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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  عشرةالتاسعة الدورة 
    2012012012012222سسسسببببمترب مترب مترب مترب     14141414 إىل  إىل  إىل  إىل 10101010ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 

 
 

  " التنميةنفقات"بشأن تعريف ) PBC(اقرتاح مقدم من رئيس جلنة الربنامج وامليزانية 
ند (  ) من جدول األعامل9لبا

يةدمن إعدا نة الرب3مج واملزيا ن ريس  جل  ئ

بار يف أعقاب املالحظات  .1 ية، مت ا نة الرب3مج واملزيا رشة  نة  ثا تاليت أبداها العديد من الوفود خالل اFورة ا ن للج عل ع م
ية للفرتة  ية يف الرب3مج واملزيا نتعريف نفقات ا ية عن هذه2013-2012لتمن تا ألغراض إعداد الرب3مج واملزيا ن تعريفا مؤ ً .  الفرتةقً

ية  ية  نة الرب3مج واملزيا ية اليت دعى إلهيا ريس  شاورات غري الر تعريف خالل ا بغوتقرر العمل عىل صقل هذا ا ن جل مس مل ئل
ية"الوصول إىل حتديد أكرث دقة  مننفقات ا بو" لتل ية للو ياق إعداد الرب3مج واملزيا ييف  ن كام مت qتفاق أيضا عىل عرض  . سـ

Fناء ا تعريف املعدل أ ثا ية العامة للموافقة ل ية إىل ا يه ورفع تو نظر  ية  نة الرب3مج واملزيا رش  تاسعة  مجلعورة ا ص لل ن للج فل   يفعليهع
تخدام .2012 عام تعريف املعدل سـمن املقرر ا ية للفرتة القادمةيف ل ا  .2015-2014 نإعداد الرب3مج واملزيا

نة الرب3مج وامل  املذكورويف أعقاب القرار .2 جلأعاله، عقد ريس  تني غري رئ ية  مسزيا سـجل سطس 24ل يويو و3يتني يف ن غ أ
ية اخلاص، 2012 ياق إعداد الرب3مج واملزيا ية يف  شأن تعريف نفقات ا نشاور  سـ من ب لتت بولل  .ي لو

ثشمل هذه الويقة عىل ما .3  :ييل ت

ية   ) أ( نفقات ا تعريف احلايل  منا ل ية للفرتة (لتل  ،)2013-2012نالرب3مج واملزيا

يةلنفقا"عدل املتعريف لاو  ) ب( ية" لتمنت ا نة الرب3مج واملزيا نكام اقرتحه ريس  جل  ،ئ

ئ� وأجوبة و )ج( ية"سـأ ياق إعداد الرب3مج واملزيا ية يف  تعريف نفقات ا نخاصة  سـ من  ،"لتب
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ية و )د( ثا ية ا شاورات غري الر سة ا بل عقد  ناسب  يقات الواردة من اFول األعضاء يف الوقت ا نا ل مس مل جل مل قتعل ل
جلواليت دعى إلهيا ريس  تعريف املعدل ئ شأن ا ية  لنة الرب3مج واملزيا ب ية"ن مننفقات ا  ".لتل

ية، واليت وردتو )ه( مييقات إحدى ا�موعات اإل ية اليت دعى إىل  قلتعل شاورات غري الر سـيت ا مسعقب  مل جل
 .ئعقدها الريس

ية مدعوة إىل تقدمي  .4 ننة الرب3مج واملزيا جل
بو للموا يات اFول األعضاء يف الو يات  يتو مجلع فقة ص

ية ألغراض إعداد  نفقات ا تعريف اجلديد  منعىل ا ل لتل
يات للفرتات القادمة  .نالرب3مج واملزيا

 ] املرفقات ذ� ييل[
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 املرفق ألف
 

ية نفقات ا تعريف احلايل  يةا نفقات ا تعريف احلايل  يةا نفقات ا تعريف احلايل  يةا نفقات ا تعريف احلايل  منا ل منل ل منل ل منل ل     للللتتتتل
ية للفرتة (((( ية للفرتة الرب3مج واملزيا ية للفرتة الرب3مج واملزيا ية للفرتة الرب3مج واملزيا     ))))2013201320132013----2012201220122012ننننالرب3مج واملزيا

سخة اإلنلكزيية23232323، الصفحة ، الصفحة ، الصفحة ، الصفحة 30303030الفقرة الفقرة الفقرة الفقرة (((( سخة اإلنلكزيية، ا سخة اإلنلكزيية، ا سخة اإلنلكزيية، ا     ))))للللنننن، ا

نفقاتينطبق عىلال  سمى ل ا يد" يةتمننفقات "م  ية فقط، وال  مهناملسـتفإال إذا اكن ا نا ب¢ان ا م ب¢ا من ا ل ل ناظرة يتاحً م نفقات 
تقدمة ملب¢ان ا يض. لل ناجتة من  سابقة ا بالغ اإليرادات ا ختفبعد هذه ا لت ل مل بات اإليداع من متنح ملقديماليت  الرسوم اتتس طل 
ية نا ب¢ان ا ما ل سابقة، يمت تضمني ا. ل يا مع املامرسات ا لو ل ية متشـ نا ب¢ان ا ية مع ا تقا تصاد±هتا مبرح� ا مب¢ان اليت متر ا لق ل ل ن

ية  .نألغراض إعداد الرب3مج واملزيا

 

ء ذ� املرفق ييل[ [ 
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 املرفق ء
 

تعريف املعدل  تعريف املعدل ا تعريف املعدل ا تعريف املعدل ا ية""""للللا يةنفقات ا يةنفقات ا يةنفقات ا مننفقات ا منل منل منل ية" " " " للللتتتتل نة الرب3مج واملزيا يةوفقا القرتاح ريس  نة الرب3مج واملزيا يةوفقا القرتاح ريس  نة الرب3مج واملزيا يةوفقا القرتاح ريس  نة الرب3مج واملزيا نوفقا القرتاح ريس  نجل نجل نجل جل     ئئئئ

نفقات ُيطلق عىل متويل اد عن" منيةتنفقات  " مسمىل ا تخدا³ا  ملا ية واليت لسـ لتمنساعدات اليت هتدف إىل خدمة أغراض ا
تقدمة ب¢ان ا ناظرة إىل ا ية، وال يمت رصف نفقات  نا ب¢ان ا بو إىل ا ملتقد³ا الو ل ل ل مي هم  .م بغي أن  سوإلضافة إىل ذ�،  تن ي

بارشة يف بو بصورة  بل الو ية املمو« من  شطة اإلمنا ماأل يق ئ  :ن

ية من جين فوائد وا • نا ب¢ان ا ممتكني ا ل تخدام هذا ل يف ا ية الفكرية، وخفض تاك سـيازات من نظام ا ل مللكت م
تلف  نظام، وتوفري حامية أفضل لالخرتاعات واإلبداعات يف  خما  ، العاملأرجاءل

ية إىل املعارف و • نا ب¢ان ا سري نفاذ ا ية عن طريق  نا ب¢ان ا تقدمة وا ب¢ان ا ية بني ا ميص الفجوة املعر م لف ل ي ل ل مل ل تتقل
ت شاركهتا يف ا بودمع  تحداث أشاكل جديدة من م يات، وا نولو يعاب ا تخدام، وا تاج، وا سـاكر، وإ س سـ جن تك لت

بري واإلبداع  .لتعا

شطة  ية بعد نمن املعلوم أن هتدف األ يري املذكور أعالهتاآل يق ا لتغإىل   :حتق

ية - نا ب¢ان ا ية الفكرية يف ا ياسات وخطط  ية و يات و مإعداد اسرتا لللملك ل سـ ن طيج  ،ت

رشيعات و - ية لتإعداد وتطوير ا ية مىت اكن ذ� ذي ص�( طنالو ية وأطر )قلميواإل لتنظمي، وكذا وضع اللواحئ ا
ية الفكرية  توازن  ياسات اليت تعزز من توفر نظام  للملكا م بحوث ذات الص�(لسـ  ،)لمبا يف ذ� ا

شاركة يف احلوارات اليت جترو - ميي، وا نع القرار اFويل واإل ية  ية يف  نا ب¢ان ا شاركة ا ملدمع  ص معل ل ل قلم شأن م بى 
ية الفكرية  ،مللكا

توىإقامةو - ية عىل أعىل  ية الفكرية الو ثة  ية إدارية حد ية أسا سـ  ن ي سـ مب ط للملك  ،ن

يةو - نا ب¢ان ا ية الفكرية يف ا تخديم نظام ا ميق أنظمة دامعة  لمللك ل سـ ملب  ،تط

يةو - نا ب¢ان ا رشية يف ا متدريب وناء قدرات الكوادر ا ل ل  ،لبب

تاكر واإلبداع ونقل او - لتكالهنوض ال ية ب نا ب¢ان ا يات يف ا نفاذ إىل املعرفة وا يا وا منولو لج ل ن مبا يف ذ� (لتقل
تص� هبا بحوث ا ملا  .)ل

هوم أيضا  تخدامملفومن ا ية "سـعدم ا نظمة"متويل إدارة يف أغراض " لتمننفقات ا تص� " ملا شطة أو الوظائف ا شـأو األ مل ئون لن
ية واإلدارية  .لاملا

 ] جمي ذ� املرفق ييل[
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 املرفق جمي
 

ئ� وأجو ئ� وأجوأ ئ� وأجوأ ئ� وأجوأ     بةبةبةبةسـسـسـسـأ

ية"""" ياق إعداد الرب3مج واملزيا ية يف  يةتعريف نفقات ا ياق إعداد الرب3مج واملزيا ية يف  يةتعريف نفقات ا ياق إعداد الرب3مج واملزيا ية يف  يةتعريف نفقات ا ياق إعداد الرب3مج واملزيا ية يف  نتعريف نفقات ا سـ نمن سـ نمن سـ نمن سـ     """"للللتتتتمن

بلغ : : : : 1111سسسس تعلق بأمور خبالف املوظفني من ا تعلق ملوظفني وأيضا ا بلغ مقدار اإلنفاق ا بلغ مك  تعلق بأمور خبالف املوظفني من ا تعلق ملوظفني وأيضا ا بلغ مقدار اإلنفاق ا بلغ مك  تعلق بأمور خبالف املوظفني من ا تعلق ملوظفني وأيضا ا بلغ مقدار اإلنفاق ا بلغ مك  تعلق بأمور خبالف املوظفني من ا تعلق ملوظفني وأيضا ا بلغ مقدار اإلنفاق ا ملمك  مل مل ملي مل مل ملي مل مل ملي مل مل ته ككككا×صص ا×صص ا×صص ا×صص ي ية و ته نفقات  ية و ته نفقات  ية و ته نفقات  ية و مينفقات  ميمن ميمن ميمن قمن قت قت قت ت
يون فرنك سورسي؟ 9999,,,,137137137137 يون فرنك سورسي؟   يون فرنك سورسي؟   يون فرنك سورسي؟   يييي      ململململ

يق نفس أسلوب توزيع اجلزء اخلاص من إجاميل نفقات :جججج ية املربط ملوظفني وألمور األخرى خبالف املوظفني تطبمت  ت ا لتمن
ية الفرتة  نتقربا وعىل حنو مجمل كام يف مزيا تعلق مبوارد املوظفني إىل  (13-2012ي بلغ ا مية ا ملأي يصل  مل يتقربا من مجموع % 65ق

ية للفرتة  تعلقة بأمور أخرى خبالف املوظفني% 35، و2013-2012ناملزيا ت، جند ما خيصص مكوارد مربطة و�ã). مملوارد 
يون، وما خيصص مكوارد مربطة بأمور أخرى خبالف املوظفني حوايل 88ملوظفني حوايل  ت  يون من إجاميل حصة 50مل مل 

بلغ نفقات  ية املقدرة  مبا يون137,9لتمن  .مل 

تعاون يف" " " " يف يف يف يف : : : : 2222س س س س  بو يف جمال ا ية اليت تقد³ا الو ساعدات ا ية  تعاون يفاملراجعة اخلار بو يف جمال ا ية اليت تقد³ا الو ساعدات ا ية  تعاون يفاملراجعة اخلار بو يف جمال ا ية اليت تقد³ا الو ساعدات ا ية  تعاون يفاملراجعة اخلار بو يف جمال ا ية اليت تقد³ا الو ساعدات ا ية  لاملراجعة اخلار ي ن لللم ي ن لللم ي ن لللم ي ن للللتقتقتقتقللم يةجججج ية أغراض ا ية أغراض ا ية أغراض ا ، أشار املؤلفان إىل ، أشار املؤلفان إىل ، أشار املؤلفان إىل ، أشار املؤلفان إىل """"للللتتتتمنمنمنمن أغراض ا
شاط، " " " " أنه أنه أنه أنه  سوبة للك قطاع، أو بر3مج، أو دو«، أو  ية  بو ألغراض ا تعقب مرصوفات الو ية  تابعة  شاط، ال يوجد  سوبة للك قطاع، أو بر3مج، أو دو«، أو  ية  بو ألغراض ا تعقب مرصوفات الو ية  تابعة  شاط، ال يوجد  سوبة للك قطاع، أو بر3مج، أو دو«، أو  ية  بو ألغراض ا تعقب مرصوفات الو ية  تابعة  شاط، ال يوجد  سوبة للك قطاع، أو بر3مج، أو دو«، أو  ية  بو ألغراض ا تعقب مرصوفات الو ية  تابعة  نال يوجد  حم من ي ل نمهنج حم من ي ل نمهنج حم من ي ل نمهنج حم من ي ل للللتتتتمهنج مممم

توقعة، أو أثر مطلوب تاجئ  توقعة، أو أثر مطلوبأو أهداف، أو  تاجئ  توقعة، أو أثر مطلوبأو أهداف، أو  تاجئ  توقعة، أو أثر مطلوبأو أهداف، أو  تاجئ  ممممأو أهداف، أو  ية يف الفرتة ". ". ". ". نننن بع نفقات ا ية اليت وضعت  ية يف الفرتة ما يه اآل بع نفقات ا ية اليت وضعت  ية يف الفرتة ما يه اآل بع نفقات ا ية اليت وضعت  ية يف الفرتة ما يه اآل بع نفقات ا ية اليت وضعت  منما يه اآل ت منل ت منل ت منل ت للللتتتتل تتتت لللل ُُ     ؟؟؟؟13131313----2012201220122012ُُ

ية عىل فرتيت قا :جججج تعرف بصورة اكم� عىل 11-2010 و09-2008جترص نطاق تقرير املراجعة اخلار ل، وهذا مل مت ا ل
ياق اإلعداد  نات اليت طرأت يف  سـا يس  .ويف خالل تò الفرتة أيضا، 13-2012لفرتة للتح

ْير ية ً، واãي يقدم عرضا موجز (WO/PBC/19/2)11-2010ع إىل تقرير أداء الرب3مج لفرتة َجُ تطور تقدير نفقات ا منا  لتل ً
بو  :ييف الو

ًيûمت إجراء " ية املعد« للفرتة ً شامالتق ية للمرة األوىل يف ويقة الرب3مج واملزيا نفقات ا ن  ث من وخالل الفرتة . 2009-2008لتل
سابقة، واصلت  ي" األمانة العامة"لا بة  نا بع  يات  شاء آ ية والعمل عىل إ ية نفقات ا ببط  سـ ت ل ن من مهنج لض م ت نفقاتلت ست . لان ا ستأ

توى 2009-2008، كام يف الفرتة 11-2010مهنجية الفرتة  توى عىل  ية ا سـ، عىل تقديرات عا سـ مل يث مت "الرب3مج"مل ح، 
شلك جوهري يف  ية"بهتذيب الهنج  ييل تصاعدي 13-2012للفرتة " نالرب3مج واملزيا نادا عىل هنج  تفص ا ًس بداية إىل (ت لمن ا

شاط) الهناية توى ا نعىل  لسـ ية 2013-2012وقد مت تدعمي هذا الهنج املعدل للفرتة . م بع نفقات ا يات  شاء آ من عن طريق إ ت ل لتن ت
سات يط موارد املؤ سمن خالل نظام  ية يف الفرتات . ختط توقع أن يؤدي هذا إىل إعداد تقارير أكرث دقة عن نفقات ا منومن ا لتمل

ب� مقارنة  توى متطورة بتقيûتملقا  ". 2011-2010بقة يف الفرتة ملطا" الربامج"مسـ عىل 

بلغ     ::::3333س س س س  يالت وأوجه رصف  بلغ هل من املمكن qطالع عىل  يالت وأوجه رصف  بلغ هل من املمكن qطالع عىل  يالت وأوجه رصف  بلغ هل من املمكن qطالع عىل  يالت وأوجه رصف  ممممهل من املمكن qطالع عىل  ية 137,9137,9137,9137,9تفصتفصتفصتفص نفقات  يون فرنك سورسي ا×صصة  ية   نفقات  يون فرنك سورسي ا×صصة  ية   نفقات  يون فرنك سورسي ا×صصة  ية   نفقات  يون فرنك سورسي ا×صصة  من  ك منمل ك منمل ك منمل ك تتتتمل يييي
ب¢ان؟  ناطق وا ب¢ان؟ بدال« ا ناطق وا ب¢ان؟ بدال« ا ناطق وا ب¢ان؟ بدال« ا ناطق وا لبدال« ا لمل لمل لمل     مل

تاجئ: جججج تني عىل ا يط لفرتات ا نيركز ا لتخط سـهتدفة،لسـنل تاجئمل ا يق تò ا لن واملوارد الالزمة  نظر إىل . لتحق  اإلعداد ءبدلو
نة  يذ بأكرث من  يعاد ا بل  ية  سـللرب3مج واملزيا نفن م يذ -لتق بل هناية ا نوات  نف وأكرث من ثالث  لتق ي فرتة من فرتات ألسـ

يط  توى القطرييتضمن فال -لتخطا يط عىل ا يالت ا سـ الرب3مج  تخط ملتفص تاجئ إطار العمل لفرتة . ل نومبجرد املوافقة عىل 
تني، وعىل املوارد املربط تا نوية لسـن توى القطري يف خطط العمل ا شطة عىل ا يالت األ هر  سـة هبا،  سـ ن لتفص مل بدون (سـتظ

ب¢ لاملوارد املربطة   ).ت
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نظر  نفقات عىل أساسه" للب¢"يُال  بع ا بعد يمت  ليف الوقت احلايل  ت تحقق من إماكية إضافة هذه " األمانة"وتقوم . تك يا  نحا ل ل
سات يط موارد املؤ يفة مضن  سالو ختط  .ظ

�ãية و يالت توزيع املزيا هر صعوبة احلصول عىل  ن  تفص نطقةسب حبتظ يف بعض احلاالت، مت توزيع مؤرشات األداء . ملا
نطقةسب حب ميي، مما يعكس توزيع اإلجنازات ا×ططة عىل أساس ملا ناطقويصعب ربط املوارد . قلإ تاحة مل يا3ت ا مل وفقا  للب

 .من توزيع مؤرشات األداء

ياإعداد إعداد إعداد إعداد هل من املمكن هل من املمكن هل من املمكن هل من املمكن : : : : 4444س س س س  يايا3  يايا3  يايا3  ًًيا3  ًً يل يلب يلب يلب تفصتفصتفصتفصب ًً يحًً تو يح  تو يح  تو يح  تو ض  ضل ضل ضل ية، اجلدول ل ية، اجلدول  نفقات ا ية، اجلدول  نفقات ا ية، اجلدول  نفقات ا ية للفرتة  ( ( ( (9999للللتتتتمنمنمنمن نفقات ا شطة ا ية للفرتة أ شطة ا ية للفرتة أ شطة ا ية للفرتة أ شطة ا منأ منن منن منن ) ) ) ) 23232323الصفحة الصفحة الصفحة الصفحة ) () () () (13131313----2012201220122012للللتتتتن
تلكفة؟ تلكفة؟ة ا تلكفة؟ة ا تلكفة؟ة ا ئئئئة ا سب  سب موزعة  سب موزعة  سب موزعة  لموزعة  لح لح لح     ففففح

سات :جججج يط موارد املؤ نات اليت طرأت عىل أدوات  سمع ا ختط يس تحقق " لألمانة"، ميكن 13-2012يف الفرتة  (ERP) لتح لا
يان ا ثل هذا ا بمن إماكية تقدمي  لن ية لم ياق إعداد الرب3مج واملزيا نييل يف  سـ  .  2015-2014فرتة للتفص

ثرية: : : : 5555س س س س  يالت  يا عىل  تعريف املقرتح حا سودة ا ثريةتوي  يالت  يا عىل  تعريف املقرتح حا سودة ا ثريةتوي  يالت  يا عىل  تعريف املقرتح حا سودة ا ثريةتوي  يالت  يا عىل  تعريف املقرتح حا سودة ا كتوي  تفص ل ل م كحت تفص ل ل م كحت تفص ل ل م كحت تفص ل ل م توى؟. . . . حت يع ا سب تقدمي تعريف ر توى؟هل مل يكن من األ يع ا سب تقدمي تعريف ر توى؟هل مل يكن من األ يع ا سب تقدمي تعريف ر توى؟هل مل يكن من األ يع ا سب تقدمي تعريف ر سـهل مل يكن من األ سـن سـن سـن ململململن     فففف

شلك اكمل إىل رؤية: جججج تعريف  تضمن يف ا يل ا توى ا ية حتديد  نة الرب3مج واملزيا بتركت  ل مل تفص سـ ن لجل وجتدر .  اFول األعضاءم
ية  يق أثر ا يات اليت هتدف  نه قامئة السرتا يالت أكرث، مبا يف ذ�  تعريف عىل  تواء ا مناإلشارة إىل أن ا يج ي تفص لتل تحق لح ت تضم

تعريف مكوجه  برية، إذ يعمل ا لاملطلوبة، يعد مزية  ية " لألمانة"ك ساعدها يف  تقدير حصة ا منمبا  ساب("لتي حلية ا  ").معل

يل هل هل هل هل : : : : 6666س س س س  يل � عىل  يل � عىل  يل � عىل  ثثثث� عىل  تعريف املقرتح أن تكون شام� أم يقصد هبا فقط تقدمي أ تعريف املقرتح أن تكون شام� أم يقصد هبا فقط تقدمي أة األشطة الواردة يف ا تعريف املقرتح أن تكون شام� أم يقصد هبا فقط تقدمي أة األشطة الواردة يف ا تعريف املقرتح أن تكون شام� أم يقصد هبا فقط تقدمي أة األشطة الواردة يف ا بيقصد من قايقصد من قايقصد من قايقصد من قامئمئمئمئة األشطة الواردة يف ا بم بم بم سم ل سن ل سن ل سن ل ن
ثال ال احلرص؟ ثال ال احلرص؟ا ثال ال احلرص؟ا ثال ال احلرص؟ا     ململململا

يذ " نقامئة األشطة"أن " األمانة"تتفهم : جججج يات ا تعريف اãي اقرتحه الريس تعكس إىل حد ما اسرتا نفالواردة يف ا لتئ يج تل
ية هم . ئيسـالر ية أيضا " األمانة"تتفكام  يا  هدف من هذه القامئة أال تكون حرصية بقدر ما تعمل عىل توفري إرشادا اك لعملأن ا ف ًل

ساب" تاج " حلا ية" األمانة"حتواãي  نإىل إجرائه كجزء من اإلعداد لويقة الرب3مج واملزيا  .ث

بعاد : : : : 7777س س س س  بغي ا بعاد هل  بغي ا بعاد هل  بغي ا بعاد هل  بغي ا تهل  تن تن تن سن سي سي سي ية ذات" " " " ي ية ذات اإلدارية واملا ية ذات اإلدارية واملا ية ذات اإلدارية واملا  اإلدارية واملانوا نوااإلنفاق املربط إلدارة، وا نوااإلنفاق املربط إلدارة، وا نوااإلنفاق املربط إلدارة، وا لاإلنفاق املربط إلدارة، وا ل لت ل لت ل لت ل ية " " " "  الص� الص� الص� الص�ت تقديرات ا ية ية من ا تقديرات ا ية ية من ا تقديرات ا ية ية من ا تقديرات ا بلية من ا بلل بلل بلل ل ململململسـسـسـسـتقتقتقتقلكلكلكلك ًً ًً
ية؟  بارشا  شطة املربطة ارباطا  بغي تضمني تò األ ية؟ نفقات، أو  بارشا  شطة املربطة ارباطا  بغي تضمني تò األ ية؟ نفقات، أو  بارشا  شطة املربطة ارباطا  بغي تضمني تò األ ية؟ نفقات، أو  بارشا  شطة املربطة ارباطا  بغي تضمني تò األ مننفقات، أو  ت ت ن ي منلل ت ت ن ي منلل ت ت ن ي منلل ت ت ن ي للللتتتتلل م من من من     ن

ية عن الفرتة  :جججج ية  يف الرب3مج واملزيا نوا اإلدارية واملا نفقات املربطة إلدارة، وا بعاد اكفة ا نيذكر أنه قد مت ا ل ل ت ل تس ُ
يجي"تربطة ، أي اكفة املوارد امل2012-13 هدف qسرتا ت ية ، من ح9" ل ية للرب3مج واملزيا نصة ا ، عن تò الفرتةلتمن

تني فقط ناء حا ل ثت تاجئ : سـ نة لإلدارة القامئة عىل ا نرشوع ا لللج رس ) (CDIP RBM project(م يط ييواãي  لتخطا
يا عىل اجلودة ا شطة، وبدوره يؤثر إجيا تص� أل ية ا يذ  بوالرصد وا ن مل للتمن تاجئ احملققةلتنف نشام�  يûت القطرية داخل )للل لتق، وا

يق اFاخيل والرقابة اإلدارية  تد بة ا بالد اليت تقوم هبا  قا ل شع ية( ل نا ب¢ان ا سني برامج ا تفادة  محتديد اFروس ا ل ل تح لسـ  ). مل

تطلع  ب�، سوف  يط ا سـلفرتات ا تتخط نفق" األمانة"ملقل بعاد ا شأن تضمني أو ا لرأي اFول األعضاء  س ية املربطة تب تات املا ل
ية نوا اإلدارية واملا لإلدارة، وا  ". ل

تعريف املقرتح     ييييسسسستتتتبعدبعدبعدبعد: : : : 8888س س س س  تعريف املقرتح ا تعريف املقرتح ا تعريف املقرتح ا تعريف احلايل((((للللا تعريف احلايلكام هو احلال يف ا تعريف احلايلكام هو احلال يف ا تعريف احلايلكام هو احلال يف ا ب¢ان ) ) ) ) للللكام هو احلال يف ا شطة اليت يضطلع هبا أيضا يف ا تعلقة أل نفقات ا ب¢ان ا شطة اليت يضطلع هبا أيضا يف ا تعلقة أل نفقات ا ب¢ان ا شطة اليت يضطلع هبا أيضا يف ا تعلقة أل نفقات ا ب¢ان ا شطة اليت يضطلع هبا أيضا يف ا تعلقة أل نفقات ا لا ن مل لل ن مل لل ن مل لل ن مل ُُل ُُ
تقدمة تقدمةا تقدمةا تقدمةا نطاق األوسع . . . . ململململا تقين هذه ذات ا تعاون ا شطة ا نطاق األوسع ب تضمني أ تقين هذه ذات ا تعاون ا شطة ا نطاق األوسع ب تضمني أ تقين هذه ذات ا تعاون ا شطة ا نطاق األوسع ب تضمني أ تقين هذه ذات ا تعاون ا شطة ا لهل هل هل هل جيجيجيجيب تضمني أ ل ل لن ل ل لن ل ل لن ل ل ية واليت ختدمواليت ختدمواليت ختدمواليت ختدم((((ن نا تقدمة وا ب¢ان ا ية  من ا نا تقدمة وا ب¢ان ا ية  من ا نا تقدمة وا ب¢ان ا ية  من ا نا تقدمة وا ب¢ان ا مممم    لكلكلكلك من ا ل مل لل مل لل مل لل مل ل

سواء سواءعىل ا سواءعىل ا سواءعىل ا     ؟؟؟؟))))للللعىل ا
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بارة ::::جججج يه  يح ما  يد ز±دة تو يكون من ا ع  ن ض تعسـ تقين األوسع"ملف تعاون ا شطة ا لأ ل تقدمة لك منواليت ختدم "  نطاقان ب¢ان ا مل ا ل
سأ« شات حول هذه ا نا ث� من خالل إجراء املزيد من ا ية، مبا يف ذ� تقدمي أ نا ب¢ان ا ملوا ق مل ل مل  .م

هوم : : : : 9999س س س س  هوم كن إلقاء املزيد من الضوء عىل  هوم كن إلقاء املزيد من الضوء عىل  هوم كن إلقاء املزيد من الضوء عىل  ناظرة""""مفمفمفمفهل هل هل هل ميميميميكن إلقاء املزيد من الضوء عىل  نفقات ا ناظرةا نفقات ا ناظرةا نفقات ا ناظرةا نفقات ا ملا ملل ملل ملل     ؟ ؟ ؟ ؟ """"ل

ساب ُيقصد ب: : : : جججج ثال، أن يمت  يل ا تقدمة، عىل  ب¢ان ا ناظرة  حعدم توفري نفقات  مل س مل بلل ية " م نا ب¢ان ا ثيل ا ممتويل  ل ل مم
بو يشاركة يف اللجان اFامئة للو يث يوفر" للم ية  حنفقات  من ية مزية  هذاتك نا ب¢ان ا م  ل ب¢ان لل تاح نفقات مماث�  للفقط، وال  ي

تقدمة  .ملا

ية عن " " " " األمانةاألمانةاألمانةاألمانة " " " "قامتقامتقامتقامتهل هل هل هل : : : : 10101010س س س س  تقصا ية عن بعمل دراسة ا تقصا ية عن بعمل دراسة ا تقصا ية عن بعمل دراسة ا تقصا ئبعمل دراسة ا ئسـ ئسـ ئسـ ية تعريفاتتعريفاتتعريفاتتعريفاتسـ ية  نفقات ا ية  نفقات ا ية  نفقات ا للللنظامت دوية أخرى؟ وإىل أي مدى نظامت دوية أخرى؟ وإىل أي مدى نظامت دوية أخرى؟ وإىل أي مدى نظامت دوية أخرى؟ وإىل أي مدى يف يف يف يف للللتتتتمنمنمنمن نفقات ا مممم
تعريفاتتكون تكون تكون تكون  تعريفاتا تعريفاتا تعريفاتا نظامت    للللا تخدمة يف تò ا نظامتا تخدمة يف تò ا نظامتا تخدمة يف تò ا نظامتا تخدمة يف تò ا ملا ملسـ ملسـ ملسـ بو؟ ململململسـ تصاصات الو ياق ا بو؟  ويقة الص�  تصاصات الو ياق ا بو؟  ويقة الص�  تصاصات الو ياق ا بو؟  ويقة الص�  تصاصات الو ياق ا ي ويقة الص�  سـ يث سـ يث سـ يث سـ خخخخث     بببب

يا" األمانة"أجرت : جججج لثا عن آ ها عىل حب ية يف واكالت أخرى، مبا يف ذ� تò الواكالت اليت تركز جل  بع ا معلت  منت لتت
تخصصة ية والواكالت ا ملأغراض ا تغلغل أغراض " األمانة"مل جتد . لتمن يث  بو،  ثل حا« الو توفر Fهيا حا« مماث�  تأي واك«  ي حي م

يع  ية يف  مجا شطةلتمن نظمة "نأ ها نفس"ملا يةل، كام مل جتد أي واك«  نفقات ا تقارير اخلاصة  بات إعداد ا من  ب ل لتتطل سا عىل . م ًوتأ سي
بو وال  شطة الو بارشة بأ ساهبا من خالل واكالت أخرى غري ذات ص�  بدو أن اخلربة اليت ميكن ا بحث املذكور،  يتاجئ ا ن ت ي ل من ك

ها  .تطبيقميكن 

بدال لكلكلكلكمة مة مة مة : : : : 11111111س س س س  بدال كن ا بدال كن ا بدال كن ا ساعدة""""سسسستتتتهل هل هل هل ميميميميكن ا ساعدةا ساعدةا ساعدةا " "" "" "" "ململململاشطة شطةأل شطةأل شطةأل ثاينينينين من ا من ا من ا من ا" " " " ننننأل سطر ا ثايف ا سطر ا ثايف ا سطر ا ثايف ا سطر ا ليف ا ل لل ل لل ل لل ل بارة ل بارة كن إضافة  بارة كن إضافة  بارة كن إضافة  ععععتعريف املقرتح؟ وهل تعريف املقرتح؟ وهل تعريف املقرتح؟ وهل تعريف املقرتح؟ وهل ميميميميكن إضافة 
ب¢ان منوا"""" ب¢ان منواأقل ا ب¢ان منواأقل ا ب¢ان منواأقل ا ًًأقل ا ًً بارة " " " " لللل بارة بعد  بارة بعد  بارة بعد  ية""""ععععبعد  نا ب¢ان ا يةا نا ب¢ان ا يةا نا ب¢ان ا يةا نا ب¢ان ا مممما ل لل لل لل ية للجمع الغائب " " " " ؟ وهل ؟ وهل ؟ وهل ؟ وهل ميميميميكن إضافة كن إضافة كن إضافة كن إضافة """"ل ية للجمع الغائب ري ا ية للجمع الغائب ري ا ية للجمع الغائب ري ا بارة ) ) ) ) theirtheirtheirtheir((((مللكمللكمللكمللكمضمضمضمضري ا بارة بل  بارة بل  بارة بل  ععععبل  " " " " قققق

تلف أحناء العامل تلف أحناء العاملqخرتاعات واإلبداعات يف  تلف أحناء العاملqخرتاعات واإلبداعات يف  تلف أحناء العاملqخرتاعات واإلبداعات يف  ية؟" " " " خمخمخمخمqخرتاعات واإلبداعات يف  ية؟يف أول نقطة فر ية؟يف أول نقطة فر ية؟يف أول نقطة فر     ععععيف أول نقطة فر

سرتشد : جججج تعريفبرأي اFول األعضاء يف" األمانة"تسوف  ياغة ا يق  Fبط ا ل ا لص  .قلض

ية للفرتة     ::::12121212س س س س  تعريف املقرتح للرب3مج واملزيا يق ا ية للفرتة ما هو األثر املايل  تعريف املقرتح للرب3مج واملزيا يق ا ية للفرتة ما هو األثر املايل  تعريف املقرتح للرب3مج واملزيا يق ا ية للفرتة ما هو األثر املايل  تعريف املقرتح للرب3مج واملزيا يق ا نما هو األثر املايل  ل نب ل نب ل نب ل نننن؟ وهل ؟ وهل ؟ وهل ؟ وهل ميميميميكن إعداد ورش جدول كن إعداد ورش جدول كن إعداد ورش جدول كن إعداد ورش جدول 13131313----2012201220122012للللتطتطتطتطب
    مقارن؟ مقارن؟ مقارن؟ مقارن؟ 

ية :جججج ية املقدرة يف مزيا ية  ن تصل احلصة اإلجام من تعريف اجلديد إىل 13-2012للتل يق ا ل بعد  مبا يف ذ� % (19,2تطب
يةمرش تعريف اجلديد ). لتمنوعات جدول أعامل ا يق ا يجة  ية  تا تاجئ املرجوة ا ية  بعاد حصة ا لويرجع الفرق إىل ا ب ن ل ل ن من تطس للل ت لتت

 : املقرتح

شأن الرباءات بصورة شام� - تعاون  بتعزيز نظام معاهدة ا  .ل
ية املقرتحة   3,225: 13-12ناملزيا

ية  250 :لتمنحصة ا

بو - يات أنظمة مدريد و شـسني  معل  .نةلحت
ية املقرتحة   43,445: 13-12ناملزيا

ية  730 :لتمنحصة ا

شطة  - ية يف برامج وأ بادئ جدول أعامل ا رش وتعممي  نز±دة  لتمن م نظمة"ن   ."ملا
ية املقرتحة   4,199: 13-12ناملزيا
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ية  4,199 :لتمنحصة ا

يات جدول أعامل  - شأن تو تقارير  يمي وإعداد ا يذ، والرصد، وا يط وا ية ا صفعا ب ل تخط تقل لنف لت يةل  .لتمنا
ية املقرتحة   1,220: 12/13ناملزيا

ية  1,220 :لتمنحصة ا

متع املدين وغريمه من  - ية اFوية، وا نظامت احلكو بل اFول األعضاء، وا ية من  هم جدول أعامل ا �تعزيز  ل مل ممن ق لتف

  .أحصاب املصلحة
ية املقرتحة   1,523: 12/13ناملزيا

ية  1,523 :لتمنحصة ا

ي - تاحة  للملكتزايد موارد  بو م بارشة إىل الو تربعات ا ية، سواء من خالل ا ية ألغراض ا ية الفكرية خارج املزيا مل ل من لتن

ية أخرى يات متويل خار نفاذ إىل آ جأو ا ل  .ل
ية املقرتحة   1,769: 12/13ناملزيا

ية  1,429 :لتمنحصة ا

ثات ركن الرباءات ا - نظامإليحتد بات اإليداع وفقا  شأن  بة  نا تات ا تو للكرتوين يف ا طل ب سـ مل ي  . معاهدة الرباءاتقل
ية املقرتحة   2,159: 12/13ناملزيا

ية  540 :لتمنحصة ا

نظامت اFوية األخرى يف جمال إذاكء وناء احرتام  - بو وا يق بني أعامل الو تعاون وا ية ا بية وفعا ل مل ي سـ ل ل لتنمهنج
ية الفكرية  .مللكا

ية املقرتحة   785: 12/13ناملزيا
ية  589 :لتمنحصة ا

ية بقطاع  - تعريف لاتصال أكرث فعا ية الفكرية وا شأن ا هور  لعريض من ا مللكب بو اãي تقوم بهورFمجل  .ي الو
ية املقرتحة   13,664: 12/13ناملزيا

ية  5,974 :لتمنحصة ا

توى أداء اخلدمات والرد عىل  - سـسني  ساؤالتمحت سارات وا qت لتف   .سـ
ية املقرتحة   2,935: 12/13ناملزيا

ية  1,402 :لتمنحصة ا

ي - بو بفعا لتفاعل الو ية اFوية األخرىي نظامت احلكو شطة ا يات وأ تحدة ومع  لة مع رشاكء األمم ا مل ن معل  .ممل
 .وqشرتاك يف املفاوضات

ية املقرتحة   3,652: 12/13ناملزيا
ية  65 :لتمنحصة ا

يط الكفء  - يمي والفاعللتخطا يذ وا هزي، وا شطة املعاجلة وا ية، وأ ية واملا تاجئ الرب3 تق عىل أساس ا نف لتج ت لل ن ل جم لن
تقارير واإلبالغوإع  .لداد ا
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ية املقرتحة   18,901: 12/13ناملزيا
ية  605 :لتمنحصة ا

يميمعلومات  - للتقتخدم  يا، ومديري الربامج، واFول تسـ ندة إىل األد« ويمت إ+حهتا إىل أعضاء اإلدارة ا لعل  تس م
 .األعضاء الختاذ القرارات

ية املقرتحة   2,321: 13-12ناملزيا
ية  1,741 :لتمنحصة ا

تاجئ الفرتة سيمت رش جدول إطاري  لن  ية للفرتة  (13-2012ن سخة اإلنلكزيية12، الصفحة 13-2012نالرب3مج واملزيا مع ) لن، ا
ية للفرتة تقيمي ية يف الرب3مج واملزيا ن حلصة أغراض ا تعريف اجلديد املقرتح 2013-2012لتمن يق ا ند  ل  ب توقعة ذات (تطع تاجئ ا ملا لن

يه احلصولميكن ل¢ول األعضاء و) الص� مظل� للون األخرض يةمنعل  نة الرب3مج واملزيا ن   .جل

ية؟: : : : 13131313س س س س  تعريف املقرتح يف ا يات املذكورة يف ا هام qسرتا يمي مدى إ ية؟كن ل¢ول األعضاء  تعريف املقرتح يف ا يات املذكورة يف ا هام qسرتا يمي مدى إ ية؟كن ل¢ول األعضاء  تعريف املقرتح يف ا يات املذكورة يف ا هام qسرتا يمي مدى إ ية؟كن ل¢ول األعضاء  تعريف املقرتح يف ا يات املذكورة يف ا هام qسرتا يمي مدى إ منيف يف يف يف ميميميميكن ل¢ول األعضاء  ل يج منك ل يج منك ل يج منك ل يج للللتتتتك تتتت س ستق ستق ستق     تق

يû : جججج تني  تقرير اãي يصدر لك  نوي وا تقيوفر تقرير أداء الرب3مج ا سـن ل تاجئ احملًدور± لسـ نتظام عن ا لن ققة بواسطة م
نظمة" رشوعات ". ملا يع  تق�  ية  يûت  مهذا إلضافة إىل إجراء  مجل سـ ممهنج ية"تق يûت ". لتمنجدول أعامل ا تقكام جترى  ُ

بلمسـتق� أخرى  يûت القطرية داخل قمن  يق اFاخيل والرقابة اإلدارية، مبا يف ذ� ا تد بة ا تقل و تق املراقب املايل ا لق ل شع ملسـ
 . اFول األعضاء

ساب : : : : 14141414س س س س  ية يف  نجم عهنا ازدوا تعريف املقرتح، قد  يات املذكورة يف ا ساب  أي تداخالت بني qسرتا ية يف  نجم عهنا ازدوا تعريف املقرتح، قد  يات املذكورة يف ا ساب  أي تداخالت بني qسرتا ية يف  نجم عهنا ازدوا تعريف املقرتح، قد  يات املذكورة يف ا ساب  أي تداخالت بني qسرتا ية يف  نجم عهنا ازدوا تعريف املقرتح، قد  يات املذكورة يف ا ناكككك أي تداخالت بني qسرتا ناهل  ناهل  ناهل  حهل  ي ل يج حه ي ل يج حه ي ل يج حه ي ل يج ججججه تتتت
ية ؟ ية ؟نفقات ا ية ؟نفقات ا ية ؟نفقات ا     للللتتتتمنمنمنمننفقات ا

تاجئ : جججج توقعة املمزية واخلاصة هبا يف ا×طط اإلطاري  ها ا تا بع  يات املذكورة و يه من qسرتا ياس لك اسرتا نميكن  مل ن ت يج ليج ت جئت ت ق
تاجئ املرجوة مرة واحدة فقطو. 2012/2013فرتة  يجة من ا ية للك  ساب حصة ا ن�ã يمت  ن من لح ت  . لت

ية : : : : 15151515س س س س  ية يف الرب3مج واملزيا ب¢ان األقل منوا كجزء من حصة ا ية وا نا ب¢ان ا شاركني من ا ساب متويل ا ية هل يمت  ية يف الرب3مج واملزيا ب¢ان األقل منوا كجزء من حصة ا ية وا نا ب¢ان ا شاركني من ا ساب متويل ا ية هل يمت  ية يف الرب3مج واملزيا ب¢ان األقل منوا كجزء من حصة ا ية وا نا ب¢ان ا شاركني من ا ساب متويل ا ية هل يمت  ية يف الرب3مج واملزيا ب¢ان األقل منوا كجزء من حصة ا ية وا نا ب¢ان ا شاركني من ا ساب متويل ا نهل يمت  من ل ل ل مل نح من ل ل ل مل نح من ل ل ل مل نح من ل ل ل مل للللتتتتح ًً ًً مممم
    ؟؟؟؟2013201320132013////2012201220122012للفرتة للفرتة للفرتة للفرتة 

يةيعتربنعم،  :جججج نا ب¢ان ا شاركني من ا م متويل ا ل ل ب¢ان األقل منوا جزءمل ً وا ية املقدرة للفرتة ًال  2013-2012لتمن من حصة ا
ية الفكرية شأن ا نع القرار العاملي، وإثراء احلوار  ية  ية يف  نا ب¢ان ا شاركة ا متويل دعام  ترب هذا ا مللكيث  م بح ص معل ل ل مل  .ليع

نح : : : : 16161616س س س س  شأن الرباءات اليت  تعاون  يضات رسوم معاهدة ا ساب  نح هل يمت  شأن الرباءات اليت  تعاون  يضات رسوم معاهدة ا ساب  نح هل يمت  شأن الرباءات اليت  تعاون  يضات رسوم معاهدة ا ساب  نح هل يمت  شأن الرباءات اليت  تعاون  يضات رسوم معاهدة ا ساب  لطهل يمت  مت ب ل لطح مت ب ل لطح مت ب ل لطح مت ب ل ب¢ان ختفختفختفختفح ب¢ان بات اإليداع املقدمة من ا ب¢ان بات اإليداع املقدمة من ا ب¢ان بات اإليداع املقدمة من ا لبات اإليداع املقدمة من ا لل لل لل ل
ية للفرتة  ية يف الرب3مج واملزيا ية كجزء من حصة ا نا ية للفرتة ا ية يف الرب3مج واملزيا ية كجزء من حصة ا نا ية للفرتة ا ية يف الرب3مج واملزيا ية كجزء من حصة ا نا ية للفرتة ا ية يف الرب3مج واملزيا ية كجزء من حصة ا نا نا من نل من نل من نل من للللتتتتل     ؟؟؟؟2013201320132013----2012201220122012مممم

ية للفرتة  :جججج ية يف الرب3مج واملزيا يضات رسوم الرباءات كجزء من حصة ا سب  نال، ال  من لتحت ير. الرجوع  (2013-2012ختف
سخة اإلنلكزيية (2013-2012نية للفرتة ، من الرب3مج واملزيا23، الصفحة 30إىل الفقرة   .))لنا
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بات اإليداع العادية مبوجب   طلرسوم 
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا   ل

بات هزي  طلتوسط تلكفة إعداد و جت    اإليداعم
شأن الرباءات  تعاون  بمبوجب معاهدة ا  ل

بات اإليداع مبوجب  طليض أتعاب   ختف
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا  ل

 

سابق حبوايل يق يون فرنك سورسي يف الفرتة 13لدر اإليراد ا ي  ثل . 13-2012مل بارشة  يف ا تاك يا تقدير ا مجاري حا مل ل ل ل
ية  .لاإلعا3ت املا

]ييل ذ� املرفق دال[

اإليراد 
سابق  لا

بارشة تاكيف ا ملا ل  ل
 )أي، اإلعا3ت(
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 املرفق دال
يةلتعليقات ا نفقات ا تعريف املعدل  منالواردة من اFول األعضاء عىل ا ل  لتل

 ]mailto:wang_yil@mfa.gov.cn [::::منمنمنمن

تارخي تارخيا تارخيا تارخيا نني ::::للللا q م 02:37، 2012ل يويو 16ث  

ية؛ سون::::إىلإىلإىلإىل نة الرب3مج واملزيا ن ريس  جل  دارام، آميبئ

 زماليئ األعزاء،

بة وبعد، يية   طحت

تأخري يف الرد يطمك علام مبوافقة دو« الصني عىل تعريف . لآسف  ية"حأ ية " لتمننفقات ا ياق إعداد الرب3مج واملزيا نيف  سـ
 .15-2014للفرتة 

يات،  يب ا تحمع أ  لط

 ييهوانغ 

 سكرتري أول

ية ثة ا ينا لصبع  ل

 

 

 

 

 

2012.08.10 
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تار وار::::منمنمنمن  [mokhtar.warida©gmail.corn]يدا خم 

تارخي تارخيا تارخيا تارخيا نني، ::::للللا q 14:55، 2012ل يويو 30ث 

  سوندارام، آميب::::إىلإىلإىلإىل

ية::::صورة إىلصورة إىلصورة إىلصورة إىل نة الرب3مج واملزيا ن ريس  جل  ئ

ية" تعريف ::::املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع ية للفرتة " لتمننفقات ا ياق إعداد الرب3مج واملزيا نيف   .15-2014سـ

يد  ية/ لسـا نة الرب3مج واملزيا نريس  جل  ئ

طية   يبة وبعد، حت

ية خبصوص  يقات األوية الواردة حىت اآلن من ا�موعة األفر تفضل إلحاطة بأن ا يقير. ا ل تعل يةلل  يه لتمنتعريف نفقات ا
تايل نحو ا لعىل ا  :ل

تعاضة عن لكمة  )1 qساعدة"سـ شطة"بلكمة " ملا ثاين" ناأل سطر ا ليف ا  .ل
بارة  )2 ب¢ان األقل منوا"عإضافة  ًا بارة " ل ب"عبعد  يةلا نا م¢ان ا  ."ل
ية  )3 بارة " their" مللكإضافة مضري ا عبل  تلف أحناء العامل"ق ية " خمqخرتاعات واإلبداعات يف  نقطة الفر عيف ا ل

 .األوىل

يات  لتحمع وافر ا

  خمتار
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يه::::منمنمنمن يس،  ج ر  [mailto:RevesJT@state.gov]تود . يف

تارخي تارخيا تارخيا تارخيا سطس 10 امجلعة، ::::للللا   م03:30، 2012غ أ

 يب سوندارام، آم::::إىلإىلإىلإىل

ية" تعريف ::::املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع ية للفرتة " لتمننفقات ا ياق إعداد الرب3مج واملزيا نيف   .15-2014سـ

 عزيزي آميب،

بة وبعد، يية   طحت

تذاري عن هذا األمر. ل يويو31قبل حلول املوعد الهنايئ يف " ا�موعة ء"تعليقات عدم إرسال  من الواحض بول ا عأرجو  . ق
يق تفضل إلطالع عىل ا تعلير. ا تايلات املطلوبة واليت أورد3ه لل نحو ا لعىل ا  .ل

تعريف املقرتح" ا�موعة ء"يساور أعضاء  توى ونطاق ا شأن  لبعض ا×اوف  حم تعريف املقرتح بأهنا .ب سودة ا تصف  ل  م ت
يع من اإلعداد توى ر سب qتفاق عىل تعريف عىل  ثرية جدا، وقد يكون من األ يالت  فتوي عىل  سـ ن ك تفص محت هناك عدم . ً

تعريف، وضو شطة اليت مت رسدها يف ا لح خبصوص األ يل احلرصفن ث� اسرتشادية فقط؟ سبهل يه عيل   يف !مأم مت رسدها كأ
شطة،  نقطةنحا« وجوب تضمني قامئة األ يح هذه ا ليلزم تو ض ساءل بعض أعضاء . ف بغي " ا�موعة ء"توقد  ينعام إذا اكن 

بعاد  نفقات املربطة مبرصوفات اإلدارة وا"ستا لا ت يةل تص� اتصاال " لنوا اإلدارية واملا نفقات ا ملية، أو وجوب تضمني تò ا ل ًلك
ية شطة ا منبارشا بأ لتن بو، وعىل . م يويف هذا الصدد، نطلب احلصول عىل مزيد من املعلومات حول املامرسات القامئة يف الو

نظامت دوية أخرى ها يف  لنطاق أوسع عن املامرسات اجلاري  م تعري. تطبيق لبعد ا تس تعريف (ف املقرتح ي لكام هو احلال يف ا
شطة اليت ) احلايل تعلقة أل نفقات ا نا مل تقدمةتُنفذل ب¢ان ا مل أيضا يف ا تقين األوسع ال نؤيد اوحنن . ل تعاون ا شطة ا لبعاد أ ل ن تس
سواء(نطاقا  ية عىل ا نا تقدمة وا ب¢ان ا لواليت ختدم ا ل مل بارة ). مل يحا عن املقصود من  سعد3 تلقي تو عكام  ض نفقات "ي ل ا

ناظرة  ".ملا

تقادها بأيضا" ا�موعة ء "تعرب يد احلصول عىل مزيد من املعلومات ع عن ا يكون من ا ملفأنه  ها اليت سـ سميكن عىل أسا
سأ« شات حول هذه ا نا مليق تقدم يف ا ق مل يث  . حتق تالفات من  ناك ا ثال، هل  يل ا حفعىل  خ هب مل شطةس نية األ  بني تغط

تعريف اجل تعريف احلايل وا لا شطة ل بعادها و/ نديد؟ إذا اكن األمر كذ�، ما يه األ يمت ا نفقات اليت  تا سس يهنا؟ / ل تضمأو 
نارة برأي  q 3ستسعد نقطة" األمانة"ي يدة لعرض هذه املعلوماتونقرتح . لحول هذه ا ي�  تعانة جبدول مقارن كو qج سـ . سـ

نظامت دوية قد أجرت دراسة " األمانة"وعالوة عىل ذ�، نود معرفة ما إذا اكنت  ية يف  تعريفات نفقات ا ية  تقصا لا من ل ئ مسـ لت
نظر يف مدى وHقة ص� ، أخرى ندئذ إىل ا تاج  لوسوف  ع تعريفاتحن بولا تصاصات الو ياق ا ي القامئة يف   .خسـ

ية،  لتحمع وافر ا

 تود

ية الفكرية | تود ريفزي  يف | مللكامللحق املعين  ية يف  تحدة األمر نثة الوال±ت ا مل جبع | + 41 22749 4511: هاتف| يك
 |+41 22749 4883: فاكس
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نف  مصهذا الربيد اإللكرتوين غري 

يث ::::منمنمنمن بل، إلزيا ب جا  سوندارام، آميب: نيابة عن] mailto:elizabeth.gamble@wipo.int [م

تارخي تارخيا تارخيا تارخيا سطس 1 امجلعة، ::::للللا   م04:58، 2012غ أ

 ;'com.gmail@warida.mokhtar''; corn.anasimi©yahoo; 'int.itu.egypt©ties.bission ::::إىلإىلإىلإىل
ge.gov.mfa@ekipiarii''; hu.gov.kum@vhalgand'©1yi_wang'; 'cn.gov.mfa; Todd. J, vesRe; .

,tiberio'it.esteri@schmidlin; 'corn.©hotmail40luigivargas'; '
'org.onuperu@imisionperu'; org.onuperu@imayaute'' 

  براساد 3ريش ::::صورة إىلصورة إىلصورة إىلصورة إىل

ية"  تعريف ::::املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع ية للفرتة " لتمننفقات ا ياق إعداد الرب3مج واملزيا نيف   . 2015-2014سـ

سق ا�موعة،  منعزيزي 
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يلفا  ::::منمنمنمن يس دا  سـياندرو أ  [leandro.silva@delbrasgva.org]لفل

تارخي تارخيا تارخيا تارخيا ثالHء،  ::::للللا  19:37، 2012ل يويو 31لا

نة الرب3مج وا ::::إىلإىلإىلإىل جلريس  يةئ  نملزيا

 سوندارام، آميب     ::::صورة إىلصورة إىلصورة إىلصورة إىل

ية"تعريف  ::::املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع ية للفرتة " لتمننفقات ا ياق إعداد الرب3مج واملزيا نيف   .2014/15سـ

ية  ::::املرفقاتاملرفقاتاملرفقاتاملرفقات منويقة نفقات ا ية–لتث  لتمن جدول أعامل ا

بة وبعد، يية   طحت

ية يقات مجموعة جدول أعامل ا تضمن  يه ا منبرجاء اإلطالع عىل املرفق  تعل مل ية"بشأن  (DAG) لتط ياق " لتمناإلنفاق عىل ا سـيف 
ية للفرتة   .15-2014نإعداد الرب3مج واملزيا

ية،  لتحمع وافر ا

يلفا يس دا  سـياندرو أ  لفل
 سكرتري

ثة اFامئة للربازيل Fى  ية"لبعا تجارة العا ملنظمة ا ل يف" م تصادية يف  q نظامت نوغريها من ا جمل  ق
 +41 22 929 0918: هاتف

 +41 22 788 2505: رمق الفاكس
 120: ب. اكساي، ص - شارع لويس71
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ية يةمجموعة جدول أعامل ا يةمجموعة جدول أعامل ا يةمجموعة جدول أعامل ا     ))))DAGDAGDAGDAG ( ( ( (للللتتتتمنمنمنمنمجموعة جدول أعامل ا

ية يةنة الرب3مج واملزيا يةنة الرب3مج واملزيا يةنة الرب3مج واملزيا ننة الرب3مج واملزيا نجل نجل نجل     جل

شأن تعريف  شاورات الريس  شأن تعريف يقات عىل  شاورات الريس  شأن تعريف يقات عىل  شاورات الريس  شأن تعريف يقات عىل  شاورات الريس  بيقات عىل  م بتعل م بتعل م بتعل م ية""""ئئئئتعل يةنفقات ا يةنفقات ا يةنفقات ا     """"للللتتتتمنمنمنمننفقات ا

  2012ل يويو 31

تعريف احلايل تعلق   ûتعريف احلايلف تعلق   ûتعريف احلايلف تعلق   ûتعريف احلايلف تعلق   ûلف لي لي لي  :ي

ية عدم دقة − تعريف احلايللتمنترى مجموعة جدول أعامل ا ية ل ا مننفقات ا شطة .لتل يعة األ ناول  يث أنه ال  ن  ب طي ت ح
يذها ساطة عىل  .تنفاجلاري  نص  بإذ مت ا ناظر " بل توفر أي إنفاق  ية، وال  نا ب¢ان ا يد ب¢ من ا مأن ا م يتف ل ل ملسـ
تقدمة ملب¢ان ا  ،"لل

يا  − بو حا ليصل عدد اFول األعضاء يف الو ية العظمي م. ً عضوا185ي بشلك الغا لت ب¢ان ت لن األعضاء من ا
ب¢ان األقل منوا ية، وا تقا تصاد±هتا مبرح� ا ب¢ان اليت متر ا ية، وا نا ًا ل ل ن ل قل بريا  .م يه قدرا  يعي تو كو�ã مفن ا جب لط

هذه اFول نفقات يف توفري اخلدمات  لمن ا نفقات العادية يف حصة . ل ية"لال جيب أن تدرج ا ً، نظرا "لتمننفقات ا
ساب . رف من الظروفلتوقع حدوYا حتت أي ظ يمت  يح ما إذا اكن  تعريف احلايل إىل تو تقر ا حا ض سل ف

ية نفقات خاصة ألغراض ا نفقات العادية  منا ك يعة . لتل بب اãي جيعل من الرضوري حتديد  طبوهذا هو ا لس
نفقات املذكورة  .لا

يعاب األرقام اخلاصة لفرتة  تعلق   ûلفرتة فيعاب األرقام اخلاصة  تعلق   ûلفرتة فيعاب األرقام اخلاصة  تعلق   ûلفرتة فيعاب األرقام اخلاصة  تعلق   ûستتتتف سي سي سي     ::::2013201320132013----2012201220122012ي

بو لف − يون فرنك سورسي647 حبوايل 2013-2012رتة ييقدر إجاميل نفقات الو ي  نفقات املربطة . مل تكام تقدر ا ل
يون فرنك سورسي413ملوظفني حبوايل  ي  نفقات% 64وهو ما يعادل . مل لتقربا من إجاميل ا  ترغب مجموعة. ي

بلغ جدول نفقات ا×صصة لألغراض املربطة ملوظفني من إجاميل  مية ا ية يف معرفة  م أعامل ا ت ل قمن  137,9لت
يام  ية  قيون فرنك سورسي، و كيف ي يا3ت جمدو« . حبساب ذ�" األمانة"مل ببكام تطلب ا�موعة أيضا موافاهتا 

ية يف هذا اخلصوص يلتضمن معلومات   .تفصت
 

بلغ  − نفقات املربطة بأغراض خالف املوظفني  مبسب ا ت ل يون فرنك سورسي234حت ي  ثل حوايل  .مل ميوهو ما 
نفقات ا% 36 لمن مجموع ا نفقات ا×صصة يف .لكيةل مية ا ية يف معرفة  ثل، ترغب مجموعة أعامل ا ل و من قمل لت

بلغ  ماألغراض املربطة بغري املوظفني من إجاميل  يام 137,9ت ية  يون فرنك سورسي، و ق  كيف ي " األمانة"مل
ية يف هذ. حبساب ذ� توي عىل معلومات  يا3ت جمدو«  يلكام تطلب ا�موعة أيضا موافاهتا  حت تفصب ا ب

 .اخلصوص
 

ساعدات " يف  − ية  للماملراجعة اخلار يةج يةلتقنا تعاون يف أغراض ا بو يف جمال ا من اليت تقد³ا الو ل ، واليت "لتي
يك، ود. أعدها لك من د ية الفكرية . كباكرولني ديريي بري ية وا نة ا ياجو رواك لصاحل  مللكسا منت جل لتن

بو ألغراض ال" أشار املؤلفان إىل أنه ، )CDIP /8/INF/1 :ثالويقة( تعقب نفقات الو ية  تابعة  ي يوجد  ل مهنج م
توقعة، أو األثر تاجئ ا شاط، أو األهداف، أو ا ية موزعة لقطاع، أو الرب3مج، أو اFو«، أو ا ملا ن ن لمن ل  و." لت

يفلاساس يتوفر األنتيجة �ã، ال  تاك ية ا يمي فا ية أو  نفقات ذات الص�  تقدير ا لسلمي  ل عل من ل لتقل صفحة ". (لت
يالت ). 165 تاج األمر إىل إعداد  نقطة انطالق،  تفصويف هذا الصدد، و حي  من 7 للجدول رمق حصيحةك
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ية للفرتة  نفقات ( 2012/13نالرب3مج واملزيا هدف من ا لبقا  ية املقرتحة"مضن ) 18صفحة ) (للط و " ناملزيا
ية" تحقق، عىل أساس يتيح. "لتمننفقات ا ية دويلل هذا األمر ا ن "قيامكيف، من  تخصيص املوارد ملقاب� ب" ظمةملا

ناء ساري يف تò األ تعريف ا ية، وفقا  شطة ا ثأ ل لل من  .لتن
 

يف اãي قامت به  − يكون من الرضوري " األمانة"لتصنونظرا ألن أساس ا تلقي،  ب¢ ا ناء عىل ا سـقد مت  مل ل ب
بلغ  يل عىل أساس  يان ا مأيضا أن يمت  تفص ية137,9لب نفقات  يون فرنك سورسي ا×صصة  من  ك تمل ها ي بط ور

ب¢ان  . لألقالمي وا
 
ية أيضا اإلطالع عىل جدول  − ية خالل الفرتة . (9لتمنكام تود مجموعة جدول أعامل ا شطة ا منأ ) 13-2012لتن

تخدم يف جدول ) 23صفحة ( يق ا سـنفس ا سـ ملب يالت . 7لتن تاج األمر إىل إعداد  بارة أخرى،  تفصو حي بع
تخدام موارد الرب3مج موزعة حصيحة ية لألغراض املربطة ملوظفني سـ عىل أساس ا نارص الر تعىل ا سـ ئيلع

 . ولألغراض األخرى خبالف املوظفني

تعريف اجلديد تعلق   ûتعريف اجلديدف تعلق   ûتعريف اجلديدف تعلق   ûتعريف اجلديدف تعلق   ûلف لي لي لي     ي

ساعدات " يف  − ية  للماملراجعة اخلار يةج يةلتقنا تعاون يف أغراض ا بو يف جمال ا من اليت تقد³ا الو ل ، واليت "لتي
يك، ود. أعدها لك من د ي. كباكرولني ديريي بري ية الفكرية نتسا ية وا نة ا مللكاجو رواك لصاحل  من لتجل

بغي أن ، )CDIP /8/INF/1 :ثالويقة( ية واليت  ساعدات املو^ة حنو أغراض ا ينقدم املؤلفان تعريفا  من لتللم
ية ند تعريف نفقات ا ية  نة الرب3مج واملزيا منتوجه  ع ن سامهة د. لتجل متج عن  ًتوجهيا حمددا ديريي رواك توفري . ن يف ً

يةسـياق األ شطة ا يالت مالمح وسامت أ بو، و منشطة اليت تضطلع هبا الو ن تفص ي ية، . لتن عومن و^ة نظر موضو
ية بأهنا يه اليت ساعدات املو^ة حنو ا تصف ا منووفقا للمؤلفني،  مل  :لتت

 
شاركة  − ية من ا نا ب¢ان ا شلك اãي يمكن ا ية  نا تقدمة وا ب¢ان ا ية بني ا ملتقلص الفجوة املعر ل ل ل ل مل مل م ّف َ ُ ِ َ ية ُ علبفا

تحداث أشاكل جديدة من  يات، فضال عن ا نولو يعاب ا تخدام وا تاج، وا تاكر، وإ سـأكرب يف ا س سـ ن جب تك لت
بريات، واإلبداع واملعرفة  ،لتعا

شاركة بصورة و − ية من ا نا ب¢ان ا ملتمكن ا ل مل َ ية أفضلُ تخدام نظام ا يف ا مللك يف جين فوائد أكرب وخفض تاك سـ ل
يد العاملي واإل قلالفكرية عىل ا  ،ميي والوطينلصع

ياسات والقوانني واللواحئ و − ية، وا ية الفكرية الو سقة  يات  ب¢ان عىل وضع اسرتا سـساعد ا ن ت يج ل لت ط للملكت م
ياجات وقضا± حمددة ية ا يصا  ياسات العامة األوسع نطاقا واملصممة  ية وا تاملربطة بأهداف ا ب خص سـ من حت تل لل  ،لت

ية Fمعو − ية أو اإل نامغ املطالب الو ميتعمل عىل  ن قلت ية، فضال عن ط ياجات ا شطة اليت ختدم ا من األ ت لتن ح
ية/سـياسات ية الفكرية الو يات ا ناسرتا طيج  ،مللكت

ب¢و − ية  ية والال ئة القانوية وا تصادي وا qعي وcجq بار اإلطار q للتأخذ يف حئ مي ن ب لتنظت ي لق  ،ع
يةو − نا ب¢ان ا ياجات اخلاصة  qبار األولو±ت و q متأخذ يف ل لل ت حت تلفة من فضال ع ......ع تو±ت ا ×ن ا ملسـ

ية ية رمق ...."(لتمنا ية مجموعة جدول أعامل ا منتو  ،)"1لتص
تاكرو − qب¢ان األقل منوا، وتعزيز اإلبداع و ية وا نا ب¢ان ا يا  نولو نفاذ إىل املعرفة وا بهِل ا ل ل لل ًل م ج تك لس َت ية ... "(ُ صتو

ية رمق   ،)"19لتمنمجموعة جدول أعامل ا
ية منو − نا ب¢ان ا متمكن ا ل ل ّ َ تص� بأوجه ُ تلفة ا ية ا رش نصوص ا تفادة من ا q يق هم الاكمل و مل ا × يع ل تسـ لل حتق تف

يات اFوية نصوص علهيا يف qتفا لاملرونة ا ية رمق .... "(قمل ية مجموعة جدول أعامل ا منتو  ،)"25لتص



WO/PBC/19/25 

Annex D 

8 

 

ية وإنفاذو − بة حامية حقوق ا ية ملرا ية واإل ية الفكرية الو مللكتدمع قدرات ماكتب ا ق مللك ميَ قلن ط ُ ت القوانني املربطة ْ
ية والوفاء اللزتامات اFوية مىت توفرت لبطرق هتدف إىل الهنوض بأهداف ا  ،لتمن

ية و − نا ب¢ان ا متمكن ا ل ل ّ َ يني(ُ يع أحصاب املصلحة ا نمبا يف ذ�  ية الفكرية ونظام من q) ملعمج مللكتفادة من ا سـ
سامهة يف ح ية كأداة  ية ا تعزيز ا ية الفكرية  للما حملل من لتل سوق اFوية وإنفاذ مللك تاكراهتم يف ا لامية اخرتاعاهتم وا ل ب

 .تاحلقوق املربطة هبا
 

ها مؤلفا املراجعة  − ية اليت و تو بادئ ا تخدام ا بغي ا ية،  ضعمن و^ة نظر مجموعة جدول أعامل ا جهين ل مل سـ ي لتمن
تحديد تعريف  ية كأساس  لاخلار ية"ج ية "لتمننفقات ا ننة الرب3مج واملزيا  .للج

 
يا − ية لسـويف هذا ا يقات، تدمع مجموعة جدول أعامل ا يل وا تح ساس بإجراء املزيد من ا منق، ودون ا تعل ل ل لتمل ل

رشه عىل  ية، كام مت  نفقات ا تحديد تعريف معدل  ناقرتاح الريس  من ل لتب بتارخي " منسقي ا�موعات"ئ
 .2012 ليويو 6

 ] هاء ذ� املرفق ييل[
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ية يقات الواردة من إحدى ا�موعات اإل يةا يقات الواردة من إحدى ا�موعات اإل يةا يقات الواردة من إحدى ا�موعات اإل يةا يقات الواردة من إحدى ا�موعات اإل ميا ميتعل ميتعل ميتعل قلقلقلقلتعل يةلللل شاورات غري الر سـيت ا ية يف أعقاب  شاورات غري الر سـيت ا ية يف أعقاب  شاورات غري الر سـيت ا ية يف أعقاب  شاورات غري الر سـيت ا مس يف أعقاب  مل مسجل مل مسجل مل مسجل مل     جل
ناء عىل طلب الريس نعقدة  ناء عىل طلب الريسا نعقدة  ناء عىل طلب الريسا نعقدة  ناء عىل طلب الريسا نعقدة  ئئئئا ب بمل بمل بمل     مل

ية""""تعريف تعريف تعريف تعريف  يةنفقات ا يةنفقات ا يةنفقات ا     """"للللتتتتمنمنمنمننفقات ا

ية"تفتقر الفقرة األوىل إىل حتديد واحض  • مننفقات ا بارة عن /وما مت حتديده". لتل عاقرتاحه يف مقرتح الريس   أداةئ
ي. للمساعدة شلك  حصوهذا، ال يزال من الرضوري تعريف هذا املصطلح  ب  .حل

تايل • نحو ا لميكن اقرتاح تعريفا عىل ا ن: ل ية " مسمىقات فليطلق عىل ا متويل " تمننفقات  تخدا³ا  لند ا سـ ع
ساعدات شطة/ملا ية، ناأل نا ب¢ان ا ية املقدمة  م املو^ة  ل لل هاللتمن ب¢ان  نفسوفقا لألولو±ت اليت حتددها ا ، من ل

ية الفكرية، وللح تفادة من نظام ا q يهنم من مللكأجل  توى سـمتك سني  تخدامه، و يف ا سـد من تاك تح سـ مل ل
ية( حامية qخرتاعات واإلبداعات  ب¢ان األفر يقاخرتاعاهتم وإبداعاهتم، وفقا لالقرتاح املقدم من مجموعة ا ، )ل

ية إىل املعرفة  نا ب¢ان ا يل نفاذ ا ية عن طريق  نا ب¢ان ا تقدمة وا ب¢ان ا ية بني ا يص الفجوة املعر مو م لف ل ه ل ل مل ل تستقل
شا ياتمودمع  يعاب ا تخدام وا تاج، وا تاكر، وإ نركهتا يف ا س سـ ن لتقب  . ت

ية يف الفقرة األوىل" ا�موعة ء"نتفق مع  • تا بارة ا ليف وجوب حذف ا ل ناظرة : " ... لع موال ختصص نفقات 
تقدمة شطة أخرى يف هذا ا�ال احملدد تضطلع ". ملل¢ول ا بارة نظرا لوجود أ ية هذه ا تقد يف عدم أ نيث  لع مه ًنع ح

تقدمةهبا ب¢ان ا بو لصاحل ا مل الو ل  . ي

ية والواردة يف اقرتاح الريس قامئة شام�،  • ية نفقات ا يق فا شطة اليت هتدف إىل  ترب قامئة األ ئال  منحتق عل ن لتتع
ثال ال احلرص يل ا ملولكهنا تعد قامئة اسرتشادية فقط، ويه عىل   .بس

تعريف اãي اقرتحه الري • ئوأخريا، ذكر يف اجلزء األخري من ا ل ُ ية"س أن ً تخدم " لتمننفقات ا بغي أن (تسـال  ينأو ال 
نظمة"لمتويل إدارة ) تسـتخدم شوال " ملا لالرصف عىل الوظائف املربطة  يةؤت نا . لون اإلدارية أو املا لسـوحنن 
ية ا×صصة(ً من هذا األمر، نظرا حلجم متأكدين يف ) نعدد األشخاص اãين يعملون يف جمال معني، واملزيا

تعاون خمتلف ماكتب  يا، اخل( لا ية والاكرييب، وأفر ثال، يف أمرياك الال يل ا يقعىل  ن يب مل تحديد )تس ي�  ـي و ل،  سـ هف
ناطق واألقالمي تلف ا بو  تلفة اليت تطلهبا الو ملتريب األولو±ت ا × ي × ناك رضورة Fرج . ت متل أال يكون  همن ا حمل

ا نا نرى رضورة د̂ر ية، و يات ا يات مضن إحصا نهذه اإلحصا من ئ لكئ تعرف عىل املزيد عهنالت  . لل 

ياق عرض األفاكر هذا، فقد ُع • ياكن، سـويف  هر مايو يف ±هايب، سانت دو ميي يف هناية  مينقد اجcع إ ش قل
شاركةحبضور ية  ية الفكرية يف أمرياك الال يع مدراء ا للم  ي نمج نا، . تمللك بة  ية  لومن األمور ذات األ سـ لنمه

ية والاك يهرييبتينمكجموعة ب¢ان أمرياك الال بة عل، هو العرض اãي مت احلصول  نسـ خالل qجcع بز±دة 
ية والاكرييب  ينيل مجموعة ب¢ان أمرياك الال تث ية (مت تب أمرياك الال بو ويف  ئولني من اإلقلمي يف الو نعدد ا يمك ي تسـ مل

تغري أي شئ3وطوال ). والاكرييب ميي مل  هر من +رخي عقد هذا qجcع اإل ي أ قل نا ملزيد نرغب يف مو. ش تافا
 .من املعلومات عن هذا األمر

تعاون، وحتديدا يف  • بو  بل الو تخدمة من  ية املفص� ا ية qطالع عىل املزيا تقد يف أ ًويف الهناية،  لل ي سـ ن مه قنع مل
تلفة ناطق أخرى  خمنطقة ا�موعة ملقارنة  مب  .م

 ]ثهناية املرفق هاء والويقة[


