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بنية البرنامج 
 

الجزء األول :  السياسة والتوجيه واالدارة 
 

يبيـن الجـزء األول مـن مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة الســـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ التدابــير  -٤١
ــهيئات المؤسسـة للـدول األعضـاء باعتبارهـا الـهيئات العليـا التـي تضـع سياسـات  المحددة المتخذة لدعم ال
المنظمـة ولتعزيـز االدارة التنفيذيـة ووظـائف المستشـار القـانوني وتحديـث اجـراءات التخطيـــط ووضــع 

الميزانية والمراقبة المالية . وتحقيقا لتلك األهداف ، تم جمع البرامج الرئيسية التالية تحت لواء واحد : 
 

الهيئات المؤسسة للدول األعضاء  البرنامج األول  -
التوجيه واالدارة التنفيذية  البرنامج ٢     -

المستشار القانوني  البرنامج ٣     -
التخطيط ووضع الميزانية والمراقبة  البرنامج ٤     -

 
وال تكتفي البنية الجديدة المذآورة أعــاله بتوضيـح اسـتقالل هيئـات الـدول األعضـاء فـي وضـع  -٤٢
سياساتها وتحديد آل المسؤوليات المتعلقة باالدارة التنفيذية والمسندة الى المدير العام وطاقمه المباشر ، بل 
ــتراتيجي وتنفيـذ السياسـات واالدارة  تبين أيضا الترابط المنتظم والتنسيق الداخلي بين عملية التخطيط االس

المالية . 
 

ويرآز البرنامج الرئيسي األول على مسؤوليات الجمعية العامة وسائر هيئــات الـدول األعضـاء  -٤٣
في مجال وضع السياســات وينفـذ اتفاقـات أغسـطس/آب ٢٠٠٠ التـي انتـهى اليـها الفريـق العـامل المعنـي 
باالصالح الدستوري ويخصص الموارد الجتماعات مختلف الهيئات في ســنتي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ويشـمل 
خططا تراعي احتمال انشاء ثالث جمعيات جديدة للدول األعضاء عقب دخول معـاهدة الويبـو بشـأن حـق 

المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي ومعاهدة قانون البراءات حيز التنفيذ . 
 

ــي ٢ الـذي يضـم  وتم تعزيز مهمات التوجيه واالدارة التنفيذية في المنظمة تحت البرنامج الرئيس -٤٤
ــارية المعنيـة  مكتب المدير العام والمستشار الخاص واللجنة االستشارية المعنية بالسياسات واللجنة االستش
بقطاع األعمال والمراقبة الداخلية . والغرض من ذلك تمكين المدير العام من االستفادة الى أقصى حــد مـن 
الوظائف االستشارية التي يقوم بها مكتب المستشــار الخـاص واللجنتـان االستشـاريتان المذآورتـان أعـاله 
وزيادة فعالية آليات التقييم ومراجعة الحسابات ونظــام المراقبـة الداخليـة وتحسـين عمليـات تنفيـذ الـبرامج 

واتخاذ القرارات اليومية . 
 

ــى الشـؤون  ويعيد البرنامج الرئيسي ٣ تحديد أولويات مكتب المستشار الخاص التي ستنصب عل -٤٥
ــب  القانونية والدستورية ومراجعة العقود واسداء النصح والمشورة بشأنها على ضوء تزايد التزامات المكت
الدولي التعاقدية والقانونية بسرعة وحاجة المدير العام المستمرة الى المشورة القانونية على نطاق واسع . 

 
ويقـوم البرنـامج الرئيسـي ٤ علـى منـــهج جديــد لتحديــد نطــاق العمــل والنــهوض بــالتخطيط  -٤٦
االستراتيجي والمحيط الالزم لتنفيذ السياسات ووضع اطار أوسع لتمكين مكتــب المراقـب وقسـم الميزانيـة 
مـن العمـل بفعاليـة لدعـم تنفيـذ الـبرامج وتسـهيله . والغـرض مـن ذلـك تحسـين التنســـيق بيــن التخطيــط 
ــؤولين  االستراتيجي للبرامج وتخصيص الموارد واالدارة المالية األمر الذي من شأنه أن يمكن بدوره المس
ــهج الجديـد أيضـا الـتزام  عن البرامج من مباشرة أنشطتهم اليومية في مجال تنفيذ البرامج . ويبين ذلك المن
المكتب الدولي باستعمال أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتحسين اتصاالته الداخليــة والتخطيـط االسـتراتيجي 

وتخصيص الموارد والمراقبة المالية .  
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ــن مشـروع البرنـامج والميزانيـة  ومن المرتقب أن توفر البنية الجديدة المتبعة في الجزء األول م -٤٧
ظروف عمل حديثـة تشـجع علـى توزيـع المسـؤوليات وتحميـل المسـؤولين عـن الـبرامج مسـؤولية تنفيـذ 
ــن التخطيـط االسـتراتيجي وتخصيـص  برامجهم خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ مع تعزيز الروابط بي
الموارد والمراقبة الداخلية واالدارة المالية . ومن المرتقب أن يؤدي ذلك أيضا الى آلية مرنة وفعالة لوضع 
السياسات تستجيب الحتياجات المدير العام وتدعمه في وقت تشهد فيه المنظمة اتساعا سريعا في مهماتها . 

 
 
 
 
 
 
 


