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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :سبمترب 2019

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات التاسعة واخلمسون

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019

املعلومات التي طلبتها جلنة الربنامج وامليزانية واملشار إليها يف الوثيقة WO/PBC/30/15

يف إطار البند  ''4''11من جدول األعمال

وثيقة معلومات من اإعداد ا ألمانة

معلومات أأساس ية
 .1وافقت جلنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) ،يف دورهتا الثالثني املعقودة يف يوليو  2019وبعد انهتاهئا من اس تعراض
شامل لقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،21/2020كام هو وارد يف الوثيقتني WO/PBC/30/10
و ،WO/PBC/30/10 Corr.عىل الرجوع اإىل املسأأةل املطروحة يف الوثيقة  WO/PBC/30/10 Corr.عند اعامتد
الربانمج واملزيانية للثنائية  21/2020ا اإابن سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات الويبو.
 .2ويف هذا الس ياق ،طلبت جلنة املزيانية من ا ألمانة موافاة مجعيات الويبو بوثيقة معل ن اتبني املبلغ احملدد املرتتب عىل
قرار احملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية رمق  ،4138وتفاصيل مهنجية حسابه ،ومصادر وأليات متويهل.
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تاكليف املوظفني املقدارة للثنائية 21/2020
 .3تقدر تاكليف املوظفني يف الثنائية  21/2020مبا قدره  475,918,900فرنك سويرسي .وهذا املبلغ انجت عن خصم
 1,655,800فرنك سويرسي ألغراض برانمج الويبو للماكفأت والتقدير من املبلغ الإجاميل البالغ  477,574,700فرنك
سويرسي املذكور يف الوثيقة .WO/PBC/30/10 Corr.
 .4وترد يف الفقرات التالية مهنجية حساب تاكليف املوظفني للثنائية  21/2020وافرتاضات التخطيط اليت تقوم علهيا
تكل املهنجية.1
املهنجية
ل تزال تاكليف املوظفني للثنائية  21/2020حُتسب عىل أأساس التاكليف الفعلية ومجموعة من افرتاضات التخطيط.

.5

 .6وتأأخذ معليات حساب تاكليف املوظفني للثنائية  21/2020يف احلس بان التغييات املرتبطة ببدء تطبيق جدول
املرتبات املو احد يف  1يناير  2017ومجموعة عنارص ا ألجر اجلديدة يف النظام املو احد ل ألمم املتحدة ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية
والفئات العليا ،عىل حنو ما أأ اقرته جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،والتعديالت املدخةل عىل نظام املوظفني ولحئته.
 .7ويف حني تستند تاكليف املناصب املشغوةل اإىل أأحدث جداول املرتبات وجداول ا ألجور ادلاخةل يف حساب املعاش
التقاعدي ل ألمم املتحدة والس ياسات املنطبقة بشأأن املزااي والاس تحقاقات املطبقة ،تستند تاكليف املناصب الشاغرة اإىل
حساب متوسط التاكليف املعيارية.
افرتاضات التخطيط


يستند حساب املرتبات للمناصب املشغوةل يف الثنائية  2 21/2020اإىل جداول املرتبات السارية اليت أأقرهتا جلنة
اخلدمة املدنية ادلولية (( )ICSCلفئة اخلدمات العامة) و /أأو جدول املرتبات وتواتر الزايدة الفعيل داخل الرتبة يف
 1يناير ( 2018للفئة الفنية والفئات العليا) حمسوبة ابلتناسب يف الثنائية  .21/2020وُتسب التاكليف املعيارية
ابلنس بة للمناصب الشاغرة عىل أأساس رتبة ادلرجة ا ألوىل وافرتاض وجود زوج معال وطفل؛



وعقب قرار احملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية رمق  ،4138يطبق سعر الرصف ومضاعف تسوية مقر
العمل (املضاعف) يف يناير 32018؛

 1انظر الفقرات من  25اإىل  28من الوثيقة .A/59/8
 2بد أأ تطبيق جدول املرتبات للفئة الفنية وما فوقها يف  1يناير 2019؛ وجدول ا ألجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي يف  1فرباير  .2019وبد أأ تطبيق
جدول املرتبات وا ألجر ادلاخل يف حساب املعاش التقاعدي للمناصب املشغوةل من فئة اخلدمات العامة يف  1أأبريل  ،2011وللمناصب الشاغرة يف
 1سبمترب .2017
 3أأصدرت جلنة اخلدمة املدنية مضاعفات جديدة يف أأغسطس  2019مل يتسن ،بسبب ضيق الوقت ،تطبيقها حلساب تاكليف املوظفني للثنائية .21/2020
والفرق بني املضاعف وسعر الرصف املطبقني يف يناير  2018واملضاعف وسعر الرصف املطبقني يف أأغسطس  2019ليس هل أأي أأثر مادي عىل تقديرات
تاكليف املوظفني للثنائية .21/2020
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ويطبق سعر رصف ادلولر ا ألمرييك مقابل الفرنك السويرسي بنس بة  1:1حلساب ا ألجور ادلاخةل يف حساب
املعاش التقاعدي .وابلنس بة اإىل الفئة الفنية والفئات العليا ،يرسي جدول الرواتب النافذ اعتبار ًا من فرباير 2019؛
وابلنس بة اإىل فئة اخلدمات العامة ،يرسي جدول الرواتب النافذ اعتبار ًا من أأبريل  2011عىل الوظائف املشغوةل
ويرسي جدول الرواتب النافذ اعتبار ًا من سبمترب  2017عىل املناصب الشاغرة؛



وتقدر مجيع املزااي والاس تحقاقات املطبقة ابلنس بة للمناصب املشغوةل ،ومبا فهيا منحة التعلمي وإاجازة زايرة الوطن،
عىل مس توى املناصب مع مراعاة أأحدث معلومات عن املرتبات .أأما املناصب الشاغرة حفددت لها تلكفة متوسطة؛



وتراعي خمصصات منح التعلمي نظا َم منح التعلمي املراجع وفق ًا جلدول تنازيل عام لتسديد قامئة مبسطة من
املرصوفات املتعلقة ابلتعلمي؛



و أأنشئت أأربع وظائف مرنة جديدة يف  21/2020عقب تطبيق معادةل املرونة ملزيانية اُتاد مدريد ،فوصل اإجاميل
عدد الوظائف اإىل  .1209حوطبقت نس بة عامة للمناصب الشاغرة قدرها  4ابملئة عىل حساب التاكليف العامة
للمناصب ملراعاة التأأخيات يف التعيني؛



وحرص ًا عىل زايدة متويل اس تحقاقات املوظفني الطويةل ا ألجل ،مبا فهيا خصوم التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة،
زادت الاعامتدات اخملصصة لها من  6ابملئة لتبلغ  8ابملئة بتخصيص اعامتدات مس تقةل نسبهتا  2ابملئة لإهناء
الوظائف املؤقتة؛



وتشمل التاكليف ا ألخرى للموظفني خمصصات الثنائية للتأأمني ضد حوادث العمل ( 900,000فرنك سويرسي)
وصندوق املعاشات التقاعدية املغلق ( 700,000فرنك سويرسي) وتاكليف التقايض ( 400,000فرنك سويرسي)
وبرانمج الويبو للماكفأت والتقدير ( 1,152,000فرنك سويرسي)؛



اخملصصة
وتبلغ خمصصات حالت اإعادة التصنيف  4ماليني فرنك سويرسي مقيدة يف بند الاعامتدات "غي ا
(املوظفون)" لتنفيذ نتاجئ قرارات جلنة اإعادة التصنيف؛



ومن املتوقع اس تكامل معليات التثبيت يف الثنائية  19/2018ومن مث مل حُتصص أأي اعامتدات لهذا الغرض يف
الثنائية  .21/2020وسعي ًا اإىل متكني ا ألمانة من ُتسني رصد مرصوفات ساعات العمل الإضافية ومراقبهتا ،ل تزال
اخملصصة (املوظفون)".
تاكليف ساعات العمل ا إلضافية املقدرة تحغطى ابعامتدات منفصةل يف بند الاعامتدات "غي ا
وقد خحصصت اعامتدات اإضافية قدرها  3ماليني فرنك سويرسي من أأجل اعامتد ترتيبات ساعات العمل املرنة.
وسيتواصل رصد تكل التاكليف عن كثب ابلتنس يق مع الربانمج ( 23اإدارة املوارد البشية وتطويرها) وجمالت
الربانمج املعنية.

 .8واستناد ًا اإىل افرتاضات التخطيط الواردة أأعاله ،تبلغ الزايدة يف تاكليف املوظفني خالل الثنائية  21/2020قمية
قدرها  15.9مليون فرنك سويرسي أأو  3.5ابملئة مقا نر ًة ابملزيانية املعمتدة  .19/2018واخنفضت حصة تاكليف املوظفني
اخملصصة ابملقارنة مع املزيانية الإجاملية من نس بة  62.4ابملئة يف  19/2018اإىل  61.9ابملئة يف .21/2020
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مصادر وأليات المتويل
 .9تقدر مزيانية نفقات املنظمة مببلغ يساوي  768,401,034فرنك سويرسي خالل الثنائية  21/2020ويه مموةل من
الإيرادات الإجاملية ،اليت تقدر مبلغ يساوي  882.8مليون فرنك سويرسي أأثناء الثنائية  4.21/2020ويعرض الشلك  1أأدانه
صورة عامة عن حصة الإيرادات حبسب املصدر.
الشكل  :1حصة إيرادات  21/2020بحسب المصدر
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[هناية الوثيقة]

 4ملزيد من التفاصيل ،انظر الفقرات من  5اإىل  8من الوثيقة .A/59/8

