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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 14 :أأغسطس 2017

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السابعة واخلمسون

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

من اإعداد مراجع احلساابت اخلاريج
 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل "تقرير مراجع احلساابت اخلاريج" (الوثيقة  )WO/PBC/27/3وهو مطروح عىل جلنة
الويبو للربانمج واملزيانية (اللجنة) يف دورهتا السابعة والعرشين (من  11اإىل  15سبمترب .)2017
 .2وسرتد أأية قرارات للجنة بشأأن تكل الوثيقة يف "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية"
(الوثيقة .)A/57/5
[تيل ذكل الوثيقة ]WO/PBC/27/3

A

WO/PBC/27/3

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 28 :يوليو 2017

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة السابعة والعشرون

جنيف ،من  11اإىل  15سبمترب 2017
تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

من اإعداد مراجع احلساابت اخلاريج
.1

تش متل هذه الوثيقة عىل العنارص التالية:
" "1تقرير مراجِ ع احلساابت املس تقل اذلي حيتوي عىل ر أأي مراجع احلساابت اخلاريج بشأأن البياانت املالية
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس نة املنهتية يف  31ديسمرب 2016؛
" "2وتقرير مراجِ ع احلساابت اخلاريج للس نة املالية  2016املُقدَّم اإىل سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني
طول") .ويتضمن هذا التقرير توصيات مراجع
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو (املعروف أأيض ًا ابمس "التقرير امل ُ َّ
احلساابت اخلاريج الناجتة عن املراجعات الثالث اليت ُأجريت خالل الثنائية 17/2016؛
" "3وردود من أأمانة الويبو عىل توصيات مراجع احلساابت اخلاريج؛
" "4وبيان الويبو للرقابة ادلاخلية ،بتوقيع املدير العام.

.2

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

 .3أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية امجلعية
العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول ا ألعضاء يف
الويبو ابلإحاطة عل ًم بتقرير مراجع احلساابت
اخلاريج (الوثيقة .)WO/PBC/27/3
[ييل ذكل تقرير مراجع احلساابت اخلاريج]
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تقرير مراجع احلساابت املس تقل
اإىل
امجلعية العامة
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
الرأأي
لقد راجعنا البياانت املالية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،اليت تش متل عىل بيان الوضع املايل (البيان ا ألول) يف 31
ديسمرب  ،2016وبيان ا ألداء املايل (البيان الثاين) ،وبيان التغريات يف صايف ا ألصول (البيان الثالث) ،وبيان التدفقات النقدية
(البيان الرابع) ،وبيان املقارنة بني املزيانية واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) للس نة املنهتية يف ذكل التارخي ،ومالحظات عىل
البياانت املالية مبا يف ذكل الس ياسات احملاسبية املهمة.
ونرى أأن البياانت املالية املرفقة تعرض الوضع املايل للويبو يف  31ديسمرب  2016و أأداءها املايل وتدفقاهتا النقدية للس نة املنهتة يف
ذكل التارخي عرض ًا نزهي ًا من مجيع النوايح اجلوهرية وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
ا ألسا اذلي استند اإليه الرأأي
راجعنا احلساابت وفق ًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت .ومسؤولياتنا مبوجب هذه املعايري ُم َّ
وّضة يف تقريران يف القسم املعنون
"مسؤوليات مراجع احلساابت عن مراجعة البياانت املالية" .وحنن مس تقلون عن الويبو وفق ًا للمتطلبات ا ألخالقية ذات الصةل
مبراجعتنا للبياانت املالية ،وقد أأدَّينا مسؤولياتنا ا ألخالقية ا ألخرى وفق ًا لهذه املتطلبات .ونعتقد أأن ما حصلنا عليه من أأدةل
تدقيقية ٍ
ومناسب ألن يكون أأساس ًا يستند اإليه ر أأينا.
اكف
ٍ
معلومات أأخرى غري البياانت املالية وتقرير مراجع احلساابت بشأأهنا
اإن الإدارة مسؤوةل عن املعلومات ا ألخرى .وتش متل هذه املعلومات ا ألخرى عىل املعلومات الواردة يف التقرير املايل الس نوي
للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  ،2016ولكهنا ل تشمل البياانت املالية وتقرير مراجع احلساابت بشأأهنا.
ور أأينا يف البياانت املالية ل يشمل املعلومات ا ألخرى ،ول ن ُعرب عن أأي شلك من أأشاكل الاس تتاا التأأكيدي بشأأن هذه
املعلومات ا ألخرى.
وفامي يتعلق مبراجعتنا للبياانت املالية ،فاإن مسؤوليتنا تمتثل يف قراءة املعلومات ا ألخرى ،ومن َّمث النظر فامي اإذا اكنت هذه
املعلومات ا ألخرى ل تتفق من حيث اجلوهر مع البياانت املالية أأو ما اإذا اكنت معرفانا اليت توصلنا اإلهيا من املراجعة أأو غريها
تبدو خاطئة من حيث اجلوهر .وإاذا اس تتاجنا ،استناد ًا اإىل ما مقنا به من معل ،أأن هناك خطأأ جوهر ًاي يف هذه املعلومات
ا ألخرى ،فاإننا ُمطالبون ابلإبالغ عن ذكل .وليس دلينا ما نبلغ عنه يف هذا الصدد.
مسؤوليات الإدارة واملسؤولني عن احلومكة عن البياانت املالية
اإن الإدارة مسؤوةل عن اإعداد البياانت املالية وعرضها عرض ًا نزهي ًا ،وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،وعن الرقابة
ادلاخلية اليت تقرر الإدارة أأهنا رضورية للمتكني من اإعداد بياانت مالية خالية من ا ألخطاء اجلوهرية ،سواء الناجتة عن الغش أأو
اخلطأأ غري املقصود.
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وعند اإعداد البياانت املالية ،تكون الإدارة مسؤوةل عن تقيمي قدرة الويبو عىل الاس مترار مكتشأأة عامةل ،والإفصاح – حسب
الاقاضاء – عن ا ألمور املتعلقة ابلس مترار يف العمل ،واس تخدام احملاس بة عىل أأسا الاس مترار يف العمل ما مل تكن الإدارة إاما
تعزتم تصفية الويبو أأو وقف معلياهتا ،وإاما أأنه مل يبق أأماهما أأي بديل واقعي أخر.
ويتوىل املسؤولون عن احلومكة مسؤولية ا إلرشاف عىل معلية اإعداد تقارير الويبو املالية.
مسؤوليات مراجع احلساابت عن مراجعة البياانت املالية
تمتثل أأهدافنا يف التوصل اإىل تأأكيد معقول بشأأن خلو البياانت املالية كلك أأو عدم خلوها من ا ألخطاء اجلوهرية ،سواء الناجتة
عن الغش أأو اخلطأأ غري املقصود ،وإاصدار تقرير مراجع حساابت يتضمن ر أأينا .ويُعد التأأكيد املعقول مس توى عالي ًا من التأأكيد،
ولكنه ليس ضم ًان بأأن مراجعة احلساابت اليت جرت وفق ًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت س تكتشف دامئ ًا أأي خطأأ جوهري
موجود .فميكن أأن تتشأأ ا ألخطاء عن الغش أأو الغلط غري املقصود ،وتُعترب ا ألخطاء جوهري ًة اإذا اكن من املتوقع يف حدود املعقول
بناء عىل هذه البياانت املالية.
أأن تؤثر ،منفرد ًة أأو عىل وجه الإجمل ،يف القرارات الاقاصادية اليت يتخذها املس تخدمون ً
وكجزء من مراجعة احلساابت وفق ًا للمعايري ادلولية ،منار احلمك املهين وحنافظ عىل الشك املهين طوال معلية املراجعة .ونقوم
أأيض ًا مبا ييل:


حتديد وتقيمي خماطر وجود أأخطاء جوهرية يف البياانت املالية ،سواء بسبب الغش أأو اخلطأأ غري املقصود ،وتصممي وتنفيذ
اإجراءات مراجعة تس تجيب لتكل اخملاطر ،والتوصل اإىل أأدةل تدقيقية اكفية ومناس ٍبة ألن تكون أأساس ًا يستند اإليه ر أأينا.
وعدم اكتشاف خطأأ جوهري انمج عن الغش أأعىل خطر ًا من عدم اكتشاف خطأأ جوهري انمج عن غلط غري مقصود،
ألن الغش قد ينطوي عىل تواطؤ أأو تزوير أأو اإغفال مقصود أأو حتريف أأو جتاوز لرقابة داخلية.



فهم الرقابة ادلاخلية املتعلقة مبراجعة احلساابت من أأجل تصممي اإجراءات مراجعة مالمئة للظروف ،وليس لغرض اإبداء
ر أأي بشأأن فعالية الرقابة ادلاخلية يف الويبو.



تقيمي مدى مالءمة الس ياسات احملاسبية املس تخدمة ،ومدى معقولية التقديرات احملاسبية ومعليات ا إلفصاح ذات الصةل
اليت قامت به ا إلدارة.
اس تتاا مدى مالءمة اس تخدام ا إلدارة ملبد أأ احملاس بة عىل أأسا اس مترار العمل ،واس تتاا ما اإذا اكن يوجد شك
جوهري يتعلق بأأحداث أأو ظروف قد تثري شكواكً كبرية بشأأن قدرة الويبو عىل الاس مترار مكتشأأة عامةل استناد ًا اإىل
ا ألدةل التدقيقية اليت مت احلصول علهيا .وإاذا خلصنا اإىل وجود شك جوهري ،فاإننا مطالبون بلفت الانتااه يف تقرير مراجع
احلساابت اإىل معليات ا إلفصاح ذات الصةل املوجودة يف البياانت املالية ،أأو بتعديل ر أأينا اإذا اكنت معليات الإفصاح غري
اكفية .وتستند اس تتااجاتنا اإىل ا ألدةل التدقيقية اليت مت احلصول علهيا حىت اترخي تقرير مراجع احلساابت .ولكن ا ألحداث
أأو الظروف املس تقالية رمبا تتسبب يف توقف الويبو عن الاس مترار مكتشأأة عامةل.



تقيمي العرض الإجميل للبياانت املالية وهيلكها ومضموهنا ،مبا يف ذكل معليات ا إلفصاح ،وما اإذا اكنت البياانت املالية ثمثل
املعامالت وا ألحداث ا ألساس ية بطريقة حتقق العرض الزنيه أأم ل.



ونتواصل مع املسؤولني عن احلومكة فامي يتعلق بأأمور عديدة ،مهنا :نطاق معلية املراجعة املقرر وتوقيهتا ونتائها املهمة ،مبا يف ذكل
أأي أأوجه قصور جوهرية يف الرقابة ادلاخلية حنددها يف أأثناء مراجعتنا للحساابت.
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الإبالغ عن املتطلبات القانونية والتنظميية ا ألخرى
عالوة عىل ما تقدَّم ،نرى أأن معامالت الويبو اليت اطلعنا علهيا أأو اليت حفصناها يف اإطار مراجعتنا للحساابت تتفق ،من مجيع
النوايح املهمة ،مع نظام الويبو املايل ولحئته وس نده الترشيعي.
ووفق ًا للمدة  10-8من نظام الويبو املايل ولحئته ،أأصدران أأيض ًا تقرير ًا مطو ًل بشأأن مراجعتنا حلساابت الويبو.

[التوقيع]
شايش اكنت شريما
املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند
مراجع احلساابت اخلاريج
نيودلهيي ،الهند
 19يونيو 2017
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مكاب
املراقب املايل
ومراجع احلساابت العام
للهند
هتدف مراجعتنا اإىل توفري ضمانت مس تقةل وإاضافة قمية
اإىل اإدارة املنظمة العاملية للملكية الفكرية من خالل تقدمي
توصيات بنّاءة

تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
املُقدَّم اإىل سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني
للجمعية العامة
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
عن الس نة املالية 2016

ملزيد من املعلومات يرىج التصال ابلس يد:
ك .إا  .سوبرامانيان
املدير العام (العالقات ادلولية)
مكاب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند
9, Deen Dayal Upadhyay Marg
New Delhi, India - 110124
الربيد الإلكرتوينsubramanianKS@cag.gov.in :
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ملخص معيل
 .1يعرض هذا التقرير ما توصل اإليه املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند من نتاجئ هممة بعد مراجعة حساابت
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) للس نة املالية  .2016واش متلت املراجعة عىل مراجعة بياانت الويبو املالية ،ومراجعة أأداء
نظام لهاي ،ومراجعة اماثال اخلدمات التعاقدية ا ألخرى.
 .2واكنت مراجعة البياانت املالية هتدف اإىل اإبداء ر أأي بشأأن بياانت الويبو املالية للس نة املنهتية يف  31ديسمرب .2016
واكن الهدف من مراجعة ا ألداء هو تقيمي مدى مالءمة ا ألنظمة والعمليات يف نظام لهاي لتحقيق الهدف املمتثل يف تقدمي
خدمات عاملية من الطراز ا ألول يف جمال امللكية الفكرية لعمالء النظام فامي يتعلق بقطاع العالمات والتصاممي .و ُأجريت مراجعة
الاماثال لتقيمي ما اإذا اكنت أأنشطة املشرتايت فامي خيص اخلدمات التعاقدية ا ألخرى قد ن ُ ِفّذت وفق ًا لس ياسة الويبو للمشرتايت
والإجراءات املعمول هبا ووفق ًا ملمرسات الرشاء اجليدة.
بناء عىل مراجعتنا للحساابت ،نرى أأن البياانت املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب  2016تعرض وضع الويبو
 .3و ً
املايل يف  31ديسمرب  2016و أأداءها املايل خالل الفرتة من  1يناير  2016اإىل  31ديسمرب  2016عرض ًا نزهي ًا من مجيع النوايح
اجلوهرية .وذلكل أأدْل ْينا بر أأ ٍي غري مشفوع بتحفظ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2016
الإدارة املالية
 .4حققت الويبو يف عام  2016فائض ًا بلغ  32مليون فرنك سويرسي ،ابخنفاض نسباه  3.8يف املائة مقا نر ًة بفائض
عام  .2015وسامه احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (احتاد معاهدة الرباءات) بتس بة  114يف املائة من الفائض يف
عام  78( 2016يف املائة يف عام  .)2015ومن َّمث فاإن مقدار الفائض/العجز يف الويبو اكن يتأأثر بصورة رئيس ية ابلفائض/العجز
يف أأداء معاهدة الرباءات.
 .5وزاد مجموع اإيرادات الويبو بتس بة  1.5يف املائة من  381.94مليون فرنك سويرسي يف س نة  2015اإىل  387.71مليون
فرنك سويرسي يف س نة  .2016واكن احتاد معاهدة الرباءات أأكرب مصدر ل إاليرادات خالل عام  ،2016اإذ بلغت نسباه 75.5
يف املائة من مجموع الإيرادات .وارتفعت الإيرادات املتأأتية من احتاد معاهدة الرباءات يف عام  2016بتس بة  5.8يف املائة مقا نر ًة
بعام .2015
 .6ويف عام  ،2016بلغت النفقات يف الويبو  355.71مليون فرنك سويرسي ،وارتفعت بتس بة  2يف املائة مقا نر ًة مبجموع
نفقات عام  2015البالغة  348.67مليون فرنك سويرسي .ونظراً اإىل طبيعة العمل اذلي اضطلعت به املنظمة ،اكنت نفقات
املوظفني أأكرب نفقات املنظمة يف عام  ،2016اإذ بلغت  224.35مليون فرنك سويرسي ،مبا نسباه  63.1يف املائة من مجموع
النفقات .وزادت نفقات املوظفني يف عام  2016بتس بة  3.7يف املائة مقا نر ًة بنفقات املوظفني يف عام .2015
 .7ويف  31ديسمرب  ،2016بلغ صايف أأصول املنظمة  311.28مليون فرنك سويرسي ،وبلغ مجموع أأصولها  1027.23مليون
فرنك سويرسي ،وبلغ مجموع اخلصوم  715.95مليون فرنك سويرسي .وارتفع صايف ا ألصول اإىل  311.28مليون فرنك سويرسي
يف هناية عام  2016مقابل  279.06مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  ،2015وذكل يف املقام ا ألول نتيجة للفائض البالغ 32
مليون فرنك سويرسي يف عام .2016
الشؤون املالية
 .8ثمثل الس يوةل الاسرتاتيجية (الطويةل ا ألجل) ،وفق ًا لس ياسة الويبو بشأأن الاستامثرات ،ا ألموال اخملصصة للمتويل
املس تقايل خلصوم اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة ،مبا يف ذكل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة .ويف 31
ديسمرب  ،2016بلغ مجموع رصيد هذه ا ألموال  108.6مليون فرنك سويرسي ما بني س يوةل وما يعادلها ( 96.1مليون فرنك
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سويرسي) واستامثرات ( 12.5مليون فرنك سويرسي) .و ألن الس يوةل الاسرتاتيجية ُت َّصص لمتويل الزتامات التأأمني الصحي
بعد انهتاء اخلدمة ،ومن َّمث فهيي ُمقيَّدة الاس تخدام ،فينبغي ذكرها مضن الس يوةل امل ُقيَّدة ،كم حدث يف الس نة السابقة .وذلكل
أأوصينا بأأن تُص ِنّف الويبو الس يوةل الاسرتاتيجية مضن الس يوةل امل ُقيَّدة وما يعادلها.
السلف املس تحقة اليت دُفعت اإىل املوظفني من أأجل املن التعلميية وقدرها  4.96مليون فرنك سويرسي
 .9وعند مراجعة ُّ
يف هناية ديسمرب  ،2016لحظنا أأن  112أألف فرنك سويرسي اكنت مس تحقة السداد لأكرث من س نة ،رمغ أأن مجيع املوظفني
اكنوا ُمطالبني بتقدمي مطالبة التسوية الهنائية يف غضون أأربعة أأشهر عقب انهتاء العام ادلرايس أأو انهتاء ادلراسة اإذا اكن انهتاؤها
يس بق انهتاء العام ادلرايس .فأأوصينا بأأن تتخذ الويبو اإجراءات مناس بة لتسوية/اسرتداد ُسلف املوظفني املس تحقة املُقدمة من
أأجل املن التعلميية يف غضون الوقت املقرر.
 .10ووفق ًا لس ياسات الويبو احملاسبية املهمة ،تُقيَّد املعدات بوصفها أأصو ًل اإذا اكنت تلكفة الوحدة الواحدة مهنا تساوي 5000
فرنك سويرسي أأو أأكرث .ولحظنا أأن  27أأص ًال من ا ألصول املدرجة مضن ا ألاثث اكنت تلكفة الوحدة الواحدة مهنا أأقل من احلد
البالغ  5000فرنك سويرسي ،ورمغ ذكل ظلّت هذه ا ألصول تُقيَّد بوصفها أأصو ًل اثبت ًة بقمية دفرتية اإجملية تبلغ  48 274فرناكً
سويرس ًاي منذ عام  2011وابإهالك ترامكي يبلغ  35 214فرناكً سويرس ًاي يف  31ديسمرب  .2016فأأوصينا بأأن ُت ِفّض الويبو قمية
مجيع هذه ا ألصول ابلاكمل ،مبا يامتىش مع الس ياسة احملاسبية.
 .11ويف  31ديسمرب  ،2016اكن الزتام املنفعة احملددة للويبو يبلغ  320.89مليون فرنك سويرسي جتاه التأأمني الصحي بعد
انهتاء اخلدمة .ومع ذكل ،مت قيد اخلصم مببلغ  154.35مليون فرنك سويرسي فقط ،مما ترك مالغ ًا غري ُمقيّد قدره  166.54مليون
فرنك سويرسي .ونظر ًا لكرب اخلصم غري املُقيّد ،ل بد من اتاذ اإجراء يف أأقرب وقت ممكن لصياغة س ياسة من أأجل تنفيذ املعيار
رمق  39من املعايري احملاس بة ادلولية للقطاع العام ( )IPSAS 39اذلي س يحل حمل املعيار احلايل رمق  .25وحنن نقدر اخلطوات
اليت اتذهتا الويبو لتنفيذ املعيار  39اجلديد ،ونشجع الويبو عىل تطبيق هذا املعيار عىل البياانت املالية الس نوية للفرتة اليت تبد أأ
من  1يناير .2017
نظام لهاي
 .12اإن هدف توس يع نطاق نظام لهاي ليشمل  58طرف ًا ماعاقد ًا يف وثيقة جنيف مل يتحقق اإل جزئي ًا ،بأأن مشل نظام لهاي
 51طرف ًا ماعاقد ًا حبلول أأكتوبر  .2016فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف اتباع اسرتاتيجية أأكرث اس هتداف ًا لتوس يع نطاق نظام لهاي
ليشمل البدلان النامية وأأقل البدلان منواً عن طريق اس تخدام خمصصات املزيانية من أأجل "اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق
أأوسع وبشلك أأفضل".
 .13ولحظنا أأنه من بني مؤرشات ا ألداء الس بعة للثنائية  ،15/2014مل تتحقق ا ألهداف احملددة املتعلقة بثالثة مؤرشات
أأداء .فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع أأهداف أأكرث واقعية ،مع مراعاة العوامل اخلارجة عن س يطرهتا ،حىت ميكن السعي اإىل
حتقيقها عىل حنو استاايق.
خصص لتكوين
 .14ومل يوجد أأي نشاط لبعض ماادرات تكوين الكفاءات املتعلقة بنظام لهاي .ونرى أأن وجود برانمج ُم َّ
الكفاءات يف نظام لهاي من شأأنه أأن يُ ِّقدم قمية أأكرب لبعض فئات أأحصاب املصاحل .وذلكل أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع
خطة معل ُمح َّددة لتكوين الكفاءات خالل الثنائية فامي يتعلق بنظام لهاي ومن أأجل أأحصاب املصاحل الخرين من خالل
تالمحها مع خطة الويبو لتكوين الكفاءات.
 .15ومل تقدم الالحئة التنفيذية املشرتكة أأي اإطار زمين لالنهتاء من حفص الطلبات .ولحظنا أأن معاجلة الطلبات الصحيحة يف
عام  2015قد اس تغرقت وقا ًا أأطول مقارنة ابلس نة السابقة .وذلكل أأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اإطار زمين لفحص الطلبات
ومعاجلهتا ،فض ًال عن الإنفاذ الفعيل ألحاكم التخيل عن الطلبات ،لزايدة املساءةل ورسعة الاس تجابة يف النظام.
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 .16وزاد عدد حالت رفض طلبات التسجيل ادلويل زايد ًة كبري ًة يف عام  .2016ويف حني أأن مسأأةل اتاذ اإجراءات يف
الوقت املناسب بشأأن قرارات الرفض الواردة قد ُأشري اإلهيا يف جسل اخملاطر عىل أأهنا أأحد جمالت اخملاطر ،فاإن املسأأةل كلك ،مع
ما يصاحهبا من خطر عىل مسعة املنظمة ،اإذا مس لها أأن تس متر دون رادع ،مل ي ُرش اإلهيا عىل أأهنا خطر .وذلكل أأوصينا بأأن تنظر
الإدارة يف الإشارة اإىل مسأأةل حالت الرفض من جانب املاكتب الوطنية عىل أأهنا خطر يف مجملها ،نظراً لتأأثريها احملمتل عىل مسعة
نظام لهاي واملنظمة.
 .17وعىل الرمغ من وجود جعز كبري يف الإيرادات عىل مر الس نني ،فاإن هيلك الرسوم مل يُعدَّل منذ أأكرث من  20عام ًا .فأأوصينا
بأأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية قابةل للتنفيذ يف وقت ماكر من أأجل جعل نظام لهاي مكافي ًا ذاتي ًا ،وبأأن تنظر أأيض ًا يف
تقدمي اقرتاح يف مجعية احتاد لهاي لإعادة النظر يف هيلك الرسوم احلايل بصورة دورية.
 .18ولحظنا أأن نظام لهاي مل يقم بأأي اقرتاح توظيف شامل يُ ِ ّ
وض املتطلبات يف الرتبة الفنية والوظائف العامة يف
الس نوات امخلس ا ألخرية .فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع خطة شامةل فامي يتعلق ابلسرتاتيجيات القصرية ا ألجل واملتوسطة
ا ألجل والطويةل ا ألجل لإدارة املوارد البرشية لنظام لهاي استناد ًا إاىل حتليل مناسب للثغرات وتوقع للمتطلبات.
 .19ولحظنا أأن أأهداف مرشوع حتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات مل تتحقق ،حىت بعد مرور مثاين س نوات عىل بدء
املرشوع .فأأوصينا بأأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية طويةل ا ألجل بشأأن تكنولوجيا املعلومات تشمل التحسينات الالزمة
مثل زايدة درجة ادلقة والصيانة.
اخلدمات التعاقدية الأخرى
 .20يف حاةل اإجراءات الرشاء البديةل ،لحظنا أأن الاس تثناءات املتكررة رمبا أأسفرت عن وضع اضطرت فيه الويبو اإىل أأن
تس متر يف التعامل مع امل ُ ِّورد نفسه دون أأن جتين مثار املنافسة يف السوق .وبناء عىل ذكل ،ل بد من زايدة تعزيز أأحاكم التعماميت
الإدارية ودليل املشرتايت من خالل فرض فرتة زمنية قصوى لالس تثناءات يلزم بعدها اس تعراض الاس تثناءات يف مجملها مع
مراعاة توفر املشرتايت يف السوق ورشوطها .وذلكل أأوصينا بأأن تُع ّجل الويبو بتعديل التعممي الإداري ودليل املشرتايت لإدرا
الفرتة الزمنية القصوى يف احلالت اليت تكون اس تثناءات من املناقصات التنافس ية .واحلاجة اإىل مزيد من المتديدات جيب أأن
تستند اإىل اس تعراض مناسب للسوق.
 .21ولحظنا أأنه رمغ جتديد العقود لفرتة أأخرى ،فاإن السعر املس تحق لثالثة من املتعاقدين قد ّ
تغري حنو ا ألعىل ،وهو ما مل
يُذكر يف طلب تقدمي العروض ويف العقود املوقعة مع املتعاقدين .ومع أأننا نقدر الظروف الاس تثنائية لهذه احلاةل ابذلات ،فاإننا نرى
أأنه جيب المتسك برشوط العطاء السابقة ،مبا يف ذكل طلب تقدمي العروض ،عند اإجراء تعديالت عىل العقود .وذلكل أأوصينا
بأأن تكون التعديالت املدخةل عىل العقود املربمة مامتش ية عىل حنو صارم مع طلبات تقدمي العروض وغريها من رشوط العطاء
دون من مزية اإىل أأي رشكة بعيهنا ،مع ضمن وجود رشوط وأأحاكم موحدة ،ل س امي فامي يتعلق اب ألسعار.
 .22ويف دراسة ملقارنة الرشوط العامة لعقود الويبو ابلرشوط العامة لعقود ا ألمم املتحدة وغريها من واكلت ا ألمم املتحدة،
لحظنا أأن بعض ا ألحاكم املشرتكة مل تكن موجودة يف الرشوط العامة لعقود الويبو .فأأوصينا بأأن تُراجع الويبو الرشوط
العامة/اخلاصة احلالية للعقود وأأن تنظر يف اإدرا بنود بشأأن عدم التنازل عن احلقوق ،والبطالن اجلزيئ ،واملعامةل الأكرث رعاية،
ومعل ا ألطفال ،والاس تغالل اجلتيس ،والاحايال أأو الفساد.
 .23ولحظنا ،عند اس تعراض خطة املشرتايت لعام  ،2016أأن اس تعراضات املتابعة ُأجريت مخلسة ومخسني ُم ّورد ًا من بني
 105موردين اسرتاتيجيني ،ومخلسة من أأصل  144حاةل من املوردين غري الاسرتاتيجيني وغري احلرجني .ولحظنا أأنه عىل الرمغ
من حتديد مؤرشات ا ألداء الرئيس ية للعقود ،فاإن هذه املؤرشات مل ت ُس تخدم عىل حنو فعال يف وقت جتديد العقود لتقيمي أأداء
امل ُ ِّوردين .كم أأن أأسلوب تقيمي أأداء امل ُ ّوردين من خالل بطاقات ا ألداء أأو منوذ جتديد العقد مل يكن قو ًاي مبا يكفي لستيعاب
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معايري ا ألداء احملددة .فأأوصينا بأأن تتفاوض الويبو وتتفق عىل معايري أأداء مناس بة يف وقت اإبرام العقد ،اإىل جانب الالزتام
ابلتحسني املس متر .وميكن أأيض ًا أأن يكون أأداء امل ُ ِّوردين جزءاً ل يتجزأأ من تقيمي اخملاطر والتخطيط للطوارئ من أأجل ضمن
معاجلة املشالكت يف املرحةل ا ألولية.
 .24وفامي خيص اإدارة اخملاطر ،لحظنا أأن جسل اخملاطر رمغ أأنه مشل جمالت واسعة ،فاإن اخملاطر احملددة اليت تشمل ش ىت
مراحل الرشاء وإادارة العقود مل تُس َّجل من خالل السجل .ومل يكن هناك دليل عىل رمس خريطة بش ىت احاياجات ا ألعمل للك
شعبة داخلية أأو قطاع داخيلُ ،مصنَّف ًة حسب ا ألولوية أأو مس توى اخملاطر ،أأو وضع خطة معل مرتبطة بلك عقد قامئ ُأبرم وفق ًا
ذلكل عىل مدى الس نتني املقالتني ،عىل أأسا ماجدد .وذلكل أأوصينا برضورة تعزيز اإدارة اخملاطر ابإدرا تدابري التخفيف من
خماطر حمددة بعد تصنيف اخملاطر وتقيميها وترتيهبا حسب ا ألولوية .وميكن مواءمة اخملاطر مع ماطلبات لك برانمج أأو شعبة يف
نظام اإدارة اخملاطر املؤسس ية.
 .25ولحظنا أأنه يف حالت من عقود ماعددة نتيج ًة لعطاء واحد ،يوجد جمال لإجراء مزيد من املفاوضات مع ُمقديم
العروض ذوي املعايري التقنية املنخفضة ومعايري التلكفة املالية املرتفعة .فأأوصينا يف حاةل تعدد املوردين الناجتني من معلية
عطاءات واحدة بأأن تنظر الويبو يف الاس تفادة من املفاوضات عن طريق اس تغالل املعايري التقنية/التجارية من أأجل اس تفادة
الويبو من ا ألسعار الأكرث تنافس ية.
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مقدمة
نطاق املراجعة وهنجها
.1

ُأس ِندت اإىل املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند همم ُة مراجعة حساابت املنظمة العاملية للملكية الفكرية
بناء عىل موافقة امجلعية العامة للويبو يف دورهتا ا ألربعني (العادية
(الويبو) للس نوات املالية من  2012اإىل ً 2017
العرشين) اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من  26سبمترب اإىل  5أأكتوبر ُ .2011وحيدَّد نطاق املراجعة وفق ًا للمدة
 10-8من النظام املايل واملبادئ الواردة يف مرفق ذكل النظام.

.2

وقد ُأج ِريت مراجعة حساابت الس نة املالية  2016وفق ًا خلطة مراجعة ُو ِضعت عىل أأسا حتليل أأجريناه خملاطر
الويبو .واش متل معلنا عىل مراجعة بياانت الويبو املالية ،ومراجعة نظام لهاي ،ومراجعة اخلدمات التعاقدية
ا ألخرى .واع ُت ِمد عىل أأعمل املراجعة ادلاخلية للحساابت ،لكم لزم ا ألمر ،اعامتد ًا همني ًا.

.3

ون ُو ِقش مع الإدارة ما أأسفرت عنه هذه املراجعات من نتاجئ هممة ،و ُأحيلت بعد ذكل اإلهيم من خالل الرسائل
امل ُ َّ
وَّجة اإىل الإدارة .ويرد يف هذا التقرير أأمه هذه النتاجئ ،بعد جتميعها بشلك مناسب.

معايري مراجعة احلساابت
.4

ُأج ِريت مراجعة احلساابت وفق ًا للمعايري ادلولية ملراجعة احلساابت الصادرة عن الاحتاد ادلويل للمحاس بني ،واليت
اعمتدها فريق املراجعني اخلارجيني حلساابت ا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية،
ومعايري مراجعة احلساابت للمنظمة ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت ،واملادة  10-8من نظام الويبو
املايل ،والاخاصاصات الإضافية اليت تنظم مراجعة حساابت الويبو عىل النحو امل ُ َّبني يف مرفق النظام املايل.

الإدارة املالية
.5

اش متلت مراجعتنا للحساابت عىل مراجعة للبياانت املالية ،من أأجل التأأكد من عدم وجود أأخطاء جوهرية ،ومن
استيفاء ماطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وقد اعمتدت الويبو املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام
يف س نة  ،2010واعمتدت املعايري رمق  28و 29و 30من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املتعلقة اب ألدوات
املالية خالل عام .2013

ر أأي مراجع احلساابت يف البياانت املالية لعام 2016
.6

إان َّين ُملكَّف ،طبق ًا لخاصاصات مراجع احلساابت اخلاريج ،ابإبداء الر أأي يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية
املنهتية يف  31ديسمرب  .2016ومل تكشف مراجع ُة البياانت املالية للفرتة املالية  2016عن أأي مواطن ضعف أأو
بناء عىل ذكل ،أأ ُ
بديت ر أأ ًاي
أأخطاء أأعتربها جوهري ًة فامي يتعلق بدقة البياانت املالية كلك ومدى اكامتلها وحصهتا .و ً
ظ يف بياانت الويبو املالية للفرتة املالية املنهتية يف  31ديسمرب .2016
غري مشفوع بتحف ٍ

املؤرشات املالية الرئيس ية
.7

فامي ييل املؤرشات املالية الرئيس ية اجلديرة ابهامتم ادلول ا ألعضاء:

الفائض/العجز التشغييل
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.8

اإن الفائض أأو العجز هو الفرق بني اإيرادات الويبو ونفقاهتا خالل الس نة .ويف عام  ،2016حققت الويبو فائض ًا
قدره  32مليون فرنك سويرسي ،ابخنفاض نسباه  3.8يف املائة مقا نر ًة بفائض عام  ،2015وابخنفاض نسباه
 13.5يف املائة مقا نر ًة بفائض عام .2014
الفائض خالل الس نوات الثالث املاضية

38
37

37

36
35
34
33

الفائض بماليين الفرنكات السويسرية

33

32

32

31
30
29
2014

.9

2015

2016

ووجدان أأن اخنفاض ا ألداء املايل يف عام  2016مقا نر ًة بعام  2015اكن يُعزى يف املقام ا ألول اإىل زايدة
قدرها  8.09مليون فرنك سويرسي يف نفقات املوظفني .واكن التحسن يف الإيرادات مقارنة بعام  2015يُعزى يف
املقام ا ألول اإىل أأنشطة احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت بلغت نسبهتا  75.5يف املائة من إاجميل اإيرادات
الويبو يف عام .2016

التحليل حبسب لك قطاع
 .10فامي ييل الإيرادات والنفقات والفائض/العجز يف خمتلف القطاعات:1

(املبالغ بألف الفرناكت السويرسية)

 1تُعرض تقارير القطاعات يف شلك ِ ّيبني ش ىت الاحتادات والقطاعات اليت تتأألف مهنا الويبو.
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عام 2016
الاحتادات امل ُ َّموةل احتاد معاهدة التعاون احتاد مدريد
القطاع
أ
من الاشرتااكت بشأن الرباءات
61 187
292 862
18 115
الإيرادات
61 204
256 349
17 574
النفقات
1736 513
الفائض/العجز 541
عام 2015
71 010
276 781
18 803
الإيرادات
62 811
250 945
17 107
النفقات
8 199
25 836
الفائض/العجز 1 696
عام 2014
57 285
281 318
18 817
الإيرادات
57 330
242 133
17 560
النفقات
4539 185
الفائض/العجز 1 257
عام 2013
58 456
261 181
19 277
الإيرادات
59 749
242 349
19 068
النفقات
1 29318 832
الفائض/العجز 209
عام 2012
54 329
253 183
18 631
الإيرادات
56 159
232 104
18 414
النفقات
1 83021 079
الفائض/العجز 217

احتاد لهاي
5 635
10 509
4 874-

احتاد لش بونة حساابت
خاصة
8 841
1 073
8 841
1 236
0
163-

5 034
7 011
1 977-

1 102
1 586
484-

9 213
9 213
0

3 927
7 322
3 395-

764
792
28-

8 069
8 069
0

4 531
7 603
3 072-

1 308
852
456

6 858
6 858
0

3 442
6 854
3 412-

390
734
344-

7 021
7 021
0

 .11ولحظنا أأن احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكن القطاع الوحيد ،ما خال الاحتادات امل ُ َّموةل من
الاشرتااكت ،اذلي حقق فائض ًا يف عام  ،2016مقا نر ًة ابلفائض املُحقق يف قطاعني (هم احتاد معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات واحتاد مدريد) يف عام  .2015وفض ًال عن ذكل ،زاد العجز يف احتاد لهاي أأكرث من الضعف
خالل عام  2016مقا نر ًة بعام .2015
 .12واكن احتاد لش بونة ،خالل الس نوات امخلس املاضية ،قد تكاد جعز ًا لك س نة ما عدا س نة  .2013وبلغ جعزه
الرتامكي  1.17مليون فرنك سويرسي يف  31ديسمرب  .2016ويف عام  ،2015قررت امجلعية العامة للويبو أأن
يعمتد احتاد لش بونة مجيع التدابري املمكنة ملنع العجز املتوقع يف الثنائية  .17/2016ووفق ًا للمدة  "3")3(11من
اتفاق لش بونة ،حصلت الويبو عىل اإعاانت (تربعات) ُمقدَّمة اإىل احتاد لش بونة زادت قميهتا عىل مليون فرنك
سويرسي .ومن هذه الإعاانت ،مت اس تالم مالغ  392أألف فرنك سويرسي حىت  31ديسمرب  2016ومت
احتسابه مكساهمت طوعية.
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الإيرادات
 .13يف عام  ،2016بلغ مجموع اإيرادات الويبو  387.71مليون فرنك سويرسي ،بزايدة قدرها  5.77مليون فرنك
سويرسي ( 1.5يف املائة) مقا نر ًة مبجموع اإيرادات عام  2015البالغ  381.94مليون فرنك سويرسي.
الإيرادات املتأأتية من احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مقا نر ًة ابلإيرادات ا ألخرى (مباليني الفرناكت السويرسية)
100%
83.81

90.43

88.86

105.16

80%

94.85

90%

70%
60%
إيرادات أخرى

50%
253.18

261.18

281.32

276.78

30%

292.86

40%

إيرادات من اتحاد المعاهدة

20%
10%
0%
2012

2013

2014

2015

2016

 .14واكن احتاد معاهدة الرباءات أأكرب مصدر ل إاليرادات خالل عام  ،2016اإذ بلغت نس بة اإيراداته  75.5يف املائة من
مجموع الإيرادات .وقد زادت الإيرادات املتأأتية من احتاد معاهدة الرباءات يف عام  2016بتس بة  5.8يف املائة
مقا نر ًة بعام  .2015ويف عام  ،2016اكن هناك  210 454متشور ًا مقابل  200 928متشور ًا يف عام .2015
 .15واكنت اإيرادات احتاد مدريد ثمثل اثين أأكرب مصدر لإيرادات املنظمة ،اإذ بلغت نسبهتا  15.8يف املائة من مجموع
الإيرادات .واخنفضت الإيرادات املتأأتية من نظام مدريد بتس بة  13.8يف املائة مقا نر ًة بعام  .2015وارتفعت
الإيرادات املتأأتية من احتاد لهاي يف عام  2016بتس بة  11.9يف املائة مقا نر ًة ابلعام السابق.
 .16وبلغت نس بة الإيرادات املتأأتية من الاحتادات امل ُموةل من الاشرتااكت وقدرها  18.12مليون فرنك
سويرسي  4.7يف املائة من مجموع الإيرادات ،يف حني بلغت نس بة الإيرادات املتأأتية من املساهمت الطوعية
املقدمة يف اإطار احلساابت اخلاصة وقدرها  8.84مليون فرنك سويرسي  2.3يف املائة من مجموع الإيرادات.
النفقات
 .17ترد يف اجلدول التايل تفاصيل نفقات الويبو خالل العامني املاضيني:

(مباليني الفرناكت السويرسية)
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البنود
نفقات املوظفني
اخلدمات التعاقدية
مرصوفات التشغيل
السفر والتدريب واملن
الإهالك وتلكفة المتويل
مرصوفات أأخرى
اجملموع

2016
224.35
74.40
21.95
15.81
13.73
5.47
355.71

2015
216.26
72.09
21.20
17.39
14.16
7.56
348.66

 .18ويف عام  ،2016بلغت النفقات يف الويبو  355.71مليون فرنك سويرسي ،وارتفعت بتس بة  2يف املائة مقا نر ًة
مبجموع نفقات عام  2015البالغ  348.66مليون فرنك سويرسي.
 .19ونظر ًا اإىل طبيعة العمل اذلي اضطلعت به املنظمة ،اكنت نفقات املوظفني يه أأكرب مرصوفات املنظمة يف
عام  ،2016اإذ بلغت  224.35مليون فرنك سويرسي ،مبا نسباه  63.1يف املائة من مجموع املرصوفات .وزادت
نفقات املوظفني يف عام  2016مبقدار  8.09مليون فرنك سويرسي مقا نر ًة بنفقات املوظفني يف عام .2015
 .20وظلت اخلدمات التعاقدية اثين أأكرب مرصوفات الويبو يف عام  ،2016حيث بلغت  74.40مليون فرنك
سويرسي .بتس بة  20.9يف املائة من مجموع املرصوفات .وزادت مرصوفات اخلدمات التعاقدية بتس بة  3.2يف
املائة مقا نر ًة بعام .2015
 .21وبلغت مرصوفات التشغيل  21.95مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2016بتس بة  6.2يف املائة من مجموع
املرصوفات اليت تكادهتا الويبو .وزادت تاكليف التشغيل بتس بة  3.5يف املائة مقا نر ًة بعام .2015
 .22وبلغت النفقات اخلاصة ابلسفر والتدريب وا ِملن  15.81مليون فرنك سويرسي يف عام  ،2016بتس بة  4.4يف
املائة من مجموع النفقات .وقد اخنفضت هذه النفقات بتس بة  9.1يف املائة مقا نر ًة بعام .2015
الوضع املايل
 .23يف  31ديسمرب  ،2016بلغ صايف أأصول املنظمة  311.28مليون فرنك سويرسي ،وبلغ مجموع أأصولها 1027.23
مليون فرنك سويرسي ،وبلغ مجموع اخلصوم  715.95مليون فرنك سويرسي .وارتفع صايف ا ألصول اإىل 311.28
مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  2016مقا نر ًة مببلغ  279.06مليون فرنك سويرسي يف هناية عام ،2015
واكن ذكل يف املقام ا ألول نتيجة للفائض البالغ  32مليون فرنك سويرسي يف عام .2016
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وضع ا ألصول واخلصوم وصايف ا ألصول (مباليني الفرناكت السويرسية)
1200
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800
675.84

691.72

723.56

697.93

715.95

600

مجموع األصول
مجموع الخصوم

400
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أأداء املزيانية
 .24تع ُّد الويبو مزيانية للك ثنائية .ووافقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف  14أأكتوبر  2015عىل مزيانية الثنائية
 2017/2016وقدرها  707مليون فرنك سويرسي .وطبق ًا ملزيانية الثنائية  2017/2016اليت أأعدهتا الويبو وفق ًا
ملتطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،بلغ مجموع الإيرادات املقدَّر يف املزيانية  373.28مليون فرنك
سويرسي لعام  .2016وبلغ مجموع الإيرادات الفعيل  384.68مليون فرنك سويرسي أأي بزايدة قدرها 11.4
مليون فرنك سويرسي عىل املبلغ املقدَّر .أأما مجموع النفقات للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  2016فقد بلغ
 322.18مليون فرنك سويرسي ،أأي ابخنفاض قدره  28.19مليون فرنك سويرسي عن تقديرات املزيانية البالغة
 350.37مليون فرنك سويرسي.
حتسينات ُأدخلت عىل البياانت املالية لعام  2016نتيجة للمراجعة اخلارجية للحساابت
 .25اإننا نقدر اضطالع الإدارة بتغيريات/حتسينات يف البياانت املالية للس نة املنهتية يف  31ديسمرب  ،2016استناد ًا
اإىل مالحظات مراجع احلساابت اخلاريج .وترد هذه التغيريات فامي ييل:
" "1

املالحظة ُ :2ح ِّدثت الس ياسات احملاسبية املهمة ل إالشارة اإىل مهنجية تقيمي املتشورات اجملانية ،ومهنجية احملاس بة
عن الربجميات املعدة داخلي ًا ،واحملاس بة املتعلقة ابلرسوم الواردة مقابل خدمات التحكمي والوساطة.

" "2

عُ ِّدلت املالحظة  26اخلاصة اب ألدوات املالية لتحديث التصنيفات الئامتنية وا إلشارة املرجعية اإىل س ياسات اإدارة
خماطر تقلب أأسعار العمالت.

نتاجئ مراجعة احلساابت
الشؤون املالية
تصنيف الس يوةل وما يعادلها
 .26تُبني املالحظة  3من بياانت الويبو املالية يف  31ديسمرب  2016تصنيف الس يوةل وما يعادلها اإىل ثالث
مجموعات ،أأل ويه :س يوةل غري ُمقيّدة ،وس يوةل ُمقيّدة ،وس يوةل اسرتاتيجية .وثمثل الس يوةل الاسرتاتيجية
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خصصة للمتويل املس تقايل لاللزتامات
(الطويةل ا ألجل) ،وفق ًا لس ياسة الويبو بشأأن الاستامثرات ،ا ألموال امل ُ َّ
املتعلقة ابس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة ،مبا يف ذكل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة .ويف  31ديسمرب
 ،2016بلغ مجموع رصيد هذه ا ألموال  108.6مليون فرنك سويرسي ما بني س يوةل وما يعادلها ( 96.1مليون
فرنك سويرسي) واستامثرات ( 12.5مليون فرنك سويرسي).
 .27ولحظنا أأن الس يوةل الاسرتاتيجية خمصصة لمتويل الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،ومن َّمث فاإهنا ُمقيّدة
الاس تخدام .وبناء عىل ذكل ،يتاغي ذكرها مضن الس يوةل امل ُقيَّدة ،كم حدث يف الس نة السابقة.
 .28وذكرت الويبو أأن املعيار  2من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام يسم ابإدرا الس يوةل املقيّدة مضن الس يوةل
وما يعادلها .ونظر ًا اإىل طبيعة ترتياات الس يوةل الاسرتاتيجية ،مبا يف ذكل تصنيفها املنفصل وماطلبات الس يوةل
مبقاىض س ياسة املنظمة بشأأن الاستامثرات ،يُعترب من ا ألدق أأن يُفص عن ذكل كعنرص مس تقل من عنارص
الس يوةل أأو الاستامثرات ،ول يتاغي اإدرا الس يوةل الاسرتاتيجية مضن الس يوةل املقيّدة .ويسم الهنج احلايل
للويبو بتصنيف أأموالها الاسرتاتيجية تصنيف ًا دقيق ًا استناد ًا اإىل رشوط الاستامثرات املس تقالية اليت تعزتم القيام هبا
وفق ًا لس ياس هتا الاستامثرية و أأجل هذه الاستامثرات ،مع الإفصاح بدقة أأيض ًا عن طبيعة هذه ا ألموال والغرض
مهنا.
 .29ونرى أأن ا ألموال ما دامت قد ُخ ّصصت للمتويل املس تقايل لاللزتامات املتعلقة ابس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء
اخلدمة ،مبا يف ذكل التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،فاإهنا أأموال " ُمقيّدة" بطبيعهتا.
التوصية 1
ميكن للويبو أأن تُص ِنّف الس يوةل الاسرتاتيجية مضن الس يوةل امل ُقيدة وما يعادلها.
 .30فضّ لت الويبو الإبقاء عىل هنجها احلايل يف تصنيف ا ألصول.
سلفة املوظفني – ِمن التعلمي
 .31تنص املالحظة  5من البياانت املالية لعام  2016عىل أأن املوظفني ادلوليني ،خبالف أأولئك اذلين يعيشون يف
وطهنم ،مؤهلون للحصول عىل منحة تغطي  75يف املائة من تاكليف التعلمي ألطفاهلم املعالني حىت الس نة الرابعة
من دراسات ما بعد املرحةل الثانوية ولكن ليس ملا بعد هناية الس نة ادلراس ية اليت يبلغ فهيا الطفل سن اخلامسة
والعرشين .ووفق ًا للتعممي الإداري املؤرخ  26أأبريل  ،2016جيب أأن يقدم املوظفون مطالبهتم ابلتسوية الهنائية يف
غضون أأربعة أأشهر عقب انهتاء العام ادلرايس أأو انهتاء ادلراسة ،اإذا اكن انهتاؤها يس بق انهتاء العام ادلرايس.
 .32وعند مراجعة ال ُّسلف غري امل ُسدَّ دة اليت حصل علهيا املوظفون من أأجل ِمن التعلمي وقدرها  4.96مليون فرنك
سويرسي يف هناية ديسمرب  ،2016لحظنا أأن  112أألف فرنك سويرسي اكنت مس تحقة منذ أأكرث من س نة.
 .33وردّت الويبو بأأن هذه املسائل ل تزال معلقة ألن اإدارة املوارد البرشية تتاظر احلصول عىل معلومات من املوظفني
املعنيني .وفور اس تالم هذه املعلومات ،سيُسرتد املبلغ عن طريق اخلصم من راتب املوظف.
التوصية 2
نويص بأأن تتخذ الويبو اإجر ًاء مناس ب ًا لتسوية/اسرتداد ُسلف املوظفني غري املُسدَّدة اخلاصة مبِن التعلمي يف غضون الوقت املقرر.
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 .34وقالت الويبو التوصية ،وذكرت أأهنا حددت موعد ًا هنائي ًا هو  30يونيو  .2017ويف حاةل عدم اماثال املوظف،
سوف تُسرتد سلفة منحة التعلمي عىل النحو املوىص به.
قيد ا ألصول
 .35وفق ًا لس ياسات الويبو احملاسبية املهمة ،تُقيد املعدات (معدات التصالت وتكنولوجيا املعلومات ،واملركبات،
وا ألاثث واملفروشات) أكصل اإذا اكنت تلكفة الوحدة الواحدة مهنا  5000فرنك سويرسي أأو أأكرث؛ وعند حساب
معدل اس هتالك ا ألاثث واملفروشات يُعترب العمر الإنتايج  10س نوات.
 .36ولحظنا أأن  27أأص ًال من ا ألصول املدرجة مضن ا ألاثث اكنت تلكفة الوحدة الواحدة مهنا أأقل من احلد البالغ
 5000فرنك سويرسي ،ورمغ ذكل ظلّت هذه ا ألصول تُقيَّد بوصفها أأصو ًل اثبت ًة بقمية دفرتية اإجملية تبلغ
 48 274فرناكً سويرس ًاي منذ عام  2011وابإهالك ترامكي يبلغ  35 214فرناكً سويرس ًاي يف  31ديسمرب .2016
 .37واس مترار قيد ا ألصول اليت تقل عن احلد ا ألدىن البالغ  5000فرنك سويرسي واس هتالكها دون شطهبا ابلاكمل
يتناقض مع الس ياسة احملاسبية .ومن َّمث فاإن القمية ادلفرتية الصافية ملعدات الويبو ُماالغ فهيا مبقدار  13 060فرناكً
سويرس ًاي.
 .38وذكرت الويبو أأن التطبيق املرتقب للحد اجلديد بدء ًا من  1يناير  2011اكن يامتىش مع ماطلبات املعيار  3من
املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وعالوة عىل ذكل ،فاإن فوائد التغيري املطلوب ل تربرها تاكليفه.
 .39ونرى أأن احملاس بة املذكورة أأعاله مل تكن تامتىش مع ماطلبات املعيار  3من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام
اذلي ينص عىل أأن أأي تغيري يف الس ياسة احملاسبية جيب أأن يُطبَّق بأأثر رجعي اإل اإذا تعذر حتديد الاثر امل ُح َّددة
زمني ًا أأو ا ألثر الرتامكي للتغيري.
التوصية 3
نويص بأأن تُنقص ابلاكمل قمية مجيع ا ألصول اليت تقل عن احلد ا ألدىن البالغ  5000فرنك سويرسي ،اليت تظهر يف جسل
ا ألصول ،مبا يامتىش مع الس ياسة احملاسبية وماطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
 .40ووافقت الويبو عىل حتليل هذه ا ألصول كجزء من اس تعراض املعدات وا ألاثث لعام .2017
اإدارة ا ألصول
 .41لحظنا وجود تناقضات بسبب التحقق املادي من ا ألصول ويف وحدة اإدارة ا ألصول عىل النحو املبني يف الفقرات
التالية:
 .42نتيج ًة للتحقق املادي (نومفرب  ،)2016والتسوية الالحقة اليت أأجرهتا الويبوُ ،وجد  36بند ًا مفقود ًا .ولحظنا أأيض ًا
أأنه مل ُحي َّدث بعدُ موقع وامس أأمني احلفظ و /أأو املتسق املعين ابإ دارة املمتلاكت يف وحدة اإدارة ا ألصول .عالوة عىل
أأنه مل تكن توجد أأداة موثوقة لس تخبارات ا ألعمل يف وحدة اإدارة ا ألصول لإنشاء تقارير من أأجل تتاع ا ألصول
ورصدها.
 .43ومل تتطابق البياانت اليت قدمهتا شعبة البىن التحتية للمباين بشأأن املعدات املس تخدمة ( أأَّجزة الفاكس،
والطابعات ،ووحدة املعاجلة املركزية) يف  31ديسمرب  2016مع بياانت اجلدول الزمين للمعدات اخلاص
ابإدارة ا ألصول.
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 .44وذكرت الويبو ما ييل:


س ُتجرى مراجعة شامةل مجليع العنارص القدمية ،بغض النظر عن فئهتا ،يك تصب وحدة اإدارة ا ألصول خالية من أأي
عنارص غري مس تخدمة ،حبلول هناية الثنائية .17/2016



ويف حاةل عدم العثور عىل العنارص املفقودة قال الربع الثالث من عام  ،2017وعدم العثور علهيا يف حتقيقني ماديني
ماعاقاني عىل ا ألقل ،فس ُتعرض للشطب قال هناية عام  2017حبيث ميكن حينئذ تعديل دفاتر احلساابت وفق ًا ذلكل.



من املتوقع أأن يكمتل حبلول هناية عام  2017حتديث أأسمء أأمناء احلفظ واملتسق املعين ابإدارة املمتلاكت ابلتس بة اإىل مجيع
ا ألصول ،مبجرد حتديد حقل معني ل إالشارة اإىل املتسقني املعنيني ابإدارة املمتلاكت (عىل حنو منفصل عن احلقل احلايل
اخلاصة بأأمني احلفظ) يف وحدة اإدارة ا ألصول بنظام ا إلدارة املتاكمةل .وعالوة عىل ذكل ،س تكون املدخالت املنفصةل
ألمناء احلفظ واملتسقني املعنيني ابإدارة املمتلاكت أأساس ًا لنظام اس تعالم موثوق به من أأجل حتسني التتاع والرصد.

التوصية 4
نويص ابلنهتاء من مراجعة مجيع العنارص القدمية والعنارص املفقودة وتعديلها يف ادلفاتر حبلول هناية عام  .2017ونويص أأيض ًا
ابس تكمل معلية حتديث الوحدة من أأجل تقدمي مجيع التفاصيل وتوفري نظام اس تعالم موثوق به حبلول هناية عام .2017
 .45وقالت الويبو التوصية.

الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة
 .46ح َّدد املعيار  25من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام الطريقة احملاسبية لالس تحقاقات القصرية ا ألجل
واس تحقاقات ما بعد انهتاء اخلدمة .ويف يوليو  ،2016أأصدر جملس املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام املعيار
 ،39اذلي س يحل حمل املعيار  .25وس يلغي املعيار  39هنج املمرات ألغراض التقيمي .وقد ذكر جملس املعايري
احملاسبية ادلولية للقطاع العام أأنه جيب عىل أأي كيان أأن يطبق هذا املعيار عىل البياانت املالية الس نوية اليت
تشمل الفرتات اليت تبد أأ يف  1يناير  2018أأو بعده ،ومن احملبذ التبكري يف تطبيقه.
 .47ويقع عىل عاتق الويبو الزتام تعاقدي بتقدمي مس تحقات طبية بعد انهتاء اخلدمة ملوظفهيا يف شلك أأقساط تأأمني
من أأجل خطة التأأمني الطيب امجلاعي .ووفق ًا لنظام موظفي الويبو ولحئته ،تدفع املنظمة حص ًة بتس بة  65يف املائة
من قسط التأأمني الطيب الشهريُ .وحت َّدد القمية احلالية للزتامات املس تحقات الطبية بعد انهتاء اخلدمة ابس تخدام
أأسلوب حساب وحدات الاس تحقاق املتوقعة اذلي يشمل خصم التدفقات النقدية املس تقالية املقدرة ابس تخدام
معدل خصم .وطبق ًا للمعيار  25من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،تُط ِ ّبق الويبو هنج املمرات عىل معاجلهتا
احملاسبية لهذه املاكسب واخلسائر الاكتوارية ،مما يعين عدم قيدها فور ًا يف البياانت املالية.
 .48ويف  31ديسمرب  ،2016ح َّددت الويبو الزتامات اس تحقاقات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة مببلغ 320.89
مليون فرنك سويرسي .ولكن مل تُقيد الالزتامات اإل مببلغ  154.35مليون فرنك سويرسي فقط ،فابقى مالغ غري
مقيد قدره  166.54مليون فرنك سويرسي بزايدة قدرها  87.69مليون فرنك سويرسي مقارنة ابلس نة السابقة.
 .49ونظر ًا اإىل الالزتامات الكارية غري املقيدة اليت اكنت تسري يف اجتاه مزتايد ،مما س يكون هل أأثر مادي عىل البياانت
املالية ،ل بد من اتاذ اإجراءات يف أأقرب وقت ممكن لصياغة س ياسة لتنفيذ املعيار  39من املعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام.
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 .50وذكرت الويبو أأهنا عقب الانهتاء من ادلراسة الاكتوارية لعام  ،2016طلبت من خاريها الاكتواري اخلاريج
اإعداد حتليل بشأأن الاثر احملاسبية للمعيار  ،39وإالغاء هنج املمرات فامي يتعلق ابلتأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة.
وسوف يفرتض هذا التحليل أأن اترخي تنفيذ املعيار  39هو  1يناير .2017
 .51وحنن ن ُقدر اخلطوات اليت اتذهتا الويبو لتنفيذ املعيار  ،39وحن ّث الويبو عىل تطبيق هذا املعيار عىل البياانت
املالية الس نوية اليت تشمل الفرتة اليت تبد أأ من  1يناير .2017
التوصية 5
نويص بوضع س ياسة مناس بة بشأأن تنفيذ املعيار  39من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام وبتنفيذ هذه الس ياسة يف وقت
ماكر ،نظراً اإىل ا ألثر املادي لاللزتامات غري املقيدة عىل البياانت املالية اذلي يسري يف اجتاه مزتايد.
 .52وذكرت الويبو أأهنا بصدد حتليل أاثر املعيار  39من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام وصياغة س ياسة تنفيذه.

نظام لهاي
معلومات أأساس ية
 .53ينص اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ،املعروف أأيض ًا ابمس نظام لهاي ،عىل ألية
لتسجيل تصممي صناعي يف عدة بدلان بطلب واحد ،يُودع بلغة واحدة ،ومقابل دفع مجموعة واحدة من الرسوم.
ويوفر هذا النظام ،اذلي تديره الويبو ،وس يةل معلية لتسجيل ما يصل اإىل  100تصممي يف أأكرث من  65اإقلاميً من
خالل اإيداع طلب دويل واحد.
 .54ويتأألف اتفاق لهاي من ثالث معاهدات دولية ،لك معاهدة مهنا مس تقةل عن ا ألخرى ،أأل ويه :وثيقة لندن
لعام  ،1934ووثيقة لهاي لعام  ،1960ووثيقة جنيف لعام  .1999وجيوز ألي دوةل أأن تقرر أأن تصب طرف ًا
يف وثيقة واحدة فقط أأو وثيقاني ،أأو يف الواثئق الثالث مجيعها .وقد تطورت هذه الواثئق بغية زايدة توافق نظام
لهاي مع أأنظمة التسجيل املوجودة يف كثري من البدلان .وتمتتع أخر هذه الواثئق ،أأ ْي وثيقة جنيف لعام ،1999
بسمت توافقية كثرية ،مثل اإماكنية انضمم منظمت حكومية دولية أأيض ًا ،وليس ادلول حفسب ،وتأأجيل الترش ملدة
تصل اإىل  30شهر ًا ،وفرتة رفض تصل اإىل  12شهر ًا ،ومدة حمية تصل اإىل  15عام ًا ،اإخل .و ُأهنيت يف أأكتوبر
 2016أأقدم هذه الواثئق ،ويه وثيقة لندن لعام .1934
 .55ووفق ًا لوثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17/2016هتدف الويبو اإىل جعل نظام لهاي اخليار ا ألول للتسجيالت
اخلاصة ابلتصاممي الصناعية .ولتحقيق ذكل الهدف ،س ُت ّ ِعزز الويبو الوعي بنظام لهاي ،وسرتو لس تخدامه عىل
حسن ،يف الوقت نفسه ،اإدارته يف ظل زايدة التعقيد و أأعباء العمل .وسوف تُقام أأنشطة
حنو أأوسع و أأفضل ،وس ُت ِ ّ
ُم َّتسقة عىل ثالث جهبات :صورة النظام ،ونطاقه اجلغرايف ،وتطويره.

التخطيط وا ألداء
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
 .56اكنت املزيانية والنفقات الفعلية اخلاصة بنظام لهاي خالل الثنائية  15/2014كم ييل:

(بألف الفرناكت السويرسية)
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اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا
يف ذكل من ِقال البدلان النامية و أأقل البدلان منواً
حمس نة يف معليات نظام لهاي
اإنتاجية وجودة خدمات ّ
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد التحويالت
4 903
()%67
2 400
()%33
7 303

النفقات
4 510
()%65
2 399
()%35
6 909

ا ألرقام الواردة بني قوسني ثمثل التس بة املئوية فامي يتعلق مبجموع النفقات.

 .57يبلغ عدد ادلول ا ألعضاء يف الويبو حالي ًا  189دوةل ،ومل ينضم مهنا اإىل نظام لهاي حىت هناية عام  2015سوى
 65دوةل .ولحظنا أأن  67يف املائة من موارد املزيانية قد ُخ ّصصت من أأجل اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق
أأوسع وحنو أأفضل ،ورمغ ذكل اكن يوجد قصور يف حتقيق ا ألهداف الس نوية أأو أأهداف الثنائية من حيث عدد
الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي خالل الثنائية  .15/2014كم أأن أأغلب مس تخديم نظام لهاي مه
ا ألعضاء ا ألوروبيون –  36عضو ًا من أأورواب ،و 15عضو ًا من أأفريقيا ،و 11عضو ًا من أس يا ،وعضوين اثنني من
أأمرياك الشملية ،وعضو واحد من أأمرياك اجلنوبية .ولحظنا أأيض ًا ما ييل:


هدف توس يع نطاق النظام ليشمل  58طرف ًا ماعاقد ًا يف وثيقة جنيف مل يتحقق اإل جزئي ًا ،بأأن مشل النظام  51طرف ًا
ماعاقد ًا يف وثيقة جنيف حبلول أأكتوبر .2016



اكنت ل تزال توجد ثالثة أأطراف ماعاقدة من خار الاحتاد ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية غري ُملزمة اإل
بوثيقة  ،1960خالف ًا للهدف املمتثل يف عدم وجود أأي بدلان ُملزمة بوثيقة لهاي (لعام  )1960فقط خار الاحتاد
ا ألورويب أأو املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.
 .58ولحظنا أأن التحدايت الرئيس ية اليت ُذكر يف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل للفرتة  2015-2010أأهنا تواجه
نظام لهاي يه ما ييل "1" :تع ّذر عىل نظام لهاي أأن يس تقطب عضوية عاملية .واع ُتمدت وثيقة جنيف لعام
 1999لس تدراك ذكل النقص من خالل اإدخال عدد من السمت اليت تراعي الإجراءات الوطنية لعدد أأكرب من
توسع النطاق اجلغرايف لنظام لهاي ،فاإن عدد ًا من سمت وثيقة جنيف اليت
ا ألطراف املتعاقدة؛ " "2ومع ّ
ُأدخلت من أأجل استيعاب املمرسات الوطنية املتباينة ستنفَّذ ألول مرة .ومن َّمث ،س يصب الإجراء ادلويل أأكرث
تعقيد ًا ،مما قد يقلّل من اإقاال املس تخدمني عليه.
 .59وملواَّجة هذه التحدايت ،توخت اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل اسرتاتيجيات مثل اإجراء حتليل منتظم
لإحصاءات التصاممي بغية حتديد البدلان اليت س يتي انضمهما احملمتل فرص ًة لإفادة أأكرب عدد ممكن من املس تخدمني
احملمتلني احملليني وا ألجانب؛ والرتكزي عىل ا ألطراف املتعاقدة احملمتةل؛ وتبس يط نظام لهاي؛ ومواصةل تطوير الإطار
القانوين من أأجل ضمن أأن تظل الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية مامتش ية مع احاياجات
املس تخدمني؛ ومواصةل تعزيز الضمانت والاس تخبارات املض ّمنة يف نظام الإيداع الإلكرتوين؛ وتوس يع نطاق تقدمي
اخلدمات عرب الإنرتنت للتعويض عن التعقيد املزتايد النامج عن التوسع اجلغرايف.
 .60ووفق ًا ملصفوفة ا ألطراف املتعاقدة ،اليت أأعدهتا الإدارةُ ،وضع  21بدل ًا يف اجملموعة ا ألوىل (اليت ستنضم عىل ا ألرحج
يف غضون س نة أأو س نتني) و ُوضع  18بدل ًا يف اجملموعة الثانية (اليت من املتوقع أأن تنضم يف غضون فرتة ترتاوح
من ثالث اإىل مخس س نوات) لعام  .2015ومع ذكل ،مل ينضم سوى بدل واحد يف عام  2015من أأصل  21بدل ًا
يف اجملموعة ا ألوىل من املصفوفة .و أأشارت املصفوفة أأيض ًا اإىل أأن انضمم عدة بدلان ل يزال معلق ًا اإما ألهنا اكنت
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حتتا اإىل مشورة قانونية وإاما ألن الترشيعات اكنت يف طور الإعداد أأو اكنت توجد حاجة اإىل صياغة ترشيعات
مناس بة .ويف ضوء ذكل ،يبدو أأن من الصعب حتقيق هدف انضمم  60طرف ًا ماعاقد ًا اإىل وثيقة جنيف حبلول
هناية الثنائية .17/2016
 .61وذكرت الإدارة أأنه ابنضمم مجهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأصب نظام لهاي أأكرث جاذبية
ليس للمس تخدمني من خار أأورواب حفسب ،بل أأيض ًا دلوائر املس تخدمني اجلدد يف أأورواب محلاية تصامميهم يف
تكل البدلان .وركّز نظام لهاي عىل ا ألطراف املتعاقدة احملمتةل اليت من املرحج أأن حيث انضمهما اإىل وثيقة جنيف
عىل زايدة اس تخدام النظام أأو عىل زايدة عدد املنضمني اإليه .واكنت توجد معليات ترشيعية أأو دبلوماس ية
ملموسة هتدف اإىل انضمم مكبوداي والصني ومدغشقر والاحتاد الرويس وإارسائيل وكندا .و أأضافت الإدارة أأن كثري ًا
من التغيريات يف القواعد احلالية والالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت الإدارية والإيداع الإلكرتوين قد ُأدخلت
جلعل النظام قو ًاي جلذب أأطراف فاعةل جديدة ،مع مالحظة أأن التأأخري يف تنفيذ نظام معلومات جسالت التصاممي
ادلولية ( – )DIRISاملنصة املعلوماتية اجلديدة – اكن عقا ًة يف طريق التوسع.
 .62وحنن نقدر اتاذ ماادرات كثرية من حيث حلقات العمل واحللقات ادلراس ية والندوات الإلكرتونية وما اإىل ذكل،
فض ًال عن الزايرات ادلراس ية خملتلف أأحناء العامل .بيد أأن توس يع نطاق نظام لهاي يف البدلان النامية /أأقل البدلان
منو ًا والبدلان غري ا ألوروبية غري املس تغةل مل حيرز تقدم ًا ملحوظ ًا.
التوصية 6
ميكن أأن تنظر الإدارة يف وضع اسرتاتيجية أأكرث اس هتداف ًا من أأجل توس يع نطاق نظام لهاي ليشمل البدلان النامية وأأقل البدلان
منواً عن طريق اس تخدام خمصصات املزيانية من أأجل "اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل" .وميكن أأن تشمل
الاسرتاتيجية ،من مضن ما تشمل ،تسليط الضوء عىل مواطن قوته من خالل ادلعاية ،وإاجراء دراسات اس تقصائية
لس تخالص أراء معالءه بشأأن خدماته عىل أأسا منتظم ،وتوثيق الاقرتاحات/الراء املقدمة من العمالء.
 .63وقالت الإدارة التوصية.
أأهداف ا ألداء
 .64لحظنا أأن هدف توس يع نطاق نظام لهاي ليشمل  58طرف ًا ماعاقد ًا يف وثيقة جنيف مل يتحقق اإل جزئي ًا ،بأأن
مشل النظام  51طرف ًا ماعاقد ًا يف وثيقة جنيف حبلول أأكتوبر  .2016ولحظنا كذكل من تقرير أأداء الربانمج
للثنائية  15/2014أأن النتاجئ احملققة اكنت أأيض ًا دون املس توى املس هتدف ،فامي خيص ثالثة مؤرشات أأداء من
بني املؤرشات الس بعة ،وذكل عىل النحو املبني يف اجلدول التايل:
مالحظات
بياانت ا ألداء (الفعلية)
ا ألهداف
مؤرش ا ألداء
الهدف مل يتحقق
طلبات 2 924 :2014
اإيداعات وجتديدات طلبات 4 004 :2014
نظام لهاي
الهدف مل يتحقق
طلبات 4 111 :2015
طلبات 4 941 :2015
الهدف مل يتحقق
تصاممي 14 441 :2014
تصاممي 17 519 :2014
الهدف مل يتحقق
تصاممي 16 435 :2015
تصاممي 21 636 :2015
مل يتحقق الهدف
ل تزال توجد ثالثة بدلان خار
همينة وثيقة جنيف عدم وجود أأي بدلان ملزمة
الاحتاد ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية حبلول هناية عام
( )1999يف نظام بوثيقة لهاي ( )1960فقط
للملكية الفكرية ُملزمة بوثيقة  .2015 1960وحتقق يف
خار الاحتاد ا ألورويب أأو
لهاي
الونة ا ألخرية هدف
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،فقط.
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مرونة البياانت
املدونة يف السجل
ادلويل

و ُّ
تسّل مجيع املوافقات (امخلسة)
املتبقية لإهناء وثيقة 1934
القدرة عىل تدوين معلومات
تفصيلية عن التصاممي

اإهناء وثيقة .1934
ُأحرز تقدم يف اخايارات التصممي،
واكن من املقرر أأن يكون التنفيذ
عقب حتويل النظام املعلومايت
ا ألسايس ،ولكن مل حيدث هذا
التحويل خالل الثنائية :نظام
معلومات جسالت التصاممي ادلولية
(.)DIRIS

الهدف مل يتحقق

 .65ولحظنا أأن ا ألهداف املتعلقة بعدد الطلبات والتصاممي املودعة يف عايم  2014و 2015مل تتحقق .واكن الإجناز
املتحقق خالل عام  2015دون املس توى بتس بة  16.8يف املائة و 24يف املائة من العدد املس هتدف من الطلبات
والتصاممي عىل التوايل.
 .66وعزت الإدارة أأس باب عدم حتقيق ا ألهداف (الطلبات والتصاممي) اإىل الانضمم املتأأخر للولايت املتحدة
ا ألمريكية ومجهورية كوراي والياابن .وذكرت الإدارة أأيض ًا أأن تعزيز انضمم أأعضاء جدد حيتا اإىل وقت وموارد،
وهو ما يكون يف بعض ا ألحيان خارج ًا عن س يطرة نظام لهاي ألن ذكل خيضع للترشيعات الوطنية والطلبات
اخلارجية املفاجئة اليت جيب عىل املكاب ادلويل أأن يس تجيب لها .وذكرت الإدارة أأيض ًا أأن التخطيط
املس بق/املزينة من حيث املوظفني أأمر رضوري ،نظر ًا ألن املزينة تس تغرق وقا ًا طوي ًال وخيضع التسلمي الفعيل
لقيود.
 .67ورمغ أأننا نقدر ل إالدارة تكريسها َّجود ًا كبرية للسمح ابنضمم سلس لبعض البدلان احملددة ذات الإيداعات الكارية،
ويه مجهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية ،اإىل وثيقة  ،1999فاإن التأأخري يف انضمم لك مهنا حال
دون حتقيق أأثر الزتايد اذلي اكن من املتوقع أأن حيققه انضمهما عىل بدلان أأخرى مس هتدفة.
التوصية 7
ميكن أأن تنظر الإدارة يف وضع أأهداف أأكرث واقعية ،مع مراعاة العوامل اخلارجة عن س يطرهتا ،حىت ميكن السعي اإىل حتقيقها عىل
حنو استاايق نظراً للقيود احلالية اخلاصة ابملوارد.
 .68وقالت الإدارة التوصية.
تكوين الكفاءات
 .69اكنت اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل للفرتة  2015-2010قد شددت يف هدفها الاسرتاتيجي الثالث،
تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية ،عىل تكوين الكفاءات بوصفه أأحد جمالت الرتكزي .فذكرت ما
ييل" :س تواصل الويبو ،عند الطلب ،تقدمي مساعدة ماخصصة بشأأن تكوين الكفاءات والتدريب وادلمع التقين
لفائدة تشكيةل مانوعة من املرشوعات واملبادرات احمللية والوطنية وا إلقلميية ،مبا يف ذكل ا ألخذ ابلصكوك ادلولية
اليت قد تُعمتد وتفعيلها يف ا ألنظمة القانونية الوطنية وا إلقلميية".
 .70ويف هذا الس ياق ،س تضطلع أأاكدميية الويبو بدور مركزي يف تدريب املوارد البرشية وتكوين كفاءاهتا ،مبا يف ذكل
من خالل برامج مصممة خصيص ًا وهنُ ُج ومهنجيات جديدة .أأما الربامج املنتظمة اليت تس هتدف املسؤولني
احلكوميني و أأحصاب املصاحل وا ألوساط الأاكدميية وغريها من أأوساط احملرتفني ،فستُس تمكل مبجموعة واسعة من
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الربامج الرامية اإىل توس يع نطاق التوعية ورفع مس توى برامج تكوين الكفاءات .وتشمل هذه الربامج ،من مضن ما
تشمل ،برانمج مدار الويبو الصيفية للمهنيني واخلرجيني الش باب ،والش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية،
والربانمج التنفيذي املعاد تصمميه اذلي يس هتدف مديري الرشاكت ورواد ا ألعمل من الرشاكت الصغرية
واملتوسطة.
 .71وفامي يتعلق مببادرات تكوين الكفاءات يف الفرتة من يناير  2014اإىل أأكتوبر  ،2016أأجرى نظام لهاي زايرات
دراس ية وحلقات دراس ية وندوات ش بكية خبصوص ا ألنشطة الرئيس ية الثالثة ،أأل ويه "1" :تقدمي املساعدة
لتحسني قدرة املؤسسات عىل تقدمي خدمات امللكية الفكرية "2" ،والقيام بدور حموري يف تقدمي التدريب
وتكوين الكفاءات يف جمال املوارد البرشية "3" ،ووضع برامج منتظمة للمسؤولني احلكوميني و أأحصاب املصاحل
والأاكدمييني وغريمه من املهنيني ليك ت ُس تمكل مبجموعة واسعة من الربامج يف توس يع نطاق التوعية ورفع مس توى
احملتوى اخلاص بتكوين الكفاءات.
 .72ولحظنا أأنه مل يكن يوجد أأي نشاط لبعض البنود ا ألخرى ،أأل ويه "1" :الاس تعانة ابلأاكدمييات الناش ئة
للملكية الفكرية كوس يةل لتوطني املبادرات التدريبية والتعلميية "2" ،ودمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة؛ ""3
وتركزي اجلهود الرامية اإىل تعزيز قدرة املؤسسات ادلامعة واملموةل للرشاكت الصغرية واملتوسطة ،لتقدمي مساعدة
" أأولية" يف حتديد أأصول امللكية الفكرية وحميهتا وإادارهتا والاس تفادة مهنا .وفامي يتعلق بزايدة اجلهود الرامية اإىل
دمع اإصدارات مكيفة حسب الظروف الوطنية واملتطلبات اللغوية احمللية من املنتجات الإعالمية املصممة
خصيص ًا بشأأن اإدارة أأصول امللكية الفكرية اليت تُصنع من أأجل رواد ا ألعمل واملؤسسات الصغرى والصغرية
واملتوسطة ،قُ ِّدمت املساعدة اإىل ماكتب الياابن ومجهورية كوراي والصني من أأجل تطوير وتوفري معلومات
املس تخدمني املتعلقة بنظام لهاي بلغاهتم الرمسية .وفامي يتعلق ابلرشااكت والش باكت والتحالفات اليت س ُتقام،
ونطاق بيئة تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت ستُس تغل اس تغال ًل أأكرث فعالية يف تقدمي ادلمع من أأجل تكوين
الكفاءاتُ ،عقدت بني عايم  2014و 2016مؤثمرات مقة س نوية للويبو ،ومجعية ماليك العالمات التجارية
ا ألوروبيني ( ،2 )MARQUESومجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية (،)ECTA
وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية (.)AIPPI
 .73ون ُدرك أأن كثري ًا من هذه الفعاليات قد ُأقميت من أأجل الويبو كلك ،ومل تكن تتعلق بنظام لهاي يف حد ذاته .ومل
يرش اإىل نظام لهاي عىل وجه التحديد اإل ثالث فعاليات من الفعاليات املذكورة.
 .74وفامي يتعلق خبطة العمل الس نوية أأو خطة العمل اليت ُوضعت للثنائية  15/2014من أأجل تكوين كفاءات/
تدريب موظفني داخليني ،ردّت الإدارة بأأنه نظر ًا ألن جسل لهاي هو ُم ِّقدم اخلربة واملعلومات فامي يتعلق مبجاهل
احملدد ،فاإن أأنشطة تكوين الكفاءات موجودة أأكرث يف خطط الوحدات ا ألخرى ،مثل املاكتب أأو الأاكدميية،
املسؤوةل عن تتس يق الردود عىل هذه الطلبات و ّ
البت فامي اإذا اكن يتاغي إارشاك جسل لهاي أأم ل .وعادة ما تُب ِلّغ
هذه الوحدات جسل لهاي بأأنشطهتا املتوقعة يف الس نة القادمة أأو الس نتني القادماني ،ولكن قد حيدث طلب غري
ماوقع أأيض ًا يف غضون عام واحد.
خصص لتكوين الكفاءات يف نظام لهاي من شأأنه أأن يُ ِّقدم قمية أأكرب
 .75وحنن نعتقد أأن وجود برانمج ُم َّ
ألحصاب املصاحل.
 .76وقالت الإدارة مزية وضع خطة معل خاصة بنظام لهاي بشأأن تكوين الكفاءات يف املس تقال ،ل س امي يف ضوء
مؤرش ا ألداء "اس تخدام أأفضل و أأوسع نطاق ًا" .و أأضافوا أأن خطة تكوين الكفاءات ،نظر ًا ألهنا ليست الوظيفة
 2مجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ( )MARQUESيه منظمة غري رحبية معنية ابملساعدة عىل حمية حقوق امللكية الفكرية و إانفاذها.
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ا ألساس ية لنظام لهاي ،س تكون طويةل ا ألجل جد ًا ،اإذ جيب أأو ًل حتقيق ا ألولوايت ا ألساس ية يف جمال التوسع
اجلغرايف ،وتثبيت العملية ،وتطوير تكنولوجيا املعلومات .عالوة عىل أأن اس تكشاف خطة تكوين الكفاءات
س يحتا أأيض ًا اإىل تغيريات ثقافية (لن يكون التقدمي "عند الطلب") وهيلكية (سوف يلزم أأن تتاقل املسؤوليات
واملوارد من برامج أأخرى اإىل نظام لهاي) معيقة عىل نطاق املنظمة.
التوصية 8
ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع خطة معل ُمحدَّدة لتكوين الكفاءات خالل الثنائية فامي يتعلق بنظام لهاي ومن أأجل أأحصاب
املصاحل الخرين من خالل تالمحها مع خطة الويبو لتكوين الكفاءات اليت تزتامن مع مزيانية الثنائية.
 .77وقالت الإدارة التوصية.
معاجلة الطلبات ادلولية للتسجيالت الصناعية يف الوقت املناسب
 .78ح َّددت الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي ا ألحاكم والرشوط اليت حتمك اإيداع
طلب ومعاجلته .وجيوز اإيداع طلب دويل ماارش ًة دلى املكاب ادلويل اإما من خالل واَّجة الإيداع الإلكرتوين
وإاما ورقي ًا .ويقوم املكاب ادلويل بفحص الطلب ،فور اس تالمه ،للتأأكد من اماثاهل ل إالطار القانوين لنظام لهاي.
دونه املكاب ادلويل يف السجل ادلويل .أأما يف حاةل عدم اماثال
ويف حاةل اماثال الطلب لتكل املتطلبات ،يُ ّ
الطلب ادلويل للمتطلبات املنطبقة ،يُرسل املكاب ادلويل "خطاب خمالفة" اإىل ُمودع الطلب داعي ًا اإايه اإىل اإجراء
التصحيحات املطلوبة يف غضون ثالثة أأشهر عىل النحو املنصوص عليه يف القاعدة  )1(14و )3(14من الالحئة
التنفيذية املشرتكة .وقد يتطلب رد ُمودع الطلب مزيد ًا من التحليل من ِقال الفاحص عند اس تالمه .ويف حاةل
عدم تصحي خمالفة ما ،خبالف اخملالفات املشار اإلهيا يف املادة ()2(8ب) من وثيقة  ،1999يف غضون املهةل
املشار اإلهيا ،يُعترب الطلب ادلويل مرتواكً ،وجيب أأن يرد املكاب ادلويل أأي رسوم ُدفعت فامي خيص هذا الطلب،
بعد خصم مالغ معادل للرمس ا ألسايس.
 .79ول تنص الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أأي اإطار زمين لس تكمل أأو لإجراء حفص الطلبات .ومن َّمث ،تفاوت
وقت املعاجلة عند حفص الطلبات من حاةل اإىل أأخرى .وخالل الس نوات الثالث املاضية ،اكن اجتاه الوقت
املس تغرق يف معاجلة الطلبات الصحيحة كم ييل:
عدد الطلبات الصحيحة اليت ُعو ِلجت
الس نة أأقل من أأس بوع من أأس بوع اإىل من أأس بوعني اإىل من  3أأسابيع أأكرث من  4أأسابيع اجملموع
اإىل  4أأسابيع
 3أأسابيع
أأس بوعني
1 607 )%10( 156 )%4( 69 )%11( 175 )%45( 719 )%30( 488 2013
1 768
)%5( 85
)%4( 73
)%9( 157 )%38( 675 )%44( 778 2014
2 181
)%9( 193 )%6( 140 )%17( 371 )%43( 933 )%25( 544 2015
ا ألرقام الواردة بني قوسني ثمثل التس بة املئوية ابلتس بة اإىل اجملموع.
 .80ويتض من اجلدول الوارد أأعاله أأن نس بة الطلبات الصحيحة اليت عُوجلت خالل أأقل من أأس بوع واحد اخنفضت
اإىل  25يف املائة يف عام  ،2015مقابل  44يف املائة يف عام  .2014وعالوة عىل ذكل ،زاد عدد الطلبات اليت
عُوجلت خالل أأكرث من أأربعة أأسابيع يف عام  2015مقا نر ًة بعام  .2014و أأشار ذكل اإىل أأن معاجلة الطلبات
الصحيحة يف عام  2015قد اس تغرقت وقا ًا أأطول مقا نر ًة ابلعام السابق هل.
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 .81ولحظنا أأيض ًا أأنه يف حاةل معاجلة الطلبات اليت تنطوي عىل بعض اخملالفات ،اكن الوقت املس تغرق يف املعاجلة
(من اترخي الاس تالم اإىل اترخي التدوين) أأكرب بكثري من الوقت اذلي اس تغرقاه الطلبات الصحيحة .ويف هذا
الس ياق ،مقنا بتحليل البياانت ووجدان أأن وقت املعاجلة (من الاس تالم اإىل التدوين) اكن أأكرث من  120يوم ًا يف
3
قسم عىل
عينة مكونة من  8 203طلبات ُمخا ِلفة اس تلمها املكاب ادلويل بني يناير  2014ويونيو  ، 2016ويُ َّ
النحو التايل مجموع ا ألايم اليت اس تغرقهتا املعاجلة من ِقال املكاب ادلويل ،يف مقابل الوقت اذلي اس تغرقه ُمودع
الطلب يف الرد:
أأايم املعاجلة اليت اس تغرقها نظام لهاي (يف مقابل ا ألايم اليت اس تغرقها ُمودع الطلب) عند حفص
التفاصيل
ُ
عينة من الطلبات املخا ِلفة اليت يزيد الوقت املس تغرق من اس تالهما اإىل تدويهنا عىل  120يوم ًا.
528-400
400-301
300-201
200-121
120-21
6
10
49
123
631
عدد الطلبات
1
1
6
15
77
التس بة املئوية
 .82كم مقنا بتحليل عينة من البياانت املتعلقة ابملراحل الزمنية املس تغرقة يف معاجلة  39طلب ًا خمالف ًا (من مرحةل
الاس تالم اإىل مرحةل التدوين) .ولحظنا أأنه يف  23حاةل ،تراوحت ا ألايم املس تغرقة يف الفحص ا ألول بعد
اس تالم املكاب ادلويل للطلبات ما بني  22و 453يوم ًا .ومبا أأن الفحص اذلي يقوم به املكاب ادلويل ل ينطوي
عىل حفص موضوعي للتصاممي ،فاإن هذا الوقت املس تغرق يبدو طوي ًال ،مما قد يؤثر عىل رضا املس تخدمني
وجاذبية نظام لهاي .وذلكل نرى أأن وجود اإطار زمين ُمح َّدد بوضوح لفحص الطلبات ادلولية قد جيلب مزيد ًا
من املساءةل والرسعة يف معاجلة الطلبات.
 .83كم أأظهر حتليل العينة أأنه يف  17حاةل من أأصل  39حاةل ،اس تغرق مودعو الطلبات من  91اإىل  512يوم ًا يف
الرد عىل اإخطار "اخملالفة" .وهكذا ،مس املكاب ادلويل ملودعي الطلبات ابلرد عىل اإخطار اخملالفة حىت بعد
انقضاء املهةل احملددة البالغة ثالثة أأشهر .ورمغ أأن هذا الهنج املتسام مناسب ملودعي الطلبات من ا ألفراد ،فاإن
هل أأثر ًا سلبي ًا عىل رسعة معاجلة الطلبات ،وحيتا اإىل اإنفاذ فعيل ألحاكم التخيل عن الطلبات.
 .84وذكرت الإدارة أأن املكاب ادلويل حيامن يقرتح تصويبات رضورية ،فاإن هذه التصويبات قد تتطلب مزيد ًا من
التحليل من ِقال الفاحص .ول يوجد ،مبقاىض الإطار القانوين ،أأي اإلزام بتجميع مجيع اخملالفات يف دعوة واحدة.
وعالوة عىل ذكل ،قُ ِّدم أأيض ًا عدد من الطلبات غري اجلادة من ِقال أأفراد جملرد اخابار واَّجة الإيداع الإلكرتونية.
وملواَّجة ذكل ،سوف تُع َّدل القاعدة  14من الالحئة التنفيذية املشرتكة للسمح للمكاب ادلويل بأأن يدعو أأو ًل
ُمودع الطلب اإىل أأن يدفع عىل ا ألقل املبلغ املعادل للرمس ا ألسايس املس تحق عن تصممي واحد قال
ماارشة الفحص.
التوصية 9
" "1ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع اإطار زمين لفحص الطلبات ومعاجلهتا من ِقال املكاب ادلويل لتحقيق مزيد من
املساءةل والرسعة يف النظام.
" "2وميكن ل إالدارة أأن تنظر يف ا إلنفاذ الفعيل ألحاكم التخيل عن الطلبات من أأجل تفادي اإهدار املوارد والوقت يف
طلبات غري جادة.
 3مت جتاهل احلالت اليت تقل عن  120يوم ًا ملراعاة الوقت الالزم للفحص وهمةل ا ألشهر الثالثة اليت تُمن لتصحي خمالفة مبوجب القاعدة  )3(14من الالحئة
التنفيذية املشرتكة.
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 .85وقالت الإدارة التوصيتني.
رفض التسجيالت ادلولية للتصاممي الصناعية
 .86ل يضطلع املكاب ادلويل بأأي حفص موضوعي (للتحقق من جدة التصممي مث ًال) ،وذلكل ل ميكنه رفض الطلب
بناء عىل أأس باب موضوعية.
 .87ول يزال قرار من امحلاية من عدمه من صالحيات املاكتب الوطنية أأو ا إلقلميية دون غريها ،وتقارص احلقوق عىل
اخاصاص السلطة املاحنة .وميكن للماكتب امل ُع َّينة أأن ترفض من امحلاية لتسجيل دويل اإذا اكن التسجيل خيضع
لعرتاض من الغري وحيامن ل يس تويف املعايري الالزمة ،مثل اجلدة ،عىل النحو احملدد يف القوانني الوطنية.
 .88وعرضت دراسة حلالت الرفض اليت تلقاها نظام لهاي يف الس نوات ا ألربع ا ألخرية (من  2013اإىل
أأكتوبر  )2016املوقف التايل:
( 2016حىت  31أأكتوبر)
2015
2014
2013
1 506
203
152
119
عدد حالت الرفض
ل يوجد
4 111
2 924
2 990
عدد الطلبات
 .89ولحظنا ما ييل:
" "1يف الفرتة من عام  2013اإىل عام  ،2015زاد عدد حالت الرفض زايدة كبرية ،اإذ بلغت نسباه  71يف
املائة تقريب ًا يف عام  2015مقا نر ًة بعام ( 2013من  119اإىل .)203
" "2ويف الفرتة من عام  2015اإىل عام ( 2016حىت  31أأكتوبر) ،زاد عدد حالت الرفض جفأأة مبقدار 1 303
حالت ،أأ ْي أأن الزايدة يف  10أأشهر من عام  2016اكنت  642يف املائة مقا نر ًة بعدد احلالت يف
عام  2015بأأمكهل.
" "3وخالل الفرتة من عام  2011اإىل عام  ،2013اكنت مرص وسوراي يف القمة ،بتس بة تراوحت من 55
اإىل  70يف املائة من مجموع حالت الرفض .لكن مع انضمم مجهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية يف
عايم  2014و ،2015أأصبحت هذه البدلان الثالثة الن تشلك عىل حنو ترامكي  94يف املائة من حالت الرفض
يف عام ( 2016حىت شهر أأكتوبر).
 .90و أأكدت الإدارة أأهنم يدركون ا أليمهية احليوية للمشلكة ،ويتخذون أأيض ًا اإجراءات عالجية عىل النحو التايل.


اكن املتعاقد الفردي يف الشعبة القانونية ُجيري ابلفعل دراس ًة لتحليل اإخطارات الرفض ،مبا يف ذكل دراسة مقارنة بشأأن
أأس باب الرفض من جانب مكاب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،ومكاب الياابن للرباءات ،واملكاب
الكوري للملكية الفكرية .وحاملا تُكتشف أأو ُحتلَّل أأي اجتاهات أأو خصائص ،ستُس تكشف ُس بل التخفيف من خماطر
الرفض من جانب تكل املاكتب.



بعد مفاوضات مكثفة مع ممثيل مكاب الياابن للرباءات ،واملكاب الكوري للملكية الفكرية ،ومكاب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية ،واملكاب الوطين للملكية الفكرية يف فييت انم ،وادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية
الفكرية ،واملكاب احلكويم للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية ،فض ًال عن مداخالت من ماكتب الفحص
ا ألخرى يف اإطار نظام لهاي ومناقشات يف ادلورة اخلامسة للفريق العامل املعين بنظام لهاي ،ن ُرشت يف أأغسطس
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 2016اإرشادات 4ملساعدة مس تخديم نظام لهاي عىل التخفيف من خماطر الرفض من جانب املاكتب الفاحصة يف اإطار
نظام لهاي.
 .91ور أأت الإدارة أأهنم ،بسبب اخلطوات املذكورة أأعاله ،س يكونون يف وضع يُم ِكّهنم من تقليل س يل الرفض يف
املس تقال .ومع ذكل ،سلّمت الإدارة بأأن املكاب ادلويل اكن ميكن أأن "يساعد عىل منع – وليس مواَّجة –
حالت الرفض احملمتةل ألس باب موضوعية من خالل تقدمي توجهيات يف نطاق أأهلية حمدودة جد ًا".
 .92ولحظنا أأنه يف حني أأن مسأأةل اتاذ اإجراء يف الوقت املناسب بشأأن قرارات الرفض الواردة قد ُأشري اإلهيا عىل
أأهنا أأحد جمالت اخملاطر يف جسل اخملاطر اخلاص ابلربانمج (مرجع اخملاطر  ،)31.0025.006فاإن املسأأةل كلك،
مع ما يصاحهبا من خطر عىل مسعة املنظمة ،اإذا ُمس لها ابلس مترار دون رادع ،تُثار بشلك غري ماارش من خالل
خطر ضياع سهوةل الاس تخدام املرتبطة بتوس يع نطاق النظام (مرجع اخملاطر " ،31.0023.001زايدة املتطلبات
اخلاصة ابلبدلان تقوض قمية نظام لهاي") ولكن مل ي ُرش اإلهيا عىل أأهنا تشلك خطر ًا يف حد ذاهتا.
التوصية 10
" "1ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف الإشارة اإىل مسأأةل رفض املاكتب الوطنية للتسجيالت ادلولية عىل أأهنا تشلك خطراً يف مجملها،
نظراً لتأأثريها احملمتل عىل مسعة نظام لهاي ومسعة املنظمة أأيض ًا.
" "2وميكن ل إالدارة أأن تنظر يف الاضطالع بدور دقيق واستاايق يف هذا ا ألمر عن طريق إارشاك مجيع أأحصاب املصاحل
بشلك بنّاء ،ألن لها دوراً حمدوداً يف تقليل العدد املزتايد من حالت الرفض اليت تستند اإىل أأس باب موضوعية.
 .93وقالت الإدارة التوصيتني.
الإدارة املالية
 .94يرد يف اجلدول التايل بيان ابملزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت والنفقات خالل الثنائيتني 15/2014
و 17/2016فامي يتعلق بنظام لهاي:

(بألف الفرناكت السويرسية)
البند
الس نة
موارد املوظفني
15/2014
خالف موارد املوظفني
اجملموع
موارد املوظفني
17/2016
(اعتبارا من  18خالف موارد املوظفني
أأكتوبر )2016
اجملموع

املزيانية املعمتدة
)%82( 6 242
)%18( 1 346
7 587
)%82( 6 226
)%18( 1 346
7 572

املزيانية بعد التحويالت
)%86( 6 281
)%14( 1 022
7 302
)%85( 7 171
)%15( 1 308
8 479

النفقات
)%88( 6 079
)%12( 831
6 909
)%85( 2 542
)%15( 434
2 976

ا ألرقام الواردة بني قوسني ثمثل التس بة املئوية ابلتس بة اإىل مجموع النفقات يف تكل الس نة.

 4الإرشادات اخلاصة ابإعداد التُسخ وتقدميها لتاليف حالت الرفض احمل متةل من قال املاكتب الفاحصة بسبب عدم كفاية الكشف عن تصممي صناعي
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 .95وخالل الثنائية ُ ،15/2014أنفق  88يف املائة من مجموع موارد املزيانية اخملصصة لنظام لهاي عىل موارد
املوظفني .واكن هذا الإنفاق ملوارد املزيانية عىل املوظفني أأعىل بتس بة  23يف املائة و 12يف املائة مقا نر ًة بنظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولش بونة عىل التوايل .وابملثلُ ،أنفق  85يف املائة من موارد املزيانية
عىل موارد املوظفني خالل ا ألشهر العرشة ا ألوىل من الثنائية  ،17/2016بزايدة نسبهتا  26يف املائة و 18يف
املائة مقا نر ًة بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولش بونة عىل التوايل.
خصصة لنظام لهاي ُك ّ ِرست اإىل حد بعيد ملوارد املوظفني .وهذه التس بة
 .96ويشري ذكل اإىل أأن موارد املزيانية امل ُ َّ
املرتفعة من الإنفاق عىل موارد املوظفني قد تؤثر سلب ًا عىل تصيص املزيانية لبنود أأخرى هممة مع ًال اب ألهداف
املوضوعة لتوس يع نطاق النظام .فقد يُعرقل التوسع اجلغرايف يف مناطق غري مس تغةل يف بقية أأحناء العامل خار
أأورواب والولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية اإذا مل ُخي َّصص مزيد من موارد
خالف املوظفني ،وإاذا مل تُعالج بعض املسائل النظامية املتعلقة ابلتأأخر يف حتديث نظام تكنولوجيا املعلومات.
 .97وردّت الإدارة بأأن اخنفاض الإنفاق عىل موارد خالف املوظفني يرجع اإىل التأأخر يف تطوير نظام تكنولوجيا
املعلومات اجلديد ألن املرشوعات اليت تعمتد عىل نرشه تعذر اإطالقها ،ويرجع اإىل تأأجيل عدد من املساعي
الرتوجيية أأو الإعالمية وادلراسات القانونية فامي يتعلق حبالت الانضمم الرئيس يةُ .وذكر أأيض ًا أأن عدد ًا من معليات
النقل أأو التعيينات ادلاخلية املؤقاة لصاحل جسل لهاي جعل من غري الرضوري العودة اإىل الاس تعانة مبصادر
خارجية ،ومن َّمث زايدة اخاالل التوازن يف اس تخدام املزيانية بني املوظفني وخالف املوظفني.
 .98ونرى أأنه اكن يتاغي التشديد عىل اس تخدام موارد خالف املوظفني من أأجل حتقيق أأهداف التوسع اجلغرايف
لنظام لهاي.
التوصية 11
ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف معاجلة الاخاالل يف تصيص املوارد عن طريق تصيص مزيد من املوارد للنفقات غري املتعلقة
ابملوظفني مبا يف ذكل النفقات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والرتوجي والإعالم والتثقيف والتصال واملساعي القانونية.
 .99وقالت الإدارة التوصية.
العجز املتكرر
 .100اإن الرسوم املتعلقة ابلطلبات ادلولية يه املصدر الرئييس ل إاليرادات املموةل لنظام لهاي اليت تشمل حنو  80يف
املائة من اإيرادات نظام لهاي .ولحظنا أأنه قد ثبت أأن الرسوم غري اكفية لتغطية نفقات احتاد لهاي ،كم يتض
من اجلدول التايل:

(املبالغ بألف الفرناكت السويرسية)
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العجز كتس بة مئوية من ا ألرابح
س نة 2011
الإيرادات
الرسوم
اإيراد خبالف الرسوم
املرصوفات
العجز
الإيرادات
الرسوم
اإيراد خبالف الرسوم
املرصوفات
العجز
الإيرادات
الرسوم
اإيراد خبالف الرسوم
املرصوفات
العجز
الإيرادات
الرسوم
اإيراد خبالف الرسوم
املرصوفات
العجز
الإيرادات
الرسوم
اإيراد خبالف الرسوم
املرصوفات
العجز

2 954
306

3 260
83.46
5 981
2 721
س نة 2012

3 083
359

3 442
99.13
6 854
3 412
س نة 2013

3 215
1 316

4 531
67.79
7 603
3 072
س نة 2014

3 196
731

3 927
86.45
7 322
3 395
س نة 2015

4 043
991

5 034
39.27
7 011
1 977
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 .101ولحظنا أأنه خالل الس نوات امخلس املاضية ،مل يكن العجز كتس بة مئوية من الإيرادات يسري عىل منط اثبت.
ففي عام  ،2015اكن جعز احتاد لهاي يبلغ  39.27يف املائة من اإيراداته ،وهو ما اكن ميثل حتس ن ًا ملحوظ ًا مقا نر ًة
بعجزه يف العام السابق اذلي بلغ  86.45يف املائة من اإيرادات عام .2014
 .102واكن املكاب ادلويل قد اقرتح ،يف ادلورة اخلامسة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي ،اإدخال
زايدة اثبتة يف الرمس ا ألسايس أأو رمس أأسايس مرتبط ابلتعيني .وخلص الفريق العامل (يف نومفرب  )2015اإىل أأن
بناء عىل تعليقات الفريق العامل وتعلاميته ،س يقدم سيناريوهات مفصةل بشأأن هيلك رسوم
املكاب ادلويلً ،
مس تدام يك يناقشها الفريق العامل يف دورته السادسة .ولحظنا أأن املكاب ادلويل مل يقرتح أأي هيلك رسوم
مس تدام يف ادلورة السادسة للفريق العامل ،بل اإن املناقشات اكنت يف الغالب بشأأن تعديل القاعدة  14من
الالحئة التنفيذية املشرتكة لضمن دفع الرمس ا ألسايس عىل ا ألقل املس تحق عن تصممي واحد قال اإكمل الفحص
الشلكي .وهكذا ظل الرمس ا ألسايس ورمس التجديد بال تغيري عىل مدى الس نوات العرشين املاضية رمغ أأن
نظام لهاي قد عاىن ابس مترار من العجز املايل ،ومل يتوقع كبري الاقاصاديني وجود فائض يف اإطار هيلك الرسوم
احلايل حىت حبلول عام .2019
 .103ور ّدت الإدارة بأأنه نظر ًا اإىل ما تتسم به معلية تنقي الرسوم من طابع تميين شديد ،فقد َّتقرر وقف العملية اإىل
أأن يس تقر النظام نفسه .وتتوقع جلنة الربانمج واملزيانية حدوث جعز يف احتاد لهاي قدره  3.9مليون فرنك
سويرسي تقريب ًا يف الثنائية  .17/2016واكنت الإدارة تىش من أأن تتسبب مناقشة تغيري الرمس ا ألسايس يف
دعاية سلبية ل لزوم لها ويف تويف املس تخدمني اجلدد .وفامي يتعلق بعدم تغيري الرسوم يف الس نوات العرشين
املاضية ،ذكرت الإدارة أأنه نظر ًا اإىل توفر التصممي ا ألورويب غري املسجل اعتبار ًا من عام  2012مث توفر التصممي
ا ألورويب املسجل اعتبار ًا من عام  ،2013فاإن نظام لهاي قد فقد قدرته التنافس ية ألن هذين النظامني وفرا
امحلاية يف ش ىت أأحناء الاحتاد ا ألورويب.
 .104ورمغ تقديران لتعقيدات هذا العامل املتغري ،فاإننا نرى أأن من الرضوري الن وضع اسرتاتيجية أأو س ياسة قابةل
للتنفيذ يف أأقرب وقت ممكن جلعل نظام لهاي مكافي ًا ذاتي ًا ولتقليص العجز املتكرر.
التوصية 12
" "1ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية قابةل للتنفيذ يف وقت ماكر جلعل نظام لهاي مكافي ًا ذاتي ًا وللتغلب عىل
العجز املتكرر.
" "2وميكن ل إالدارة أأن تنظر يف تقدمي اقرتاح يف مجعية احتاد لهاي يدعو اإىل اإعادة النظر يف هيلك الرسوم احلايل بصورة
دورية ،مع اإدخال تغيريات تدرجيية لتحقيق الاكتفاء اذلايت لحتاد لهاي.
 .105وقالت الإدارة التوصيتني.
إادارة املوارد البرشية
 .106انفصل نظام لهاي عن نظام مدريد-لش بونة-لهاي خالل الثنائية  .11/2010ويف الوقت الراهن ،توجد ثالثة
أأقسام وظيفية تدم نظام لهاي ،أأل ويه قسم الشؤون القانونية ،وقسم خدمات العمليات ،وقسم الإعالم
والرتوجي .ويرد يف اجلدول التايل عدد املوظفني يف ا ألقسام الثالثة عىل مدار الس نوات الثالث املاضية:
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2014
الشؤون القانونية
خدمات العلميات
الإعالم والرتوجي
نظام لهاي

دامئ
2
5
4
11

2015
غري دامئ
1
1
2

دامئ
2
5
4
11

2016
غري دامئ
2
3
1
6

دامئ
3
6
4
13

غري دامئ
1
4
1
6

 .107وجيري تعيني املوظفني ونقلهم أأو اإس ناد الوظائف اإلهيم يف الويبو مركز ًاي من خالل اإدارة املوارد البرشية .ولتقيمي
ماطلبات لك جناح وظيفي ،وضعت الويبو ماادئ توجهيية بشأأن التخطيط للقوة العامةل ُحت َّدد فهيا العمليات
املتعلقة بتخطيط املتطلبات اخلاصة ابلثنائية .ووفق ًا لهذه املبادئ التوجهيية ،من املتوقع أأن يقوم نظام لهاي
بتحليل ماطلباته اخلاصة ،وتقيمي قدراته احلالية بعد اإجراء "حتليل ثغرات" حسب ا ألصول ،وتطيط املزيد من
ماطلبات املوارد البرشية ،اإن وجدت ،يف وقت اإعداد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية .وتُدر الاعامتدات
املناس بة املقررة يف وثيقة الربانمج واملزيانية عىل حنو مالمئ ،وتُتخذ أأيض ًا الإجراءات الالزمة لسد "الثغرة"
املتوقعة ،حسب الاعتبارات الإدارية العامة.
 .108و ألن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية خيضع الن يف املقام ا ألول لوثيقة جنيف ،فقد اكن دامئ ًا من بني
الشواغل السائدة للمنظمة أأنه مع ازدايد عدد ا ألعضاء وانضمم رشحية عريضة من البدلان اإىل نظام لهاي ،فاإن
تنوع القوانني والإجراءات املتعلقة بتسجيل التصاممي الصناعية يف ادلول ا ألعضاء س يؤدي رويد ًا رويد ًا اإىل جعل
وثيقة جنيف معقدة للغاية وس يكون من الصعب أأن تظل جذابة للمس تخدمني .ومن َّمث فاإن زايدة عدد ا ألعضاء
عن حد معني ،ويه أأحد ا ألهداف الرئيس ية للنظام ،قد تتسبب ابلفعل يف خنق نظام لهاي .ويف الواقع ،يتناول
هذه املسأأةل اخلطر الوحيد يف جسل اخملاطر ا ألخري لهذا الربانمج اذلي اع ُترب حاسمً:
"حتتا البدلان اجلديدة املنضمة اإىل رؤية قوانيهنا املوضوعية تُؤخذ يف الاعتبار .وحينئذ يفقد النظام سهوةل الاس تعمل،
ويفضل املس تخدمون اس تخدام الوالكء احملليني ل إاليداع ماارشة".
 .109ولحظنا أأنه رمغ الإشارة اإىل ما ُذكر أأعاله عىل أأنه خطر "حر " ،فاإن املسأأةل مل تُعاجل بعدُ عىل حنو شامل ويف
الوقت املناسب .ولتجنب سيناريو احللقة املغلقة ،من الرضوري أأن يظل نظام لهاي ممتتع ًا ابلفطنة القانونية
الالزمة حلل التعقيدات القانونية بسهوةل وبرسعة ،و أأن يس متر يف اإبقاء النظام جمهز ًا لستيعاب مزيد من ادلول
ا ألعضاء داخل نطاقه دون أأن تصب القيود القانونية عبئ ًا عىل النظام.
 .110ويعكف قسم الشؤون القانونية يف الوقت احلارض عىل النظر يف مجيع أأعمل نظام لهاي القانونية .ولحظنا أأن
عدد املوظفني يف قسم الشؤون القانونية مل يزد عىل مدار الس نوات الثالث املاضية ،و أأن هناك نس بة كبرية من
املوظفني غري املثبتني .ويف الواقع ،مل يظل عىل حاهل خالل تكل الفرتة سوى رئيس قسم الشؤون القانونية
وموظف دامئ واحد .ولحظنا أأيض ًا أأن منصب املسؤول القانوين ن ُقل اإىل قسم الشؤون القانونية يف عام .2015
ومل يكن للشخص املنقول أأي احااكك سابق بنظام لهاي ول أأي خربة معلية بأأنظمة التسجيل ادلويل حىت ذكل
احلني .وبناء عىل ذكل ،اكن جيب أأن يتعمق شاغل الوظيفة يف دراسة مصطلحات نظام لهاي وتعقيداته يف عام
 ،2016مما تناىف مع أأمه احاياجات النظام يف أأقرب إاطار زمين .ونظر ًا اإىل عدم مواءمة قوانني التصاممي الصناعية
الوطنية/ا إلقلميية وزايدة تعقيد نظام لهاي ،عىل النحو املبني أأعاله ،فاإن املرحش املثايل لشغل وظيفة يف قسم
الشؤون القانونية جيب أأن يمتتع مبجموعة حمددة من املهارات اليت يُفضل أأن تكون مصحوبة خبربة معلية يف
اإيداعات التصاممي الصناعية وإاجراءاهتا سواء يف القطاع اخلاص أأو يف مكاب وطين أأو إاقلميي.
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 .111أأما قسم الإعالم والرتوجي يف نظام لهاي فيعمل عىل نرش معلومات عن منافع نظام لهاي ومزاايه عىل ا ألطراف
املهمتة والإجابة عن اس تفساراهتم ،فض ًال عن الرتوجي بتشاط لفائدة النظام فامي بني املس تخدمني احملمتلني .ولحظنا
أأنه مل يطر أأ أأي تغيري عىل موظفي هذا القسم يف الس نوات الثالث ا ألخرية منذ عام  2014عىل الرمغ من
التغيريات الكارية اليت حدثت يف معهل بسبب التوسع ا ألخري يف النظام.
 .112ولحظنا أأن نظام لهاي مل يقم بأأي اقرتاح توظيف شامل يُ ِ ّ
وض املتطلبات يف الرتبة الفنية والوظائف العامة يف
الس نوات امخلس ا ألخرية .وابس تثناء اإضافة ثالثة فاحصني من مجهورية كوراي والياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية
يف تعيني مؤقت خاص وحملل أأعمل معاون ،يف قسم خدمات العمليات ،مل حتدث أأي تغيريات تُذكر يف املوظفني
التابعني ل ألقسام عىل مدى الس نوات الثالث ا ألخرية .كم أأن ادلراسة اخلاصة خبطة معل التوظيف للثنائية
 15/2014والثنائية  17/2016مل تقدم أأي اإشارة اإىل طلب زايدة املوارد البرشية ،ابس تثناء وظيفة واحدة
ملسؤول قانوين يف قسم الشؤون القانونية وفاحص يف دائرة العمليات ،عىل أأسا خمصص .ومل يكن هناك أأي
حتليل ُموثَّق للفجوة املوجودة بني املوارد املطلوبة واملوارد املوجودة ابلفعل ،عىل النحو اذلي تقاضيه املبادئ
التوجهيية للتخطيط للقوة العامةل.
 .113وفامي يتعلق ابلتخطيط املس بق لزايدة املوارد البرشية يف نظام لهاي ،ذكرت الإدارة أأن هذه املسائل قد خضعت
لبحث مكثف يف وثيقة داخلية ،أأل ويه "التصممي التنظميي لنظام لهاي" ،يف مار  .2016ورمغ عدم اإطالع
مراجع احلساابت عىل هذه الوثيقة ،ألن العمل علهيا ل يزال جار ًاي ،أأكدت الإدارة أأنه نظر ًا للتغريات العميقة اليت
طر أأت عىل معلها بسبب التوسع املفاجئ يف اخاصاص الفحص ،فاإن أأي خطة استندت اإىل بياانت /أأعمل سابقة
اكن ل بد من اإعادة النظر فهيا عىل أأي حال .و أأشارت الإدارة اإىل أأن تدبري ا ألمر مبوارد خالف املوظفني يف فئة
التدريب ادلاخيل والزماةل يرجع اإىل عدم زايدة عدد املوظفني وفق ًا ملا طلبته ادلول ا ألعضاء .وذكرت الإدارة أأنه ل
يوجد أأحد يف قسم الرتوجي والإعالم يمتتع بكفاءات يف اجملال القانوين ،ول يوجد أأحد ذو خربة معلية يف مسائل
القانون املوضوعي يف قسم الشؤون القانونية .واكن يوجد أأيض ًا نقص يف همارات الويب يف قسم الإعالم والرتوجي.
 .114ويف ضوء ما س بق ،ونظر ًا اإىل أأن نظام لهاي قد تشعب من نظام مدريد-لش بونة-لهاي منذ أأكرث من مخس
س نوات ،نرى أأن هناك حاجة اإىل اإجراء تقيمي شامل ملتطلباته العاجةل ،فض ًال عن املتطلبات ا ألخرى املتوسطة
ا ألجل.
التوصية 13
ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع خطة شامةل بشأأن الاسرتاتيجيات القصرية ا ألجل واملتوسطة الأجل والطويةل ا ألجل لإدارة
املوارد البرشية لنظام لهاي استناداً اإىل حتليل مناسب للثغرات وتوقع للمتطلبات.
 .115وقالت الإدارة التوصية.
خدمات دمع تكنولوجيا املعلومات
 .116أأطلق املكاب ادلويل (يف عام  )2008برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات هبدف تقليل اخملاطر التشغيلية اإىل
أأدىن حد ،والاس تفادة من مزااي نظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية ( )DIRISاذلي يعمل باكمل طاقاه،
وتعزيز قدرة بعض احلقول الرئيس ية عىل تدوين أأرقام الواثئق املتسلسةل اليت اكن مقرر ًا لها أأن تصل اإىل حدها
ا ألقىص ،اذلي فرضه التصممي ا ألصيل .ومت امجلع بني هذا املرشوع واملرشوع الأكرب لنظام معلومات جسالت
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مدريد ادلولية ( ،5)MIRISحيث جرى التخطيط لتنفيذ الك املرشوعني عىل ثالث مراحل ،واكن من املقرر أأن
يكمتال حبلول الثنائية .11/2010
 .117وثمت املوافقة عىل مالغ  13.804مليون فرنك سويرسي للمرشوع ( 10.804مليون فرنك سويرسي من قال
مجعية احتاد مدريد و 3ماليني فرنك سويرسي من قال مجعية احتاد لهاي) .ويف يوليو  ،2015بلغت النفقات
الفعلية للمرشوع  13.527مليون فرنك سويرسي ،أأ ْي  98يف املائة من مزيانية املرشوع.
 .118واكنت املرحةل ا ألوىل من املرشوع قد اكمتلت يف يونيو  .2013ونظر ًا اإىل املشالكت اليت ظهرت يف تكل املرحةل،
قررت الويبو امجلع بني املرحلتني ا ألصليتني الثانية والثالثة .واكن التارخي امل ُعدَّل لإثمام املرحةل الثانية اجلديدة من
الربانمج هو يونيو  .2014ولكن بعد الانهتاء من اإجراءات تقدمي العطاءات ،مت تعليق مرشوع نظام معلومات
جسالت التصاممي ادلولية ،نظر ًا لالنضمم املتوقع من قال دول أأعضاء جديدة اإىل اتفاق لهاي .ومن أأجل التقليل
من اخملاطر التشغيلية اإىل أأدىن حد ،قررت الويبو تلبية هذا الاحايا الوظيفي املهم مع موارد التمنية ادلاخلية
ماارشة داخل نظام  ،DMAPSواس تئناف معلية التحويل التقين يف وقت لحق.
 .119وتوقع "الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية" يف دورته
اخلامسة يف ديسمرب  2015أأن ُجيرى الاخابار الهنايئ لنظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية ()DIRIS
ونرشه حبلول أأغسطس  .2016ومع ذكل ،مل يُنفّذ هذا النظام حىت نومفرب .2016
 .120وذكرت الإدارة أأنه رمغ تسلمي نظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية ( ،)DIRISمع التحويل المتهيدي لنظام
 ،DMAPSاإىل املكاب ادلويل ،فقد مت تعليق التحويل الفعيل لنظام  DMAPSاإىل املنصة الربجمية اجلديدة
بسبب عدم توفر املوارد ادلاخلية الالزمة لإجراء اخابار اس تخدام النظام وقاوهل .و أأضافت الإدارة أأن التأأخر يف
التنفيذ لن يسفر ماارشة عن جتاوز التاكليف ،ولكن الوحدات الإضافية ملعاجلة ماطلبات النظام اجلديد ستاطلب
ثموي ًال اإضافي ًا.
 .121ولحظنا أأن أأهداف اجلزء اخلاص بنظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية ( )DIRISمن املرشوع الأكرب
لتحديث تكنولوجيا املعلومات تعذر حتقيقها ابلاكمل فامي يتعلق مبتطلبات نظام لهاي ،مما أأدى اإىل اس مترار
الاعامتد عىل نظام  DMAPSاحملدود احلايل ،حىت بعد مرور مثاين س نوات منذ بداية املرشوع .وتشري أأيض ًا اإىل
أأن تصممي نظام  DMAPSرمبا مل يعد يفي مبتطلبات املس تخدمني ألهنا ُحدّدت قال مثاين س نوات .وبناء عىل
ذكل ،توجد حاجة اإىل اإعادة النظر يف مدى مالءمة نظام  DMAPSوإاىل وضع اسرتاتيجية طويةل ا ألجل
لتكنولوجيا املعلومات تشمل التحسينات الالزمة ،مثل زايدة درجة ادلقة والصيانة.
التوصية 14
ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية طويةل ا ألجل لتكنولوجيا املعلومات تشمل التحسينات الالزمة مثل زايدة درجة ادلقة
والصيانة .ورمبا جيدر هبا أأن تعيد النظر يف مدى مالءمة نظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية ( ،)DIRISيف ضوء
ماطلبات املس تخدم املعارص.
 .122وقالت الإدارة التوصية.

 5بدا اس تخدامه يف مار .2016
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خدمة العمالء
 .123ي ِعد ميثاق الويبو خلدمة العمالء الصادر يف مار  2015بأأن يتلقى معالؤمه دامئ ًا "مساعدة موثوقة وقيّمة يف
الوقت املناسب وبطريقة همنية" .وي ِعد امليثاق أأيض ًا بأأن تنظر الويبو ،حيامن يواجه العمالء أأي مشلكة ،اإىل
الاقرتاحات والشاكوى عىل أأهنا فرصة لتحسني خدماهتا ،و أأن ُجتري دراسات اس تقصائية منتظمة بشأأن رضا
العمالء ،وأأن تُطلع العمالء عىل نتاجئ هذه ادلراسات الاس تقصائية .ويامتىش ذكل مع هدف الويبو الاسرتاتيجي
الثامن يف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل للفرتة .2015-2010
 .124ومل يكن نظام لهاي ميتكل أأي نظام تعقيبات لتلقي الراء والتعليقات من اجملمتع ادلويل (املاكتب القطرية،
وا ألفراد ،وا ألطراف املتعاقدة ،اإخل) ،ولتاذ تدابري اإصالحية مناس بة اإذا لزم ا ألمر .وعالوة عىل ذكل ،مل يكن
دلى نظام لهاي أأي اسرتاتيجية ُمحدّ دة خلدمة العمالء ،من أأجل حتسني رضا العمالء ،حىت الن (نومفرب
.)2016
 .125ونظام الويبو لإبالغ الاس تفسارات ( )WINSهو التطبيق املس تخدم لتتاع ش ىت اس تفسارات العمالء اليت قد
تأأيت يف شلك ماكملات هاتفية أأو رسائل بريد اإلكرتوين أأو اس تفسارات متشورة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
واعتبار ًا من نومفرب  ،2016مل يكن نظام لهاي مدجم ًا يف مجموعة مس تخديم نظام الويبو لإبالغ الاس تفسارات رمغ
أأنه اكن جيري النظر يف ذكل.
 .126ويتلقى قسم الإعالم والرتوجي يف نظام لهاي املاكملات والرسائل الإلكرتونية املوَّجة اإىل نظام لهاي .وقد أأظهرت
املاكملات الهاتفية ورسائل الربيد الإلكرتوين اليت وردت عىل مدار الس نة منذ عام  2013وجود اجتاه حنو الزتايد.
واكن يوجد "عامل واكةل" واحد مسؤول عن تلقي ماكملات املس تخدمني الهاتفية .وللمساعدة عىل مواَّجة هذا
العدد املزتايد ابس مترار من املاكملات الهاتفية ،خ ّ ُِصص رمق هاتف عام فريد من نوعه وبد أأ اس تخدامه يف عام
 .2015ومع ذكل ،ل يوجد نظام ُمس تخدم حالي ًا لتتاع املاكملات الهاتفية أأو رسائل الربيد ا إللكرتوين ولالطالع
عىل مدى رسعة الرد عىل الاس تفسارات ،عىل الرمغ من اتاذ تدابري لإدرا نظام لهاي يف نظام الويبو لإبالغ
الاس تفسارات ( )WINSيف عام  ،2017مما سيساعد عىل حتسني جودة اخلدمات اليت يقدهما قسم الإعالم
والرتوجي.
 .127وذكرت الإدارة أأن هناك نظام لتلقي املاكملات الهاتفية الواردة أأو رسائل الربيد الإلكرتوين يف نظام لهاي .ويتوىل
أأحد املوظفني مسؤولية معاجلة رسائل الربيد الإلكرتوين الواردة ،اإما ابلرد علهيا وإاما إابرسالها اإىل زمالء أخرين يف
القسم وإاما إابحالهتا اإىل أأقسام أأخرى يف الويبو للرد علهيا .ورمغ عدم وجود نظام ُمحدَّ د لتعقيبات اجلودة من أأجل
دعوة اجملمتع ادلويل اإىل اإبداء أرائه والصعوابت اليت يواَّجها ،فقد ُأجري يف عام  2012اس تقصاء بشأأن رضا
العمالء ،وكشف هذا الاس تقصاء عن مس توى مرتفع من الرضا.
 .128وحنن نرى أأن ميثاق الويبو خلدمة العمالء يتحدث يف الغالب عن تفاعل عىل مس توى فردي بني العميل وإادارة
الويبو ،ول يوفر للمجمتع منصة مفاوحة لتبادل الراء .وعالوة عىل ذكل ،فاإن نظام لهاي ،ابعتباره نظام ًا ممتزي ًا
كرسة خلدمة العمالء
داخل الويبو ،دليه مجموعته اخلاصة من العمليات والتعقيدات .ونرى أأن وجود اسرتاتيجية ُم َّ
مع نظام لتعقيبات اجلودة من املتوقع أأن حيقق مزيد ًا من رضا العمالء.
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التوصية 15
ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف اس تكشاف اإماكنيات تطوير اسرتاتيجية ُمح َّددة خلدمة العمالء مدعومة بنظام اإلكرتوين بشأأن تعقيبات
اجلودة لتلبية احاياجات نظام لهاي .وإاىل أأن يمت تطوير النظام ،ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف اإجراء اس تقصاءات منتظمة للعمالء،
كم ُذكر يف ميثاق خدمة العمالء ،ملواصةل حتسني خدماهتا.
 .129وقالت الإدارة التوصية.

خدمات تعاقدية أأخرى
معلومات أأساس ية
 .130وفق ًا للمعيار  4000من املعايري ادلولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابت ،تتضمن مراجعة الاماثال ً
الك من
جوانب الاماثال للقواعد النظامية (الالزتام ابملعايري الرمسية مثل القوانني واللواحئ والتفاقات ذات الصةل) و /أأو
املالءمة (مراعاة املبادئ العامة اليت حتمك الإدارة املالية السلمية وسلوك املوظفني العموميني) .وقد جرت وفق ًا ذلكل
مراجعة اماثال اخلدمات التعاقدية ا ألخرى من أأجل تقيمي ما اإذا اكنت أأنشطة الرشاء فامي خيص اخلدمات التعاقدية
ا ألخرى قد جرت وفق ًا لس ياسة الويبو وإاجراءاهتا املتبعة يف جمال املشرتايت ،ووفق ًا ملمرسات الرشاء اجليدة أأم ل.
وذلكل فاإن نتاجئ وتوصيات مراجعة احلساابت تتعلق مبسائل عدم الاماثال لس ياسة الويبو وإاجراءاهتا املتبعة يف
جمال املشرتايت وملمرسات الرشاء اجليدة.
 .131ومن بني س بعة قطاعات يف اخلدمات التعاقدية ا ألخرى ،اخرتان القطاعات الرئيس ية ا ألربعة التالية .وفامي ييل
النفقات املتكادة يف لك قطاع من القطاعات ا ألربعة يف الس نوات الثالث املنهتية يف  31ديسمرب :2016

ُمقدمو اخلدمات التجارية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات
مقدمو اخلدمات التجارية اخلاصة ابلرتمجة
مقدمو اخلدمات التجارية الخرون وغريمه من منظمت
ا ألمم املتحدة
خدمات ICC
اجملموع

النفقات (مباليني الفرناكت السويرسية)
2016
2015
2014
20.31
22.94
20.86
26.51
25.52
24.51
44.97
51.75
64.47
11.49
121.33

11.07
111.28

11.58
103.37

 .132ومن بني  340حاةل من حالت الرشاء يف الفرتة من  2014اإىل  ،2016اس تعرضنا  209عقود تتعلق ابلقطاعات
ا ألربعة املذكورة أأعاله من قطاعات اخلدمات التعاقدية ا ألخرى.
اإجراء الرشاء البديل
 .133تنص املادة  ،18-105اإىل جانب املادة  34من التعممي الإداري  ،2014/1عىل أأنه جيوز للمسؤول الرفيع
املس توى امللكف ابملشرتايت أأن يقرر – بناء عىل مشورة جلنة اس تعراض العقود حيامن يرى أأن هذه املشورة
رضورية – أأن اتباع الطرائق الرمسية أأو غري الرمسية لطلب تقدمي عروض ل حيقق مصاحل الويبو عىل أأفضل وجه
ابلتس بة اإىل اإجراء رشاء معني خملتلف الرشوط املذكورة فيه .وتقايض املادة  35من التعممي الإداري أأن يدون
املسؤول الرفيع املس توى أأس باب أأي اس تثناء تدوين ًا خطي ًا.
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 .134وت ُّعرف املادة املذكورة تسع حالت حمددة ميكن فهيا للمسؤول الرفيع املس توى أأن يس تخدم أأسلوب رشاء بدي ًال
من أأجل مشرتايت مقرتحة .وبلغ العدد الإجميل لهذه املشرتايت  32و 38و 47يف الس نوات  2014و2015
و 2016عىل التوايل .ورمغ أأن هذه الاس تثناءات تشلك جزء ًا صغري ًا جد ًا من اإجميل أأوامر الرشاء ،فقد اكن
هناك اجتاه مزتايد يُظهر وجود زايدة بتس بة  46يف املائة بني عايم  2014و .2016وعزت الويبو هذه الزايدة يف
العدد اإىل وجود حاةل واحدة للتعاون مع منظمت ا ألمم املتحدة يف عام  ،2014وثالث حالت يف عام ،2015
و 11حاةل يف عام  .2016ولحظنا أأن احلالت الرئيس ية اليت اس ُتخدم فهيا الاس تثناء اكنت تتعلق برشط
التوحيد القيايس مبوجب البند (ب) من املادة  34من التعممي الإداري .واكنت هناك  54حاةل من هذا القايل من
أأصل  117حاةل خالل الفرتة .2016-2014
 .135ولحظنا أأيض ًا أأن املسؤول الرفيع املس توى مل يعترب مشورة جلنة اس تعراض العقود رضوري ًة يف أأي حاةل من
حالت الاس تثناء البالغ عددها  117حاةل اليت حدثت خالل الفرتة .2016-2014
اس تثناءات مبوجب البند (34ب)
 .136تنص املادة (34ب) من التعممي الإداري  2014/1عىل أأنه جيوز للمسؤول الرفيع املس توى امللكف ابملشرتايت أأن
يقرر ،استناد ًا اإىل مشورة جلنة اس تعراض العقود اإذا اعترب تكل املشورة رضورية ،أأن اتباع الطرائق الرمسية أأو
غري الرمسية يف طلب تقدمي عروض ابلتس بة اإىل معلية رشاء بعيهنا ل حيقق مصلحة املنظمة عىل الوجه ا ألمثل
عند احلاجة اإىل توحيد مقاييس امل ُ ِّورد أأو املنتج/اخلدمة .وجاء يف الفقرة  69من دليل الويبو للمشرتايت أأن
الاس تثناء من أأجل رضورة توحيد مقاييس امل ُ ّورد ل ي ُس تخدم اإل عندما يؤدي هذا التوحيد اإىل قرص الرشاء
عىل ُم ِّورد واحد فقط .أأما يف حاةل وجود ُم ِّوردين ماعددين يس تطيعون الوفاء برشط توحيد املقاييس ،فيجب
السعي اإىل اإجراء مسابقة عىل أأسا "ل بديل" للجزء احملدد والرمق والعالمة التجارية .ويف حني أأن قواعد الويبو
وإاجراءاهتا بشأأن املشرتايت ل تذكر أأي قيود عىل طول أأي اس تثناء ،فقد أأوصت شعبة املشرتايت والسفر
( )PTDمسؤول املشرتايت بأأن جيعل هذا النوع من الاس تثناء ُمقيَّد ًا خبمس س نوات .ومع ذكل ،ميكن ثمديد
هذا الإذن بعد بذل العناية الواجاة وتقدمي واثئق سلمية.
 .137وقد راجعنا  54حاةل جرى فهيا الرشاء مع ًال ابلس تثناء املنصوص عليه يف املادة (34ب) ،وترد مالحظاتنا يف
الفقرات التالية.
 .138فامي خيص رشاء معدات مسعية برصية ومس تلزمات وما يتصل بذكل من خدمات الصيانة وادلمع ،فاإن الرشاء اليت
ن ُفّذ بطريق الاس تثناء ،اذلي ُمن يف البداية يف عام  ،2010جرى ثمديده (فرباير  2015ونومفرب  )2016بعد
الفرتة الزمنية القصوى اليت تبلغ مخس س نوات ،فنتج عن ذكل أأن أأصب العقد سار ًاي حىت عام .2020
 .139وفامي خيص رشاء خدمات مرافق املفاتي العمومية ل إالدارة ( )MPKIمن أأجل نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،مت ثمديد العقد ( )2004-2003ألس باب التوحيد القيايس .ويف ديسمرب ُ ،2014من الاس تثناء
املنصوص عليه يف املادة (34ب) ملشرتايت ماارشة من الرشكة نفسها حىت هناية يناير  ،2016وذكل بسبب أأن
ماطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املتعلقة ابخلدمة اليت تقدهما الرشكة اكنت تُدمج يف طلب أأوسع نطاق ًا
لتقدمي عروض واكن هذا الطلب قيد الإعداد واكن من اخملطط حدوثه يف عام  .2015ومرة أأخرى يف نومفرب
ُ ،2015من اس تثناء مبوجب املادة (34ب) ملشرتايت ماارشة من الرشكة نفسها حىت هناية يناير .2018
 .140وذكرت الويبو أأنه فامي خيص املعدات السمعية والبرصية ،اكن قيام َّجة واحدة ابإدما ا ألنظمة أأمراً ابلغ ا أليمهية
دلمج تكنولوجيات ماعددة ،و أأنه قد جرى تقيمي السوق من خالل طلب معلومات صدر يف عام  .2016و أأكدت
النتاجئ أأنه مل يكن يوجد منافسون بشأأن املعدات التليفيكية ويف حني أأنه اكن ميكن من الناحية النظرية اخايار

A/PBC/27/3
37

ُم ّورد أخر للمعدات غري التليفيكية ،فاإن هذا اخليار مل يكن يُعترب أأفضل قمية مقابل املال ابلتس بة للويبو .وبناء
عىل ذكل ،جرى ثمديد املوافقة املبدئية عىل التوحيد القيايس اليت مت احلصول علهيا ملدة س نة واحدة اإىل أأربع
س نوات اإضافية عىل أأسا أأن شعبة املشرتايت والسفر سوف تواصل مراقاة السوق لتحديد أأي أأطراف فاعةل
جديدة يف السوق.
 .141ويف حاةل خدمات مرافق املفاتي العمومية ل إالدارة ( ،)MPKIذكرت الويبو أأن اخلدمة مت رشاؤها يف البداية يف
الفرتة  2004-2003من خالل عطاء رمسي .فاكنت ذات مواصفات موحدة ،ومن َّمث ُأعفيت من طلب تقدمي
عروض يف عام  .2007ويف ديسمرب  ،2014ونظر ًا ألن املدة القصوى للتوحيد القيايس يه مخس س نوات ،فقد
أأ ِذن مسؤول املشرتايت بس نة أأخرى انتظار ًا لطرح عطاء مقرر أأوسع نطاق ًا .ويف نومفرب  ،2015مدد مسؤول
املشرتايت الإذن حىت يناير  2018لعدة أأس باب مهنا ماطلبات املكاب ا ألورويب للرباءات اليت اكنت خارجة عن
س يطرة الويبو .ويف مطلع عام  ،2017تقرر طرح عطاء جديد ومنفصل يف الربع الثاين من عام  2017للتحقق مما
اكن ميكن للسوق أأن تقدمه من خدمات بعد يناير .2018
 .142و أأضافت الويبو أأن مدة العقود اكنت يف معظم احلالت مخس س نوات ،اإل أأنه مل تكن توجد قواعد مكاوبة ثمنع
تثناء جديد ًا و أأن يربم عقد ًا جديد ًا
ذكل يف احلالت اليت مل تتغري فهيا السوق ،واكن ميكن للربانمج أأن يطلب اس ً
مخلس س نوات اإضافية .ومل تكن معلية بذل العناية الواجاة اليت اضطلعت هبا شعبة املشرتايت والسفر تستند اإىل
ا ألسعار التنافس ية حفسب ،بل اإىل مجمل تاكليف امللكية اليت اش متلت عىل تلكفة تغيري التكنولوجيا يف
املنظمة بأأمكلها.
 .143ورمغ أأننا نقر حباجة الويبو اإىل توحيد املعايري يف بعض اجملالت ،فاإننا نرى أأن الاس تثناءات املتكررة رمبا تس ببت
يف وجود حاةل احااكرية و أأدت اإىل وضع اضطرت فيه الويبو اإىل أأن تس متر يف التعامل مع امل ُ ِّورد نفسه دون أأن
جتين مثار املنافسة يف السوق.
اس تثناءات مبوجب البند (34د)
 .144جاء يف البند (د) ،اإىل جانب الفقرة  71من دليل الويبو للمشرتايت ،أأنه ميكن حدوث اس تثناءات من معلية
طرح العطاءات يف حاةل احلصول بشلك تنافيس عىل عروض ملنتجات وخدمات ماطابقة يف غضون فرتة زمنية
معقوةل وإاذا اكنت ا ألسعار والرشوط املعروضة ل تزال تُعترب تنافس ية .وجاء يف الفقرة  72من دليل الويبو
للمشرتايت أأن "املنتجات املُسلّمة املذكورة جيب أأن تكون قد خضعت لعملية رشاء اكمةل و أأن العقد ا ألصيل
جيب أأن يكون قد ُمن قال من العقد اجلديد بأأقل من  180يوم ًا .ويتاغي ،بوجه عام ،عدم اإرساء العطاء أأكرث
من ثالث مرات ماتالية عىل امل ُ ِّورد نفسه خالل س تة أأشهر ابس تخدام هذا الاس تثناء .وإاذا اكن من املتوقع اإرساء
مزيد من العطاءات عليه ،فينبغي أأن تُ ِع َّد شعبة املشرتايت والسفر عقد ًا اإطار ًاي للسلع واخلدمات املذكورة من
خالل معلية تنافس ية".
 .145وعند رشاء خدمات التأأمني ،أأبرمت الويبو عقد ًا للتأأمني ضد احلوادث مع أأحد مقديم اخلدمات ( ُمق ِّدم اخلدمات
ا ألول) بدء ًا من  1يناير  2015اإىل  31ديسمرب  2015مع اإماكنية حدوث ثمديدات س نوية ماتالية .ومع ذكل،
وبسبب ضعف أأداء ُم ِّقدم اخلدمات ا ألولُ ،أهنيي العقد (يف سبمترب  )2015و ُمن لُمق ِّدم العطاء صاحب الرتتيب
الثاين (مقدم اخلدمات الثاين) اعتبار ًا من  1يناير .2016
 .146ولحظنا أأن العقد اذلي ُمن اإىل ُم ِّقدم اخلدمات الثاين اكن بدء ًا من  1يناير  ،2016أأ ْي بعد س نة من من العقد
ا ألصيل اإىل ُم ِّقدم اخلدمات ا ألول بتلكفة اإضافية قدرها  70 000فرنك سويرسي .وقد ُمن العقد اجلديد بعد
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انقضاء أأكرث من  180يوم ًا من اترخي من العقد القدمي ،وذلكل مل يكن ممتث ًال لرشط ا ألايم املائة والامثنني املنصوص
عليه يف دليل الويبو للمشرتايت.
 .147وذكرت الويبو أأن السوق مل تشهد أأي تغيريات يف غضون ذكل؛ و أأن شعبة املشرتايت والسفر وإادارة املوارد
اثن .و أأضافت الويبو أأن من مصلحة املنظمة
البرشية اكان يعتقدان أأن نتاجئ العطاء ميكن اس تخداهما لخايار ُم ّورد ٍ
أأن تتحول برسعة اإىل امل ُ ِّورد اذلي اكن يف املرتبة الثانية بد ًل من الاس مترار يف تعريض املنظمة ألداء ضعيف ملدة
س تة أأشهر اإضافية (وهو الوقت الالزم لهذا النوع من املناقصات).
 .148ونرى أأنه اكن يتاغي اس تكشاف السوق ألن معلية الرشاء ا ألوىل قد اكمتلت قال من العقد اإىل ُمق ِّدم العطاء
الثاين بأأكرث من  180يوم ًا.
اس تثناءات مبوجب البند (34ه)
 .149جاء يف البند (34ه) أأنه جيوز ملسؤول املشرتايت أأن يقرر ،استناد ًا اإىل مشورة جلنة اس تعراض العقود اإذا
اعترب تكل املشورة رضورية ،أأن اتباع الطرائق الرمسية أأو غري الرمسية يف طلب تقدمي العروض ابلتس بة اإىل
معلية رشاء بعيهنا ل حيقق مصلحة املنظمة عىل الوجه ا ألمثل يف احلالت اليت ل يؤدي فهيا طلب تقدمي عروض
رمسية للمنتجات واخلدمات املتطابقة اإىل نتاجئ مرضية خالل فرتة زمنية سابقة معقوةل .ومن أأجل رشاء منصة
برجمية لنظام اإدارة احملتوى املؤسيس ،وافق مسؤول املشرتايت (يف أأكتوبر  )2015عىل الرشاء املبارش من ُم ِّورد
معني من خالل ممارسة السلطة التقديرية وفق ًا ألحاكم البند ( 34ب) و( 34ه) .واكنت أأس باب عدم طرح عطاء
يه:


املوردين ،الذلين ظال ماعاقدين مع الويبو
استناد ًا اإىل نتاجئ العطاء السابق ،اكنت املسابقة س تقارص عىل اثنني فقط من ّ
لأكرث من  10س نوات.



اكن من شأأن الاستامثرات الكارية اليت قامت هبا الويبو بشأأن الك احللني أأن تؤثر يف املقارنة املوضوعية بني العروض
املالية.



املورد ْين اكن من املمكن أأن تؤثر يف تقيمي العروض
التوصية اليت تقدمت هبا رشكة استشارات خارجية لالس تعانة بأأحد ّ
املس تلمة.
بناء عىل تقيمي نتاجئ طلب املعلومات وتوصية اإدارة تكنولوجيا املعلومات
 .150و ُأص ِدر طلب معلومات لالك ّ
املورد ْين .و ً
املورد  .Xوقد ُخ ِفّضت التلكفة ا ألولية البالغة  1.7مليون فرنك سويرسي اليت
والتصالتُ ،من العقد اإىل ّ
عرضها املورد  Xعىل مدى ثالث س نوات اإىل رمس قدره  700أألف فرنك سويرسي يُدفع مرة واحدة وتلكفة
ماوسطة تبلغ  256أألف فرنك سويرسي تقريب ًا للصيانة الس نوية نتيجة للمفاوضات .وقد وصل هذا املبلغ اإىل
 1.47مليون فرنك سويرسي عىل مدى ثالث س نوات ،واكن ل يزال أأعىل بكثري مقا نر ًة ابلتلكفة البالغة 860
املورد الخر.
أألف فرنك سويرسي اليت عرضها ّ
 .151ولحظنا أأن طلب العروض السابق قد ُقدّم يف عام  ،2012واكن ذكل يزيد عىل ا ألشهر الس تة املنصوص علهيا
يف الفقرة  74من دليل الويبو للمشرتايت ملمرسة السلطة التقديرية مبوجب البند (34ه) .وعالوة عىل ذكل،
جرى التغايض عن رشط طرح عطاء رمسي حبجة أأن التوصية املقدمة من رشكة استشارية خارجية تويص ابملورد
 Xمن شأأهنا أأن تؤثر يف التحليل املوضوعي من انحية ،ومن انحية أأخرى ُوضعت التوصيات نفسها يف الاعتبار
املورد ْين ،فاإننا لس نا مقانعني بأأن السعر
عند من العقد اإىل املورد  .Xو ألنه اكن يوجد فرق كبري يف سعر الك ّ
املمنوح اكن ميكن اعتباره ممتث ًال اإىل حد كبري لرشط "السعر املقاول" وفق ًا للفقرة  64من دليل الويبو للمشرتايت.
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 .152واعتربت الويبو أأن السعر امل ُقدَّم مقاول ألنه اكن يامتىش مع السوق ويستند اإىل حتليل مجمل تاكليف امللكية.
وذكرت الويبو أأن العطاء السابق اذلي ُطرح يف عام  2012لهذه املشرتايت مل يسفر عن نتاجئ مرضية .ويف عام
 ،2015أأوصت رشكة الاستشارات ابخايار املورد  Xابعتباره أأفضل حل للويبو .ومع ذكل ،قررت لك من
شعبة املشرتايت والسفر وإادارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت التشاور مع املتعاقد ْين ادلاخليني من خالل
طلب معلومات للحصول عىل فهم أأفضل للحلول املقرتحة والسمح إلدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت ابإجراء
تقيمي أأكرث اإنصاف ًا .ومل يكن من املمكن تقدمي طلب عروض عادي ألن الويبو اكنت قد اشرتت ابلفعل تراخيص
من الك الرشكتني ،ومن َّمث مل تكن املقارنة املالية لتكون عىل قدم املساواة.
 .153وذكرت الويبو أأن القاعدة اليت تقيض بعدم جتاوز توحيد املقاييس مخس س نوات ُمط َّبقة ابلفعل .ولكهنا ل حتظر
مزيد ًا من المتديدات اإذا اكنت السوق تربر ذكل برشط قيام شعبة املشرتايت والسفر ابلس تقصاء والبحث
الواجب يف السوق .وس تدر الويبو هذه القاعدة يف دليل الويبو للمشرتايت ،وقد اقرتحت مراجعة الفقرة 72
من هذا ادلليل ألن قاعدة ا ألايم املائة والامثنني ليست مناس بة مجليع اخلدمات أأو السلع.
 .154و أأخري ًا ،اكنت الويبو قد اقرتحت ابلفعل عىل شعبة الرقابة ادلاخلية اإدخال تعديالت عىل النظام املايل ولحئته،
وقد اس تعرضت الشعبة هذه التعديالت و أأحالهتا اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة من أأجل احلصول عىل
مشورة جلنة اس تعراض العقود بشأأن حالت الاس تثناء الرئيس ية.
التوصية 16
ميكن للويبو أأن تُع ّجل بتعديل التعممي الإداري ودليل املشرتايت لإدرا املدة الزمنية القصوى يف احلالت اليت تكون اس تثناءات
من العطاءات التنافس ية .واحلاجة اإىل مزيد من المتديدات جيب أأن تستند اإىل اس تعراض مناسب للسوق .وميكن للويبو أأيض ًا
أأن تنظر يف الامت توصيات جلنة اس تعراض العقود قال موافقة مسؤول املشرتايت.
 .155وقالت الويبو التوصية ألهنا تامتىش مع التعديالت املقرتحة ابلفعل وفق ًا للفقرة  154أأعاله.
تعديل العقد
 .156جاء يف املادة  43من التعممي الإداري  ،2014/1اإىل جانب الفقرة  234من دليل الويبو للمشرتايت ،أأن أأي
طلب لتعديل (تغيري) أأو جتديد أأو ثمديد عقد قامئ جيب أأن يُ ِّقدمه مدير الربانمج اإىل شعبة املشرتايت والسفر
للنظر فيه واملوافقة عليه .وجيب عىل شعبة املشرتايت والسفر أأن تأأخذ مبشورة جلنة اس تعراض العقود يف حاةل
املطالبة بذكل أأو اشرتاطه.
 .157وخالل الفحص الاخاباري ،لحظنا يف حاةل عقد توفري خدمات الرتمجة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
بني اللغتني الياابنية والإنلكزيية أأنه يف خاام عطاء دويل مفاوح ُمنحت عقود لتسع رشاكت ،مهنا مخس رشاكت
حصلت عىل عقد ملدة مخس س نوات ،وحصلت الرشاكت ا ألربع املتبقية عىل عقد لفرتة اخابارية مدهتا س نة
واحدة مع اإماكنية ثمديد العقد بنفس الرشوط وا ألحاكم املنصوص علهيا يف العقد ،وذكل ملدة ترتاوح من س نة
واحدة اإىل مخس س نوات حبد أأقىص.
 .158وينص البند  7من طلب تقدمي العروض عىل مجةل أأمور مهنا أأن يظل السعر اثبت ًا طوال مدة العقد (مخس
س نوات) .كم أأشار العقد املربم مع املتعاقدين ا ألربعة إاىل أأن ا ألسعار س تظل اثبتة خالل الفرتة ا ألولية وفرتة ثمديد
العقد .وجرى اس تعراض هذه العقود يف هناية الس نة الاخابارية اليت انهتت يف  31أأغسطس  ،2016و ُأدخلت
تعديالت عىل العقود ا ألولية يف  12سبمترب  2016فامي خيص ثالثة عقود .ومل ُجيدَّ د عقد أأحد املتعاقدين.
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 .159ولحظنا أأنه رمغ جتديد العقود لفرتة أأخرى مدهتا أأربع س نوات بعد  31أأغسطس ُ ،2016رفع السعر املدفوع
للمتعاقدين الثالثة يف حاةل تقارير ا ألهلية للرباءة بسبب تذبذب سعر الرصف بني الني والفرنك السويرسي .واكن
تعديل السعر بغرض حمية املتعاقدين الثالثة من تقلبات العمةل خمالف ًا ألحاكم العقد.
 .160وذكرت الويبو أأن هذه الرشاكت الثالث مل يكن دلهيا أأي خربة سابقة يف العمل مع الويبو ،و أأهنا وافقت عىل
تفيض أأسعارها املعروضة خالل املفاوضات .وبعد انهتاء الفرتة الاخابارية ،أأفادت هذه الرشاكت بأأهنا مل تعد قادرة
عىل الاس مترار اب ألسعار املتفاوض علهيا بسبب ارتفاع قمية الني مقابل الفرنك السويرسي وبسبب جحم العمل
اذلي أأس ندته اإلهيا الويبو .وما اكن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ليس تطيع ببساطة أأن خيرس هذه العقود
دون حدوث تعطيل كبري لعملياته .وبعد التفاوض ،مل تتغري املزيانية املالية العامة للعقود ا ألولية ول تتحمل املنظمة
أأي تلكفة اإضافية.
 .161ورمغ أأننا نقدر الظروف الاس تثنائية لهذه احلاةل ابذلات ،فاإننا نرى أأنه جيب المتسك برشوط العطاء السابقة ،مبا
يف ذكل طلب تقدمي العروض ،عند اإدخال تعديالت عىل العقود.
التوصية 17
التعديالت املدخةل عىل العقود جيب أأن تامتىش عىل حنو صارم مع طلبات تقدمي العروض وغريها من رشوط العطاء دون من
مزية إاىل أأي رشكة بعيهنا ،مع ضمن وجود رشوط وأأحاكم موحدة ،ل س امي فامي يتعلق اب ألسعار.
 .162ووافقت الويبو عىل ماد أأ المتسك برشوط طلب تقدمي العروض ،وذلكل سيسعون ،لكم اكن ذكل مناس ب ًا ،اإىل
اإدخال اإماكنية تعديل ا ألسعار (وفقا للممرسات السوقية) يف واثئق العطاءات ،وذكل رهن ًا ابلتفاق املتبادل،
لضمن الزناهة والشفافية.
ثمديد العقود لأكرث من مخس س نوات
 .163طرحت مجموعة واكلت ا ألمم املتحدة ألنشطة املشرتايت املشرتكة –اليت تتأألف من منظمة العمل ادلولية ،ومنظمة
عطاء دولي ًا لخايار رشكة تتوىل تقدمي دورات تدريبية
الصحة العاملية ،والاحتاد ادلويل لالتصالت ،والويبو– ً
لغوية ملوظفي الويبو .ويف هناية اإجراءات العطاء ،أأبرمت الويبو عقد ًا بتارخي  2سبمترب  2011مع ُمق ِّدم خدمات
لتقدمي دورات تدريبية لغوية ملوظفي الويبو بقمية اإجملية قدرها  318 000فرنك سويرسي.
 .164واكنت مدة العقد ثالث س نوات قابةل للمتديد ملدة س نتني اإضافيتني .وجرى ثمديد املدة ا ألولية للعقد ملدة س نتني
من  1يونيو  2014اإىل  31أأغسطس  ،2016وجرى ثمديده أأيض ًا حىت  31أأغسطس  2018ابلرشوط
وا ألحاكم احلالية.
 .165وذكرت الويبو أأن قرار ثمديد العقد قد ُّاتذ ابلشرتاك مع أأعضاء مجموعة أأنشطة املشرتايت املشرتكة الخرين بعد
اإجراء حتليل شامل لحاياجات املنظمت يف ذكل الوقت ويف ظل تكل الظروف السوقية .واكنت ا ألسعار
املعروضة يف مرحةل العطاء للحجم املُج َّمع تنافس ية للغاية ،واكن من احملمتل أأن تؤدي اإعادة طرح العطاء يف تكل
بناء عىل املالحظات اليت أأبدهتا جلنة اس تعراض العقود يف عام  ،2016وضعت
اللحظة اإىل زايدة السعر .لكن ً
شعبة املشرتايت والسفر س ياسة واّضة بشأأن جتديد/ثمديد العقود و ُأضيفت بعض اللغات اإىل قالب واثئق
العطاءات ،وإاىل وحدة العقود اجلديدة ،وكذكل اإىل دليل الويبو للمشرتايت .وقد حصلت هذه الس ياسة عىل
الإذن الالزم ،و أأقرهتا أأيض ًا جلنة اس تعراض العقود.
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 .166واكن يوجد عقد يتعلق مبرشوع حتديث تكنولوجيا املعلومات يف نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل (،)MAPS/D
واكن هذا العقد سار ًاي يف البداية ملدة س نتني ( )2012مع اإماكنية ثمديده لك س نة دون جتاوز ثالثة جتديدات
وملدة أأقصاها مخس س نوات .ولحظنا أأن هذا العقد قد جرى ثمديده ملدة  18شهر ًا بعد يناير  ،2017بعد
احلصول عىل توصيات جلنة اس تعراض العقود.
 .167وذكرت الويبو أأن المتديد اإىل ما بعد مخس س نوات اكن دامئ ًا يُعترب اس تثنائي ًا ،ومل تؤيد شعبة املشرتايت والسفر
اقرتاح الربانمج اإل بعد أأن اس تعرضت بدقة احاياجات الربانمج و أأجرت حتلي ًال للسوق.
 .168وحنن نرى أأن الويبو س تفقد املزية التنافس ية يف ا ألسواق املتغرية ابس مترار بسبب ثمديد العقد لفرتة غري حمددة .كم
أأعربت جلنة اس تعراض العقود يف اجامتعاهتا اليت عُقدت يف يونيو ويوليو  2015عن قلقها بشأأن المتديد اإىل ما بعد
مخس س نوات دون اتباع اإجراءات طرح العطاءات .ونقرتح تعديل التعماميت الإدارية ودليل املشرتايت لتحديد
أأقىص مدة للعقد.
التوصية 18
ميكن للويبو أأن تعدل التعماميت الإدارية ودليل املشرتايت لتحدد أأقىص مدة للعقد مع الضمانت الرضورية الالزمة للنظر يف
المتديد بعد الاس تعراض.
 .169وقالت الويبو التوصية وذكرت أأن هذه املمرسة قد وضعت ابلفعل موضع التنفيذ.
الرشوط العامة للعقد
 .170وضعت الويبو رشوط ًا عامة لعقود توفري السلع واخلدمات ،وثمثل هذه الرشوط جزء ًا ل يتجز أأ من العقد اذلي
توقعه الويبو مع أأي ماعاقد.
 .171ويف دراسة ملقارنة الرشوط العامة لعقود الويبو ابلرشوط العامة لعقود ا ألمم املتحدة وغريها من واكلت ا ألمم
املتحدة ،لحظنا أأن الرشوط العامة و /أأو العقود احملددة احلالية اليت أأبرمهتا الويبو ميكن زايدة تعزيزها عن طريق
اإدرا بنود ذات صةل بشأأن ما ييل:
عدم التنازل عن احلقوق :عدم ممارسة أأحد الطرفني ألي حق من احلقوق جيب أأل يُعامل عىل أأنه تنازل عن هذا احلق أأو
عن التعويض املتعلق به.

أأ)

ب) البطالن اجلزيئ :رساين العقد ووجوب اإنفاذه اإذا قُيض بأأن حكمً معين ًا من أأحاكمه غري ا ألساس ية غري قانوين أأو غري
قابل للتنفيذ.
) املعامةل أالكرث رعاية :يف عقود الاعامتد عىل الغري أأو العقود القامئة عىل التعاون ادلويل ،حيث جيب عىل املتعاقد أأن خيطر
الويبو فور ًا عند توفري رشوط تعاقدية أأكرث ًا تفضي ًال ل ألمم املتحدة أأو ألي من واكلهتا يف جنيف.
د)

معل ا ألطفال :اإقرار املتعاقد وتعهده بعدم تشغيل أأطفال.

ه) الاس تغالل اجلتيس :اإقرار املتعاقد وتعهده بعدم اس تغالل موظفيه ألي صخص اس تغال ًل جتس ي ًا.
و)

الاحايال أأو الفساد :اإقرار املتعاقد وتعهده بعدم اس تخدام ممارسات الفساد أأو الاحايال أأو التواطؤ أأو الإكراه يف
اإجراءات العطاءات أأو يف أأثناء تنفيذ العقد.
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التوصية 19
ميكن للويبو أأن تراجع الرشوط العامة/اخلاصة احلالية للعقد وأأن تنظر يف اإدرا بنود بشأأن عدم التنازل عن احلقوق ،والبطالن
اجلزيئ ،واملعامةل الأكرث رعاية ،ومعل ا ألطفال ،والاس تغالل اجلتيس ،والاحايال أأو الفساد.
 .172ووافقت شعبة املشرتايت والسفر عىل مراجعة الرشوط العامة لعقود الويبو أأو ا ألحاكم اخلاصة ابلعقود ،وستنظر
يف اإدرا البنود املقرتحة يف هذه الواثئق ،ابلتشاور مع مكاب املستشار القانوين ومع مراعاة بيئة اخملاطر
يف الويبو.
اإدارة أأداء امل ُ ِّوردين
 .173يشمل رصد أأداء امل ُ ِّوردين قيا أأداء امل ُ ّورد ورصده يف مجيع العقود حبيث ميكن رصد اجلودة والسعر والتسلمي
ومس توايت اخلدمة لضمن تنفيذ العقد والاماثال هل .وتس تخدم الويبو مفهوم قيا أأداء امل ُ ِّوردين يف
الس ياقات التالية:


جانب من جوانب تقيمي امل ُ ّورد حيامن يتنافس امل ُ ّورد احلايل عىل جتديد عقد قامئ



جزء ل يتجز أأ من وظيفة اإدارة العقود
 .174وينص البند  1-13من دليل الويبو للمشرتايت عىل أأن الطالب يتحمل مسؤولية تنفيذ العقد ومراقاة تنفيذه
لضمن تقدمي اخلدمة أأو أأداهئا عىل الوجه السلمي و /أأو توريد السلع املعنية وفق ًا لرشوط العقد .وجيب قيا أأداء
امل ُ ّورد قدر املس تطاع من خالل مؤرشات ا ألداء الرئيس ية اليت أُد ِخلت يف مستندات العطاءات وكذكل
يف العقد.
 .175ويتاغي للطالب وملوظف املشرتايت اإجراء اس تعراضات منتظمة ألداء امل ُ ّورد .وحيامن يكتشف الطالب أأو مسؤول
املشرتايت أأو الكهم تباين ًا كبري ًا بني ا ألداء الفعيل واملتوقع ،يتاغي هلم اتاذ اإجراءات تصحيحية اإن أأمكن .ويتاغي
أأن ُحي ِّددا مع امل ُ ّورد سبب املشلكة و أأن يقررا ح ًال ويتابعا تنفيذه .وتنص الفقرة  229عىل أأن مديري الربامج أأو
العقود مدعوون اإىل اس تخدام بند التحقق التعاقدي حيامن يكون موجود ًا لضمن توافق أأداء امل ُ ِّوردين
مع الاخاصاصات.
 .176وخالل اإجراء الفحص الاخاباري للتحقق من الاماثال ملتطلبات اإدارة أأداء امل ُ ِّوردين ،لحظنا ما ييل:

تصنيف املوردين من أأجل قيا ا ألداء
ّ .177مزيت الويبو بني املوردين الاسرتاتيجيني وغري الاسرتاتيجيني واحلرجيني؛ واعمتدت أليات خمتلفة للك فئة من
فئات املوردين .و أأفادت الويبو بأأنه مت الإبالغ عن معلية رصد تقيمي ا ألداء يف خطة املشرتايت .و ُحت َّدد مؤرشات
ا ألداء الرئيس ية يف الاخاصاصات ،وتُذكر يف العقود ،وجيري الرصد من خالل قيا ا ألداء يف ضوء مؤرشات
ا ألداء الرئيس ية احملددة .وجرى رصد أأداء املوردين اذلين يُعتربون "اسرتاتيجيني" 6و ُح ِّدد يف خطة املشرتايت.
واكنت هذه اللية قد ُط ّبقت يف عام  2015عىل سبيل التجريب ،واكنت أأكرث انتظام ًا يف عام .2016

ُ 6ع ّ ِرف املو ّرد الاسرتاتيجي ب أأنه املو ّرد اذلي أأدى دور ًا شديد ا أليمهية يف معليات برانمج ما واكن يلزم اس تعراض أأدائه مرة أأو مرتني يف الس نة.
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 .178ولحظنا أأنه الويبو رمغ ثميزيها بني املوردين الاسرتاتيجيني وغري الاسرتاتيجيني واملوردين احلرجيني ،فاإن هذا
المتيزي مل يستند اإىل معايري جيدة التحديد ،مما قد يؤثر يف هناية املطاف عىل تقيمي ا ألداء ألن الليات املعمتدة اكنت
تتلف ابخاالف فئة املوردين.
أأداء املوردين الرئيس يني
 .179لحظنا ،عند اس تعراض خطة املشرتايت لعام  ،2016أأنه من بني ُ 276م ّورد ًاُ ،وصف  105مهنم بأأهنم
اسرتاتيجيون ،و ُوصف  27بأأهنم حرجون ،و ُوصف  144بأأهنم غري اسرتاتيجيني وغري حرجني .ومل ُ ْجتر
اس تعراضات ماابعة اإل مخلسة ومخسني ُم ّورد ًا من بني  105موردين اسرتاتيجيني ،أأي بتس بة  52يف املائة من
املوردين الاسرتاتيجيني و 20يف املائة من اإجميل عدد املوردين .ومن بني  144مورد ًا غري اسرتاتيجي وغري
حر  ،اس ُتعرض أأداء مخسة موردين فقط .ومن َّمث ،مل ي ُس تعرض أأداء  78يف املائة من اإجميل املوردين.
 .180ولحظنا أأن مسؤويل شعبة املشرتايت والسفر ل يرصدون ابلرضورة أأداء امل ُ ّوردين الرئيس يني من حيث منومه
وحصهتم السوقية ووضعهم املايل يك تظل املنظمة عىل وعي بوضع املوردين املهمني داخل قطاعاهتم السوقية .ويف
حاةل املوردين الرئيس يني عىل وجه اخلصوص ،اكن من املهم عقد اجامتعات منتظمة عىل املس تويني التشغييل
والاسرتاتيجي دلمع العالقات واس تكشاف الفرص السوقية املس تقالية.
 .181وذكرت الويبو أأن هذا املبد أأ ا ألسايس جيري تطبيقه عىل بعض املوردين الاسرتاتيجيني ،ل س امي يف الرتمجة،
ولكنه س يصب ممارسة أأكرث معومية يف ا ألشهر الثين عرش املقاةل .ولزايدة درجة النضج واملهارات املالمئة يف مجيع
أأحناء املنظمة ،اكن جيري وضع خطة تدريبية .و أأضافوا أأن القمية املالية للعقود الاسرتاتيجية اليت ُرصدت بفعالية
ثمثل حنو  50يف املائة من مجموع نفقات املنظمة و 87يف املائة من قمية العقود الاسرتاتيجية.
مؤرشات ا ألداء الرئيس ية
 .182خالل الفحص الاخاباري املتعلق بمتديد العقود ،لحظنا أأنه عىل الرمغ من حتديد مؤرشات ا ألداء الرئيس ية
للعقود املبينة أأدانه ،مل حيدث اليشء نفسه عىل حنو فعال يف وقت جتديد العقود لتقيمي أأداء امل ُ ِّوردين:
ُ .183أبرم عقد (يف  15ديسمرب  )2012لتقدمي خدمات استشارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات ملنصة نظام الويبو
ل إالدارة املتاكمةل ( )AIMSبدء ًا من  1يناير  2013وملدة س نة واحدة قابةل للتجديد لك س نة ملدة أأقصاها مخس
س نوات .وخالل جتديد العقد بعد انقضاء س نة واحدة ،قُ ِ ّمي أأداء امل ُ ّورد ابلرجوع اإىل ثالثة مؤرشات أأداء رئيس ية
ُمح َّددة يف العقد .واكن مدير العقود قد أأبدى التعليقات الرصحية التالية استناد ًا اإىل اثنني من مؤرشات ا ألداء
الرئيس ية الثالثة:
" "1بناء عىل مؤرش ا ألداء الرئييس اخلاص جبودة ا ألعمل املنجزة بوجه عام" ،اع ُتربت الإدارة اخلارجية ضعيفة جد ًا ،ومل تكن
توجد أأيض ًا اإجراءات مع تصارحي العمل والإدارة العامة".
" "2بناء عىل مؤرش ا ألداء الرئييس اخلاص ابلتوقيت املناسب لتسلمي املوارد البرشية" ،اس تغرق امل ُ ّورد وقا ًا كبري ًا للغاية أأعىل
بكثري من املنافسني الخرين إلرشاك العنارص املُسلّمة".
 .184وعىل الرمغ من ضعف ا ألداء اذلي ُس ِل ّط عليه الضوء يف املعيارين ،اع ُترب أأداء امل ُ ّورد "مرضي ًا" عن طريق تقيميه
بثالث نقاط من أأصل مخسة ،و ُج ِّدد العقد.
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 .185وذكرت الويبو أأن هذا العقد بد أأ يف عام  2012وحيهنا مل تكن اإجراءات تقيمي أأداء امل ُ ِّوردين قد وضعت؛ و أأن نقاط
التقيمي الثالث املمنوحة ل تنطبق اإىل عىل بعض مؤرشات ا ألداء الرئيس ية ،وهو ما يقابل "ا ألداء املريض" ،ومل
يكن ذكل مربر ًا لعدم جتديد العقد .وابلإضافة اإىل ذكل ،مل يُعترب ذكل مسأأةل "عدم اماثال" نظر ًا لعدم وجود
قاعدة بشأأن عدم التجديد يف حاةل عدم بلوغ درجة معينة.
 .186وحنن نرى أأن من ثالث نقاط تقيميية لثنني من مؤرشات ا ألداء الرئيس ية ل يتفق مع التعليقات السلبية ملدير
العقود .و ألن أأداء امل ُ ِّورد بناء عىل مؤرشين من مؤرشات ا ألداء الرئيس ية الثالثة اكن يُعترب ضعيف ًا ،فاإن احلمك بأأن
"ا ألداء مرض" لتجديد العقد غري ُم َّربر .وعىل الرمغ من عدم وجود قاعدة بشأأن عدم التجديد يف حاةل عدم بلوغ
درجة معينة ،فاإن التعممي الإداري رمق  2014/1يُل ِزم مدير العقود بأأن يُبلغ شعبة املشرتايت والسفر بأأي أأوجه
قصور يف تنفيذ العقد.
 .187ويف حاةل أأخرىُ ،أبرم عقد مع رشكة ما اعتبار ًا من  1أأغسطس  2012لتقدمي خدمات املوارد البرشية يف نظام
التخطيط للموارد املؤسس ية .وقُ ِ ّمي معل املتعاقد عىل أأسا معايري اجلودة والتلكفة والوقت والكفاءة .ولحظنا أأن
العقد قد ُج ِّدد عىل الرمغ من تكرار حالت ضعف ا ألداء من جانب املتعاقد.
 .188ويف أأثناء تقيمي أأداء املتعاقد يف الفرتة من  1يوليو  2014اإىل  30يونيو ُ ،2015ص ِنّف ا ألداء بأأنه ُم ٍ
رض و ُج ِّدد
العقد لفرتة أأخرى من  1يونيو  2014اإىل  31يوليو  ،2015عىل الرمغ من حالت التأأخري اليت أُشري اإلهيا خالل
اس تعراض مؤرشات ا ألداء الرئيس ية .أأما تقيمي امل ُ ِّورد يف الفرتة من  1يناير  2015اإىل  30يونيو  2015يف ضوء
مؤرشات ا ألداء الرئيس ية فقد تراوح بني نقطة واحد ونقطتني يف مجيع املعايري ا ألربعة احملددة يف مؤرش ا ألداء
الرئييس ،ورمغ ذكل مت ثمديد العقد لفرتة أأخرى حىت  31يوليو  .2017ومل يرد أأي رد ُمح َّدد عىل هذه املسأأةل.
 .189وعالوة عىل ذكلّ ،تبني أأن مؤرشات ا ألداء الرئيس ية يف حالت العقود امخلسة غري موضوعية وذات طابع عام.
و أأقرت الويبو بذكل.
 .190ولحظنا أأن عدم وجود معايري ُمح َّددة قابةل للقيا فامي خيص مؤرشات ا ألداء الرئيس ية وتقيمي بطاقات ا ألداء
أأظهر عدم حتديد أأولوايت اسرتاتيجية .وبسبب هذه الثغرات ،تعذر حتديد أأهداف ا ألداء يف رشوط العقود
وتعذر اإبالغها أكولوايت اسرتاتيجية .ومل يكن الك الطرفني عىل وعي اتم مبا اكن مطلواب مهنم بعد من العقد .ومل
ينص العقد عىل س بل الانتصاف أأو خطط الطوارئ اليت جيب اللجوء اإلهيا اإذا جعز امل ُ ّورد ابس مترار عن الوفاء
برشوط العقد (ومل يس تجب للتعقيبات أأو الاقرتاحات) .ومل تُعرب التدابري وا ألهداف والغاايت املس تخدمة يف
رصد أأداء امل ُ ّورد ّمعا ات ُّفق عليه حيامن ُمس ابلعقد .وبسبب ذكل ،مل نمتكن من التأأكد من الزتام الك الطرفني
ابلتحسني املس متر يف بداية العقود.
الطابع العام لبطاقات جسل ا ألداء /منوذ جتديد ثمديد العقد
 .191رشعت شعبة املشرتايت والسفر منذ عام  2015يف اس تخدام بطاقات أأداء لتسجيل أأداء امل ُ ِّوردين ،وذكل من
أأجل العقود الاسرتاتيجية .ومن أأجل اتباع هنج أأكرث انتظام ًا للعقود غري الاسرتاتيجية أأو امل ُ ِّوردين غري
الاسرتاتيجيني ،اس تخدمت الشعبة يف عام  2016منوذ طلب ثمديد العقد اذلي مكَّن مديري الربامج/العقود من
تقدمي تعقيبات بشأأن أأداء املوردين يف وقت جتديد/ثمديد العقد .واع ُتمدت بطاقة ا ألداء أكسلوب رمسي للتقيمي
ابلتس بة اإىل مجيع العقود الاسرتاتيجية ومجيع العقود ا ألخرى؛ واكن منوذ جتديد العقد ي ُس تخدم لتقيمي
أأداء امل ُ ِّوردين.
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 .192ولحظنا أأن أأسلوب تقيمي أأداء امل ُ ّورد من خالل بطاقة ا ألداء أأو منوذ جتديد ثمديد العقد مل يكن قو ًاي مبا يكفي
لستيعاب معايري ا ألداء املُحدَّدة .واكن هذا ا ألسلوب ذا طابع عام ،واع ُتمد المنوذ نفسه لتقيمي أأداء امل ُ ِّوردين
اذلين قد خيتلفون حسب طبيعة العقد وجحمه .ومل تكون معلومات ا ألداء والرقابة عىل العقود تامتىش مع ا ألولوايت
الاسرتاتيجية للعقد .وعالوة عىل ذكل ،مل تُدر يف ألية تقيمي ا ألداء مؤرشات أأداء رئيس ية ،مثل ماوسط الوقت
الفاصل بني ا ألعطال ،ودقة التسلمي ،ومطالبات الضمن ،وجودة اخلدمة (استناد ًا اإىل اتفاقات مس توى اخلدمة
املتفق علهيا) ،ووقت اس تجابة خدمة العمالء ،و أأداء التسلمي يف الوقت احملدد حسب فرتات التسلمي املتفق علهيا،
وإادارة احلساابت/العالقة ،وإاماكنية الوصول واس تجابة اإدارة احلساابت ،أأو الاحافاظ ابلتاكليف أأو تفيضها،
ورشوط ادلفع.
التوصية 20
" "1ميكن لشعبة املشرتايت والسفر أأن تتفاوض وتتفق عىل معايري أأداء مناس بة يف الوقت اذلي ي ُسم فيه ابلعقد ،ويتاغي
أأن تكون هذه التدابري واّضة مجليع املعنيني ،اإىل جانب الالزتام ابلتحسني املس متر.
 .193وسلّمت الويبو بأأن هذا هو أأفضل املمرسات اليت ستُنفَّذ يف غضون الثين عرش شهر ًا القادمة للموردين
الاسرتاتيجيني فقط ،مع التحذير من أأن مؤرش ا ألداء الرئييس حيتا يف بعض احلالت اإىل اإعادة النظر فيه عىل
مدى فرتة العقد .و أأضافت الويبو أأنه ميكن معاجلة النقاط التالية يف املس تقال القريب (من  12اإىل  18شهر ًا):


اإدرا مؤرش ا ألداء الرئييس يف عقود املوردين الاسرتاتيجيني ،مع اإماكنية مراجعته طوال فرتة العقد .وسوف ينعكس
هذا يف دليل الويبو للمشرتايت.



اإدرا تعريف أأفضل لل ُم ِّوردين "الاسرتاتيجيني" يف دليل الويبو للمشرتايت.



وضع ماادئ توجهيية بشأأن اإدارة العقود ،ويتاغي أأن تش متل هذه املبادئ أأيض ًا عىل مفهوم الإنذار املبكر يف حاةل
ضعف/قصور ا ألداء.

" "2وميكن للويبو أأن تكفل ثمتع مديري الربامج /مديري العقود وغريمه من املسؤولني املشاركني يف اإدارة العقود بعد منحها مبا
يكفي من السلطة والتدريب لمتكيهنم من أأداء أأدوارمه بفعالية.
خصص ملدير العقود
 .194ووافقت الويبو عىل التوصية ،وذكرت أأهنم أأطلقوا يف عام  2017ماادر ًة لتقدمي تدريب ُم َّ
وموظفي املشرتايت بشأأن اإدارة أأداء امل ُ ِّوردين.
" "3ميكن أأيض ًا أأن يكون أأداء امل ُ ِّوردين جزء ًا ل يتجز أأ من تقيمي اخملاطر والتخطيط للطوارئ من أأجل ضمن معاجلة
املشالكت يف املرحةل ا ألوىل .عالوة عىل أأن الإنذار املبكر بأأداء املورد س يتي للمنظمة الوقت الالزم لإعداد حلول توريد بديةل
ووضع خطط للطوارئ عىل حنو فعال.
 .195وذكرت الويبو أأن هذا املبد أأ ا ألسايس س ُيدر يف التوجهيات امل ُق َّدمة اإىل مديري العقود ،وس ُرياجع خالل
خطط املشرتايت.
اإدارة اخملاطر
 .196جاء يف دليل الويبو للمشرتايت أأنه يتاغي عند وضع اسرتاتيجية للمشرتايت مراعاة ولية املنظمة بشأأن التوجيه
الاسرتاتيجي وحمفظة مشرتايهتا فض ًال عن توفر املوارد .وعالوة عىل ذكل ،يمتثل الغرض من حتليل حمفظة
املشرتايت يف رمس صورة اكمةل وشامةل لحاياجات الربانمج .ووفق ًا دلليل الويبو للمشرتايت ،يتاغي أأن يكون
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توصيف املشرتايت "مشفوع ًا" بتحليل للمخاطر حيدد اخملاطر الرئيس ية والتدابري الإدارية الواجب اتاذها
للتخفيف من تكل اخملاطر عند احلصول عىل السلع واخلدمات.
 .197ويتاغي أأن تُ ِ ّيرس نتيجة هذا التحليل رمس خريطة لش ىت احاياجات ا ألعمل اخلاصة بلك شعبة داخلية أأو قطاع
داخيل ،مع تصنيفها حسب ا ألولوية أأو مس توى اخملاطر .ويتاغي أأيض ًا وضع خطة معل مرتبطة بلك عقد قامئ وفق ًا
ذلكل عىل مدى الس نتني املقالتني ،عىل أأسا ماجدد.
 .198وجيب أأن حيتفظ لك برانمج يف الويبو بسجل للمخاطر كجزء من نظام الويبو لإدارة اخملاطر املؤسس ية .ويف هذا
الصدد ،تساءلنا عم اإذا اكن ُجيرى أأي حتليل للمخاطر عىل أأسا دليل الويبو للمشرتايت ،وما اإذا اكن يُطبق
حتليل للمخاطر اإىل جانب الضوابط ادلاخلية للتخفيف من هذه اخملاطر يف ش ىت مراحل الرشاء أأم ل.
 .199ويف جسل اخملاطر اخلاص بشعبة املشرتايت والسفر ،املس تخلص من نظام اإدارة اخملاطر املؤسس ية ،لحظنا أأن
جسل اخملاطر رمغ أأنه اكن يشمل جمالت واسعة ،فاإن اخملاطر احملددة اليت تشمل ش ىت مراحل الرشاء وإادارة
العقود مل تُس َّجل من خالل السجل .ومل يكن هناك أأي دليل عىل رمس خريطة بش ىت احاياجات ا ألعمل للك
شعبة داخلية أأو قطاع داخيلُ ،مصنَّف ًة حسب ا ألولوية أأو مس توى اخملاطر ،أأو وضع خطة معل مرتبطة بلك عقد
قامئ وفق ًا ذلكل عىل مدى الس نتني املقالتني ،عىل أأسا ماجدد .و ألن تدابري التخفيف مل ت َُّعرف عىل وجه
التحديد ،فّل يكن من الواض كيف خططت الويبو ل إالدارة الاستااقية للمخاطر احملمتةل النامجة عن احامتل العجز
عن التوريد والتعامل مع تعقيد عالقة الرشاء.
 .200واس تفرسان عن حاةل نظام اجلزاءات امل ُط َّبق للتخفيف من اخملاطر الناش ئة عن العجز عن التوريد فامي يتعلق
ابملوردين اذلين تبني أأهنم اشرتكوا يف أأشاكل حمددة من الاحايال والفساد يف املايض .ولحظنا أأن ذكل اكن
قيد التجهزي.
 .201وذكرت الويبو أأنه رمغ أأن اخملاطر قد جرى ابلفعل حتديدها وتسجيلها يف خطة املشرتايت بقدر تصنيف املوردين
وإادارهتا يف ش ىت مراحل معلية الرشاء ،فاإن اخملاطر املذكورة ل تُس َّجل بصورة فردية يف نظام اإدارة اخملاطر
املؤسس ية .واقرتحت الويبو الإبقاء عىل الإجراء اذلي يقيض بأأن يبلغ لك برانمج يف نظام اإدارة اخملاطر املؤسس ية
عن أأي خماطر ُمحددة يف خطة املشرتايت بشأأن املوردين.
 .202اإن رد الويبو بأأن اخملاطر قد جرى ابلفعل حتديدها وإادارهتا يف ش ىت مراحل معلية الرشاء مياثل العملية ا ألولية
لتحديد اخملاطر وقد ل يكون مساو ًاي ملفهوم اإدارة اخملاطر نفسه بأأمكهل ،حيث تبني أأن تدابري التخفيف يف جسل
اخملاطر اكنت عىل غري الوجه الصحي .
التوصية 21
ميكن تعزيز اإدارة اخملاطر إابدرا تدابري التخفيف من خماطر حمددة بعد تصنيف اخملاطر وتقيميها وترتيهبا حسب ا ألولوية .وميكن
مواءمة اخملاطر مع ماطلبات لك برانمج أأو شعبة يف نظام اإدارة اخملاطر املؤسس ية وفق ًا للفقرتني  29و 30من دليل الويبو
للمشرتايت.
 .203ووافقت الويبو عىل التوصية من حيث املبد أأ ،وذكرت أأنه س يجري اس تعراض دليل املشرتايت لضمن توافق
التوجهيات الواردة فيه مع س ياسة وإاطار اإدارة اخملاطر يف الويبو.
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ماد أأ أأعىل جودة بأأفضل سعر
 .204يُعترب ماد أأ " أأعىل جودة بأأفضل سعر" من املبادئ العامة اليت يتعني مراعاهتا حق املراعاة كم ُذكر يف املادة 11-5
من النظام املايل ولحئته .وترد هذه املبادئ العامة أأيض ًا يف التعممي الإداري رمق  2014/1اذلي دخل حزي النفاذ
بدء ًا من  1سبمترب .2014
 .205وتُ ّ ِعرف الفقرة  6من دليل الويبو للمشرتايت لعام  2014ماد أأ " أأعىل جودة بأأفضل سعر" بأأنه اخايار عرض يُق ِّدم
مجموعة مثىل من العوامل مثل المكية املناس بة واجلودة والتوقيت ومجمل تاكليف امللكية وعوامل أأخرى مثل
الاحاياجات الاجامتعية أأو البيئية أأو غريها من الاحاياجات الاسرتاتيجية .ول يعين هذا املبد أأ ابلرضورة اخايار
أأدىن ا ألسعار ،بل أأفضل عائد لالستامثر ،مع مراعاة معايري التقيمي.
 .206ويتضمن دليل الويبو للمشرتايت أأحاكم ًا تتعلق ابملفاوضات ،ويشري ،من مضن ما يشري اإليه ،اإىل أأنه يف هناية
معلية التقيمي ،وفور أأن تقدم السلطة اخملتصة توصي ًة ،جيوز التفاوض مع املوردين املوىص هبم ،وتتوىل شعبة
املشرتايت والسفر قيادة هذا التفاوض يف وجود ممثيل الربانمج ،اإذا لزم ا ألمر.
 .207وقد أأجرينا حفص ًا اخابار ًاي لامثنية عقود (عقد واحد بشأأن تكنولوجيا املعلومات وس بعة عقود بشأأن الرتمجة) اكنت
الويبو قد اخاارت فهيا أأكرث من ُم ِّقدم خدمات من عطاء تنافيس واحد .ولحظنا أأنه يف أأربعة عقود ،مضت تسعة
موردين خمتلفني ،حصل ُم ّورد ُمصنَّف يف مرتبة أأدىن من الناحية التقنية عىل عقد بسعر أأعىل من امل ُ ّورد امل ُصنَّف
يف املرتبة ا ألوىل من الناحية التقنية.
 .208ونرى أأنه يف احلالت اليت ُمن فهيا ُم ّوردون ماعددون عقود ًا من خالل عطاء واحد ،اكن يوجد جمال لإجراء
مزيد من املفاوضات مع ُمقديم العطاءات ذوي املعايري التقنية املنخفضة ومعايري التلكفة املالية املرتفعة.
التوصية 22
يف حاةل تعدد املوردين الناجتني من عطاء واحد ،ميكن للويبو أأن تنظر يف الاس تفادة من املفاوضات عن طريق اس تغالل املعايري
التقنية/التجارية من أأجل اس تفادة الويبو من ا ألسعار الأكرث تنافس ية.
 .209ووافقت الويبو عىل التوصية ،ألهنا ابلفعل جزء من ممارسات الرشاء احلالية ،وذكرت أأهنا ستنعكس يف دليل
الويبو امل ُنقَّ للمشرتايت.
أأحاكم التوثيق
 .210وفق ًا لنظام الويبو املايل ولحئته ،تضع مجيع اإجراءات الرشاء لواثئق مكاوبة .وعالوة عىل ذكل ،ووفق ًا لخر تقرير
معل للويبو بشأأن خماطر الربامجُ ،منحت مراجعة اإطار املشرتايت التنظميي ا ألولوية يف اخملاطر مع توضي أأن
حتسني الواثئق احلالية أأمر رضوري لتحسني الوضوح بشأأن املساءةل والتفويض ،مبا يف ذكل نشاط اإدارة العقود
بعد منحها.
 .211ومل نمتكن خالل معليات الفحص الاخاباري من التأأكد من الاماثال لش ىت أأحاكم دليل الويبو للمشرتايت بسبب
الافاقار اإىل الواثئق كم ن ُوقش يف الفقرات التالية.
 .212ينص دليل الويبو للمشرتايت عىل أأن العقود الهنائية جيب أأن يُ ِّ
صدق علهيا املستشار القانوين لشعبة املشرتايت
والسفر قال أأن يُقرتح التوقيع علهيا .ويف ظل غياب الواثئق املؤيدة ،مل نمتكن من التأأكد من تصديق املستشار
القانوين لشعبة املشرتايت والسفر عىل العقود الهنائية من عدمه.
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 .213وذكرت الويبو أأن هذه معلية داخلية تُوث َّق يف معظم ا ألحيان .ومن املنتظر وفق ًا دلليل الويبو للمشرتايت أأن
حيدث هذا التصديق ،ولكن ل ينص ادلليل عىل وجوب حدوثه عىل حنو مكاوب .كم أأن رشط التصديق قد
تقلص مبرور الوقت منذ اإصدار دليل الويبو للمشرتايت ،فقد طبقوا عقود ًا موحدة .وحنن نرى أأنه يتاغي للويبو أأن
ُحتدّث دليل الويبو للمشرتايت وفق ًا ذلكل.
 .214كم ينص دليل الويبو للمشرتايت عىل رضورة تربير املبلغ املدفوع مقدم ًا ،ويشرتط موافقة املراقب املايل قال أأن
يدرجه مسؤول املشرتايت يف أأي عقد ،ويف حاةل املوافقة عليه ،جيب توثيق مجيع أأس بابه .ويف حاةل املبالغ
الكارية ،جيب عىل املوردين اذلين يتلقون ماالغ مس بق ًا تقدمي ضمانت مثل الضمانت املرصفية.
 .215ولحظنا أأنه ل توجد واثئق تؤيد أأن املبالغ اليت دُفعت مس بق ًا ترتاوح من  40أألف دولر أأمرييك اإىل  1.2مليون
فرنك سويرسي يف أأربع حالت اكن لها ما يربرها و أأهنا حصلت عىل موافقة مس بقة من املراقب املايل.
 .216وذكرت الويبو أأن هذه العقود املشار اإلهيا اإما تراخيص أأو صيانة ألنظمة تكنولوجيا املعلومات ،حيث تفرض
الرشوط السوقية املعتادة دفع مالغ مقدم ًا .واكن أأيض ًا مفهوم "العربون" مسأأةل فهيا نظر ،ألن الرتاخيص جيري
تزنيلها معوم ًا يف يوم الرشاء .وذلكل ،مل تكن توجد حاجة اإىل احلصول عىل موافقة مس بقة من املراقب املايل.
التوصية 23
ميكن للويبو أأن حتدد بوضوح يف دليل املشرتايت ش ىت اإجراءات الرشاء اليت يلزم توثيقها عىل النحو املنصوص عليه يف النظام
املايل ولحئته.
 .217وبعد أأن قالت الويبو اقرتاح التحسني ،وافقت عىل التوصية.
اخابارات الرتمجة
 .218عند رشاء خدمات الرتمجة من قال نظام معاهدة الرباءات لرتمجة امللخصات وتقارير ا ألهلية للحصول عىل براءة
وغري ذكل من واثئق معاهدة الرباءات ،يعترب اجاياز اخابار الرتمجة رشط ًا رضور ًاي لتقيمي القدرة التقنية ملقدم
العطاء.
 .219وتنص واثئق العطاءات ،من مضن ما تنص عليه ،عىل أأن يقوم مقدمو العطاءات برتش ي مرتمج واحد لإجراء
الك الاخابارين ،و أأن يقوم مرتجمن ابإجراء اخابار واحد للك مهنم .وليس من الرضوري أأن خيضع مجيع املرتمجني
املشمولني ابلعقد لالخابار .وعالوة عىل ذكل ،تكتيس جودة الرتمجة أأيمهية كبرية عند تقيمي العطاء الفين مما جيعلها
معيار ًا هممً.
 .220وقد أأجرينا حفص ًا اخابار ًاي لعقدين ( أأبرمهتم شعبة الرتمجة ملعاهدة الرباءات خالل الفرتة  .)2016-2014ولحظنا
أأن تسع رشاكت اجاازت الاخابار عند رشاء خدمات الرتمجة بني اللغتني الياابنية وا إلنلكزيية .واكنت هذه
الرشاكت قد قدمت يف عطاءاهتا قامئة ابملرتمجني اذلي تراوح عددمه من  5مرتمجني اإىل  40مرتجمً ،مبن فهيم
مرتمجون داخليون ومرتمجون خارجيون ومراجعون حتت س يطرهتا .ولحظنا أأن رشكتني جتاوزات احلد ا ألدىن من
املتطلبات التقنية مل تُقال عطاءاهتم ألهنم جعزا عن اإحراز احلد ا ألدىن من ادلرجات يف اخابارات الرتمجة .وعالوة
عىل ذكل ،جعز أأحد مقديم العطاءات املقاوةل عن حتقيق أأداء ُم ٍ
رض يف هناية فرتة الاخابار اليت امادت س نة
واحدة ،فّل ُجي َّدد عقده .ويف طلب أخر لتقدمي عروض يتعلق برشاء خدمات الرتمجة بني اللغتني الصيتية
والإنلكزيية ،مل يُالحظ أأي احنراف من هذا القايل ،وتراوح عدد املوظفني اذلين ذكرمه مقدمو العطاءات من 10
اإىل .60
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 .221ونرى أأنه الاخابارات يتاغي أأن تكون واسعة النطاق ليك تكون معرب ًة عن القدرة التقنية ملقدم العطاء.
 .222وذكرت الويبو أأن العبء التشغييل املمتثل يف اخابار مزيد من املرتمجني لن يتناسب مع الفوائد .وذكرت أأيض ًا أأن
نظام معاهدة الرباءات مل يكن يف الواقع خيترب املرتمجني أأنفسهم ،بل اكن خيترب قدرة الرشكة عىل اإدارة الرتمجة ،مبا
يف ذكل التدقيق واملراجعة واخايار املرتمج املناسب.
 .223وحنن نرى أأن اخابار قدرة الرشكة عىل اإدارة أأعمل الرتمجة الضخمة مبجرد اخابار قدرة مرتمج واحد من الرشاكت
اليت دلهيا عدد كبري من املوظفني قد ل يكون ُم ِ ّعرب ًا عن قدرات الرشكة.
التوصية 24
ميكن للويبو أأن تنظر يف جعل تقيمي املرتمجني أأكرث ثمثي ًال ليعرب عن القدرة التقنية ملقديم العطاءات يف وقت تقيمي العطاءات ،مع
مراعاة عوامل أأخرى ،مهنا التلكفة التشغيلية لخابار مزيد من املرتمجني.
 .224اعتربت الويبو الاخابارات أأمر ًا حاسمً يف التصفية ،مما أأثبت فعاليته الكارية يف استاعاد غري القادرين عىل أأداء
العمل .وإاخضاع الرشاكت ألعباء معل أأكرب هو الطريقة الأكرث فعالية لتقيمي الرشاكت بعمق ،وحنن نقوم بذكل
خالل فرتة التقيمي .ومع ذكل ،سوف تُعيد الويبو النظر يف هنج الاخابار ليكون أأكرث ثمثي ًال.
قضااي الغش الفعيل والغش الافرتايض
َّ .225بني حتليل املعلومات اخلاصة ابلغش الفعيل والغش الافرتايض اليت قدهما مكاب مدير شعبة التدقيق ادلاخيل
والرقابة الإدارية أأن عرش حالت جديدة من الغش والغش الافرتايض ُجسلت يف عام  ،2016و ُأغلقت أأربع عرشة
حاةل .ويف  31ديسمرب  ،2016بلغ عدد احلالت املفاوحة من الغش الفعيل أأو الغش املزعوم أأربع حالت.

اس تعراض الإجراءات اليت اتذهتا الإدارة بشأأن التوصيات السابقة
 .226ترد حاةل تنفيذ الويبو لتوصيات مراجع احلساابت اخلاريج (املراجعة املالية) يف مرفق هذا التقرير.
اإفصاحات الإدارة – شطب اخلسائر من النقد واحلساابت املدينة واملمتلاكت
 .227ذكرت الإدارة أأن َّه وفق ًا للمدة  4-6من النظام املايل والقاعدة  8-106من الالحئة املالية ،جسَّلت املنظمة اخلسائر
التالية خالل الس نة املنهتية يف  31ديسمرب :2016
ُشطبت حساابت مدينة بقمية اإجملية قدرها  741فرناك سويرس ًاي أأثناء عام  .2016وخص ذكل أأربع فواتري غري مدفوعة

يرجع اترخيها اإىل عام  2015وتتعلق بأأنشطة عالمات جتارية؛
 وتكادت املنظمة خسائر صغرية أأخرى عىل مدار الس نة جنمت ،يف املقام ا ألول ،عن مدفوعات مقابل احلساابت املدينة
وبلغت قميهتا الإجملية  19 584.20فرنك سويرسي.

[التوقيع]
شايش اكنت شريما
املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند
مراجع احلساابت اخلاريج
نيودلهيي ،الهند
 19يونيو 2017
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املرفق
حاةل تنفيذ الويبو لتوصيات املراجعة اخلارجية للحساابت
املراجعة

التوصية

رد الإدارة

مالحظات

مراجعة مالية

ميكن للويبو أأن تعجل مسار
تسوية املطالبات العالقة دلى
سلطات الرضائب ا ألمريكية.

ُأو ِدعت مطالبة عام  2015يف
أأكتوبر  .2016واكن الرصيد غري
املسدد اذلي يشمل هذه
املطالبة  3ماليني دولر .وقد
عقد مؤثمر ابلفيديو يف 15
نومفرب  2016ملناقشة التعديالت
اليت س ُتدخل عىل اتفاق
الرضائب املس تحقة التحصيل يف
املس تقال القريب .وتسعى
الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل
تتس يق التفاقات املربمة مع مجيع
واكلت ا ألمم املتحدة ،املزمع
تنفيذها يف عام .2017
وس يؤدي ذكل اإىل توحيد ما هو
ُمسدَّد /غري ُمسدَّد ،ومكوانت
الإيرادات املؤسس ية،
والإيرادات ا ألوىل/ا ألخرية،
وكيفية التحقق مهنا ،وما
اإىل ذكل.

قيد التنفيذ

مراجعة مالية

نواصل رصد مرشوع جملس
ميكن للويبو أأن تفص عن
املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع
تفاصيل أأصول الرتاث اليت
العام ( )IPSASBاملتعلق
تشمل املصنفات الفنية يف
مالحظات البياانت املالية و أأن اب ألصول الرتاثية .ويف أأبريل
 ،2017أأصدر اجمللس ورقة
تتخذ التدابري الالزمة لتعزيز
نظمها ا ألمنية بغية منع فقدان تشاور ،مع حتديد يوم 30
سبمترب  2017موعد ًا هنائي ًا
أأي من هذه ا ألصول.
للتعليقات .وتتخذ ورقة التشاور
موقف ًا مضمونه أأن ا ألصول
الرتاثية ميكن قيدها يف بيان
املركز املايل اإذا اكنت تس تويف
معايري قيد ا ألصول .بيد أأن
ذكل سياطلب اإثبات اإما منافع
اقاصادية مس تقالية وإاما
اإماكانت خدمة .ول تقرتح

قيد التنفيذ
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ورقة التشاور أأي ماطلبات
عرض ُمح َّددة.
مراجعة مالية

أأعد مستشارو اخلزانة يف ربيع
ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف
عام  2014س ياسة استامثرية
صياغة س ياسة استامثرية
مناس بة لإدارة النقدية واخلزانة ،تش متل عىل مجموعة من
مبا يف ذكل القروض ،وتطبيق الس ياسات ،مبا يف ذكل
هذه الس ياسة لتحسني الإدارة الاستامثرات ،ولكن ليس اإدارة
النقدية .ويف غضون أأايم من
املالية.
تسل
ميها ،تغريت العالقة بني
الويبو والإدارة الاحتادية
للشؤون املالية ،مما جعل
س ياسة الاستامثر عدمية الفائدة
يف الواقع .مث بد أأت تُبذل َّجود
لتقدمي س ياسة استامثرية جديدة،
وبلغت هذه اجلهود ذروهتا
مبوافقة ادلول ا ألعضاء عىل هذه
الس ياسة يف خريف عام .2015
واكنت س ياسة خماطر الطرف
الخر الواردة يف "مجموعة"
اخلزانة حتتا أأيض ًا اإىل حتديث
نتيج ًة لهذا التغيري يف العالقة.
واب إلضافة اإىل ذكل ،اكنت شعبة
الشؤون املالية ترغب يف
مراجعة أأجزاء أأخرى من
"اجملموعة" ،وسلّمت برضورة
اإعداد س ياسة بشأأن اإدارة
النقدية من أأجل اس تكمل مجموعة
الس ياسات .واكن هذا العمل ل
يزال يتاظر تعيني أأمني خزانة.
وعقب وصول هذا الشخص يف
يونيو  ،2016بد أأ العمل عىل
س ياسة خماطر الطرف الخر.

قيد التنفيذ

مراجعة مالية

اس ُتعرضت ،مبساعدة أأحد
يتاغي لإدارة الشؤون املالية
اس تعراض اإطار اإدارة اخملاطر اخلرباء ،س بل تنفيذ مسارات
الشؤون املالية بغية مواءمهتا مع
القامئ وحتديثه بغية وضع
الهيلك والصيغة املعتادة وحددت
جسالت مالمئة للمخاطر
وضوابط داخلية يف الوحدات لك الضوابط ادلاخلية ُوجسلت
التشغيلية املفاقرة لتكل العنارص يف تطبيق اإدارة اخملاطر

قيد التنفيذ
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أأو اليت ُوضعت فهيا تكل
العنارص جزئي ًا.

املؤسس ية.
وستنطوي املرحةل التالية من
هذه املبادرة عىل التحقق من أأن
لك الضوابط ادلاخلية مرتبطة
خبطر مس َّجل رمسي ًا يف التطبيق
ذاته.
وس تواصل شعبة الشؤون املالية
اس تعراض املسارات وضوابطها
وحتديهثا ابنتظام.
وقد ُأحرز تقدم كبري فامي يتعلق
بتحديد الضوابط ادلاخلية
وتسجيلها .وسوف ُجيرى تقيمي
ذايت مجليع الضوابط عىل
مس توى الكيان يف الربع ا ألول
من عام  ،2017كجزء من معلية
ا إلغالق .وسوف تُس تعرض
ضوابط العمليات وتُ َّقمي يف
اخلطوة التالية.

مراجعة مالية
2015

ميكن للويبو أأن تضع ألية مفصةل توجد الن ألية تفصيلية
لضمن تسوية الإيرادات املتأأتية للتسوية.
من رسوم الإيداع ادلويل بناء
عىل معاهدة الرباءات يف أأي
س نة تقرير مع املبلغ املقيد
للطلبات املتشورة يف تكل
الس نة.

منفَّذة

مراجعة مالية
2015

ميكن للويبو أأن تضع مؤرشات توجد الن توجهيات بشأأن
ومعايري مالمئة ثم ِكّهنا من اإجراء الس ياسات يف هذا اجملال ،مبا يف
اإعادة التقيمي الس نوية الالزمة ذكل معايري ومؤرشات للنظر
للممتلاكت واملصانع واملعدات .يف رضورة اإجراء تقياميت عادةل
ُمح َّدثة من عدهما.

ُمنفَّذة

مراجعة مالية
2015

اكنت تُس تخدم أأصول خفضت وافقت فرقة العمل املعنية
قميهتا ابلاكمل وتبلغ قميهتا ادلفرتية ابملعايري احملاسبية ل ألمم املتحدة
الإجملية  10.31مليون فرنك عىل مجموعة ُمح َّدثة من ا ألعمر
الإنتاجية للمعدات يف اجامتعها
سويرسي يف  31ديسمرب
أ
 .2015وينطوي اس تخدام تكل اذلي ُعقد يف أكتوبر .2016

قيد التنفيذ

A/PBC/27/3
53

وخالل عام  ،2016أأحرزت
ا ألصول عىل قمية اقاصادية
الويبو تقدم ًا كبري ًا يف حتديث
للمنظمة ويعين أأن تقديرات
العمر الإنتايج لبعض ا ألصول حاةل البنود يف وحدة اإدارة
ا ألصول .وخالل عام ،2017
اكنت أأقل من معرها الفعيل
بكثري .ويلزم اإعادة تقيمي العمر سوف يُضطلع مبزيد من العمل
الإنتايج ل ألصول يك تعرض لتحديث حاةل معدات املنظمة.
وبعد الانهتاء من هذا العمل،
صورة نزهية لها وتضع تقدير ًا
معقو ًل للعمر الإنتايج ل ألصول .سوف يُوىل الاعتبار ل ألعمر
الإنتاجية املالمئة للمعدات ،مع
مراعاة نطاقات العمر الإنتايج
امل ُحدَّثة يف الونة ا ألخري اليت
وافقت علهيا فرقة العمل املعنية
ابملعايري احملاسبية ل ألمم املتحدة.
مراجعة مالية
2015

ميكن للويبو أأن تنظر يف وضع
س ياسة رمسية موثَّقة لشطب
املبالغ املقيدة اليت مل يتسن ردها
اإىل مودعي الطلبات.

مت وضع الصيغة الهنائية للس ياسة ُمنفَّذة
املوثَّقة.
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ردود الإدارة عىل التوصيات اليت قدهما
مراجع احلساابت اخلاريج
التوصية رمق 1

ميكن للويبو أأن تُص ِن ّف الس يوةل الاسرتاتيجية مضن الس يوةل ا ُملقيدة وما يعادلها.
الرد
نظر ًا اإىل طبيعة ترتياات الس يوةل الاسرتاتيجية ،مبا يف ذكل تصنيفها املنفصل وماطلبات الس يوةل مبقاىض س ياسة املنظمة بشأأن
الاستامثرات ،اعتربت الويبو أأن من ا ألدق أأن يُفص عن ذكل كعنرص مس تقل من عنارص الس يوةل أأو الاستامثرات .وذلكل
ذكرت الويبو أأهنا تفضّ ل الإبقاء عىل هنجها احلايل يف تصنيف الس يوةل والاستامثرات.
التوصية رمق 2

ميكن للويبو أأن تتخذ اإجراءً مناس ب ًا لتسوية/اسرتداد ُسلف املوظفني غري ا ُملسدَّدة اخلاصة ِمبن التعلمي يف غضون الوقت املقرر.
الرد
قالت الويبو التوصية ،وذكرت أأهنا حددت موعد ًا هنائي ًا هو  30يونيو  .2017ويف حاةل عدم اماثال املوظف ،سوف تُسرتد سلفة
منحة التعلمي عىل النحو املوىص به.
التوصية رمق 3

ميكن أأن تُنقص ابلاكمل ق مية مجيع ا ألصول اليت تقل عن احلد ا ألدىن البالغ  5000فرنك سويرسي ،اليت تظهر يف جسل ا ألصول،
مبا يامتىش مع الس ياسة احملاسبية وماطلبات املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
الرد
ذكرت الويبو أأن التطبيق املرتقب للحد اجلديد بدء ًا من  1يناير  2011يامتىش مع ماطلبات املعيار  3من املعايري احملاسبية ادلولية
للقطاع العام ،وقد وافقت عليه أأفرقة التدقيق السابقة .ومع ذكل ،وافقت الويبو عىل حتليل هذه ا ألصول كجزء من اس تعراض
املعدات وا ألاثث لعام .2017
التوصية رمق 4

ميكن الانهتاء من مراجعة مجيع العنارص القدمية والعنارص املفقودة وتعديلها يف ادلفاتر حبلول هناية عام  .2017وميكن أأيض ًا
اس تكمل معلية حتديث الوحدة من أأجل تقدمي مجيع التفاصيل وتوفري نظام اس تعالم موثوق به حبلول هناية عام .2017
الرد
قالت الويبو التوصية .و أأشارت الويبو اإىل أأن ذكل سياطلب اإدخال حتسينات عىل وحدة اإدارة ا ألصول بنظام الإدارة املتاكمةل
وما يتعلق بذكل من دمع تكنولوجيا املعلومات.
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التوصية رمق 5

ميكن وضع س ياسة مناس بة بشأأن تنفيذ املعيار  39من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام وتنفيذ هذه الس ياسة يف وقت
ماكر ،نظرًا اإىل ا ألثر املادي لاللزتامات غري املقيدة عىل البياانت املالية اذلي يسري يف اجتاه مزتايد.
الرد
ذكرت الويبو أأن معلية حتليل املعيار  39من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام جارية ،و أأنه جيري حالي ًا وضع س ياسة تنفيذية.
التوصية رمق 6

ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية أأكرث اس هتداف ًا من أأجل توس يع نطاق نظام لهاي ليشمل البدلان النامية و أأقل البدلان
منو ًا عن طريق اس تخدام خمصصات املزيانية من أأجل "اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل" .وميكن أأن تشمل
الاسرتاتيجية ،من مضن ما تشمل ،تسليط الضوء عىل مواطن قوته من خالل ادلعاية ،و إاجراء دراسات اس تقصائية
لس تخالص أراء معالءه بش أأن خدماته عىل أأسا منتظم ،وتوثيق الاقرتاحات/الراء املقدمة من العمالء.
الرد
قالت الويبو التوصية.
التوصية رمق 7

ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع أأهداف أأكرث واقعية ،مع مراعاة العوامل اخلارجة عن س يطرهتا ،حىت ميكن السعي اإىل حتقيقها عىل
حنو استاايق نظرًا للقيود احلالية اخلاصة ابملوارد.
الرد
قالت الويبو التوصية.
التوصية رمق 8

ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع خطة معل ُمحدَّدة لتكوين الكفاءات خالل الثنائية فامي يتعلق بنظام لهاي ومن أأجل أأحصاب
املصاحل الخرين من خالل تالمحها مع خطة الويبو لتكوين الكفاءات اليت تزتامن مع مزيانية الثنائية.
الرد
قالت الويبو التوصية.
التوصية رمق 9

أأو ًل .ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع اإطار زمين لفحص الطلبات ومعاجلهتا من ِقال املكاب ادلويل لتحقيق مزيد من املساءةل
والرسعة يف النظام.
اثني ًا .وميكن ل إالدارة أأن تنظر يف الإنفاذ الفعيل ألحاكم التخيل عن الطلبات من أأجل تفادي اإهدار املوارد والوقت يف طلبات
غري جادة.
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الرد
قالت الويبو التوصيتني.
التوصية رمق 10

أأو ًل .ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف الإشارة اإىل مس أأةل رفض املاكتب الوطنية للتسجيالت ادلولية عىل أأهنا تشلك خطرًا يف مجملها،
نظرًا لت أأثريها احمل متل عىل مسعة نظام لهاي ومسعة املنظمة أأيض ًا.
اثني ًا .وميكن ل إالدارة أأن تنظر يف الاضطالع بدور دقيق واستاايق يف هذا ا ألمر عن طريق إارشاك مجيع أأحصاب املصاحل
بشلك بنّاء ،ألن لها دور ًا حمدود ًا يف تقليل العدد املزتايد من حالت الرفض اليت تستند اإىل أأس باب موضوعية.
الرد
قالت الويبو التوصيتني.
التوصية رمق 11

ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف معاجلة الاخاالل يف تصيص املوارد عن طريق تصيص مزيد من املوارد للنفقات غري املتعلقة
ابملوظفني مبا يف ذكل النفقات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والرتوجي والإعالم والتثقيف والتصال واملساعي القانونية.
الرد
قالت الويبو التوصية.
التوصية رمق 12

أأو ًل .ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية قابةل للتنفيذ يف وقت ماكر جلعل نظام لهاي مكافي ًا ذاتي ًا وللتغلب عىل
العجز املتكرر.
اثني ًا .وميكن ل إالدارة أأن تنظر يف تقدمي اقرتاح يف مجعية احتاد لهاي يدعو اإىل اإعادة النظر يف هيلك الرسوم احلايل بصورة
دورية ،مع اإدخال تغيريات تدرجيية لتحقيق الاكتفاء اذلايت لحتاد لهاي.
الرد
قالت الويبو التوصيتني.
التوصية رمق 13

ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع خطة شامةل بش أأن الاسرتاتيجيات القصرية ا ألجل واملتوسطة ا ألجل والطويةل ا ألجل لإدارة
املوارد البرشية لنظام لهاي استناد ًا اإىل حتليل مناسب للثغرات وتوقع للمتطلبات.
الرد
قالت الويبو التوصية.
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التوصية رمق 14

ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف وضع اسرتاتيجية طويةل ا ألجل لتكنولوجيا املعلومات تشمل التحسينات الالزمة مثل زايدة درجة ادلقة
والصيانة .ورمبا جيدر هبا أأن تعيد النظر يف مدى مالءمة نظام معلومات جسالت التصاممي ادلولية ( ،)DIRISيف ضوء ماطلبات
املس تخدم املعارص.
الرد
قالت الويبو التوصية.
التوصية رمق 15

ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف اس تكشاف اإماكنيات تطوير اسرتاتيجية ُمحدَّدة خلدمة العمالء مدعومة بنظام اإلكرتوين بش أأن تعقيبات
اجلودة لتلبية احاياجات نظام لهاي .و إاىل أأن يمت تطوير النظام ،ميكن ل إالدارة أأن تنظر يف اإجراء اس تقصاءات منتظمة للعمالء،
كم ُذكر يف ميثاق خدمة العمالء ،ملواصةل حتسني خدماهتا.
الرد
قالت الويبو التوصية.
التوصية رمق 16

ميكن للويبو أأن تُع ّجل بتعديل التعممي الإداري ودليل املشرتايت لإدرا املدة الزمنية القصوى يف احلالت اليت تكون اس تثناءات
من العطاءات التنافس ية .واحلاجة اإىل مزيد من ال متديدات جيب أأن تستند اإىل اس تعراض مناسب للسوق .وميكن للويبو أأيض ًا
أأن تنظر يف الامت توصيات جلنة اس تعراض العقود قال موافقة مسؤول املشرتايت.
الرد
قالت الويبو التوصية ألهنا تامتىش مع التعديالت املقرتحة ابلفعل .وذكرت الويبو أأن التعممي الإداري ودليل املشرتايت س ُيعدَّلن
لإدرا ا ألحاكم ذات الصةل اليت توض أأن الفرتة الزمنية القصوى اليت تصل اإىل  5س نوات س ُتح َّدد حسب احلاةل السوقية
والاجتاهات التكنولوجية .وفامي خيص المتديدات ا ألخرى ،أأوّضت الويبو أأن شعبة املشرتايت والسفر ستاذل العناية الواجاة
لتحديد ما اإذا اكنت الظروف السوقية والاجتاهات التكنولوجية تربر هذه المتديدات أأم ل .وبعد اس تعراض النظام املايل املُنق
ولحئته والتعممي الإداري الالحق ودليل املشرتايت ،سوف تلمتس شعبة املشرتايت والسفر مشورة جلنة اس تعراض العقود
بشأأن الإجراءات البديةل اليت تتجاوز  150 000فرنك سويرسي .ومن املقرر اإجناز ذكل حبلول  31ديسمرب .2017
التوصية رمق 17

التعديالت املدخةل عىل العقود جيب أأن تامتىش عىل حنو صارم مع طلبات تقدمي العروض وغريها من رشوط العطاء دون من
مزية اإىل أأي رشكة بعيهنا ،مع ضمن وجود رشوط و أأحاكم موحدة ،ل س امي فامي يتعلق اب ألسعار.
الرد
وافقت الويبو عىل ماد أأ المتسك برشوط طلب تقدمي العروض .وذلكل ذكرت الويبو أأن اإماكنية تعديل ا ألسعار (وفق ًا للممرسات
السوقية) سوف تُدر  ،لكم اكن ذكل مناس ب ًا ،يف واثئق العطاءات لضمن الزناهة والشفافية ،وذكل رهن ًا ابلتفاق املتبادل.
وسوف ُحت َّدث مناذ العطاءات وفق ًا ذلكل حبلول  30سبمترب .2017
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التوصية رمق 18

ميكن للويبو أأن تعدل التعماميت الإدارية ودليل املشرتايت لتحدد أأقىص مدة للعقد مع الضمانت الرضورية الالزمة للنظر يف
ال متديد بعد الاس تعراض.
الرد
قالت الويبو التوصية وذكرت أأن هذه املمرسة قد وضعت ابلفعل موضع التنفيذ .ومن املقرر أأن تكمتل معيةل مراجعة التعممي
الإداري ودليل املشرتايت حبلول  31ديسمرب .2017
التوصية رمق 19

ميكن للويبو أأن تراجع الرشوط العامة/اخلاصة احلالية للعقد و أأن تنظر يف اإدرا بنود بش أأن عدم التنازل عن احلقوق ،والبطالن
اجلزيئ ،واملعامةل أالكرث رعاية ،ومعل ا ألطفال ،والاس تغالل اجلتيس ،والاحايال أأو الفساد.
الرد
وافقت الويبو عىل أأن تقوم شعبة املشرتايت والسفر مبراجعة الرشوط العامة لعقود الويبو أأو ا ألحاكم اخلاصة ابلعقود ،و أأن تنظر
يف اإدرا البنود املقرتحة يف هذه الواثئق ،ابلتشاور مع مكاب املستشار القانوين ومع مراعاة بيئة اخملاطر يف الويبو .وس تتناقش
شعبة املشرتايت والسفر مع مكاب املستشار القانوين حبلول  31أأكتوبر  2017من أأجل مراجعة الرشوط العامة للعقود
وفق ًا للتوصية.
التوصية رمق 20

أأو ًل .ميكن لشعبة املشرتايت والسفر أأن تتفاوض وتتفق عىل معايري أأداء مناس بة يف الوقت اذلي ي ُسم فيه ابلعقد ،ويتاغي
أأن تكون هذه التدابري واّضة مجليع املعنيني ،اإىل جانب الالزتام ابلتحسني املس متر.
اثني ًا .وميكن للويبو أأن تكفل ثمتع مديري الربامج /مديري العقود وغريمه من املسؤولني املشاركني يف اإدارة العقود بعد منحها مبا
يكفي من السلطة والتدريب ل متكيهنم من أأداء أأدوارمه بفعالية.
اثلث ًا .ميكن أأيض ًا أأن يكون أأداء ا ُملو ِّردين جزء ًا ل يتجز أأ من تقيمي اخملاطر والتخطيط للطوارئ من أأجل ضمن معاجلة املشالكت
يف املرحةل ا ألوىل .عالوة عىل أأن الإنذار املبكر ب أأداء املورد س يتي للمنظمة الوقت الالزم لإعداد حلول توريد بديةل ووضع
خطط للطوارئ عىل حنو فعال.
الرد
أأو ًل .سلّمت الويبو بأأن التوصية يه أأفضل املمرسات اليت ستُنفَّذ يف غضون الثين عرش شهر ًا القادمة للموردين
الاسرتاتيجيني فقط ،مع التحذير من أأن مؤرش ا ألداء الرئييس حيتا يف بعض احلالت اإىل اإعادة النظر فيه عىل مدى فرتة
العقد .و أأضافت الويبو أأنه ميكن معاجلة النقاط التالية يف املس تقال القريب (من  12اإىل  18شهر ًا):
 اإدرا مؤرش ا ألداء الرئييس يف عقود املوردين الاسرتاتيجيني ،مع اإماكنية مراجعته طوال فرتة العقد .وسوفينعكس هذا يف دليل الويبو للمشرتايت .ومن املقرر الانهتاء من مراجعة دليل الويبو للمشرتايت حبلول 31
ديسمرب .2017
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 اإدرا تعريف أأفضل لل ُم ِّوردين "الاسرتاتيجيني" يف دليل الويبو للمشرتايت .ومن املقرر الانهتاء من مراجعة دليلالويبو للمشرتايت حبلول  31ديسمرب .2017
 وضع ماادئ توجهيية بشأأن اإدارة العقود ،ويتاغي أأن تش متل هذه املبادئ أأيض ًا عىل مفهوم الإنذار املبكر يف حاةلضعف/قصور ا ألداء .ومن املقرر أأن تُترش املبادئ التوجهيية عىل ش بكة الويبو ادلاخلية حبلول  31أأكتوبر .2017
خصص ملدير العقود وموظفي املشرتايت
اثني ًا .وافقت الويبو عىل التوصية ،وذكرت أأهنا بد أأت يف عام  2017تقدمي تدريب ُم َّ
بشأأن اإدارة أأداء امل ُ ِّوردين .ومن املقرر أأن يكمتل التدريب اخلاص ابإدارة العقود حبلول الربع ا ألول من عام .2018
اثلث ًا .ذكرت الويبو أأن هذا املبد أأ ا ألسايس س ُيدر يف التوجهيات املُقدَّمة اإىل مديري العقودُ ،
وسرياجع خالل خطط
املشرتايت يف ديسمرب .2017
التوصية رمق 21

ميكن تعزيز اإدارة اخملاطر ابإدرا تدابري التخفيف من خماطر حمددة بعد تصنيف اخملاطر وتقي ميها وترتيهبا حسب ا ألولوية .وميكن
مواءمة اخملاطر مع ماطلبات لك برانمج أأو شعبة يف نظام اإدارة اخملاطر املؤسس ية وفق ًا للفقرتني  29و 30من دليل الويبو
للمشرتايت.
الرد
وافقت الويبو عىل التوصية من حيث املبد أأ ،وذكرت أأنه س يجري اس تعراض دليل املشرتايت لضمن توافق التوجهيات الواردة
فيه مع س ياسة وإاطار اإدارة اخملاطر يف الويبو .ومن املقرر الانهتاء من مراجعة دليل املشرتايت حبلول  31ديسمرب .2017
التوصية رمق 22

يف حاةل تعدد املوردين الناجتني من عطاء واحد ،ميكن للويبو أأن تنظر يف الاس تفادة من املفاوضات عن طريق اس تغالل املعايري
التقنية/التجارية من أأجل اس تفادة الويبو من ا ألسعار أالكرث تنافس ية.
الرد
وافقت الويبو عىل التوصية ،ألهنا ابلفعل جزء من ممارسات الرشاء احلالية ،وذكرت أأهنا ستنعكس يف دليل الويبو املُنقَّ
للمشرتايت .ومن املقرر الانهتاء من مراجعة دليل الويبو للمشرتايت حبلول  31ديسمرب .2017
التوصية رمق 23

ميكن للويبو أأن حتدد بوضوح يف دليل املشرتايت ش ىت اإجراءات الرشاء اليت يلزم توثيقها عىل النحو املنصوص عليه يف النظام
املايل ولحئته.
الرد
بعد أأن قالت الويبو اقرتاح التحسني ،وافقت عىل التوصية .ومن املقرر الانهتاء من مراجعة دليل املشرتايت حبلول 31
ديسمرب .2017
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التوصية رمق 24

ميكن للويبو أأن تنظر يف جعل تقيمي املرتمجني أأكرث ثمثي ًال ليعرب عن القدرة التقنية ملقديم العطاءات يف وقت تقيمي العطاءات ،مع
مراعاة عوامل أأخرى ،مهنا التلكفة التشغيلية لخابار مزيد من املرتمجني.
الرد
ذكرت الويبو أأهنا تعترب الاخابارات أأمر ًا حاسمً يف التصفية ،مما أأثبت فعاليته الكارية يف استاعاد غري القادرين عىل أأداء العمل.
وإاخضاع الرشاكت ألعباء معل أأكرب هو الطريقة الأكرث فعالية لتقيمي الرشاكت بعمق ،وحيدث ذكل خالل فرتة التقيمي .ومع ذكل،
ذكرت الويبو أأهنا سوف تُعيد النظر يف هنج الاخابار ليكون أأكرث ثمثي ًال (حبلول ديسمرب .)2017
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بيان الرقابة ادلاخلية لس نة 2016
نطاق املسؤولية
أأتوىل ،بصفيت مدير ًا عام ًا للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ووفق ًا ملا أأس ند ا ّإيل من مسؤولية وخباصة مبوجب
املادة (8-5د) من النظام املايل ولحئته ،الإبقاء عىل نظام رقابة مالية داخلية يضمن ما ييل:
" "1نظامية معليات قاض مجيع أأموال املنظمة ومواردها املالية ا ألخرى ،وحفظها والترصف فهيا؛
" "2واتفاق الالزتامات والنفقات مع الاعامتدات أأو ا ألحاكم املالية ا ألخرى ،اليت ّتقرها امجلعية العامة ،أأو مع ا ألغراض
والقواعد املتعلقة بصناديق استامئنية حمددة؛
" "3واس تخدام موارد املنظمة اس تخدام ًا فعا ًل واقاصاد ًاي.

الغرض من نظام الرقابة ادلاخلية
ُ ِّ
صم نظام الرقابة ادلاخلية للحد من خماطر عدم حتقيق غاايت املنظمة و أأهدافها وما يتصل هبا من س ياسات ،وإادارة تكل اخملاطر
وليس القضاء علهيا .ومن َّمث ل يعدو هذا النظام كونه ضم ًان معقو ًل وليس ُمطلق ًا لتحقيق الفعالية ،وهو يستند اإىل معلي ٍة جارية
ُمص َّممة لتحديد اخملاطر الرئيس ية وتقيمي طبيعهتا ومداها وإادارهتا بكفاءة وفعالية وبطريقة اقاصادية.
وتُعد الرقابة ادلاخلية معلية يضطلع به لك من الهيئات الإدارية واملدير العام والإدارة العليا وموظفني أخرين ،ويه ُمص َّممة لتكون
ضم ًان معقو ًل لتحقيق أأهداف الرقابة ادلاخلية التالية:
 فعالية العمليات وكفاءهتا وصون ا ألصول،
 وموثوقية التقارير املالية،
 والاماثال للمواد والقواعد امل ُط َّبقة.
جمرد س ياسة أأو اإجراء يُتَّخذ يف مواعيد مع ّينة ،بل هو
وذلكل فاإن نظام الويبو للرقابة ادلاخلية ل يع ُّد ،عىل املس توى التشغييلّ ،
إاجراء مس متر يُضطلع به عىل مجيع مس توايت املنظمة من خالل معليات الرقابة ادلاخلية لضمن حتقيق ا ألهداف املذكورة أنف ًا.
وينطبق بياين هذا عن معليات الويبو للرقابة ادلاخلية ،كم يه ُما َّينة أنف ًا ،عىل الس نة املنهتية يف  31ديسمرب  2016وحىت اترخي
اعامتد بياانت املنظمة املالية لس نة .2016

اإدارة اخملاطر وإاطار الرقابة
ُأدجمت اإدارة اخملاطر اإدماج ًا اكم ًال يف خطط العمل اخلاصة ابلثنائية والس نة ،و أأدمج اإطار اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية
اإدماج ًا اتم ًا يف الإطار التنظميي للمنظمةُ .وحت َّدد اخملاطر بوضوح يف وثيقة الربانمج واملزيانية اخلاصة بلك برانمج ،ويتضمن الن
تقرير أأداء الربانمج اذلي يُعرض لك س نتني عىل ادلول ا ألعضاء اس تعراض ًا لتطور هذه اخملاطر و أأثرها عىل حتقيق النتاجئ املرتقاة
للك برانمج .وتُقدَّم تقارير منتظمة بشأأن خماطر الربامج/املنظمة احلامسة ،وحمفظة خماطر املنظمة بوجه عام ،فض ًال عن بيئة
اخملاطر العاملية اإىل فريق الويبو املعين ابإدارة اخملاطر اذلي أأتر أأسه.
والغرض من فريق اإدارة اخملاطر هو تروجي ثقافة اإدارة اخملاطر والشؤون املالية اإدارة مسؤوةل وفعاةل يف الويبو واملوافقة عىل
اسرتاتيجية اإدارة اخملاطر .اإذ يس تعرض هذا الفريق ويرصد الوضع املايل للويبو واخملاطر الرئيس ية اليت تواَّجها املنظمة يف تنفيذ
نتائها املرتقاة .ويقرتح الفريق مس توى مناس ب ًا لقابلية حتمل اخملاطر التنظميية يك تنظر فيه ادلول ا ألعضاء.
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ويف اإطار اإدارة خماطر املنظمة بوجه عام ،تدير الويبو أأيض ًا بشلك استاايق خماطرها املتعلقة بأأمن املعلومات من خالل احلفاظ
بنجاح عىل شهادة أأمن املعلومات  ISO/IEC 27001اليت تتحقق مهنا هيئات تصديق مس تقةل .وتشمل شهادة ISO 27001
حالي ًا مجيع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ومركز التحكمي والوساطة .وإاضاف ًة اإىل ذكلُ ،وضعت س ياسة بشأأن أأمن ُمقديم
اخلدمات ،من أأجل اإدارة اخملاطر اليت يشلكها مقدمو اخلدمات اخلارجيون اذلين يعاجلون معلومات الويبو ،حيث جيري ابس مترار
تقيمي وإادارة خماطر املعلومات اليت يشلكها مقدمو اخلدمات اخلارجيون بدء ًا من املشرتايت ووصو ًل اإىل اإهناء اخلدمة.
كم يتحمل فريق اإدارة اخملاطر مسؤولية الاس تعراض ادلامئ لفعالية الضوابط املالية ادلاخلية وغريها من ضوابط املنظمة ادلاخلية،
واس تعراض مضمون هذا البيان بشأأن الضوابط ادلاخلية وإادارة اخملاطر واملوافقة عليه .وقد ُأجري تقيمي ذايت وتصديق داخيل
للضوابط عىل مس توى الكيان من أأجل الفرتة احلالية املشموةل ابلتقرير ،وقد ساعد ذكل عىل تدعمي وتعزيز الضمانت اليت قدهما
موظفو الويبو الرئيس يون عند التوقيع عىل خطاابت المتثيل الإداري.
وقد أأسفر الاس تعراض املس متر واملتابعة املناس بة لضمن أأن إاطار املنظمة التنظميي ُمحدَّث ثمام ًا ويليب احاياجات املنظمة عن
تنقيحات لنظام املوظفني ولحئته ،فض ًال عن النظام املايل ولحئته حس امب دعت احلاجة خالل عام  .2016وجيري ابنتظام
اس تعراض الس ياسات والإجراءات وحتديهثا من أأجل اإدارة ومراقاة العمليات الإدارية اخلاصة ابلإدارة املالية والتعاقد والسفر
واملوارد البرشية لضمن املواءمة التامة مع نظام املوظفني ولحئته والنظام املايل ولحئته.
وتوجد دلى الويبو ضوابط ملاكحفة الاحايال عىل نطاق املنظمة ،وفق ًا للممرسات اجليدة واملعايري ادلولية املنطبقة ،استناد ًا اإىل
تقياميت اخملاطر اليت تشمل أأيض ًا خماطر الاحايال .وتوجد يف املنظمة اإجراءات ومعليات مناس بة ملنع الاحايال واكتشافه
والاس تجابة هل ومجع بياانته ،وهو ما ميثل اإطار الويبو الشامل لإدارة ماكحفة الاحايال.
وبد أأ يف عام  2016تنفيذ الس ياسة اجلديدة لالستامثرات ،اليت وافقت علهيا امجلعيات يف عام  ،2015ول يزال تنفيذها جار ًاي.
واس تعرضت اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرات هذا العمل و أأرشفت عليه خالل الس نة .ومت تعيني مستشاري استامثر
مس تقلني ملساعدة هذه اللجنة يف معلها .وظل الوضع النقدي للويبو سلاميً طوال عام .2016
ويضع اإطار الويبو التنظميي ضوابط مناس بة عىل اإجراءات الرشاء ،مبا يف ذكل اشرتاط حصول املسؤول الرفيع املس توى امللكف
ابملشرتايت عىل مشورة جلنة اس تعراض بشأأن القضااي ذات الصةل قال أأن يتخذ بدوره القرار الهنايئ بشأأن اإجراءات الرشاء مبا
يتفق مع ا ألنظمة واللواحئ .وجيري ابنتظام اس تعراض وحتديث الضوابط ادلاخلية املتعلقة ابملشرتايت حسب الاقاضاء .ويف هذا
الصدد ،جرى خالل عام  2016تعزيز مدونة قواعد سلوك املوظفني املشاركني يف اإجراءات الرشاء.

اس تعراض الفعالية
ُ
اسرتشدت يف اس تعرايض لفعالية نظام الضوابط ادلاخلية مبا ييل يف املقام ا ألول:
لقد


كبار املديرين ،وخاصة نواب املدير العام ومساعدوه ،اذلين يضطلعون بأأدوار هممة ويتولون املسؤولية عن النتاجئ
املرتقاة ،وا ألداء ،و أأنشطة ُشعهبم ،واملوارد املس ندة اإلهيم .وتعمتد قنوات املعلومات يف املقام ا ألول عىل الاجامتعات
ادلورية اليت يعقدها فريق الإدارة العليا؛
و أأحصل عىل ضمن من خطاابت المتثيل الإداري اليت يوقعها موظفو الويبو الرئيس يون .و ُّتقر تكل اخلطاابت
مبسؤوليهتم عن وضع وصون أأنظمة تعمل بشلك جيد وألية للرقابة ادلاخلية تريم اإىل عرض حالت الغش
وا ألخطاء الكربى و /أأو اكتشافها ،وذكل عىل مس توى الربامج؛



وفريق اإدارة اخملاطر؛
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ورئيس مكاب ا ألخالقيات اذلي يُ ِّقدم اإرشادات ونصاحئ تبقى طي الكامتن اإىل املنظمة وموظفهيا بشأأن
ا ألخالقيات ومعايري السلوك ،ويتوىل اإذاكء الوعي اب ألخالقيات والسلوكيات املسؤوةل يف التعامل مع الإحالت
املتعلقة مبزامع السلوكيات غري ا ألخالقية ،مبا يف ذكل تضارب املصاحل؛



وشعبة الرقابة ادلاخلية اليت أأعمتد عىل تقارير التدقيق ادلاخيل اليت تقدهما وعىل تقياميهتا وخدماهتا الاستشارية،
ويه تقدم تقاريرها أأيض ًا اإىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة .وتتضمن تكل التقارير معلومات مس تقةل
وموضوعية عن مالءمة وفعالية نظام املنظمة للضوابط ادلاخلية وما يرتبط بذكل من همام الرقابة الإدارية؛



وترشف اللجنة عىل أأداء معلية التدقيق من خالل رصد اإصدار الإدارة ،يف الوقت املناسب ،لردود فعاةل ومالمئة
عىل توصيات التدقيق ورصد تنفيذ تكل التوصيات .ونتيجة ألنشطة الرقابة ،توض اللجنة لدلول ا ألعضاء الاثر
املرتتبة عىل توصيات مراجع احلساابت ومالحظاته عند الاقاضاء ،وتشدد عىل مسائل معينة عند الرضورة.
و أأخري ًا تُطلع تكل اللجنة ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل معلها وتقدم تقارير س نوية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وإاىل
امجلعية العامة،



ووحدة التفايش املشرتكة التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة،



ومراجع احلساابت اخلاريج ،اذلي تُرسل تعليقاته اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وإاىل امجلعيات،



ومالحظات الهيئات الإدارية.

اخلاثمة
اإن الرقابة ادلاخلية الفعاةل ،أأاي اكن مس توى الإحاكم يف تصمميها ،تنطوي عىل نقائص– مهنا اإماكنية التحايل علهيا – ومن َّمث ل
ميكهنا أأن توفر سوى ضمان معقول.
وفض ًال عن ذكل ،قد تتلف فعالية الرقابة ادلاخلية مع مرور الوقت بسبب ّ
تغري الظروف.
مضن ،بصفيت مدير ًا عام ًا ،أأن يكون "الانطباع السائد" رساةل واّضة مفادها أأن الرقابة ادلاخلية الصارمة من ا ألمور البالغة
و أأ ُ
ا أليمهية ابلتس بة للمنظمة و أأان ُملزم ابلتصدي ألي موطن ضعف يف الضوابط ادلاخلية قد يُالحظ خالل العام ،وبضمن الاس مترار
يف حتسني نظام الضوابط ادلاخلية.
بناء عىل ما تقدم أأس تتاج ،عىل حد علمي وما ورد ا ّإيل من معلومات ،أأنه ل توجد مواطن ضعف جوهرية من شأأهنا أأن ثمنع
و ً
مراجع احلساابت اخلاريج من تقدمي ر أأي غري مشفوع بتحفظ بشأأن بياانت املنظمة املالية ،ول مسائل ابرزة يلزم ذكرها يف هذه
الوثيقة فامي خيص الس نة املنهتية يف  31ديسمرب .2016

فرانسس غري
املدير العام

