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البرنامج الرئيسي ٢ 
 

التوجيه واالدارة التنفيذية  
 
 

مكتب المدير العام  ٢-١
المستشار الخاص واللجان االستشارية  ٢-٢

المراقبة الداخلية  ٢-٣
 
 

ملخص 
 

ـــي مجمــل محــاور األنشــطة االقتصاديــة  تدعـو سـرعة التطـور فـي ميـدان الملكيـة الفكريـة ف -٦١
واالجتماعية تقريبا ، وفي جميع أرجاء العالم ، الى بذل مزيد من االهتمام بقدرة برامـج الويبـو وأنشـطتها 
ــات .  على االستجابة للتقلبات والتغيرات ، على المدى القصير والمدى المتوسط ، في االحتياجات واألولوي
وفي هذا المحيط الحيوي ، ونظرا لزيادة القضايا المتصلة بالملكية الفكرية تعقيــدا ، أضحـت ادارة المكتـب 
الدولي على نحو فعال تقتضي درجة عالية من المرونة في تعبئة الموارد واتاحــة المشـورة الفوريـة حـول 

السياسات والخبرات المتنوعة وعملية صنع القرار . 
 

ولتسهيل القدرة على االستجابة الســريعة وبقـدر أآـبر مـن المرونـة والسـرعة ، أنشـئ البرنـامج  -٦٢
الرئيسي الثاني لتعزيز جميع مهام االدارة التنفيذية ومواردها وخلق ترابط منتظم وتعزيز التنسيق الداخلي 
والمراقبة في األمانة . وستبذل أقصى الجهود في هذا الشأن لدعم تطوير العالقات بين المدير العام والدول 
األعضاء ، والتي تتميز بسرعة االستجابة والفعالية ، وذلك باتباع منهج استراتيجي فــي وضـع السياسـات 
واالدارة بمعاونة مكتب المستشار الخاص وباالستفادة من المشورة التي توفرها اللجنة االستشارية المعنيــة 
بالسياسات واللجنة االستشارية بالمعنية بقطاع األعمال والدعم الذي توفره أنشطة المراقبة الداخلية . ولهذا 
الغرض ، تم تجميع ثالثة برامج فرعية في هذا البرنامج الرئيسـي أي البرنـامج ٢-١ مكتـب المديـر العـام 

والبرنامج ٢-٢ المستشار الخاص واللجان االستشارية والبرنامج ٢-٣ المراقبة الداخلية . 
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البرنامج الفرعي ٢-١ 

مكتب المدير العام 
 
 

األهداف : 
توفير الدعم االداري للمدير العام . 

 
 

الخلفية 
 

ــة فـي اتخـاذ القـرارات حـول جميـع الموضوعـات المتصلـة  يضطلع المدير العام بمهامه التنفيذي -٦٣
بمجمل التوجيه واالدارة  وتنفيذ السياسات في اطار تنفيذ برامج الويبو وأنشطتها بأآملها . 

 
ويتولى المدير العام تنفيذ وظائفــه التنفيذيـة بمسـاعدة المكـاتب والوحـدات التنظيميـة المعنيـة وال  -٦٤
سـيما مكتـب المديـر العـام ومكتـب المستشـار الخــاص ومكتــب المستشــار القــانوني ومكتــب التخطيــط 
ــة . وسـتزود  االستراتيجي ووضع السياسات ومكتب المراقب وشعبة المراجعة الداخلية للحسابات والمراقب
تلك المكاتب المدير العام دون انقطــاع بالمعلومـات والتحليـالت والمشـورة بشـأن السياسـات قصـد تيسـير 
العالقات مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية والوطنية وغير الحكومية عند تنفيذ برنامج عمل الويبــو . 
وستزوده أيضا بمعلومات عن أداء البرنامج والنتائج المحققة وتوفير الخيارات فــي الوقـت المناسـب سـعيا 

الى تعزيز آفاءة برامج الويبو .  
 

ــر العـام والتنسـيق مـع المكـاتب التنفيذيـة  وسيتولى مكتب المدير العام توفير الدعم االداري للمدي -٦٥
األخرى لضمان تزويد المدير العام بالمساعدة األساسية في الوقت المناسب ، ويشمل ذلك : 

 
اعداد المراسالت األساسية بشأن مختلف القضايا مع حكومات الدول األعضاء والمنظمات االقليمية  �

والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات والشخصيات المرموقة . 
 

واعـداد المراسـالت األساسـية بشـأن مختلـف القضايـا مـع حكومـات الـدول األعضـاء والمنظمــات  �

االقليمية والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات والشخصيات المرموقة . 
 

واعداد الكلمات التي يلقيها المدير العام ومواده االعالمية وبياناته ، بما فــي ذلـك ضبـط االسـهامات  �

األساسية التي يتقدم بها المسؤولون عن البرامج قبل احالتها الى المدير العام شخصيا . 
 

وتنسيق الخدمات المقدمة الى جمعيات الدول األعضاء ومؤتمراتها .  �

 
وتوفير الدعم األساسي والمتابعة الجتماعات وقرارات لمجموعة آبار المسؤولين االداريين .  �

 
وتوفير الدعم االداري والبروتوآول والعالقات والتمثيل بما في ذلك تنظيم الحفالت الرسمية وسائر  �

المناسبات المماثلة وترتيب شؤون سفر المدير العام ومرافقيه في المهمات الرسمية . 
 

البرنامج الفرعي ٢-٢ 
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المستشار الخاص واللجان االستشارية 
 
 

األهداف : 
تزويد المدير العام بالمشورة حول السياسات لتوثيق العالقات مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية والوطنيــة  �

عند تنفيذ سياسات الويبو وبرامجها . 

وتزويد المدير العام بالمشورة حــول السياسـات بشـأن التنسـيق الداخلـي والمـوارد البشـرية والمسـائل المتعلقـة  �

بالبرنامج . 

وتوفير الدعم االداري واألساســي للجنـة االستشـارية المعنيـة بالسياسـات واللجنـة االستشـارية المعنيـة بقطـاع  �

األعمال لضمان مقدرتهما المتواصلة على توفير مستوى رفيع من خدمات "مصدر األفكار". 
 
 

الخلفية 
 

ــا  يتواصل اتساع عالقات الويبو الخارجية مع الدول األعضاء والمنظمات الوطنية والدولية نطاق -٦٦
ــيضطلع  وتزداد تعقيدا وآثافة . وسيواصل المستشار الخاص توفير الدعم للمدير العام في هذا الشأن آما س
بالعديد من األنشطة الرامية الى المحافظة على العالقات القائمة وتعزيزها ورعاية مصــادر جديـدة وابـرام 
اتفاقيات تعاون مع مجموعة مختارة من المنظمات الدولية والمساعدة فـي تحديـد وتطويـر مجـاالت حيـث 

يمكن استغالل التعاون وترتيبات العمل المشترآة لمقابلة االحتياجات المحددة لخدمات الملكية الفكرية . 
 

ــا فـي ذلـك التصنيـف  سيتولى المستشار الخاص مهام االدارة اليومية لشؤون المنظمة الداخلية بم -٦٧
والتحليل والتوزيع الداخلي للوثائق الرسمية ذات الصلة ومطبوعات المنظمات الدولية بما في ذلــك ادارات 
االمـم المتحـدة ووآاالتـها المتخصصـة والمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي التـابع لمنظمـة األمـم المتحــدة 
ومنظمة التجارة العالمية باالضافة الى اعـداد المراسـالت للـرد علـى طلبـات المنظمـات الدوليـة األخـرى 
ــات المتصلـة بالملكيـة الفكريـة أو عمـل الويبـو  وتوفير ما تحتاجه لتقاريرها من معلومات حول الموضوع
ــع جميـع المنظمـات األخـرى التـي ترتبـط  الداخلي . وسيؤمن المستشار الخاص االحتفاظ بعالقات وثيقة م
ــات التـي قـد تؤثـر علـى التوجـه المسـتقبلي لسياسـات الملكيـة الفكريـة  أنشطتها بالملكية الفكرية أو المنظم
العالمية ، بما في ذلك المشارآة في اجتماعاتها ، وذلك بغية توضيح وترسيخ موقف أصحاب المصلحة في 

الويبو حول الكثير من القضايا المتصلة بالملكية الفكرية . 
 

ــبرامج علـى نحـو  وسيعزز المستشار الخاص ، من خالل تبادله المعلومات مع المسؤولين عن ال -٦٨
ــل أو  متصل وشامل ، الفهم الشامل للتنسيق الداخلي والتعاون وأداء برامج الويبو آما سيتحقق من أي تداخ
عدم فعالية أو تضارب في عمليات المنظمة الجارية ، وبذلك يوفـر للمديـر العـام النصـح حـول السياسـات 
بشأن التنسيق الداخلي والموارد البشرية والشؤون المتعلقة بالبرامج وذلــك بقصـد تبسـيط   األنشـطة علـى 
نطاق الويبو وتوضيحها وتوحيدها باالضافة الى االسهام في تجسيد مجمل المعلومات العملية المتطابقة في 

سياسات عملية ومردود استراتيجي . 
 

آما ستســتمر الويبـو ، وبمسـاعدة مكتـب المستشـار الخـاص ، فـي االسـتفادة مـن أعمـال اللجنـة  -٦٩
االستشارية المعنية بالسياسات واللجنة االستشارية المعنية بقطـاع األعمـال ، ال سـيما فيمـا يتعلـق بوضـع 
سياسات الويبو وخططها على األجل المتوسط وتجاوبها مع االتجاهـات الدوليـة والتطـورات التكنولوجيـة 
ــة والمنتفعيـن باألنظمـة العالميـة لحمايـة الملكيـة الفكريـة  وقدرتها على استباق احتياجات األوساط التجاري
ــتمر المديـر العـام فـي تلقـي النصـح والمشـورة مـن  وعلى تلبيتها . ومن خالل اللجنتين المذآورتين ، سيس
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خبراء دوليين مرموقين مطلعيــن وموضوعييـن ممـن يعملـون فـي مجـاالت مهنيـة مختلفـة ومتنوعـة تـهم 
التعاون في مجال الملكية الفكرية وأعمال الويبو . 

 
وسيظل دور اللجنتين دورا استشاريا ال أآثر حتى يجد المدير العام بين يديه معلومــات مدعومـة  -٧٠
ــت المناسـب لـدى اعـداد االقتراحـات بشـأن سياسـة المنظمـة وتعزيـز أعمـال الويبـو .  بالمعطيات في الوق
ــل محـل دور الـدول األعضـاء أو أن  وسيبقى ذلك الدور االستشاري دورا تكميليا فقط وال يمكن أبدا أن يح

ينتقص منه فيما يتعلق بالشروع في برنامج المنظمة ومراقبة تنفيذه . 
 

وسيوفر الدعم االداري وخدمات التوثيق وتنسيق جداول األعمـال والدراسـات الخاصـة باللجنـة  -٧١
ــة االستشـارية المعنيـة بقطـاع األعمـال بواسـطة المستشـار الخـاص  االستشارية المعنية بالسياسات واللجن
وبمسـاعدة المستشـار القـانوني ومكتـب المديـر العـام ومكتـب التخطيـط االسـتراتيجي ووضـع السياســـات 
ووحدات األمانة األخرى ذات الصلة . ومن المتوقع أن تجتمع اللجنتان المذآورتان بكامل عضويتهما مرة 

واحدة آل سنة خالل فترة السنتين . 
 

ــر خـالل  ولدى تسهيل عالقات المنظمة الخارجية ، سيبذل أقصى الجهد لتطوير مناخ ودي ومثم -٧٢
المناسبات الهامة . ولهذا الغرض ستتخذ الترتيبات المناسبة بواسطة شــعبة المراسـم ومكتـب المديـر العـام 
والوحدات األخــرى ذات الصلـة فـي األمانـة وبتوجيـه مـن المستشـار الخـاص لجميـع المناسـبات الرفيعـة 
والدبلوماسية خالل زيارات رؤساء الدول والحكومات للويبو وزيارات المدير العام الرسمية في الخارج . 

 
 

البرنامج الفرعي ٢-٣ 

المراقبة الداخلية 
 
 

األهداف : 
النهوض بوضع البرامج وتطبيقها في المنظمة .  �

وتعزيز اتساق أنشطة المنظمة ووجاهتها وفعاليتها بالنسبة الى أهدافها .  �

وضمان المساءلة واالنتفاع الفعال بالموارد في أداء المنظمة وأنظمتها واجراءاتها وصون أصولها .  �

 
 

الخلفية 
 

أنشئت شعبة مراجعة الحسابات والمراقبة الداخلية في سنة ٢٠٠٠ وذلك لتوحيد وظيفتي مراجعة  -٧٣
الحسابات والتقييم الهامتين حيث سبق تناول آل منهما علـى حـدة  فـي البرنـامج الفرعـي ٤-٣ والبرنـامج 
الفرعي ٢-٣ على التوالي في البرنامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ (الوثيقـة A/34/2) . ان 
عمل شعبة مراجعة الحسابات والمراقبة الداخلية المتمثل فــي اجـراء التقييـم ومراجعـة الحسـابات الداخليـة 
سيؤمن بلوغ برنامج الويبو وأنشطتها ، آما اعتمدتها الدول األعضاء في البرنامج والميزانية لفترة السنتين 

٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، ألهدافها المنشودة  على نحو فعال . 
 

ويعتبر التقييم أداة أساسية لضمان استمرار اتساق برامج الويبو مع احتياجات المنتفعين المتغيرة  -٧٤
وتعزيز مفهوم االدارة الهادفة . وستخضع عمليات التقييم في الويبـو فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، 
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واتساقا مع التغيرات التنظيمية التــي أفـرزت البنيـة الحاليـة الهادفـة للتخطيـط والميزانيـة ، الـى مزيـد مـن 
التطوير بما يعزز امكانية المساءلة من أصحاب المصلحة في المنظمة .  

 
وتعتبر وظيفة مراجعة الحسابات جزء أساسي في نظام المساءلة والمراقبـة . وتضمـن مراجعـة  -٧٥
الحسابات امتثال أعمال الويبو للوائح واألنظمة واالجراءات وفعالية اجراءات الويبو المالية واالدارية آما 
تساهم في تحسين استغالل الموارد من حيث االقتصــاد والفعاليـة . وسـتفرد األولويـة خـالل فـترة السـنتين 
ــار لنظـام  ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لمراجعة حسابات المعامالت المالية ومراجعة حسابات االدارة مع وضع االعتب
المراقبة المالية الالمرآزي والذي يمنح بموجبه المسؤولين عـن الـبرامج مسـؤوليات متناميـة فـي المجـال 

المالي . 
 

مؤشرات األداء  النتائج المرتقبة 
ــــام بواســـطة  رصــد األداء وتقييمــه بانتظ - ١

المسؤولين عن البرامج . 
اسـتخدام أوسـع للنظـــام الراهــن لمتابعــة   �

برنـامج العمـل وتقييـم النتـائج علـى نحــو 
مطرد ومنتظم . 

استخدام متواصــل لمؤشـرات األداء لقيـاس  - ٢
المنجزات بالنسبة الى األهداف . 

معلومات دورية مسـتلمة مـن المسـؤولين   �

ــأن قيـاس األداء مطبـق  عن البرامج تفيد ب
آـأداة لـــالدارة وأن اجــراءات التصحيــح 

تتخذ حسب ما هو مناسب . 
التزام بلوائح الويبو وقواعدها واجراءاتها .  تقــــارير مناســــبة مــــــن المراجعيـــــن  ٣ - �

الخارجيين . 
تطوير االجراءات االدارية .  العديـد مـن التوجيـهات المكتبيـــة الراميــة  ٤ - �

لتحسين االجراءات . 
 
 

األنشطة 
 

مواصلة مساعدة المسؤولين عن البرامج بهدف تطوير نظام الويبو لتقييم أداء البرامج وتعزيزه .  �

 
واجراءات مشاورات دورية مع المسؤولين عن البرامج لتقييـم أداء الـبرامج ، بمـا فـي ذلـك التقييـم  �

الذاتي ، وذلك للوقوف على مدى بلوغ األهداف المنشودة واقتراح تدابير تصحيحية . 
 

واجراء تقييم معمق لبرامج وأنشــطة مختـارة ونشـر النتـائج باعتبـار أهميـة ذلـك فـي تحسـين ادارة  �

البرنامج وتعزيز المساءلة . 
واعـداد تقـارير دوريـة للمديـر العـام والمسـؤولين عـن الـبرامج تـــبرز النتــائج االيجابيــة ، وعنــد  �

االقتضاء ، المجاالت الهشة التي قد تستدعي اتخاذ تدابير تصحيحية أو قد تحتــاج الـى اهتمـام آبـار 
المسؤولين في االدارة . 

 
واعداد تقارير منتظمة عن أداء البرنامج يقدمها المدير العام الى الدول األعضاء .  �
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ــابات الماليـة والحسـابات االداريـة فيمـا يتعلـق بفعاليـة المراقبـة الداخليـة  والتخطيط ومراجعة الحس �

لضمان االمتثال لقواعـد الويبـو ولوائحـها واجراءاتـها وضمـان االقتصـاد والفعاليـة واالنتظـام فـي 
أعمالها . 

 
ومتابعة نتائج أعمال مراجعات الحسابات السابقة بما في ذلك اعداد تقارير عن تطبيق توصياتها .  �

 
واعداد تقرير سنوي عن أنشطة مراجعة الحسابات .  �

 
ــك تعزيـز تطويـر  واالشتراك في المبادرات االدارية الخاصة بتحسين وتبسيط االجراءات بما في ذل �

المعلومات واألدوات المتعلقة بمراجعة الحسابات . 
 

والتعاون مع مراجعي الحسابات الخارجيين بما في ذلك دعم خططهم الخاصــة بمراجعـة الحسـابات  �

واعدادها ومتابعتها وتمويلها . 
 

والتعاون مع هيئات المراقبة التابعة لألمم المتحدة بما في ذلك وحدة التفتيش المشترآة والمؤسسـات  �

الدولية األخرى المعنية باالضافة الى المشارآة في االجتماعات والحلقات الدراسية ذات الصلة . 
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الجدول ١١-٢   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ٢ 

التوجيه واالدارة التنفيذية 
 

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         7,379       (300)    (4.1)          626       8.5          326       4.4         7,705
 Travel and Fellowships         1,470          151     10.3            58       3.9          209     14.2         1,679

 Contractual Services         1,130         (50)    (4.4)            39       3.5         (11)    (1.0)         1,119
 Operating Expenses            503         (16)    (3.2)            18       3.6              2       0.4            505

 Equipment and Supplies              25              -          -              -          -              -          -              25
         

      10,507      (215)    (2.0)         741       7.1         526       5.0      11,033

 
باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 

 
  2000-2001  Variation  2002-2003
  Revised   Proposed
  Budget   Budget

 Post Category  A  B-A  B
    

 Directors  4  (1)  3
 Professionals  7  3  10

 General Service  8  (1)  7
    

 TOTAL  19  1  20
 

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

 
   Sub-program  Total

 Object of Expenditure  1  2  3  
      

 Staff Expenses     
  Posts  2,300  3,686  1,476  7,462
  Short-term Expenses  63  120  60  243

 Travel and Fellowships     
  Staff Missions  700  150  109  959
  Government Officials  -  720  -  720

 Contractual Services     
  Conferences  -  510  -  510
  Consultants  20  220  182  422
  Publishing  10  -  10  20
  Other  5  45  117  167

 Operating Expenses     
  Communication and Other  88  285  132  505

 Equipment and Supplies     
  Furniture and Equipment  10  -  5  15
  Supplies and Materials  10  -  -  10
      

  Total  3,206  5,736  2,091  11,033

 


