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  تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التكاليف

  من ٕاعداد أالمانة

اسـتعراض للتقدم احملرز يف تنفيذ تدابري  2012عرشة يف سبمترب ُعرض عىل جلنة الرب7مج واملزيانية يف دورهتا التاسعة  .1
  .2012رفع الفعالية من حيث التلكفة املتخذة يف السـتة ٔاشهر أالوىل من سـنة 

وتقدم هذه الوثيقة املسـتجدات بشأن تنفيذ تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة اليت اختذهتا املنظمة حىت هناية الربع  .2
تقريرًا اكمًال عن تنفيذ تدابري رفع الفعالية من  2012/13وسيتضمن تقرير أداء الرب7مج عن الفرتة  .2013أالول من سـنة 

 .2012/13حيث التلكفة يف الثنائية 

ٕان جلنة الرب7مج واملزيانية مدعوة ٕاىل أن  .3
تويص مجعيات اuول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة 

 .علام مبضمون هذه الوثيقة

 zتقرير عن تنفيذ تدابري رفع الفعالية من [ييل ذ
  ]التلكفةحيث 
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 اسـتعراض لتنفيذ تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة اسـتعراض لتنفيذ تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة اسـتعراض لتنفيذ تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة اسـتعراض لتنفيذ تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة 

يُذكر ٔان مجعيات اuول أالعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وافقت عىل وثيقة الرب7مج واملزيانية  .1
ماليني فرنك سويرسي  10,2هود من ٔاجل خفض النفقات مببلغ عىل أن "تبذل أالمانة اجل  2012/13للثنائية 

مليون فرنك سويرسي) �ختاذ تدابري لرفع الفعالية من حيث التلكفة ف�  637,2مليون فرنك سويرسي ٕاىل  647,4(من
اخلاصة يتعلق مثال بسـياسة ٔاسفار املوظفني ؤاسفار الغري وٕادارة املباين وسـياسة مدفوعات أحصاب اتفاقات اخلدمات 

ؤاتعاب اخلرباء واحملارضين وبرامج املتدربني وحفالت £سـتقبال واستئجار املباين وأال�زة واملعدات ٔاثناء املؤمترات وختفيض 
 تاكليف املوظفني من خالل تصممي مؤسيس أحسن."

الوثيقة  كام يُذكر ٔان أالمانة قدمت تقريراً مرحليًا عن تنفيذ تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة يف .2
WO/PBC/19/9  ورة التاسعة عرشة للجنة الرب7مج واملزيانية يف سبمتربuويقدم هذا التقرير 2012املقدمة ٕاىل ا  .

اسـتعراًضا حم́د³ً لتدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة اليت اختذهتا أالمانة منذ وقت ٕاعداد وثيقة الرب7مج واملزيانية 
 .2012/13 للثنائية

دفت تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة اليت نفذهتا أالمانة نطاقًا واسعًا من اºاالت، مما يعكس الزتام وقد اسـهت .3
أالمانة �لسعي احلثيث يف تطبيق مجيع التدابري املمكنة، مبا يف ذz ما جتاوز مهنا التدابري اليت تبنهتا اuول أالعضاء يف 

وقد اÃٔحت هذه التدابري حتقيق نتاجئ مالية ٕاجيابية للسـنة أالوىل من  .2012/13ة للثنائية انيموافقهتا عىل وثيقة الرب7مج واملزي 
 الثنائية، مما عزز سالمة الوضع املايل للمنظمة دون ٕاحداث ٔاي ٔاثر سليب يف تنفيذ الرب7مج والنتاجئ وأالهداف.

من حيث التلكفة حىت Ãرخيه والرتكزي وعالوًة عىل ذz، ٔادى ٕاثبات ٔاسس املقارنة ملا َحتقق من أوجه الفعالية  .4
املتواصل عىل الÏس املزيد من تÍ أالوجه دون التأثري يف تنفيذ الرب7مج ٕاىل ضامن استيعاب الرب7مج واملزيانية 

�ملائة يف املوارد  4,8أيضًا الضغط املتصاعد عىل نفقات خالف املوظفني مضن خفض ٕاجاميل بلغت نسبته  2014/15 للثنائية
 .2014/15قرتح ختصيصها خلالف املوظفني يف الثنائية امل

وتقدم الوثيقة حتديثًا عن تدابري رفع الفعالية بنفس هيلكية التقرير املقدم ٕاىل اuورة التاسعة عرشة للجنة الرب7مج  .5
هتدفة معروضة �لنسـبة وعىل ذz فٕان ٔاوجه الفعالية من حيث التلكفة املسـ عىل £تساق وتيسرياً للمقارنة. واملزيانية حفاظاً 

ٕاىل جماالت ٕادارة املباين ؤاسفار املوظفني وأسفار الغري وتنظمي £جÏعات وأالحداث وتدابري أخرى يف جمال املوارد البرشية 
 واملوارد أالخرى.

رفع  و اÛططة جراء تنفيذ تدابريأ لمكي للخفض يف النفقات احلقيقية ومن اجلدير �ملالحظة أن القياس والتحديد ا .6
نسحب عىل مرًا غري يسري، وال ينطبق ذz عىل الويبو فسحب، بل ي أ حيث التلكفة عىل وجه دقيق يبقى  الكفاءة من

وقد حاولت أالمانة يف أالقسام التالية تقدمي مؤرش لمك الوفورات ؤاوجه الفعالية من حيث التلكفة  منظامت ٔاخرى شبهية هبا.
ما ٔامكن ذz.  غري ٔانه ميكن القول استنادًا ٕاىل أالرقام املتاحة حىت Ãرخيه ٔان اخلفض يف احملققة حىت Ãرخيه يف الثنائية، مىت 

مليون فرنك سويرسي سيتحقق، بل ويرحج ٔان يزيد  10,2مببلغ  2012/13النفقات اæي طالبت به اuول أالعضاء للثنائية 
 اخلفض الفعيل عليه.

 ٕادارة املباينٕادارة املباينٕادارة املباينٕادارة املباين

، فقد اكن WO/PBC/19/9وكام سـبقت إالشارة يف الوثيقة  ين.اجمال ٕادارة املب اهتا يفÃبعت أالمانة ترشـيد سـياس .7
، ٕاىل زéدة املرونة يف 2010من املتوقع أن تؤدي السـياسة اجلديدة لتخصيص املساحات املكتبية، واليت صدرت يف ديسمرب 

ياسة قد ُطبقت �لاكمل يف مباين اكنت هذه السـ  2012ٕادارة املساحات املكتبية، وقد حتقق ذz �لفعل.  وبهناية سـنة 
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مساحة معل ٕاضافية، مما اÃٔح زéدة املرونة يف ٕادارة املساحات املكتبية  26ٕانشاء  2012ونتج عن ذz يف سـنة الويبو اكفة، 
 ر املزيد من املساحات املكتبية.دون اللجوء ٕاىل استئجا

استئجار  2012السابق، ٔاوقفت الويبو يف سـنة ويف ٕاطار ترشـيد اسـتخدام ٔاماكن التخزين، وكام ذكر يف التقرير  .8
ومع  ٔالف فرنك سويرسي. 38 2012/13نية وبلغت الوفورات مقارنة مبزيا التخزين يف منطقيت مريان وكويل. بعض أماكن

 ٔالف 230حدود ذz، يُذكر يف سبيل املقارنة عىل مسـتوى ثنائية اكمë ٔان ٕاهناء عقدي إالجيار هذين ميثل وفورات مجمë يف 
من الوفورات عىل مسـتوى  املسـتوى اهذ 2014/15قرتحة للثنائية وثيقة الرب7مج واملزيانية امل بلورتوقد فرنك سويرسي. 

وستتابع أالمانة �نتظام مراجعة كفاية مساحات التخزين اخلارجية حىت تتناسب مع احتياجات ٔاعامل املنظمة  الثنائية.
 ء استئجار مساحات ختزينية وتوقيت ذz.وسـتعلن يف املسـتقبل عن أي ٕاماكنية ٕالهنا

 ٕاىل خفض وعالوًة عىل ما سـبق، واصلت أالمانة �ودها لتبني تدابري جديدة لرفع الفعالية من حيث التلكفة تريم .9
، حيث استبدلت حلول تكنولوجية 2012وقد بدٔا تنفيذ هذه التدابري يف مبىن بودهناوزن أالول يف £سـهتالك الكهر�يئ. 

ومن التدابري  خفض انبعا³ت املنظمة الكربونية.رتكيبات واملعدات أالصلية، ومن املتوقع أن يؤدي هذا ٔايضًا ٕاىل حديثة �ل
، خفض اسـهتالك الكهر�ء 2013أالخرى، اليت متثل جزءًا ال يتجزٔا من االتفاق املوقع مع موفر الطاقة احمليل يف بداية سـنة 

ملوفر احمليل تدريبات تقنية للموظفني التقنيني املعنيني، عالوًة عىل مساعدة يف واملاء عىل مدى سـنوات عدة، بيñ يقدم ا
التحقق من £متثال لٔالنظمة احمللية املسـنونة مؤخرًا، واليت تفرض قيودًا ٔاكرث رصامة عىل كفاءة £سـهتالك يف املباين. 

. 2015ملائة يف اسـهتالك املاء بهناية سـنة � �10ملائة يف اسـهتالك الكهر�ء و 4وتسـهتدف املنظمة حتقيق خفض بنسـبة 
من احلصول عىل بيا7ت تبني مدى حتقيق أالهداف من عدمه ومدى الوفورات يف  2015تمتكن أالمانة قبل هناية   ولن

 .2016نتون جنيف اعتبارًا من التلكفة، حيث تعمتد هذه أالخرية عىل سعر الطاقة املطبق يف اك

ة، مما ٔادى ٕاىل خفض ميقد رمسيةعىل ٕاعادة تدوير ثالث سـيارات  2012يف سـنة  ووافق جملس مراقبة املمتلاكت .10
جحم ٔاسطول مركبات املنظمة. وهذا يÏىش ٔايضًا مع اسرتاتيجية الويبو الرامية ٕاىل اخلفض التدرجيي يف ٔاسطول مركباهتا 

ضعت الوظائف املتعلقة بنقل املوظفني واستبدال مركبات مراعية للبيئة �ملركبات املسـتخدمة حاليًا. وٕاضافًة ٕاىل ذz، خ
 مما ٔاÃح ٕاعادة توزيع املوارد. والوفود/الزائرين للمراجعة عىل حنٍو ٔادى ٕاىل خفض يف املوارد املطلوبة

 ٔاسفار املوظفني وأسفار الغرئاسفار املوظفني وأسفار الغرئاسفار املوظفني وأسفار الغرئاسفار املوظفني وأسفار الغري

 تناولت �لوصف التدابري التالية لرفع الفعالية من حيث التلكفة: WO/PBC/19/9يُذكر ٔان الوثيقة  .11

لزام �لسفر عىل اuرجة السـياحية ٔالي رحë مدهتا تسع ساعات ٔاو أقل مبا يف ذz ساعات التوقف االٕ   (ٔا)
 املرحيل؛

 إاللزام خبطوط السري أالقرص وأالوفر؛و   (ب)

 رشاء التذاكر قبل Ãرخي املغادرة مبا ال يقل عن عرشة اéٔم معل كحد ٔادىن؛و  (ج)

 يف حا� رحالت الطريان الليلية. ملائة� 50حساب بدالت إالقامة اليومية بنسـبة و   (د)

خفض بدالت و " 2"اعات التسع عىل اuرجة السـياحية " تطبيق ٔاسفار الس1وقد ُقدرت الوفورات احملققة من " .12
ٔالف فرنك سويرسي يف  600ٕاطا� الفرتة بني جحز التذاكر وموعد السفر مببلغ و " 3"اليومية لرحالت الطريان الليلية إالقامة 
الغري وطلبات  كام حتققت مكتسـبات أخرى للفعالية اuاخلية يف جماالت مثل خفض زمن معاجلة تأشريات .2012سـنة 

 أالحداث وأالسفار.
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وتواصل املنظمة مشاركهتا يف املفاوضات املشرتكة مع رشاكت الطريان �لتعاون مع واكالت أالمم املتحدة أالخرى يف  .13
ار ورشوط ٔافضل من رشاكت ) للحصول عىل ٔاسعCPAGشرتéت املشرتكة (ٕاطار فريق أالمم املتحدة املعين بأنشطة امل 

(تقرير  2012ٔالف فرنك سويرسي يف عام  880وتقدر الوفورات اليت حققهتا الويبو يف هذا اºال مبا يناهز  الطريان.
 .لفريق أالمم املتحدة املعين بأنشطة املشرتéت املشرتكة) 2012 عام

، تواصل املنظمة �ودها يف سبيل 2014/15وثيقة الرب7مج واملزيانية املقرتحة للثنائية وكام سـبق البيان ٔايضًا يف  .14
حتقيق املزيد من ٔاوجه الفعالية من حيث التلكفة يف جمال أالسفار، حيث ٔاطلقت مؤخراً مبادرة ٕالدخال أداة للحجز 

الطريان من ٔاجل احلصول عىل ٔاسعار ٔافضل  إاللكرتوين عرب إالنرتنت هبدف تعديل ٕاجراءات أالعامل احلالية لرشاء تذاكر
للتذاكر بفارق معترب نتيجة للحجز املبكر. وتقدر املنافع املتوقعة، واليت وضعت لها ٔاسس املقارنة يف وثيقة الرب7مج واملزيانية 

 �ملائة من تاكليف أالسفار، ويه تتألف من التايل: 10-8، بنحٍو من 2014/15املقرتحة للثنائية 

يف ٔاسعار تذاكر الطريان، مبعىن المتكن من الوصول ٕاىل ٔاسعار درجات جحز ٔارخص نتيجة لتقليل وفورات   )أ  (
 الوقت بني اختيار/جحز الطائرات ورشاء التذاكر؛

 وفورات يف رسوم معامالت واكالت أالسفار؛و   )ب (

 تبسـيط ٕاجراءات داخلية خمتلفة، مما يؤدي ٕاىل املزيد من ٔاوجه الفعالية. و   )ج (

 وأالحداثوأالحداثوأالحداثوأالحداثتنظمي £جÏعات تنظمي £جÏعات تنظمي £جÏعات تنظمي £جÏعات 

جمال تنظمي £جÏعات واصلت املنظمة أيضًا الرتكزي عىل حتسني الفعالية وحتقيق الوفورات من حيث التلكفة يف  .15
�لوصف تقييد عدد حارضي أي حدث معني  WO/PBC/19/9وتضمنت التدابري املتخذة اليت تتناولها الوثيقة  وأالحداث.

ٔارخص وتقييد حفالت £سـتقبال املقامة يف جنيف، عالوة عىل تقييد  من املوظفني وتوجهيات بشان الزنول يف فنادق
ٔاقىص مسامهة للويبو يف أالحداث املقامة خارج البالد وخفض أالتعاب املدفوعة للمتحدثني واحملارضين والتوسع يف اسـتخدام 

ت)، عالوًة عىل اسـتخدام ماكتب املؤمترات �لفيديو والبث عرب إالنرتنت لٔالحداث و£جÏعات ؤانشطة التوظيف (املقابال
 الويبو اخلارجية مبسـتوى ٔاعىل من اجلودة ومن الرتكزي لمتثيل املنظمة يف £جÏعات بشلك فعال من حيث التلكفة.

وبيñ واصلت أالمانة بذل �ود يف سبيل احلد من جحم الو³ئق من خالل تدابري ترشـيد ورقابة، ٔادى تنفيذ سـياسة  .16
ٕاىل زéدة التاكليف بقدر مل خيفف منه ٕاىل حٍد ما  2011ات اليت اعمتدهتا اuول أالعضاء يف مجعيات الويبو اخلاصة �للغ

التدابري املتخذة لرفع الفعالية من حيث التلكفة. وعوجل محل العمل إالضايف أساسًا �عÏد منوذج ٔاعامل يزيد £عÏد عىل  ٕاال
تقرير مرحيل عن تنفيذ سـياسة الويبو للغات (الوثيقة ويضم  دات اخلارجية عىل خدمات الرتمجة.التعاق

WO/PBC/21/15.وتنظر فيه zول أالعضاء علامً بذuمزيداً من التفاصيل ٕالحاطة ا ( 

 تدابري أخرىتدابري أخرىتدابري أخرىتدابري أخرى

 تاكليف املوظفني
ة احلالية نفقات خالف املوظفني. اسـهتدفت معظم التدابري املتخذة يف سبيل احلد من التاكليف عىل مدى الثنائي .17
طاق تدابري احلد من التاكليف املتعلقة �ملوظفني حمدود، ومع ذz مفن املتوقع ٔان يؤدي ترشـيد بر7مج التدريب ومعلية ون

وقد اسـهتدفت هذه العملية أالخرية حتقيق £سـتخدام  احلالية ٕاىل حتقيق بعض الوفورات.التصممي التنظميي املنفذة يف الثنائية 
. ويتضمن التقرير املرحيل 2014/15نتاجئها أيضًا يف وثيقة الرب7مج واملزيانية املقرتحة للثنائية  أالمثل للموارد البرشية ؤادرجت

 ).WO/CC/6/71بشأن املوارد البرشية فقرة عن هذه املبادرة اليت مشلت املنظمة بأمكلها (الوثيقة 
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 اتفاقات اخلدمات اخلاصة

اعÏدات ٕاجاملية �لنسـبة للخدمات املقدمة يف ٕاطار اتفاقات  2012/13تضمنت وثيقة الرب7مج واملزيانية للثنائية  .18
بشأن تدابري رفع الفعالية من  2012مليون فرنك سويرسي. وكام ٔاشري يف التقرير املرحيل لسـنة  24اخلدمات اخلاصة تناهز 

� يف ٕاطار نظام حيث التلكفة، فٕان حصة �مة من مزيانية اتفاقات اخلدمات اخلاصة مرتبطة بتاكليف الرتمجة، وال سـ
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد. وتواصل املنظمة تعزيز ٔادوات إالنتاجية االٓلية اÛتلفة للمساعدة يف ٔاعامل 

 يص النفقات يف هذا اºال ٔايضًا.الرتمجة، مما ٔافىض ٕاىل تقل 

مت للمدققني معلومات تتعلق  ،2013ويف سـياق معلية تدقيق �رشها املدقق اخلار� للمنظمة يف ٔاوائل سـنة  .19 ُقّدِ
وأوىص املدقق اخلار� بعد التدقيق أن "تضع  ذت بشأن اتفاقات اخلدمات اخلاصة.بتدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة اخت

ه مع مالحظة ٔان ،"فقات عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصةالويبو اسرتاتيجية ذات كفاءة وفعالية من حيث التلكفة ف� يتعلق �لن
من املمكن أن تكون العنارص الرئيسـية لتÍ £سرتاتيجية حتديد أطراف اتفاقات اخلدمات اخلاصة عىل ٔاسس تنافسـية 

وٕاصدار املسؤول عن الرب7مج ٕافادة خبلو التلكيف من وظائف معهود هبا ٔاو ينوى العهد هبا ٕاىل موظفني عاديني يف 
وصيات، مع مالحظة أن قدرًا معتربًا من العمل قد أجنز يف سبيل املايض/املسـتقبل القريب. وقبلت ٕادارة الويبو الت

اسـتعراض إالجراءات املتعلقة �لتعاقد عىل خدمات مقدمة مبقتىض هذه اخلدمات التعاقدية الفردية ومراجعهتا، ويف سبيل 
 تعزيز التحقق واملوازنة والرقابة، مع تبسـيط إالجراءات ذات الصë يف نفس الوقت. 

 éتعقود املشرت

يسـمتر انتفاع الويبو، �عتبارها عضوا يف فريق أالمم املتحدة املعين بأنشطة املشرتéت املشرتكة، من مناقصات الفريق  .20
املشرتكة يف جماالت مثل إالمداد �لكهر�ء وأالسعار اÛفضة من رشاكت الطريان ورشاء معدات تكنولوجيا املعلومات مثل 

خدمات واكالت أالسفار مو� واستئجار آالت الشـباكت متعددة الوظائف والتعاقد عىل احلواسيب املكتبية واحلواسيب احمل
 .z2012مليون فرنك سويرسي لسـنة  1,1وتقدر الوفورات يف اخلدمات اليت تعاقدت علهيا الويبو مبا يناهز وغري ذ ،

وفورات جتنب التاكليف املتعلقة  وهذا املبلغ خالف تجنبة اæي نرشه الفريق املذكور.وذz حسب تقرير التاكليف امل 
 ٔالف فرنك سويرسي). 880الوثيقة ( �ٔالسفار اليت قدرها الفريق، واليت ذكرت آنفًا يف هذه

وتواصل الويبو الرتكزي عىل ٕاعادة التفاوض بشأن عقود املشرتéت اÛتلفة للسلع واخلدمات وٕ�عادة طرح مناقصات  .21
وتشمل هذه العقود مجموعة واسعة من اºاالت مهنا  فضل من املوردين. ٔاسعار ورشوط أ بشأهنا من ٔاجل احلصول عىل

وأعيد طرح مناقصات بشأن عدد من  مجة، وخدمات أالمن، ٕاىل غري ذz.املباين، وتكنولوجيا املعلومات، وخدمات الرت 
ت، وتراخيص الربجميات ، ومن ذz توفري خدمات الرتمجة لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءا2012العقود املهمة يف عام 

وبيñ اكنت معليات ٕاعادة رافق الويبو وبنيهتا التحتية. ملرشوع نظام التخطيط للموارد املؤسسـية، وتوفري خدمات أالمن مل
لرضورة كذz يف مجيع طرح املناقصات 7فعة وفعا� من حيث التلكفة يف معظم احلاالت، يُذكر ٔان النتيجة ليست �

ثë عىل ذz عقد توفري خدمات أالمن، حيث تسـببت الزéدات يف تاكليف الوحدات ضغطًا تصاعدéً ومن أالم إالجراءات. 
وقد ٔاسهمت اجلهود اليت بذلهتا املنظمة يف سبيل مراجعة احتياجاهتا املتعلقة بتغيري البنية  ًا عىل التلكفة إالجاملية للعقد.معترب 

 ب تأميهنا) يف احلد من تÍ الزéدات مبسـتوéت معقو�.التحتية للويبو (مثل خفض عدد نقاط النفاذ املطلو 

كام تواصل املنظمة حتسني ٕاجراءات املشرتéت uهيا حتقيقًا ملسـتوًى ٔافضل من الفعالية. ويف هذا الصدد، بسطت  .22
ض ية غري الرضورية وخفاملنظمة ٕاجراءات املشرتéت ذات القمية املنخفضة عىل حنو ٔاÃح التخلص من اخلطوات إالدار 

 . 2013وقد بدأ تطبيق هذه إالجراءات اجلديدة يف ٔاوائل سـنة التاكليف. 
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    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

حرز تقدم معترب يف توفري البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعمليات متعاقد علهيا خارجيًا بشلك ا'  .23
 اسرتاتيجي لضامن مسـتوéت عالية من اخلدمة والفعالية من حيث التلكفة. 

التعريف ٕاىل حتقيق نتاجئ وأدى التوسع يف تطبيق أالسعار الثابتة املقرتن مبؤرشات أداء وٕاطار أداء مسـهتدفة وواحضة  .24
 ٕاجيابية يف الفعالية من حيث التلكفة.

) ICCوحتسن تنفيذ اخلدمات بشلك معترب من خالل التعاقد خارجيًا عىل اخلدمات مع مركز احلوسـبة اuويل ( .25
éدات معتربة يف اæي ٔاحيل ٕاليه كذz عدد من عقود الصيانة. وظلت التاكليف السـنوية مسـتقرة نسبيًا، مع ز

 اخلدمات. تنفيذ

واسـتجابة للحاجة ٕاىل رفع مسـتوى ٕاÃحة خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومرونهتا، ٔاجري حتول جذري  .26
خادم افرتايض جديد مدخل يف اخلدمة سـنوéً منذ بداية  100حنو اسـتخدام تكنولوجيا المتثيل £فرتايض للخوادم حبوايل 

أالعىل من قابلية إالدارة واملرونة يف هذا الهنج وفورات يف التاكليف تقدر الثنائية احلالية. ونتج عن املسـتوى 
 ي سـنوéً نظرًا لتجنب التاكليف.فرنك سويرس  150 000  حبوايل

ويزتايد اللجوء ٕاىل التعاقد اخلار� اuويل �عتباره منوذجًا معيارéً مجليع عقود التطوير الكبرية يف جمال تكنولوجيا  .27
 ؤدي ٕاىل توظيف املوارد املتاحة مبزيٍد من الفعالية.املعلومات، مما ي

وتتوقع الويبو حتقيق وفورات معتربة من معلية ٕاعادة التفاوض بشأن عقد اخلدمات املتنقë، حيث يُتوقع اخنفاض  .28
 فرنك سويرسي. 200  000فرنك سويرسي،  مبا يصل ٕاىل  550  000ٕاجاميل النفقات السـنوية، اليت تبلغ حوايل 

التفاوض بشأن عقود خدمات الطباعة الشـبكية ؤابرم اتفاق جديد مع املورد نتجت عنه وفورات معتربة يف وقد أعيد  .29
فرنك  200 000فرنك سويرسي، ٕاىل  300 000التلكفة، حيث اخنفضت التلكفة السـنوية، اليت اكنت تبلغ حوايل 

 سويرسي تقريبًا.

أدت تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة بشأهنا  صندوق 3 000ويبلغ عدد صناديق الربيد العامë يف الويبو حوايل  .30
 فرنك سويرسي تقريباً. 100  000ٕاىل خفض تاكليف التشغيل بوفورات سـنوية بلغت 

ختصيص حاسوب محمول احملمول كسطح مكتيب"، حيث ُخيري املسـتخدمون مبوجهبا بني "ظمة سـياسة وطبقت املن .31
 فرنك سويرسي. 50  000السـنوية  ويتوقع ٔان تبلغ الوفورات سطح مكتيب.  ٔاو

    خدمة ٕارسال الربيدخدمة ٕارسال الربيدخدمة ٕارسال الربيدخدمة ٕارسال الربيد

واصلت وحدة ٕارسال الربيد، مدفوعة بعزم الويبو عىل رفع مسـتوى تدابري حتقيق الفعالية، التفاوض بشأن الرسوم  .32
فة مليون رسا� بتلك 1,8التعريفية مع الرشاكء اخلارجيني سعيًا يف خفض ٔاسعار اخلدمات الربيدية. وقد سلمت وحدة الربيد 

 مليون فرنك سويرسي يف السـنة السابقة. 2,5مليون رسا� بتلكفة ٕاجاملية  1,7مليون فرنك سويرسي مقابل  2,2ٕاجاملية 

    ٕاجراءات العمل وثقافة إالنفاقٕاجراءات العمل وثقافة إالنفاقٕاجراءات العمل وثقافة إالنفاقٕاجراءات العمل وثقافة إالنفاق

ٕاطالق املنظمة مجموعة من مبادرات إالصالح واسـتكاملها يف ٕاطار بر7جمها للتقومي £سرتاتيجي.  2012شهدت سـنة  .33
7مج تركزيًا جديدًا عىل ثقافة املنظمة وقميها مبزيٍد من الوزن والتشديد عىل £رتقاء �لفعالية يف ٕاجراءات وقد ٔانشأ الرب
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ٕاىل مرحë "حتسني مسـمتر" من ٔاجل احلفاظ  2013أالعامل والهيلكيات وتوظيف املوارد. وانتقلت املنظمة اعتبارًا من سـنة 
 ت1رها.لتقومي £سرتاتيجي واس عىل ٕاجنازات بر7مج ا

، مدعومًة بأداة ختطيط معل من اجليل أالول ٔافرزها 2013و 2012وتركزت معليات خطط العمل السـنوية لسنيت  .34
ٔاوجه  مرشوع ٕادارة أالداء املؤسيس يف نظام التخطيط للموارد املؤسسـية، عىل احلد من حاالت التداخل بني الربامج ورفع

 الفعالية من حيث التلكفة.

تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسسـية من متكني املنظمة من توحيد إالجراءات وكشف النقاب وسيسـمتر ما يسببه  .35
عن ٔاوجه الفعالية غري املسـتغë وخفض التاكليف وهتيئة رؤية واحضة للمديرين تعيهنم عىل اختاذ قرارات مسـتنرية.  وسـيؤدي 

، ٕاىل ٔامتتة الكثري من املهام إالدارية 2013ها يف أكتوبر للموارد البرشية، املتوقع ٕاطالق تشغيل  PeopleSoftاسـتخدام وحدة 
 وتعزيز ٕانتاجية القوة العامë. ذات الصë �ملوارد البرشية وسـيعني عىل خفض التاكليف إالدارية للموارد البرشية

    مكتسـبات الفعالية يف ٕاطار أنظمة التسجيل اuويل (معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي)مكتسـبات الفعالية يف ٕاطار أنظمة التسجيل اuويل (معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي)مكتسـبات الفعالية يف ٕاطار أنظمة التسجيل اuويل (معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي)مكتسـبات الفعالية يف ٕاطار أنظمة التسجيل اuويل (معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي)

مغ من المنو املعترب احملقق يف مسـتوéت أالنشطة يف ٕاطار ٔانظمة املنظمة للتسجيل اuويل، فقد جنحت املنظمة يف �لر .36
وقد اكن ملبادرات  ية من حيث التلكفة يف نفس الوقت.تنفيذ خدمات ذات جودة ملسـتخدمهيا مع حتسني إالنتاجية والفعال 

أدت ٕاىل زéدة مسـتوى أالمتتة دور �م يف حتقيق حتسينات يف إالنتاجية  متنوعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 والفعالية من حيث التلكفة. 

 نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 8,9عاجلت معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات عددًا من طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات زاد بنسـبة  .37
ؤادى هذا ٕاىل ف، خاصة التاكليف غري املبارشة. ، ف� اخنفض ٕاجاميل التاكلي2011مقارنة بسـنة  2012يف سـنة  �ملائة

لتصل  2011ملائة مقارنة بسـنة � 9اخنفاض معدل تلكفة معاجلة الطلبات املنشورة بناء عىل املعاهدة املذكورة بنسـبة 
�ملائة مقارنًة  10بنسـية  2012إالجراءات الشلكية يف وارتفعت ٕانتاجية حفص فرناك سويرسé للطلب.  680 ٕاىل

وُحتسب ن املوظفني. ، وذz يف أالساس بسبب أالمتتة اليت اÃٔحت معاجلة مك ٔاكرب من ٔاعباء العمل بعدد ٔاقل م2011 بسـنة
 فني.ن بشأن الرباءات وعدد املوظٕانتاجية إالجراءات الشلكية كنسـبة بني عدد املنشورات مبقتىض معاهدة التعاو 

، ويه تبلغ يف الوقت الراهن نسـبة 2012واسـمترت الزéدة يف حصة أساليب إاليداع إاللكرتوين الاكمل يف سـنة  .38
ويواصل املكتب اuويل تعزيز التبادل إاللكرتوين للو³ئق والبيا7ت بني املكتب يداعات. ملائة من مجموع االٕ � 90تزيد عىل 

 92اuويل واملاكتب أالخرى، حيث وصلت نسـبة الو³ئق اليت اسـتلمها املكتب اuويل ٕالكرتونيًا من املاكتب أالخرى ٕاىل 
) ونظام EDIم تبادل البيا7ت إاللكرتونية (ملائة. وأدت الزéدات يف اÛاطبات إاللكرتونية مع مودعي الطلبات عرب نظا�

) والربيد إاللكرتوين ٕاىل خفض يف تاكليف الربيد وتاكليف ePCTإالجراءات إاللكرتونية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات (
 إالمدادات واملواد وتاكليف االتصاالت. 

املادي للملفات املتعلقة مبعاهدة التعاون ونتج عن معلية ٕاعادة التفاوض بشأن العقد املربم مع وكيل خار� للحفظ  .39
فرنك سويرسي  37 500ٕاىل  217 000بشأن الرباءات ونقلها ٕاىل مساحات ختزينية ٕاىل خفض معترب يف التاكليف من 

.éًاخلية. ومن املتوقع  سـنوuوحتقق هذا من خالل تقليل كبري يف عدد مداخالت املتعهد وٕاعادة تنظمي مساحات التخزين ا
مزيد من الوفورات يف املسـتقبل نتيجًة للخطط احلالية الرامية ٕاىل £ضطالع �ملسح الضويئ للملفات القدمية حتقيق 

 مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات. للطلبات املتعلقة



WO/PBC/21/19 

8 

 

 نظام مدريد

عداد املزتايدة زادت دائرة معليات مدريد من الرتكزي عىل رفع فعاليهتا وكفاءهتا اللكية وحتسني قدرهتا عىل معاجلة االٔ  .40
 من التسجيالت وعىل تقدمي خدمات ذات جودة للمسـتخدمني.

ونتج املكسب الرئييس احملقق يف معليات مدريد عن ٔامتتة ٕاجراءات خمتلفة، ٔامهها يف جمال خدمات الرتمجة. وبلغ  .41
ة الوحدة للك طلب �ملائة و£خنفاض يف تلكف 7نسـبة  2012و 2011£خنفاض يف تلكفة إالنتاج إالجاملية بني سنيت 

 �ملائة، �لرمغ من الزéدة اللكية يف محل العمل. 9,4نسـبة 

ومع الزéدة يف اÛاطبات إاللكرتونية والتغيريات اليت ٔادخلت عىل سـياسة الرسائل الربيدية ونظام النرش، ٔاصبحت  .42
لغت نسـبة الطلبات اuولية ، ب2012معليات مدريد ٔاكرث فعالية واÃٔحت خفض التاكليف يف هذه اºاالت. ويف سـنة 

�ملائة.  وجتهتد املنظمة يف زéدة هذا املعدل،  �65ملائة ونسـبة الو³ئق من مجيع أالنواع الواردة ٕالكرتونيًا  46الواردة ٕالكرتونيًا 
 مما من شأنه تسهيل املزيد من الزéدات يف مسـتوéت املعاجلة إاللكرتونية املؤمتتة.

نتشار خمصص لها حصة معتربة من املزيانية إالجاملية لنظام مدريد، فقد اُختذت تدابري ومبا أن ٔانشطة الرتوجي و£ .43
حمددة خلفض تاكليف أالسفار والتلكفة إالجاملية لٔالحداث غري احمللية عن طريق الرتكزي عىل أالسفار منخفضة التلكفة واحلد 

وعالوًة عىل ذz، ٔاضفيت عىل التضافرات بني  جيني.�خلرباء £ستشاريني اخلار من املشاركة يف أالحداث و£سـتعانة 
ٔانشطة نظايم مدريد والهاي حتسينات ٔادت ٕاىل قيام زمالء من جسل الهاي يف بعض البعثات بتقدمي عروض عن نظام 

 مدريد كذz والعكس �لعكس.

44. Ûاطبات إاللكرتونية ومزيد من وسـتوىل يف الثنائية التالية ٔاولوية لالسـتخدام املزتايد ٔالدوات تكنولوجيا املعلومات وا
أالمتتة لٕالجراءات يف جمال العمليات. وهذه يه اºاالت اليت ميكن توقع ٔاعظم مكتسـبات مهنا من حيث زéدة إالنتاجية 

 والفعالية من حيث التلكفة. 

 نظام الهاي

م الهاي. واكن من ذz بذلت �ود يف سبيل زéدة فعالية ٔانشطة الرتوجي و£نتشار وحتقيق وفورات يف ٕاطار نظا .45
توظيف التضافرات بني نظايم مدريد والهاي كام سـبقت إالشارة. وٕاضافًة ٕاىل ذz، ٔابرم عقد استشارة مع خبري استشاري 

نضامم ٕاىل نظايم مدريد خار� يف منطقة رابطة ٔامم جنوب رشيق آسـيا يعد مبوجبه بر7مج ٔانشطة للتعامل مع حاالت £
جمال أالمور املتعلقة مة من توظيفها ٔالدوات املؤمترات �لفيديو مىت ما أمكن ذz، خاصة يف وقد وسعت املنظوالهاي. 
واكن من تدابري رفع الفعالية من حيث التلكفة أالخرى املتخذة ف� يتعلق �لبعثات والندوات خفض الو³ئق  �النضامم.

 النقا� للبيا7ت. USBزين الورقية واسـتخدام ٔا�زة وٕامدادات ٕالكرتونية خمتلفة مثل وحدات خت

، عوامل وقاية ديناميكية تتيح للمودعني 2013وتتضمن ٔاداة إاليداع إاللكرتوين اجلديدة، اليت ٔاطلقت يف يونيو  .46
، مثلت 2013جتنب أالخطاء الشلكية، مما يشجع عىل زéدة معدل ٕايداع الطلبات ٕالكرتونيًا. وحسب الوضع يف يونيو 

وٕاضافًة ٕاىل ذz، ستسـتحدث  .�2012ملائة يف  85ارنًة بنسـبة ملائة من ٕاجاميل عدد الطلبات، مق� 92الطلبات إاللكرتونية 
ومن املتوقع ٔان جترى مجيع اÛاطبات بني ملزيد من الوا�ات إاللكرتونية. ٕادارة حافظة مدريد املزمع اسـتخدا�ا ا

ريد. وينتج عن هذه املبادرات خفض منتظم يف عدد املودع/صاحب احلق/املمثل واملكتب اuويل من خالل ٕادارة حافظة مد
 الطلبات الورقية وحتقيق وفورات يف تاكليف الربيد.
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ومن املتوقع ٔان تسفر اجلهود اجلارية يف ٕاعادة تصممي إالجراءات عن فرص لزéدة عدد إالجراءات املؤمتتة. وقد ح́ول  .47
عاهدة التعاون بشأن الرباءات، طباعة اÛاطبات الورقية قطاع العالمات والرسوم والñذج، جنبًا ٕاىل جنب مع نظام م

 الصادرة عن نظايم مدريد والهاي وٕارسالها ٕاىل مرفق الطباعة املركزي يف الويبو.

  [هناية الوثيقة]

 


