ومهنجيات �ديدة. وهنُُ  رامج مصممة خصيصاً من �الل �

مبجمو�ة واسعة من  س�تمكلستُ ف و�ريها من ٔأوساط احملرتفني،  اكدمييةاحلكوميني ؤأحصاب املصاحل وأ�وساط ا�ٔ 
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من مضن ما �شمل هذه الربامج، الربامج الرامية ٕاىل توس�يع نطاق التوعية ورفع مس�توى �رامج �كو�ن الكفاءات. و 
، والش�بكة العاملية �ٔاكدمييات امللكية الفكرية، لمهنيني واخلرجيني الش�بابل �ر�مج مدارس الويبو الصيفية �شمل، 

من الرشاكت الصغرية  رواد أ�عاملو  الرشاكت�س�هتدف مد�ري ا�ي والرب�مج التنفيذي املعاد تصمميه 
 .واملتوسطة

نظام الهاي ز�رات  ٔأجرى، 2016ٔأكتو�ر ٕاىل  2014ينا�ر من  �كو�ن الكفاءات يف الفرتةبادرات ف� يتعلق مب و  .71
تقدمي املسا�دة  "1" ٔأال ويه:أ��شطة الرئيس�ية الثالثة،  ندوات ش�بكية خبصوصدراس�ية و�لقات دراس�ية و 

القيام بدور حموري يف تقدمي التدريب و  "2"املؤسسات �ىل تقدمي �دمات امللكية الفكرية،  ةلتحسني قدر 
 حلاوضع �رامج منتظمة للمسؤولني احلكوميني ؤأحصاب املصو  "3" ،يف جمال املوارد البرشيةو�كو�ن الكفاءات 

مس�توى س�تمكل مبجمو�ة واسعة من الربامج يف توس�يع نطاق التوعية ورفع وا�ٔاكدمييني و�ريمه من املهنيني ليك �ُ 
 .الكفاءاتاخلاص بتكو�ن  توىاحمل 

��ٔاكدمييات الناش�ئة �س�تعانة  "1ٔأال ويه: "ٔأي �شاط لبعض البنود أ�خرى، يو�د والحظنا ٔأنه مل �كن  .72
 "3"الصغرية واملتوسطة؛ رشاكت دمع ال و  "2ية، "والتعلمي  يةبادرات التدريب امل  �وس�ي� لتوطنيللملكية الفكرية 

لتقدمي مسا�دة الصغرية واملتوسطة، واملمو� للرشاكت  ةمعاؤسسات ا�املو�ركزي اجلهود الرامية ٕاىل تعز�ز قدرة 
و�س�تفادة مهنا. وف� يتعلق �ز�دة اجلهود الرامية ٕاىل  ا وٕادارهتا"ٔأولية" يف حتديد ٔأصول امللكية الفكرية وحام�هت

صممة ملنت�ات إال�المية املا منواملتطلبات اللغوية احمللية الوطنية ٕاصدارات مكيفة حسب الظروف دمع 
تُصنع من ٔأ�ل رواد أ�عامل واملؤسسات الصغرى والصغرية ٕادارة ٔأصول امللكية الفكرية اليت �شأٔن  خصيصاً 

تطو�ر وتوفري معلومات من ٔأ�ل مت املسا�دة ٕاىل ماكتب اليا�ن ومجهورية �ور� والصني دِّ ، قُ واملتوسطة
، ُتقاميتعلق �لرشااكت والش�باكت والت�الفات اليت س� هتم الرمسية. وف� ااملتعلقة بنظام الهاي بلغ املس�ت�دمني

من ٔأ�ل �كو�ن ٔأكرث فعالية يف تقدمي ا�مع ًال تغالتُس�تغل اس� ونطاق بيئة �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت س 
مجعية ماليك العالمات الت�ارية ، و مقة س�نوية للويبو مؤمترات 2016و 2014قدت بني �ايم ، عُ الكفاءات

، )ECTAمجعية �حتادات أ�وروبية للعاملني يف جمال العالمات الت�ارية (و  ،1F2 )MARQUES( أ�وروبيني
 .)AIPPIامجلعية ا�ولية محلاية امللكية الصناعية (و 

ومل �كن تتعلق بنظام الهاي يف �د ذاته. ومل  ،لويبو كلكأ�قميت من ٔأ�ل اقد  فعالياتمن هذه ال كثرياً نُدرك ٔأن و  .73
 ذ�ورة.فعاليات من الفعاليات املثالث اي �ىل و�ه الت�ديد ٕاال �رش ٕاىل نظام اله

/ �كو�ن كفاءاتمن ٔأ�ل  2014/15ثنائية ضعت لل اليت وُ ٔأو خطة العمل  وف� يتعلق خبطة العمل الس�نوية .74
م اخلربة واملعلومات ف� يتعلق مب�ا� قدِّ الهاي هو مُ جسل ٔ�ن  إالدارة بأٔنه نظراً رّدت تدريب موظفني دا�ليني، 

 ،مثل املاكتب ٔأو ا�ٔاكدميية ،موجودة ٔأكرث يف خطط الو�دات أ�خرى�كو�ن الكفاءات احملدد، فٕان ٔأ�شطة 
غ بلِّ ف� ٕاذا اكن ينبغي ٕارشاك جسل الهاي ٔأم ال. و�ادة ما تُ  املسؤو� عن تنس�يق الردود �ىل هذه الطلبات والبّت 

، ولكن قد حيدث طلب �ري القادمتنينتني القادمة ٔأو الس�  لس�نةيف االهاي بأٔ�شطهتا املتوقعة جسل  الو�دات هذه
 �ام وا�د. يف غضون متوقع ٔأيضاً 

م قمية أٔكرب نعتقد ٔأن حنن و  .75 ص لتكو�ن الكفاءات يف نظام الهاي من شأٔنه ٔأن يُقّدِ وجود �ر�مج ُمخص�
 .املصاحل حصاب�ٔ 

يف املس�تقبل، ال س�� يف ضوء �شأٔن �كو�ن الكفاءات  الهاي صة بنظام�اوضع خطة معل مزية وقبلت إالدارة  .76
الوظيفة نظرًا ٔ�هنا ليست ، �كو�ن الكفاءات". ؤأضافوا ٔأن خطة مؤرش أ�داء "اس�ت�دام ٔأفضل ؤأوسع نطاقاً 

                                                
 ها.نفاذإ حامية حقوق امللكية الفكرية و معنية �ملسا�دة �ىل منظمة �ري رحبية يه  )MARQUESالعالمات الت�ارية أ�وروبيني (مجعية ماليك  2
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سع حتقيق أ�ولو�ت أ�ساس�ية يف جمال التو  ، ٕاذ جيب أٔوالً أ�ساس�ية لنظام الهاي، س�تكون طوي� أ��ل �داً 
�كو�ن الكفاءات ن اس�تكشاف خطة أٔ اجلغرايف، وتثبيت العملية، وتطو�ر �كنولوجيا املعلومات. �الوة �ىل 

سؤوليات وف يلزم أٔن تنتقل امل (س ةالطلب") وهيلكيعند "التقدمي (لن �كون  يةثقاف تغيريات ٕاىل  س�يحتاج ٔأيضاً 
 املنظمة.وارد من �رامج ٔأخرى ٕاىل نظام الهاي) معيقة �ىل نطاق املو 

 8التوصية 

دة لتكو�ن الكفاءات �الل الثنائية ف� يتعلق بنظام الهاي ومن أٔ�ل أٔحصاب تنظر يف وضع ميكن لٕالدارة أٔن  خطة معل ُم�د�
 .الثنائيةاليت تزتامن مع مزيانية املصاحل ا�ٓخر�ن من �الل تالمحها مع خطة الويبو لتكو�ن الكفاءات 

 قبلت إالدارة التوصية.و  .77

 يف الوقت املناسب الطلبات ا�ولية للتسجيالت الصناعية معاجلة

التفاق الهاي أ�حاكم والرشوط اليت حتمك ٕايداع  1960ووثيقة  1999وثيقة لدت الالحئة التنفيذية املشرتكة �د�  .78
املكتب ا�ويل ٕاما من �الل وا�ة إاليداع إاللكرتوين �ى  طلب دويل مبارشةً ٕايداع . وجيوز معاجلتهطلب و 

اس�تالمه، للتأٔكد من امتثا� لٕالطار القانوين لنظام الهاي. فور ، بفحص الطلب . ويقوم املكتب ا�ويلياً ورق وٕاما 
ٔأما يف �ا� �دم امتثال املكتب ا�ويل يف الس�ل ا�ويل. دّونه لت� املتطلبات، يُ يف �ا� امتثال الطلب و

ٕاىل ٕاجراء داعيًا ٕا�ه الطلب ودع خمالفة" ٕاىل مُ  خطاب "رسل املكتب ا�ويللمتطلبات املنطبقة، �ُ ل الطلب ا�ويل 
الالحئة من ) 3(14) و1(14لنحو املنصوص �ليه يف القا�دة التصحي�ات املطلوبة يف غضون ثالثة ٔأشهر �ىل ا

بل الفاحص عند اس�تالمه. ويف �ا� من الت�ليل من قِ  الطلب مزيداً  رد ُمودعتطلب ي التنفيذية املشرتكة. وقد 
يف غضون امله�  ،1999(ب) من وثيقة )2(8يف املادة  حيح خمالفة ما، خبالف ا�الفات املشار ٕا�هيا�دم تص 

هذا الطلب، ص ف� خي تفعاملكتب ا�ويل ٔأي رسوم دُ رد �جيب ٔأن ، و مرتواكً عترب الطلب ا�ويل املشار ٕا�هيا، يُ 
 لرمس أ�سايس.معادل لبعد خصم مبلغ 

تفاوت من مث�، الطلبات. و حفص  ٔأو ٕالجراء ملشرتكة �ىل ٔأي ٕاطار زمين الس�تكاملوال تنص الالحئة التنفيذية ا .79
. و�الل الس�نوات الثالث املاضية، اكن اجتاه الوقت من �ا� ٕاىل ٔأخرىحفص الطلبات  عندوقت املعاجلة 
 كام ييل: الصحي�ةالطلبات  معاجلةاملس�تغرق يف 

 ُعوِلَجتاليت  الصحي�ةبات ل �دد الط 

من أٔس�بوع ٕاىل  من أٔس�بوعأٔقل  الس�نة
 أٔس�بو�ني

من أٔس�بو�ني ٕاىل 
 أٔسابيع 3

أٔسابيع  3من 
 أٔسابيع 4ٕاىل 

 ا�موع أٔسابيع 4أٔكرث 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 

 .النس�بة املئوية �لنس�بة ٕاىل ا�موعمتثل بني قوسني الواردة أ�رقام 

اخنفضت وا�د ٔأقل من ٔأس�بوع  ُعوجلت �اللاليت  الصحي�ةالطلبات  �س�بةٔأ�اله ٔأن الوارد ويتضح من اجلدول  .80
. و�الوة �ىل ذ�، زاد �دد الطلبات اليت 2014يف املائة يف �ام  44، مقابل 2015يف املائة يف �ام  25ٕاىل 

 بات ٕاىل ٔأن معاجلة الطل . ؤأشار ذ�2014بعام  مقارنةً  2015ٔأربعة ٔأسابيع يف �ام ُعوجلت �الل ٔأكرث من 
 .� السابقام ع�ل ٔأطول مقارنةً  قد اس�تغرقت وقتاً  2015يف �ام  الصحي�ة
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املعاجلة املس�تغرق يف وقت ال اكنٔأنه يف �ا� معاجلة الطلبات اليت تنطوي �ىل بعض ا�الفات، ٔأيضًا والحظنا  .81
. ويف هذا الصحي�ة اتبل ه الط تس�تغرق ا�كثري من الوقت ا�ي كرب ) أٔ دو�نٕاىل �رخي الت �س�تالم�رخي من (

يف  يوماً  120 من رثٔأكاكن ) دو�نٕاىل التالم �س�تمن املعاجلة (وقت الس�ياق، مقنا بت�ليل البيا�ت وو�د� ٔأن 
20162Fويونيو  2014اس�تلمها املكتب ا�ويل بني ينا�ر  ُم�اِلفة تطلبا 8 203من مكونة عينة 

م �ىل ، 3 ويُقس�
ودع مُ ا�ي اس�تغرقه  وقتال يف مقابلاملكتب ا�ويل، اس�تغرقهتا املعاجلة من ِقبل مجموع أ��م اليت النحو التايل 

 :يف الرد الطلب

حفص  عندالطلب)  يف مقابل أ��م اليت اس�تغرقها ُمودعنظام الهاي (اس�تغرقها أٔ�م املعاجلة اليت  التفاصيل
 .يوماً  120املس�تغرق من اس�تال�ا ٕاىل تدو�هنا �ىل  وقتالاليت �زيد املُ�اِلفة عينة من الطلبات 

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

 6 10 49 123 631 �دد الطلبات

 1 1 6 15 77 النس�بة املئوية

(من مر�� خمالفًا  طلباً  39معاجلة املس�تغرقة يف  �ل الزمنيةا�ملر كام مقنا بت�ليل عينة من البيا�ت املتعلقة  .82
يف الفحص أ�ول بعد املس�تغرقة �ا�، �راوحت أ��م  23). والحظنا ٔأنه يف دو�ن�س�تالم ٕاىل مر�� الت
املكتب ا�ويل ال ينطوي يقوم به . ومبا ٔأن الفحص ا�ي يوماً  453و 22لطلبات ما بني اس�تالم املكتب ا�ويل ل 

، مما قد يؤ�ر �ىل رضا املس�ت�دمني طويالً يبدو س�تغرق الوقت امل هذا ، فٕان مميا�ىل حفص موضوعي للتص
 الطلبات ا�ولية قد جيلب مزيداً بوضوح لفحص د �د� ٕاطار زمين مُ وجود نرى ٔأن �� و�اذبية نظام الهاي. و

 الطلبات.معاجلة من املساء� والرس�ة يف 

يف  يوماً  512ٕاىل  91 من الطلباتودعو �ا�، اس�تغرق م 39�ا� من ٔأصل  17ٔأنه يف  ةٔأظهر حتليل العينكام  .83
 حىت بعدرد �ىل ٕاخطار ا�الفة الطلبات �لدعي و ". وهكذا، مسح املكتب ا�ويل ملا�الفةالرد �ىل ٕاخطار "

، فٕان من أ�فرادالطلبات مناسب ملودعي ثالثة ٔأشهر. ورمغ ٔأن هذا ا�هنج املتسامح  ة البالغةاحملددانقضاء امله� 
 ٔ�حاكم الت�يل عن الطلبات. فعيل�ىل رس�ة معاجلة الطلبات، وحيتاج ٕاىل ٕانفاذ  سلبياً  ٔأ�راً � 

من  تطلب مزيداً ت قد فٕان هذه التصويبات ، رضوريةتصويبات حي� يقرتح املكتب ا�ويل  وذ�رت إالدارة ٔأن .84
بتجميع مجيع ا�الفات يف دعوة وا�دة. ، ٔأي ٕالزام إالطار القانوين ال يو�د، مبقتىضبل الفاحص. والت�ليل من قِ 

. ةوا�ة إاليداع إاللكرتوني�رد اختبار ٔأفراد من ِقبل الطلبات �ري اجلادة  �دد منٔأيضًا م دِّ و�الوة �ىل ذ�، قُ 
 من الالحئة التنفيذية املشرتكة للسامح للمكتب ا�ويل بأٔن يدعو ٔأوالً  14القا�دة ل عد� وملوا�ة ذ�، سوف تُ 

ل املس�تحق عن تصممي وا�د قبللرمس أ�سايس  عادلاملبلغ املٕاىل ٔأن يدفع �ىل أ�قل الطلب  ودعمُ 
 .الفحص مبارشة

 9التوصية 

مزيد من تحقيق بل املكتب ا�ويل ل تنظر يف وضع ٕاطار زمين لفحص الطلبات ومعاجلهتا من قِ ميكن لٕالدارة أٔن  "1"
 املساء� والرس�ة يف النظام.

يف تفادي ٕاهدار املوارد والوقت من أٔ�ل ٔ�حاكم الت�يل عن الطلبات  الفعيلنفاذ لٕالدارة أٔن تنظر يف االٕ ميكن و  "2"
 .�ادةطلبات �ري 

                                                
الالحئة ) من 3(14لتصحيح خمالفة مبوجب القا�دة �� ا�ٔشهر الثالثة اليت تُمنح را�اة الوقت الالزم للفحص و مل يوماً  120مت جتاهل احلاالت اليت تقل عن  3

 ة.كاملشرت  التنفيذية
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 .نيت إالدارة التوصيتوقبل .85

 الصناعيةللتصاممي رفض التسجيالت ا�ولية 

ال ميكنه رفض الطلب �� )، ومثالً التصممي �دة من للتحقق ال يضطلع املكتب ا�ويل بأٔي حفص موضوعي ( .86
 بناء �ىل ٔأس�باب موضوعية.

، وتقترص احلقوق �ىل دون �ريها من صالحيات املاكتب الوطنية ٔأو إالقلمييةمن �دمه وال �زال قرار منح امحلاية  .87
خيضع ٕاذا اكن التسجيل نة ٔأن �رفض منح امحلاية لتسجيل دويل عي� اختصاص السلطة املاحنة. وميكن للماكتب املُ 

 ال �س�تويف املعايري الالزمة، مثل اجلدة، �ىل النحو احملدد يف القوانني الوطنية.وحي�  ال�رتاض من الغري

ٕاىل  2013من نظام الهاي يف الس�نوات أ�ربع أ��رية ( اتلقاه اليتض االت الرفحل وعرضت دراسةٌ  .88
 ) املوقف التايل:2016 ٔأكتو�ر

 أٔكتو�ر) 31(حىت  2016 2015 2014 2013 

 1 506 203 152 119 �دد �االت الرفض

 ال يو�د 4 111 2 924 2 990 باتل �دد الط 

 الحظنا ما ييل:و .89

يف  71 ت �سبته�دد �االت الرفض ز�دة �برية، ٕاذ بلغ زاد، 2015ٕاىل �ام  2013�ام  منيف الفرتة  "1"
 ).203ٕاىل  119(من  2013بعام  مقارنةً  2015يف �ام  املائة تقريباً 

 1 303 مبقدار جفأٔة �دد �االت الرفض زادٔأكتو�ر)،  31(حىت  2016ٕاىل �ام  2015من �ام ويف الفرتة  "2"
 عدد احلاالت يفب يف املائة مقارنةً  642اكنت  2016 ٔأشهر من �ام 10ٔأن الز�دة يف  ، ٔأيْ ت�اال

 بأٔمك�. 2015�ام  

 55بنس�بة �راوحت من ، اكنت مرص وسور� يف القمة، 2013 ٕاىل �ام 2011�ام الفرتة من ل الو� "3"
مر�كية يف �ٔ �ت املت�دة امع انضامم مجهورية �ور� واليا�ن والواللكن . من مجموع �االت الرفض يف املائة 70 ٕاىل

يف املائة من �االت الرفض  94�شلك �ىل حنو �رامكي ن �ٓ ثة اال، ٔأصبحت هذه الب�ان الث2015و 2014�ايم 
 (حىت شهر ٔأكتو�ر). 2016يف �ام 

 ٕاجراءات �الجية �ىل النحو التايل. ٔأيضاً  ونت�ذي و  ،لمشلكةل  احليوية مهيةا�ٔ  وندر�ي مؤأكدت إالدارة ٔأهن .90

لت�ليل ٕاخطارات الرفض، مبا يف ذ� دراسة مقارنة �شأٔن  �لفعل دراسةً ري جيُ الشعبة القانونية يف املتعاقد الفردي اكن  •
كتب امل و  ،ومكتب اليا�ن للرباءات ،ٔأس�باب الرفض من �انب مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�ارية

بل التخفيف من خماطر س�ُ تُس�تكشف ، س خصائص �ُكتشف ٔأو ُحتل�ل ٔأي اجتاهات ٔأوكوري للملكية الفكرية. و�املا ال
 ت� املاكتب.من �انب رفض ال

الوال�ت املت�دة الكوري للملكية الفكرية، ومكتب  كتبامل و ، بعد مفاوضات مكثفة مع ممثيل مكتب اليا�ن للرباءات •
وا�ا�رة �حتادية الروس�ية للملكية  ،فييت �مواملكتب الوطين للملكية الفكرية يف  ،للرباءات والعالمات الت�ارية

�الت من ماكتب الفحص اعن مد فضالً  ،املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية، و الفكرية
ُ ا�ورة اخلامسة للفريق العامل املعين بنظام الهاي، أ�خرى يف ٕاطار نظام الهاي ومناقشات يف  يف ٔأغسطس  ترش �
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3Fٕارشادات 2016

يف  ةحصااكتب الفمن �انب املرفض اللتخفيف من خماطر �ىل ادة مس�ت�ديم نظام الهاي ملسا� 4
 نظام الهاي.ٕاطار 

الرفض يف تقليل س�يل من  مهنمكِّ ن يف وضع يُ نوكو يخلطوات املذ�ورة ٔأ�اله، س� ا �سبب م،ورٔأت إالدارة ٔأهن .91
 –ليس موا�ة و  –ميكن ٔأن "�سا�د �ىل منع اكن أٔن املكتب ا�ويل بإالدارة سلّمت املس�تقبل. ومع ذ�، 

 ".حمدودة �داً  ٔأهلية نطاقيف قدمي توجهيات تالرفض احملمت� ٔ�س�باب موضوعية من �الل  �االت

أ�شري ٕا�هيا �ىل والحظنا ٔأنه يف �ني ٔأن مسأٔ� اختاذ ٕاجراء يف الوقت املناسب �شأٔن قرارات الرفض الواردة قد  .92
)، فٕان املسأٔ� كلك، 31.0025.006لرب�مج (مرجع ا�اطر اخلاص �ل ا�اطر �اطر يف جسٔأهنا ٔأ�د جماالت ا

ثار �شلك �ري مبارش من �الل ، تُ رادعح لها �الس�مترار دون من خطر �ىل مسعة املنظمة، ٕاذا ُمس ا مع ما يصاحهب
املتطلبات دة ، "ز�31.0023.001النظام (مرجع ا�اطر نطاق بتوس�يع  ةسهو� �س�ت�دام املرتبطضياع خطر 

 .ذاهتا مل �ُرش ٕا�هيا �ىل ٔأهنا �شلك خطرًا يف �د اخلاصة �لب�ان تقوض قمية نظام الهاي") ولكن

 10التوصية 

يف مجملها،  اً خطر �ىل أٔهنا �شلك ا�ولية لتسجيالت مسأٔ� رفض املاكتب الوطنية ل إالشارة ٕاىل تنظر يف ميكن لٕالدارة أٔن  "1"
 .أٔيضاً  املنظمة مسعةنظام الهاي و  مسعةلتأٔثريها احملمتل �ىل  نظراً 

حل اعن طريق ٕارشاك مجيع أٔحصاب املصا أ�مر دور دقيق واستبايق يف هذ�ضطالع بتنظر يف ميكن لٕالدارة أٔن و  "2"
 موضوعية.أٔس�باب اليت �ستند ٕاىل العدد املزتايد من �االت الرفض اً حمدوداً يف تقليل دورٔ�ن لها اء، �شلك بنّ 

 .نيقبلت إالدارة التوصيتو  .93

 إالدارة املالية

 2014/15ثنائيتني بيان �ملزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت والنفقات �الل ال التايل �رد يف اجلدول  .94
 ف� يتعلق بنظام الهاي: 2016/17و

 (بأٓالف الفرناكت السو�رسية)

 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 �الف موارد املوظفني

 6 909 7 302 7 587 ا�موع

2016/17 
 18(اعتبارا من 

 )2016ٔأكتو�ر 

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

 %)15( 434 %)15( 1 308 %)18( 1 346 �الف موارد املوظفني

 2 976 8 479 7 572 ا�موع

 مجموع النفقات يف ت� الس�نة.�لنس�بة ٕاىل بني قوسني متثل النس�بة املئوية الواردة أ�رقام 

                                                
 يإالرشادات اخلاصة ٕ��داد النُسخ وتقدميها لتاليف �االت الرفض احملمت� من قبل املاكتب الفاحصة �سبب �دم كفاية الكشف عن تصممي صناع 4
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�ىل موارد  لنظام الهايا�صصة يف املائة من مجموع موارد املزيانية  88نفق ، أ� 2014/15الثنائية �الل و  .95
نظام ب  يف املائة مقارنةً  12يف املائة و 23بنس�بة ٔأ�ىل وارد املزيانية �ىل املوظفني اكن هذا إالنفاق ملاملوظفني. و 

يف املائة من موارد املزيانية  85أ�نفق مدريد ولش�بونة �ىل التوايل. و�ملثل،  معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ونظايم
يف  18يف املائة و 26�سبهتا ز�دة �، 2016/17الثنائية شهر العرشة أ�وىل من �ىل موارد املوظفني �الل ا�ٔ 

 لش�بونة �ىل التوايل.و مدريد نظايم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات و نظام ب  املائة مقارنةً 

96.  ُ النس�بة  هذهملوارد املوظفني. و ُكّرِست ٕاىل �د بعيد صة لنظام الهاي خص� و�شري ذ� ٕاىل ٔأن موارد املزيانية امل
�ٔ�هداف  معالً  لبنود ٔأخرى �مة�ىل ختصيص املزيانية  سلباً  املرتفعة من إالنفاق �ىل موارد املوظفني قد تؤ�ر

العامل �ارج  ٔأحناء مناطق �ري مس�تغ� يف بقيةيف التوسع اجلغرايف  يُعرقَلقد فالنظام. نطاق املوضو�ة لتوس�يع 
 ص مزيد من مواردص� خيُ فريقية للملكية الفكرية ٕاذا مل �ٔ واليا�ن واملنظمة امر�كية �ٔ �ت املت�دة االٔأورو� والو

 النظامية املتعلقة �لتأٔخر يف حتديث نظام �كنولوجيا املعلومات. املسائلبعض وٕاذا مل تُعالَج ملوظفني، ا �الف

�ر نظام �كنولوجيا ٕاىل التأٔخر يف تطو  �رجعاملوظفني �الف إالدارة بأٔن اخنفاض إالنفاق �ىل موارد رّدت و  .97
 املساعيتأٔجيل �دد من �رجع ٕاىل و  ،ٕاطالقهاتعذر تعمتد �ىل �رشه اليت  ات�واملعلومات اجلديد ٔ�ن املرش 

معليات من  ٔأن �دداً  �ر ٔأيضاً . وذُ حباالت �نضامم الرئيس�ية وا�راسات القانونية ف� يتعلقإال�المية ٔأو  يةالرتوجي 
ؤقتة لصاحل جسل الهاي جعل من �ري الرضوري العودة ٕاىل �س�تعانة مبصادر ٔأو التعيينات ا�ا�لية امل النقل

 املوظفني.و�الف ملوظفني التوازن يف اس�ت�دام املزيانية بني از�دة اختالل من مث� و  ،�ارجية

لتوسع اجلغرايف ااملوظفني من ٔأ�ل حتقيق ٔأهداف �الف ونرى ٔأنه اكن ينبغي التشديد �ىل اس�ت�دام موارد  .98
 الهاي.لنظام 

 11التوصية 

لنفقات �ري املتعلقة ل تنظر يف معاجلة �ختالل يف ختصيص املوارد عن طريق ختصيص مزيد من املوارد أٔن ٕالدارة ميكن ل
 القانونية. واملساعيالتثقيف واالتصال إال�الم و �ملوظفني مبا يف ذ� النفقات املتص� بتكنولوجيا املعلومات والرتوجي و 

 التوصية.وقبلت إالدارة  .99

 العجز املتكرر

يف  80حنو اليت �شمل نظام الهاي لٕال�رادات املمو� ل الرسوم املتعلقة �لطلبات ا�ولية يه املصدر الرئييس ٕان  .100
كام يتضح  ،الرسوم �ري اكفية لتغطية نفقات احتاد الهاي ه قد ثبت ٔأننظام الهاي. والحظنا ٔأن ٕا�راداتاملائة من 

 من اجلدول التايل:

 غ بأٓالف الفرناكت السو�رسية)لا(املب
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 العجز كنس�بة مئوية من أ�ر�ح 

 2011س�نة   

  إال�رادات
260 3 

 
 

83.46 
 2 954 الرسوم

 306 ٕا�راد خبالف الرسوم

 5 981 املرصوفات

 2 721 العجز

 2012س�نة   

  إال�رادات
442 3 

 
 

99.13 
 3 083 الرسوم

 359 ٕا�راد خبالف الرسوم

 6 854 املرصوفات

 3 412 العجز

 2013س�نة   

  إال�رادات
531 4 

 
 

67.79 
 3 215 الرسوم

 1 316 ٕا�راد خبالف الرسوم

 7 603 املرصوفات

 3 072 العجز

 2014س�نة   

  إال�رادات
927 3 

 
 

86.45 
 3 196 الرسوم

 731 ٕا�راد خبالف الرسوم

 7 322 املرصوفات

 3 395 العجز

 2015س�نة   

  إال�رادات
034 5 

 
 

39.27 
 4 043 الرسوم

 991 ٕا�راد خبالف الرسوم

 7 011 املرصوفات

 1 977 العجز
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. �سري �ىل منط �بت العجز كنس�بة مئوية من إال�راداتكن والحظنا ٔأنه �الل الس�نوات امخلس املاضية، مل � .101
مقارنًة  ملحوظاً  ميثل حتس�ناً اكن ، وهو ما ٕا�راداتهمن  يف املائة 39.27، اكن جعز احتاد الهاي يبلغ 2015في �ام ف
 .2014من ٕا�رادات �ام  يف املائة 86.45عجزه يف العام السابق ا�ي بلغ ب

اقرتح، يف ا�ورة اخلامسة للفريق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام الهاي، ٕاد�ال قد  املكتب ا�ويلاكن و  .102
ٔأن ٕاىل ) 2015 نومفربيف الفريق العامل (�لص أ�سايس أٔو رمس ٔأسايس مرتبط �لتعيني. و ز�دة �بتة يف الرمس 

هيلك رسوم  �شأٔنتعليقات الفريق العامل وتعل�ته، س�يقدم سيناريوهات مفص� املكتب ا�ويل، بناًء �ىل 
رسوم مل يقرتح ٔأي هيلك املكتب ا�ويل . والحظنا ٔأن مس�تدام يك يناقشها الفريق العامل يف دورته السادسة

من  14قا�دة تعديل ال�شأٔن يف الغالب ٕان املناقشات اكنت للفريق العامل، بل ا�ورة السادسة مس�تدام يف 
الفحص تصممي وا�د قبل ٕاكامل املس�تحق عن الالحئة التنفيذية املشرتكة لضامن دفع الرمس أ�سايس �ىل أ�قل 

�ىل مدى الس�نوات العرش�ن املاضية رمغ ٔأن بال تغيري  �ديدورمس الت ظل الرمس أ�سايسهكذا . و الشلكي
، ومل يتوقع �بري �قتصاديني وجود فائض يف ٕاطار هيلك الرسوم املايل عجزالمن  �س�مترار نظام الهاي قد �اىن

 .2019احلايل حىت حبلول �ام 

ر وقف العملية ٕاىل تقر� فقد ، شديد ختميينطابع من  الرسوم تنقيحمعلية ما تتسم به  ٕاىل اً ت إالدارة بأٔنه نظر وردّ  .103
فرنك يون مل  3.9احتاد الهاي قدره يف جعز �دوث جلنة الرب�مج واملزيانية وقع ٔأن �س�تقر النظام نفسه. وتت

يف  الرمس أ�سايسغيري مناقشة ت  تتسببإالدارة ختىش من ٔأن اكنت . و 2016/17تقريبًا يف الثنائية سو�رسي 
الرسوم يف الس�نوات العرش�ن  غيريختويف املس�ت�دمني اجلدد. وف� يتعلق بعدم ت  يفد�اية سلبية ال لزوم لها و

التصممي توفر مث  2012من �ام  توفر التصممي أ�ورويب �ري املس�ل اعتباراً ٕاىل  املاضية، ذ�رت إالدارة ٔأنه نظراً 
 أ�ن هذ�ن النظامني وفر فقد قدرته التنافس�ية قد نظام الهاي فٕان ، 2013من �ام  اعتباراً  ملس�لاأ�ورويب 

 �حتاد أ�ورويب. يف ش�ىت ٔأحناءامحلاية 

س�ياسة قاب� ٔأو  نرى ٔأن من الرضوري ا�ٓن وضع اسرتاتيجيةفٕاننا العامل املتغري، هذا تعقيدات رمغ تقد�ر� ل و  .104
 ولتقليص العجز املتكرر. ذاتياً  للتنفيذ يف ٔأقرب وقت ممكن جلعل نظام الهاي مكتفياً 

 12التوصية 

لتغلب �ىل ل و  ذاتياً  تنظر يف وضع اسرتاتيجية قاب� للتنفيذ يف وقت مبكر جلعل نظام الهاي مكتفياً أٔن ٕالدارة ميكن ل "1"
 العجز املتكرر.

ٕا�ادة النظر يف هيلك الرسوم احلايل بصورة يدعو ٕاىل مجعية احتاد الهاي يف اقرتاح تقدمي تنظر يف أٔن ٕالدارة ميكن لو  "2"
 �كتفاء ا�ايت الحتاد الهاي.لتحقيق  تدرجييةات دورية، مع ٕاد�ال تغيري 

 .نيوقبلت إالدارة التوصيت .105

 دارة املوارد البرشيةإ 

تو�د ثالثة . ويف الوقت الراهن، 2010/11الثنائية الهاي �الل -لش�بونة-نظام مدريدعن نظام الهاي انفصل  .106
إال�الم قسم �دمات العمليات، و قسم ، و ٔأال ويه قسم الشؤون القانونيةنظام الهاي، ختدم ٔأقسام وظيفية 

 املاضية: الس�نوات الثالث ار�دد املوظفني يف أ�قسام الثالثة �ىل مد�رد يف اجلدول التايل والرتوجي. و 
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 2014 2015 2016 

 �ري دامئ دامئ �ري دامئ دامئ �ري دامئ دامئ 

 1 3 2 2  2 ةالقانونيالشؤون 

 4 6 3 5 1 5 �دمات العلميات

 1 4 1 4 1 4 والرتوجيإال�الم 

 6 13 6 11 2 11 نظام الهاي

من �الل ٕادارة املوارد البرشية. ولتقيمي  يف الويبو مركز�ً ٔأو ٕاس�ناد الوظائف ٕا�هيم  وجيري تعيني املوظفني ونقلهم .107
د فهيا العمليات د� تخطيط للقوة العام� حتُ �شأٔن ال  متطلبات لك جناح وظيفي، وضعت الويبو مبادئ توجهيية

ملبادئ التوجهيية، من املتوقع ٔأن يقوم نظام الهاي لهذه ا . ووفقاً تطلبات اخلاصة �لثنائيةاملتعلقة بتخطيط امل 
املزيد من ختطيط بعد ٕاجراء "حتليل ثغرات" حسب أ�صول، و الية بت�ليل متطلباته اخلاصة، وتقيمي قدراته احل

�ع�دات درج تُ . و للثنائيةالرب�مج واملزيانية  وثيقةوقت ٕا�داد يف متطلبات املوارد البرشية، ٕان و�دت، 
 ة"ثغر ال "إالجراءات الالزمة لسد تُت�ذ ٔأيضًا ، و مالمئ�ىل حنو  يف وثيقة الرب�مج واملزيانية املناس�بة املقررة

 ة العامة.يعتبارات إالدار � حسباملتوقعة، 

من بني  اكن دامئاً فقد ول لوثيقة جنيف، الصناعية خيضع ا�ٓن يف املقام ا�ٔ تصاممي التسجيل ا�ويل لل ؤ�ن  .108
الشوا�ل السائدة للمنظمة ٔأنه مع ازد�د �دد أ�عضاء وانضامم رشحية عريضة من الب�ان ٕاىل نظام الهاي، فٕان 

جعل س�يؤدي رويدًا رويدًا ٕاىل الصناعية يف ا�ول أ�عضاء تصاممي تنوع القوانني وإالجراءات املتعلقة بتسجيل ال 
�دد أ�عضاء فٕان ز�دة  تظل �ذابة للمس�ت�دمني. ومن مث� س�يكون من الصعب ٔأن عقدة للغاية و ثيقة جنيف مو 

 يتناوليف الواقع، ونظام الهاي.  يف خنق �لفعلتتسبب ، قد للنظام الرئيس�ية فهداا�ٔ ٔأ�د  ويه، عن �د معني
 :�اسامً رب هذا الرب�مج ا�ي اعتُ ل هذه املسأٔ� اخلطر الوحيد يف جسل ا�اطر أ��ري 

، يفقد النظام سهو� �س�تعاملوحينئذ . تُؤ�ذ يف �عتبار قوانيهنا املوضوعيةٕاىل رؤية الب�ان اجلديدة املنضمة حتتاج "
 ".مبارشةٕاليداع ليني لاحمل و�ء الن اس�ت�دام واملس�ت�دم ويفضل

�ىل حنو شامل ويف  عاجل بعدُ تُ  "، فٕان املسأٔ� ملحرجخطر "�ىل ٔأنه �ر ٔأ�اله ما ذُ إالشارة ٕاىل والحظنا ٔأنه رمغ  .109
لفطنة القانونية � ممتتعاً الوقت املناسب. ولتجنب سيناريو احللقة املغلقة، من الرضوري ٔأن يظل نظام الهاي 

مزيد من ا�ول  الستيعاب يف ٕابقاء النظام جمهزاً ٔأن �س�متر التعقيدات القانونية �سهو� و�رس�ة، و  حللالالزمة 
 �ىل النظام. تصبح القيود القانونية عبئاً ٔأن  دون دا�ل نطاقه أ�عضاء

. والحظنا ٔأن ةالقانوني�ىل النظر يف مجيع ٔأعامل نظام الهاي  يف الوقت احلارضيعكف قسم الشؤون القانونية و  .110
من �برية الثالث املاضية، ؤأن هناك �س�بة  الس�نوات ارمل �زد �ىل مد قسم الشؤون القانونية�دد املوظفني يف 

 قسم الشؤون القانونيةرئيس مل يظل �ىل �ا� �الل ت� الفرتة سوى  ،الواقعيف . واملثبتني �رياملوظفني 
. 2015قل ٕاىل قسم الشؤون القانونية يف �ام لقانوين نُ سؤول اامل  منصبٔأن  . والحظنا ٔأيضاً وا�دوموظف دامئ 

أٔنظمة التسجيل ا�ويل حىت ذ� بنظام الهاي وال ٔأي �ربة معلية احتاكك سابق ب ٔأي لشخص املنقول ومل �كن ل 
ه يف �ام اتدراسة مصطل�ات نظام الهاي وتعقيديف شا�ل الوظيفة  اكن جيب ٔأن يتعمقاحلني. وبناء �ىل ذ�، 

 ةممي الصناعيإاىل �دم مواءمة قوانني التص اً طار زمين. ونظر ٔأقرب إ النظام يف ٔأمه احتيا�ات مما تناىف مع ، 2016
قسم يف املرحش املثايل لشغل وظيفة تعقيد نظام الهاي، �ىل النحو املبني ٔأ�اله، فٕان وز�دة  ة/إالقلمييةالوطني

يف  ربة معليةاليت يُفضل ٔأن �كون مصحوبة خبجمو�ة حمددة من املهارات جيب أٔن �متتع مب الشؤون القانونية
 ميي.ٕاقل  ٔأوسواء يف القطاع اخلاص أٔو يف مكتب وطين ا وٕاجراءاهتالصناعية تصاممي ٕايدا�ات ال 
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أ�طراف �ىل نظام الهاي ومزا�ه  عن منافع�رش معلومات فيعمل �ىل قسم إال�الم والرتوجي يف نظام الهاي  ٔأما .111
احملمتلني. والحظنا س�ت�دمني بني امل بنشاط لفائدة النظام ف�  الرتوجيعن  ، فضالً ماس�تفساراهتإال�ابة عن املهمتة و 

�ىل الرمغ من  2014الس�نوات الثالث أ��رية منذ �ام  موظفي هذا القسم يف ه مل يطرٔأ ٔأي تغيري �ىلٔأن
 التغيريات الكبرية اليت �دثت يف مع� �سبب التوسع أ��ري يف النظام.

مل يقم بأٔي اقرتاح توظيف شامل يُوّحضِ املتطلبات يف الرتبة الفنية والوظائف العامة يف والحظنا ٔأن نظام الهاي  .112
من مجهورية �ور� واليا�ن والوال�ت املت�دة أ�مر�كية فاحصني ٕاضافة ثالثة �س�تثناء . و�ريةالس�نوات امخلس ا�ٔ 

املوظفني  يفتُذ�ر يف قسم �دمات العمليات، مل حتدث ٔأي تغيريات  ،وحملل ٔأعامل معاون�اص يف تعيني مؤقت 
التوظيف للثنائية معل  طةة خباخلاصراسة ا�. كام ٔأن الس�نوات الثالث أ��ريةٔ�قسام �ىل مدى ل تابعنيال 

مل تقدم ٔأي ٕاشارة ٕاىل طلب ز�دة املوارد البرشية، �س�تثناء وظيفة وا�دة  2016/17الثنائية و  2014/15
كن هناك ٔأي قانوين يف قسم الشؤون القانونية وفاحص يف دا�رة العمليات، �ىل ٔأساس خمصص. ومل � ملسؤول
تقتضيه املبادئ  ا�ي نحوال �لفعل، �ىل وجودة املاملوارد رد املطلوبة و بني املواُموث�ق للفجوة املوجودة حتليل 

 العام�. ةلقو لتخطيط ل التوجهيية ل 

خضعت وف� يتعلق �لتخطيط املس�بق لز�دة املوارد البرشية يف نظام الهاي، ذ�رت إالدارة ٔأن هذه املسائل قد  .113
رمغ �دم ٕاطالع . و 2016يف مارس  ،الهاي" لنظام ويه "التصممي التنظميئأال مكثف يف وثيقة دا�لية، لبحث 

للتغريات العميقة اليت  ٔأكدت إالدارة ٔأنه نظراً ٔ�ن العمل �لهيا ال �زال �ارً�،  ،مراجع احلسا�ت �ىل هذه الوثيقة
سابقة ٔأعامل ٕاىل بيا�ت/استندت ، فٕان ٔأي خطة الفحصلتوسع املفاجئ يف اختصاص �سبب اطرٔأت �ىل معلها 

ٔأن تدبري أ�مر مبوارد �الف املوظفني يف فئة اكن ال بد من ٕا�ادة النظر فهيا �ىل ٔأي �ال. ؤأشارت إالدارة ٕاىل 
طلبته ا�ول أ�عضاء. وذ�رت إالدارة ٔأنه ال  وفقًا ملا�دد املوظفني  ز�دةوالزما� �رجع ٕاىل �دم التدريب ا�ا�يل 

�ربة معلية يف مسائل  ع �كفاءات يف ا�ال القانوين، وال يو�د ٔأ�د ذوالرتوجي وإال�الم �متتيف قسم ٔأ�د يو�د 
 يف قسم إال�الم والرتوجي.�ارات الويب نقص يف  ٔأيضاً يو�د . واكن يف قسم الشؤون القانونية القانون املوضوعي

مخس  منذ ٔأكرث منالهاي -لش�بونة-ٕاىل ٔأن نظام الهاي قد �شعب من نظام مدريد اً نظر و  ،س�بقما يف ضوء و .114
توسطة امل  أ�خرىتطلبات فضًال عن امل ، عا��التطلباته ٕاجراء تقيمي شامل مل هناك �ا�ة ٕاىل  نرى ٔأن ،س�نوات
 أ��ل.

 13التوصية 

تنظر يف وضع خطة شام� �شأٔن �سرتاتيجيات القصرية أ��ل واملتوسطة ا�ٔ�ل والطوي� أ��ل ٕالدارة ميكن لٕالدارة أٔن 
 .متطلباتوتوقع لل ثغرات ٕاىل حتليل مناسب لل  الهاي استناداً املوارد البرشية لنظام 

 وقبلت إالدارة التوصية. .115

 �دمات دمع �كنولوجيا املعلومات

) �ر�مج حتديث �كنولوجيا املعلومات هبدف تقليل ا�اطر التشغيلية ٕاىل 2008يف �ام املكتب ا�ويل ( ٔأطلق .116
) ا�ي يعمل �اكمل طاقته، DIRIS(التصاممي ا�ولية نظام معلومات جسالت و�س�تفادة من مزا� ، ٔأدىن �د

 تصل ٕاىل �دهالها ٔأن  اليت اكن مقرراً ٔأرقام الو�ئق املتسلس� دو�ن وتعز�ز قدرة بعض احلقول الرئيس�ية �ىل ت
نظام معلومات جسالت ل املرشوع واملرشوع ا�ٔكرب هذا . ومت امجلع بني التصممي أ�صيلا�ي فرضه ، أ�قىص
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من املقرر ٔأن اكن و  ،�ىل ثالث مرا�لتنفيذ � املرشو�ني التخطيط ل  ى، حيث جر MIRIS(4F5(لية مدريد ا�و 
 .2010/11ثنائية حبلول ال  �كمتال

قبل مليون فرنك سو�رسي من  10.804مليون فرنك سو�رسي للمرشوع ( 13.804ومتت املوافقة �ىل مبلغ  .117
، بلغت النفقات 2015 ومجعية احتاد الهاي). ويف يوليماليني فرنك سو�رسي من قبل  3مجعية احتاد مدريد و

 يف املائة من مزيانية املرشوع. 98 مليون فرنك سو�رسي، ٔأيْ  13.527الفعلية للمرشوع 

ت� املر��، ظهرت يف اليت  تٕاىل املش� اً . ونظر 2013يف يونيو قد اكمتلت املر�� أ�وىل من املرشوع اكنت و  .118
ُ ال . واكن والثالثةالثانية  تنيأ�صلي  تنير�ل قررت الويبو امجلع بني امل لتارخي امل ٕالمتام املر�� الثانية اجلديدة من  عد�

نظام معلومات بعد �نهتاء من ٕاجراءات تقدمي العطاءات، مت تعليق مرشوع لكن . و 2014الرب�مج هو يونيو 
التقليل من ٔأ�ل دة ٕاىل اتفاق الهاي. و دول ٔأعضاء �دياملتوقع من قبل  نضامم، نظرًا لالجسالت التصاممي ا�ولية

هم مع موارد التمنية ا�ا�لية الوظيفي امل حتياج هذا �تلبية ٕاىل ٔأدىن �د، قررت الويبو  يةاطر التشغيل ا�من 
 ، واس�تئناف معلية التحويل التقين يف وقت الحق.DMAPSنظام مبارشة دا�ل 

الصناعية" يف دورته للتصاممي وتوقع "الفريق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام الهاي للتسجيل ا�ويل  .119
 )DIRIS(معلومات جسالت التصاممي ا�ولية نظام ل �ختبار ا�هنايئ  ىر ٔأن جيُ  2015اخلامسة يف د�سمرب 

 .2016رب حىت نومف هذا النظام ذنفّ يُ . ومع ذ�، مل 2016حبلول ٔأغسطس و�رشه 

ل ا�متهيدي لنظام يالتحو )، مع DIRIS(معلومات جسالت التصاممي ا�ولية نظام �سلمي وذ�رت إالدارة ٔأنه رمغ  .120
DMAPS ، لتحويل الفعيل لنظام مت تعليق إاىل املكتب ا�ويل، فقدDMAPS  ٕاىل املنصة الربجمية اجلديدة

. ؤأضافت إالدارة ٔأن التأٔخر يف اس�ت�دام النظام وقبو�اختبار ٕالجراء الالزمة �سبب �دم توفر املوارد ا�ا�لية 
لو�دات إالضافية ملعاجلة متطلبات النظام اجلديد ستتطلب ولكن اسفر مبارشة عن جتاوز التاكليف، � التنفيذ لن 

 .ٕاضافياً  متويالً 

) من املرشوع ا�ٔكرب DIRIS(نظام معلومات جسالت التصاممي ا�ولية ب اخلاص والحظنا ٔأن ٔأهداف اجلزء  .121
ٕاىل اس�مترار ٔأدى �لاكمل ف� يتعلق مبتطلبات نظام الهاي، مما  هاحتقيق تعذر �كنولوجيا املعلومات لت�ديث 

ٕاىل  شري ٔأيضاً � بداية املرشوع. و  ذحىت بعد مرور مثاين س�نوات من ايل،احملدود احل DMAPS�ع�د �ىل نظام 
مثاين س�نوات. وبناء �ىل ٔ�هنا ُ�ّددت قبل  �دمنيمبتطلبات املس�تيفي رمبا مل يعد  DMAPSٔأن تصممي نظام 

وضع اسرتاتيجية طوي� أ��ل ٕاىل و  DMAPSمالءمة نظام مدى �ا�ة ٕاىل ٕا�ادة النظر يف تو�د ذ�، 
 در�ة ا�قة والصيانة.ز�دة مثل  ،التحسينات الالزمةشمل لتكنولوجيا املعلومات � 

 14التوصية 

در�ة ا�قة ز�دة وضع اسرتاتيجية طوي� أ��ل لتكنولوجيا املعلومات �شمل التحسينات الالزمة مثل  يفتنظر ميكن لٕالدارة أٔن 
يف ضوء  )،DIRISدر هبا أٔن تعيد النظر يف مدى مالءمة نظام معلومات جسالت التصاممي ا�ولية (جيورمبا والصيانة. 

 متطلبات املس�ت�دم املعارص.

 وقبلت إالدارة التوصية. .122

                                                
 .2016مارس بدا اس�ت�دامه يف  5
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 عمالء�دمة ال

123.  َ مة يف "مسا�دة موثوقة وقيّ  يتلقى معالؤمه دامئاً بأٔن  2015دمة العمالء الصادر يف مارس الويبو خلد ميثاق عِ ي
 ويَِعد امليثاق ٔأيضًا بأٔن تنظر الويبو، حي� يوا�ه العمالء ٔأي مشلكة، ٕاىلالوقت املناسب وبطريقة �نية". 

دراسات اس�تقصائية منتظمة �شأٔن رضا ، ؤأن ُجتري هتالتحسني �دما�ىل ٔأهنا فرصة �قرتا�ات والشاكوى 
�سرتاتيجي الويبو . وي�ىش ذ� مع هدف هذه ا�راسات �س�تقصائيةنتاجئ أٔن تُطلع العمالء �ىل و  ،العمالء
 .2015-2010اخلطة �سرتاتيجية املتوسطة أ��ل للفرتة يف الثامن 

 ،(املاكتب القطريةمن ا�متع ا�ويل  تعليقاتال و  ءراتلقي ا�ٓ ل تعقيبات ٔأي نظام ميت� ومل �كن نظام الهاي  .124
. و�الوة �ىل ذ�، مل �كن أ�مر لزم مناس�بة ٕاذإاصالحية ختاذ تدابري الو ،)ٕاخلوأ�طراف املتعاقدة،  ،وأ�فراد

 ومفربنحىت ا�ٓن ( ،دة خلدمة العمالء، من ٔأ�ل حتسني رضا العمالء�دّ �ى نظام الهاي ٔأي اسرتاتيجية مُ 
2016.( 

اس�تفسارات العمالء اليت قد ش�ىت هو التطبيق املس�ت�دم لتتبع ) WINS(�س�تفسارات  ٕالبالغونظام الويبو  .125
ٔأو رسائل �ريد ٕالكرتوين ٔأو اس�تفسارات منشورة �ىل موقع الويبو إاللكرتوين.  هاتفية تأٔيت يف شلك ماكملات

رمغ نظام الويبو ٕالبالغ �س�تفسارات مجمو�ة مس�ت�ديم يف  ، مل �كن نظام الهاي مدجماً 2016من نومفرب  واعتباراً 
 .ذ� جيري النظر يفاكن ٔأنه 

ٔأظهرت قد قسم إال�الم والرتوجي يف نظام الهاي املاكملات والرسائل إاللكرتونية املو�ة ٕاىل نظام الهاي. و  ويتلقى .126
. حنو الزتايداجتاه وجود  2013منذ �ام وردت �ىل مدار الس�نة  اليت إاللكرتوينالربيد ورسائل  املاكملات الهاتفية

موا�ة هذا  �ىلالهاتفية. وللمسا�دة  ملس�ت�دمنيا"�امل واك�" وا�د مسؤول عن تلقي ماكملات يو�د واكن 
ص عدد املزتايد �س�مترار من املاكملات الهاتفية، ال يف �ام وبدٔأ اس�ت�دامه رمق هاتف �ام فريد من نو�ه ُخّصِ

لكرتوين ولالطالع االٕ ربيد ات الهاتفية ٔأو رسائل الاكملاملتتبع ُمس�ت�دم �اليًا ل نظام   يو�د. ومع ذ�، ال2015
 ٕالبالغنظام الويبو �ىل الرمغ من اختاذ تدابري ٕالدراج نظام الهاي يف  ات،�س�تفسار الرد �ىل �ىل مدى رس�ة 
قسم إال�الم د�ا اليت يقدمات حتسني جودة اخل، مما سيسا�د �ىل 2017يف �ام  )WINS(�س�تفسارات 

 والرتوجي.

يتوىل رسائل الربيد إاللكرتوين يف نظام الهاي. و  ٔأوالواردة الهاتفية املاكملات هناك نظام لتلقي  إالدارة ٔأنذ�رت و  .127
أٓخر�ن يف  ءرسالها ٕاىل زمالوٕاما �ٕ لرد �لهيا �ٕاما  ،معاجلة رسائل الربيد إاللكرتوين الواردة يةٔأ�د املوظفني مسؤول 

من ٔأ�ل  تعقيبات اجلودةل  د�د� . ورمغ �دم وجود نظام مُ رد �لهياالويبو لليف  �ا�هتا ٕاىل ٔأقسام ٔأخرى�ٕ  وٕاماالقسم 
رضا �شأٔن اس�تقصاء  2012جري يف �ام والصعو�ت اليت يوا�ها، فقد أ� دعوة ا�متع ا�ويل ٕاىل ٕابداء أٓرائه 

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

بني العميل وٕادارة �ىل مس�توى فردي ت�دث يف الغالب عن تفا�ل ي  دمة العمالءالويبو خلميثاق نرى ٔأن حنن و  .128
 ممتزياً  . و�الوة �ىل ذ�، فٕان نظام الهاي، �عتباره نظاماً ا�ٓراءوفر للمجمتع منصة مفتو�ة لتبادل يوال  ،الويبو

سةونرى ٔأن وجود اسرتاتيجية  من العمليات والتعقيدات. ته اخلاصةدا�ل الويبو، �يه مجموع  خلدمة العمالء  ُمكر�
 من رضا العمالء. اً مزيدحيقق من املتوقع ٔأن لتعقيبات اجلودة مع نظام 
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 15التوصية 

ٕالكرتوين �شأٔن تعقيبات دة خلدمة العمالء مدعومة بنظام �د� تنظر يف اس�تكشاف ٕاماكنيات تطو�ر اسرتاتيجية مُ ميكن لٕالدارة أٔن 
تنظر يف ٕاجراء اس�تقصاءات منتظمة للعمالء، ميكن لٕالدارة أٔن يمت تطو�ر النظام، ٕاىل أٔن احتيا�ات نظام الهاي. و لتلبية اجلودة 

 ، ملواص� حتسني �دماهتا.ميثاق �دمة العمالء�ر يف كام ذُ 

 قبلت إالدارة التوصية.و  .129

 �دمات تعاقدية أٔخرى

 معلومات أٔساس�ية

من  �متثال �ً  مراجعةتضمن ت مؤسسات العليا ملراجعة احلسا�ت، املعايري ا�ولية للمن  4000للمعيار  وفقاً  .130
واالتفاقات ذات الص�) و/ٔأو لواحئ (�لزتام �ملعايري الرمسية مثل القوانني وال�متثال للقوا�د النظامية جوانب 

��  وفقاً  تجر قد العموميني). و املالءمة (مرا�اة املبادئ العامة اليت حتمك إالدارة املالية السلمية وسلوك املوظفني 
ص اخلدمات التعاقدية تقيمي ما ٕاذا اكنت ٔأ�شطة الرشاء ف� خيمن ٔأ�ل خلدمات التعاقدية أ�خرى امراجعة امتثال 

. ٔأم ال ملامرسات الرشاء اجليدة ووفقاً  ،لس�ياسة الويبو وٕاجراءاهتا املتبعة يف جمال املشرت�ت وفقاً أ�خرى قد جرت 
يف وٕاجراءاهتا املتبعة اجئ وتوصيات مراجعة احلسا�ت تتعلق مبسائل �دم �متثال لس�ياسة الويبو و�� فٕان نت

 ملامرسات الرشاء اجليدة.و جمال املشرت�ت 

ف� ييل ، ا�رت� القطا�ات الرئيس�ية أ�ربعة التالية. و اخلدمات التعاقدية أ�خرىومن بني س�بعة قطا�ات يف  .131
 :2016د�سمرب  31لس�نوات الثالث املنهتية يف يف ااع من القطا�ات أ�ربعة لك قط يفلنفقات املتكبدة ا

 النفقات (مباليني الفرناكت السو�رسية) 

2014 2015 2016 

 20.31 22.94 20.86 اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات اخلدمات الت�ارية ُمقدمو

 26.51 25.52 24.51 اخلاصة �لرتمجة اخلدمات الت�ارية ومقدم

 منظامتو�ريمه من مقدمو اخلدمات الت�ارية ا�ٓخرون 
 أ�مم املت�دة

64.47 51.75 44.97 

 ICC 11.49 11.07 11.58�دمات 

 103.37 111.28 121.33 ا�موع

عقود تتعلق �لقطا�ات  209، اس�تعرضنا 2016 ٕاىل 2014يف الفرتة من �ا� من �االت الرشاء  340بني ومن  .132
 .من قطا�ات اخلدمات التعاقدية أ�خرىأ�ربعة املذ�ورة ٔأ�اله 

 البديلالرشاء ٕاجراء 

�ىل ٔأنه جيوز للمسؤول الرفيع  ،1/2014التعممي إالداري من  34املادة ، ٕاىل �انب 18-105تنص املادة  .133
ٔأن هذه املشورة حي� �رى �ىل مشورة جلنة اس�تعراض العقود  بناء – يقرراملس�توى امللكف �ملشرت�ت ٔأن 

مصاحل الويبو �ىل ٔأفضل و�ه  حيققالرمسية ٔأو �ري الرمسية لطلب تقدمي عروض ال  ٔأن اتباع الطرائق – رضورية
التعممي إالداري ٔأن يدون من  35�لنس�بة ٕاىل ٕاجراء رشاء معني �تلف الرشوط املذ�ورة فيه. وتقتيض املادة 

 .تدوينًا خطياً  اس�تثناءٔأي ٔأس�باب سؤول الرفيع املس�توى امل 
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 رشاء بديالً ٔأسلوب  �س�ت�دمللمسؤول الرفيع املس�توى ٔأن  املادة املذ�ورة �سع �االت حمددة ميكن فهياوتُعّرف  .134
 2015و 2014يف الس�نوات  47و 38و 32. وبلغ العدد إالجاميل لهذه املشرت�ت مشرت�ت مقرت�ة من ٔأ�ل

قد اكن من ٕاجاميل ٔأوامر الرشاء، ف �داً  صغرياً  رمغ ٔأن هذه �س�تثناءات �شلك جزءاً و �ىل التوايل.  2016و
الز�دة يف ذه ه. وعزت الويبو 2016و 2014يف املائة بني �ايم  46ز�دة بنس�بة وجود ظهر اجتاه مزتايد يُ هناك 

، 2015يف �ام �االت ، وثالث 2014يف �ام  أ�مم املت�دة مع منظامت�ا� وا�دة للتعاون وجود العدد ٕاىل 
تتعلق �رشط اكنت س�تثناء �فهيا  اس�ُت�دم. والحظنا ٔأن احلاالت الرئيس�ية اليت 2016يف �ام �ا�  11و

من من هذا القبيل �ا�  54. واكنت هناك ممي إالداريالتعمن  34مبوجب البند (ب) من املادة  التوحيد القيايس
 .2016-2014�ا� �الل الفرتة  117ٔأصل 

ٔأي �ا� من املسؤول الرفيع املس�توى مل يعترب مشورة جلنة اس�تعراض العقود رضوريًة يف ٔأن ٔأيضًا الحظنا و .135
 .2016-2014�الل الفرتة اليت �دثت �ا�  117�االت �س�تثناء البالغ �ددها 

 (ب)34ثناءات مبوجب البند اس�ت 

ٔأن امللكف �ملشرت�ت املس�توى مسؤول الرفيع �ىل ٔأنه جيوز لل  1/2014تعممي إالداري (ب) من ال 34تنص املادة  .136
يقرر، استنادًا ٕاىل مشورة جلنة اس�تعراض العقود ٕاذا اعترب ت� املشورة رضورية، ٔأن اتباع الطرائق الرمسية ٔأو 
�ري الرمسية يف طلب تقدمي عروض �لنس�بة ٕاىل معلية رشاء بعيهنا ال حيقق مصل�ة املنظمة �ىل الو�ه أ�مثل 

ُ مقاييس عند احلا�ة ٕاىل توحيد  لمشرت�ت ٔأن الويبو ل من دليل  69الفقرة �اء يف دمة. و د ٔأو املنتج/اخلورِّ امل
ُ مقاييس توحيد ٔأ�ل رضورة �س�تثناء من   ٕاىل قرص الرشاءهذا التوحيد  يؤديس�ت�دم ٕاال عندما  �ُ الد ورّ امل

د  د�نٔأما يف �ا� وجود وا�د فقط. �ىل ُموّرِ يجب ف ، توحيد املقاييسالوفاء �رشط �س�تطيعون ن �متعدد ُموّرِ
�ىل ٔأساس "ال بديل" للجزء احملدد والرمق والعالمة الت�ارية. ويف �ني ٔأن قوا�د الويبو ٕاجراء مسابقة  السعي ٕاىل
�ىل طول ٔأي اس�تثناء، فقد ٔأوصت شعبة املشرت�ت والسفر  ودٔأي قي تذ�ر�شأٔن املشرت�ت ال ا وٕاجراءاهت

)PTD (ميكن متديد ومع ذ�، مس س�نوات. ُمقي�دًا خبهذا النوع من �س�تثناء  مسؤول املشرت�ت بأٔن جيعل
  و�ئق سلمية.ميقدتهذا إالذن بعد بذل العناية الواجبة و 

(ب)، و�رد مالحظاتنا يف 34املادة املنصوص �ليه يف الس�تثناء � فهيا الرشاء معالً جرى �ا�  54قد راجعنا و  .137
 الفقرات التالية.

الرشاء اليت فٕان �مع، امن �دمات الصيانة و ذ� وما يتصل بس�تلزمات رشاء معدات مسعية برصية وم  خيصف�  .138
 ُ  ) بعد2016ونومفرب  2015(فربا�ر  هجرى متديد ،2010نح يف البداية يف �ام ا�ي مُ  ،ذ بطريق �س�تثناءفّ ن

 .2020حىت �ام  العقد سار�ً فنتج عن ذ� ٔأن ٔأصبح  ،مخس س�نواتالفرتة الزمنية القصوى اليت تبلغ 

معاهدة التعاون �شأٔن ) من ٔأ�ل نظام MPKI(ٕالدارة رافق املفاتيح العمومية لمرشاء �دمات  خيصوف�  .139
 �س�تثناءُمنح ، 2014ويف د�سمرب  وحيد القيايس.) ٔ�س�باب الت2004-2003الرباءات، مت متديد العقد (

ٔأن  �سبب، وذ� 2016حىت هناية ينا�ر نفسها (ب) ملشرت�ت مبارشة من الرشكة 34املادة  املنصوص �ليه يف
 نطاقاً  طلب ٔأوسعاكنت تُدمج يف متطلبات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات املتعلقة �خلدمة اليت تقد�ا الرشكة 

مرة ٔأخرى يف نومفرب و . 2015�ام اكن من ا�طط �دوثه يف قيد إال�داد و واكن هذا الطلب تقدمي عروض ل 
 .2018حىت هناية ينا�ر نفسها (ب) ملشرت�ت مبارشة من الرشكة 34اس�تثناء مبوجب املادة  ُمنح، 2015

�لغ أ�مهية  اً ٔأمر  ةنظماكن قيام �ة وا�دة ٕ�دماج ا�ٔ املعدات السمعية والبرصية، ص وذ�رت الويبو ٔأنه ف� خي .140
. ؤأكدت 2016تقيمي السوق من �الل طلب معلومات صدر يف �ام  قد جرى�مج �كنولوجيات متعددة، ؤأنه 

 اختيارميكن من الناحية النظرية اكن ويف �ني ٔأنه  يةتليفيك ال عدات امل �شأٔن منافسونمل �كن يو�د ٔأنه نتاجئ ال 
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للويبو. وبناء �لنس�بة عترب ٔأفضل قمية مقابل املال  �كن يُ د أٓخر للمعدات �ري التليفيكية، فٕان هذا اخليار ملورّ مُ 
اليت مت احلصول �لهيا ملدة س�نة وا�دة ٕاىل ٔأربع القيايس د متديد املوافقة املبدئية �ىل التوحي جرى�ىل ذ�، 

ٔأطراف فا�� سوف تواصل مراقبة السوق لت�ديد أٔي  شعبة املشرت�ت والسفرس�نوات ٕاضافية �ىل ٔأساس ٔأن 
 يف السوق. �ديدة

، ذ�رت الويبو ٔأن اخلدمة مت رشاؤها يف البداية يف )MPKI(ٕالدارة مرافق املفاتيح العمومية ل�دمات ويف �ا�  .141
من طلب تقدمي أ�عفيت  ومن مث� ، فاكنت ذات مواصفات مو�دةرمسي. عطاء من �الل  2004-2003الفرتة 

فقد مخس س�نوات، ٔ�ن املدة القصوى للتوحيد القيايس يه  ، ونظراً 2014. ويف د�سمرب 2007يف �ام  عروض
مسؤول ، مدد 2015. ويف نومفرب ٔأوسع نطاقاً لطرح عطاء مقرر  اً ٔأخرى انتظار  س�نةمسؤول املشرت�ت �  ٔأِذنَ 

لرباءات اليت اكنت �ار�ة عن لكتب أ�ورويب امل متطلبات لعدة ٔأس�باب مهنا  2018ينا�ر حىت  املشرت�ت إالذن
للتحقق مما  2017�ديد ومنفصل يف الربع الثاين من �ام عطاء  طرح، تقرر 2017يف مطلع �ام وس�يطرة الويبو. 

 .2018�دمات بعد ينا�ر من  ٔأن تقدمه لسوقميكن ل اكن 

 نعقوا�د مكتوبة مت  �كن تو�د يف معظم احلاالت مخس س�نوات، ٕاال ٔأنه ملاكنت ؤأضافت الويبو أٔن مدة العقود  .142
 �ديداً  داً عقربم ؤأن ي �ديداً  كن للرب�مج ٔأن يطلب اس�تثناءً واكن ميتغري فهيا السوق، ت يف احلاالت اليت مل ذ� 

ٕاىل  �ستند املشرت�ت والسفرالعناية الواجبة اليت اضطلعت هبا شعبة بذل معلية ومل �كن مخلس س�نوات ٕاضافية. 
يف �لكفة تغيري التكنولوجيا �ىل لت متش� االيت مجمل �اكليف امللكية أ�سعار التنافس�ية حفسب، بل ٕاىل 

 .بأٔمكلها ملنظمةا

رمبا �س�ببت عايري يف بعض ا�االت، فٕاننا نرى ٔأن �س�تثناءات املتكررة املٕاىل توحيد الويبو ا�ة رمغ ٔأننا نقر حبو  .143
د مع يف التعامل �س�متر ٕاىل ٔأن الويبو وضع اضطرت فيه ٕاىل ٔأدت �ا� احتاكرية و وجود  يف ٔأن دون  هنفساملُوّرِ
 املنافسة يف السوق.ين مثار جت

 (د)34اس�تثناءات مبوجب البند 

اس�تثناءات من معلية  ه ميكن �دوثٔأن ،دليل الويبو للمشرت�تمن  71الفقرة ٕاىل �انب  ،(د)�اء يف البند  .144
فرتة زمنية يف غضون نت�ات و�دمات متطابقة عروض مل �ىل �شلك تنافيس احلصول يف �ا�  العطاءات طرح

دليل الويبو من  72الفقرة  �اء يفو  .تنافس�يةال �زال تُعترب أ�سعار والرشوط املعروضة  وٕاذا اكنتمعقو� 
عملية رشاء اكم� ؤأن العقد أ�صيل قد خضعت ل جيب ٔأن �كون املذ�ورة  املُسلّمةاملنت�ات ٔأن " للمشرت�ت

ٔأكرث �دم ٕارساء العطاء بو�ه �ام، ، . وينبغييوماً  180أٔقل من بنح قبل منح العقد اجلديد جيب ٔأن �كون قد مُ 
 ٕارساء�الل س�تة ٔأشهر �س�ت�دام هذا �س�تثناء. وٕاذا اكن من املتوقع نفسه  د�ىل املُورِّ متتالية مرات من ثالث 
للسلع واخلدمات املذ�ورة من  ٕاطار�ً  عقداً ِعد� شعبة املشرت�ت والسفر ينبغي ٔأن تُ ف ، العطاءات �ليهمزيد من 

 تنافس�ية". معلية�الل 

م اخلدمات دمات (اخل مقديمٔأ�د دث مع للتأٔمني ضد احلوا رشاء �دمات التأٔمني، ٔأ�رمت الويبو عقداً عند و  .145 ُمقّدِ
متديدات س�نوية متتالية. ومع ذ�، �دوث مع ٕاماكنية  2015د�سمرب  31ٕاىل  2015ينا�ر  1من بدءًا ) أ�ول

م اخلدمات أ�ولٔأداء ضعف و�سبب  م العطاء صاحب الرتتيب  )2015سبمترب يف العقد (أ�هنيي  ،ُمقّدِ وُمنح لُمقّدِ
 .2016ينا�ر  1 نم ) اعتباراً اخلدمات الثاينمقدم ( الثاين

م اخلدمات الثاينوالحظنا ٔأن العقد  .146 بعد س�نة من منح العقد  ، ٔأيْ 2016ينا�ر  1من بدءًا اكن  ا�ي ُمنح ٕاىل ُمقّدِ
م اخلدمات أ�ول أ�صيل ٕاىل  نح العقد اجلديد بعد فرنك سو�رسي. وقد مُ  70 000بتلكفة ٕاضافية قدرها ُمقّدِ
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لرشط أ��م املائة وال�نني املنصوص  مل �كن ممتثالً  و��من �رخي منح العقد القدمي،  يوماً  180رث من انقضاء ٔأك
 .دليل الويبو للمشرت�تيف  �ليه

ٔأن شعبة املشرت�ت والسفر وٕادارة املوارد ٔأي تغيريات يف غضون ذ�؛ و السوق مل �شهد وذ�رت الويبو ٔأن  .147
. ؤأضافت الويبو ٔأن من مصل�ة املنظمة د �نٍ ورّ العطاء ميكن اس�ت�دا�ا الختيار مُ  ٔأن نتاجئ انيعتقداك�  البرشية

ُ تتحول ٔأن  من �س�مترار يف تعريض املنظمة ٔ�داء ضعيف ملدة  بدالً د ا�ي اكن يف املرتبة الثانية ورِّ �رس�ة ٕاىل امل
 الوقت الالزم لهذا النوع من املناقصات).وهو س�تة أٔشهر ٕاضافية (

م العطاء قدِّ قد اكمتلت قبل منح العقد ٕاىل مُ  وىلمعلية الرشاء ا�ٔ  اكن ينبغي اس�تكشاف السوق ٔ�نه ونرى ٔأن .148
 .يوماً  180أٔكرث من ب الثاين

 (ه)34اس�تثناءات مبوجب البند 

ملسؤول املشرت�ت ٔأن يقرر، استنادًا ٕاىل مشورة جلنة اس�تعراض العقود ٕاذا جيوز ه (ه) ٔأن34بند ال  �اء يف .149
شورة رضورية، ٔأن اتباع الطرائق الرمسية ٔأو �ري الرمسية يف طلب تقدمي العروض �لنس�بة ٕاىل اعترب ت� امل 

معلية رشاء بعيهنا ال حيقق مصل�ة املنظمة �ىل الو�ه أ�مثل يف احلاالت اليت ال يؤدي فهيا طلب تقدمي عروض 
من ٔأ�ل رشاء منصة و . ة معقو�رمسية للمنت�ات واخلدمات املتطابقة ٕاىل نتاجئ مرضية �الل فرتة زمنية سابق

د الرشاء املبارش من �ىل ) 2015ٔأكتو�ر يف (مسؤول املشرت�ت  وافقلنظام ٕادارة احملتوى املؤسيس،  ة�رجمي ُموّرِ
 طرح عطاء(ه). واكنت ٔأس�باب �دم  34(ب) و 34ٔ�حاكم البند وفقًا معني من �الل ممارسة السلطة التقد�رية 

 يه:

الويبو  مع متعاقد�ن ظال��ن د�ن، التقترص �ىل اثنني فقط من املورّ س� السابق، اكنت املسابقة  اءعطٕاىل نتاجئ ال استناداً  •
 س�نوات. 10كرث من �ٔ 

لعروض ا بني املقارنة املوضوعيةيف الويبو �شأٔن � احللني ٔأن تؤ�ر قامت هبا اكن من شأٔن �ست�رات الكبرية اليت  •
 املالية.

استشارات �ارجية لالس�تعانة بأٔ�د املوّرد�ْن اكن من املمكن ٔأن تؤ�ر يف تقيمي العروض التوصية اليت تقدمت هبا رشكة  •
 املس�تلمة.

�كنولوجيا املعلومات  ٕادارةتقيمي نتاجئ طلب املعلومات وتوصية بناًء �ىل ن. و د�ْ املورّ  ر طلب معلومات ل�صدِ أ� و  .150
مليون فرنك سو�رسي اليت  1.7ٔ�ولية البالغة ضت التلكفة افِّ . وقد خُ Xد املورّ العقد ٕاىل نح واالتصاالت، مُ 

 لكفةو�مرة وا�دة يُدفع ٔألف فرنك سو�رسي  700رمس قدره �ىل مدى ثالث س�نوات ٕاىل  Xاملورد عرضها 
ٕاىل هذا املبلغ وصل ة الس�نوية نتي�ة للمفاوضات. وقد يانلص تقريبًا ل  سو�رسي فرنك ٔألف 256 تبلغ ةمتوسط
 860 البالغة تلكفةل � زال ٔأ�ىل �كثري مقارنةً �ال واكن مليون فرنك سو�رسي �ىل مدى ثالث س�نوات،  1.47

 د ا�ٓخر.املورّ عرضها ٔألف فرنك سو�رسي اليت 

املنصوص �لهيا  الس�تة شهرا�ٔ �زيد �ىل واكن ذ� ، 2012يف �ام  قد قُّدمسابق ال  طلب العروض والحظنا ٔأن .151
، (ه). و�الوة �ىل ذ�34السلطة التقد�رية مبوجب البند ملامرسة لويبو للمشرت�ت دليل امن  74يف الفقرة 

ملورد �ٔأن التوصية املقدمة من رشكة استشارية �ارجية تويص حب�ة  عطاء رمسيطرح رشط التغايض عن  جرى
X  عتبار ُوضعت التوصيات نفسها يفمن �حية ٔأخرى و ، من �حية وضوعياملت�ليل يف ال من شأٔهنا ٔأن تؤ�ر� 

السعر  بأٔنن، فٕاننا لس�نا مقتنعني د�ْ املورّ � فرق �بري يف سعر ٔ�نه اكن يو�د . وXمنح العقد ٕاىل املورد عند 
 لمشرت�ت.دليل الويبو ل من  64فقرة وفقًا للقبول" امل سعر ال ٕاىل �د �بري لرشط " اكن ميكن اعتباره ممتثالً املمنوح 
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م اعتربت الويبو ٔأن السعر املُ و  .152 . حتليل مجمل �اكليف امللكيةي�ىش مع السوق و�ستند ٕاىل اكن مقبول ٔ�نه قد�
سفر عن نتاجئ مرضية. ويف �ام � لهذه املشرت�ت مل  2012يف �ام  ُطرحي السابق ا�عطاء وذ�رت الويبو ٔأن ال

لك من  ت�عتباره ٔأفضل �ل للويبو. ومع ذ�، قرر X، ٔأوصت رشكة �ستشارات �ختيار املورد 2015
ن ا�ا�ليني من �الل كنولوجيا املعلومات واالتصاالت التشاور مع املتعاقد�ْ املشرت�ت والسفر وٕادارة � شعبة 
�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت ٕ�جراء دارة للحصول �ىل فهم ٔأفضل لل�لول املقرت�ة والسامح الٕ  معلومات طلب

اشرتت �لفعل �راخيص قد  اكنت ب عروض �ادي ٔ�ن الويبوتقدمي طلمن املمكن  . ومل �كنتقيمي ٔأكرث ٕانصافاً 
 �ىل قدم املساواة.لتكون املقارنة املالية  من مث� مل �كنمن � الرشكتني، و 

ولكهنا ال حتظر  .ُمطب�قة �لفعل مخس س�نواتتقيض بعدم جتاوز توحيد املقاييس وذ�رت الويبو ٔأن القا�دة اليت  .153
 قيام شعبة املشرت�ت والسفر �الس�تقصاء والبحثربر ذ� �رشط تالسوق  تمن ا�متديدات ٕاذا اكن اً مزيد

 72اقرتحت مراجعة الفقرة قد و  دليل الويبو للمشرت�ت،الواجب يف السوق. وس�تدرج الويبو هذه القا�دة يف 
 ليست مناس�بة مجليع اخلدمات ٔأو السلع.�م املائة وال�نني ٔ�ن قا�دة ا�ٔ هذا ا�ليل من 

، والحئته ٕاد�ال تعديالت �ىل النظام املايل �ىل شعبة الرقابة ا�ا�لية اقرتحت �لفعلقد الويبو اكنت ، ؤأ�رياً  .154
ؤأ�ا�هتا ٕاىل اللجنة �ستشارية املس�تق� للرقابة من ٔأ�ل احلصول �ىل ت الشعبة هذه التعديالت وقد اس�تعرض
 �شأٔن �االت �س�تثناء الرئيس�ية. اس�تعراض العقودمشورة جلنة 

 16صية التو 

يف احلاالت اليت �كون اس�تثناءات املدة الزمنية القصوى ٕالدراج التعممي إالداري ودليل املشرت�ت  ل بتعديلع�ّ ميكن للويبو أٔن تُ 
 للويبو أٔيضاً  وميكنلسوق. مناسب ل احلا�ة ٕاىل مزيد من ا�متديدات جيب أٔن �ستند ٕاىل اس�تعراض و التنافس�ية. العطاءات من 

 .مسؤول املشرت�تقبل موافقة اس�تعراض العقود وصيات جلنة أٔن تنظر يف ال�س ت

 ٔأ�اله. 154للفقرة  قبلت الويبو التوصية ٔ�هنا ت�ىش مع التعديالت املقرت�ة �لفعل وفقاً و  .155

 تعديل العقد

ٔأي من دليل الويبو للمشرت�ت، ٔأن  234ٕاىل �انب الفقرة ، 1/2014تعممي إالداري من ال  43املادة يف  �اء .156
املشرت�ت والسفر مد�ر الرب�مج ٕاىل شعبة  همقدِّ ) ٔأو جتديد ٔأو متديد عقد قامئ جيب ٔأن يُ تغيريلتعديل (طلب 

يف �ا�  وجيب �ىل شعبة املشرت�ت والسفر ٔأن تأٔ�ذ مبشورة جلنة اس�تعراض العقود املوافقة �ليه.للنظر فيه و 
 .املطالبة بذ� ٔأو اشرتاطه

�ا� عقد توفري �دمات الرتمجة يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  ، الحظنا يفيفحص �ختبار الو�الل  .157
مخس رشاكت ، مهنا تسع رشاكتعقود ل  نحتمُ  ٔأنه يف ختام عطاء دويل مفتوحإالنلكزيية تني اليا�نية و بني اللغ 

نة مدهتا س�  يةلفرتة اختبار �ىل عقد الرشاكت أ�ربع املتبقية حصلت و  ،عقد ملدة مخس س�نواتحصلت �ىل 
 ترتاوح من س�نةمتديد العقد بنفس الرشوط وأ�حاكم املنصوص �لهيا يف العقد، وذ� ملدة ٕاماكنية وا�دة مع 

 .ة ٕاىل مخس س�نوات حبد ٔأقىصوا�د

طوال مدة العقد (مخس  ٔأن يظل السعر �بتاً مهنا مج� ٔأمور �ىل من طلب تقدمي العروض  7بند نص ال ي و  .158
 فرتة متديد�بتة �الل الفرتة أ�ولية و ظل ىل ٔأن أ�سعار س�تإ أ�ربعة تعاقد�ن امل ٔأشار العقد املربم مع كام س�نوات). 

 وأ�د�لت، 2016ٔأغسطس  31يف  ية اليت انهتت�ختبار يف هناية الس�نة اس�تعراض هذه العقود  جرىالعقد. و 
 املتعاقد�ن. د عقد ٔأ�دد� ثالثة عقود. ومل جيُ ص ف� خي 2016سبمترب  12تعديالت �ىل العقود أ�ولية يف 
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املدفوع سعر ُرفع ال ، 2016ٔأغسطس  31جتديد العقود لفرتة ٔأخرى مدهتا ٔأربع س�نوات بعد رمغ الحظنا ٔأنه و .159
اكن تذبذب سعر الرصف بني الني والفرنك السو�رسي. و يف �ا� تقار�ر أ�هلية للرباءة �سبب الثالثة للمتعاقد�ن 

 .ٔ�حاكم العقد تقلبات العم� خمالفاً من الثالثة السعر بغرض حامية املتعاقد�ن تعديل 

�هيا ٔأي �ربة سابقة يف العمل مع الويبو، ؤأهنا وافقت �ىل مل �كن وذ�رت الويبو ٔأن هذه الرشاكت الثالث  .160
ا مل تعد قادرة أٔهنأٔفادت هذه الرشاكت ب، يةفرتة �ختبار ال�الل املفاوضات. وبعد انهتاء  املعروضةض ٔأسعارها يف خت 

جحم العمل �سبب ٔ�سعار املتفاوض �لهيا �سبب ارتفاع قمية الني مقابل الفرنك السو�رسي و �ىل �س�مترار �
هذه العقود ليس�تطيع ببساطة ٔأن خيرس معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ما اكن نظام الويبو. و  ٔأس�ندته ٕا�هياا�ي 
تتحمل املنظمة  للعقود أ�ولية وال ةالعاماملزيانية املالية تغري ت تعطيل �بري لعملياته. وبعد التفاوض، مل �دوث دون 

 ٕاضافية. ةٔأي �لكف

مبا  ،رشوط العطاء السابقةجيب ا�متسك � ٔأننا نقدر الظروف �س�تثنائية لهذه احلا� ��ات، فٕاننا نرى ٔأنه رمغ و  .161
 تعديالت �ىل العقود.، عند ٕاد�ال يف ذ� طلب تقدمي العروض

 17التوصية 

منح دون  العطاءصارم مع طلبات تقدمي العروض و�ريها من رشوط  �ىل حنو جيب أٔن ت�ىش �ىل العقوداملد�� ت التعديال
 .ٔ�سعارف� يتعلق �ال س��  ،رشوط وأٔحاكم مو�دةوجود رشكة بعيهنا، مع ضامن ٔأي  ىلإ مزية 

ٕاىل  ،، لكام اكن ذ� مناس�باً طلب تقدمي العروض، و�� سيسعونرشوط ا�متسك � الويبو �ىل مبدٔأ ووافقت  .162
تبادل، امل  تفاقذ� رهنًا �الو العطاءات، يف و�ئق  )يةأ�سعار (وفقا للمامرسات السوق  تعديلٕاماكنية ٕاد�ال 

 لضامن الزناهة والشفافية.

 مخس س�نوات �ٔكرث منمتديد العقود 

ومنظمة  ،منظمة العمل ا�وليةاليت تتأٔلف من – �شطة املشرت�ت املشرتكةة �ٔ واكالت أ�مم املت�دمجمو�ة طرحت  .163
دورات تدريبية تتوىل تقدمي الختيار رشكة  اً دوليعطاًء  –والويبو ،و�حتاد ا�ويل لالتصاالت ،الص�ة العاملية

م �دمات قدِّ مع مُ  2011سبمترب  2بتارخي  ، ٔأ�رمت الويبو عقداً لعطاءايف هناية ٕاجراءات لغوية ملوظفي الويبو. و
 فرنك سو�رسي. 318 000و بقمية ٕاجاملية قدرها دورات تدريبية لغوية ملوظفي الويبقدمي لت

متديد املدة أ�ولية للعقد ملدة س�نتني  جرىدة س�نتني ٕاضافيتني. و قاب� للمتديد ملمدة العقد ثالث س�نوات واكنت  .164
لرشوط � 2018ٔأغسطس  31حىت ٔأيضًا متديده  جرى، و 2016ٔأغسطس  31ٕاىل  2014يونيو  1من 

 احلالية. وأ�حاكم

خر�ن بعد ا�ٓ  مجمو�ة ٔأ�شطة املشرت�ت املشرتكةمع ٔأعضاء  �الشرتاك ذٔأن قرار متديد العقد قد اخت�  وذ�رت الويبو .165
. واكنت أ�سعار يةظروف السوق يف ظل ت� الالوقت وذ� يف  تٕاجراء حتليل شامل الحتيا�ات املنظام

ع للحجملعطاء املعروضة يف مر�� ا يف ت� العطاء ٔأن تؤدي ٕا�ادة طرح  من احملمتلاكن تنافس�ية للغاية، و  املُجم�
 ، وضعت2016يف �ام اس�تعراض العقود �ىل املالحظات اليت ٔأبدهتا جلنة لكن بناًء اللحظة ٕاىل ز�دة السعر. 
ضيفت بعض اللغات ٕاىل قالب و�ئق وأ� /متديد العقود س�ياسة واحضة �شأٔن جتديد شعبة املشرت�ت والسفر

. وقد حصلت هذه الس�ياسة �ىل ٕاىل دليل الويبو للمشرت�توكذ�  ة،د اجلديدو ٕاىل و�دة العقو ، اتالعطاء
 .جلنة اس�تعراض العقود ؤأقرهتا ٔأيضاً  ،إالذن الالزم



WO/PBC/27/3 
41 
 

، )MAPS/Dمبرشوع حتديث �كنولوجيا املعلومات يف نظام اتفاق مدريد و�روتو�و� (يتعلق عقد يو�د اكن و  .166
ع ٕاماكنية متديده لك س�نة دون جتاوز ثالثة جتديدات ) م2012يف البداية ملدة س�نتني ( سار�ً  واكن هذا العقد

، بعد 2017بعد ينا�ر  شهراً  18ملدة  هديدجرى متالعقد قد هذا وملدة ٔأقصاها مخس س�نوات. والحظنا ٔأن 
 .اس�تعراض العقوداحلصول �ىل توصيات جلنة 

شرت�ت والسفر ومل تؤيد شعبة امل ، عترب اس�تثنائياً يُ  وذ�رت الويبو ٔأن ا�متديد ٕاىل ما بعد مخس س�نوات اكن دامئاً  .167
 للسوق. الرب�مج ٕاال بعد ٔأن اس�تعرضت بدقة احتيا�ات الرب�مج ؤأجرت حتليالً اقرتاح 

نرى ٔأن الويبو س�تفقد املزية التنافس�ية يف أ�سواق املتغرية �س�مترار �سبب متديد العقد لفرتة �ري حمددة. كام حنن و  .168
قلقها �شأٔن ا�متديد ٕاىل ما بعد عن  2015 ويوليو  ويونيا اليت ُعقدت يف �اهتيف اج�ٔأعربت جلنة اس�تعراض العقود 

لت�ديد ودليل املشرت�ت م�ت إالدارية تعال . ونقرتح تعديل اتباع ٕاجراءات طرح العطاءاتمخس س�نوات دون 
 .ٔأقىص مدة للعقد

 18التوصية 

مع الضام�ت الرضورية الالزمة للنظر يف  مدة للعقد لت�دد أٔقىصودليل املشرت�ت التعم�ت إالدارية تعدل أٔن للويبو ميكن 
 ا�متديد بعد �س�تعراض.

 .موضع التنفيذ أٔن هذه املامرسة قد وضعت �لفعلذ�رت وقبلت الويبو التوصية و  .169

 الرشوط العامة للعقد

ال يتجزٔأ من العقد ا�ي  جزءاً  ، ومتثل هذه الرشوطتوفري السلع واخلدمات�امة لعقود  اً وضعت الويبو رشوط .170
 الويبو مع ٔأي متعاقد.توقعه 

أ�مم �لرشوط العامة لعقود أ�مم املت�دة و�ريها من واكالت الويبو  ملقارنة الرشوط العامة لعقودويف دراسة  .171
طريق  تعز�زها عنز�دة اليت ٔأ�رمهتا الويبو ميكن احلالية املت�دة، الحظنا ٔأن الرشوط العامة و/ٔأو العقود احملددة 

 ٕادراج بنود ذات ص� �شأٔن ما ييل:

احلق ٔأو هذا �ىل ٔأنه تنازل عن جيب ٔأال يُعاَمل ي حق من احلقوق �دم ممارسة ٔأ�د الطرفني �ٔ : �دم التنازل عن احلقوق ٔأ)
 املتعلق به. عن التعويض

�ري قانوين ٔأو �ري وجوب ٕانفاذه ٕاذا قُيض بأٔن حكامً معينًا من ٔأحاكمه �ري أ�ساس�ية العقد و  رس�ن: البطالن اجلزيئ )ب
 قابل للتنفيذ.

ب �ىل املتعاقد ٔأن خيطر ٔأو العقود القامئة �ىل التعاون ا�ويل، حيث جي�ع�د �ىل الغري : يف عقود املعام� ا�ٔكرث ر�اية ج)
 ي من واك�هتا يف جنيف.�ٔ لٔ�مم املت�دة ٔأو  تفضيالً ًا توفري رشوط تعاقدية ٔأكرث  الويبو فورًا عند

 .ٔأطفالٕاقرار املتعاقد وتعهده بعدم �شغيل : معل أ�طفال د)

 .اس�تغالًال �نس�ياً ي خشص موظفيه �ٔ اس�تغالل ٕاقرار املتعاقد وتعهده بعدم : �س�تغالل اجلنيس ه)

التواطؤ ٔأو إال�راه يف فساد ٔأو �حتيال ٔأو ممارسات ال ٕاقرار املتعاقد وتعهده بعدم اس�ت�دام : ٔأو الفساد �حتيال و)
 ٔأثناء تنفيذ العقد.يف ٔأو ٕاجراءات العطاءات 
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 19التوصية 

البطالن وأٔن تنظر يف ٕادراج بنود �شأٔن �دم التنازل عن احلقوق، و اخلاصة احلالية للعقد رشوط العامة/ال  �راجعللويبو أٔن ميكن 
 ل أ�طفال، و�س�تغالل اجلنيس، و�حتيال ٔأو الفساد.واملعام� ا�ٔكرث ر�اية، ومعاجلزيئ، 

وستنظر  ،عقودلحاكم اخلاصة �ٔأو ا�ٔ الويبو  شعبة املشرت�ت والسفر �ىل مراجعة الرشوط العامة لعقودووافقت  .172
مع مكتب املستشار القانوين ومع مرا�اة بيئة ا�اطر  �لتشاور ،ٕادراج البنود املقرت�ة يف هذه الو�ئق يف
 الويبو. يف

د  �نٕادارة ٔأداء املُوّرِ

د�شمل رصد ٔأداء  .173 ُ املُوّرِ د ورصده يف مجيع العقود حبيث ميكن رصد اجلودة والسعر والتسلمي ورّ �ن قياس ٔأداء امل
دالعقد و�متثال �. و�س�ت�دم الويبو مفهوم قياس ٔأداء  تنفيذومس�تو�ت اخلدمة لضامن  �ن يف املُوّرِ

 التالية: الس�ياقات

 د احلايل �ىل جتديد عقد قامئورّ يتنافس املُ حي� د ورّ انب تقيمي املُ �انب من جو  •

 يتجزٔأ من وظيفة ٕادارة العقود جزء ال •

تنفيذه ومراقبة العقد لب يتحمل مسؤولية تنفيذ ا�ىل ٔأن الطدليل الويبو للمشرت�ت من  1-13وينص البند  .174
العقد. وجيب قياس ٔأداء  لرشوط لسلع املعنية وفقاً السلمي و/ٔأو توريد اتقدمي اخلدمة ٔأو ٔأداهئا �ىل الو�ه لضامن 

 ُ وكذ�  مستندات العطاءاتلت يف د�ِ د قدر املس�تطاع من �الل مؤرشات أ�داء الرئيس�ية اليت أ� ورّ امل
 العقد. يف

ُ  وظف املشرت�تمللب و الطلوينبغي  .175 لب ٔأو مسؤول ا�كتشف الطحي� د. و ورّ ٕاجراء اس�تعراضات منتظمة ٔ�داء امل
بني أ�داء الفعيل واملتوقع، ينبغي هلام اختاذ ٕاجراءات تصحيحية ٕان ٔأمكن. وينبغي  �برياً  تبايناً ٔأو �هام املشرت�ت 

الربامج ٔأو  ير ��ىل ٔأن مد 229تنفيذه. وتنص الفقرة يتابعا و  �الً يقررا د سبب املشلكة ؤأن ورّ مع املُ  اددِّ حيُ ٔأن 
دٔأداء توافق  لضامنحي� �كون موجودًا التحقق التعاقدي  بند العقود مدعوون ٕاىل اس�ت�دام �ن املُوّرِ

 ختصاصات.� مع

دمتثال ملتطلبات ٕادارة ٔأداء � ي للتحقق منختبار �فحص ٕاجراء الو�الل  .176  �ن، الحظنا ما ييل:املُوّرِ

 ٔ�داءمن أٔ�ل قياس ا تصنيف املورد�ن

و�ري �سرتاتيجيني واحلرجيني؛ واعمتدت أٓليات خمتلفة للك فئة من ت الويبو بني املورد�ن �سرتاتيجيني مزيّ  .177
د مؤرشات د� حتُ و يف خطة املشرت�ت. معلية رصد تقيمي أ�داء  ه مت إالبالغ عنالويبو بأٔنفادت فئات املورد�ن. وأٔ 

ؤرشات ميف ضوء الرصد من �الل قياس أ�داء ، وجيري العقود يف، وتُذ�ر أ�داء الرئيس�ية يف �ختصاصات
5Fعتربون "اسرتاتيجيني"ملورد�ن ا��ن يُ ارصد ٔأداء جرى أ�داء الرئيس�ية احملددة. و 

د يف خطة املشرت�ت. دِّ و�ُ  6
 .2016يف �ام  واكنت ٔأكرث انتظاماً �ىل سبيل التجريب،  2015يف �ام ُطّبقت هذه ا�ٓلية قد اكنت و 

                                                
 مرة ٔأو مرتني يف الس�نة.اكن يلزم اس�تعراض ٔأدائه و ما يف معليات �ر�مج شديد أ�مهية  اً دور املوّرد ا�ي ٔأدى�سرتاتيجي بأٔنه  املوّردف ّرِ عُ  6
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هذا بني املورد�ن �سرتاتيجيني و�ري �سرتاتيجيني واملورد�ن احلرجيني، فٕان  هازي يرمغ مت الويبو والحظنا ٔأنه  .178
اكنت ؤ�ر يف هناية املطاف �ىل تقيمي أ�داء ٔ�ن ا�ٓليات املعمتدة جيدة الت�ديد، مما قد ي�ستند ٕاىل معايري  ا�متيزي مل
 فئة املورد�ن.�ختالف ختتلف 

 أٔداء املورد�ن الرئيس�يني

 مأٔهنب ممهن 105 ُوصف، اً دورّ مُ  276، ٔأنه من بني 2016راض خطة املشرت�ت لعام اس�تعالحظنا، عند  .179
 رَ . ومل جتُْ نيو�ري حر� نيري اسرتاتيجيبأٔهنم � 144ُوصف و م حرجون، أٔهنب 27ُوصف ، و وناسرتاتيجي

يف املائة من  52، ٔأي بنس�بة اسرتاتيجيني نمورد� 105من بني سة ومخسني ُموّردًا اس�تعراضات متابعة ٕاال مخل 
�ري اسرتاتيجي و�ري موردًا  144 بنيملورد�ن. ومن ا�دد ٕاجاميل يف املائة من  20املورد�ن �سرتاتيجيني و

 املورد�ن. ٕاجاميليف املائة من  78س�تعرض ٔأداء مل �ُ ومن مث�، . اس�ُتعرض ٔأداء مخسة مورد�ن فقطحرج، 

د�ن الرئيس�يني من حيث منومه ورّ ون �لرضورة ٔأداء املُ ال �رصدشعبة املشرت�ت والسفر الحظنا ٔأن مسؤويل و .180
السوقية. ويف  مقطا�اهت دا�لاملورد�ن املهمني بوضع تظل املنظمة �ىل وعي يك وحصهتم السوقية ووضعهم املايل 

�ا� املورد�ن الرئيس�يني �ىل و�ه اخلصوص، اكن من املهم عقد اج��ات منتظمة �ىل املس�تويني التشغييل 
 .يةاملس�تقبل  يةفرص السوق التيجي �مع العالقات واس�تكشاف و�سرتا

ال س�� يف الرتمجة،  ،بعض املورد�ن �سرتاتيجينيطبيقه �ىل جيري ت  سايسوذ�رت الويبو ٔأن هذا املبدٔأ ا�ٔ  .181
يع يف مج  املالمئةدر�ة النضج واملهارات ز�دة ولكنه س�يصبح ممارسة ٔأكرث معومية يف أ�شهر االثين عرش املقب�. ول

صدت بفعالية جيري وضع خطة تدريبية. ؤأضافوا ٔأن القمية املالية للعقود �سرتاتيجية اليت رُ اكن ٔأحناء املنظمة، 
 يف املائة من قمية العقود �سرتاتيجية. 87يف املائة من مجموع نفقات املنظمة و 50متثل حنو 

 مؤرشات أ�داء الرئيس�ية

مؤرشات أ�داء الرئيس�ية  ه �ىل الرمغ من حتديدالعقود، الحظنا ٔأن ديداملتعلق �مت يفحص �ختبار ال�الل  .182
دوقت جتديد العقود لتقيمي ٔأداء يف �ىل حنو فعال اليشء نفسه  مل حيدثللعقود املبينة ٔأد�ه،   �ن:املُوّرِ

 بوالوي نظام ) لتقدمي �دمات استشارية يف جمال �كنولوجيا املعلومات ملنصة 2012د�سمرب  15يف �رم عقد (أ�  .183
ملدة س�نة وا�دة قاب� للت�ديد لك س�نة ملدة ٔأقصاها مخس و  2013ينا�ر  1من  ءاً بد )AIMSلٕالدارة املتاكم� (

ُ ّميِ س�نة وا�دة، قُ انقضاء �الل جتديد العقد بعد و س�نوات.  د �لرجوع ٕاىل ثالثة مؤرشات ٔأداء رئيس�ية ورّ  ٔأداء امل
اثنني من مؤرشات أ�داء التالية استنادًا ٕاىل  رصحيةالليقات تع بدى ال مد�ر العقود قد أٔ اكن دة يف العقد. و �د� مُ 

 الرئيس�ية الثالثة:

ومل �كن ، �داً ضعيفة إالدارة اخلارجية اعُتربت " عامل املنجزة بو�ه �ام،�ٔ ا ودةاخلاص جبمؤرش أ�داء الرئييس بناء �ىل  "1"
 تصارحي العمل وإالدارة العامة". ٕاجراءات معتو�د ٔأيضًا 

ٔأ�ىل �بريًا للغاية  اً د وقتورّ اس�تغرق املُ ، "املوارد البرشية لتسلمياملناسب  لتوقيتاخلاص �مؤرش أ�داء الرئييس بناء �ىل  "2"
 ".العنارص املُسلّمةرشاك �كثري من املنافسني ا�ٓخر�ن الٕ 

عن طريق تقيميه " مرضياً د "ورّ رب ٔأداء املُ ، اعتُ ُسلِّط �ليه الضوء يف املعيار�نو�ىل الرمغ من ضعف أ�داء ا�ي  .184
 د العقد.دِّ مخسة، و�ُ بثالث نقاط من ٔأصل 
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دٔأداء  وحيهنا مل �كن ٕاجراءات تقيمي 2012وذ�رت الويبو ٔأن هذا العقد بدٔأ يف �ام  .185 ؤأن نقاط ؛ قد وضعت �ناملُوّرِ
ومل  ،ما يقابل "أ�داء املريض" بعض مؤرشات أ�داء الرئيس�ية، وهوالتقيمي الثالث املمنو�ة ال تنطبق ٕاىل �ىل 

لعدم وجود  نظراً  مسأٔ� "�دم امتثال"ذ� عترب يُ  مل عدم جتديد العقد. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�،�كن ذ� مربرًا ل
 يف �ا� �دم بلوغ در�ة معينة.قا�دة �شأٔن �دم الت�ديد 

فق مع التعليقات السلبية ملد�ر ت أ�داء الرئيس�ية ال يتثنني من مؤرشاالنقاط تقيميية ثالث منح نرى ٔأن وحنن  .186
دو�ٔ  العقود. بأٔن احلمك  فٕان، ضعيفاً اكن يُعترب ثة الرئيس�ية الثال أ�داء مؤرش�ن من مؤرشاتبناء �ىل  ن ٔأداء املُوّرِ

يف �ا� �دم بلوغ  ر. و�ىل الرمغ من �دم وجود قا�دة �شأٔن �دم الت�ديدرب� اء مرض" لت�ديد العقد �ري مُ د�ٔ "ا
أٔي ٔأو�ه ب بأٔن يُبلغ شعبة املشرت�ت والسفرمد�ر العقود  يُلزِم 1/2014التعممي إالداري رمق ٕان ، فدر�ة معينة
 العقد. تنفيذقصور يف 

نظام �دمات املوارد البرشية يف قدمي لت 2012ٔأغسطس  1من  اعتباراً ما �رم عقد مع رشكة ويف �ا� ٔأخرى، أ�  .187
 فة والوقت والكفاءة. والحظنا ٔأن�ىل ٔأساس معايري اجلودة والتلكتعاقد  معل امل ّميِ . وقُ يةموارد املؤسس� للتخطيط ال 

د  أ�داء من �انب املتعاقد. �االت ضعف�ىل الرمغ من �كرار  العقد قد ُ�ّدِ

د دِّ و�ُ  رٍض ف أ�داء بأٔنه مُ نِّ ، ُص 2015 ويوني 30ٕاىل  2014 ويولي 1لفرتة من يف اتقيمي ٔأداء املتعاقد يف ٔأثناء و .188
�الل شري ٕا�هيا التأٔ�ري اليت أ� �االت �ىل الرمغ من ، 2015يوليو  31ٕاىل  2014 ويوني 1ن العقد لفرتة ٔأخرى م

د اس�تعراض مؤرشات أ�داء الرئيس�ية. يف ضوء  2015يونيو  30ٕاىل  2015ينا�ر  1لفرتة من يف ا ٔأما تقيمي املُوّرِ
 أ�ربعة احملددة يف مؤرش أ�داء فقد �راوح بني نقطة وا�د ونقطتني يف مجيع املعايري مؤرشات أ�داء الرئيس�ية

 د �ىل هذه املسأٔ�.�د� رد مُ  ٔأيمل �رد . و2017يوليو  31الرئييس، ورمغ ذ� مت متديد العقد لفرتة ٔأخرى حىت 

ذات طابع �ام. �ري موضوعية و   ٔأن مؤرشات أ�داء الرئيس�ية يف �االت العقود امخلسةو�الوة �ىل ذ�، تبّني  .189
 ذ�.بالويبو  ٔأقرتو 

داء ا�ٔ  بطاقات مؤرشات أ�داء الرئيس�ية وتقيميص دة قاب� للقياس ف� خي�د� مُ معايري والحظنا ٔأن �دم وجود  .190
العقود  رشوطٔأهداف أ�داء يف تعذر حتديد �دم حتديد ٔأولو�ت اسرتاتيجية. و�سبب هذه الثغرات، ٔأظهر 
. ومل العقد ي �م مبا اكن مطلو� مهنام بعد منح �ىل وعنيالطرف� ٕابالغها ٔ�ولو�ت اسرتاتيجية. ومل �كن وتعذر 
ُ الطوارئ ٔأو خطط س�بل �نتصاف �ىل العقد ينص  �س�مترار عن الوفاء  دورّ اليت جيب اللجوء ٕا�هيا ٕاذا جعز امل

التدابري وأ�هداف والغا�ت املس�ت�دمة يف  ومل تُعرب .ٔأو �قرتا�ات)س�تجب للتعقيبات العقد (ومل �  رشوط� 
 ُ �فق � د ورّ رصد ٔأداء امل ذ�، مل نمتكن من التأٔكد من الزتام � الطرفني �سبب لعقد. و حي� ُمسح � ليهّمعا ات

 �لتحسني املس�متر يف بداية العقود.

 العقدجتديد متديد / منوذج جسل أ�داءبع العام لبطاقات االط

دٔأداء لتسجيل ٔأداء  اتاس�ت�دام بطاقيف  2015منذ �ام  املشرت�ت والسفرشعبة رشعت  .191 ، وذ� من �ناملُوّرِ
دٔأو  للعقود �ري �سرتاتيجية من ٔأ�ل اتباع هنج ٔأكرث انتظاماً و العقود �سرتاتيجية. ٔأ�ل  �ري  �ناملُوّرِ

من د و الربامج/العق ين مد�ر منوذج طلب متديد العقد ا�ي مك�  2016يف �ام اس�ت�دمت الشعبة ، �سرتاتيجيني
رمسي للتقيمي سلوب مدت بطاقة أ�داء �ٔ ٔأداء املورد�ن يف وقت جتديد/متديد العقد. واعتُ  تعقيبات �شأٔنقدمي ت

لتقيمي �ُس�ت�دم منوذج جتديد العقد واكن يع العقود �سرتاتيجية ومجيع العقود أ�خرى؛ ٕاىل مج �لنس�بة 
د ٔأداء  �ن.املُوّرِ
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ُ ٔأسلوب الحظنا ٔأن و .192 كفي مبا � كن قو�ً �مل  متديد العقد جتديد منوذجأ�داء ٔأو د من �الل بطاقة ورّ تقيمي ٔأداء امل
دة ٔ�داءاالستيعاب معايري  دلتقيمي أٔداء نفسه مد ا�منوذج ذا طابع �ام، واعتُ هذا أ�سلوب . واكن املُ�د� �ن املُوّرِ
مع أ�ولو�ت  ىشت�معلومات أ�داء والرقابة �ىل العقود �كون . ومل هوجحمالعقد طبيعة حسب ا��ن قد خيتلفون 

 الوقتمتوسط  مثل ،مؤرشات ٔأداء رئيس�يةمل تُدَرج يف أٓلية تقيمي أ�داء �سرتاتيجية للعقد. و�الوة �ىل ذ�، 
اتفاقات مس�توى اخلدمة  استنادًا ٕاىلوجودة اخلدمة ( ،ومطالبات الضامن ،ودقة التسلمي ،الفاصل بني أ�عطال

فرتات التسلمي املتفق �لهيا، حسب ، ؤأداء التسلمي يف الوقت احملدد املتفق �لهيا)، ووقت اس�ت�ابة �دمة العمالء
العالقة، وٕاماكنية الوصول واس�ت�ابة ٕادارة احلسا�ت، ٔأو �حتفاظ �لتاكليف ٔأو ختفيضها، احلسا�ت/وٕادارة 

 ورشوط ا�فع.

 20التوصية 

ُ البة يف معايري أٔداء مناس� وتتفق �ىل  أٔن تتفاوضلشعبة املشرت�ت والسفر ميكن  "1" وينبغي لعقد، �سمح فيه وقت ا�ي �
 واحضة مجليع املعنيني، ٕاىل �انب �لزتام �لتحسني املس�متر. أٔن �كون هذه التدابري

القادمة للمورد�ن  ذ يف غضون االثين عرش شهراً نف� ٔأفضل املامرسات اليت ستُ بأٔن هذا هو الويبو وسلّمت  .193
�ىل  فيه�سرتاتيجيني فقط، مع الت�ذ�ر من ٔأن مؤرش أ�داء الرئييس حيتاج يف بعض احلاالت ٕاىل ٕا�ادة النظر 

 ):شهراً  18 ٕاىل 12من مدى فرتة العقد. ؤأضافت الويبو ٔأنه ميكن معاجلة النقاط التالية يف املس�تقبل القريب (

فرتة العقد. وسوف ينعكس ته طوال سرتاتيجيني، مع ٕاماكنية مراجع ملورد�ن �د او داء الرئييس يف عق�ٔ ٕادراج مؤرش ا •
 .دليل الويبو للمشرت�تهذا يف 

د�نٕادراج تعريف ٔأفضل لل •  .دليل الويبو للمشرت�ت"�سرتاتيجيني" يف  ُموّرِ

ذار املبكر يف �ا� مفهوم إالن�ىل  ٔأيضاً هذه املبادئ ل متينبغي ٔأن �ش� ، و وضع مبادئ توجهيية �شأٔن ٕادارة العقود •
 أ�داء. /قصورضعف

ا مبا مد�ري الربامج/ مد�ري العقود و�ريمه من املسؤولني املشاركني يف ٕادارة العقود بعد منحهمتتع للويبو أٔن �كفل ميكن و  "2"
 السلطة والتدريب �متكيهنم من أٔداء أٔدوارمه بفعالية.�كفي من 

ملد�ر العقود ص خص� لتقدمي تدريب مُ  مبادرةً  2017يف �ام  ٔأطلقوا موذ�رت ٔأهن ،ووافقت الويبو �ىل التوصية .194
دموظفي املشرت�ت �شأٔن ٕادارة ٔأداء و   .�ناملُوّرِ

د�نأٔداء ميكن أٔيضًا أٔن �كون  "3" ال يتجزأٔ من تقيمي ا�اطر والتخطيط للطوارئ من أٔ�ل ضامن معاجلة  جزءاً  املُوّرِ
�لول توريد بدي�  ٕال�دادر املبكر بأٔداء املورد س�يتيح للمنظمة الوقت الالزم إالنذا أٔنيف املر�� أ�وىل. �الوة �ىل  تاملش�

 .�ىل حنو فعالووضع خطط للطوارئ 

�الل ُرياَجع مد�ري العقود، وسٕاىل مة قد� درج يف التوجهيات املُ وذ�رت الويبو ٔأن هذا املبدٔأ أ�سايس س�يُ  .195
 املشرت�ت. خطط

 ٕادارة ا�اطر

املنظمة �شأٔن التوجيه والية مرا�اة وضع اسرتاتيجية للمشرت�ت  ه ينبغي عندٔأن�اء يف دليل الويبو للمشرت�ت  .196
فظة حمالغرض من حتليل �متثل عن توفر املوارد. و�الوة �ىل ذ�،  مشرت�هتا فضالً حمفظة و ي �سرتاتيج
 كون�ينبغي ٔأن �ليل الويبو للمشرت�ت،  اً صورة اكم� وشام� الحتيا�ات الرب�مج. ووفقيف رمس املشرت�ت 
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الواجب اختاذها إالدارية تدابري ال بت�ليل للم�اطر حيدد ا�اطر الرئيس�ية و  "مشفو�اً املشرت�ت "توصيف 
 السلع واخلدمات. احلصول �ىل عندللتخفيف من ت� ا�اطر 

 قطاعدا�لية ٔأو  لك شعبةامل اخلاصة �أ�عاحتيا�ات ش�ىت خريطة ل رمس  نتي�ة هذا الت�ليل يّرسِ وينبغي ٔأن تُ  .197
 خطة معل مرتبطة �لك عقد قامئ وفقاً  وضع حسب أ�ولوية ٔأو مس�توى ا�اطر. وينبغي ٔأيضاً مع تصنيفها ، دا�يل

 �� �ىل مدى الس�نتني املقبلتني، �ىل ٔأساس مت�دد.

لك �ر�مج يف الويبو �س�ل للم�اطر كجزء من نظام الويبو ٕالدارة ا�اطر املؤسس�ية. ويف هذا  وجيب ٔأن حيتفظ .198
يُطبق ، وما ٕاذا اكن �ىل ٔأساس دليل الويبو للمشرت�تٔأي حتليل للم�اطر ُجيرى الصدد، �ساءلنا عام ٕاذا اكن 

 .أٔم ال مرا�ل الرشاء ش�ىتحتليل للم�اطر ٕاىل �انب الضوابط ا�ا�لية للتخفيف من هذه ا�اطر يف 

ٕادارة ا�اطر املؤسس�ية، الحظنا ٔأن نظام ، املس�ت�لص من شعبة املشرت�ت والسفرويف جسل ا�اطر اخلاص �  .199
دارة إ مرا�ل الرشاء و شمل ش�ىت ، فٕان ا�اطر احملددة اليت � واسعةجماالت جسل ا�اطر رمغ ٔأنه اكن �شمل 

احتيا�ات أ�عامل للك رمس خريطة �ش�ىت دليل �ىل ٔأي هناك من �الل الس�ل. ومل �كن �ُس��ل العقود مل 
خطة معل مرتبطة �لك عقد وضع ٔأو ، حسب أ�ولوية ٔأو مس�توى ا�اطر فةً صن� قطاع دا�يل، مُ دا�لية ٔأو شعبة 

ف �ىل و�ه تدابري التخفيف مل ٔ�ن �� �ىل مدى الس�نتني املقبلتني، �ىل ٔأساس مت�دد. و قامئ وفقاً  تُعر�
العجز الويبو لٕالدارة �ستباقية للم�اطر احملمت� النامجة عن اح�ل  ت�يف خططفمل �كن من الواحض ، ديت�دال 

 والتعامل مع تعقيد �القة الرشاء. عن التوريد

200.  ُ ف� يتعلق العجز عن التوريد ق للتخفيف من ا�اطر الناش�ئة عن طب� واس�تفرس� عن �ا� نظام اجلزاءات امل
 ذ� اكنالفساد يف املايض. والحظنا ٔأن حتيال و بني ٔأهنم اشرت�وا يف ٔأشاكل حمددة من ��ملورد�ن ا��ن ت 

 .التجهزي قيد

يف خطة املشرت�ت بقدر تصنيف املورد�ن قد جرى �لفعل حتديدها و�سجيلها ا�اطر ه رمغ ٔأن وذ�رت الويبو ٔأن .201
ٕادارة ا�اطر نظام ل بصورة فردية يف س�� مرا�ل معلية الرشاء، فٕان ا�اطر املذ�ورة ال �ُ  ش�ىتوٕادارهتا يف 

ٕادارة ا�اطر املؤسس�ية نظام لك �ر�مج يف يقيض بأٔن يبلغ املؤسس�ية. واقرتحت الويبو إالبقاء �ىل إالجراء ا�ي 
 ملورد�ن.�شأٔن ا �ددة يف خطة املشرت�تٔأي خماطر مُ عن 

العملية أ�ولية مياثل مرا�ل معلية الرشاء  ش�ىت يفجرى �لفعل حتديدها وٕادارهتا الويبو بأٔن ا�اطر قد رد ٕان  .202
تدابري التخفيف يف جسل تبني ٔأن ، حيث بأٔمك� نفسه ملفهوم ٕادارة ا�اطر كون مساو�ً �لت�ديد ا�اطر وقد ال 

 .اكنت �ىل �ري الو�ه الصحيح ا�اطر

 21التوصية 

. وميكن ا حسب أ�ولويةبعد تصنيف ا�اطر وتقيميها و�رتيهبدراج تدابري التخفيف من خماطر حمددة �ٕ ميكن تعز�ز ٕادارة ا�اطر 
الويبو من دليل  30و 29للفقرتني  ٕادارة ا�اطر املؤسس�ية وفقاً نظام شعبة يف أٔو مواءمة ا�اطر مع متطلبات لك �ر�مج 

 لمشرت�ت.ل 

ت لضامن توافق ٔأنه س�يجري اس�تعراض دليل املشرت�، وذ�رت ووافقت الويبو �ىل التوصية من حيث املبدأٔ  .203
 التوجهيات الواردة فيه مع س�ياسة وٕاطار ٕادارة ا�اطر يف الويبو.



WO/PBC/27/3 
47 
 

 مبدٔأ أٔ�ىل جودة بأٔفضل سعر

 11-5يف املادة حق املرا�اة كام ُذ�ر من املبادئ العامة اليت يتعني مرا�اهتا يُعترب مبدٔأ "ٔأ�ىل جودة بأٔفضل سعر"  .204
د�ل �زي النفاذ ي ا� 1/2014تعممي إالداري رمق يف ال  العامة ٔأيضاً . و�رد هذه املبادئ والحئتهمن النظام املايل 

 .2014سبمترب  1من بدءًا 

م قدِّ اختيار عرض يُ سعر" بأٔنه أٔفضل مبدٔأ "ٔأ�ىل جودة ب 2014دليل الويبو للمشرت�ت لعام من  6ف الفقرة عّرِ وتُ  .205
مثل ٔأخرى  عواملو مجمل �اكليف امللكية مجمو�ة مثىل من العوامل مثل المكية املناس�بة واجلودة والتوقيت و 

اختيار �لرضورة ال يعين هذا املبدٔأ البيئية ٔأو �ريها من �حتيا�ات �سرتاتيجية. و وأٔ �حتيا�ات �ج�عية 
 بل ٔأفضل �ائد لالست�ر، مع مرا�اة معايري التقيمي. ،ٔأدىن أ�سعار

ٕاىل ٔأنه يف هناية من مضن ما �شري ٕاليه، و�شري،  ،ضاتتتعلق �ملفاو  ٔأحاكماً دليل الويبو للمشرت�ت ويتضمن  .206
وتتوىل شعبة ع املورد�ن املوىص هبم، التفاوض م، جيوز السلطة ا�تصة توصيةً قدم ٔأن تفور معلية التقيمي، و 

 .لزم أ�مرممثيل الرب�مج، ٕاذا وجود  يفالتفاوض املشرت�ت والسفر قيادة هذا 

اكنت رتمجة) �شأٔن العلومات وس�بعة عقود امل�كنولوجيا �شأٔن  وا�د �نية عقود (عقداختبارً� ل حفصاً ٔأجرينا وقد  .207
�سعة  توا�د. والحظنا ٔأنه يف ٔأربعة عقود، مضعطاء تنافيس م �دمات من قدِّ ٔأكرث من مُ فهيا  قد اختارت الويبو

ُ ٔأدىن من الناحية التقنية �ىل عقد �سُمصن�ف يف مرتبة د ورّ مورد�ن خمتلفني، حصل مُ  ف صن� املُ د ورّ عر ٔأ�ىل من امل
 .يف املرتبة أ�وىل من الناحية التقنية

جمال ٕالجراء اكن يو�د ، عطاء وا�دمن �الل  اً ن عقودو دون متعددورّ نح فهيا مُ ونرى ٔأنه يف احلاالت 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 أٔن تنظر يف �س�تفادة من املفاوضات عطاء وا�دمن ناجتني تعدد املورد�ن ال  يف �ا�
 كرث تنافس�ية.ا�ٔ سعار ا�ٔ من الويبو التقنية/الت�ارية من أٔ�ل اس�تفادة 

دليل وذ�رت ٔأهنا ستنعكس يف  ،ن ممارسات الرشاء احلالية�لفعل جزء مٔ�هنا  ،ووافقت الويبو �ىل التوصية .209
ُ  الويبو  .للمشرت�ت حنق� امل

 التوثيقأٔحاكم 

تقر�ر  خر�ٓ  . و�الوة �ىل ذ�، ووفقاً مكتوبة، ختضع مجيع ٕاجراءات الرشاء لو�ئق الحئتهاملايل والويبو لنظام  وفقاً  .210
 أ�ولوية يف ا�اطر مع توضيح ٔأنمراجعة ٕاطار املشرت�ت التنظميي ُمنحت خماطر الربامج، �شأٔن  لويبولمعل 

لتحسني الوضوح �شأٔن املساء� والتفويض، مبا يف ذ� �شاط ٕادارة العقود  ٔأمر رضوريحتسني الو�ئق احلالية 
 .هابعد منح 

�سبب  للمشرت�تدليل الويبو ٔأحاكم لش�ىت من التأٔكد من �متثال  �ختباري ومل نمتكن �الل معليات الفحص .211
ُ  �فتقار ٕاىل  وقش يف الفقرات التالية.الو�ئق كام ن

لشعبة املشرت�ت  املستشار القانوين�لهيا ق صدِّ جيب ٔأن يُ العقود ا�هنائية دليل الويبو للمشرت�ت �ىل ٔأن ينص  .212
املستشار ن تصديق ، مل نمتكن من التأٔكد مؤيدةغياب الو�ئق املظل التوقيع �لهيا. ويف ٔأن يُقَرتح قبل والسفر 
 .من �دمه لعقود ا�هنائيةلشعبة املشرت�ت والسفر �ىل ا القانوين
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� وذ�رت الويبو ٔأن هذه معلية دا�لية تُ  .213 �ليل الويبو للمشرت�ت ٔأن  ومن املنتظر وفقاً ق يف معظم أ�حيان. وث
قد صديق رشط الت. كام ٔأن حيدث هذا التصديق، ولكن ال ينص ا�ليل �ىل وجوب �دوثه �ىل حنو مكتوب

نرى ٔأنه ينبغي للويبو ٔأن حنن مو�دة. و  اً عقودطبقوا ، فقد دليل الويبو للمشرت�ترور الوقت منذ ٕاصدار تقلص مب
 ��. وفقاً ّدث دليل الويبو للمشرت�ت حتُ 

قبل ٔأن  موافقة املراقب املايلاملبلغ املدفوع مقدمًا، و�شرتط �ىل رضورة ترب�ر دليل الويبو للمشرت�ت نص كام ي  .214
ملبالغ ويف �ا� ا. هتوثيق مجيع ٔأس�بابجيب ، يف �ا� املوافقة �ليهعقد، ؤأي  املشرت�ت يفيدر�ه مسؤول 

 تقدمي ضام�ت مثل الضام�ت املرصفية.مبالغ مس�بقًا الكبرية، جيب �ىل املورد�ن ا��ن يتلقون 

مليون  1.2ٕاىل ٔألف دوالر ٔأمر�يك  40 مناوح ترت املبالغ اليت ُدفعت مس�بقًا ٔأن ؤيد والحظنا ٔأنه ال تو�د و�ئق ت .215
 موافقة مس�بقة من املراقب املايل.ٔأهنا حصلت �ىل لها ما يربرها و اكن فرنك سو�رسي يف ٔأربع �االت 

�كنولوجيا املعلومات، حيث تفرض ٔ�نظمة �راخيص ٔأو صيانة املشار ٕا�هيا ٕاما وذ�رت الويبو ٔأن هذه العقود  .216
جيري الرتاخيص مسأٔ� فهيا نظر، ٔ�ن  "العربونمفهوم " واكن ٔأيضاً . مقدماً مبلغ  املعتادة دفع يةالسوق  الرشوط

 حلصول �ىل موافقة مس�بقة من املراقب املايل.ٕاىل ا�ا�ة تو�د يف يوم الرشاء. و��، مل �كن  معوماً تزنيلها 

 23التوصية 

النظام ٕاجراءات الرشاء اليت يلزم توثيقها �ىل النحو املنصوص �ليه يف ش�ىت للويبو أٔن حتدد بوضوح يف دليل املشرت�ت ميكن 
 .املايل والحئته

 قبلت الويبو اقرتاح التحسني، وافقت �ىل التوصية.بعد ٔأن و  .217

 اختبارات الرتمجة

أ�هلية للحصول �ىل �راءة معاهدة الرباءات لرتمجة امللخصات وتقار�ر نظام عند رشاء �دمات الرتمجة من قبل  .218
لتقيمي القدرة التقنية ملقدم  رضور�ً  و�ئق معاهدة الرباءات، يعترب اجتياز اختبار الرتمجة رشطاً و�ري ذ� من 

 العطاء.

 برتش�يح مرتمج وا�د ٕالجراء العطاءات، �ىل ٔأن يقوم مقدمو من مضن ما تنص �ليهوتنص و�ئق العطاءات،  .219
مجيع املرتمجني ٔأن خيضع ليس من الرضوري و �ختبار�ن، ؤأن يقوم مرتجامن ٕ�جراء اختبار وا�د للك مهنام. � 

تقيمي العطاء الفين مما جيعلها عند  ة�بري ٔأمهية جودة الرتمجة �كتيس الختبار. و�الوة �ىل ذ�، املشمولني �لعقد ل
 .امً � معياراً 

الحظنا و). 2016-2014�الل الفرتة  شعبة الرتمجة ملعاهدة الرباءات ٔأ�رمهتاملعقد�ن ( اختبار�ً  وقد ٔأجرينا حفصاً  .220
اكنت هذه نلكزيية. و اليا�نية واالٕ بني اللغتني رشاء �دمات الرتمجة عند  �ختبار ت�سع رشاكت اجتاز ٔأن 

، مبن فهيم مرتجامً  40مرتمجني ٕاىل  5ا�ي �راوح �ددمه من  ملرتمجني�قامئة  ايف عطاءاهتت قدمالرشاكت قد 
احلد أ�دىن من  الحظنا ٔأن رشكتني جتاوز�ون حتت س�يطرهتا. ون ومراجعوارجي�ن ون ومرتمجون دا�ليومرتمج

احلد أ�دىن من ا�ر�ات يف اختبارات الرتمجة. و�الوة تُقبل عطاءاهتام ٔ�هنام جعزا عن ٕاحراز املتطلبات التقنية مل 
س�نة اليت امتدت يف هناية فرتة �ختبار  رٍض مُ  ٔأداء عن حتقيق طاءات املقبو�ٔأ�د مقديم الع جعز�ىل ذ�، 

 الصينيةبني اللغتني تقدمي عروض يتعلق �رشاء �دمات الرتمجة أٓخر ل د عقده. ويف طلب د� جيُ مل ف ،وا�دة
 10من طاءات ، و�راوح �دد املوظفني ا��ن ذ�رمه مقدمو العمن هذا القبيل الحظ ٔأي احنرافإالنلكزيية، مل يُ و 

 .60ٕاىل 
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 لقدرة التقنية ملقدم العطاء.ا عربًة عنينبغي ٔأن �كون واسعة النطاق ليك �كون م�ختبارات ونرى ٔأنه  .221

ٔأن  ٔأيضاً  تيتناسب مع الفوائد. وذ�ر  نوذ�رت الويبو ٔأن العبء التشغييل املمتثل يف اختبار مزيد من املرتمجني ل .222
�ىل ٕادارة الرتمجة، مبا الرشكة قدرة اكن خيترب ، بل ني ٔأنفسهممجاملرت  �كن يف الواقع خيترب معاهدة الرباءات ملنظام 

 يف ذ� التدقيق واملراجعة واختيار املرتمج املناسب.

رشاكت ال من �ىل ٕادارة ٔأعامل الرتمجة الضخمة مبجرد اختبار قدرة مرتمج وا�د رشكة نرى ٔأن اختبار قدرة ال حنن و  .223
ًا عناليت �هيا �دد �بري من املوظفني قد ال �كون   .رشكةقدرات ال  ُمعّربِ

 24التوصية 

وقت تقيمي العطاءات، مع طاءات يف ن القدرة التقنية ملقديم العيعرب عل  ميكن للويبو أٔن تنظر يف جعل تقيمي املرتمجني أٔكرث متثيالً 
 التلكفة التشغيلية الختبار مزيد من املرتمجني. ، مهنامرا�اة عوامل أٔخرى

قادر�ن �ىل ٔأداء ال�ري استبعاد يف كبرية ٔأثبت فعاليته ال مما ، ٔأمراً �اسامً يف التصفيةالويبو �ختبارات اعتربت  .224
بعمق، وحنن نقوم بذ� رشاكت هو الطريقة ا�ٔكرث فعالية لتقيمي ال ٔأكرب ٔ�عباء معل  رشاكتٕاخضاع ال و العمل. 

 .كرث متثيالً الويبو النظر يف هنج �ختبار ليكون أٔ ومع ذ�، سوف تُعيد  �الل فرتة التقيمي.

 قضا� الغش الفعيل والغش �فرتايض

بني� حتليل املعلومات اخلاصة �لغش الفعيل والغش �فرتايض اليت قد�ا مكتب مد�ر شعبة التدقيق ا�ا�يل   .225
 ةعرش ٔأربع �لقت ، وأ� 2016�ديدة من الغش والغش �فرتايض ُجسلت يف �ام  توالرقابة إالدارية ٔأن عرش �اال

 . �االت ٔأربع، بلغ �دد احلاالت املفتو�ة من الغش الفعيل ٔأو الغش املزعوم 2016د�سمرب  31. ويف �ا�

 اليت اختذهتا إالدارة �شأٔن التوصيات السابقة إالجراءاتاس�تعراض 

 هذا التقر�ر. مرفقتوصيات مراجع احلسا�ت اخلار� (املراجعة املالية) يف ل �رد �ا� تنفيذ الويبو  .226

 شطب اخلسا�ر من النقد واحلسا�ت املدينة واملمتلاكت –ٕافصا�ات إالدارة 

�ه وفق .227 من الالحئة املالية، جس�لت املنظمة اخلسا�ر  8-106من النظام املايل والقا�دة  4-6للامدة  اً ذ�رت إالدارة ٔأن
 :2016د�سمرب  31يف  ةاملنهتيس�نة التالية �الل ال 

فواتري �ري مدفو�ة  ٔأربع. وخص ذ� 2016ٔأثناء �ام  فرناك سو�رس�ً  741ُشطبت حسا�ت مدينة بقمية ٕاجاملية قدرها  •
 �المات جتارية؛أٔ�شطة وتتعلق ب 2015ٕاىل �ام �رجع �رخيها 

و�كبدت املنظمة خسا�ر صغرية ٔأخرى �ىل مدار الس�نة جنمت، يف املقام أ�ول، عن مدفو�ات مقابل احلسا�ت املدينة  •
 رنك سو�رسي.ف 19 584.20وبلغت قميهتا إالجاملية 

 [التوقيع]
 شايش اكنت شريما

 املراقب املايل ومراجع احلسا�ت العام للهند
 مراجع احلسا�ت اخلار�

 نيودلهيي، الهند
2017 يونيو 19
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 املرفق

 �ا� تنفيذ الويبو لتوصيات املراجعة اخلارجية للحسا�ت

 مالحظات رد إالدارة التوصية املراجعة

ميكن للويبو ٔأن تع�ل مسار   مراجعة مالية
�سوية املطالبات العالقة �ى 
 سلطات الرضائب أ�مر�كية.

يف  2015مطالبة �ام أ�وِدعت 
. واكن الرصيد �ري 2016ٔأكتو�ر 

املسدد ا�ي �شمل هذه 
ماليني دوالر. وقد  3املطالبة 

 15فيديو يف �ل عقد مؤمتر 
التعديالت  ملناقشة 2016نومفرب 

اليت س�ُتد�ل �ىل اتفاق 
يف الرضائب املس�تحقة التحصيل 

 . و�سعىالقريب املس�تقبل
 ٕاىلالوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

ع مجيع االتفاقات املربمة م تنس�يق
املزمع املت�دة، أ�مم  تالواك

. 2017تنفيذها يف �ام 
وس�يؤدي ذ� ٕاىل توحيد ما هو 

د د/ �ري ُمسد� ، ومكو�ت ُمسد�
، ةاملؤسس�ي إال�رادات

، ة�ري �ٔ اإال�رادات أ�وىل/و 
و�يفية التحقق مهنا، وما 

 ذ�. ٕاىل

 قيد التنفيذ

للويبو ٔأن تفصح عن ميكن   مراجعة مالية
تفاصيل ٔأصول الرتاث اليت 
�شمل املصنفات الفنية يف 

مالحظات البيا�ت املالية ؤأن 
تت�ذ التدابري الالزمة لتعز�ز 
نظمها أ�منية بغية منع فقدان 

 ٔأي من هذه أ�صول.

جملس  نواصل رصد مرشوع
املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع 

املتعلق ) IPSASB(العام 
الرتاثية. ويف ٔأ�ريل  �ٔ�صول
ورقة ا�لس ، ٔأصدر 2017
 30يوم ، مع حتديد �شاور
 اً هنائي اً مو�د 2017سبمترب 

ورقة التشاور �ذ وتتللتعليقات. 
أ�صول مضمونه ٔأن  وقفاً م

بيان  يف قيدهاالرتاثية ميكن 
اكنت �س�تويف املركز املايل ٕاذا 

 بيد ٔأنأ�صول. قيد عايري م
فع ٕاما منإاثبات يتطلب س  ذ�

مس�تقبلية وٕاما اقتصادية 
قرتح ت. وال ةٕاماك�ت �دم

 قيد التنفيذ
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ٔأي متطلبات التشاور  ورقة
 دة.�د� عرض مُ 

ميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف  مراجعة مالية
 است�رية صيا�ة س�ياسة

مناس�بة ٕالدارة النقدية واخلزانة، 
مبا يف ذ� القروض، وتطبيق 
هذه الس�ياسة لتحسني إالدارة 

 املالية.

ٔأ�د مستشارو اخلزانة يف ربيع 
است�رية  س�ياسة 2014�ام 
مجمو�ة من �ىل ل مت�ش� 

مبا يف ذ�  ،الس�ياسات
ليس ٕادارة  ، ولكن�ست�رات

ويف غضون ٔأ�م من  ية.النقد
�سلميها، تغريت العالقة بني 

إالدارة �حتادية الويبو و 
، مما جعل للشؤون املالية

�دمية الفائدة س�ياسة �ست�ر 
�ود تُبذل بدٔأت مث .  الواقعيف

 ،س�ياسة است�رية �ديدةلتقدمي 
ذروهتا هذه اجلهود بلغت و 

�ىل هذه ا�ول أ�عضاء مبوافقة 
. 2015الس�ياسة يف خريف �ام 

س�ياسة خماطر الطرف واكنت 
الواردة يف "مجمو�ة" ا�ٓخر 

ٕاىل حتديث  اخلزانة حتتاج ٔأيضاً 
لهذا التغيري يف العالقة.  نتي�ةً 
اكنت شعبة ضافة ٕاىل ذ�، و�الٕ 

املالية �رغب يف  الشؤون
ٔأجزاء ٔأخرى من  مراجعة

سلّمت برضورة و  ،"ا�مو�ة"
ٕا�داد س�ياسة �شأٔن ٕادارة 

من ٔأ�ل اس�تكامل مجمو�ة  يةالنقد
ال ذا العمل اكن هالس�ياسات. و 

ينتظر تعيني ٔأمني خزانة. �زال 
وصول هذا الشخص يف  وعقب

�ىل ، بدٔأ العمل 2016 ويوني
 .ا�ٓخرسة خماطر الطرف س�يا

 قيد التنفيذ

ينبغي ٕالدارة الشؤون املالية   مراجعة مالية
اس�تعراض ٕاطار ٕادارة ا�اطر 

القامئ وحتديثه بغية وضع 
جسالت مالمئة للم�اطر 

وضوابط دا�لية يف الو�دات 
التشغيلية املفتقرة لت� العنارص 

مبسا�دة ٔأ�د ، اس�ُتعرضت
س�بل تنفيذ مسارات  اخلرباء،

الشؤون املالية بغية مواءمهتا مع 
الهيلك والصيغة املعتادة و�ددت 

لك الضوابط ا�ا�لية وُجسلت 
يف تطبيق ٕادارة ا�اطر 

 قيد التنفيذ
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ٔأو اليت ُوضعت فهيا ت� 
 العنارص جزئيًا.

 املؤسس�ية.

وستنطوي املر�� التالية من 
املبادرة �ىل التحقق من ٔأن  هذه

لك الضوابط ا�ا�لية مرتبطة 
رمسيًا يف التطبيق خبطر مس��ل 

 ذاته.

وس�تواصل شعبة الشؤون املالية 
اس�تعراض املسارات وضوابطها 

 وحتد�هثا �نتظام.

حرز تقدم �بري ف� يتعلق وقد أ� 
بت�ديد الضوابط ا�ا�لية 

تقيمي  وف ُجيرى. وسهاو�سجيل 
�ىل مجليع الضوابط ذايت 

ول �ٔ الكيان يف الربع امس�توى 
 معلية، كجزء من 2017من �ام 

وف �ُس�تعرض ق. وس�الالٕ ا
يف  قمي� وتُ  اتضوابط العملي

 تالية.ال طوة اخل

مراجعة مالية 
2015 

ميكن للويبو ٔأن تضع أٓلية مفص� 
لضامن �سوية إال�رادات املتأٔتية 
من رسوم إاليداع ا�ويل بناء 
�ىل معاهدة الرباءات يف ٔأي 

س�نة تقر�ر مع املبلغ املقيد 
يف ت� للطلبات املنشورة 

 الس�نة.

ا�ٓن أٓلية تفصيلية تو�د 
 .للتسوية

 ةمنف�ذ

مراجعة مالية 
2015 

ميكن للويبو ٔأن تضع مؤرشات 
ومعايري مالمئة متكِّهنا من ٕاجراء 

ٕا�ادة التقيمي الس�نوية الالزمة 
 للممتلاكت واملصانع واملعدات.

�شأٔن ا�ٓن توجهيات  تو�د
الس�ياسات يف هذا ا�ال، مبا يف 

ومؤرشات للنظر ذ� معايري 
تقي�ت �اد� يف رضورة ٕاجراء 

 .من �د�ا ثة�د� مُ 

 ُمنف�ذة

مراجعة مالية 
2015 

ٔأصول خفضت اكنت �ُس�ت�دم 
قميهتا �لاكمل وتبلغ قميهتا ا�فرتية 

مليون فرنك  10.31إالجاملية 
د�سمرب  31يف  سو�رسي

. وينطوي اس�ت�دام ت� 2015

وافقت فرقة العمل املعنية 
�ملعايري احملاسبية لٔ�مم املت�دة 

ثة من أ�عامر �د� �ىل مجمو�ة مُ 
للمعدات يف اج�عها  إالنتاجية
. 2016قد يف ٔأكتو�ر ا�ي عُ 

 قيد التنفيذ



WO/PBC/27/3 
53 
 

أ�صول �ىل قمية اقتصادية 
يعين ٔأن تقد�رات للمنظمة و 

العمر إالنتا� لبعض أ�صول 
 اكنت ٔأقل من معرها الفعيل

ويلزم ٕا�ادة تقيمي العمر  .�كثري
إالنتا� لٔ�صول يك تعرض 
صورة نزهية لها وتضع تقد�رًا 

 معقوًال للعمر إالنتا� لٔ�صول.

، ٔأحرزت 2016و�الل �ام 
يف حتديث  �برياً  الويبو تقدماً 

�ا� البنود يف و�دة ٕادارة 
، 2017أ�صول. و�الل �ام 

ضطلع مبزيد من العمل يُ وف س
لت�ديث �ا� معدات املنظمة. 
وبعد �نهتاء من هذا العمل، 

وىل �عتبار لٔ�عامر يُ وف س
إالنتاجية املالمئة للمعدات، مع 
مرا�اة نطاقات العمر إالنتا� 

ثةاملُ  اليت  يف ا�ٓونة أ��ري �د�
وافقت �لهيا فرقة العمل املعنية 
 �ملعايري احملاسبية لٔ�مم املت�دة.

مراجعة مالية 
2015 

ميكن للويبو ٔأن تنظر يف وضع 
�قة لشطب س�ياسة رمسية  موث

املبالغ املقيدة اليت مل يتسَن ردها 
 ٕاىل مودعي الطلبات.

مت وضع الصيغة ا�هنائية للس�ياسة 
�قةامل  .وث

 ُمنف�ذة
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 ردود إالدارة �ىل التوصيات اليت قد�ا
 اخلار� احلسا�ت مراجع

 1التوصية رمق 

 املُقيدة وما يعادلها.ميكن للويبو ٔأن تُصنِّف الس�يو� �سرتاتيجية مضن الس�يو� 

 الرد

نظرًا ٕاىل طبيعة �رتيبات الس�يو� �سرتاتيجية، مبا يف ذ� تصنيفها املنفصل ومتطلبات الس�يو� مبقتىض س�ياسة املنظمة �شأٔن 
. و�� من أ�دق ٔأن يُفصح عن ذ� كعنرص مس�تقل من عنارص الس�يو� ٔأو �ست�رات اعتربت الويبو ٔأن�ست�رات، 

 .الس�يو� و�ست�راتفّضل إالبقاء �ىل هنجها احلايل يف تصنيف ويبو ٔأهنا تذ�رت ال

 2 رمق التوصية

دة اخلاصة مبِنَح التعلمي يف غضون الوقت املقرر.ميكن للويبو ٔأن ت   ت�ذ ٕاجراًء مناس�بًا لتسوية/اسرتداد ُسلف املوظفني �ري املُسد�

 الرد

. ويف �ا� �دم امتثال املوظف، سوف �ُسرتد سلفة 2017يونيو  30مو�دًا هنائيًا هو قبلت الويبو التوصية، وذ�رت أٔهنا �ددت 
 من�ة التعلمي �ىل النحو املوىص به.

 3التوصية رمق 

فرنك سو�رسي، اليت تظهر يف جسل أ�صول،  5000ٔأن تُنقَص �لاكمل قمية مجيع أ�صول اليت تقل عن احلد أ�دىن البالغ  ميكن
 ياسة احملاسبية ومتطلبات املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام.مبا ي�ىش مع الس� 

 الرد

من املعايري احملاسبية ا�ولية  3ي�ىش مع متطلبات املعيار  2011ينا�ر  1ذ�رت الويبو أٔن التطبيق املرتقب لل�د اجلديد بدءًا من 
وافقت الويبو �ىل حتليل هذه أ�صول كجزء من اس�تعراض مع ذ�، . و ، وقد وافقت �ليه ٔأفرقة التدقيق السابقةللقطاع العام

 .2017املعدات وأ��ث لعام 

 4التوصية رمق 

ٔأيضًا ميكن . و 2017�نهتاء من مراجعة مجيع العنارص القدمية والعنارص املفقودة وتعديلها يف ا�فا�ر حبلول هناية �ام  ميكن
 .2017فاصيل وتوفري نظام اس�تعالم موثوق به حبلول هناية �ام اس�تكامل معلية حتديث الو�دة من ٔأ�ل تقدمي مجيع الت

 الرد

و�دة ٕادارة أ�صول بنظام إالدارة املتاكم� �ىل حتسينات ٕاد�ال قبلت الويبو التوصية. ؤأشارت الويبو ٕاىل ٔأن ذ� سيتطلب 
 دمع �كنولوجيا املعلومات.ما يتعلق بذ� من و 
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 5التوصية رمق 

من املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام وتنفيذ هذه الس�ياسة يف وقت  39�شأٔن تنفيذ املعيار وضع س�ياسة مناس�بة ميكن 
 مبكر، نظرًا ٕاىل أ��ر املادي لاللزتامات �ري املقيدة �ىل البيا�ت املالية ا�ي �سري يف اجتاه مزتايد.

 الرد

 .يةس�ياسة تنفيذوضع  جيري �الياً �ارية، ؤأنه  ا�ولية للقطاع العاممن املعايري احملاسبية  39املعيار ذ�رت الويبو أٔن معلية حتليل 

 6 رمق التوصية

ٕالدارة ٔأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية ٔأكرث اس�هتدافًا من ٔأ�ل توس�يع نطاق نظام الهاي ليشمل الب�ان النامية ؤأقل الب�ان لميكن 
الهاي �ىل نطاق ٔأوسع وحنو ٔأفضل". وميكن ٔأن �شمل منوًا عن طريق اس�ت�دام خمصصات املزيانية من ٔأ�ل "اس�ت�دام نظام 

، وٕاجراء دراسات اس�تقصائية ، �سليط الضوء �ىل مواطن قوته من �الل ا��اية�سرتاتيجية، من مضن ما �شمل
 ، وتوثيق �قرتا�ات/ا�ٓراء املقدمة من العمالء.الس�ت�الص أٓراء معالءه �شأٔن �دماته �ىل ٔأساس منتظم

 الرد

 لتوصية.ا الويبوقبلت 

 7 رمق التوصية

ٔأن تنظر يف وضع ٔأهداف ٔأكرث واقعية، مع مرا�اة العوامل اخلار�ة عن س�يطرهتا، حىت ميكن السعي ٕاىل حتقيقها �ىل لٕالدارة ميكن 
 حنو استبايق نظرًا للقيود احلالية اخلاصة �ملوارد.

 الرد

 التوصية. الويبوقبلت 

 8 رمق التوصية

دة لتكو�ن الكفاءات �الل الثنائية ف� يتعلق بنظام الهاي ومن ٔأ�ل ٔأحصاب  لٕالدارة ميكن ٔأن تنظر يف وضع خطة معل ُم�د�
 املصاحل ا�ٓخر�ن من �الل تالمحها مع خطة الويبو لتكو�ن الكفاءات اليت تزتامن مع مزيانية الثنائية.

 الرد

 التوصية.ويبو قبلت ال

 9 رمق التوصية

ن تنظر يف وضع ٕاطار زمين لفحص الطلبات ومعاجلهتا من ِقبل املكتب ا�ويل لتحقيق مزيد من املساء� ميكن لٕالدارة أٔ  ٔأوًال.
 والرس�ة يف النظام.

وميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف إالنفاذ الفعيل ٔ�حاكم الت�يل عن الطلبات من ٔأ�ل تفادي ٕاهدار املوارد والوقت يف طلبات  �نيًا.
 �ري �ادة.
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 الرد

 .نيلتوصيتا الويبوقبلت 

 10 رمق التوصية

ميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف إالشارة ٕاىل مسأٔ� رفض املاكتب الوطنية للتسجيالت ا�ولية �ىل ٔأهنا �شلك خطرًا يف مجملها،  ٔأوًال.
 نظرًا لتأٔثريها احملمتل �ىل مسعة نظام الهاي ومسعة املنظمة ٔأيضًا.

دقيق واستبايق يف هذا أ�مر عن طريق ٕارشاك مجيع ٔأحصاب املصاحل وميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف �ضطالع بدور  �نيًا.
 �شلك بنّاء، ٔ�ن لها دورًا حمدودًا يف تقليل العدد املزتايد من �االت الرفض اليت �ستند ٕاىل ٔأس�باب موضوعية.

 الرد

 .نيالتوصيت الويبوقبلت 

 11 رمق التوصية

ملوارد عن طريق ختصيص مزيد من املوارد للنفقات �ري املتعلقة ميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف معاجلة �ختالل يف ختصيص ا
 �ملوظفني مبا يف ذ� النفقات املتص� بتكنولوجيا املعلومات والرتوجي وإال�الم والتثقيف واالتصال واملساعي القانونية.

 الرد

 التوصية. الويبوقبلت 

 12 رمق التوصية

ية قاب� للتنفيذ يف وقت مبكر جلعل نظام الهاي مكتفيًا ذاتيًا وللتغلب �ىل ميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف وضع اسرتاتيج  ٔأوًال.
 العجز املتكرر.

وميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف تقدمي اقرتاح يف مجعية احتاد الهاي يدعو ٕاىل ٕا�ادة النظر يف هيلك الرسوم احلايل بصورة  �نيًا.
  الحتاد الهاي.دورية، مع ٕاد�ال تغيريات تدرجيية لتحقيق �كتفاء ا�ايت

 الرد

 التوصيتني. الويبوقبلت 

 13 رمق التوصية

ميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف وضع خطة شام� �شأٔن �سرتاتيجيات القصرية أ��ل واملتوسطة أ��ل والطوي� أ��ل ٕالدارة 
 املوارد البرشية لنظام الهاي استنادًا ٕاىل حتليل مناسب للثغرات وتوقع للمتطلبات.

 الرد

 التوصية.ويبو القبلت 
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 14 رمق التوصية

ميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية طوي� أ��ل لتكنولوجيا املعلومات �شمل التحسينات الالزمة مثل ز�دة در�ة ا�قة 
يف ضوء متطلبات  )،DIRISٔأن تعيد النظر يف مدى مالءمة نظام معلومات جسالت التصاممي ا�ولية (والصيانة. ورمبا جيدر هبا 

 املس�ت�دم املعارص.

 الرد

 التوصية. الويبوقبلت 

 15 رمق التوصية

دة خلدمة العمالء مدعومة بنظام ٕالكرتوين �شأٔن تعقيبات  ميكن لٕالدارة ٔأن تنظر يف اس�تكشاف ٕاماكنيات تطو�ر اسرتاتيجية ُم�د�
لٕالدارة ٔأن تنظر يف ٕاجراء اس�تقصاءات منتظمة للعمالء،  اجلودة لتلبية احتيا�ات نظام الهاي. وٕاىل ٔأن يمت تطو�ر النظام، ميكن

 كام ُذ�ر يف ميثاق �دمة العمالء، ملواص� حتسني �دماهتا.

 الرد

 التوصية. الويبوقبلت 

 16 رمق التوصية

�كون اس�تثناءات ميكن للويبو ٔأن تُعّ�ل بتعديل التعممي إالداري ودليل املشرت�ت ٕالدراج املدة الزمنية القصوى يف احلاالت اليت 
من العطاءات التنافس�ية. واحلا�ة ٕاىل مزيد من ا�متديدات جيب ٔأن �ستند ٕاىل اس�تعراض مناسب للسوق. وميكن للويبو ٔأيضًا 

 ٔأن تنظر يف ال�س توصيات جلنة اس�تعراض العقود قبل موافقة مسؤول املشرت�ت.

 الرد

الن وذ�رت الويبو ٔأن  املقرت�ة �لفعل.قبلت الويبو التوصية ٔ�هنا ت�ىش مع التعديالت  التعممي إالداري ودليل املشرت�ت س�ُيعد�
 يةا� السوق حسب احلد �د� س�نوات س�تُ  5أ�حاكم ذات الص� اليت توحض ٔأن الفرتة الزمنية القصوى اليت تصل ٕاىل  ٕالدراج

تبذل العناية الواجبة املشرت�ت والسفر س ة ٔأن شعبالويبو  ت، ٔأوحضف� خيص ا�متديدات أ�خرى. و ةجتاهات التكنولوجي�و
اس�تعراض النظام املايل املُنقح . وبعد ات ٔأم الا�متديد هتربر هذ يةجتاهات التكنولوج �و يةظروف السوق اللت�ديد ما ٕاذا اكنت 

جلنة اس�تعراض العقود مشورة  املشرت�ت والسفر تلمتس شعبةسوف ، والحئته والتعممي إالداري الالحق ودليل املشرت�ت
 .2017د�سمرب  31حبلول  ذ�فرنك سو�رسي. ومن املقرر ٕاجناز  150 000�شأٔن إالجراءات البدي� اليت تت�اوز 

 17 رمق التوصية

التعديالت املد�� �ىل العقود جيب ٔأن ت�ىش �ىل حنو صارم مع طلبات تقدمي العروض و�ريها من رشوط العطاء دون منح 
 كة بعيهنا، مع ضامن وجود رشوط ؤأحاكم مو�دة، ال س�� ف� يتعلق �ٔ�سعار.مزية ٕاىل ٔأي رش 

 الرد

للمامرسات  ٕاماكنية تعديل أ�سعار (وفقاً ذ�رت الويبو ٔأن �� . ووافقت الويبو �ىل مبدٔأ ا�متسك �رشوط طلب تقدمي العروض
 املتبادل.، وذ� رهنًا �التفاق الزناهة والشفافية ، لكام اكن ذ� مناس�بًا، يف و�ئق العطاءات لضامنسوف تُدَرجالسوقية) 

 .2017سبمترب  30�� حبلول  وفقاً عطاءات ث مناذج الد� حتُ وف سو 
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 18 رمق التوصية

ميكن للويبو ٔأن تعدل التعم�ت إالدارية ودليل املشرت�ت لت�دد ٔأقىص مدة للعقد مع الضام�ت الرضورية الالزمة للنظر يف 
 �س�تعراض.ا�متديد بعد 

 الرد

ومن املقرر ٔأن �كمتل معي� مراجعة التعممي  قبلت الويبو التوصية وذ�رت ٔأن هذه املامرسة قد وضعت �لفعل موضع التنفيذ.
 .2017د�سمرب  31إالداري ودليل املشرت�ت حبلول 

 19 رمق التوصية

ٕادراج بنود �شأٔن �دم التنازل عن احلقوق، والبطالن  ميكن للويبو ٔأن �راجع الرشوط العامة/اخلاصة احلالية للعقد ؤأن تنظر يف
 اجلزيئ، واملعام� أ�كرث ر�اية، ومعل أ�طفال، و�س�تغالل اجلنيس، و�حتيال ٔأو الفساد.

 الرد

ر تنظٔأن راجعة الرشوط العامة لعقود الويبو ٔأو أ�حاكم اخلاصة �لعقود، و ٔأن تقوم شعبة املشرت�ت والسفر مب�ىل الويبو وافقت 
تناقش ت وس�  يف ٕادراج البنود املقرت�ة يف هذه الو�ئق، �لتشاور مع مكتب املستشار القانوين ومع مرا�اة بيئة ا�اطر يف الويبو.

من ٔأ�ل مراجعة الرشوط العامة للعقود  2017ٔأكتو�ر  31حبلول شرت�ت والسفر مع مكتب املستشار القانوين شعبة امل 
 للتوصية. وفقاً 

 20 رمق التوصية

ميكن لشعبة املشرت�ت والسفر ٔأن تتفاوض وتتفق �ىل معايري ٔأداء مناس�بة يف الوقت ا�ي �ُسمح فيه �لعقد، وينبغي  ٔأوًال.
 ٔأن �كون هذه التدابري واحضة مجليع املعنيني، ٕاىل �انب �لزتام �لتحسني املس�متر.

ريمه من املسؤولني املشاركني يف ٕادارة العقود بعد منحها مبا وميكن للويبو ٔأن �كفل متتع مد�ري الربامج/ مد�ري العقود و� �نيًا.
 �كفي من السلطة والتدريب �متكيهنم من ٔأداء ٔأدوارمه بفعالية.

دميكن ٔأيضًا ٔأن �كون ٔأداء  �لثًا. �ن جزءًا ال يتجزٔأ من تقيمي ا�اطر والتخطيط للطوارئ من ٔأ�ل ضامن معاجلة املش�ت املُوّرِ
�الوة �ىل ٔأن إالنذار املبكر بأٔداء املورد س�يتيح للمنظمة الوقت الالزم ٕال�داد �لول توريد بدي� ووضع يف املر�� أ�وىل. 

 خطط للطوارئ �ىل حنو فعال.

 الرد

ٔأفضل املامرسات اليت ستُنف�ذ يف غضون االثين عرش شهرًا القادمة للمورد�ن  التوصية يهسلّمت الويبو بأٔن  ٔأوًال.
الت�ذ�ر من ٔأن مؤرش أ�داء الرئييس حيتاج يف بعض احلاالت ٕاىل ٕا�ادة النظر فيه �ىل مدى فرتة �سرتاتيجيني فقط، مع 

 شهرًا): 18ٕاىل  12العقد. ؤأضافت الويبو ٔأنه ميكن معاجلة النقاط التالية يف املس�تقبل القريب (من 

ه طوال فرتة العقد. وسوف ٕادراج مؤرش أ�داء الرئييس يف عقود املورد�ن �سرتاتيجيني، مع ٕاماكنية مراجعت -
 31ومن املقرر �نهتاء من مراجعة دليل الويبو للمشرت�ت حبلول  ينعكس هذا يف دليل الويبو للمشرت�ت.

 .2017 د�سمرب
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د�ن "�سرتاتيجيني" يف دليل الويبو للمشرت�ت. - ومن املقرر �نهتاء من مراجعة دليل  ٕادراج تعريف ٔأفضل للُموّرِ
 .2017د�سمرب  31حبلول  الويبو للمشرت�ت

وضع مبادئ توجهيية �شأٔن ٕادارة العقود، وينبغي ٔأن �ش�متل هذه املبادئ ٔأيضًا �ىل مفهوم إالنذار املبكر يف �ا�  -
 .2017ٔأكتو�ر  31ومن املقرر ٔأن تُنرش املبادئ التوجهيية �ىل ش�بكة الويبو ا�ا�لية حبلول  ضعف/قصور أ�داء.

ص ملد�ر العقود وموظفي املشرت�ت تقدمي  2017يف �ام  ا بدٔأتالتوصية، وذ�رت ٔأهنوافقت الويبو �ىل  .�نياً  تدريب ُمخص�
د�ن.  .2018ومن املقرر ٔأن �كمتل التدريب اخلاص ٕ�دارة العقود حبلول الربع أ�ول من �ام  �شأٔن ٕادارة ٔأداء املُوّرِ

مة ٕاىل مد�ري العقود، وسُرياَجع �الل خطط  ذ�رت الويبو أٔن هذا املبدٔأ أ�سايس س�ُيدرج يف التوجهيات .�لثاً  املُقد�
 .2017يف د�سمرب  املشرت�ت

 21 رمق التوصية

ميكن تعز�ز ٕادارة ا�اطر ٕ�دراج تدابري التخفيف من خماطر حمددة بعد تصنيف ا�اطر وتقيميها و�رتيهبا حسب أ�ولوية. وميكن 
من دليل الويبو  30و 29نظام ٕادارة ا�اطر املؤسس�ية وفقًا للفقرتني مواءمة ا�اطر مع متطلبات لك �ر�مج ٔأو شعبة يف 

 للمشرت�ت.

 الرد

وافقت الويبو �ىل التوصية من حيث املبدٔأ، وذ�رت ٔأنه س�يجري اس�تعراض دليل املشرت�ت لضامن توافق التوجهيات الواردة 
 .2017د�سمرب  31مراجعة دليل املشرت�ت حبلول  ومن املقرر �نهتاء من فيه مع س�ياسة وٕاطار ٕادارة ا�اطر يف الويبو.

 22 رمق التوصية

يف �ا� تعدد املورد�ن الناجتني من عطاء وا�د، ميكن للويبو ٔأن تنظر يف �س�تفادة من املفاوضات عن طريق اس�تغالل املعايري 
 التقنية/الت�ارية من ٔأ�ل اس�تفادة الويبو من أ�سعار أ�كرث تنافس�ية.

 الرد

يبو �ىل التوصية، ٔ�هنا �لفعل جزء من ممارسات الرشاء احلالية، وذ�رت ٔأهنا ستنعكس يف دليل الويبو املُنق�ح وافقت الو 
 .2017د�سمرب  31ومن املقرر �نهتاء من مراجعة دليل الويبو للمشرت�ت حبلول  للمشرت�ت.

 23 رمق التوصية

ءات الرشاء اليت يلزم توثيقها �ىل النحو املنصوص �ليه يف النظام ميكن للويبو ٔأن حتدد بوضوح يف دليل املشرت�ت ش�ىت ٕاجرا
 املايل والحئته.

 الرد

 31ومن املقرر �نهتاء من مراجعة دليل املشرت�ت حبلول  بعد ٔأن قبلت الويبو اقرتاح التحسني، وافقت �ىل التوصية.
 .2017 د�سمرب
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 24 رمق التوصية

املرتمجني ٔأكرث متثيًال ليعرب عن القدرة التقنية ملقديم العطاءات يف وقت تقيمي العطاءات، مع ميكن للويبو ٔأن تنظر يف جعل تقيمي 
 مرا�اة عوامل ٔأخرى، مهنا التلكفة التشغيلية الختبار مزيد من املرتمجني.

 الرد

د �ري القادر�ن �ىل ٔأداء العمل. �ختبارات ٔأمرًا �اسامً يف التصفية، مما ٔأثبت فعاليته الكبرية يف استبعا عتربذ�رت الويبو ٔأهنا ت 
ذ� �الل فرتة التقيمي. ومع ذ�، حيدث وٕاخضاع الرشاكت ٔ�عباء معل ٔأكرب هو الطريقة ا�ٔكرث فعالية لتقيمي الرشاكت بعمق، و 

 .)2017(حبلول د�سمرب  تُعيد النظر يف هنج �ختبار ليكون ٔأكرث متثيالً ذ�رت الويبو ٔأهنا سوف 

 

  



WO/PBC/27/3 
61 
 

 2016 لية لس�نةبيان الرقابة ا�ا� 

 نطاق املسؤولية

 منظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ووفقًا ملا ٔأس�ند ٕاّيل من مسؤولية وخباصة مبوجبل ل  اً �ام اً بصفيت مد�ر  ٔأتوىل،
 إالبقاء �ىل نظام رقابة مالية دا�لية يضمن ما ييل: ،(د) من النظام املايل والحئته8-5 املادة

 مجيع ٔأموال املنظمة ومواردها املالية أ�خرى، وحفظها والترصف فهيا؛ظامية معليات قبض ن "1"
ٔأو مع أ�غراض  ،اليت تقّرها امجلعية العامة ،اتفاق �لزتامات والنفقات مع �ع�دات ٔأو أ�حاكم املالية أ�خرىو  "2"

 ؛است�نية حمددةوالقوا�د املتعلقة بصناديق 
 ًا فعاًال واقتصادً�.اس�ت�دام موارد املنظمة اس�ت�دامو  "3"

 الغرض من نظام الرقابة ا�ا�لية

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

مة لت�ديد ا�اطر الرئيس�ية وتقيمي طبيعهتا ومداها وٕادارهتا �  .بطريقة اقتصاديةوفعالية و  كفاءةُمصم�

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

 أ�صول،صون و  كفاءهتاو  العمليات فعالية •
 وموثوقية التقار�ر املالية، •
 .قةطب� والقوا�د املُ مواد و�متثال لل •

 هو نة، بلد س�ياسة ٔأو ٕاجراء يُت��ذ يف مواعيد معيّ ، �ىل املس�توى التشغييل، جمرّ يعد� ال  و�� فٕان نظام الويبو للرقابة ا�ا�لية
 الرقابة ا�ا�لية لضامن حتقيق أ�هداف املذ�ورة أٓنفًا. معلياتيُضطلع به �ىل مجيع مس�تو�ت املنظمة من �الل راء مس�متر جإ 

�رخي حىت و  2016 د�سمرب 31�ىل الس�نة املنهتية يف  ،أٓنفاً  كام يه ُمبي�نة ،الويبو للرقابة ا�ا�لية معلياتوينطبق بياين هذا عن 
 .2016 اع�د بيا�ت املنظمة املالية لس�نة

 ٕادارة ا�اطر وٕاطار الرقابة

أ�دجمت ٕادارة ا�اطر ٕادما�ًا اكمًال يف خطط العمل اخلاصة �لثنائية والس�نة، ؤأدمج ٕاطار ٕادارة ا�اطر والضوابط ا�ا�لية 
ويتضمن ا�ٓن  لك �ر�مج،اخلاصة � د ا�اطر بوضوح يف وثيقة الرب�مج واملزيانيةد� وحتُ ٕادما�ًا �مًا يف إالطار التنظميي للمنظمة. 

رتقبة �ىل حتقيق النتاجئ امل هالتطور هذه ا�اطر ؤأ�ر  ا�ول أ�عضاء اس�تعراضاً  �ىللك س�نتني عرض �مج ا�ي يُ تقر�ر ٔأداء الرب
م و  .للك �ر�مج عن بيئة  ، فضالً املنظمة بو�ه �امفظة خماطر حمخماطر الربامج/املنظمة احلامسة، و �شأٔن تقار�ر منتظمة تُقد�

 ا�ي ٔأ�رٔأسه. ين ٕ�دارة ا�اطرملعفريق الويبو إاىل ا�اطر العاملية 

والغرض من فريق ٕادارة ا�اطر هو �روجي ثقافة ٕادارة ا�اطر والشؤون املالية ٕادارة مسؤو� وفعا� يف الويبو واملوافقة �ىل 
رصد الوضع املايل للويبو وا�اطر الرئيس�ية اليت توا�ها املنظمة يف تنفيذ �هذا الفريق و اسرتاتيجية ٕادارة ا�اطر. ٕاذ �س�تعرض 

 قابلية حتمل ا�اطر التنظميية يك تنظر فيه ا�ول أ�عضاء.مناس�بًا لويقرتح الفريق مس�توى نتاجئها املرتقبة. 
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احلفاظ تعلقة بأٔمن املعلومات من �الل امل خماطرها  �شلك استبايق ، تد�ر الويبو ٔأيضاً بو�ه �ام ملنظمةاويف ٕاطار ٕادارة خماطر 
 ISO 27001شهادة شمل اليت تتحقق مهنا هيئات تصديق مس�تق�. و�  ISO/IEC 27001شهادة ٔأمن املعلومات �ىل  بن�اح
 قديمٔأمن مُ �شأٔن س�ياسة  تضعٕاىل ذ�، وُ  ضافةً إ . و مركز التحكمي والوساطةمجيع ٔأنظمة امللكية الفكرية العاملية و  �الياً 
�س�مترار جيري حيث  مقدمو اخلدمات اخلارجيون ا��ن يعاجلون معلومات الويبو، �شلكهامن ٔأ�ل ٕادارة ا�اطر اليت  ات،اخلدم

 ٕاىل ٕاهناء اخلدمة.ووصوًال من املشرت�ت بدءًا ن واخلدمات اخلارجي مومقداليت �شلكها تقيمي وٕادارة خماطر املعلومات 

ا�ا�لية،  املنظمة ضوابط�ريها من فعالية الضوابط املالية ا�ا�لية و �س�تعراض ا�امئ لمسؤولية فريق ٕادارة ا�اطر تحمل كام ي 
جري تقيمي ذايت وتصديق دا�يل واملوافقة �ليه. وقد أ�  هذا البيان �شأٔن الضوابط ا�ا�لية وٕادارة ا�اطرضمون واس�تعراض م

وتعز�ز الضام�ت اليت قد�ا  تدعمي�ىل ذ� تقر�ر، وقد سا�د املشمو� �ل  احلالية لفرتةمن ٔأ�ل الضوابط �ىل مس�توى الكيان ل
 .يمتثيل إالدار ا� التوقيع �ىل خطا�ت  عندموظفو الويبو الرئيس�يون 

ث متاماً  التنظميياملنظمة طار ٔأن إ واملتابعة املناس�بة لضامن  املس�متروقد ٔأسفر �س�تعراض  احتيا�ات املنظمة عن يليب و  ُم�د�
�نتظام جيري . و 2016احلا�ة �الل �ام الحئته حس�� دعت نظام املايل وال عن  ، فضالً ظفني والحئتهاملو تنقي�ات لنظام 

ٕالدارة املالية والتعاقد والسفر اخلاصة �ٕادارة ومراقبة العمليات إالدارية من ٔأ�ل اس�تعراض الس�ياسات وإالجراءات وحتد�هثا 
 .املوظفني والحئته والنظام املايل والحئتهنظام مع تامة واملوارد البرشية لضامن املواءمة ال 

ٕاىل  للمامرسات اجليدة واملعايري ا�ولية املنطبقة، استناداً  �ىل نطاق املنظمة، وفقاً حتيال وتو�د �ى الويبو ضوابط ملاكحفة �
 هفاشت واك  �حتيالملنع معليات مناس�بة . وتو�د يف املنظمة ٕاجراءات و حتيالخماطر �ٔأيضًا تقي�ت ا�اطر اليت �شمل 

 حتيال.ما ميثل ٕاطار الويبو الشامل ٕالدارة ماكحفة �وهو ، هومجع بيا�ت� و�س�ت�ابة 

. �ار�ً تنفيذها ، وال �زال 2015وافقت �لهيا امجلعيات يف �ام  اليت تنفيذ الس�ياسة اجلديدة لالست�رات، 2016يف �ام وبدٔأ 
است�ر ست�رات هذا العمل ؤأرشفت �ليه �الل الس�نة. ومت تعيني مستشاري واس�تعرضت اللجنة �ستشارية املعنية �ال

 .2016طوال �ام  معلها. وظل الوضع النقدي للويبو سل�ً  يف هذه اللجنة سا�دةمل مس�تقلني 

امللكف  حصول املسؤول الرفيع املس�توىالتنظميي ضوابط مناس�بة �ىل ٕاجراءات الرشاء، مبا يف ذ� اشرتاط الويبو ويضع ٕاطار 
مبا يت�ذ بدوره القرار ا�هنايئ �شأٔن ٕاجراءات الرشاء قبل ٔأن مشورة جلنة اس�تعراض �شأٔن القضا� ذات الص� �ىل ملشرت�ت �

. وجيري �نتظام اس�تعراض وحتديث الضوابط ا�ا�لية املتعلقة �ملشرت�ت حسب �قتضاء. ويف هذا يتفق مع أ�نظمة واللواحئ
 تعز�ز مدونة قوا�د سلوك املوظفني املشاركني يف ٕاجراءات الرشاء. 2016الصدد، جرى �الل �ام 

 اس�تعراض الفعالية

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

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

 ؛ا�ورية اليت يعقدها فريق إالدارة العليا

اخلطا�ت  ت�من خطا�ت ا�متثيل إالداري اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس�يون. وتقر�  ضامنؤأحصل �ىل  •
ٔأنظمة تعمل �شلك جيد وأٓلية للرقابة ا�ا�لية �ريم ٕاىل عرض �االت الغش وضع وصون  عن مبسؤوليهتم

 �ىل مس�توى الربامج؛، وذ� أأو اكتشافهو/وأ�خطاء الكربى 

 وفريق ٕادارة ا�اطر؛ •
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م ٕارشادات ونصاحئ تبقى طي الك�ن ٕاىل املنظمة ومرئيس مكتب و  • وظفهيا �شأٔن أ��القيات ا�ي يُقّدِ
أ��القيات ومعايري السلوك، ويتوىل ٕاذاكء الوعي �ٔ��القيات والسلو�يات املسؤو� يف التعامل مع إال�االت 

 ؛املصاحل تضارباملتعلقة مبزامع السلو�يات �ري أ��القية، مبا يف ذ� 

 تقي�هتا و�دماهتا �ستشارية، و�ىلاليت تقد�ا ا�ا�يل  ر التدقيقتقار� اليت ٔأعمتد �ىل الرقابة ا�ا�ليةوشعبة  •
التقار�ر معلومات مس�تق�  ت�ويه تقدم تقار�رها ٔأيضًا ٕاىل اللجنة �ستشارية املس�تق� للرقابة. وتتضمن 

 ؛وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ا�ا�لية وما �رتبط بذ� من �ام الرقابة إالدارية

ة التدقيق من �الل رصد ٕاصدار إالدارة، يف الوقت املناسب، لردود فعا� ومالمئة و�رشف اللجنة �ىل ٔأداء معلي •
�ىل توصيات التدقيق ورصد تنفيذ ت� التوصيات. ونتي�ة ٔ��شطة الرقابة، توحض اللجنة ل�ول أ�عضاء ا�ٓ�ر 

عند الرضورة. شدد �ىل مسائل معينة � املرتتبة �ىل توصيات مراجع احلسا�ت ومالحظاته عند �قتضاء، و 
وٕاىل  جلنة الرب�مج واملزيانيةا�ول أ�عضاء �نتظام �ىل معلها وتقدم تقار�ر س�نوية ٕاىل اللجنة تُطلع ت� ؤأ�ريًا 

 امجلعية العامة،

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

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

 ومالحظات الهيئات إالدارية. •

 اخلامتة

مث� ال  ومن –مهنا ٕاماكنية الت�ايل �لهيا  –�ىل نقائص ، ٔأ� اكن مس�توى إالحاكم يف تصمميها، تنطويٕان الرقابة ا�ا�لية الفعا�
 .معقوال ضام�سوى  توفرٔأن  اميكهن

 الظروف. تغّري  �سببفعالية الرقابة ا�ا�لية مع مرور الوقت  ختتلفذ�، قد  فضًال عنو 

من أ�مور البالغة  ٔأن �كون "�نطباع السائد" رسا� واحضة مفادها ٔأن الرقابة ا�ا�لية الصارمة ،�اماً  ٔأمضُن، بصفيت مد�راً و 
س�مترار ��الل العام، وبضامن قد يُالحظ موطن ضعف يف الضوابط ا�ا�لية أ�مهية �لنس�بة للمنظمة ؤأ� ُملزم �لتصدي ٔ�ي 

 ا�ا�لية. حتسني نظام الضوابطيف 

، ٔأنه ال تو�د مواطن ضعف جوهرية من شأٔهنا ٔأن متنع وما ورد ٕاّيل من معلومات �لمي ٔأس�تنتج، �ىل �د وبناًء �ىل ما تقدم
مسائل �رزة يلزم ذ�رها يف هذه  بتحفظ �شأٔن بيا�ت املنظمة املالية، والمراجع احلسا�ت اخلار� من تقدمي رٔأي �ري مشفوع 

 .2016 د�سمرب 31س�نة املنهتية يف ال  ف� خيصالوثيقة 

 
 فرا�سس غري

 املد�ر العام
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