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البرنامج الرئيسي ١٤ 
 

أآاديمية الويبو العالمية 
 
 

التعليم عن بعد ومخاطبة الجماهير  ١٤-١
التدريب المهني  ١٤-٢
وضع السياسات  ١٤-٣

 
 

ملخص 
 

تم انشاء أآاديمية الويبو العالمية في مارس/آذار ١٩٩٨ آرد مباشر على الطلبات الــواردة مـن الـدول األعضـاء  -٢١٥
للحصول على المساعدة في اآتساب المعارف والمهارات المتخصصة التي تسمح لها باالسـتفادة مـن نظـام الملكيـة الفكريـة 
ــها وهـي العمـل آمؤسسـة تعليميـة متمـيزة  على أآمل وجه . وفي ذلك السياق ، وضعت األآاديمية هدفها العام وحددت مهمت

تختص بالتدريس والتدريب والبحث في مجال الملكية الفكرية . 
 

ــطة المرتبطـة بحمايـة الملكيـة الفكريـة فـي الـدول األعضـاء ، زادت  ونظرا الى النمو المطرد الذي تشهده األنش -٢١٦
ــيع نطـاق  الطلبات على البرامج التدريبية المصممة وفق احتياجات البلد . وردا على ذلك الطلب ، عمدت األآاديمية الى توس
ــة علـى االسـتمرار فـي تكثيـف تلـك األنشـطة  أنشطة التدريب والتعليم والبحث في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وهي عازم

وصقلها في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ .  
 

ــاء الويبـو "االختراعـات فـي جميـع  وتشمل الملكية الفكرية حسب تعريفها الوارد في المادة ٢"٨" من اتفاقية انش -٢١٧
مجاالت االجتهاد االنساني" . وعليه ، فان أآاديميـة الويبـو تحـرص فـي اعـداد برامجـها التعليميـة والتدريبيـة علـى تغطيـة 
ــز األآاديميـة فـي  المجاالت الجديدة التي تحظى باهتمام الدول األعضاء فضال عن المجاالت التقليدية للملكية الفكرية . وترآ
ــي عنايـة خاصـة  آل مساعيها على تحقيق أعلى درجات الجودة في مضمون أنشطة التدريب وأعلى مستويات الجودة . وتول
ــاملين  لتوفير الدراية المتخصصة والعملية لواضعي السياسات والمحترفين في مجال الملكية الفكرية وللمجتمع المدني والمتع

بنظام الملكية الفكرية . 
 

وقد سارعت األآاديمية الى تحويل برنامجها للتعليم عن بعد ومخاطبة الجماهير الذي أطلقته فــي يونيـه/حزيـران  -٢١٨
ــتعانت بـاالنترنت آمنـبر لتوصيـل الـدروس باتاحـة التسـجيل والتفـاعل بيـن الطـالب  ١٩٩٩ الى أداة تدريبية فعالة . وقد اس
ــة التقييـم عـبر الشـبكة ، ويتسـم ذلـك بمردوديـة عاليـة ويفسـح  والمدرسين وامتحان الطالب ومراقبة الدورات وتطبيق أنظم
ــذوا الـى االنـترنت أو تحـول  مجاالت واسعة لالشتراك . ومن المعتزم اتاحة الدورات أيضا على أقراص مدمجة للذين لم ينف
ــة المهمـة وتـزداد االسـتفادة منـه آمنـبر  تكاليف النفاذ دون اتصالهم بالشبكة . وقد أصبح التعليم عن بعد أحد أنشطة األآاديمي
للبرامج التدريبية التقليدية ، علما بأن األآاديمية بدأت توفير الدورات الجديدة والمتقدمــة بشـأن مختلـف موضوعـات الملكيـة 

الفكرية في سنة ٢٠٠١ . 
 

ــة  وال بد من استكمال البرامج التمهيدية بشأن الملكية الفكرية في اطار التعليم عن بعد لالشتراك في برامج تدريبي -٢١٩
أخرى . ومن شأن ذلك أن يسمح بتنظيم دورات األآاديمية التقليدية على المستوى المتوسط والمتقدم بدال من أن يكـون علـى 

المستوى التمهيدي ، مما يزيد األنشطة التدريبية فعالية ويسمح باختصار الوقت واقتصاد الموارد على آل المعنيين . 
 

ــهارات لـدى الذيـن  وتشمل استراتيجيات األآاديمية تعزيز برامج التدريب المهني وزيادة الترآيز على تطوير الم -٢٢٠
يشترآون في ادارة أنظمة الملكية الفكرية الوطنية واالقليمية . 

 
وفي مضمار سياستها الرامية الى تشـجيع الطـالب والمحـترفين الشـباب علـى تعزيـز اهتمامـهم بمجـال الملكيـة  -٢٢١
ــات علـى تنظيـم  الفكرية ، ستستمر األآاديمية في تنظيم برنامجها الصيفي . ويسهر برنامج األآاديمية الخاص بوضع السياس
دورات وندوات لمختلف فئات المستفيدين من واضعي القرارات وأعضاء السلك الدبلوماسي والمسؤولين عن انفــاذ القوانيـن 
وممثلي القطاع الخاص وأفراد المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والصحفيين لتبادل اآلراء ال سيما بشأن 

القضايا المستجدة ومشاطرة الخبرات بشأن قضايا الساعة في مجال الملكية الفكرية . 
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وسيرآز البرنامج أيضا على اقامة العالقات والتعاون مع المؤسسات التعليمية المشــهورة بغـرض اتاحـة دورات  -٢٢٢
مشترآة واعداد مواد وبرامج تعليمية ومباشرة أنشطة البحث . 

 
وفي فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، سترآز األآاديمية على أنشطة التعليم والبحث لتلبيـة االحتياجـات المـتزايدة  -٢٢٣
في ذلك المجال واستكشاف قضايا الملكية الفكرية الجديدة والمستجدة . ولمواآبة حرآة التغير في مجال الملكية الفكريـة ، ال 
بد من تطوير تلك المهارات والكفاءات في مجال البحث . ومن المعتزم أيضا الشروع فــي تنفيـذ برنـامج مكثـف يرآـز علـى 

تدريب المدربين والباحثين . 
 
 

مكتبة الويبو 
 

ستستمر مكتبة الويبو في توسيع نطاق خدماتها وتحسينها لالستجابة الــى االحتياجـات المـتزايدة التـي يعـبر عنـها  -٢٢٤
أعضاء األآاديمية وموظفو الويبو وممثلو الدول األعضاء وغيرهم من الباحثين خالل فترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وفـي 
فترة السنتين السابقة ، سمح تعزيز االنتفاع بالتكنولوجيــا الرقميـة بتقديـم مسـاعدة سـريعة وفعالـة ومكثفـة فـي مجـال البحـث 
وتحديد المراجع لمصلحة المنتفعين غير القادرين على الحضور شخصيا الى المكتبة . ومــن المعـتزم تعزيـز تلـك الخدمـات 

االلكترونية التي تشمل توفير قوائم المحتويات والنصوص الكاملة والفهارس الالزمة للبحث . 
 

وتمشيا مع أنشطة البرامج الموسعة في الويبو ، سترآز المكتبة على اقتناء مراجع جديدة بشأن المعارف التقليدية  -٢٢٥
والشـرآات الصغـرى والمتوسـطة مسـتمرة مـع ذلـك فـي تغطيـة جوانـب الملكيـة الفكريـــة المتعلقــة بالتجــارة واالقتصــاد 

والتكنولوجيا والثقافة . 
 

ــائر البـاحثين ، ستسـتمر المكتبـة فـي توفـير امكانيـات النفـاذ الـى  ودعما الحتياجات موظفي الويبو والطالب وس -٢٢٦
ــم المتحـدة لشـراء أنظمـة المعلومـات االلكترونيـة  قواعد البيانات االلكترونية المتاحة للبحث واالشتراك بنشاط في اتحاد األم

بهدف اقتناء الصحف االلكترونية واالستفادة من الخدمات المتاحة عبر الشبكات بشروط مؤاتية .  
 
 

البرنامج الفرعي ١٤-١ 

التعليم عن بعد ومخاطبة الجماهير 
 
 

الهدفان : 
زيـادة فـرص التعليـم فـي مجـال الملكيـة الفكريـة لفئـات واســـعة بفضــل اســتعمال أدوات التعليــم المدعومــة  �

بالمعلوماتية .  

والنهوض بدور أآاديمية الويبو العالمية وبرامجها بفضل أنشطة االعالم ومخاطبة الجماهير .  �

 
 

الخلفية 
 

بعد انشاء أساس سليم واآتساب شهرة عالمية في التعليــم والتدريـب خـالل فـترة السـنتين السـابقة ، مـن المعـتزم  -٢٢٧
توسيع برنامج التعليم عن بعــد خـالل فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ باالعتمـاد علـى الخـبرة التربويـة المكتسـبة وعـدد مـن 

األنشطة الترويجية .  
 

وقد لقيت الدورة التمهيدية عن الملكية الفكرية اقباال واســعا مـن مختلـف فئـات المنتفعيـن وظلـت تسـتقطب عـددا  -٢٢٨
متزايدا من المشترآين من القطاع الخاص وطالب الجامعات في العالم . وفي الوقــت ذاتـه ، اسـتمر تطويـر دورات متقدمـة 

للتعليم عن بعد باالستناد الى االحتياجات المحددة . 
 

ويقتضي توفير دورات التعليم عن بعد في اطار األآاديمية دعما تنظيميـا واداريـا وتربويـا وتقنيـا شـديدا . والـى  -٢٢٩
جانب تلك الجهود ، ستنفذ استراتيجية مناسبة للتسويق تشمل اعداد جدول رسوم واختباره لمصلحــة القطـاع الخـاص . ومـن 
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المعتزم مع ذلك مواصلة تقديم الدورات للمشترآين فيها من الدول األعضاء بالمجان وللمؤسسات التعليمية بأســعار مخفضـة 
 .
 

ومن أجل توسيع نطاق دورات التعليم عن بعد وال سيما في البلدان التي لها نفاذ متدن أو مكلــف الـى االنـترنت ،  -٢٣٠
من المعتزم تعزيز االنتفاع باألقراص المدمجة وتضمينها برامج الدورات . 

 
ــتمر  ويبقى نجاح برنامج التعليم عن بعد وسائر برامج األآاديمية رهنا بنطاق المستفيدين من تلك البرامج . وستس -٢٣١
ــي تغذيـة صفحـة اسـتقبالها علـى االنـترنت وسـتعد مجموعـة مـن المـواد الترويجيـة األخـرى مثـل المنشـورات  األآاديمية ف
ــدى  وعروض االعالم متعدد الوسائل ، بغرض تقديم صورة حية عن األآاديمية ألوساط الملكية الفكرية وتعزيز حضورها ل

المستفيدين من البرامج على اختالف أنواعهم . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

وجـود برنـامج رسـمي للتعليـم عـــن بعــد بشــأن  - ١
الملكية الفكرية يسمح بتحصيل مؤهالت دراسية . 

عـدد االتفاقـات الخاصـة المبرمـة مـع المؤسســـات  �

المختارة وطبيعة تلك االتفـاقات . 

تكييـف رسـوم الـــدورات وفقــا لمعــايير محــددة  - ٢
بوضوح . 

عدد الطــالب المسـجلين فـي آـل فئـة مـن الرسـوم  �

المعمول بها . 

ومبلغ األموال المحصلة من تطبيق جدول الرســوم  �

المتفق عليه . 

ــد  خدمات التعليم والتدريس الخاص المتاح على ي - ٣
مجموعة من األسـاتذة المشهورين مباشرة أو على الخـط 

 .

عدد األساتذة .  �

وجود دورات ُمعد مضمونــها فـي نسـق متنوعـة  - ٤
ومتاح بالوسائل التقنية المناسبة . 

ـــات المســتعملة فــي  عـدد الـدورات والنسـق واللغ �

الدورات المتاحة . 

وعدد الطالب المسجلين في آل دورة وانطباعاتهم  �

 .

ضمان نفاذ مسهل وخدمات دعــم لطـالب برامـج  - ٥
ــنة علـى الخـط وأنظمـة  التعليم عن بعد بفضل ادارة محس

تنفيذية راقية . 

زيادة في قــدرة قـاعدة البيانـات علـى تعقـب التقـدم  �

الذي يحرزه الطالب في برامج التعـليم عن ُبعد منذ 
التسجيل وحتى التخرج . 

اعداد برنامج لدورة جديدة باالستناد الـى الطلـب  - ٦
الفعلي . 

عدد الدورات الجديدة الموضوعة في مجال التعليــم  �

عن ُبعد وطبيعتها . 

ــــبرامج األآاديميـــة  انتشــار موســع وواضــح ل - ٧
وأنشطتها . 

عـدد المنشـــورات والمــواد الترويجيــة الصــادرة  �

وطبيعتها . 

 
 

األنشطة 
 

تعزيز العالقات مع المؤسسات بهدف اتاحة برنامج التعليم عن ُبعد على نطاق واسع .  �

 
واعداد مقرر آامل عن الملكية الفكرية يشمل عددا من دورات التعليم عن ُبعد .  �

 
وانشاء نواة من أساتذة الملكية الفكرية المشهورين عالميا لمباشرة التدريس عبر الشبكة أو مباشرة مع مراعاة طبيعــة  �

الدورات . 
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ــتراتيجية لمخاطبـة الجمـاهير وتنفيذهـا بـاعداد مـواد اعالميـة وترويجيـة وتوزيعـها بـهدف توضيـح دور  ووضع اس �

األآاديمية ألوساط الملكية الفكرية وطالب الجامعات وتوسيع نطاق الجماهير المستفيدة من األآاديمية في العالم . 
 

وستباشر األنشطة بناء على هذا البرنامج بالتعاون مع برامج رئيسية أخرى ، ما فيها البرامج ٩ و١٠ و١٢ و١٣ . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٤-٢ 

التدريب المهني 
 
 

األهداف : 
تعزيز التدريب المهني والعملي على المستوى المتوسط والمتقدم وتوثيق الروابط مع برنامج التعليم عن ُبعد .  �

ــل التعـاون مـع مكـاتب الملكيـة الصناعيـة وحـق المؤلـف  وتطوير المهارات المتخصصة لدى المحترفين بفض �

الوطنية واالقليمية والوآاالت الحكومية وغير ذلك من القطاعات . 

وتنظيم برنامج للتعليم الصيفي بشأن الملكية الفكرية .  �

 
 

الخلفية 
 

خالل فترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، ستسـتمر األآاديميـة فـي االسـتجابة الـى الطلبـات المـتزايدة علـى دورات  -٢٣٢
التدريب بشأن مختلف جوانب الملكية الفكرية وادارتها . 

 
ــة  وستشمل الدورات المتاحة موضوع المعلومات المتعلقة بالبراءات وبحث البراءات وفحصها والجوانب القانوني -٢٣٣
ـــم  واالداريـة واالقتصاديـة للملكيـة الصناعيـة وادارة حقـوق الملكيـة الفكريـة المرتبطـة بالرسـوم والنمـاذج الصناعيـة وتقيي
االختراعات ونتائج البحث وخدمات دعم االبتكارات وادارتها والعالمات التجارية وتسميات المنشأ وحــق المؤلـف والحقـوق 
المجاورة واالدارة الجماعية لتلك الحقوق . وسيقتضي االشتراك في مختلف الدورات المتاحة في اطار هذا البرنامج وبرامج 

أخرى لألآاديمية استكمال الدورات التمهيدية للتعليم عن ُبعد . 
 

ــة والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد الحـر ، سـتتصدى  وفي مضمار برنامج الويبو للتعاون مع البلدان النامي -٢٣٤
ــن بنظـام الملكيـة الفكريـة والمسـتفيدين  األآاديمية الحتياجات االدارة والموظفين التقنيين في مكاتب الملكية الفكرية والمنتفعي
المحتملين منه مثل مؤسسات البحث والتطوير والشرآات الصغرى والمتوسطة . ومن المعتزم تعزيز التعاون مع المنظمات 
الحكومية الدولية ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية والوآاالت الحكومية وغيرها من المؤسسات المعنية . وستسعى األآاديمية 

الى تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية عند وضع األنشطة التدريبية . 
 

ــهدف اطـالع الشـباب علـى  وستسهر األآاديمية على اعداد المواد التعليمية والدراسية وتنظيم البرنامج الصيفي ب -٢٣٥
أسس الملكية الفكرية وتشجيعهم على استكمال دراساتهم في هذا المجال . 



 WO/PBC/4/2
 - 135 -

 
 

 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

ــدان الناميـة وبعـض  تحسين مهارات مواطني البل - ١
البلـدان فـي أوروبـا وآسـيا المتدربيـن فـــي الويبــو علــى 
الصعيد المتوسط والمتقدم والمتخصص في مجال الملكية 

الفكرية . 

عـدد مواطنـي البلـدان الناميـة وبعـض البلـدان فــي  �

ــهم  أوروبا وآسيا المستفيدين من التدريب وانطباعات
 .

تعزيز الروابط مع برامج التعـليم عن ُبعد .  عدد الدورات التي أقيـمت خاللها الروابط . ٢ - �

فرص اضافية لالشتراك في البرنامج الصيفي .  عدد الطالب في المدرسة الصيفية . ٣ - �

 
 

األنشطة 
 

تنظيم دورات أقاليمية متوسطة ومتقدمة ومتخصصة للتعليم المباشر وتوفير التدريب العملي حسب الحاجــة بالتعـاون  �

مع الوآاالت االقليمية ومكاتب الملكية الفكرية في بعض الدول األعضاء . وستشمل الموضوعات الملكية الصناعيـة 
وحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة عامـة والتدريـب المتخصـص فـي مجـال توثيـــق الــبراءات وبحثــها وفحصــها 

واالجراءات المتعلقة بالبراءات والعالمات التجارية وما الى ذلك . 
 

وتنظيم برنامج دراسي صيفي .  �

 
 

البرنامج الفرعي ١٤-٣ 

وضع السياسات 
 
 

األهداف : 
الترآيز على تبادل المعلومات عن الملكية الفكرية والتوجيه والتدريب لمصلحة متخذي القرارات والمستشارين  �

السياسيين وغيرهم من آبار المسؤولين المعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية وادارتها وانفاذها . 

وتكوين نواة من الخبراء والباحثين في مجال الملكية الفكرية .  �

واعداد مواد تعليمية وبرامج دراسية لتعليم الملكية الفكرية .  �
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الخلفية 
 

في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، ستسـتمر األآاديميـة فـي تنظيـم دورات عامـة لكبـار المسـؤولين الحكومييـن  -٢٣٦
المساهمين في صياغة سياسات حماية الملكية الفكريــة . وستسـمح تلـك الـدورات بتبـادل الخـبرات واآلراء وتعزيـز الدرايـة 

بنظام الملكية الفكرية آأداة تساهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية . 
 

وباالضافة الى ذلك ، ستنظم األآاديمية دورات خاصة عن القضايا الجديدة والعالمية في مجال الملكية الفكرية .  -٢٣٧
 

وخالل الفترة الجارية وآما آــان الحـال فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، سـتنظم األآاديميـة دورات خاصـة  -٢٣٨
لفئات معينة مثل أعضاء السلك الدبلوماسي والصحفيين والموظفين المسؤولين عن انفــاذ القوانيـن . وستشـمل تلـك الـدورات 
فئات جديدة مثل المديريــن التنفيذييـن فـي مؤسسـات البحـث والتطويـر والشـرآات الصغـرى والمتوسـطة والمنظمـات غـير 

الحكومية .  
 

وتحقيقا لهدفها ، ستعد األآاديمية دورات وبرامج مكثفة لتحصيل الشهادات في مجال الملكية الفكرية بالتعاون مع  -٢٣٩
مؤسسات تعليمية بارزة . وفي ذلك الصدد ، ستستعين ببرنامج التعليم عن ُبعد الستكمال التعليم المباشر آلما آان ذلك مناسبا 

 .
 

وسعيا الى تحقيق رسالتها ولتصبح مؤسســة تعليميـة متمـيزة فـي مجـال التدريـس والتدريـب والبحـث ، ستشـرع  -٢٤٠
ــي اتاحـة  األآاديمية في اتخاذ التدابير الضرورية الستيفاء الشروط الالزمة لمنح الشهادات والدرجات الجامعية . وستستمر ف
المنح الدراسية على األجل الطويل للمشترآين من البلدان النامية الراغبين في متابعــة دراسـاتهم فـي مؤسسـات مختـارة بعـد 

الحصول على الشهادة األولى في مجال الملكية الفكرية . 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

فهم أوســع ألهميـة الملكيـة الفكريـة ودورهـا فـي  - ١
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية . 

ـــارين  زيـادة فـي عـدد متخـذي القـرارات والمستش �

السياسيين الذين حضروا دورات األآاديمية . 

قدرة معززة لدى متخذي القرارات والمستشارين  - ٢
السياسـيين علـى وضـع سياسـات جديـــدة بشــأن الملكيــة 

الفكرية وتنفيذها . 

انطباعات المشترآين في الدورات .  �

ـــع مؤسســات التعليــم  اتسـاع اتفاقـات التعـاون م - ٣
المتميزة في مجال الملكية الفكرية . 

عـدد اتفاقـات التعـاون المبرمـة والمنـــح الدراســية  �

الممنوحة . 

ــة  تطوير المواد والبرامج التعليمية لتدريس الملكي - ٤
الفكرية . 

عدد المواد والبرامج التعليمية المتاحة .  �
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األنشطة 
 

تنظيم دورات األآاديمية العامة .  �

 
وتنظيم دورات خاصة لألآاديمية عن موضوعات الساعة ولفئات محددة .  �

 
وتقديم منح دراسية لدعم برامج الدراسـات العليـا فـي مجـال الملكيـة الفكريـة بالتعـاون مـع الجامعـات وغيرهـا مـن  �

المؤسسات التعليمية في البلدان الصناعية والبلدان النامية . 
 

وتنظيم برامج مشترآة للدراسات العليا مع جامعات مختارة بما فيها جامعة تورين (ايطاليا) وجامعة لوند (السويد) .  �

 
وتنظيم برامج لتشجيع أنشطة البحث في مجال الملكية الفكرية .  �
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الجدول ١١-١٤   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
البرنامج الرئيسي ١٤ 

أآاديمية الويبو العالمية  
 

ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

   2000-2001    Variation   2002-2003
    Revised    Program    Cost    Total   Proposed

 Object of Expenditure    Budget   Amount    %   Amount    %   Amount    %    Budget
    A    B    B/A    C   C/A   D=B+C   D/A    E=A+D
         

 Staff Expenses         4,619      2,097     45.4         382      8.3      2,479    53.7         7,098
 Travel and Fellowships         6,737      (850)   (12.6)         213      3.2      (637)   (9.5)         6,100

 Contractual Services         1,810         280     15.5           76      4.2         356    19.7         2,166
 Operating Expenses              90          (4)     (4.4)             3      3.3          (1)   (1.1)              89

 Equipment and Supplies            795        (28)     (3.5)           28      3.5              -          -            795
         

      14,051      1,495     10.6         702      5.0      2,197    15.6       16,248
 

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 

  2000-2001   Variation  2002-2003
   Revised    Proposed
    Budget     Budget

 Post Category    A    B-A    B
     

 Directors               -                1                1  
 Professionals               7                2                9  

General Service               7                2                9  
     

 TOTAL             14                5              19  
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 
   Sub-program  Total

 Object of Expenditure  1  2  3  
      

 Staff Expenses     
  Posts      4,936         802         580        6,318
  Short-term Expenses         300         240         240           780

Travel and Fellowships     
  Staff Missions         175           80           60           315
  Government Officials         120              -      1,400        1,520
  Fellowships              -      2,865      1,400        4,265

 Contractual Services     
  Conferences             2         155         225           382
  Consultants         380         390         600        1,370
  Publishing         204              -           50           254
  Other              -              -         160           160

 Operating Expenses     
  Communication and Other           84              -             5             89

Equipment and Supplies     
  Supplies and Materials         745              -           50           795
      

  Total      6,946      4,532      4,770      16,248

 


