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ئةل وأجوبة من  ية لسات جلاسـأ لاإلعال يةم ننة الربانمج واملزيا لج
 

ية ساعدة ا ية وا نحصة ا مل لتقمن لت
 

ية؟تتألف ّمم :س .1 ساعدة ا ن ا  لتقمل

يةتتألف :ج شطة اإلمنا بو، أو األ ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ئ ا ن ي ن اليت ، من طائفة عريضة من اخلدمات  اليت تضطلع هبالتقمل
ية مج يف تندرج نظمة واليت يقدهماتيجيع األهداف الاسرتا ية . ملالعديد من برامج ا شطة اإلمنا ئوشمل األ ن ترص ت تقما ييل ولكهنا ال 
 :عليه

ية وحق  - ياانت اجلغرا تجارية وا نفعة والعالمات ا ية يف جمال الرباءات ومناذج ا رش شورة ا تعلقة اب شطة ا فاأل ب ل مل يع مل مل لن لت
شطة املؤلف واحلقوق اجملاورة واملع يدي فضال عن اإلنفاذ، ويه أ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا نارف ا تقل ل تع لتقل ل ل

 ؛17 و10 و4 و3 و2 و1تنفذها الربامج 

شطة  - نفذها الربامج نوأ تدريب وتكوين الكفاءات اليت  تا  ؛17 و11 و10 و9 و8 و4 و1ل

ية الفكرية والا - تعلقة اب نفاذ إىل املعلومات واملعارف ا شطة تعزيز ا مللكوأ مل ل نفذها الربامج ن تتفاع هبا، اليت   9 و3 و1ن
 ؛14 و13 و10و

نفذها الربامج  - ية اليت  ية واملعر ية ا ية ا شطة تعزيز ا توأ ن ت فن لتقن لتح  ؛15 و10 و9 و3لب

نفذها الربانجمان  - ية اليت  ية الفكرية الو تاكر وا يات الا ياسات واسرتا شطة تطوير  يوأ ن ب يج سـ طن  ؛10 و9مللكت

رشااكت - يات والربامج وا لواآل نفذها الربانمج ل بدلان األقل منوا اليت  تعاون يف ا ي اليت تعزز ا ل  ؛9ل

نفذها الربانمج  - تصادي اليت  يل الا تح شطة ا يوأ ل ل  .16قن

تخرجت كيف  :س .2 ُا ناد إىل أي تعريف؟سـ ية؟ وابال ستحصة ا  لتمن

تخرجت  :ج ُا يق تعريف سـ ية  بحصة ا بتطمن ية لت تصاعدي لتمناإلنفاق عىل ا تولا شطة ا يع أ سـعىل  ن يا اليت حددها ملمج لعلايت ا
سؤولون عن الربامج كجزء من اقرتاهحم  يهتمملا هم ومزيا نلربان تعريف. (جم ندما لتمن كإنفاق عىل اال يعد اإلنفاق مؤهال": لا عية إال 

تاحا يا وال يكون اإلنفاق املعادل  يد بدلا ان ميكون ا م تقدمةملسـتف بدلان ا مل  ية املوحضة يف إطار ا). "لل لومجموع حصة ا نتاجئ لتمن
سخة 20الصفحة  (9واجلدول ) 9الصفحة ( يةبالعريةلن من ا ن من ويقة الربانمج واملزيا ية ) ث بارة عن مجموع اإلنفاق عىل ا منهو  لتع

توايت الوحدات يف لك برانمج تاجئ احملددة عىل  سـسب ا ن محب  .ل

ية انسـبة ما الفرق بني  :س .3 بالغة لتمنإلنفاق عىل ا بة املقرتحة لإلنفاق و 2011-2010 يف املائة يف الفرتة 19,2لا لنسـا
ية  بالغة لتمنعىل ا تان إىل تعر2013-2012يف الفرتة  يف املائة 21.7لا ند هااتن ا ب؟ وهل  ست نس يةف يلت  ؟لتمنواحد لإلنفاق عىل ا

ية :ج ند لتمنإن تعريف اإلنفاق عىل ا نه عدل بإضافة  يس جديدا و ب  ّ لك تفردل تاح [...] "لا بدلان اموال يكون اإلنفاق املعادل  لل 
تقدمة تايل فإن ". ملا ئوية للواب بة ا ملا ية للفرتة لنسـ يد فيه مزيد من تقدير  عن عبارة يه 2013-2012لتمنإلنفاق عىل ا ابملقارنة لتقيا

ئوية ل بة ا ملاب  .2011-2010لفرتة لنسـ

ية  :س .4 متكن ادلول األعضاء من معرفة أي جزء من األشطة اإلمنا ئيف  ن ها؟املدجمة ستك  لخمصص 

بدلان األقل منوا تش :ج ية وا نا بدلان ا يع ا بارشة عىل  نفع  شطة تعود اب يذ أ ية  تاح من املزيا ية اجلزء ا للك حصة ا ل ل مج ل ن ن مل ممن م لتنف لت
يع األقالمي تصاد احلر يف  تقةل إىل نظام الا بدلان ا مجوبعض ا ن قل ويوفر عدد من مؤرشات األداء أسس املقارنة واألهداف . مل
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يل للك إقلمي شودة اب تفصا لن ها يف لك إقلمي مل تاجئ املزمع  حتقيق، أي ا يا : مثل(لن نولو تعلقة مبراكز دمع ا جمؤرشات األداء ا لتك مل
تاكر  ية100الصفحة (بوالا سخة العرية من ويقة الربانمج واملزيا ن يف ا ث ب ية الفكرية ) لن  من 103الصفحة (مللكوحتديث ماكتب ا

ية سخة العرية من ويقة الربانمج واملزيا نا ث ب  ))لن

بب  :س .5 ييت الربانجمني سما  نيض مزيا ية إ 11 و9ختف نا بدلان ا يه ا تاج  ميف الوقت اذلي  لف ل ىل مزيد من ادلمع من حت
 ؟يالوبو

يط للفرتة  :ج ية ا تخطاكن أحد أهداف  يع برامج إدماج هو 2013-2012لمعل ية ويف  يع األهداف الاسرتا ية يف  مج ا يج مج تمن لت
ية  تو يا مع ا ية  نظمة ا صا ل شـ ن متمل ية من 12ملع يل عىل ذكل هو . 1لتمنجدول أعامل ا ية أن لوخري د يجيع األهداف الاسرتا تمج

يجة من أصل 40ابإلضافة إىل  ية60نت  تضمن حصة  بة  يجة مر من  للتت تق  .نت

سؤوةل عن تقدمي اخلدمات ية ا تخصصة ا ملوقد أدرجت عىل وجه اخلصوص يف الربامج ا ن تعاون الويق ،ملعمل ث اب  املاكتب إدارةمع ل
ي يا وإدارةة قلمياإل بدلان يف أورواب وآ سـ بعض ا بدلان األقل منوا، وإدارةل تان وهام ل ا بتان مر تقيج ية  )أ(نت سات ا مللكتعزيز مؤ س

يا(الفكرية  نولو تاكر وماكتب نقل ا يا والا نولو ية الفكرية، ومراكز دمع ا جحتديث ماكتب ا تك ج تك لمللك شورة و) ب(؛ )بل ملا
ية رش يعا  .لت

يا وإدارةقلميية  املاكتب اإلإدارةوال تزال  بدلان يف أورواب وآ سـ بعض ا سؤوةل وإدارةل بدلان األقل منوا يه وحدات الربانمج ا مل ا ل
يد الوطين وعن  ية الفكرية وناء قدراهتا عىل ا يات ا تني ابسرتا تني ا تني املر يق ا لصعيف املقام األول عن  ب يج ب مللكيج تعلق تحتق مل تق لنت

ن بدلان ا تقدمي اخلدمات إىل ا يط  لا ل ل تعاون عىل تقدمي لتخط تصاد احلر وا تقةل إىل نظام الا بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا لا ن ل قل ملم
 .هذه اخلدمات وفقا للخطط القطرية

ية املقرتحة للربانمج  نظر إىل اإلطار املايل العام، فإن اخنفاض املزيا نواب نة أعالهإدماج تعكس مقاربة 9ل ية ا ملبي ا ومع ذكل فإن . لتمن
شط نيعة األ تغريطب تعلقة هبا مل  نفقات ا تة وا مل تذكري بأنه من املقرتح زايدة احلصة العامة لإلنفاق عىل . ل ياق جيدر ا لويف هذا ا لسـ

ية  بلغ 16,9بنسـبة لتمنا يون فرنك سورسي، 140,5لت يف املائة  ي  يون فرنك سورسي 35,1عىل  9 الربانمج حيظىومل ي  من مل
بلغ   ).8 سؤاللجواب ايرىج أيضا الرجوع إىل (ملهذا ا

ية الربانمج  يض يف مزيا نويس من املقرتح إجراء أي  ختف بو (11ل ية الو يأاكد  .2011-2010 مقارنة ابلفرتة 2013-2012يف الفرتة ) مي

ية  :س .6 ية كجزء من اإلنفاق عىل ا رشوعات جدول أعامل ا سب نفقات  منملاذا مل  من تحت لت ل  ؟)9اجلدول (م

ية :ج ية وىلللمرة األ لتمنلقد أدرج جدول أعامل ا يا مع  تعلقة هبا  يات ا ية ويف املزيا يع الربامج ا معل يف  شـ مل ن ن متمج ية وضعملع ن املزيا
ية، اليت وافقت علهيا  يات جدول أعامل ا يذ تو ية الفكرية ألغراض  ية وا ية اب نة ا منرشوعات اليت تقرتهحا ا ص من ن تللج لت نفل تمللك ملع للم

نة  بو  سـيات الو ي سري املقار2010.2لمجع يا إىل  تي وتو ية يف الفرتة خ بالغ اإلنفاق عىل ا لتمننة بني  -2010والفرتة  2013-2012م
ية املقرتحة ، 2011 نفصل يف اجلدول ملنترد املزيا ية يف معود  مرشوعات جدول أعامل ا بلغ املقرتح لإل. 9لتمن نفاق ملويصل مجموع ا

ية،  رشوعات جدول أعامل ا ية، مبا يف ذكل  منعىل ا تمن لت يون فرنك سو146,9مل ي  توي اجلدول . رسيمل بذة عن 8حيو املوارد ن عىل 
ية رشوعات جدول أعامل ا ها  لتمناملقرتح  مل  .ختصيص

                                                           

ية  1 تو صا ية12ل يات جدول أعامل ا من من تو ها: لتص تصا ية، وفقا ال ية وا شاهتا املوضو نا بو و شطة الو ية يف أ بارات اإلمنا صامليض يف إدماج الا خ ًم ن ع ق ي ن ئ لتقت  .ع
 . .A/48/5/Revثالويقة  2
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ية؟ :س .7 بالغ حلصة ا بة يف اجلدول أية  تاجئ املر تضمن ا منملاذا ال  ن لتت م تق  ل

بو مبا فهي :ج يع ادلول األعضاء يف الو نفع عىل  بة اب تاجئ املر يتعود بعض ا مج ل تقن يةال نا بدلان ا م ا ل تعريف ويمن ا. ل ليذ الصارم  لتنف
ية  ية 19 الصفحة يف 30الفقرة (لتمناإلنفاق عىل ا سخة العرية من ويقة الربانمج واملزيا ن من ا ث ب عىل ) 2013-2012 للفرتة املقرتحةلن

تايل ية حرصا، مل تدرج اب نا بدلان ا نفع عىل طائفة أوسع من األعضاء، ويس عىل ا بة اليت تعود اب تاجئ املر لأن هذه ا ل ل ل من ل تق  يف ل
ية تقدير العام لإلنفاق عىل ا منا  .لتل

ية زادت  :س .8 منندما يقال إن حصة ا   فعىل أي أساس أجريت املقارنة؟–لتع

ية املقرتحة للفرتة  :ج ية يف ويقة الربانمج واملزيا نزادت حصة اإلنفاق عىل ا ث  يف 21,7 يف املائة إىل 19,4 من 2013-2012لتمن
سابق تني ا لاملائة مقارنة بفرتة ا بلغ . ةلسـن ثل ذكل زايدة  مبو بلغ 20,3مي يون فرنك سورسي، أي من  م  ي يون فرنك 120,2مل مل 

ية املقرتحة للفرتة 140,5 إىل 2011-2010يسورسي يف الفرتة  يون فرنك سورسي يف ويقة الربانمج واملزيا ن  ث  – 2013-2012يمل
بلغ   . يف املائة16,9تبزايدة 

تخرجت ُوا يق تعريف اإلنسـ ية  ب حصة ا بتطمن ية لت سخة العرية من ويقة الربانمج 19 الصفحة يف 30الفقرة (لتمنفاق عىل ا ث من ا ب لن
ية  ند ). 2013-2012 للفرتة املقرتحةنواملزيا نه عدل بإضافة  يس جديدا و تعريف  بوهذا ا ّل لك تفردل وال يكون اإلنفاق  [...] "لا

تاحا تقدمةماملعادل  بدلان ا مل  بلغ اإلنفاق عىل ا". لل تايل فإن  لواب م يون فرنك سورسي للفرتة 140,5تمنية اذلي يصل إىل ل ي  مل
بارة عن تقدير 2012-2013 يد فيه مزيد من ع هو  بلغ الفرتة لتقيا  .2011-2010مبابملقارنة 

ية ّملاذا خف :س .9 ية املقرتحة لألشطة اإلمنا ئضت املزيا ن تصادية"لربانمج  ادلامعةن ختفيضا "  واإلحصاءاتقادلراسات الا
 كبريا؟

ية املقرتحة للربانمج لتإن ا :ج لتمنيض يف حصة ا يا، وهو يعزى إىل 16خف يض تقين ويس موضو ع هو  ل ينيختف تا بني ا لا ل  : لسـب

ية عىل الربانمج  "1" يق تعريف اإلنفاق عىل ا منأن  لتب تعلقة أسفر عن 16تط شطة ا بار األ ملعدم ا ن حصاءات جزءا ابإل عت
ية للفرتة  نف2013-2012لتمنمن حصة ا ية حرصا ل ألهنا تعود اب نا بدلان ا بو ويس ا يع ادلول األعضاء يف الو مع عىل  لل ل ي يف (مج

ية2011-2010الفرتة  شطة إمنا ترب أ شطة  ئ اكنت هذه األ ن تع  ؛)ن

رش "2" نفذ كجزء من  ية  نا بدلان ا بارشة عىل ا نفع  تصادية اليت تعود اب تعلقة ابدلراسات الا شطة ا مأن األ ت ل ل ل مل من م وع ق
نون ية ا ملعجدول أعامل ا تصادية"لتمن ية والا ية الاجامت ية الفكرية وا قا عمللك نفصل يف "لتمن تايل فإهنا ترد يف معود  م، واب ل

 .9اجلدول 

ية ادلامعة لربانمج  :س .10 ية املقرتحة لألشطة اإلمنا ئملاذا زادت املزيا ن نفاذ إىل املعارف"ن برية؟" لخدمات ا  كزايدة 

شطة اإلمنا :ج ية املقرتحة لأل ئتعكس الزايدة يف املزيا ن نفاذ إىل املعارف"ية ادلامعة لربانمج ن الزايدة العامة يف " لخدمات ا
تايل  عىل هذا الربانمج،الطلب ية املقرتحة للربانمج الزايدة ل واب نفاذ إىل املعلومات واملعارف 14نيف املزيا ل اذلي يريم إىل تعزيز ا

ية الفكرية والاتفاع هبا تعلقة اب نا تاكر توشمل اخلدمات املقدمة يف إ. مللكمل يا والا نولو شاء مراكز دمع ا بطار هذا الربانمج إ جن لتك
شأن الرباءات  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا تاكر وا ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا ية وا نولو بحث ا بوخدمات ا مل ل ب من ل لتل ج لتك

بحثإعداد و تعاون ادلويل يف جمال ا تخصصة وا تقارير عن واقع الرباءات يف جماالت  لا ل  .مل
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تاجئإطار   لنا

بونة؟يفصل بني ملاذا مل  :س .11 نظايم مدريد و بة  تاجئ املر شـا ل لن  تقل

بونة  :ج يا اخملصصة إىل إدارة نظام  بونة إىل جحم املوارد الصغرية  نظايم مدريد و بة  تاجئ املر شـيعزى ادلمج بني ا شـ ل لن ل بل نستق
يف إدارة نظام مدر بونة ودمعه عن تاك يف إدارة نظام  لوصعوبة الفصل بني تاك شـ  .يد ودمعهلل

يةأعاملمرشوعات جدول  لتمن ا
 

ية يف اجلدول اذلي يفص :س .12 رشوعات ا ّملاذا ال ترد بعض  لتمن ية؟م رشوعات جدول أعامل ا لتمنل   م

ية املقرتحة للفرتة  :ج ية يف ويقة الربانمج واملزيا رشوعات جدول أعامل ا نوردت ثالثة أنواع من  ث لتمن اجلدول  (2013-2012م
 :ويه) 8

رشوعات "1" يذها يف الفرتة ا اليت وافقت علهيملا تواصل  ية الفكرية واليت  ية وا ية اب نة ا نف ا تمللك ي من ن لتللج  2013-2012ملع
ية الفكرية يف الوقت الراهنو "2" ية وا ية اب نة ا نظر ا رشوعات اليت ختضع  مللكا من ن للج لتل ملع  مل
نة و "3" ها يف  تكام رشوعات اجلاري ا سـا لسـ ن2011مل ية ر يذ مرحةل اث ه، مع  ن ية تنف ية وا ية اب نة ا يمي ا مللكا  منتق ن لتللج ملع ب

ية ثا نالفكرية للمرحةل األوىل وموافقهتا عىل املرحةل ا  ل

ية 8يف اجلدول  ومل ترد يات عىل املزيا ها تدا يس  رشوعات اليت  ن ا ع ل ل رشوعات 2013-2012يف الفرتة العادية مل مل، وشمل هذه ا ت
 :ما ييل

رشوعات اليت من و "1" هااخملططملا تكام ل ا نة سـ  2011سـ يف 
ياطي  "2" رشوعات املموةل من الا حتوا يذهااليت(مل تواصل  نف  تي ياطي للفرتة س سب 2013-2012حت بدمع من الا حب 

رشوعات اق ئواث ملا  )عمتدةمل

ية الفكرية عىللجنة لا ةوافقيف حال عدم محيدث  اذلي ما :س .13 ية وا ية اب مللكا من لتن رشوعات اليت من املزمع أن ملع مل ا
ّبت فهيا  ؟ت

ية الواردة يف اجلدول ةوافقعدم ميف حال  :ج رشوعات جدول أعامل ا ية الفكرية عىل  ية وا ية اب نة ا من ا من ن تللج لت مل مللك ، 8ملع
تخدام هذه األموال  نة يف ا سـسرتشد األمانة اب للج ية ملفست ية لتمنرشوعات جدول أعامل ا تا لا ية ل نة ا نظر فهيا ا ناليت  ملعللج ست

ية الفكرية يف ية وا مللكاب تنيلتمن تعقد خالل فرتة ا بةل اليت  ن دوراهتا ا لسـملق  .سـ

يةتقدمي خدمات منوذج  ساعدة ا نا لتقمل
 

تعد هذه اخلطط القطرية؟ وهل يعين  :س .14 شارك ادلول األعضاء يف إعداد اخلطط القطرية؟ ويف  سـيف ومىت  ك ت سك
ية  ية يف جمال ا يات و يع ادلول األعضاء اسرتا تعني أن يكون دلى  مللكذكل أنه  ن يج مج طي  الفكرية؟ت

يط، وال :ج سار ا شاركة ادلول األعضاء يف  تخطمن شأن اخلطط القطرية أن تريم إىل تعزيز  م خطط العمل  إعدادسـامي  لم
نوية يجي . لسـا شاورات وإىل حوار اسرتا ند إعداد اخلطط القطرية إىل ا تو مل شأن جيري سيست ببني األمانة وادلول األعضاء 
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يد القطري ياجات عىل ا لصعالا ية يف أي بدل يف أي فرتة واخل. حت شطة اإلمنا يذ األ تضمن إطار معل عام  ئطط القطرية اليت  ن نف لتت س
تفق علهي بارة عن ويقة  تكون  يتني،  ث ع سـ بواسـن بدل املعين مع الو ي ا تعراضه مواطن مرونة تضمن . ل سار ا يط و يح ا سـو م لتخط سـيت

يذ ناء ا شأت أ ناول األولوايت لكام  لتنفإماكية  ث ن ت  .ن

لوشلك مقاربة ا شلك أكرب ت بعة يف الوقت الراهن إىل مقاربة مدفوعة  تقاال من املقاربة املدفوعة ابلطلب ا بيط القطري ا ت ن ملتخط
ية ياجات الاسرتا يجابال تت ية . ح توىل قطاع ا لتمنو ية(سي يادة ) قلمياملاكتب اإل يق إعداد اخلطط داخللقا تنسـ األمانة من أجل 

ي تخصصة وخار يا مع القطاعات ا جالقطرية دا مل  .ا مع ادلول األعضاء عىل حد سواءخل

بقال ططاخلطلب إعداد يتوال  رشط  ية الفكرية  ية يف جمال ا ية و سـقطرية أية اسرتا ن ميج ط كت ومع ذكل إذا وجدت أية . مللك
ية اليت ميكن امليض هبا قدما نارص الاسرتا ية الفكرية، سرتكز اخلطة القطرية عىل حتديد ا ية يف جمال ا ية و يجاسرتا لع ن تيج ط  مللكت

يط احملددةمن مبساعدة  ناء فرتة ا بو أ تخطالو ث  .لي

تعاون  :س .15 ليف يرصد ا  ؟تقدمي اخلدماتلاجلديد منوذج لايف اإلمنايئ ك

ية إن  :ج ية(لتمنقطاع ا سؤوةل عن .  داخل األمانةالقطريةطط اخل عىل املؤمتنهو ) قلمياملاكتب اإل ية  تكون املاكتب اإل مو مي قلسـ
يذ وعن رص يط وا لتنفيق ا تخطت لسـ يع القطاعات وفق اخلطةن نجزها  ية اليت  شطة ا يمي أ مجد و ت من لتن  .تق

ية :س .16 ية دمع ا يص عام يف مزيا يط وتقدمي اخلدمات يويح حبدوث  تحول إىل منوذج جديد  منإن ا ن تقل تخط لتل هل . لل
يح ذكل أكرث؟  ضميكن تو

ساق وإحاكم بفضل  :ج ية اب شطة ا يط وتقدمي اخلدمات إجناز أ تيضمن منوذج ا من ن لتتخط ثل نالاتفاعل ية اليت ابم األ لتقنخلربة ا
ية من  تخصصة مقرتنة مبا للماكتب اإل ميتع هبا القطاعات ا مل قلمت بدلانؤوبش" إملام"ت ياجا/لن ا يذ هذا . اهتحتاألقالمي وا تنفويفيض 

منوذج إىل إعادة توزيع املوارد بني املاك بار ذكل انجام عن دمج لا تخصصة اب ية والقطاعات ا تتب اإل مل عمي تني نتيجتني لاقل تقباملر
تني  ية الفكريةملتعلقا سات ا شورة القانوية وتعزيز مؤ مللكاب س ن ية مبزايدةوإجامال، فقد اقرتح  .مل ية دمع ا من مزيا يون 20,3 هوعا مجملتن مل 

يون 120,2يفرنك سورسي، أي من  يون 140,5 إىل 2011-2010  الفرتةيفيفرنك سورسي مل  يف إطار يفرنك سورسي مل 
ية الربثويقة  بة  ب– 2013-2012املقرتحة للفرتة نانمج واملزيا  .ئةا يف امل16,9بنسـزايدة 

تحول إىل  :س .17 يا اب لما املقصود  يمقاربةمعل ياجات؟ة قامئةتيج اسرتا  حت عىل الا

تحول إىل إن  :ج يمقاربةلالغرض من ا ياغة خطط ة قامئةتيج اسرتا ياجات عرب  ص عىل الا شاركة ادلول قطريةحت م هو تعزيز 
يطاأل ية ا تخطعضاء يف  شاورة . لمعل ية من خالل ا ية الربانمج واملزيا يا يف  ملوسامه ادلول األعضاء حا ن معل ل سامهة ت ملومن خالل ا

ية، اخلاص ابسـتبيان يف الا يط وحتديد بياان ابمعوما اليت تعكس نلربانمج واملزيا ية  ياجات واألمور املفضةل ويس  ختطال معل لت ح
تط. ألولوايتل ية لومن املعزتم ا ية وتعزيزها عرب  معلرق إىل هذه ا الرجاء الاطالع أيضا عىل جواب . (القطريتخطيط لالعمل

سؤال   )14لا

 الربامجيف ات ريتغي

توسطة إىل الربانمج  :س .18 تقلت ارشاكت الصغرية وا ململاذا ا  ؟1لن

بة تفوق  :ج توسطة  رشاكت الصغرية وا سـا نمل شاط % 90ل رشاكت يف العاملنمن  ية الفكرية لا تخدم أنظمة ا مللك، لكهنا ال  تسـ
تخداهما يع ا سـبقدر ما  تاكريةتسـتط مية من قدراهتا الا تخالص  ب ال  يك تليب فعال هذه 1  يف إطار الربانمجوقد أدرجت. قسـ
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توقع و. احلاجة توسطة يف إطار الربانمج ملعالوة عىل ذكل، من ا رشاكت الصغرية وا ملأن خيدم إدراج ا هم 1ل لفسن ا ّ ند ال/حت عقدرة 
تاكر  نجاح يف دمع الا ية الفكرية  تخدم ا رشاكت ليك  بهذه ا ب مللكسـ ت سويق ول ساعد . لتا تكرة  يات  تخدام اسرتا يأما ا ب يج سسـ فم ت

رشاكت عىل تعزيز  نافسلهذه ا  .لتقدرهتا عىل ا

ية ناملزيا
 

بت الزايدة  :س .19 حسيف  ية؟يف امليف املائة  4,7بنسـبة كيف وزعت الزايدة و؟  يف املائة4,7بنسـبة ك  نزيا

ية الافرتاضات :ج تخدمة للربانمج واملزيا ن ا  :2013-2012ملسـ

ية اإليرادات  :حمن ان

بالغة  • بة منو اإليرادات ا لند  نسـ أساس " إىل 2011-2010 مقارنة ابلفرتة 2013-2012 يف املائة يف الفرتة 4,7تست
يل ادلوية " مرجعي لألنظمة ا تخدمت). 2013-2012نية ثاملرفق الرابع لويقة الربانمج واملزيا(لتسج   هذاسـولطاملا ا

تنياألساس املرجعي  ية لفرتات ا لسـنيف توقعات اإليرادات يف الربانمج واملزيا ويعزى منو اإليرادات يف املقام األول . ن
شأن الرباءات والهاي  تعاون  ية بإيرادات أنظمة معاهدة ا تا ية ا ية إىل املزيا بؤات من مزيا بإىل ارتفاع ا ل ل ل ن ن لتن

تحك ية بإيرادات نظام مدريد لوا تا ية ا ية إىل املزيا بؤات من مزيا لمي وغريها من اإليرادات، يف مقابل اخنفاض ا ل ن ن لتن
ية. وابإليرادات من الفوائد يح لالفرتاضات الر سـويرد فامي ييل تو  :ئيض

يل ادلويل توقع يف أنظمة ا منو ا سجا لتمل  ل

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  ل
بة زايدة يف اإليرادات من  شأن الرباءات  تعاون  سـرسوم معاهدة ا ب ية يف الفرتة 7,7بنل توايت املزيا ن يف املائة مقارنة  -2010مبسـ

ية (2011 تا ية ا ية إىل املزيا لمن مزيا ل ن بة ) ن بات ادلوية  توقعة يف عدد ا سـيجة للزايدة ا ل لطل بنمل ية  يف املائة 10نت ية إىل املزيا نمن مزيا ن
ية تا لا يريات يف. ل بات ادلوية لتغوترد أدانه ا ل عدد ا يةلطل تا نة ا نة إىل ا لمن  ل سـ  :لسـ

2009201020112012201320142015

600 500199 200193 800187 500180 700174 397163 155إ�
ا	�ت ا���اءات

 %3,2%3,4%3,5%3,6%6,6%5,3%4,8-ا���ّ�

نة  بؤات للفرتة من  هر ا سـو ن لتتظ نة 2011ُ تعاد منوه 2015سـ إىل  شأن الرباءات ا تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات  سـ أن إيداع ا ب ل ب لطل
نة  ية2009سـعىل األجل الطويل عقب اخنفاضه يف  نة . ل من جراء األزمة املا ناء عىل لط عاد إيداع ا2010سـويف  ببات  ل

يا بات من بدلان رشق آ منو القوي يف إيداع ا سابقة لألزمة وذكل أساسا بفضل ا توايته ا سـاملعاهدة إىل  لطل ل لسـ هدت . م شو
نة  يةل األوىل من  هر ا سـاأل لقل بات2011ش تواصال يف إيداع ا لطل منوا  باط. م ياابن أي وقع ملحوظ ؤلتومل يكن  تصاد وزلزال ا ل الا ق

 .إليداعحىت اآلن عىل منو ا

منو املرتقب  يايس يراعي توهجات اإليداع يف املايض وا تصادي  بات إىل منوذج ا بؤات األمانة اخلاصة بإيداع ا ند  لو ق ق ن لطلت ت تس
نقد  ندوق ا رشها  ناجت احمليل اإلجاميل اليت  بؤات ا تصاد العاملي بدوره إىل  منو يف الا ند هذا ا تصاد العاملي؛ و للال ص ينل ن ق ت تق لس ي

 .ادلويل
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 ريدنظام مد
يف يف اإليرادات من رسوم نظام مدريد  طفبؤات أقل بقدر  يةتن تا ية ا ية إىل املزيا لمن مزيا ل ن بني ذكل أن ).  يف املائة-1,5 (ن يو

ية الفرتة  نة 2011-2010نتقديرات مزيا نظام2008سـ أعدت يف بداية  ية أثرها الاكمل يف ا بل أن ترتك األزمة املا ل،  ل نادا . ق ستوا
نوات من سـإىل املقارنة بني  ناء عىل نظام مدريد منوها يف ا تجديدات  يالت وا توقع أن تواصل ا ية من ا تا نة ا سـنة وا ب ل سج مل ل ل لسـ ت لل

يف2015 إىل 2011 منو مبعدل أقل بقدر  طف، وإن اكن هذا ا  .ل

2006200720082009201020112012201320142015

000 90046 50044 10043 90042 53340 92537 98535 47140 22438 37ا������ت     


ات     �
000 00027 00025 30022 90021 94921 23421 47219 47819 20517 15ا���


ات     �
000 90073 50069 40065 80063 48262 15959 45755 94960 42955 52ا������ت  +  ا���

   � %4,4%6,7%3,3%1,0%5,6%7,8%8,8-%8,1%6,7%28,9%  ا���ّ� ���ر�� ����م ا���

 نظام الهاي
بلغ  توقعة يف أعداد نظرا لل) يف املائة+ 51(ي ماليني فرنك سورسي 3,8مبزايدة يف اإليرادات من رسوم نظام الهاي  ملزايدة ا

بة  تجديدات  يالت وا سـا ل نسج بت ية يف املائة 45ل تا ية ا ية إىل املزيا لمن مزيا ل ن تجديدات . ن يالت وا يريات يف ا لوترد أدانه ا سج تتغ لل
ية تا نة ا نة إىل ا لمن  ل سـ  .لسـ

2006200720082009201020112012201320142015

000 30010 5009 0007 9005 2162 6812 5221 1471 1431 1ا������ت 


ات   �
500 4002 5002 8002 7002 7832 7482 1522 2053 8894 3ا���


ات �
500 70012 00011 80010 6007 9995 4294 6744 3524 0325 5ا������ت وا���

ا���ّ� ���ر�� �����م ا���� %0,2%6,4%-12,7%-5,2%12,9%12,0%39,3%28,2%17,0%6,8% 

نة  تقديرات للفرتة من  سـوتراعي ا نة 2011ل بة يف أعضاء 2015سـ إىل  ية املر تدر تق الزايدة ا جي بةل، ل نوات ا ملقنظام الهاي يف ا لسـ
ية عىل األرحج  شجع أنظمهتا الو بدلان اليت  يل الرسوم والامنذج يف العامل وا بات  نمبا يف ذكل بعض أكرب مصادر إيداع ا ت ل سج طلطل لت

بات اليت فهيا عدة رسوم ومناذج بات فهيا رمس ومنوذج واحد يف مقابل ا تفعني عىل إيداع  لطلا طل  .ملن

نة لتسجويعزى منو ا نة 2008سـيالت من  سابقة إىل انضامم الاحتاد األورويب2010سـ إىل  نوات ا ل مقارنة اب  إىل )EM( لسـ
يف  نويقة  بارا منجث ناير 1 عتا نة 2008ي  نجزة يف  شطة الرتوجي ا سـ، فضال عن أ مل  .2010ن

نفقات  لا
بة يمن ية  سـ صايف الزايدة يف املزيا وزايدة موارد خالف املوظفني يف املائة  4,2ة بنسـب زايدة موارد املوظفني  عن يف املائة4,7بنن

 . يف املائة5,5بنسـبة 

بة : موارد املوظفني تة4,2بنسـتعزى زايدة موارد املوظفني  ناصب املؤ يف الوظائف وا ساب تاك ق يف املائة إىل إعادة  مل ل وتعزى . ح
يف امل ية ادلوية وتاك نة اخلدمة املد سوايت  لزايدة موارد الوظائف إىل مراعاة  ل ن جل سامهة يف خمصصات ت شرتكة وا ملوظفني ا مل

يف اليت  نوية وأثر إعادة ا تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، وزايدة ادلرجات ا تحقاقات ما بعد اخلدمة، مبا يف ذكل ا نا سـ ل تصسـ لل
سابقة تني ا لأجريت يف فرتة ا يت . لسـن نات أيضاعوفضال عن ذكل رو تأ نازعات وخمصصات ا تعويضات عىل ا ي خمصصات ا ل مل مل

تقاعدي ندوق املقفل للمعاش ا ساهامت يف ا يريات ا لضد احلوادث و لص مل تني. تغ . قوأدرجت كذكل خمصصات موظفي املؤمترات املؤ
هم يف وظا يت املوظفني وإعادة  بلغ إضايف كذكل  ئفوخصص  ب تصنم  .لتث

يل زايدة موارد خالف املوظفني ي28جيري الرجوع إىل الفقرة : صتفا ن من ويقة الربانمج واملزيا يحات مفصةلث  .ضة للحصول عىل تو
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بالغة  :س .20 بة الزايدة يف اإليرادات ا لماذا حيدث إذا مل حتقق    يف املائة؟4,7نسـ

ية :ج توايت نفقاهتا إذا مل حتقق إيرادات املزيا سوي  ها أن  يع من خال يات  نظمة عدة آ ندلى ا سـ ت تط ل ممل لسـ  .ت

يح  • ية اليت  تتمعادالت املرونة يه اآل توايت املواتغيريل ية اخملصصة مسـ  ية الفكرية للرد املا يةمللكنظم حامية ا  ملالعا
شأن الرباءات ومدريد والهاي( تعاون  بمعاهدة ا بات ) ل تقلتعكس  سوبة أل احلجم اإلجاميلل يل غري ا حملشطة ا سج لتن

ية ية املقرتحة للفرتة امللحقويرىج الرجوع إىل . نيف املزيا ن جمي يف ويقة الربانمج واملزيا صول عىل  للح2013-2012ث
يل تفا صمزيد من ا  .ل

يص مع مراعاة و • توىخ احلذر يف إاتحهتا  بلغ األقىص لالعامتدات اليت  سوي ا نظمة أن  تخصميكن  ت مل ت للللم
توايت املرحجة لإليرادات من الرسوم وغري ذكل من العوامل  نظام املايل 2.105وفقا للقاعدة (ملسـا  ).لمن الحئة ا

ب5.5وفقا للامدة و • ندما ي من نظام الو نة  عو املايل، ميكن للمدير العام أن جيري حتويالت بني الربامج يف حدود  معي
ناسب تحويالت رضورية لضامن سري اخلدمات عىل حنو  متكون هذه ا  .ل

نظر فهيا ادلول األعضاءو • ية معدةل  تميكن للمدير العام كذكل أن يقدم مزيا  .لن

تعلقة ابملالزايداتما القصد من  :س .21 مل القانوية ا ياتن باع تو بو ملزمة اب تعني الوقوف علهيا؟ وهل الو صوظفني وملاذا  ت ي  ي
ية ادلوية؟ لنة اخلدمة املد ن  جل

بقة عىل  :ج يع الزايدات ا تعلقة ابملوظفني يه  ملطالزايدات القانوية ا مج مل تسمل املرباتن تحقات والعالوات اليت حددهتا ّ ملسـ وا
ية ننة اخلدمة املد ية قد و. ل ادلويةجل ناء عىل مجلعأقرت ا تعلقة ابملربات  ياسات والقرارات األخرية ا تحدة ا بالعامة لألمم ا ت مل سـ لمل

تحدة نظومة األمم ا ها يف  نة  ية من ا ملتو للج مص شارك يف و. بشلك عام لتطبيق بو  تمبا أن الو شأن املربات ي تحدة  تنظام األمم ا ب مل
تعديالت،والعالوات يق الزايدات املقرتحة وا ل فإن األمانة ملزمة   .ت املدخةل عىل جداول املرباتبتطب

ية  :س .22 ناول ويقة الربانمج واملزيا نيف  ث مية تتك تضخم؟لقاخنفاض ا  لوا

  :ج
يس عامال من العوامل الواردة يف  • مية  لإن اخنفاض ا بةلق ية يف إطار اسـأسس احملا نفقات  (نملزيا ية ا لأي أن مزيا ن

مية2013-2012للفرتة  تضمن اخنفاض ا لق ال  يةمبادويف إطار ). ت تحقاق املعدلأي  (نئ املزيا ّأساس الا ، )سـ
سلع وتقدمي اخلدمات.تربز رشاء ا سعر الاكمل  ليع املعامالت ا ل مية يف إطار املعايري . لمج سب اخنفاض ا لقو حي

تقرير املايل ية ادلوية للقطاع العام بوصفه جزءا من إعداد ا لاحملا ل  .سب

تضخم  • بار آخر –لا يف املوظفني بعني الا ت تأخذ تاك تقاعديةعل لجداول املربات والعالوات واملعاشات ا اليت .ت
نة للجرشها ا يف املوظفني . تن توقعة يف تاك تعلقة ابدلرجات والزايدات ا سب الزايدات ا لوعالوة عىل ذكل،  مل مل حت

شرتكة نة. ملا رشها ا ـي األرقام اليت  سوايت املقر  للجوأما أسعار الرصف وسب  ت تنن يف خالف . فه لوتربز تاك
ية مبا فهيا زايدة معدل عاملوظفني  تا تني ا توقعة خالل فرتة ا نوعة من الزايدات املعلومة أو املقدرة وا لنارص  ل مل سـنت لم

تضخم وغري ذكل تعاقد وا لا  .ل

يس من اجملازفة  :س .23 تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة؟تقليصلأ  ل خمصصات ا

 :ج
تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة  • تأمني ) األجل الطويل(لتغطي خمصصات ا بل عن ا متةل يف ا ية ا سؤو لا ل ملسـتقمل حمل

تقاعدين نوات إىل حد اآلن ادخار خمصصات . ملالصحي بعد انهتاء اخلدمة لفائدة املوظفني ا نظمة لعدة  سـوتولت ا مل
ية توفر املوارد املا بعا  يهتا  لمن مزيا ل ت  .ن



ية نة الربانمج واملزيا ية  سات اإلعال ئةل وأجوبة من ا نأ للج جلل مسـ
 

9  

تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة من  • يص خمصصات ا تخدم  لوا تقل  يف املائة كإجراء ملعاجلة 2ىل  يف املائة إ6سـ
تصاد العاملي مبا ميكن من تويخ يا يف الا بارزة حا متةل ا قاخملاطر ا ل ل توايت بشأن احلذر حمل يةملسـا   لإليراداتسـ األسا

توقعة للفرتة  توايت اإليرادات . 2013-2012ملا توقعة يف  تخدام الزايدة ا بل لك يشء ا سـومن املقرتح أوال و مل مسـ ق
بل، لزاي ناسبملسـتقيف ا  .ملدة هذه اخملصصات يف الوقت ا

تني أي  • تني سا بع يف فرتيت  بقومن املالحظ أن هنجا مماثال ا سـن يث اقرتح زايدة 2007-2006 و2005-2004ت ح 
سمح  تني ابلقدر اذلي  ية لفرتيت ا ياانت املا ياق اعامتد ا تأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف  يخمصصات ا ل ب سـ لسـنل ل

سجل خالل تنيملبه الفائض ا  .ملعني الفرتتني ا

توى اإليرادات؟ :س .24 تصل إىل  نفقات  تعني رفع ا سـملاذا  ل ل  مي

ياق اإلعداد القرتاح  :ج نفقات يف  بحت ا نفقات بزايدة اإليرادات وبدال من ذكل فقد  بو إىل مطابقة ارتفاع ا سع الو سـمل  ل ك ل ي ت
ي تاجئ وعرضه، يف الوقت اذلي عاجلت  ية القامئ عىل ا فالربانمج واملزيا ن نفقات الواردة أدانهلن  .له الضغوطات القوية املزتايدة عىل ا

يل ادلويل  لتسجأنظمة ا
يهتا  - تعني  يل ادلويل اليت  ياجات أنظمة ا تلبمنو ا يح سج ثال(لتت يل ا يوية عىل  ملاللغات اآل  )سبسـ
ية والاتفاع - ية اجلغرا يع نطاق ا تو يل ادلويل  نوتعزيز أنظمة ا تغط سـ ل فسج ل  لت

سني تأدية اخلدمات  - يا املعلومات والاتصاالتتكن(حتو  )جولو

 أولوايت أخرى
ية الفكرية - تعلقة اب مللكتقدم يف جماالت وضع القواعد واملعايري ا  مل
ية الفكرية - ية  ية العا ية ا للملكا ملن لتحت  لب

ية - بات املزتايدة يف جمال ا منية ا لطل لتب  تل

يا املعلومات والاتصاالت - نولو ية يف جمال  تامثرات اسرتا جا تك  تيجس

ي - باين واألمن ابألساس(ف خدمات ادلمع لزايدة تاك  )ملا

بة  :س .25 ية  تحدة عىل خفض الفعا سـوافقت األمم ا ل بو اإلجراء ذاته؟3بنمل بق الو هل  ي يف املائة،  سـتط  ف

بو عىل أكرث من  :ج يق أية زايدة .  يف املائة من إيراداهتا من اخلدمات القامئة عىل الرسوم90يحتصل الو تطبومن غري املعزتم 
تعلق  ية اقرتاح برانمج ). أي منو امسي صفري(ابالشرتااكت يفامي  ئاهتا الرئا بو عىل ادلول األعضاء فهيا و سـوقد عرضت الو ي هي

توقعة للفرتة  متده وفقا للموارد ا يه و نظر  تاجئ  ية قامئ عىل ا ملومزيا ت ن تعن ف ل سؤال جواب ويرىج أيضا الاطالع عىل . 2013-2012ل لا
يل24 تفا ص للحصول عىل مزيد من ا  .ل

سجل اجلدول  :س .26 بونة؟1يملاذا   لشـ إيرادات صفرية حمصةل من نظام 

رشة آالف فرنك سورسي :ج ية  سب املزيا بونة  يبلغ اإليرادات احملصةل من نظام  ع ن ح شـ  ترد مباليني 1ومبا أن أرقام اجلدول . لت
بلغ  بونة  سورسية، فإن اإليرادات احملصةل من نظام  تالفرناكت ا شـ لل يون فرنك سورسي0,01ي ي   .مل

ية؟ :س .27 توزيع املوارد عىل املاكتب اإل ميما املقصود   قلب

ية :ج نة الربانمج واملزيا تاح خالل اجامتع  يد اإلعداد و يل  تفا نا جل ص تل  .سق
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ية؟ :س .28 تحدايت العا ية اخملصصة لربانمج ا برية يف املزيا ملما مربر الزايدة ا ل ن  لك

بلغ  :ج متعلق  ية بلغت400ي ل ألف فرنك سورسي من مجةل زايدة إجام يف 1,2 ي يون فرنك سورسي، ابلزايدة يف تاك ل  يمل
تصةل أساسا ب تلكفةملاملوظفني ا ساب ا لإعادة  بلغ . ح تايل800موأما  هو موزع اك بقي  ل ألف فرنك سورسي ا فت مل  :ي

نفصةل يف 350 • سة اذلي مل ختصص هل أية اعامتدات  نا ياسة ا ية الفكرية و رشوع ا م ألف فرنك سورسي  فمللك مل سـ مل ي
ية الفرت  .2011-2010ة نمزيا

ية  • يا ناول القضااي ا سارات  شاركة يف  يا وزايدة ا نولو نصات ا سـوتربط الزايدة األخرى ابألساس  سـ م مل مب لت ت ج تتك ل
ية  ناخ واألمن الغذايئ والصحة العا ثل تغري ا ية  ملالعا مل ندوات والاجامتعات (ممل بو يف ا شاركة الو لأي زايدة  ي م

تعلقة ابلقضااي املذكورة أعاله  ).ملا

 ىخرل أمسائ

متدة من  :س .29 يات اللغوية اجلديدة ا تعامل مع ا يف تعزتمون إذا ا ملسـتحدثون عن عدم وجود وظائف جديدة  تض ل ملقت فك
شأن اللغات؟ ياسة العامة اجلديدة  با  لسـ

تاحة للخدمات اللغوية للفرتة  :ج ملثل املوارد ا بة 2013-2012مت توايهتا اخملصصة للفرتة % 12بنسـ زايدة  -2010مبسـمقارنة 
تاحة للفرتة . 2011 ياسة 2013-2012ملومن شأن املوارد ا يذ مرحيل  رشوع يف  سامح اب سـ ا لل تنف ية اللغوية ل . لغاتبست لتغطا

يا هذا الربانمج من خالل إعادة توزيع املوظفني دا ية  خلومن املعزتم أيضا إاتحة موارد إضا ل ويف إطار منوذج العمل اجلديد، تقرتح . ف
ية من األمانة أيضا زايدة يف جحم  .2013-2012للفرتة  % 45إىل حوايل  % 30ج أعامل الرتمجة اخلار

تني يف الفرتة  :س .30 يت الوظائف ا نفذ  سـيف  لك ب ثي يت؟2013-2012تس بات ا بل معاجلة  لتثب وما يه  تطل  مسـ

  :ج
بو  • تخدم الو ية اليت أيدهتا ادلول األعضاء،  يوفقا لالسرتا سـ تيج بدأ يف إطار 156ست يث ا يفة أقرت من  مل و حظ

بدأ من ا نوات  ية العادية، عىل فرتة مخس  تملزيا سـ ناير 1ن تحداث . 2012ي  ية، فإن ا ثلام ذكر يف الاسرتا سـو تيج م
ية ويف . نهذه الوظائف مرهون مبدى توفر األموال ومبوافقة ادلول األعضاء يف إطار اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيا

بلغ  ية، خصص  مإطار اقرتاح الربانمج واملزيا يون ف2ن يت 2013-2012يرنك سورسي للفرتة مل  ّ موظفا 60لتثب 
بةل تني ا ملقخالل فرتة ا يت املقرتح . لسـن حبيث ال دون أي أثر عىل العدد اإلجاميل للموظفني لتثبوجيب أن يمت ا

تون اذلين معلوا لفرتة طويةل تون ا بيعوض املوظفون املؤ ملثق َّ. 

يت الوظائف عىل مدة  • ية  نفذ ما بقي من  بو ثي تس نو3معل تحدث وظائف 2013-2012ات بعد الفرتة سـ  ستسـ و
هذا الغرض ية  ية من املزيا تأ بةل رشيطة توفر األموال ا تني ا لجديدة يف فرتة ا ملق نن ت مل وسريفع اقرتاح بعدد تكل . لسـ

شأن  متويل مضن الاقرتاحات  تني اذلين معلوا لفرتة طويةل وجحم ا يت املوظفني املؤ تخدم  بالوظائف اليت  لسـ ق لتثب ست
ي بةلناملزيا تني ا ية يف فرتة ا نة الربانمج واملزيا ملقة املقدمة إىل  لسـن ن  .جل

تة؟ :س .31 ية احملققة بفضل األ متما يه ماكسب الفعا  ل

ية للفرتة  :ج سادس من ويقة اقرتاح الربانمج واملزيا نيرىج الاطالع عىل املرفق ا ث نون 2013-2012ل يات "ملع ا معلمؤرشات 
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  ".ل
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شاريني ترد يف اجلدول مل :س .32 ية عقود اخلرباء الا يل مزيا تاذا مل تعد تفا ن  ؟7سص

بو واملوظفون بعقود قصرية األجل  :ج شاريون للو ييدرج اخلرباء الا ئة ) عقود العمل اخلاصة(ست ئة "فيف  تون يف ا لفاملؤ ق
ية توقع ا". ملهنا سايرة أنواع العقود املعدةل اليت  يدا  يري  يوقد أدخل هذا ا مل ه متتغ ية اجلارية إلدخال إصالحات ل لعمللعمل هبا يف إطار ا

ئة . عىل العقود ية"فوأدرجت  ئة ا تون يف ا ملهناملؤ لف ئة " ق تون يف اخلدمات العامة"فو ئة " قاملؤ ند نفقات املوظفني وتغطي  فيف  ب
ية ئة ا تون يف ا ملهناملؤ لف ية للموظفني العاملني مبوجب " ق شاريني يف عقود العمل لاجلديدة أنواع العقود احلا ستاخلاصة واخلرباء الا

بو  .يالو

 ]ثهناية الويقة[


