
 جلنة الربانمج واملزيانية
 احلادية والعرشونادلورة 

ىل  9جنيف، من   3131 سبمترب 31ا 

 3131سبمترب  10

 أ س ئةل وأ جوبة

 3130/31الربانمج واملزيانية املقرتحة حول وثيقة 

 عرض النتاجئ

طار النتاجئ للثنائية  :3س . ومت 3133/31نتيجة يف الثنائية  31نتيجة مؤسس ية مرتقبة مقابل  13 3130/31حيّدد ا 
عطاء تفاصيل -أ ي من العنارص اجلوهريةحتقيق ذكل الاخنفاض دون ضياع   ؟يف هذا اخلصوص هل ميكن ا 

من أ جل الارتقاء  3133/31نة ابلثنائية والتوحيد مقار  التحسنيية املرتقبة ملزيد من س  لقد خضعت النتاجئ املؤس  :3ج
ىل مس توى الاتساق براز حماور الرتكزي ابلنس بة للربامج اليت تسهم يف حتقيق تكل مبا ميّكن من توضيح التلكيفات وا   هبا ا 

 النتاجئ. وقد أ سفر ذكل عن دمج النتاجئ املامثةل والاحتفاظ جبوهر لك من النتاجئ املدجمة.

ىل زايدة حتسني املقاييس. ويف هذا الصدد، هل ميكنمك رشح السبب وراء عرض النتاجئ يشري  –اجلزء ال ول  :3س ا 
ىل أ سس للمقارنة؟ آن، ا   افتقار بعض مؤرشات ال داء، حىت ال

ىل الوضع يف هناية الثنائية  :3ج للثنائية اجلديدة. وهناك  ، أ ي نقطة البداية ابلنس بة3133/31تشري أ سس املقارنة ا 
ىل أ   فتقار بعضسببان ال آن، ا  متاحة أ سس املقارنة بياانت  ( لن تكون3سس للمقارنة وهام اكلتايل: )مؤرشات ال داء، حىت ال

مع بياانت أ سس املقارنة سوى يف هناية عام ( أ و 3؛ )3131عام  هنايةسوى يف   .3131أ ّن املؤرش جديد، وبناء عليه لن ُتج

جراءات حتديد اخملاطر واسرتاتيجيات  :1س . 3130/31احلد من وطأ هتا تعزيزا كبريا يف الربانمج واملزيانية لقد شهدت ا 
 هل ميكنمك رشح ادلافع وراء ذكل التحسني؟

جراءات  :1ج ىل تعزيز ا  طار برانمج التقومي الاسرتاتيجي ا  دارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية يف ا  تريم املبادرة اخلاصة اب 
دارة ال داء حتديد اخملاطر واسرتاتيجيات احلد من وطأ هتا ودم ج تكل اال جراءات والاسرتاتيجيات عىل حنو اكمل يف ا 

رشاد هذه   لعملية.ااملؤسيس، مبا يف ذكل التخطيط الثنايئ الس نوات. وقد أ رشفت هيئات الرقابة التابعة للويبو عىل ا 

 اخلدمات؟ تقدمي هل ميكن تفصيل ماذا يعين كون الويبو منظمة موهجة حنو :0س

ىل  3119اذلي وضعه املدير العام س نة  (SRP) التقومي الاسرتاتيجي يجذكر أ ن برانمج :0ج ىل حتويل الويبو ا  هيدف ا 
وحتقق أ هدافها الاسرتاتيجية. وبفضل برانمج التقومي  وجمهزة ليك تتوىل القيادة يف قضااي امللكية الفكريةمنظمة متجاوبة وفعاةل 

جراءات معلها أ كرث كفاءة وبراجمها وهيلكها الاسرتاتيجي أ صبحت املنظمة بثقافهتا وقميها تركز عىل  حماور جديدة، وأ حضت ا 
 هداف الاسرتاتيجية التسعة.ال  ومواردها أ كرث متاش يا مع 

ينطوي عىل ُتاوب أ كرب مع ادلول ال عضاء وأ حصاب املصلحة و  من قمي الويبو ال ساس ية وهاخلدمات تقدمي والتوجه حنو 
ضامن رضامه عىل مجيع خدمات الويبو، مبا فهيا مثال خدمات نظام الويبو للتسجيل والزابئن عىل الصعيد العاملي من أ جل 

واخلدمات املوهجة  ،ظام الهاي ومركز الويبو للتحكمي والوساطة(اون بشأ ن الرباءات ونظام مدريد ونادلويل )مثل معاهدة التع
ىل املعلومات  امللكية الفكرية والتدريبحنو التمنية )مثل الاسرتاتيجيات الوطنية بشأ ن  وتكوين الكفاءات والنفاذ املعزز ا 



 أ س ئةل وأ جوبة
2 
 

واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما واملشورة القانونية(، وخدمات اال دارة والتس يري )مثل خدمات املؤمترات 
 والرتمجة وخدمات ال من(.

عند تعاملهم اخلاريج مع مجيع أ حصاب  يع املوظفني سواءومفهوم التوجه حنو تقدمي اخلدمات هو موقف ينبغي أ ن يتبناه مج 
املصلحة، مبا يف ذكل ادلول ال عضاء وأ حصاب املصلحة يف امللكية الفكرية عىل املس توى الوطين أ و اال قلميي وغري ذكل من 

 املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية والزابئن، أ و عند تعاملهم يف ادلاخل مع زمالهئم يف ال مانة.

 رض املايلالع

يف املائة يف اال يرادات املتأ تية من رسوم  0من مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية زايدة بنس بة  1يبنّي اجلدول  :3س
ىل الارتفاع  0معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، يف حني يبنّي اجلدول  أ ّن مس توى الطلبات ادلولية يتجه، حسب التوقعات، ا 

 بغي أ ن يزيد مس تواي اال يرادات والتسجيل ابلوترية نفسها؟يف املائة. أ ال ين  3,6بنس بة 

هناك تباين يف مس توى اال يرادات املتأ تية من الرسوم نتيجة ارتفاع مس توايت التسجيل وذكل وفق عدد من  :3ج
يداع الطلبات، ل ّن مثة عنارص خمتلفة  يراعي من الرسوم املدفوعة تعمتد عىل ذكل. و العوامل، مبا يف ذكل ماكن وطريقة ا 

مس توى اال يرادات املتوقع عددا من الافرتاضات يف هذا الصدد، وهو ليس جمّرد نتيجة معلية رضب العدد املتوقع للطلبات 
تأ تية من ادلولية يف الرسوم. وملزيد من الرشوح حول خمتلف العوامل اليت تجؤخذ يف احلس بان دلى تقدير اال يرادات امل 

تطّور خدمات أ نظمة معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ومدريد والهاي  - رفق الرابعالرسوم، يجرىج الاطالع أ يضا عىل امل
 .والطلب عىل هذه اخلدمات عىل ال جل املتوسط

 عا يف الربانمج واملزيانية.ائية الراهنة مقارنة مبا اكن متوقالرجاء توفري التوقعات اخلاصة ابال يرادات املرتقبة يف الثن :3س

يرادات الثنائية ا من 1يوفر اجلدول  :3ج لراهنة. ومقارنة مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية التقديرات احملدثة فامي خيص ا 
جاملية بقمية مليون فرنك سويرسي، تتوقع التقديرات احلالية  306أ صال والبالغة قميته  ابملبلغ املتوقع يرادات ا  مليون  381ا 

جسجةل بني اال يرادات املتوقعة واال يرادات الفعلية احملّصةل كذكل عرضا للفروق الت 1فرنك سويرسي. ويوفر الشلك  ارخيية امل
ىل أ ّن ال رقام الفعلية ُتاوزت يف معظمها التوقعات عىل مدى الثنائيات اال حدى عرشة املاضية.  عىل مدى الثنائيات، ويشري ا 

جاميل تاكليف املوظفني، وحتديدا الزايدة يف :1س هناية د بع التاكليف املرتبطة ابلتأ مني ما هو سبب الزايدة املقرتحة يف ا 
 اخلدمة؟

ىل  10ترد التفاصيل الاكمةل عن التغيريات املتعلقة بتاكليف املوظفني يف الفقرات من  :1ج من مرشوع اقرتاح  01ا 
جاميل الزايدة يف نفقات املوظفني  الربانمج واملزيانية. بعد  3133/31مليون فرنك سويرسي مقابل املزيانية  13,1ويبلغ ا 

 يف املائة. وأ كرث العنارص دالةل فامي خيص تكل الزايدة عنرصان اثنان هام: 8,8التحويالت، مّما يجعد زايدة بنس بة 

  ،عادة حساب التلكفة ، ادلرجات والتغريات يف مس توايت املعاشات التقاعدية ويه معلية ُتّسد أ ساسا زايداتا 
وفقا جلداول املرتبات اليت وضعهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، فضال عن التغريات يف تاكليف املوظفني املشرتكة 

جازات زايرة الوطن)مثل  عادة حساب التلكفة زايدة املنح التعلميية وعالوات اال عاةل وا  ، وغري ذكل(. وميثّل أ ثر ا 
 مليون فرنك سويرسي. 31صافية تناهز 

  جراء تسوية ابلتخفيض ل غراض جيدر التذكري بأ نّه مت، ك  –الصحي بعد هناية اخلدمة التأ مني تدبري قصري ال جل، ا 
متويل خمصصات ل وية املطبقة عىل تاكليف الوظائف فامي يتعلق ابلنس بة املئ 3133/3131برانمج ومزيانية الثنائية 

ىل 3بعد هناية اخلدمة )من مس تحقات املوظفني بعد هناية اخلدمة، مبا فهيا التأ مني الصحي  )الرجاء  %(3% ا 
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ماليني فرنك سويرسي  0% ميثّل 3. ومبا أ ّن 360E/PB1213من منشور الويبو رمق  33الاطالع عىل الفقرة 
ّن الزايدة يف التاكليف ال  دراج نس بة تقريبا، فا  عادة ا   مليون فرنك سويرسي. 33% متثّل حنو 0نامجة عن ا 

اريوهات لمتويل التأ مني الصحي بعد هناية اخلدمة عىل املدى البعيد؟ وهل اس تكشفت هل أ عدت الويبو أ ية سين :0س
بل للحد من املبالغ اليت يتعنّي متويلها عىل املدى البعيد؟  الويبو أ ية س ج

رضت عىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عام  :0ج تقدم خيارات خمتلفة فامي خيص متويل الزتام التأ مني  وثيقة 3133عج
سابقة ل واهنا وفّضلوا انتظار ما ستتخذه ال مم املتحدة من  الوثيقةي بعد هناية اخلدمة. واعترب عدة مندوبون أ ّن تكل الصح

جراءات يف هذا الشأ ن. ويف هذا العام، ستس تمل جلنة الربانمج واملزيانية  حول موضوع متويل مس تحقات املوظفني  وثيقةا 
الطويةل ال جل ترشح خطة أ ولية بس يطة تقرتح الويبو اختاذها فامي يتعلق بمتويل تكل اخملصصات. وخالل الس نة الواقعة بني 

جتخذة املزيانيتني بل كذكل من قبل سائر واكالت  ، ليس من قبل ال مم املتحدة حفسب،رصدت الويبو، بدقة، اال جراءات امل
ىل ذكل أ يضا يف الوثيقة املذكورة.ا شارة ا   ل مم املتحدة اخملتلفة ال خرى فامي يتصل هبذا الالزتام الطويل ال جل وهناك ا 

ال ، يف حني يرد يف مقدمة املدير العام أ نّه "وظيفة 93مبا يساوي  الوظائفالرجاء رشح سبب الزايدة يف عدد  :1س
 ".مرشوع الربانمج واملزيانية عىل عدد املوظفني كام هوحيث يبقي  –توجد طلبات لتعيني موظفني جدد 

طار مجموع  وظيفة 93البالغ عددها  الوظائفتدخل  :1ج هيا واليت وافقت علوظيفة  313الوظائف البالغ عدها يف ا 
طار ، وذكل ادلول ال عضاء من حيث املبدأ   يت، كام أ شري املوافقة عىل الاسرتاتيجية املزمع تنفيذها فامي خيص معلية التثب يف ا 

ليه أ يضا يف الفقرة  ىل اخنفاض هائل يف عدد من مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية.  19ا  وس يفيض اس تخدام تكل الوظائف ا 
حيث املبدأ  عىل تكل من  ادلول ال عضاء وافقت جديدة، ل نّ  وظائفوبناء عليه ال توجد طلبات ال نشاء املوظفني املؤقتني. 

ىل فئة الوظائف الثابتة بتلكفة الوظائف، ولن تكون هناك  زايدة يف عدد املوظفني، بل حتّول من فئة الوظائف املؤقتة ا 
 هامش ية.

ذ ،هناك زايدة كبرية يف تاكليف املوظفني :3س يف املائة. هل أ جرت ال مانة أ ي حتليل بشأ ن  8,8بلغت تكل الزايدة  ا 
 فني؟التدابري احملمتةل اليت ميكن اختاذها الحتواء تاكليف املوظ

ّن نطاق تدابري الاحتواء حمدود فامي خيص تاكليف املوظفني. وتقتيض اال دارة املالية  :3ج ر تاكليف بلو  احلذرة أ ن ت ا 
متويلها عىل النحو املناسب. موظفي املنظمة بدقة وشفافية وأ ن يمت الاعرتاف اباللزتامات املس تقبلية وقيدها يف احلساابت و 

ىل أ نّه ال توجد طلبات ال نشاء وظائف جديدة يف الثنائية التالية، وأ ّن لك الاسرتاتيجيات املؤسس ية وقد أ   شارت ال مانة ا 
 ستجنجز دون زايدة يف عدد املوظفني.والنتاجئ املرتقبة 

يف حني يجرتقب يف املائة  3,0الرجاء رشح السبب الاكمن وراء الزايدة املتوقعة يف تلكفة املوظفني املؤقتني بنس بة  :6س
 .19اخنفاض عدد املوظفني املؤقتني حسب الفقرة  أ ن يس متر

لقد بذلت املنظمة، وال تزال تبذل، هجودا كبرية من أ جل اس تكامل معلية التثبيت، مّما أ سفر عن حدوث اخنفاض  :6ج
، 3118مطرد يف عد املوظفني العاملني ل جل قصري واملوظفني املؤقتني عىل مدى الس نوات امخلس املاضية )ففي أ واخر عام 

 311موظف، يف حني أ صبح ذكل العدد يقّل عن  111يتجاوز قليال اكن عدد املوظفني العاملني ل جل قصري يف املنظمة 
للزايدات القانونية اليت (. غري أ ّن تاكليف املوظفني املؤقتني، املامثةل لتاكليف املوظفني الثابتني، ختضع 3133موظف يف عام 

لوظائف املموةل من املزيانية بصفهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية. وبناء عىل ذكل ستشمل تكل الزايدات القانونية ا تشرتطها
من مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية. ولكن  1وظائف مؤقتة، مّما يسفر عن الزايدة املتوقعة يف املزيانية واملبيّنة يف اجلدول 

ىل أ نّه يجقرتح ختصيص مبلغ معنّي الس تكامل معلية التثبيت، عىل النحو املرشوح ابلتفصيل يف  من  19الفقرة ينبغي الالتفات ا 
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ىل حتّول املوارد واملناصب وال شخاص من فئة "املوظفني مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية.  وس يفيض تنفيذ معلية التثبيت ا 
ىل فئة "الوظائف الثابتة" عىل مدى الثنائية.  املؤقتني" ا 

ىل خطة رأ س املال الرئيس ية  :8س عطاء املزيد من –يشري العرض املايل ا   التفاصيل عهنا؟ هل ميكنمك ا 

ىل  :8ج ويورد هذا اجلدول، كام يف اقرتاحات . 3يف اجلدول  ال موال الاحتياطيةيشري مرشوع الربانمج واملزيانية ا 
ن ذكل العرض، للمّرة 3برانمج ومزيانية الثنائية السابقة، ما ييل: " ّ يرادات والنفقات حبسب لك احتاد، وقد ُضج " عرض لال 

" الاحتياطي املنشود 3صةل اخلاصة بلك احتاد بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام؛ "ال وىل، التسوايت ذات ال
ّدد طبقا لس ياسة الويبو من  30الفقرة وعالوة عىل ذكل تشري  1ة.الاحتياطيال موال يف جمال  حبسب لك احتاد، اذلي حج

عدد ىل ال موال الاحتياطية، وتفيد بأ نّه من املقرتح أ يضا متويل اجلزء اخلاص ابلعرض املايل من مرشوع الربانمج واملزيانية ا  
بشأ ن تكل الاقرتاحات. س تجعرض وثيقة منفصةل ، وبأ ّن الاحتياطيات املتاحةمن من النفقات والاستامثرات الرأ ساملية 

ىل ذكل يف وثيقة مرشوع الربانمج واملزيانية هو زايدة الشفافية والتأ كيد عىل أ نّه س يجعرض مزيد من  والغرض من اال شارة ا 
الاحتياجات من المتويل يف اقرتاح منفصل. وقد مت ُتميع الاقرتاح اخلاص ابس تخدام ال موال الاحتياطية، املقدم يف الوثيقة 

WO/PBC/20/5  ىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فيه، مع الالزتام الاكمل بس ياسة املنظمة املتعلقة ابس تخدام ال موال ا 
 2الاحتياطية.

 ذكل؟ بميكن رشح سب هل -3133/31فضت مقارنة ابلثنائية يبدو أ ّن احلصة اال جاملية اخملّصصة للتمنية اخن :9س

بعد التحويالت  3133/31يف املائة( حبصة التمنية ملزيانية  33,3) 3130/31ينبغي مقارنة حصة التمنية للثنائية  :9ج
مليون فرنك سويرسي للثنائية  31,3يف املائة( اليت تراعي كام ينبغي مجمل الاخنفاض يف النفقات البالغة قميته  31,9)

اثبتة مقارنة ابلثنائية  3130/31نائية التلكفة. وعليه بقيت حصة التمنية للث  فعاليةمن جّراء تنفيذ تدابري زايدة  3133/31
 .3130/31يف املائة مقارنة ابلثنائية  3,8وبصورة مطلقة شهدت نفقات التمنية زايدة بنس بة . 3133/31

 نفقات التمنية؟ كيف قجّدرت :31س

وتتسق بشلك  3130/3131تامتىش املهنجية املطبقة لتقدير حصة التمنية لوثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  :31ج
ىل الفقرتني  3133/31متام مع تعريف نفقات التمنية واملهنجية املعمتدة يف الثنائية   (.11و 13)يجرىج الرجوع ا 

حيتوي الاقرتاح عىل أ حاكم خبصوص ثالثة مرشوعات مندرجة يف جدول أ عامل التمنية. مك عدد املرشوعات  :33س
 يت ما زال يتعنّي تقيميها؟اجلاري تنفيذها ومك عدد املرشوعات ال

جنازه 33ا مهنا مرشوعا قيد التنفيذ حالي 31هناك  :33ج . وس تخضع لك 3131قبل هناية عام  مرشوعا يجتوقّع ا 
جنازها.  املرشوعات لتقيمي مس تقل بعد ا 

ضعت أ سس ملقارنة فعالية  :33س  ؟3130/31التلكفة يف الربانمج واملزيانية هل وج

يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة. س تخدمة يف أ سس املقارنة امل  التلكفة، بشلك اتم،فعالية نعم، فقد متت مراعاة  :33ج
هناك هجود أ خرى تجبذل لضامن متويل ال نشطة التلكفة، ف فعالية عىل مراعاة ما مت حتقيقه من  ولكّن ال مانة مل تقترص يف معلها

ن حيث التلكفة. ومن ال مثةل عىل ذكل بدء الاس تعانة بأ داة للحجز عىل اال نرتنت يجتوقّع أ ن بأ كرب قدر ممكن من الفعالية م
أ خذت هذه املاكسب املتأ تية من زايدة لقد  -يف املائة 31و 8تسهم يف حتقيق وفورات يف تاكليف السفر بنس بة ترتاوح بني 

                                                
1

 .الس ياسة املتبعة يف جمال الاحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اس تخدام ال موال الاحتياطية  - .A/48/9 Revالرجاء الاطالع عىل الوثيقة  
2

 املرجع نفسه. 
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عداد وثيقة الربانمج واملزيانيةفعالية التلكفة   استيعابلجهود املبذوةل مت ة أ ّن نتيجة ل املقرتحة. وتؤكّد الوثيق يف احلس بان دلى ا 
الضغط التصاعدي املفروض عىل نفقات خالف املوظفني )الرتمجة يف نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، واملؤمترات 

وغري ذكل( ُضن اخنفاض  ادلبلوماس ية، واس مترارية العمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملاكتب اخلارجية،
جاميل قدره   .3130/31يف املائة يف املوارد املقرتح ختصيصها خلالف املوظفني يف الثنائية  0,8ا 

ذا مل  :31س مليون فرنك  33,3زايدة يف تاكليف ال جور بناء عىل أ ساس ال مم املتحدة، مفاذا تعين زايدة  تقع أ يا 
عادة حساب التلكف  ؟ةسويرسي الواردة حتت ابب "ا 

عادة حساب التلكفة" بعنيمن وثيقة الربانمج واملزيانية، يأ خذ املبلغ الوارد  11كام جاء يف الفقرة  :31ج  حتت ابب "ا 
 (، مبا يف ذكل:تةالاعتبار مجيع التسوايت املعروفة واملنطبقة عىل تاكليف موظفي الويبو )ابلنس بة للمناصب الثابتة واملؤق 

 لزامية جلنة اليت ينبغي أ ن ُترهيا مجيع املنظامت املطبقة للنظام املوحد لل جور والعالوات اذلي وضعته  التسوايت اال 
ل جور ادلاخةل يف ا ات يفري ادلرجات والتغي مبنح وتتعلق تكل التسوايت –( ICSC) اخلدمة املدنية ادلولية

 ؛حساب املعاش التقاعدي

 املنح و عالوات اال عاةل ة ابلتغيريات يف تركيبة موظفي الويبو )والتغيريات يف تاكليف املوظفني املشرتكة املرتبط
ىل غري ذكل(؛التعلميية  ، ا 

  عادة التصنيف املس تمكةل يف الثنائية  .3133/31والوقع املايل لعمليات ا 

، ما يه النفقات اليت سيمت تقليصها ليك متايش النفقات مع 3130/31يف حاةل اخنفضت اال يرادات يف الثنائية  :30س
 ؟ال يراداتا

 تحقق اال يرادات املتوقعة يف املزيانية:ت مس توايت نفقاهتا عندما ال  تسويةدلى املنظمة عدد من الآليات متكهنا من  :30ج

  امحلاية ادلولية للملكية الفكرية ل نظمة تسمح ملس توايت املوارد املالية اخملصصة معادالت املرونة يه الآليات اليت
نشطة ل   اال جاميل جماحلبأ ن تتغري وفقًا للتغريات يف )معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي( 

ىل امللحق دال من وثيقة الربانمج التسجيل غري املرصودة يف املزيانية . وللمزيد من التفاصيل، يرىج الرجوع ا 
 .3130/31ة واملزيانية للثنائي

  اتحهتا للتخصيص مع مراعاة املس توايت و ميكن للمنظمة أ ن تسوي املبلغ ال قىص لالعامتدات اليت تتوىخ احلذر يف ا 
يرادات من الرسوم وغري ذكل من العوامل )وفقا للقاعدة   من النظام املايل(. 3.311املرحجة لال 

  ام أ ن جيري حتويالت بني الربامج يف حدود معينة عندما من نظام الويبو املايل، ميكن للمدير الع 1.1ووفقا للامدة
 تكون هذه التحويالت رضورية لضامن سري اخلدمات عىل حنو مناسب.

 .وميكن للمدير العام كذكل أ ن يقدم مزيانية معدةل لتنظر فهيا ادلول ال عضاء 
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 3133/31 انمج واملزيانية املعمتدة للثنائيةاملبلغ الوارد يف وثيقة الربمن غري اخملصصة" "املبالغ انتقال يرىج تفسري  :31س
ىل املبلغ الوارد حتت ابب املزيانية بعد التحويالت )ماليني فرناكت سويرسية(  6,6) مليون فرنك سويرسي( كام هو  33,1ا 

من وثيقة الاس تعراض  1واجلدول  3130/31من مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  9مبنّي يف اجلدول 
 (.WO/PBC/20/INF.1) املايل

اجلزء الكبري من رصيد املوارد املدرجة حتت ابب املبالغ "غري اخملصصة" يه نتيجة لتنفيذ قرار ادلول ال عضاء  :31ج
رشيطة أ ن  3133/31 . واجلدير ابذلكر أ ن ادلول ال عضاء وافقت عىل مزيانية الثنائية3133/31خفض النفقات يف الثنائية 

ماليني فرناكت سويرسية  31,3ودا خلفض النفقات عرب تدابري لتحقيق الكفاءة من حيث التلكفة مبقدار تبدل ال مانة هج
دارة املباين وخفض تاكليف املوظفني من خالل تصممي أ فضل هنا س ياسة سفر املوظفني والغري وا  وذكل ابختاذ تدابري خمتلفة م

ىل غري ذكل. وتواصل ال مانة هجودها الرامية ىل حتقيق الكفاء من حيث التلكفة يف جماالت أ خرى  للمنظمة، ا  املزيانية وتعطي ا 
نفاق أ و اخملصصات املتاحة للربامج يف نقطة معينة من الثنائية، و  عليه فقد يتغري ذكل بعد التحويالت صورة عن مربرات اال 

ىل غاية انهتاء الثنائية.  ا 

ىل املوارد املتع ضافة ويشري أ يضا ابب املبالغ "غري اخملصصة" ا  لقة بعملية التسوية اجلارية لوضعية العاملني املؤقتني لفرتة طويةل ا 
عادة التصنيف. ويجذكر أ ن تكل اخملصصات اكنت مرصودة يف مزيانية  ىل خمصصات معليات ا  املعمتدة حتت ابب  3133/31ا 

 املبالغ "غري اخملصصة".

 ادلولية بشأ ن امللكية الفكرية تطور متوازن لوضع القواعد واملعايريالهدف الاسرتاتيجي ال ول: 

ّصص لمتويل املؤمترات ادلبلوماس ية وهل س متّول الويبو مشاركة مجيع ادلول ال عضاء فهي :3س ا يف ما هو املبلغ اذلي خج
 ل؟عامتد اتفاق لش بونة املعدّ املؤمتر ادلبلومايس احملمتل عقده ال

، ختصيص املبالغ التالية لعقد رهنًا بقرار ادلول ال عضاءمن اقرتاح مرشوع الربانمج واملزيانية مت،  03كام جاء يف الفقرة  :3ج
 حممتةل يف الثنائية القادمة: ؤمترات دبلوماس يةم

 (؛3مليون فرنك سويرسي )الربانمج  1,8، مبلغ يقارب التصاممياعامتد معاهدة لقانون  بشأ ن أ ( )

مليون  1,8مبلغ يقارب يف التقليدي واملوارد الوراثية، جمال املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقا يف ب( )
 (؛0فرنك سويرسي )الربانمج 

ل رهنًا بق ج( ) أ لف فرنك  311مبلغ يقارب (، 3رار مجعية لش بونة )الربانمج العامتد اتفاق لش بونة املعدَّ
 سويرسي.

عامتد اتفاق لش بونة املعّدل متويل مشاركة ادلول ال عضاء ال طراف ادلبلومايس احملمتل عقده ال ويغطي املبلغ اخملّصص للمؤمتر
 يف ذكل االتفاق.

آراء بشأ ن املزيد من املواضيع  :3س ىل توافق يف ال هل ميكن استيعاب مؤمترات دبلوماس ية  –يف حال مت التوصل ا 
ضافية؟  ا 

آراء ادلول ال عضاء حول ال  :3ج من  توازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأ ن امللكية الفكريةامل تطور يجعد توافق أ
يف جمال وضع القواعد واملعايري خبصوص مواضيع أ كرث مما اكن متوقعا ذا مت بلوغ توافق ايت الرئيس ية ابلنس بة للمنظمة. وا  ال ولو
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اتحة املوارد الالزمة، حسب الاقتضاء، أ صال يف الربانمج واملزيانية سيمت، رشيطة صدور قرار من امجلعيات يف هذا  الشأ ن، ا 
 عقب اس تعراض الس تخدام املوارد.

 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنيةالهدف الاسرتاتيجي الثالث: 

طار الهدف الاسرتاتيجي الثالث  :3س  هل ميكن تفسري السبب؟ –تقلص عدد النتاجئ املرتقبة يف ا 

من أ جل حتقيق تناسق بيهنا.  3133/31قبة للمنظمة ملزيد من الصقل والتوحيد مقارنة ابلثنائية خضعت النتاجئ املرت  :3ج
طار ال هداف الاسرتاتيجية ال خرى دون  طار الهدف املذكور وكذكل يف ا  ىل اخنفاض عدد النتاجئ املرتقبة يف ا  وأ دى ذكل ا 

: 3133/31جئ التالية اليت اكنت مرتقبة يف الثنائية أ ن تفقد النتاجئ أ ي يشء من حيث املضمون. ومثال ذكل توحيد النتا
عداد تقارير بشأ هنا ) 6.1)مبادئ جدول أ عامل التمنية(، وهـ 3.1ه وضع خطة بشأ ن توصيات جدول أ عامل التمنية وتنفيذها وا 

بشأ ن تعممي توصيات جدول  1.1( لتصبح نتيجة مرتقبة واحدة: هفهم معّمق جلدول أ عامل التمنية) 8.1 (، وهـعىل حنو فعال
 أ عامل التمنية عىل معل الويبو.

 مايه املوارد املتاحة لتلبية احتياجات لك اقلمي يف الثنائية املقبةل؟ :3س

تتأ لف املوارد اال جاملية املرصودة لتحقيق النتاجئ يف ال قالمي مما ييل: )أ ( املوارد املتاحة للماكتب؛ )ب( املوارد  :3ج
)مركز الويبو للتدريب(. وقد  33ج املتخصصة املكرسة لل نشطة املوهجة حنو التمنية؛ )ج( موارد الربانمج املتاحة يف الربام

ّم جدول أ عامل التمنية عىل  من النسخة اال نلكزيية لوثيقة الربانمج  30نتيجة مرتقبة )الصفحة  13نتيجة من أ صل  33معج
 (.3130/31 من النسخة اال نلكزيية لوثيقة الربانمج واملزيانية 33حة ، الصف3برانجما )اجلدول  31وعىل  3130/31 واملزيانية

ما هو السبب الرئييس القرتاح توحيد العمل يف جمال الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املاكتب اال قلميية؟ وملاذا ال  :1س
ىل الربانمج  ؟ وهل هذا يعين حتويل 31الربانمج و  9تجعد الرشاكت الصغرية واملتوسطة مثل الربامج املتخصصة اليت ال تنمتي ا 

ىل املاكتب؟  املوارد ا 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة يه من أ برز مجموعات أ حصاب املصلحة وليست جماال من اجملاالت املتخصصة مثل  :1ج
(، 0و 1و 3و 3امللكية الفكرية )الربامج (، وقانون 3(، ومدريد )الربانمج 1معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات )الربانمج 

(. ويمتثل العمل يف جمال الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف حتسني 31واحللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية )الربانمج 
وحمور القدرات الابتاكرية لتكل الرشاكت واس تخدام نظام امللكية الفكرية محلاية ما يف حوزهتا من أ صول امللكية الفكرية. 

اليت تظل، بشلك رئييس، حتت مسؤولية املاكتب  –الاسرتاتيجية الشامةل لتحقيق تكل الغاية هو أ نشطة تكوين الكفاءات 
قلميية )الربانمج  ن توحيد أ نشطة تكوين الكفاءات اليت تس هتدف 31( والربانمج 9اال  قلميه، فا  قلميي أ عمل اب  . ول ن لك مكتب ا 

قلميية لتكل الرشاكت وتفادي ما الرشاكت الصغرية واملتوسطة من  شأ نه أ ن يضمن فعالية وكفاءة أ كرب يف مراعاة املمزيات اال 
وس يعمل مكتب انئب املدير العام املعين ابلتمنية ابلتعاون الوثيق مع قسم التعاون مع البدلان حيصل حاليا من تداخل. 

قلميية والربانمج وتعيني ووضع معدات وحمتوايت تتطور ابس مترار.  31 املتقدمة عىل ضامن الاتساق عىل مس توى املاكتب اال 
قلميية والربانمج  يعين زايدة يف موارد املوظفني يف الربامج املعنية اليت  31منسق للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف املاكتب اال 

قلميية للرشاكت الصغرية واملتوسطة.  تتوافر فهيا اخلربة املطلوبة لضامن مراعاة أ فضل للممزيات اال 
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منائية وطنية بشأ ن امللكية " 3.1ھ هل تشمل املوارد املقرتحة للنتيجة املرتقبة  :0س س ياسات واسرتاتيجيات وخطط ا 
ىل الفكرية والابتاكر تامتىش مع ال هداف اال منائية الوطنية ضافة ا  " موارد لتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ا 

 وضعها؟

يه تقدير للموارد املطلوبة لتحقيق املؤرشات التالية يف مجيع ال قالمي يف  3.1ة املرتقبة ھ لنتيجل  املقرتحة واردامل :0ج
 :3130/31الثنائية 

داء وأ سس املقارنة وال هداف ابلنس بة ل  – 9الربانمج   3.1لنتيجة املرتقبة ھ مؤرشات ال 

  ال هداف أ سس املقارنة مؤرشات ال داء

أ و  عدد البدلان اليت متر مبرحةل صياغة

اعامتد الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية 

 الفكرية أ و خطط التمنية أ و لكتهيام

 (يف اجملموع 33أ فريقيا )

آس يا واحمليط الهادئ )  (8أ

 (0املنطقة العربية )

 (9أ مرياك الالتينية والبحر الاكرييب )

 

وجودة يف املبدلان من البدلان ال قل منوًا  1

قلميي أ عاله   التوزيع اال 

 يف اجملموع( 38)أ فريقيا 

آس يا واحمليط الهادئ )  يف اجملموع( 31أ

 يف اجملموع( 6املنطقة العربية )

 يف اجملموع( 31أ مرياك الالتينية والبحر الاكرييب )

وجودة يف املبدلان من البدلان ال قل منوًا  31

قلميي أ عاله   التوزيع اال 

عدد البدلان اليت اعمتدت 

الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية 

منائية أ و لكتهيام  الفكرية أ و اخلطط اال 

 وتنفذها

 (0أ فريقيا )

 (1املنطقة العربية )

آس يا واحمليط الهادئ )  (1أ

 (0أ مرياك الالتينية والبحر الاكرييب )

وجودة يف املبدلان من البدلان ال قل منوًا  1

قلميي أ عاله  التوزيع اال 

 يف اجملموع( 3أ فريقيا )

 اجملموع(يف  3املنطقة العربية )

آس يا واحمليط الهادئ )  ( يف اجملموع6أ

 (33أ مرياك الالتينية والبحر الاكرييب )

وجودة يف املمن البدلان ال قل منوًا  ابدل 33

قلميي أ عاله  التوزيع اال 

داء وأ سس املقارنة وال هداف الوجهية ابلنس بة ل  – 31الربانمج   3.1لنتيجة املرتقبة ھ مؤرشات ال 

 ال هداف املقارنة أ سس مؤرشات ال داء

عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات 

 أ و خطط وطنية للملكية الفكرية

ضافية (3131يف هناية  يف اجملموع) 30  س تة بدلان ا 

هنا توجه وضع اخلطط القطرية اليت حتدد مجةل أ مور مهنا اجملاالت اليت  وحيامن تجعمتد الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية فا 
طار ستنفذ  فهيا الاسرتاتيجية مبساعدة الويبو. واملوارد املرتبطة بذكل التنفيذ يه جزء من حصة التمنية يف النتيجة املرتقبة يف ا 

ىل الثامن.  ال هداف الاسرتاتيجية التالية: من ال ول ا 

عادة تنظمي أ اكدميية الويبو؟ وكيف س يكون وقع ذكل عىل اخلدم :1س ات املقدمة هل ميكن تقدمي تفاصيل أ كرث عن ا 
قلميية من حيث املوارد؟  لدلول ال عضاء؟ وهل هناك أ ي تأ ثري عىل املاكتب اال 

دارة  ةطلبت ال مانة املشورة خبصوص كيفية حتسني خدمات أ اكدميي :1ج الويبو. وأ وىص الاس تعراض املس تقل لال 
بتوفري بيئة اسرتاتيجية لتقدمي أ نشطة التدريب عرب مركز الويبو للتدريب ابلتعاون الوثيق مع املاكتب وذكل بغية حصول 
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ىل أ كرب قدر ممكن من اس تخدام  البدلان النامية والبدلان ال قل منوا عىل منافع أ كرث )تقدمي اخلدمات بصورة أ فضل( والانتفاع ا 
نفِّّذة من أ جل تقدمي أ ن يكون خبمسة أ دوار رئيس ية يه:  يضطلع املركزوس   املوارد. بصورة لتدريب املهين أ نشطة اواكةل مج

حفِّّز ةمبارش  قامة ش باكت ورشااكت لتوس يع نطاق فرص التدريب  ا؛ ومج يف جمال  ا ممزّياداخلي اومركز  ؛يف البدلانووقعها عىل ا 
 اعلومات عن مجيع أ نشطة الويبو وأ دواهتا وخدماهتا التدريبية؛ ومركز املتبادل ل  اال نرتنتعىل للجميع ا متاح االتدريب؛ ومركز 

. ومن أ برز النتاجئ التدريب املوهجة حنو التمنية يف جمال امللكية الفكريةأ نشطة ش بكة افرتاضية للرشاكء واخلرباء واملعلمني يف ل 
 تيحه مركز التدريب بتنس يق وثيق مع الربامج املتخصصة.أ يضا أ نه س يوضع دليل لدلورات التدريبية ي 

قلميية )الربانمج  يف الاضطالع بدور املسؤول الرئييس فامي خيص التخطيط ل نشطة  31( والربانمج 9وستس متر املاكتب اال 
من موارد )فامي خيص: والبدلان ال قل منوا ابس تخدام ما يقرتن بذكل تكوين الكفاءات وتنس يقها و/أ و تقدميها للبدلان النامية 

آليات وبرامج تعاونية((. 0.1 هالنتيجة املرتقبة )كفاءات معززة للموارد البرشية( و  3.1 هالنتيجة املرتقبة   )أ

 الهدف الاسرتاتيجي الرابع: تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

ىل ما يه البدلان النامية املس تفيدة من  :3س  ؟(WIPO CASE) البحث والفحص تقاريرنظام الويبو للنفاذ املركزي ا 

ىل ال يشارك حاليا أ ي بدل من البدلان النامية يف مرشوع  :3ج . وقد البحث والفحص تقاريرنظام الويبو للنفاذ املركزي ا 
رض املرشوع عىل بعض  آس يا وجيري حاليا النظر ف عج يه. وبصورة عامة، تسعى ماكتب البدلان النامية يف أ مرياك الالتينية وأ

ىل تقارير املاكتب ال خرى بشأ ن البحث والفحص والغاية من هذا املرشوع هو  ىل النفاذ ا  امللكية الفكرية يف البدلان النامية ا 
 تيسري ذكل النفاذ.

نشاء  3130/31يقرتح مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  :3س تكنولوجيا مراكز دمع ال تعزيز برانمج معل ا 
ضافية للربانمج TISCs) والابتاكر  ؟11(. هل هذا يعين ختصيص موارد ا 

تعممي املرحةل الثانية احلالية ملرشوع جدول أ عامل التمنية  3130/31يقرتح مرشوع وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  :3ج
جراء تقيمي مس تقل للمرحةلقواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع"  ال وىل من املرشوع( عىل العمل العادي " )عقب ا 

ىل معلومات ومعارف امللكية الفكرية" 30للربانمج  جاميل قدره خدمات النفاذ ا  مليون فرنك سويرسي.  3,6" بغالف مايل ا 
ناد ابالست  3130/31عىل املدى الطويل يف الثنائية  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكروس يجعزز الرتكزي عىل ضامن اس مترارية 

ىل التجارب وادلروس املس تخلصة أ ثناء تنفيذ مرشوع جدول أ عامل التمنية.  ا 

آلية تواصل متجاوب بني الويبو وال عضاء ومجيع أ حصاب املصلحة  الهدف الاسرتاتيجي الثامن: أ

نشاء ماكتب خارجية جديدة؟ :3س  هل ميكن توضيح السبب الرئييس القرتاح ا 

اخلدمات مبا فهيا نتجاهتا وخدماهتا بفعالية، مل املاكتب اخلارجية يف تقدمي الويبو  تؤديهتزتايد أ مهية ادلور اذلي  :3ج
م عربهااملاكتب املذكورة منصة  . وتتيحاملوهجة حنو التمنية، لدلول ال عضاء وأ حصاب املصاحل ال خرى  متناسقةخدمات  تجقدَّ

ومن أ جل الارتقاء ابلويبو مكنظمة عن طريق التعاون الوثيق مع أ حصاب املصاحل واجلهات املس تفيدة.  أ كربوُتاوب كفاءة ب
نشاء مخسة ماكتب خارجية جديدة وفقا للمبادئ ال ساس ية التالية:  لماكتب ل يكون( ينبغي أ ن 3)عاملية فعال، من املقرتح ا 

وجيوز أ ن  (3تب أ داؤها بشلك أ فضل من املقر الرئييس للويبو؛ )اخلارجية قمية مضافة وأ ن تبارش ال نشطة اليت ميكن للماك
ولوايت لمن الوظائف اليت تس تجيب  مزجياملاكتب اخلارجية ا تؤدي قلميية؛ ) واملمزياتل  حداث مكتب 1اال  ( وال ينبغي ا 

ذا اكنت املنظمة قادرة عىل القيام بذكل من الناحية املالية؛ ) ال ا   ةتب اخلارجيائف املاكوظ وضع( وينبغي 0خاريج جديد ا 
 موارد ابنهتاج مقاربة متدرجة وحذرة.ورصد ما يقابل ذكل من 
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 )من النسخة اال نلكزيية(. 3ويرىج الاطالع عىل مقدمة املدير العام يف الصفحة 

طار النتاجئ للماكتب اجلديدة املقرتحة ملاذا؟ 31يتضمن الربانمج  :3س طار النتاجئ للماكتب القامئة وال يتضمن ا   ا 

طار النتاجئ للماكتب القامئة حتس نا كبريا مقارنة ابلثنائية  :3ج ويعكس اال طار بوضوح والايهتا وفقا  3133/31شهد ا 
طار النتاجئ ليشمل املاكتب اجلديدة عندما يمت التأ كد من مواقعها اجلغرافية وحيدد مزجي  قلميية. وس يجوسع نطاق ا  لل ولوايت اال 

 حتقيقها. النتاجئ املرتقبة اليت ستسامه يف

نشاء املاكتب اجلديدة املقرتحة؟ وما يه تاكليف املاكتب اخلارجية القامئة؟ :1س  مايه تلكفة ا 

ضع جانبا ما يقارب  :1ج أ لف فرنك سويرسي يف املتوسط للك مكتب من املاكتب اجلديدة حتت ابب نفقات  111وج
( االتفاقات 3لك مكتب تتوقف عىل ما ييل: ) . غري أ ن التاكليف الفعلية حبسب3130/31يف الثنائية  غري املوظفني

( مدى نضج املكتب اخلاريج ونوع اخلدمات/املنتجات اليت يقدهما، مما جيعل 3وال حاكم اخلاصة املربمة مع البدل املضيف؛ )
ارجية املقارنة املبارشة بني املاكتب صعبة. ومن اجلدير ابذلكر أ نه من غري املرتقب خلق وظائف جديدة يف املاكتب اخل

 اجلديدة.

ىل الافرتاضات  3130/31للماكتب اخلارجية اجلديدة املقرتحة يف الثنائية ويلخص اجلدول التايل التاكليف املقدرة  استنادا ا 
ىل الافرتاضات الواردة يف الفقرات من 3130/31 الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة ىل  339، واستنادا ا  من  360ا 

 .3138/39و 3133/36ابلنس بة للثنائيتني  WO/PBC/21/INF.1 الوثيقة
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ُتربتنا مع ش بكة املاكتب اخلارجية احلالية. وكام من وتستند تقديرات الثنائية القادمة وتجس تقرأ  من املعلومات املتاحة حاليا و 

علهيا، ابلنس بة ل ي ثنائية  اخلارجية وتوافقهو احلال ابلنس بة مجليع برامج الويبو، س تقرتح ال مانة مس توايت موارد املاكتب 

 ادلول ال عضاء يف الويبو عرب جلنة الربانمج واملزيانية. ،قادمة

فا ن عدد املوظفني يف املاكتب اخلارجية اجلديدة )اليت س تنشأ   3138/39و 3133/36وحسب التقديرات اخلاصة ابلثنائيتني 

ىل اله دف املنشود املمتثل يف توظيف مدير وموظف من الفئة الفنية وموظف من بعد موافقة ادلول ال عضاء( سزيداد ليصل ا 

ن وترية رشوع تكل املاكتب يف معلها يف  لك مكتب فئة اخلدمات العامة يف غضون الثنائية القادمة. ومن الناحية العملية، فا 

آخر حسب ت وبلوغها مرحةل من النضج، مع ما يرتبط بذكل من تاكليف، س   ىل أ مهنا عدد من العوامل ختلف من مكتب ا 

( ومزجي اخلدمات اليت س تقدم 3( طبيعة االتفاقات وال حاكم اخلاصة املربمة مع البدل املضيف؛ 3عىل سبيل املثال ال احلرص: 

.1وجحمها املتوقع؛  ن مل حيدد بعدج  ( وموقع املكتب ا 

عادة توز نشاؤها عرب ا  يع املوظفني و/أ و الوظائف/املناصب، أ ي أ نه وسيمت ختصيص املوارد البرشية للماكتب اخلارجية املزمع ا 

مثل حتسني  ،بعض املبادرات اجلديدةيف تكل املاكتب. بيد أ ن وقع لن تكون هناك أ ي زايدة صافية يف عدد املوظفني 

العمليات ال ساس ية لنظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ونظايم مدريد والهاي عىل الاحتياجات من املوارد اس مترارية 

ىل ال  ىل تاكليف املاكتب اخلارجية ولكن يجعزى أ كرث ا  برشية، يظل جمهوال حلد الآن. ومرة أ خرى، ال يجعزى ذكل الوقع مبارشة ا 

ضعت من أ جل تقدمي اخلدمات العاملية للملكية الفكرية.  برامج الويبو الوجهية اليت وج

دارة القامئة عىل النتاجئ ومن مثة س يخضع أ داؤها للرصد وستجنظم املاكتب اخلارجية )القامئة واجلديدة( وفقا ال طار الويبو لال  

بشلك  3130/31للثنائية  املقرتحة زت وثيقة الربانمج واملزيانيةواال بالغ كام هو احلال مجليع برامج الويبو. ولهذا الغرض، عزّ 

نشاؤها استنادا طار النتاجئ للماكتب اخلارجية. وس تجوضع أ طر مشاهبة للماكتب املزمع ا  ىل وظائفها وممزياهتا. كبري ا   ا 
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طار مزيانية الربانمج  تفاصيل املوارد اخملصصةويبنّي اجلدول التايل   :31للماكتب اخلارجية القامئة يف ا 

 

 .3130/31يرىج توضيح مصدر متويل املاكتب اجلديدة يف مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  :0س

ُأخذت بعني الاعتبار يف  3133/31الكفاءة احملققة من حيث التاكليف يف الثنائية أ عاله أ ن  33ورد يف السؤال  :0ج
. وبفضل هجود ال مانة املتواصةل لتحقيق 3130/31يف مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ةأ سس املقارنة املس تخدم

نشاء املاكتب الكفاءة يف جماالت أ خرى أ صبح من املمكن استيعاب ارتفاع الضغط عىل تاكلي ف مبادرات حمددة، مبا فهيا ا 
ضافية لهذا الغرض من غري ما ورد بوضوح يف مرشوع اقرتاح  اخلارجية اجلديدة. وبناء عىل ذكل، ال يرتقب اس تخدام أ موال ا 

 الربانمج واملزيانية لتنظر فيه ادلول ال عضاء وتوافق عليه.

 دمع ا  اداري ومايل فعالالهدف الاسرتاتيجي التاسع: 

أُعلن أ نه س تعرض اسرتاتيجية جديدة للويبو بشأ ن املوارد البرشية. مىت س تكون تكل الاسرتاتيجية متاحة لدلول  :3س
 ال عضاء؟

عىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف  ديدة بشأ ن املوارد البرشيةاجلسرتاتيجية الاس تجعرض  :3ج
 وعىل جلنة الويبو للتنس يق. 3131سبمترب 

ىل اسرتاتيجية لالس تعانة بشلك مكثف جبهات خارجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات  31يشري نص الربانمج  :3س ا 
 واالتصاالت. هل ميكن رشح هذه الاسرتاتيجية مبزيد من التفصيل؟

ال بد من بعض احلمكة يف املزج بني القيام ابلعمل يف ادلاخل والاس تعانة جبهات خارجية من أ جل حتقيق حل  :3ج
أ كرث فعالية من حيث التلكفة. وفامي يتعلق ابجملاالت اليت تتطلب خربة معينة تمت يف العادة الاس تعانة جبهات خارجية يف 

دارهتا فيمت داخل املنظمة. ومن ال مثةل مراحل تطوير املرشوعات. وأ ما تصممي مرشوعات تك  نولوجيا املعلومات واالتصاالت وا 
مرشوع املوارد العاملية املتاحة ( و ERP) نظام التخطيط للموارد املؤسس يةعن املرشوعات اليت طبق علهيا هذا الهنج: 

ومرشوع الويبو املتعلق  (WIPO Green) مرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء( و TIGAR) للوسطاء املوثوق هبم
 (.WIPO Re: Search) ابلبحث

ذا اكنت س ياسات السفر املتبعة يف الويبو متناسقة متاما مع الس ياسات املتبعة يف ال مم املتحدة :1س  يرىج تأ كيد ما ا 

لتعديالت ما عجّدلت س ياسات السفر الرمسي يف الويبو لتتناسق مع تكل املتبعة يف ال مم املتحدة وتشمل تكل ا :1ج
 ييل:

تكاليف 

الموظفين

تكاليف 

خالف 

المجموعالموظفين

تكاليف 

الموظفين

تكاليف 

خالف 

المجموعالموظفين

    687'1              792              895     931'1              880          051'1مكتب نيويورك

    274'2              493           781'1     396'2              548          848'1مكتب سنغافورة

    261'2              519           742'1     655'1              510          145'1مكتب ريو دي جانيرو

    038'1              204              834        601              200             401مكتب طوكيو

وحدة البرنامج

ميزانية 13/2012

البرنامج

ميزانية 15/2014

20 العالقات الخارجية والشراكات 

والمكاتب الخارجية



 أ س ئةل وأ جوبة
13 
 

 يمت السفر عرب طرق ووسائل نقل تكون فهيا حمطات التوقف أ قل وتاكليف السفر أ رخص؛ 

 " ،يسافر املسافر يف ادلرجة الاقتصادية ابلنس بة للرحالت اليت تقل عن تسع 3عندما يكون السفر الرمسي جوا "
 حالت اليت تزيد عن تسع ساعات؛" وميكن للمسافر السفر يف درجة رجال ال عامل ابلنس بة للر 3ساعات؛ "

  مصاريف نرثية يف حمطات يف لك رحةل عىل شلك مبلغ حمدد وال تدفع أ ية املصاريف النرثية يف حمطات السفر تجدفع
" أ و 3" التوقف يف حمطة متوسطة يكون التوقف فهيا غري مرخص أ و اختياراي؛ "3يف احلاالت التالية: " السفر

ذا التوقف يف حمطة سفر متوسطة ال  يبقى فهيا املسافر أ كرث من ست ساعات وال يرتتب عهنا مغادرة احملطة أ و ا 
 اكن الغرض الوحيد من التوقف تغيري وس يةل النقل ملتابعة الرحةل.

  قامة اليويم وفقا للجدول اليت تضعه دد بدل اال   .جلنة اخلدمة املدنية ادلوليةحيج

ىل تغيري يف عبء العمل؟ وهل أُجرى حتليل اكف حملددات هل ترجع مجيع حاالت ارتفاع التاكليف واخنفاض  :0س ها ا 
 التاكليف؟

ىل واحد من العاملني التاليني: :0ج  تجعزى ابل ساس حاالت ارتفاع التاكليف أ و اخنفاضها ا 

 كام هو احلال ابلنس بة خلدمات الرتمجة يف قطاع معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات –ارتفاع عبء العمل  (3)

مثل ارتفاع تاكليف املوظفني واخنفاض سعر الوحدة عرب التفاوض  –خنفاض تلكفة الوحدة ارتفاع/ا (3)
 بشأ ن العقود

وقد ُأجرى حتليل شامل حملددات التاكليف ابلنس بة لبعض من أ برز جماالت العمل مثل قطاع معاهدة التعاون بشأ ن 
. وفامي خيص اجملاالت ال خرى، جيري حاليا صقل الرباءات ونظايم مديد والهاي )انظر املرفق اخلامس والسادس والسابع(

 (.ERP) نظام التخطيط للموارد املؤسس يةهذا النوع من التحليل بفضل أ دوات 

 ]هناية الوثيقة[


