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البرنامج الرئيسي ٣ 
 

المستشار القانوني 
 
 

األهداف : 
اسداء النصح للمدير العام واألمانة والدول األعضاء بشأن الجوانب القانونية لعمل المنظمة بما في ذلك المسائل  -

المتعلقة بالقانوني االداري والدستوري والعقود والمسائل القانونية العامة . 

ــات السـكرتارية الجتماعـات فريـق العمـل المعنـي بـاالصالح الدسـتوري واجتماعـات الجمعيـات  وتوفير خدم -
واللجان الدائمة وهيئات الدول األعضاء األخرى . 

وتعزيز فعالية مهام المدير العام آأمين ايداع لالتفاقيات واالتفاقات التي تديرها الويبو .  -

وتسهيل العالقات بين االدارة والموظفين من خالل تدارك شكاوي الموظفين وتسويتها .  -
 
 

الملخص 
 

استمر عدد حاالت انضمام الدول الى االتفاقات التي تديرها الويبو في الزيادة على نحو متسارع . وأدى ذلك الى  -٧٦
ــي تضطلـع بـها المنظمـة وصـارت أآـثر تنوعـا  نمو مستمر في حجم أنشطة االيداع . آما تضاعف عدد القضايا القانونية الت
وذلك بعد أن أصبحت المنظمة أآبر حجما وأضحت أنشطتها أآثر تعقيدا . وسيستمر مكتب الشؤون القانونية والدستورية في 
ــورة القانونيـة للمديـر العـام ومختلـف أقسـام األمانـة وشـعبها وللـدول األعضـاء  مسايرة نمو المنظمة عن طريق اسداء المش
وينتظر أن تحتل المفاوضات الجارية بشأن االصالحات الدستورية للمنظمة وأعمــال المتابعـة حـيزا هامـا فـي خطـة العمـل 

لفترة السنتين . 
 

ان نمو حجم المنظمة واستثماراتها الكبيرة في مجال المباني والمرافق ، بما في ذلك العناصر المكونـة ألنظمتـها  -٧٧
الخاصة بتكنولوجيا المعلومات من معدات وبرامج الحاسوب ، يستوجب ايالء مزيد من االهتمام لعالقات المنظمة مع قطـاع 
األعمال باعتبار عالقاتها التعاقدية مع الشرآات التــي تزودهـا بالسـلع أو الخدمـات . ويتطلـب ذلـك مراجعـة العقـود(١) التـي 
تعتزم المنظمة ابرامها لتزويدها بالسلع والخدمات بما في ذلك األراضي والمباني . آما سيعمل المكتب على تعزيز المشــورة 

القانونية والدعم فيما يتصل بالدعاوي القانونية الخارجية المرفوعة ضد المنظمة وبالدعاوي التي ترفعها المنظمة .  
 

مؤشرات األداء  النتائج المرتقبة 

ــــات  تزويــد الــدول األعضــاء واألمانــة والكيان - ١
ــت المناسـب  األخرى بالمشورة والمساعدة الجيدة في الوق
ــل  عن مجموعة متنوعة من القضايا القانونية المتعلقة بعم

المنظمة . 

عدد طلبات المشورة المستلمة وطبيعتها وتواريخها  
وعدد االجابات التي تم اعدادها وتوقيتها . 

وعـدد االخطـــارات باالنضمــام وســائر األعمــال 
المرتبطة بالمعاهدات التي تم التصدي لها . 

بنية ادارية أآثر تبسيطا وتحسينا في المنظمة .  تخفيض عدد هيئات المنظمة الحاآمة .  ٢ -
وقبول الدول األعضــاء بتوصيـات الفريـق العـامل 

المعني باالصالحات الدستورية . 
ادارة أآـثر فعاليـة ومعلومـات احصائيـة منتشـرة  - ٣
ــق بالمعـاهدات  وسهلة المنال وبسيطة االستعمال فيما يتعل

التي تديرها الويبو .  

عـدد المـرات التـي تـم االطـالع فيـها علـى قـــاعدة  
البيانات الخاصة بالمعاهدات . 

سـتوافق العقـود التـي تبرمــها المنظمــة اللوائــح  - ٤
الداخلية والقانون المطبق . 

ــكالت القانونيـة المتعلقـة بتفسـير  العقـود   عدد المش
وتصديقها وطبيعتها .  

اطار قانوني مطور لتطبيق أنشــطة المنظمـة فـي  - ٥
مجال تكنولوجيا المعلومات . 

ــة مصـالح   عدد السياسات الرامية الى تعزيز وحماي
المنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومــات وطبيعتـها 

                                                 
(١)   آان ذلك يندرج ضمن مسؤوليات شعبة المنظمات غير الحكومية وشؤون القطاع الخاص . 
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 .
االسـتجابة للدعـاوى الخارجيـة المرفوعـــة ضــد  - ٦

المنظمة . 
عدد االجابات القانونية المناسبة للدعاوى المرفوعة  

ضـد المنظمـة وعـــدد حــاالت المشــورة المتعلقــة 
بمبادرات المنظمة المقترحة وجودتها . 

 
 

األنشطة 
 

توفير خدمات السكرتارية ، بما في ذلك اعداد الوثائق ذات الصلة ، الجتماعات الفريق العامل المعنــي باالصالحـات  -
الدستورية . 

 
واالستمرار في اسداء المشـورة القانونيـة فيمـا يتعلـق بـادارة المنظمـة وعملـها والمسـائل المتعلقـة بوضـع المنظمـة  -

القانوني وامتيازاتها وحصانتها والمسائل المتعلقة بموظفيها .  
 

ــكرتارية فيمـا يتعلـق بـالجوانب القانونيـة واالداريـة والدسـتورية للمؤتمـرات الدبلوماسـية وسـائر  وتقديم خدمات الس -
اجتماعـات الـدول األعضـاء التـي تعقدهـا المنظمـة ، والمسـاعدة فـي اعـداد الوثـائق المقدمـة الـى تلـك المؤتمـــرات 

واالجتماعات وجمعيات الدول األعضاء في الويبو وسائر هيئات المنظمة واالتحادات التي تديرها .  
 

ــا المنظمـة ، بمـا فـي ذلـك االخطـار  وأداء وظائف أمين االيداع فيما يتعلق بالمعاهدات واالتفاقات الدولية التي تديره
باالجراءات المتعلقة بالمعاهدات واتاحة قوائم بالدول المتعاقدة وتســجيل المعـاهدات التـي تديرهـا الويبـو لـدى أمانـة 

األمم المتحدة في نيويورك .  
 

وصياغة قاعدة بيانات يسهل الحصول عليها وتحتوي على أحدث المعلومات عن حالة االنضمام الى المعاهدات التي  -
تديرها الويبو ، واتاحة تلك القاعدة على شـبكة االنـترنت بالتنسـيق مـع األنشـطة البرنـامج الرئيسـي ٩ (االتصـاالت 

العالمية) . 
 

وتمثيل الويبو أمام مجلس الويبو للتظلمات والمحكمة االدارية التابعة لمنظمة العمل الدوليــة فـي جميـع القضايـا التـي  -
ــائق . وسـيجري ذلـك بالتنسـيق مـع األنشـطة المدرجـة فـي  تهم المنظمة واعداد ما يتعلق بذلك من مواد اعالمية ووث

البرنامج الرئيسي ١٦ ( ادارة الموارد البشرية) . 
 

ــارين القـانونيين لمنظمـات األمـم المتحـدة والتنسـيق معـهم واسـداء النصـح لجميـع  واالشتراك في اجتماعات المستش -
أعضاء منظومة األمم المتحدة بشأن سياساتها المتعلقة بالملكية الفكرية . 

 
وتقديم المشورة القانونية في سياق اعداد العقود التــي تتفـاوض المنظمـة بشـأنها واسـتعراض العقـود قبـل أن تبرمـها  -
المنظمة ، بما في ذلك العقود المتعلقة بالنظام المؤتمت لمعاهدة التعاون بشــأن الـبراءات وشـبكة الويبـو ومشـروعات 

تشييد المباني .  

ووضع اتفاقات نموذجية مبسطة لتسهيل اتباع قواعد تعاقدية متسقة في المنظمة .  -

ووضع اطار لفحص االلتزامات التعاقدية الجديدة وال ســيما المعقـد منـها بالتنسـيق مـع آيانـات داخليـة وخارجيـة اذا  -
اقتضى األمر ذلك .  

وتقديم المشورة القانونية ، عند الطلب ، حول الدعــاوى الخارجيـة المرفوعـة ضـد المنظمـة والدعـاوى التـي تقيمـها  -
المنظمة . 

 
وتنفـذ األنشطة السابقـة عـادة بالتعاون مع البرامج الرئيسيـة األخرى وخاصة البرامج الرئيسية ١٥ و١٧ و١٨ . 
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الجدول ١١-٣   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ٣ 
المستشار القانوني  

 
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       2,567        293   11.4        214     8.3        507   19.8       3,074
Travel and Fellowships          260          (9)   (3.5)            9     3.5            -        -          260
Contractual Services          296        (10)   (3.4)          10     3.4            -        -          296
Operating Expenses            62          (2)   (3.2)            2     3.2            -        -            62

      3,185        272     8.5        235     7.4        507   15.9       3,692

 
باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 

 
 2000-2001  Variation  2002-2003

 Revised  Proposed
 Budget  Budget

Post Category  A  B-A  B

Directors              2            (1)              1
Professionals              3              2              5
General Service              2              -              2

TOTAL              7              1              8
 

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

 
Sub-program Total

Object of expenditure  1

Staff Expenses
Posts             2,936             2,936
Short-term Expenses                138                138

Travel and Fellowships
Staff Missions                110                110
Government Officials                150                150
Fellowships                    -                    -

Contractual Services
Conferences                170                170
Consultants                  90                  90
Publishing                  36                  36

Operating Expenses
Communication and Other                  62                  62

Total             3,692             3,692

 


