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تقرير مرحلي عن تنفيذ و 2012استعراض مايل لعام 
 تدابري رفع الفعالية من حيث التكلفة

  
  األمانةمن إعدادثويقة 

تعراضا" 1 ": ما ييلثه الويقةتقدم هذ .1 بو إىل غاية ل سـا ، )للعملم َّقة تقدَّأرقام غري مدق (2012نهناية يويو يلوضع املايل للو
تعراضا "2" يذ حلد اآلنلتقدم احملرز ل سـوا ية إىلتدابريلاتنف يف  يةم الرا تلكفة اليت ل رفع الفعا يف ا ل من   يفاختاذها ُيرتقب ح

ية ية احلا نا لا ئ  .لث

نة ا .2 ية مدعوة إىل أن جلإن  نلربانمج واملزيا
بو ابإلحاطة  يات ادلول األعضاء يف الو يتويص  مجع

 .ثعلام مبضمون هذه الويقة

تعراضييل ذكل [  ]2012  مايل لعامسـا
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تعراض بو إىل غاية هناية يويو ا سـا نلوضع املايل للو  2012ي

 اإليرادات

نصف األول1يتبني من اجلدول  .1 ية  يجة اإلجام لل أدانه أن ا ل متلت عىل  2012  من عاملنت يون 12,2 فائض قدرهشـا مل 
شمليفرنك سورسي ية افائض ي، مبا  يون فرنك سورسي، 26,7قدره ن يف املزيا ي  ية اإنفاقومل يا ط من األموال الا بلغ حت

لل فرنك سورسي ماليني 5,4مبلغا قدره ي فرنك سورسي، وماليني 9,0 ية ادلاملقدرة تسوايت ي سبناء عىل املعايري احملا لوية ب
 .للقطاع العام

2012 ����� ����� ���	 
ا���ول 1. ا���� ا����� ا���م إ�
2012 ����� 30 ���� 	
إ


ت ا��������)���(������ ا�

292.5300.3592.8647.4n/a167.425.9%ا���ادات (�� أ�
س ا����ا���)1.

ا����
ت (�� أ�
س ا����ا���)2.
%198.2198.2396.4407.9408.194.723.2    ا���ارد ا������

�ف ا���ارد ا�������    91.2101.3192.5232.0210.046.021.9%

�ف ا���ارد          �
�% $�� #"!!� (ا���ارد ا������ و�#    
   ا������)

------7.530.3--0.0%


ع ا�����ت��       289.4299.5588.9647.4648.4140.721.7%


 أ��س ا����ا���)3.��n/a26.7n/a--3.10.84.0    ا�!�رق (

.4�&
(42.0)(36.2)(5.8)    ���
ت ا����و�
ت ا�"n/an/a(9.0)n/a

(7.7)3.1(10.9)    /-��
ت ا��,
��� ا��+
���� ا�*و��� (#�*رة)5.n/an/a          (5.4)n/a

ا�����  (ا�
	��/ا����)6.    (13.5)(32.2)(45.7) n/a  n/a 12.2 n/a 
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 ��
ا���

 ����ا�
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����ع 

 ��
ا���

 ����ا�

2011

����ع 

 ��
ا���

 ����ا�

2011-2010

ا����ا��� 

�ة        ��ا���

2013-2012


ت  ����


ت     !ا�"
1
 2013-2012

 ��
ا���

   ����ا�
2
 2012/6-1

      ����ا���
�� ا�

  2012/6-1

آ"��� % �� 


ت   ��ا���

3

4

 
1 

ّبني ية ت نا ئ خمصصات ا تحداث مخس وظائف2013-2012لث ) يألف فرنك سورسي 982 زايدة مبقدار(بتطبيق معادةل املرونة  قطاع الرباءاتيف  سـ ا
يا مع  بو املايل الحئة  من 6.5القاعدة شـمتا سوبشأن ينظام الو يح للمدير العام مرونة إلجراء  تسوايت املرونة اليت  ت متدة لألعامل يف أنظمة تت ملعايت عىل املوارد ا

شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا تكل األعامل عىل أساس ا ومدريد والهايل بو اليت تقدم ادلمع  ل ولربامج الو يل غري املرصودة يف ي شطة ا سجتغريات يف جحم أ ن لتل
ية  .ناملزيا

2 

بلغا مقدرا يصل إىل  مشمل  نفقات يفرنك سورسي ماليني 5,8ت ية العادية وشمل ذكلل من ا تحقة يف املزيا يا ن بلغ ملسـ يون فرنك سورسي 0,2 ملا ي  مل
نح، و تعاقدي ماليني 3,3ملحتت ابب األسفار وا لفرنك سورسي حتت ابب اخلدمات ا يل، 2,1، وةي يون فرنك سورسي حتت ابب مرصوفات ا شغ  ي لتمل

ييون فرنك سورسي حتت ابب  0,1و  ).أرقام مدورة (األهجزة واإلمداداتمل

3 

بلغا مقدرا يصل إىل تتضمن تحقة0,4م  نفقات ا يون فرنك سورسي من ا سـ  ل ي  .ململ
4 

ية إىل غاية يويو سوايت اليت أجريت عىل أساس املعايري احملا نقدرت ا س بت سوايت . يسورسي فرنكماليني  5,4 مبا مجموعه 2012 ل توشمل تكل ا لت
س" 1: "ييل ما تلمت ولكهنا مل  تإرجاء اإليرادات اليت ا تالكو" 2"ب، ُتكسـ مية والا هاخنفاض ا تحقاقات املوظفني، " 3"، لق يريات يف خصوم ا سـو ورمسةل " 4"تغ

ناء يف ا بتاك  .لل

توايت اإليرادات  .2 ساير  سـوبصورة عامة،  يث تقديراتمت ية،  ح املزيا تملن ُا اإليرادات املقدرة يف ي ابملائة تقربا من 26 سـ
يةل ا مدة ابملائة من25 بعد مرور (2012 نهناية يويو ئنا ت). ث يل املقارنة، ا ُوعىل  سـ  ابملائة من اإليرادات 23مل أقل من سب

ية نا نة األوىل من ا ئاملقدرة يف هناية يويو من ا ث سـ لن سابقةل ية، . 2010، أي ل ا بالغ املقدرة يف املزيا نومقارنة اب  اإليرادات زادتمل
شأن الرباءاتمن رسوم  تعاون  بمعاهدة ا تحكميل شورات وا ل وإيرادات ا توقع بلوغه مبرور  عملن توى ا ملن ا  ابملائة من 25ملسـ

يةمدة  نا ئا توىاإليرادات من رسوم نظايم مدريد والهاي اخنفضت ، فامي لث نارص  .ملسـواإليرادات عن ذكل ا يع  عومبا أن  مج
شلك مصدر قلق يف هذه املرحةل ا ها، فإن هذه األرقام ال  بؤ بوقت  ساوية و ال ميكن ا ملاإليرادات غري  ت سلمت تن ولكن . بكرةلتم

ثل إيرادات الفائدة اليت اكن  ية  نا توقع يف تقديرات ا نارص اإليرادات قد تكون أقل من ا ممثة مؤرشات بأن بعض  ئ ث مل لع
مترار تراجع سعرها تأثري سليب  .سـال
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( �����) 2012 ����� ����	 ���
ا���ادات �������� إ��  .2 ا���ول
2012 ����� 30 ���� 	
إ


ت ا��������)���(���ف ا�

%17,41117,43434,84534,8688,83225.3ا����اآ�ت1.

ا
���م2.

213,611221,156434,767480,631130,43127.1%

48,44551,17999,623104,40023,98223.0%

2,9772,9545,93211,1571,55313.9%

43710220.0%

265,037275,292540,329596,198155,96826.2%

%4766701,1471,00056556.5ا
����رات 3.

.4�����
%1,7751,4803,2542,73585231.2ا

.5������إ��ادات 

5,1354,2719,4068,05081410.1%

2,6821,1873,8694,5793838.4%

7,8175,45813,27512,6291,1979.5%

%292,516300,334592,850647,430167,41425.9ا�����ع

          إ	�ادات أ��ى
          ا�����ع ا����� ���ادات ا�������

�ر	�          
          �ه�ي

������          
          ا�����ع ا����� �����م

    ����ا���
�� ا�
2012/6-1

       ����ا���
�� ا�
1-2012/6  آ���� 

�� ا����ا��� %

��ون ���ن ا���اءات���ه�ة ا�          

�!"�#          "�ا$� 

���ع  �
  ��
ا���

2010 ����ا�

���ع  �
  ��
ا���

2011 ����ا�

���ع  �
  ��
ا���
 ����ا�

2011-2010

"!���ات 
ا����ا���         
2013-2012

 

ئات األخرى أعىل مقارنة بعام  .3 تحكمي وا شورات وا لفواكنت أيضا إيرادات ا ل  ويرجع ذكل أساسا إىل ارتفاع 2011ملن
شورات نظايم م نيعات  شأن الرباءاتمب تعاون  بمعاهدة ا يس وارتفاع عدد القضااي الل يف  ن و تحكمي تصن ها مركز ا ليت عا جل

يل ارتفاعا مقارنة بعام توجسل. والوساطة يف 2010للتسج إيرادات رسوم نظايم مدريد والهاي  شلك  ها  طف رمغ اخنفا بض
نصف األول من   .2011لمقارنة اب

�� %)ا���
�	 ا��������
ا������ (�

6-16-16-1/2012/6-1/2012/6-1
201020112012/2010/6-1/2011/6-1

8,7048,7178,8321.5%1.3%

103,065104,624130,43126.6%24.7%

23,11325,14023,9823.8%-4.6%

1,4561,5981,5536.7%-2.8%

              1               1              2 100.0%100.0%

127,635131,363155,96822.2%18.7%

%29.3%42943756531.7ا	����رات


��%14.8%12.1-969742852ا	�

إ��ادات ������
  2,968   2,709     814 -72.6%-70.0%

       1,178       -1,756          383 -67.5%n/a

       4,146          953      1,197 -71.1%25.6%

%17.7%141,883142,212167,41418.0ا�����ع

         ا�����ع ا����� ����ادات 

ا��
ادات

ا����اآ�ت
ا	���م

          �#�ه%ة ا	�#�ون !��ن ا	��اءات

�'���	          
          ا�����ع ا����� �����م

          )�ا*% �(�)��
          إ��ادات أ,�ى


	� ��ر���) ����) 2012 �ادات ���	���� إ�� ���� ����� �������ا ا�"!ول 3.

          �%ر�%
          /ه�ي

إ	1 ���0 30 ��'�� 2012
(!6/ف ا	�4'��ت ا	���3��3)

 

يني ومقارنة ابلعامني .4 نصف األول من عامضاملا بة 2012 ل، ارتفع إجاميل اإليرادات يف ا  ابملائة مقارنة ابلفرتة 17,7بنسـ 
بة  بنسـها من العام املايض و ها من عام 18,0نفس إيرادات حتصيل ، ويعزى ذكل ابألساس إىل 2010نفس ابملائة مقارنة ابلفرتة 

توقع يف رسوم  شأن الرباملأكرب من ا تعاون  بمعاهدة ا ية بلغ ما مما اكن هل وقع إجيايب، ءاتل جنب ملعدالت رصف العمالت األ
نة ماليني 3,7 يقارب تة األوىل من ا هور ا سـفرنك سورسي يف ا لسـ ل لش  .ي
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(�����) 2012 ����� 	��
� 	��� �ا��ول 4. أ���	 ا����� إ

2012 ����� 30 ���� 	
إ

%ا���د

���ه�ة ا
���ون ���ن ا
��اءات1.

����������ات ا�
%164,316181,900346,216180,800187,200368,00087,000380,70012,7003.5ا
$#��ت ا
�و
�� ا
"�د��: ا

����
����ات ا�
%2.7-(9,800)358,200ا
$#��ت ا
�و
�� ا
"�د��: ا

�&�ى
����ات ا�
%403,70035,7009.7ا
$#��ت ا
�و
�� ا
"�د��: ا

��ر��2.
%2.7-(2,300)37,53340,71178,24442,10043,50085,60017,27683,300ا
�*(�)ت

%0.0   -            21,94921,75443,70321,30022,00043,30010,48443,300ا
�(���ات

�ت وا�
	���ات	�
%1.8-(2,300)59,48262,465121,94763,40065,500128,90027,760126,600ا�

,ه�ي3.

%56.0-(7,000)2,2162,3634,5795,0007,50012,5001,2185,500ا
�*(�)ت

%0.0   -            2,7832,8225,6052,8002,5005,3001,6025,300ا
�(���ات

�ت وا�
	���ات	�
%39.3-(7,000)4,9995,18510,1847,80010,00017,8002,82010,800ا�

 �ا���رف (ا�
����ات ا����
(������ ا���ا�

�ع �	�
ا!��اد 
 �ا���"
2010

�ع �	�
ا!��اد 
 �ا���"
2011

�ع ا!��اد �	�
-2010 �ا���"

2011

#����ات 
        �ا���ا�

2012

#����ات 
        �ا���ا�

2013

#����ات 
         �ا���ا�
2013-2012

ا!��اد 
   �ا���"
2012/6-1

ا�
����ات 
         �ا����
2013-2012

 

تقديرات اليت أعدت يف يويو  .5 تظام وبني آخر تكل ا يل اب شطة ا نوحتدث تقديرات أ ل ت ن سج ّن لت ّ  ارتفاعا يف توقعات 2012ُ
شأن الرب تعاون  بمعاهدة ا سب 368 000 من اءاتل ية إىل ح طلب دويل  نا ية ا ئتقديرات مزيا ث  طلب دويل، أي 380 700لن

نظايم مدريد والهاي توبني . ابملائة3,5بزايدة قدرها  ية  تقديرات احلا ل ا ل يةل  6.5 للقاعدة ووفقا . ناخنفاضا يف تقديرات املزيا
سوايت املرونة  تشأن  بو املايل الحئة من ب خصصت فقد ، PCT/A/36/5 ثيف الويقةَّاملعرفة دةل املرونة ومعال مبعاينظام الو

شأن الرباءات إلدارة نظام املعاهدة  تعاون  ية ملعاهدة ا بموارد إضا ل تحدثت مخس وظائف(ف يص سـا موارد بتخص للمرونة، 
ية قدرها  ية إضا فما يف الضغط عىل املوارد الالزمة ابألساس ). ي ألف فرنك سورسي982ل لتلوسامه ذكل يف  بية احلاجة ختف

ية توقع يف املزيا بات اإلضايف غري ا تعامل مع جحم ا هارات اللغوية وا نإىل ا مل لطل ل  .مل

يل  أدانه 5ويقارن اجلدول  .6 شطة ا سجأ نصف األول من بني لتن ينيو 2012لا ها من العامني املا ضالفرتة  وفامي خيص . نفس
شأن الرباءات تعاون  بمعاهدة ا نصل بات املودعة يف ا ل، بقي عدد ا يه 2012ف األول من لطل سه اذلي اكن  توى  عل يف ا نف ملسـ

ياانت أوية فقط. 2011يف  ياانت الواردة يف اجلدول أدانه  ية، فإن ا ياانت من املاكتب الو سمل ا تأخر يف  لونظرا إىل ا ب ب ن ب ت لل ط . ل
بات املود شلك ملحوظ عدد ا تب ادلويل فقد جتاوز  سجةل وتقديرات ا نادا إىل اإليرادات ا لطلوا ب ملكمل نصف األول ست لعة يف ا

بات املودعة يف الفرتة ذاهتا من 2012من   .2011 و2010لطل عدد ا


	� ��ر���) ����ا���ول 5. أ���� ا�	���� إ�� ���� ����� ����� 2012 (

2012 ����� 30 ���� 	
إ

ت ا��������)���(���ف ا�

 ����ا������ (�
����� %)ا���
�� ا�

6-16-16-1/2012/6-1/2012/6-1
20102011*2012/2010/6-1/2011/6-1

�	 ���ه�ة ا
���ون ���ن ا
��اءات���ء � ��
���ت ا
�و�
%0.6-%78,90387,52287,00010.3ا

�	 �#�م ��ر���%9.4-%23,73230,65127,76017.0ا
�&$�%ت وا
�$���ات ���ء 

�	 �#�م )ه�ي�%5.3%2,0752,6792,82035.9ا
�&$�%ت وا
�$���ات ���ء 

تعلقة ب * ياانت ا ملا ناء عىل عدد لب بات ادلوية  با ل شأن الرباءاتلطل تعاون  بمعاهدة ا ياانت من ماكتب 2012ن يف يويو ل سمل ا تأخر يف  بب ا ب غري اكمةل  ت لل بس
بات لطلسمل ا  .ت

ت .7 يالت وا لواكن عدد ا نصف األول من لتسج ناء عىل نظام مدريد يف ا لجديدات  بة 2012ب  ابملائة مقارنة 17بنسـ أعىل 
ها يف  بة 2010نفسابلفرتة  ند إجراء نفس املقارنة فامي خيص نظام . 2011 ابملائة مقارنة بعام 9بنسـ ولكن عددها أقل  عو

بة  يل زايدة  بني  سـالهاي،  نسج بت بة  وز2010ي ابملائة تقربا مقارنة بعام 36يت توقع . 2011 ابملائة مقارنة بعام 5بنسـايدة  ملومن ا
ّأال يدر انضامم دول جديدة إىل نظايم مدريد والهاي  ندا(ّ ند ويوز يك وا يا وا بني وكولو يلا ن ه سـ ب للفل نظمة إال ) ملكم ّإيرادات  للم

تجديدات تزتايد2014-2013 يف الفرتة يالت وا ل، فامي أن احلاجة إىل معاجلة ا بل ذكل بكرثةلتسج  . بوقت طويلق 
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نفقات  لا

ية العادية  .8 نفقات يف املزيا نبلغت ا نصف األول من 140,7ل يون فرنك سورسي يف ا ل  تخدام 2012يمل بة ا سـ، أي  بنسـ
ية تقل عن  ية بقليل  ابملائة 22نللمزيا نا ئيف ا ية مدة ابملائة من25بعد مرور (لث نا ئ ا يدا مع ما )لث طلبته ادلول ج، ويامتىش ذكل 

تلكفةاألعضاء من تدابري يث ا ل رفع الكفاءة من  رشية . ح تخدام املوارد ا نحو ذاته، بلغ معدل ا لبوعىل ا سـ  ابملائة فامي وصل 23ل
رشية  تخدام خالف املوارد ا لبمعدل ا  . ابملائة20سـ

(�����) 2012 ����� 	��
� 	��� ����ت ���� ���ت ا���و��ت إ�ا .6 �ول�ا
2012 ����� 30 ���� 	
إ


ت ا��������)���(���ف ا�

� أ�
س ا����ا���- ا����ا��� ا��
د�� �����

����
ا
��ارد ا
%171,660169,999341,659356,385356,84682,58523.1و����

%�����20,36220,48540,84730,32331,2387,45323.9ن

�ر��ن��5,8257,09912,92420,08619,3774,52023.3%���اء ا

%��3506641,0141,10060016327.2!ر��ن

!��%198,197198,247396,444407,893408,06194,72123.2    ا��#��ع ا�

(����
0.0%--5,5006,423------���
$ ��� �#""� (ا
��ارد ا

%198,197198,247396,444413,393414,48494,72122.9    '#��ع ا���ارد ا�%$���

����
�&ف ا
��ارد ا
%15,71017,63633,34641,61438,5685,73714.9أ�+�ر و�*'

37,08246,11983,201124,929116,51225,12121.6%�!��ت .-��!��

0�1�
%�34,84033,08867,92855,49245,97113,32629.0"�و�2ت ا

%3,5654,4107,9759,9998,9621,81720.3أ456ة وإ�!ادات

!��%91,197101,253192,450232,034210,01446,00121.9    ا��#��ع ا�

(����
�&ف ا
��ارد ا ) �""#� ��� $
���------2,00323,913--0.0%

%91,197101,253192,450234,037233,92746,00119.7    '#��ع +*ف  ا���ارد ا�%$���

%289,394299,500588,894647,430648,411140,72221.7    ا�����ع

      ����ا��%
�, ا�
  2012/6-1

آ�%�0 % '. 
ا��223
ت   

 ,�
ا��%
   ����ا�

2 2012/6-1

223
ت  '

ت     �ا�0

1 2013-2012

'#��ع 
 ,�
ا��%

2010 ����ا�

'#��ع 
 ,�
ا��%

2011 ����ا�

'#��ع 
 ,�
ا��%

        ����ا�
2011-2010

ا����ا��� 
ا���5�6ة      
2013-2012 

 
1 

ية  نا ئبني خمصصات ا ث لت تحداث مخس وظائف 2012-2013ّ شأن الرباءات سـ ا تعاون  بيف نظام معاهدة ا زايدة (نة بتطبيق معادةل املرول
يا مع ) يألف فرنك سورسي 982 مبقدار سوايت عىل الحئة  من 6.5القاعدة شـمتا يح للمدير العام مرونة إلجراء  سوايت املرونة اليت  شأن  بو املايل  تنظام الو ت ت ب تي

متدة لألعامل يف أنظمة  شأن الرباءاتملعاملوارد ا تعاون  بمعاهدة ا بو اليت تقدمل تكل األعامل عىل أساس اي ومدريد والهاي ولربامج الو لتغريات يف جحم ل ادلمع 
ية يل غري املرصودة يف املزيا شطة ا نأ سج  .لتن

2 

بلغا مقدرا يصل إىل  مشمل  ية العادية وشمل ذكلماليني  5,8ت تحقة يف املزيا نفقات ا يفرنك سورسي من ا ن سـ ل بلغ ملي يون فرنك سورسي 0,2 ملا ي  مل
نح، و تعاقدية، وفرنكماليني  3,3ملحتت ابب األسفار وا ل سورسي حتت ابب اخلدمات ا يل، 2,1ي يون فرنك سورسي حتت ابب مرصوفات ا شغ  ي لتمل

ييون فرنك سورسي حتت ابب  0,1و  ).أرقام مدورة (واإلمداداتاألهجزة مل

نصف األول من 7وكام هو واحض يف اجلدول  .9 ية العادية يف ا نفقات مقارنة ابملزيا ل أدانه، اكن إجاميل ا ن  يف نفس 2012ل
سجل يف عاما ملتوى ا بة 2011 ملسـ يف  بنسـ مع اخنفاض  سه، .  ابملائة0,6طف توى  نفقات بقي يف ا نفورمغ أن إجاميل ا سـ ملل

سـيب  يع ا نفإن ا لتجم شلك ل نفقات ويرجعحبسب كبري بقد تغري  لئات ا تخذة  ذكل أساسا إىل عدد منف ية ا با تدابري الا مل ا قل ست
تايل بني يف اجلدول ا لكام هو  ّ  .م
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��� أ��س ا
���ا��- ا
���ا�� ا
	�د�� ���
1  ���	�

� ا���

���� %)ا��) �����
ا

6-16-16-1/2012/6-1/2012/6-1
201020112012/2010/6-1/2011/6-1

ا���ارد ا������
%1.9%82,44981,07082,5850.2و���

%28.8-%24.1-����9,81710,4667,453�ن 

%25.2%���2,7183,6104,52066.3اء ا����ر��ن 

%63.4-%15.1-���192445163ر��ن 

����
%0.9-%0.5-95,17695,59194,721    ا
�#�"ع ا

�ف ا���ارد ا�������

 �%31.5-%3,7148,3805,73754.5أ�!�ر و��

%36.2%����14,90018,44325,12168.6ت $#�����

%23.2-%�12,86017,34013,3263.6*�و(�ت ا���)'&

%2.9-%1,2161,8721,81749.4أ/.-ة وإ��ادات

����
%0.1-%32,69046,03546,00140.7    ا
�#�"ع ا

%0.6-%127,866141,626140,72210.1ا�����ع

�*�� �� 2010  '�& ا
����ت.��

� ا���
�د ا+ ,
2011 و2012، و �� ��*���

� ا���
��2& ا+    1 


	��ن ����  0,2 �	���� �� ا���ا��� ا���د�� و��� ذ�� ا�����ي 
# ا�"!��ت ا���% ���� #��&

�+را �(� إ�' 5,8  �,	�
 ��-       2

��ي -�0 /�ب ا�3+
�ت ا����2+��، و2,1 
	��ن ���� %����ي -�0 /�ب 
(�و��ت ��% ���� #��&
��ي -�0 /�ب ا5%!�ر وا�"4، و3,3 ��%
ا���,��، و0,1 
	��ن ���� %����ي -�0 /�ب ا5<=�ة وا>
+ادات (أر�2م 
+ورة).


	� ��ر���) ������ت ا����و��ت إ�� ���� ����� ����� 2012 (� ��ا�&%ول 7. ا��#"�ت !�

إ�2 ���1 30 ��0'� 2012
(�����"�
�3ت ا��
                         (�56ف ا

2

 

بة واكنت نفق .10 يل من 2010 ابملائة مقارنة بعام 0,5بنسـات املوظفني أقل  ض ّووُع. 2011  ابملائة مقارنة بعام1بقل وبأقل 
تني نفقات حتت ابب املؤ شاريني برتاجع ا ية حتت ابيب الوظائف واخلرباء الا نفقات اإلجام قارتفاع ا ل ت ل نفقات . سل لويامتىش ارتفاع ا

ها حتت ابب امل بوجعحتت ابب الوظائف وترا يف يف الو تو هده عقود ا يري اذلي  تني مع ا يؤ ظ ل شتغ تق بني يف . ل ّوكام هو  م
ية العادية مبا عدده ازداد عدد املو أدانه، 8 اجلدول  موظفا وعوضت تكل 35نظفني العاملني بعقود حمددة األجل يف إطار املزيا

تني مبا عدده  يص عدد املؤ قالزايدة  وجتدر اإلشارة إىل أن ذكل يرجع . 2011ة بهناية  مقارن2012ن موظفا يف هناية يويو 31بتقل
نه إىل  يةميف جزء  نا ئة من املوظفني يف ا ية  سوية و بدء يف  ئموافقة ادلول األعضاء عىل ا ث ضع ت لل ، ويرجع أيضا 2013-2012 ف
نظمة  باع ا ملإىل إ ند شغا ومركزامدروس اهنجت سات اليت تعلن  نا يني إىل ا يع تقدم املرحشني ادلا ع يف  ف مل خل  .ور وظائفتشج

يق ويذكر أن .11 نة ا سـ  متدت لتنجل تني عا سة وا سـيف دورهتا اخلا ية واألربعني(لم ثا نادلورة العادية ا مترب ) ل  2011سبيف 
نظمة تعاقدي  يريات يف اإلطار ا للمعددا من ا ل يريات إىل تكل وتريم . لتغ تعاقدي عرب لتغا سني إطارها ا بو من  لمتكني الو حت ي

ن ية يف أنواع العقود، و شفا ما ف تني العاملني لفرتة طويةلل تني، وسوية أوضاع معل املؤ تحقاقات أفضل للمؤ قح ا تق نادا . سـ ستوا
ية يعاب ما يربط بذكل من مرصوفات يف الغالف املايل ملزيا توقع ا يذ اجلارية، من ا ية ا نإىل  ت مل تمعل سنف نظمةلت  مل ا

متدة  .2013-2012 ملعا

توى نفقات خالف املوظفني مقارن .12 ثريا  تغري  سـومل  ك شلك ملحوظ مي نفس الفرتة يف العام املايض رمغ أنه ارتفع  بة  ب
تعاقدية مقارنة بعام   اذلي يرجع بدوره إىل ارتفاع مرصوفات 2010لويعزى ذكل ابألساس إىل ارتفاع مرصوفات اخلدمات ا

ياسة اللغات اجلديدة عام يف األسويف املقابل. 2011 سـالرتمجة عقب اعامتد  نح ل، جسل اخنفاض ملحوظ يف تاك ملفار وا
تلكفة، واخنفاض يف مرصوفات 32بنسـبة  يث ا ية من  نظمة من تدابري رفع الفعا ل ابملائة ويرجع ذكل أساسا إىل ما اختذته ا ل حمل

يل  يفمبا يف ذكل(لتشغا ئجار ل تاك يانة املاكتب ستالا يل  والاتصاالتصو يف املرصية، إىل غري ذكللمتثوا تاك ف، وا ل ) ل
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تعاقدية ابملائة ويقابل ذكل 23 بنسـبة يف حتت ابب اخلدمات ا تاك متر  ل الاخنفاض ارتفاع  ل لل مبا يف ذكل مرصوفات (مسـ
تجارية يف املربطة مبقديم اخلدمات ا تاك رش، واتفاقات اخلدمات اخلاصة، وا لاملؤمترات، وا ت ل ل  . ابملائة36بنسـبة ) لن

تعرض اجلدول  .13 وبلغ العدد . 2011 و2010اية  مقارنة بعددمه يف هن2012 يف  تطور عدد املوظفني العاملني8يسـو
ية العادية  هم من املزيا ناإلجاميل للموظفني املموةل وظا يفة ب موظفا، أي 1 193ئف سمربطفزايدة   قدرها 2010 يمقارنة بد

سمرب  2 يري مقارنة بد يابملائة ومل يطرأ تقربا أي  تغ شار إلهيا أعاله2011ي ية ا يريات ا مل سوى ا يلك هتغ وإىل جانب موظفي . لل
هم املؤ تدربني، بلغ العدد اإلجاميل للموظفني املموةل وظا يات، وا تني، اذلين بدأ عددمه يف الازدايد حتضريا  ئفمترات املؤ ملق للجمع

ية العادية  يفة مقارنة بهناية العام1 227نمن املزيا  .طف موظفا، أي بزايدة 

ية  .14 يا رشوعات املموةل من األموال الا طوبلغ عدد العاملني يف ا حت يف مقارنة خشصا 24مل لعام املايض ابطف، أي برتاجع 
رشية  ية العادية ورصد مواردها ا ية يف املزيا شطة جدول أعامل ا لبنظرا إىل إدراج بعض أ ن من ية لتن نفهيا وفقا لويقة الربانمج واملزيا ث

ية  ئنا ية . 2013-2012للث تامئ ناديق الا هم من ا نووصل العدد اإلجاميل للموظفني املموةل وظا سلص فا، أي أنه مل يطرأ  موظ22ئف
سمربعىل ذكل  يري مقارنة بد يأي  يني2011 تغ يف مبعدل موظفني إضا ف وجسل ارتفاع  ننيطف سمرب ث ا نذ د ي   .2010م

(% �������) 	

ا���


�د����	 د����	 ا����ت��� �����
201020112012

ا��	�ا
	� ا���د��

%4%9059539889و����1.


	�ن2.��

%21-%32-��160138109��ت ����أ.

%0%8-���393636د ��� ����ب.

%17-%33-151210�	����نج.

�
������ ��%17-%28-214186155ا�����ع ا��	

%2%11-�564950#�اء ا�	��ر��ن3.

 %0%1,1751,1881,1932ا�����ع ا����

%1200%1011330���&� ا%��$��ات 4.

%16-%32-312521�	�ر'�ن5.

%1%1,2161,2141,2271ا�����ع

ا����و��ت ا������ �� ا���ال ا���	��	�

%47-%81580و���� ا%���و��ت1.


	�ن2.��

--%50-1--��2��ت ����أ.

%0%���58860د ��� ����ب.

�
������ ��%13%78929ا�����ع ا��	

%13-%22-�987#�اء ا�	��ر��ن3.

%23-%��2431240��ع ا����و��ت ا������ �� ا���ال ا���	��	�

�	
ا�$#�د�" ا�!����

%8-%1112110و����1.


	�ن2.��

%0%��45525��ت ����أ.

%33-%���132100د ��� ����ب.

�
������ ��%13-%58740ا�����ع ا��	

%100%�4240#�اء ا�	��ر��ن3.

�	
%0%��20222210��ع ا�$#�د�" ا�!����

%0%1,2601,2671,2731ا�����ع ا�&%

�
ا"�!اد ا����

2012 �	
�� ���'
ا��-ول 8. ا���,��ن ا����%�ن إ�( )��� 

 2010/12 �#
 إ�$ 2012/6

 2011/12 �#
إ�$ 2012/6
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تلكفة يث ا ية من  يذ تدابري رفع الفعا لتقرير مرحيل عن  حل  تنف

يات ادلول  .15 مجعيذكر أن  ية اُ نا ية  ئألعضاء وافقت عىل ويقة الربانمج واملزيا ث ن بذل عىل 2013-2012للث األمانة ت أن 
هود  بلغ "جلا نفقات  مبمن أجل خفض ا يون فرنك سورسي إىل 647,4من(يفرنك سورسي  ماليني 10,2ل ي  يون 637,2مل مل 

ياسة أسفار املوظفني و) يفرنك سورسي ثال  تعلق  تلكفة فامي  يث ا ية من  سـابختاذ تدابري لرفع الفعا ي ل بل م الغري وإدارة أسفار ح
ياسة مد باين و سـا بال مل تدربني وحفالت الا سـتقفوعات أحصاب اتفاقات اخلدمات اخلاصة وأتعاب اخلرباء واحملارضين وبرامج ا مل

سن يف املوظفني من خالل تصممي مؤسيس أ يض تاك ناء املؤمترات و باين واألهجزة واملعدات أ ئجار ا حوا ل ث ختفمل  ".ست

تقد .16 تعراض ا تمن األمانة هذه الفرصة ال لووفقا ذلكل الالزتام،  سـ ية إىل رفع تغ تدابري الرا يذ ا مم احملرز إىل غاية اآلن يف  لنف ت
تلكفة يث ا ية من  لالفعا نوي ألداء الربانمج لعام. حل تقرير ا ية يف ا يل إضا ثات وتفا تقدم حتد سـو ل ص ي لسـ يقدم 2012 ف سـ اذلي 

 .2013لتسـتعرضه ادلول األعضاء يف 

باين  ملإدارة ا

نذ اعامتد ويقة الربانمج واملزي .17 نظمة  ثمعلت ا يةممل نا ية  ئا ث ية من 2013-2012 للن يق الفعا يف هجودها  ل عىل  لتحقث تك
تلكفة ووفورات يف املوارد ليث ا باين واألسفار ونظمي . ح هود مجموعة واسعة من اجملاالت مهنا إدارة ا تواسـهتدفت تكل ا مل جل

سلع واخلدمات، إىل غري ذكل ناء ا لالاجامتعات وا تدابري. قت يل تكل ا لوترد أدانه تفا  .ص

يفُواخت .18 تاك يص ا باين من أجل  ية يف جمال إدارة ا تا تدابري ا لذت ا ل تقل مل ل ل  :ل

�  ر�� ا������� �� ��� ا������ �� ���ل إدارة ا���������ا�

1. ا&����د ا)��اح ا&�%��ر $��#�� إ"����� �� ا�����! 
2. إر�1ء ا)��اح إ��0ء -,�وق �(���� ا������

�8� ا&�4�ام أ��آ� ا���234�� .3

 

ية .19 نا ية  ئواجلدير ابإلشارة أن ويقة الربانمج واملزيا ث ن يني من 2013-2012 للث ئجار طابقني إضا نت اعامتدات ال ف  ست تضم
باين يانة ا ندوق  شاء  ملاملاكتب وإ لص ص نظمة. ن متكن ا تخدام تكل الاعامتدات  ملوبعدم ا  ماليني 4,5 من توفري ما يقارب ستسـ

ية نا ئفرنك سورسي يف ا لث  .ي

سمرب  .20 توزيع املاكتب اليت صدرت يف د ياسة اجلديدة  يونفذت ابلاكمل ا ل لسـ بىن 2010ُ باين، مبا فهيا ا يع ا مل يف  مل مج
ية يف إدارة امل2012اجلديد يف بداية  يق مرونة اك ف، مما أدى إىل  ية ورمبا يفحتق ية احلا نا لاكتب يف ا ئ بةل لث ية ا نا ملق بداية ا ئ لث

نوات القادمة يل يف ا نظمة يف جمال ا شطة ا تطور أ نا  سـأيضا، وذكل ر سج مل ن ب له  .لت

شاءُوأ .21 ندوق نجل إ ية ص  ية احلا نا بدأ يف ا باين اذلي اكن من املقرر أن  ليانة ا ئ ث ي مل تدابري اجلارية لرفع لص لسامهة يف ا للم
تلكفة يث ا ية من  لالفعا شاء ذكل ا. حل يحظى إ نولكن  ية سـ بات املعايري احملا نا  بل، ر بندوق ابالهامتم يف ا ستق تطل ه مبلص ملسـ

شلك الاكيف ويف الوقت  باين القدمية اب ية  تعامل مع الرتماميت ا نظمة من ا لادلوية للقطاع العام، من أجل متكني ا للم ن ل مل لتقل
ناسب تؤدي إىل اسـهت. ملا تامثر عىل الك طاقة أقل سـواجلدير ابملالحظة أن تكل الرتماميت، يف عدد من احلاالت،  سمثرة ال ك

ية بىن املعين ونوع الرتماميت ا سب ا نوات  رش  نمدى فرتات ترتاوح بني مخس و مل ح لتقسـ  .ع

تخزين،  .22 تخدام أماكن ا يد ا لويف إطار تر سـ ئجار أماكن أوقفتشـ نظمة ا ست ا نطقيت مريان وكويلتخزين يفلامل وتقدر . م 
بلغ  ية  نا مبالوفورات يف ا ئ ية يي ألف فرنك سورس38لث  .نمقارنة ابملزيا
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 أسفار املوظفني وأسفار الغري

ية أكرث رصامة فامي خيص األسفار .23 بادئ تو نظمة  جهيوضعت ا تدابري بعد اعامتد ويقة الربانمج . ممل ثوتعززت تكل ا ل
ية للفرتة بات أخرى مهنا2013-2012 نواملزيا  :تي عرب اختاذ املدير العام لرت


	�ل ا����ر �� 
� ��� ا����� ��ا���  ر�� ا������

 ����
1. (�- ا�,�� ��+اآ�  ا��ر( ا�)�'�د% إ�#ا
�� �� ا���"ت ا��� � ��	�وز  
�,� ���1ت، ��2 ���� ���1ت ا��0)/

��
2. (�- ا�,�� �71 أ)'� ا��6ق وأ)��� آ�� إ�#ا

3. ا)�<�ء ا��+اآ� )7- 1>�ة أ%�م 21- 9�1 ا�)- 
� ��ر%8 ا�,��

7 ����"ت ا�	%0 ا�����,>��� �
4. د�� %50 
� ��ل ا?)�
 ا��0

 

تكل  .24 بو  يع موظفي الو بوأخطر  ي مج شأن األسفار ُ تدابري األخرى املربطة هبا عرب تعممي إداري داخيل  تدابري واب با ت ل ل
ية وما يربط هبا من مرصوفات يف بداية  تالر شاركة يف العمل اجلاري خبصوص وعالوة عىل ذكل، . 2012مس نظمة ا ملتواصل ا مل

شرتكة مع رشاكت الطريان للحصول عىل أسعار ورشوط أفضل تعاون مع واكالت األمم ويمت ذكل. ملاملفاوضات ا ل العمل اب
تحدة األخرى يف إطار  شرتكةملا شرتايت ا شطة ا تحدة املعين بأ ملفريق األمم ا مل ن وتقدر الوفورات اليت حققهتا . )CPAG( مل

يون فرنك سورسي يف عام ناهز  بو يف هذا اجملال مبا  يالو مل ي نوي ل (2011 ي تقرير ا سـا شطة لل تحدة املعين بأ نفريق األمم ا مل
شرتكةملا  ).ملشرتايت ا

نظمة من خفض نفقاهتا عىل األسفار .25 نت ا تدابري املذكورة أعاله،  يجة  ملو متكلل ميةب ُصعولنئ . نت  بعض قحتديد 
ها مبا يقارب الوفورات يق، فقد قدر  شلك د بعض املربطة ابألسفار  ُق ب نصف األول 150ت ل ألف فرنك سورسي يف ا ي

يال أ. 2012 من بدو  بلغ  قلورمغ أن ذكل ا ي نظمة عىل األسفار، مفن اجلدير ابذلكر أن تراجع مل نفقه ا بلغ اإلجاميل اذلي  ملمام ا ت مل
نفقات املربطة  تا نوشلك عام، فإىل غاية يويو). 7انظر اجلدول  (2011 مقارنة بعام ّألسفار جيلابل نفقات ، 2012 ب لبلغت ا

نصف األول من  ثات املوظفني يف ا ية عىل  لاإلجام بع بلغييون فرنك سورسيمل 2,7 ما قدره 2012ل يون 15,7 مب مقارنة  مل 
بة ية املرصودة  تخدام املزيا ية، أي ا نا ية ا سـفرنك سورسي املرصود يف مزيا ن سـ ئ ث نن بل  مدة ابملائة من 25 بعد مرور 17,2 ي

تخدم  ية، ولو ا نا سـا ئ بلغ اإلجاميل إىل 25لث ية لوصل ا مل ابملائة من املزيا يون فرنك سورسي3,9ن ي   .مل

تظاهراتتنظمي الاجامتع  لات وا

ية  .26 شلك أكرب بعد اعامتد ويقة الربانمج واملزيا ية  تا تدابري ا تظاهرات، ُعززت ا نظمي الاجامتعات وا تعلق  نفامي  ث ب ل ل ل ل ّي بت
ية ئنا  .2013-2012 للث
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� ا	����� �� ���ل ����� ا������ت وا	���ه�ات�� ��$ا#�� ر�! ا	���	�� �

�1. � ,���وز �$د �'&�� ا	',.' ا	-,� ,+*�ون ا	���ه�ة ا	'ا�$ة �'&��� ا%��

2. ,�.�6 ا���3ر ���دق أر23

3. ,�.�6 أن ��'ن ا	'%�AB �@�*.� (10 <�+�ت �=> ���,�� ا;�� ا	��+$ة، أي 300 3 آ���) و�� 
 <=�<��� ا	�'G'ع �� أE ا	+$ �� ����� ا	����. و,�.�6 إ�$اد �'اC ����-,� (10 <�+�ت 

��,'H	ا ��I�I;ا ��$	ا/E��	ا AB�%! و���	+$ة) ��	ا;�� ا ��,���

4. � ���� أي ��Pت ا�I@.�ل �� إ�Oر أي ا���ع �� ����M�I�# Nء ا	�����ت و�� ��	� ار�.�ط 
ا	+�E #���ه�ة %@���� �����Q دو	� �*'

 N�	��� E#�@� ���I د$+, RSTأ U�.�# '.,'	رك ا�W� ،رج�Y	ا �� ���� ��	ه�ات ا���	ا �	��5. و�� 
N�*�	.�$ ا	ا �Q�$@, ��	.�ت ا����	ا

� �� ا	�����ت (�$ر,$ و���ه$ة ,�G�+	ا �6. ُ,$�! ا	�.�U ا	�+$]د 	.$ل ا���TZ ا	�'�� 	���Wرآ�
ا	���ون #W[ن ا	.�اءات) ��$ ا��T*�ء

� ��$�� ,�ى �$,� ا	.���a` ذ	^ ���I.� أو ,�G�+�	اء وا�.Y	�# �H.���	ت ا��$�'�	ا NT7. ,�.�6 و
 �.=�# �Q��3��Wة #�	�� �B��R ا;ET ��$�� ��'ن �Gور,�. و,�.�6 ا��I��ار �� د�! ����� 

ا	=�� و#$ل ا���TZ ا	�'��.
 

يةتواصلوإضافة إىل ما ذكر أعاله،  .27 تا تدابري ا يذ ا نظمة  ل ا ل ل  :تنفمل

بث  • يديو وا تخدام أكرب خلدمات املؤمترات اب لا ندما ال يرض لفسـ تظاهرات والاجامتعات  ععرب اإلنرتنت يف ا ل
يف  تو تخداهما أيضا يف تدابري ا بو، وا شاركة الو ظذكل جبودة  ل سـ ي  ،)املقابالت(م

يط أفضل لالجامتعات عرب عقد  • تلكفة،الواحد تلو اآلخر جامتعات الاختطو يث ا ية من  للرفع الفعا  حل

يق ل • بو  تفادة الاكمةل من ماكتب الو سـوالا ي ها يف الاجامتعات بطريقة فعاةل للتنسـ نظمة أو  متثيلضامن حضور ا مل
تلكفة يث ا لمن   .ح

نصف األول من  .28 يع املوظفني يف ا تحدثني إىل  ية وأتعاب ا يافة الر شأن ا تعمامين اإلداراين املعدالن  لوأرسل ا مج مل مس لض ب ل
تلكفة2012 عام يث ا ية من  تعمامين ما اختذ من تدابري لرفع الفعا ل وتضمن ا ل حل ُ. 

نظمي 2012نإىل غاية يويو و .29 نفقات املربطة  بت، بلغت ا ت )  الغريوأسفارعثات املوظفني بدون  (الاجامتعاتل
بلغ 1,2 مجموعه ما يون فرنك سورسي مقارنة  مب  ية، ماليني 8,7يمل نا ية ا ئ فرنك سورسي املرصود يف مزيا ث لن تخدام ي سـأي ا

بة ية املرصودة  سـاملزيا تخدم  ابملائة من 25 بعد مرور 13,8 بنن ية، ولو ا نا سـمدة ا ئ بلغ 25لث ية لوصل ا مل ابملائة من املزيا ن
يون فرنك سورسي2,2 اإلجاميل إىل ي   .مل

ياسة اللغات اجلديدة يف  .30 بات الرتمجةزايدة أدى إىل 2011سـوال بد من اإلشارة إىل أن اعامتد  نظرت وقد . طل عدد 
ياس يص واثئق ة ولسـادلول األعضاء يف تكل ا متدت اقرتاح العملتقلأقرت بأن  هل املداوالت، ومن مثة ا ع من شأنه أن  يس

توسط طول واثئق العمل يص  ماألمانة  ياسة . بتقل متدت ادلول األعضاء ا لسـوا هوم أن ذكل ع  لن احلدملفعىل أن يكون من ا
ها األمانة من ادلول بق عىل الواثئق اليت  سرتشد به، وأنه ال  بدأ  يا بل  سلميكون رشطا إلزا م تتم نط يي وفامي خيص . ء األعضاً

يف من بعض اللجان تاد اليت تعد  تلكالواثئق األكرب من ا تاحبملع ية فقط مع ت، أشارت ادلول األعضاء إىل أن  صل بلغاهتا األ
ست ليص تعده األمانة ابللغات ا نص الاكمل بإحدى اللغات األخرى إذا ما أبدت دوةل أو تعد  أن رشط ،تلخ للاألمانة ترمجة 

 .ابحلصول عىل ترمجة إىل تكل اللغةهما مجموعة من ادلول اهامت



WO/PBC/19/9 

11 

 

بة  .31 ياسة اجلديدة، زاد عبء العمل  يجة العامتد ا سـو نسـ بل سة األوىل من 57نت هر ا مخل ابملائة يف األ  مقارنة ابلفرتة 2012ش
ها2011نفسها من  غات ومبا أن عدد املوظفني يف برانمج خدمات املؤمترات والل. جحم، ويرجع ذكل إىل زايدة يف عدد الواثئق و

يعاب عبء العمل اإلضايف ية ال هات خار تعني ابلرضورة  تمل يزد، فقد ا ج سجب  ابملائة من العمل مقارنة 69 إلهيا سـندأو سـ
ها من 45 بنسـبة ية املرتبة عن هذه الزايدة مرتفعة وترتاوح . 2011نفس ابملائة يف الفرتة  يف اإلضا تاك توا ل فل

نواي، وهذا وض 2,0و 1,5 بني سـيون فرنك سورسي  متريمل يه. يسـع ال ميكن أن  تعراض اإلجراءات تواصل، علو نظمة ا سـ ا مل
متدهتا ادلول األعضاء ياسة اليت ا ية ومواءمهتا مع روح ا عواملامرسات ادلا سـ  .لخل

 تدابري أخرى

 اتفاقات اخلدمات اخلاصة

ية .32 تا تدابري ا يذ ا يا  لجيري حا ل ل  :تنفل


	 ا������� � �
��ا�
� ر�� ا�����

��� �������ت ا����ت ا�������� 1. "�! ا�����ت ا�

ية .33 نا ية  ئنت ويقة الربانمج واملزيا ث ن ث ية  2013-2012 للتضم بة للخدمات املقدمة يف إطار اتفاقات لاعامتدات إجام لنسـاب
يون فرنك سورسي24تناهز اخلدمات اخلاصة  ي  ية عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة . مل نفقات اإلجام لوبلغت ا نصف ل ليف ا

ية املرصودة بعد مرور20ي ماليني فرنك سورسي، أي 5 ما قدره 2012 األول من عام ابملائة من مدة  25 ن ابملائة من املزيا
ية، نا ئا تخدم  لث بلغ اإلجاميل إىل25سـولو ا ية لوصل ا مل ابملائة من املزيا واجلدير ابذلكر أن حصة . ي ماليني فرنك سورسي6 ن

ية  يف الرتمجة، والنهممة من مزيا تاك لاتفاقات اخلدمات اخلاصة مربطة  ب شأن الرباءاتسـامي يف إطار نظام  ت تعاون  بمعاهدة ا  ل
نظمة فهيام تعزيز أدوات ونظام مدريد ا يص ما مللذلين واصلت ا ساعدة يف العمل الرتمجي، مما أفىض إىل  تاج اآليل  تقلاإل للم ن

 .تيربط بذكل من نفقات

شرتايتعقود   ملا

تفاوض  .34 بو عىل إعادة ا لانصب اهامتم الو تلفةحولي شرتايت ا خمل عقود ا سلع واخلدماتمل ناقصات ولل   مبإعادة طرح 
باين، . ل عىل أسعار ورشوط أفضل من املوردينبشأهنا من أجل احلصو تعاقدون مجموعة واسعة من اجملاالت مهنا ا ملويغطي ا مل

يا املعلومات، وخدمات الرتمجة، وخدمات األمن، إىل غري ذكل نولو جو شأن عدد من العقود . تك ناقصات  يد طرح  بوأ مع
همة يف عام نظام توفري، ومن ذكل 2012 ملا شأن الرباءاتمعاهدة ال خدمات الرتمجة  بتعاون  رشوع و، ل يات  يص الرب ملترا جم خ

ية يط للموارد املؤ سـنظام ا ستخط يةو، ل يهتا ا بو و تخدمات األمن ملرافق الو لتحي يدة وفعاةل و. بن ناقصات  مفاكنت إعادة طرح ا مل
تلكفة يف أغلب احلاالت،  يث ا لمن  بذوةل بيد أنه يف بعض احلاالت، أدتح هود ا مل ا يجل ية من  حلرفع الفعا تلكفة عرب ل لث ا

شة سوايت تلكفة ا يجة  ية يف املرصوفات  يخفض اخلدمات املطلوبة إىل زايدة صا ملعت ل ت  .نف

بارها عضوا يف ةوعالو .35 بو، اب ت عىل ذكل، قامت الو شرتكةعي شرتايت ا شطة ا تحدة املعين بأ ملفريق األمم ا مل ن بعمل ، مل
يق وفورات ومكثف  رشاءحتقمن أجل  تلكفة عرب ا يث ا ية من  لفعا ل شرتكحل ناقصات . مل ا بو مؤخرا من ا تفادت الو ملوا ي سـ

يب احملموةل ية واحلوا يب ا هرابء ورشاء احلوا شرتكة للزتود اب سا س بلك تفاوضمن املعزتم، 2012ويف . ملكتمل إعادة طرح /ل إعادة ا
ن يا املعلومات، والاتصاالت، واألسفار املا نولو جقصات فامي خيص بعض اخلدمات األخرى املربطة  بتك  ت
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رشيةاملوا لبرد ا
 

ية .36 تا تدابري ا يذ ا يا  لجيري حا ل ل  :تنفل


	 ا������� � �
��ا�
� ر�� ا�����

�
� ا����� �����ر����� �
��� .1
 

يد برانمج تواصل .37 نظمة تر شـ ا تدربني مل ياجات الربانمجملا تدربني يف . حتعىل أساس ا ية عىل ا نفقات اإلجام ملوبلغت ا ل ل
نصف األول من عام بلغ 0,2  ما قدره2012 لا يون فرنك سورسي مقارنة  مب  يون فرنك سورسي املرصود يف 1,1يمل ي  مل

يةمزي نا ية ا ئا ث تجاوز يف أي وقت. 2013-2012 لن تدربني ال  يويرجع ذكل إىل وضع حد للعدد اإلجاميل  تدراب، وهو 30 للم م 
ية توقع يف ويقة الربانمج واملزيا نعدد أقل من العدد األوىل ا ث  .مل

 ]ثهناية الويقة[


