
 جلنة الربانمج واملزيانية
 ادلورة الثالثة والعرشون

ىل  13جنيف، من   2015يوليو  17ا 
 2015يوليو  10

 أ س ئةل وأ جوبة
 2016/17حول وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة 

 العرض املايل وعرض النتاجئ

 "؟"املبالغ غري اخملصصة ماذا تشمل :1س

 مليون فرنك سويرسي، ويه تشمل ما ييل: 4.3املبالغ غري اخملصصة )املوظفون( تساوي  :1ج

عادة لعمليات سويرسي فرنك مليون 1.5 قدره مبلغ -  التصنيف، ا 

طار )يف املس مترة الوظائف تثبيت الس تكامل سويرسي فرنك مليون 0.8 قدره مبلغو  -  156 تثبيت ا 
 ((،WO/CC/63/5 )املرجع املبدأ   حيث من ال عضاء ادلول علهيا وافقت وظيفة

 عىل بناء   املزيانية يف احملسوبة اال ضافية العمل ساعات نفقات دلفع سويرسي فرنك مليوان قدره مبلغو  -
نفاق أ مناط  .ةالسابق اال 

 فرنك سويرسي، ويه تشمل ما ييل: املبالغ غري اخملصصة )خالف املوظفني( تساوي مليوينو 

ذا سويرسي فرنك مليون قدره مبلغ -  الثنائية يف دبلومايس مؤمتر عقد ال عضاء ادلول قررت ا 
2016/17، 

ذا سويرسي فرنك مليون قدره مبلغو  -  جديدة. خارجية ماكتب فتح ال عضاء ادلول قررت ا 

يرادات املنظمة من الثنائية  3هل اجلدول  :2س ىل الثنائية  2006/07"تطور ا  " يشمل اال يرادات املتعلقة 2016/17ا 
 ابلصناديق الاستامئنية؟

م املرفق الثامن تقديرا  ملوارد الصناديق الاستامئنية 3ال، ال يتناول اجلدول  :2ج احملمتل توفرها  سوى املزيانية العادية. ويُقد ِّ
 .2016/17ل غراض الربامج يف الثنائية 

 ؟2014يف عام  اليت حتققت فيل التاك وفعاليةكرت الوفورات أ ين ذُ  :3س

. وسوف تتوفر خالل 2014من وفورات وفعالية يف التاكليف مذكوٌر يف تقرير أ داء الربانمج  2014ما حتقق يف عام  :3ج
م عرضا  موحدا  للوفورات وفعالية التاك اليت  فيل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ورقة معلومات منفصةل تُقد ِّ

 أ و لكهيام. 2016/17ُأسس ملقارنهتا يف وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة أ و اليت ُوضعت  2014حتققت يف عام 

 ؟2016/17 الثنائية % يف مزيانية4.9ما ادلوافع الرئيس ية للزايدة املقرتحة اليت تبلغ  :4س

م الفقرات من  :4ج ىل  17تُقد ِّ م اجلدول 2016/17ملخصا  لل ولوايت الرئيس ية يف الثنائية  39ا  الوارد يف العرض  5. ويُقد ِّ
بعد التحويالت  2014/15ومزيانية  2016/17بني مزيانية  مقارنتنيالوارد يف املرفق الثاين  9املايل وعرض النتاجئ واجلدول 

 عىل التوايل.الربامج، حسب حسب فئات التاكليف و 
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ىل  53يف الفقرات من الواردة وتتلخص ادلوافع الرئيس ية لزايدات موارد املوظفني يف افرتاضات التخطيط لتاكليف املوظفني  ا 
(. وما حيدث من زايدات يف 57)كام تشري الفقرة  2016/17. وليس من املرتقب فتح مناصب جديدة يف الثنائية 59

ىل الزايدات القانونية و  تاكليف املوظفني يرجع يف املقام يقابلها ختفيضات يف فئة تاكليف و املكمتةل ) التثبيتمعليات ال ول ا 
 ."املوظفني املؤقتني"(

ىل  40وتتلخص يف الفقرات من  ادلوافع الرئيس ية لزايدات تاكليف خالف املوظفني. والزايدات امللحوظة عىل أ ساس  44ا 
طاريف موارد خالف املوظفني  صاف   مليون فرنك سويرسي(،  5.6معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ) 5الربانمج  تأ يت يف ا 

ىل حدوث زايدة يف جحم الرتمجة يف نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات وخمصصات تعزيز مرونة  ويرجع ذكل يف املقام ال ول ا 
فرنك سويرسي(، ويرجع ذكل يف مليون  2.5نظاما مدريد ولش بونة ) 6نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات؛ والربانمج 

ىل توسع عضوية نظام مدريد وتعزيز أ وجه الكفاءة التشغيلية للنظام؛ والربانمج  تكنولوجيا املعلومات  25املقام ال ول ا 
ىل زايدة الاعامتد عىل بنية حتتية وخدمات موثوقة  6.9واالتصاالت ) مليون فرنك سويرسي(، ويرجع ذكل يف املقام ال ول ا 

مليون فرنك سويرسي(، ويرجع  3.9تأ مني املعلومات والسالمة وال من ) 28جمال تكنولوجيا املعلومات؛ والربانمج  وفعاةل يف
ىل تنفيذ اسرتاتيجيات تأ مني املعلومات يف الثنائية  دارة الربامج واملوارد ) 22؛ والربانمج 2016/17ذكل يف املقام ال ول ا   4ا 

ىل الاستيعا  التشغييل للوحدات والقدرات اجلديدة لنظام التخطيط مليون فرنك سويرسي(، ويرجع ذكل يف امل قام ال ول ا 
 للموارد املؤسس ية واملوارد اخملصصة ل غراض أ سعار الفائدة السلبية املُطبقة عىل ودائع الفرنك السويرسي.

يمتثل أ حد ادلوافع الرئيس ية لزايدة النفقات يف رضورة تعزيز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأ من املعلومات. فهل  :5س

 2013النفقات املقرتحة ذات الصةل ختتلف عن مرشوعات اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية اليت وافقت ادلول ال عضاء يف عام 
 متويلها من ال موال الاحتياطية؟عىل 

تبط استامثرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتأ مني املعلومات بزايدة خطر اال رها  اال لكرتوين، وبرضورة تر  :5ج
تعزيز قدرة املنظمة عىل مواهجة الطوارئ، وبرضورة معاجلة ثغرات تأ مني املعلومات اليت حددها حفُص تأ مني املعلومات اذلي 

اليت وافقت ادلول  –ية الرئيس ية اليت تتعلق بتكنولوجيات املعلومات . أ ما مرشوعات اخلطة الرأ سامل 2013ُأجري عام 
دارة الهوية (ECM) عىن ابال دارة املركزية للمحتوى، ويه تُ 2013ال عضاء عىل متويلها من ال موال الاحتياطية يف عام   وا 

(IDM) –  هنا ال تتداخل مع النفقات املقرتحة الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية  .، بل تمكلها2016/17فا 

أ سعار الفائدة السلبية. فهل تفاوضت  من أ جليف املزيانية مبلغ تخصيص ب ال تسمح ترشيعات بعض ادلول ال عضاء  :6س
 ماليني فرنك سويرسي قبل تطبيق أ سعار الفائدة السلبية؟ 10 احلد ال دىن البالغالويبو مع البنوك لزايدة 

جاميل احلدود ادلنيا املُطب قة حاليا   :6ج مليون فرنك سويرسي )مبا يف ذكل الودائع قصرية ال جل اليت ال حتقق  125يبلغ ا 
ويف الواقع، سوف تنخفض، عىل أ ي فائدة(. ومن املستبعد جدا  أ ن يقوم البناكن الذلان قدما حدود اال عفاء هذه بزايدهتا. 

 يف السوق من تطورات.هذه احلدود نتيجة  ملا حيدث ال رحج، 

قامة عالقات مرصفية جديدة للفرنك سويرسي، وحىت يف حاةل المتكن من  وعالوة عىل ذكل، تزداد يوما  بعد يوم صعوبة ا 
عفاء.  القيام بذكل، يبدو من املستبعد أ ن يعرض الرشاكء املرصفيون اجلدد حدودا  لال 

 هل ميكن تفادي دفع أ سعار فائدة سلبية؟ :7س

، سوف WO/PBC/23/7قد يبدو هذا ُمستبَعدا  جدا . وحىت يف حاةل قبول لك الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة  :7ج
يس تغرق ال مر وقتا  طويال  للتعاقد مع مديري صناديق خارجيني الستامثر النقد ال سايس والاسرتاتيجي يف حني أ ن النقد 

حدود اال عفاء. وميكن اعتبار الفائدة السلبية رسام  يتقاضاه البنك التشغييل، اذلي سوف يُدار داخل املنظمة، قد يتجاوز 
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ومن مثَّ ال يوجد أ ي اختالف عن الرسوم املرصفية العادية، ويه مبلغ دامئا   –مقابل الاحتفاظ حبسا  ابلفرنك السويرسي 
 ما يُدَرج يف املزيانية.

ذا وافقت ادلول ال عضاء عىل اقرتاح الس ياسة الاستامثرية :8س  2.4اجلديدة، فهل سوف تظل هناك رضورة لتخصيص  ا 
 مليون فرنك سويرسي للفائدة السلبية؟

جابة السؤال  :8ج ىل ا   .7يُرىج الرجوع ا 

 ماذا س يكون تأ ثري أ سعار الفائدة السلبية عىل النتيجة املالية؟ :9س

أ ن الفائدة السلبية سوف متثل تلكفة  عىل املنظمة، وذلكل سوف تُدَرج يف النفقات. وسوف تنخفض  من الواحض :9ج 
 .النتيجة املالية اال جاملية نتيجة  ذلكل

"تطور  3يف اجلدول مليون فرنك سويرسي  2.4اذلي يساوي ل سعار الفائدة السلبية  املبلغ اخملصصاذا  م يُذكَر مل  :10س
يرادات املنظمة من ىل الثنائية  2006/07الثنائية  ا    "؟2016/17ا 

يم خدمات  تاكليف اخلدمات املاليةأ سعار الفائدة السلبية مذكورة يف  :10ج )مزيانية النفقات( ل هنا تُعد  مدفوعات ملُقد ِّ
 )البنوك(. وميكن اعتبارها مشاهبة  للرسوم املرصفية.

ث املزيانية بعد التحويالت 2015بعد التحويالت عند هناية شهر مارس  2014/15مزيانية  تقف :11س . فهل سوف حُتدَّ
 ؟2015من أ جل دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 

 . وسوف ترد املزيانية الهنائية بعد التحويالت يف2015مارس  31بعد التحويالت حىت  2014/15لقد ُأعدت مزيانية  :11ج
 .2014/15التقرير اخلاص بأ داء الربامج يف الثنائية 

يرادات ، "3من املتوقع أ ن تظل مس تقرة ، ولكن يُظهر اجلدول  اال يرادات النرثيةعىل أ ن  8تنص الفقرة  :12س تطور ا 
ىل الثنائية  2006/07املنظمة من الثنائية  التقدير أ قل بكثري من  2016/17"، أ ن التقدير اخلاص ابلثنائية 2016/17ا 

 احلالية. فهل ميكن توضيح ذكل؟ 2014/15اخلاص ابلثنائية 

ىل العمود  2014/15مقارنة  مبزيانية  2016/17مس تقرة  يف الثنائية  اال يرادات النرثيةال تزال  :12ج املعمتدة )يُرىج الرجوع ا 
املعمتدة بسبب ال ثر اال جيايب  2014/15أ كرب من مزيانية  2014/15(. والتقدير احلايل اخلاص ابلثنائية 3ال خري يف اجلدول 

ةل يف عام لتقياميت سعر الرصف والتسوايت احملاسبية اال جيابية اليت  فاقت التوقعات فامي خيص الس نوات السابقة املُسجَّ
2014. 

  ؟2016/17هل ميكن تقدمي بيان تفصييل ابال يرادات النرثية الواردة يف مزيانية الثنائية   :13س

تشمل اال يراداُت النرثية رسوم التسجيل للمشاركة يف املؤمترات وادلورات التدريبية، وتاكليف ادلمع فامي يتعلق  :13ج
ة )اجلانب ادلائن( املتعلقة يتسوايت احملاسب ال ابل نشطة اخلارجة عن املزيانية اليت تنفذها الويبو ومتولها الصناديق الاستامئنية، و 

ىل الويبو مقابل خدمات ادلمع اال داري )يُرىج الرجوع ابلس نوات السابقة، وتسوايت سع ر الرصف، ومدفوعات ال وبوف ا 
ىل تعريف فئات التاكليف الوارد يف امللحق ابء(.  أ يضا  ا 
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مليون فرنك سويرسي؟  7.3البالغة  5ا تتكون املوارد املُخصصة يف املزيانية لتاكليف اخلدمات املالية يف اجلدول م    :14س
ذا اكنت كذكل، مفىت ميكن تسديد ادلين؟ وما الربامج اليت لها تاكليف  هل تش متل عىل مدفوعات فوائد القروض؟ وا 

 خدمات مالية؟

صدت تاكليف اخلدمات تش متل تاكليف اخلدمات املالية عىل خمصصات دلفع فوائد القروض والرسوم املرصفية. وقد رُ  :14ج
طار الربانمج  طار الربانمج مليون فرنك  4.2) 24املالية يف ا   22سويرسي( دلفع فائدة القرض اخلاص ابملبىن اجلديد، ويف ا 

 مليون للرسوم املرصفية. 0.75مليون من أ جل دفع الفوائد السلبية و 2.4مبا يف ذكل 

ل والقرض التجاري اذلي  يف عليه لمتويل املبىن اجلديد قد ُُسب يف أ ربع رشاحئ منفصةل، حيل موعد اس تحقاق اثنتان مهنا ُحصِّ
جاملهيام  د هااتن الرشحيتان، اللتان يبلغ ا  مليون فرنك سويرسي  40غضون ال شهر الس بعة املقبةل. وسوف تُسدَّ

د اس تحقاقهام يف يع احل مو تان ف تقهام. أ ما الرشحيتان املتبقي د اس تحقايع ال مو حتحني ( WO/PBC/23/7 الوثيقة)
 وقت مبكر، فسوف تتعرض املنظمة لعقوابت كبرية.. ويف حاةل دفع هذه املبالغ يف 2025ونومفرب  2019 مارس

د يف غضون   .عاما   16أ ما قرض املؤسسة العقارية للمنظامت ادلولية فهو قرض بدون فوائد، وسوف يُسدَّ

 موارد املوظفني

 % يف نفقات املوظفني؟2.1م ا تتأ لف الزايدة البالغة  :1س

ن الزايدة اال جاملية يف تاكليف املوظفني  :1ج تنتج يف يه و ،%2.1مليون أ و  9.6املعمتدة تبلغ  2014/15مقارنة  مبزيانية ا 
ىل حد أ قل بكثري عن ICSCاملقام ال ول عن الزايدات القانونية )املتعلقة بلجنة اخلدمة املدنية ادلولية )  زايدة(( وتنتج ا 

ىل الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ال مم االاشرتااكت  ( )صندوق التقاعد( UNJSPFملتحدة )املقدمة ا 
. وتقدم الفقرات 2016/17وخمصصات التأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. وليس من املرتقب فتح مناصب جديدة يف الثنائية 

ىل  53من  وكذكل امللحق جمي "حسا  تاكليف املوظفني" مزيدا  من التفاصيل عن افرتاضات التخطيط ومهنجية  59ا 
 ظفني.حسا  تاكليف املو 

، اخنفضت حصة تاكليف املوظفني املدرجة يف 2016/17ونتيجة  الحتواء الزايدة اليت حدثت يف تاكليف املوظفني للثنائية 
ىل  2014/15% يف الثنائية 66.3املزيانية مقارنة  ابملزيانية اال جاملية من  )كام تشري الفقرة  2016/17% يف الثنائية 64.6ا 

56.) 

ماليني فرنك سويرسي  4% يف تاكليف املوظفني تأ خذ يف الاعتبار الوفورات البالغة 2،1هل الزايدة اليت تبلغ  :2س
  زايرة الوطن؟ ال جازاتاملتوقع حتقيقها من تنفيذ الس ياسة اجلديدة 

جازات زايرة الوطن. وهذا  2016/17للثنائية  املقدرةتش متل تاكليف املوظفني  :2ج عىل املبلغ اخملصص الس تحقاقات ا 
ماليني فرنك سويرسي املتوقع حتقيقها من تنفيذ الس ياسة اجلديدة ال جازات زايرة  4املبلغ يراعي كام ينبغي الوفورات البالغة 

ىل النقطة اخلامسة يف "افرتاضات التخطيط" يف الفق ىل  56رات من الوطن )يُرىج الرجوع ا   (.59ا 



 أ س ئةل وأ جوبة

 ادلورة الثالثة والعرشون -جلنة الربانمج واملزيانية 

5 

 

تأ خذ يف الاعتبار املراجعة املس مترة احلالية جملموعة التعويضات  2016/17للثنائية  املقدرةهل تاكليف املوظفني  :3س
 املشرتكة ملنظومة ال مم املتحدة؟

نة اخلدمة املدنية ال توجد حاليا  معلومات اكفية عن الآاثر املالية للتغيريات اليت اقرُتحت أ و نُوقشت يف مراجعة جل  :3ج
ادلولية للتعويضات. وميكن، رمغ ذكل، افرتاض أ نه من املستبعد أ ن تكون للتغيريات عىل املدى القصري أ ي أ ثر كبري عىل 

ن تاكليف املوظفني املقدرة للثنائية  ىل افرتاض "عدم حدوث تغيري". 2016/17التاكليف. ومن مثَّ فا   تستند ا 

 نفقات املوظفني املؤقتني؟ما سبب وجود اخنفاض يف  :4س

ىل الانهتاء يف الثنائية  :4ج من تثبيت املوظفني العاملني يف وظائف  2014/15يرجع اخنفاض تاكليف املوظفني املؤقتني ا 
طار تثبيت ) مس مترة ((. وذلكل WO/CC/63/5وظيفة وافقت علهيا ادلول ال عضاء من حيث املبدأ  )املرجع  156يف ا 

ن عدد   .2014/15يف الثنائية منصبا   144مقارنة  بـ منصبا   111يبلغ  2016/17تة املدرجة يف مزيانية الثنائية املؤق  املناصبفا 

ىل زايدةهل تثبيت املوظفني العاملني يف وظا :5س  "الوظائف"؟النفقات يف فئة  ئف مس مترة يؤدي ا 

ن تثبيت املوظفني العاملني يف وظائف مس مترة )انظر س :5ج ن  4ا  ىل وظائف. ومن مثَّ فا  ل املناصب املؤقتة ا  ِّ أ عاله( حُيو 
"املوظفون املؤقتون"( يساوي فارق التلكفة بني املنصب  يف فئة"الوظائف" )واخنفاض  يف فئةما يرتبط بذكل من زايدة 

 (.العقودتحقاقات بني هذين النوعني من املوقت والوظيفة )الفرق يف الامتيازات والاس  

 % يف تاكليف املوظفني تشمل املبلغ اخملصص للتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة؟2.1هل الزايدة البالغة  :6س

%، كام هو احلال يف وثيقة الربانمج واملزيانية 6ظلت خمصصات التأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة اثبتة  عند نس بة  :6ج
ىل افرتاضات ختطيط تاكليف املوظفني يف الفقرات من )يُ  2014/15 ىل  56رىج الرجوع ا   (.59ا 

دارة صناديق  2013ما التقدم اذلي أُحرِّز منذ عام  :7س يف احتواء اخلصم اخلاص ابلتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة وا 
 التأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة؟

ميكهنا و أ كرث مرونة و تتبع ال مانُة اسرتاتيجية  واعية  الحتواء تاكليف املوظفني من خالل الاجتاه حنو قوة عامةل متنقةل  :7ج
أ ن تتكيف بسهوةل مع احتياجات ال عامل فضال  عن الهنوض ابلامنذج املرنة لتوفري املوارد من أ جل ضامن احتواء ما حيدث من 

ظفني عىل املدى الطويل. وذلكل ال توجد أ ي وظائف جديدة مقرتحة للثنائية زايدات يف خصوم اس تحقاقات املو 
2016/17. 

والويبو أ يضا  عضٌو نشطٌ يف الفريق العامل املعين ابلتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة، اذلي أ نشأ ته ش بكة املالية واملزيانية 
عد موضوع التأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة من وجيه. ويُ ، ويه أ يضا  عضٌو يف فريق الت2013التابعة لل مم املتحدة يف عام 

ستشارين. وقد اس ُتعني رضورة الاس تعانة مب املوضوعات الكبرية واملعقدة، وقد أ قر الفريُق العامل يف العام املايض ب
صدار وحتليل اس تقصا2015ابملستشارين يف أ وائل عام  ىل جنب مع الفريق العامل عىل ا  ء شامل ، ومه يعملون جنبا  ا 

دت  ضافية من مجيع الواكالت، وُحد ِّ خلطط الرعاية الصحية يف لك أ حناء منظومة ال مم املتحدة. وقد ُطلبت الآن بياانت ا 
الس تقصاهئا بُِّعمق. ويشمل ذكل اس تخدام اخملططات الصحية الوطنية، وتاكتف الواكالت من أ جل  جماالتابلفعل عدة 

ىل غري ذكل احلصول عىل سعر أ فضل من اجلهات اليت تُ  م الرعاية الصحية، ووضع خمططات رعاية حصية مدارة داخليا ، ا  قد ِّ
ىل اعمجعية العامة يف دورهتا املس تأ نفة يف ريمن ال مور. ويس  العمل عىل قدم وساق، ومن املتوقع أ ن يرفع الفريق العامل تقريرا  ا 

 .2016أ وائل 
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اخلدمة الوارد يف البياانت املالية يأ خذ يف الاعتبار سعر اخلصم بعد هل اخلصم اخلاص ابلتأ مني الصحي بعد انهتاء  :8س
 أ سعار الفائدة السلبية؟

ن سعر اخلصم يعكس الوضع كام اكن يف هناية ديسمرب  :8ج ، قبل فك ربط الفرنك السويرسي ابليورو وتطبيق 2014ا 
 أ سعار الفائدة السلبية عىل نطاق واسع.

ث للتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة؟ وهل أُجريت دراسة اكتوارية لتحديث هذا الرمق؟ :9س  هل يوجد رمق ُمحدَّ

من أ جل حتديث الرمق اخلاص ابلتأ مني الصحي بعد انهتاء اخلدمة. وهذا  2015ُأجريت دراسٌة اكتواريٌة يف أ وائل عام  :9ج
 مليون فرنك سويرسي. 127.858، هو 2014ملالية لعام ال مر حيدث س نواي . واخلصم، املُدَرج يف البياانت ا

ع عىل الربامج املبلُغ اخملصص ل  :10س  "املبالغ غري اخملصصة"؟ يف فئةالوارد  يةلعمل اال ضاف ساعات اكيف يُوزَّ

من أ جل متكني ال مانة من رصد نفقات ساعات العمل اال ضافية ومراقبهتا عىل حنو أ فضل، ُحسبت تاكليف ساعات  :10ج
ن  العمل اال ضافية املقدرة مببلغ خمصص منفصل )مليوان فرنك سويرسي( يف فئة "املبالغ غري اخملصصة )املوظفون(". ومن مثَّ فا 

 ليست مدرجة  يف املزيانية حتت لك برانمج عىل حدة. 2016/17تاكليف ساعات العمل اال ضافية املقدرة للثنائية 

 نفقات التمنية

آراء عىل  :1س ذا توافقت ال تعريف ُمنقَّح لنفقات التمنية، فهل ميكن تطبيق هذا التعريف املُنقَّح عىل وثيقة الربانمج ا 
 ؟2016/17واملزيانية 

عداد وثيقة الربانمج واملزيانية، مبا يف ذكل تقدير نفقات التمنية، فا ن أ ي تعريف  :1ج نظرا  للجهد الكبري اذلي يُبَذل يف ا 
عداد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 2015ادلول ال عضاء يف عام  ُمنقَّح لنفقات التمنية، توافق عليه ، ميكن تطبيقه عند ا 

2018/19. 

ن وجدت، اليت  :2س  نفقات تمنية؟ ليس لهاما الربامج، ا 

داري ومايل فعال"  معظم الربامج املرتبطة ابلهدف الاسرتاتيجي التاسع :2ج ىل "دمع ا  ليس لها حصة تمنية )يُرىج الرجوع ا 
 .حبسب الربانمج"( 2016/17"نفقات التمنية يف الثنائية  6اجلدول 

ش به حصة التمنية يف وثيقة الربانمج ت  2016/17للثنائية املقرتحة الربانمج واملزيانية  وثيقةهل حصة التمنية يف  :3س
 ؟2014/15واملزيانية 

حدىال تزال التمنية  :3ج . 21.3، وهو ما يتجىل يف ثبات حصة التمنية عند نس بة 2016/17ال ولوايت يف الثنائية  ا 
ىل أ ن نفقات التمنية للثنائية  مليون فرنك سويرسي، أ و بنس بة  7.6قد زادت زايدة مطلقة مببلغ  2016/17وجتدر اال شارة ا 

ىل خم 2014/15%، مقارنة  مبزيانية 5.2 طار النتاجئ الوارد يف الصفحة املعمتدة )يُرىج الرجوع أ يضا  ا  ، 60، والفقرة 11طط ا 
 .حبسب الربانمج"( 2016/17"نفقات التمنية يف الثنائية  6واجلدول 

جراءات موافقةما يه  :4س اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل مرشوعات جدول أ عامل التمنية املدرجة يف مزيانية  ا 
 ؟2016/17الثنائية 

ىل ثالث فئات 2016/17مرشوعات جدول أ عامل التمنية اخملططة للثنائية تنقسم  :4ج  :ا 
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 يف تنفيذها يس متر أ ن املتوقع ومن الفكرية وامللكية ابلتمنية املعنية اللجنة ابلفعل علهيا وافقت مرشوعات -
 اللجنة(، علهيا وافقت اليت املرشوعات واثئق )حسب 2016/17 الثنائية

 اللجنة(، موافقة )برشط حاليا   تنفيذها جيري اليت املرشوعات من الثانية واملرحةل -

 .اللجنة( موافقة )برشط جديد ملرشوع ومقرتحات -

منية يف الثنائية " 6يتضمن اجلدول  :5س " تقديرا  واحدا  لنفقات التمنية اخلاصة بنظايم حبسب الربانمج 2016/17نفقات الت
طار الربانمج     حتديد نفقات التمنية اخلاصة بلك مهنام عىل حدة؟، فهل ميكن 6مدريد ولش بونة يف ا 

طار الربانمج  :5ج جاميل نفقات التمنية يف ا   13مليون فرنك سويرسي، خُيصص مهنا لنظام مدريد ما مجموعه  13.5يبلغ  6ا 
 مليون فرنك سويرسي. 0.5نظام لش بونة ل مليون فرنك سويرسي، وخُيصص مهنا 

 متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأ ن امللكية الفكريةتطور  :الهدف الاسرتاتيجي ال ول

ما سبب اختالف عدد ادلورات املدرجة يف املزيانية للجنة الرباءات وجلنة العالمات، من هجة، وجلنة حق املؤلف  :1س
 واللجنة احلكومية ادلولية، من هجة أ خرى؟

ن افرتاض التخطيط للثنائية  :1ج ت جلنة الرباءات وجلنة العالمات وجلنة حق املؤلف بشأ ن عدد دورا 2016/17ا 
. ومسببات التلكفة ال ولية للجان ادلامئة يه عدد 2014/15واللجنة احلكومية ادلولية ال يزال ابق  عىل ما اكن عليه يف الثنائية 

د نُق ِّحت تقديرات مزيانية ادلورات، وعدد أ ايم لك دورة، وتاكليف الرتمجة الشفوية والتحريرية، فضال  عن تاكليف السفر. وق
نفاق املاضية،  2016/17الثنائية  ىل أ مناط اال  ذا قررت معل أ ن عدد أ ايم لك دورة يبلغ مخسة أ ايم ابفرتاضاستنادا  ا  . وا 

حدى اللجان ادلامئة  د يف املزيانيةهل أ كرث ما هو خمصص ادلول ال عضاء، خالل الثنائية، عقد عدد من دورات ا  ، فسوف حُتد ِّ
 التاكليف اليت حتققت يف الثنائية.فعالية ال مانة املوارد املطلوبة من 

ىل أ ربع  2016/17يتضمن افرتاض التخطيط للثنائية  :2س للجنة احلكومية ادلولية. فهل املوارد املقرتحة  دوراتما يصل ا 
  ؟2014/15الثنائية  يفاذلي اكنت عليه وى عىل نفس املس ت 2016/17ل عامل اللجنة احلكومية ادلولية يف الثنائية 

متسقٌة مع املوارد اخملصصة يف  2016/17املوارد املُخصصة يف املزيانية دلمع أ عامل اللجنة احلكومية ادلولية يف الثنائية  :2ج
 "املبالغ غري اخملصصة". يف فئةمبلغ لعقد مؤمتر دبلومايس حممتل  ُأدرِّج، 2016/17. ويف الثنائية 2014/15مزيانية 

 الهدف الاسرتاتيجي الثاين: تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ال ول

، فلامذا ال توجد أ ي زايدة مقرتحة يف 2016/17من املرحج أ ن يزداد اس تخدام نظام الهاي ازدايدا  كبريا  يف الثنائية  :1س
 املوارد املقرتحة لنظام الهاي؟

ىل معدل اس تخدام املزيانية الفعيل يف الثنائية  2016/17املوارد املُخصصة لنظام الهاي يف مزيانية  تستند :1ج ا 
ىل المنو املتوقع يف عدد التسجيالت والتجديدات )كام هو مبني يف 2014/15 ، وتراعي كام ينبغي جحم العمل املتوقع استنادا  ا 

ىل أ ن عددا   "تقديرات الطلب عىل اخلدمات بناء :2اجلدول  عىل أ نظمة الرباءات ومدريد والهاي"(. وجتدر اال شارة أ يضا  ا 
عداد اقرتاح الربانمج  31من معليات تثبيت الفاحصني العاملني يف وظائف مس مترة اكن ال يزال ُمعلقا  يف الربانمج  يف وقت ا 

 .يف الربانمجواملزيانية. وسوف تُسفر هذه التثبيتات، حني تُنفَّذ، عن زايدة عدد الوظائف 
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مة يف شلك ر 6املزيانية املقرتحة للربانمج  :2س قدمي بيان تفصييل ام، فهل ميكن تهيمق واحد لنظايم مدريد ولش بونة لكُمقدَّ
  زيانية لك نظام مهنام عىل حدة؟مب

جاميل مزيانية الربانمج  :2ج مليون فرنك  58.1مليون فرنك سويرسي، خُيصص مهنا لنظام مدريد ما مجموعه  59.4يبلغ  6ا 
 مليون فرنك سويرسي. 1.3سويرسي، وخُيصص مهنا لنظام لش بونة 

نتاجية وجودة خدمات" أ نظمة معاهدة التعاون بشأ ن  :3س ما سبب اختالف مؤرشات ال داء اخلاصة "بتحسن ا 
 الرباءات، والهاي، ومدريد، ولش بونة؟

نتاجية وجودة خدمات" أ نظمة معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، والهاي،  :3ج ن مؤرشات ال داء اخلاصة "بتحسن ا  ا 
دةٌ ومدريد، ولش بونة  ، مع مراعاة خصوصيات لك نظام 2016/17نظام يف الثنائية  لتعكس أ وثق املقاييس صةل  بلك ُمحدَّ

 .واحتياجاته الفردية، فضال  عن مس توايت النضج املتفاوتة

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :4س  ، ما املقصود مبؤرش ال داء املُسمى "معدل اال يداع"؟6يف ا 

يداع  :4ج ىل عدد الطلبات املودعة يف س نة معينة. عىل سبيل املثال، مت ا   47 885يشري معدل اال يداع يف نظام مدريد ا 
 .2013عن عام % 2.3، ما يدل عىل زايدة معدل اال يداع بنس بة 2014طلبا  يف عام 

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :5س  ، كيف تُمزيَّ مؤرشات أ داء نظام مدريد عن مؤرشات أ داء نظام لش بونة؟6يف ا 

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :5ج ، ترَُسد، للك نتيجة مرتقبة، مؤرشات أ داء نظام مدريد أ وال ، تلهيا مؤرشات أ داء 6يف ا 
ليه، حيامث اكن ذكل مناس با ، يف وصف مؤرش ال داء و/أ و أ ساس نظام لش بونة. أ ما نظام لش بونة دة ا  شارة ُمحدَّ ، فتوجد ا 

 .املقارنة و/أ و الهدف

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :6س ، هل تشري مؤرشات ال داء اخلاصة برضا الزابئن، وتلكفة الوحدة، وتوقيت 6يف ا 
ىل لك   من نظام   مدريد ونظام لش بونة؟املعامالت )ابل ايم(، واجلودة ا 

ن مقاييس رضا الزابئن، وتلكفة الوحدة، وتوقيت املعامالت )ابل ايم(، واجلود :6ج طار النتاجئ اخلاصا   ة الواردة يف ا 
ىل نظام مدريد فقط. 6ابلربانمج   تشري ا 

 الهدف الاسرتاتيجي الثالث: تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

ىل نظام الاقتصاد ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات يف  يوجد العمل اخلاصيف أ ي برانمج  :1س البدلان املنتقةل ا 
 ؟احلر

ىل نظام الاقتصاد احلرالعمل اخلاص ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات يف  :1ج موجود يف الربانمج  البدلان املنتقةل ا 
 : الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل.30

 ؟2016/17أ ين يوجد التعاون فامي بني بدلان اجلنو  يف اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  :2س

ىل الفقرة  9التعاون فامي بني بدلان اجلنو  موجود يف الربانمج  :2ج  .(9.11)يرىج الرجوع ا 
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ىل النتيجة املرتقبة2يف الربانمج  :3س زة  :4.3ھ ، يشري جدول "املوارد حبسب لك نتيجة" ا  آليات وبرامج تعاونية معز  أ
طار النتاجئ؟  ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ال قل منوا ، مفا سبب عدم وجود هذه النتيجة يف ا 

ن املوارد املُخصصة للنتيجة املرتقبة  :3ج تتعلق مبرشوع  2يف جدول "املوارد حبسب لك نتيجة" اخلاص ابلربانمج  4.3ھا 
نشاء التصاممي لتطوير ال عامل يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا  جدول أ عامل ال  . (D0040) تمنية املعين ابمللكية الفكرية وا 

طار النتاجئ اخلاص بلك برانمج يعكس مؤرشات ال داء اخلاصة ابلعمل املنتظم للربانمج فقط، وال يشمل مرشوعات  وا 
 .ةجدول أ عامل التمنية ومرشوعات الاحتياطي اخلاص

طار النتيجة املرتقبة 30يف الربانمج  :4س : اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية 1.3ھ، ويف ا 
تامتىش مع ال هداف اال منائية الوطنية، ما العدد الرتامكي السرتاتيجيات الابتاكر الوطنية اليت اس هُتل ت أ و جارية أ و اعُتمدت 

  مبساعدة الويبو؟

أ ربعة بدلان قد رشعت يف معلية وضع  اكنت – 2014ورد يف تقرير أ داء الربانمج  كام – 2014يف هناية عام  :4ج
طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  2016/17س ياسات ابتاكر وطنية مبساعدة الويبو. ويرد هذا يف أ ساس املقارنة للثنائية   .30يف ا 

نت برامج تدريبية يف جمال امللكية  :، وفامي خيص مؤرش ال داء30يف الربانمج  :5س "عدد البدلان اليت وضعت أ و حسَّ
 بدلا ، يعرب عن العدد الرتامكي للبدلان؟ 13الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة"، هل أ ساس املقارنة، وهو 

ىل عدد البدلان اليت وضعت برامج تدريبية يف عام 13يشري أ ساس املقارنة البالغ  :5ج عىل النحو املُبنيَّ يف  2014 بدلا  ا 
 اكنت أ ول ثنائية يُس تخدم فهيا مؤرش ال داء هذا. 2014/15. وال يوجد عدد ترامكي، ل ن الثنائية 2014تقرير أ داء الربانمج 

فامي خيص اجلدول اذلي يلخص النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ال داء اخلاصة ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث )اجلدول الوارد  :6س
ىل  64الصفحات من يف  درا أ يضا   من النسخة اال نلكزيية للوثيقة(، هل ينبغي 66ا   ؟16والربانمج  14ج الربانمج ا 

 و 1.5ھيف حتقيق النتيجتني املرتقبتني  16، ويسامه الربانمج 2.4ھيف حتقيق النتيجة املرتقبة  14يسامه الربانمج  :6ج
ن هذين الربانجمني غري ُمدرَ 2.5ھ الهدف الاسرتاتيجي الثالث رمغ أ هنام يسهامن يف التمنية. وتتضح  حتتجني . وذلكل فا 

 مسامههتام يف حصة التمنية اخلاصة هبام.

املتعلقة ابس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، ونظام  – 6.2، وھ4.2، وھ1.2ملاذا ترد النتاجئ املرتقبة ھ :7س
طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  –خداما  ذا نطاق أ وسع وفعالية أ كرب الهاي، ونظايم مدريد ولش بونة عىل التوايل اس ت   ؟10يف ا 

ىل نظام الاقتصاد احلرسوف يظل الرتوجي ملنتجات الويبو وخدماهتا من ال ولوايت يف  :7ج والبدلان  البدلان املنتقةل ا 
طار نتاجئ الربانمج 2016/17املتقدمة يف الثنائية   .2014/15يف الثنائية  10، وذكل متش يا  مع ا 

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :8س اليت ، ما العدد الرتامكي للمنازعات واملساعي امحليدة 8.2، ويف النتيجة املرتقبة ھ10يف ا 
ىل نظاتشمل أ طرافا  من البدلان   م الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة؟املنتقةل ا 

ىل نظام  76منازعة و 377، اكن هناك 2014يف هناية عام  :8ج مسعى محيدا  يشمالن أ طرافا  من البدلان املنتقةل ا 
ىل بياانت من تقرير أ داء الربانمج   .(2014الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة )العدد الرتامكي(. )استنادا  ا 
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 اخلامس: املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي

ىل املزيانية املقرتحة 16ما سبب وجود زايدة يف موارد الربانمج  :1س ؟ أ يه موارد ملرشوع جدول أ عامل التمنية ابال ضافة ا 
 ماليني فرنك سويرسي؟ 6البالغة 

ن الزايدة يف املوارد املقدرة للرب :1ج مليون فرنك سويرسي، وترجع  0.7املعمتدة تبلغ  2014/15مقارنة  مبزيانية  16انمج ا 
ىل:  هذه الزايدة يف املقام ال ول ا 

حصائية معلومات وتوفري مجع لتحسني املبذوةل اجلهود زايدة -  مجيع يف الفكرية امللكية نظام أ داء عن ا 
حصائية معلومات مجع س امي ال العا م، أ حناء  هذه عن تقرير وتقدمي املؤلف وحق اجلغرافية ابلبياانت تتعلق ا 

 الرئيس ية، الويبو تقارير احرتافية وتعزيز املعلومات،

 .اال بداعية الصناعات يف وال داء العامة الس ياسات بشأ ن الاقتصادية البحوث الزتامات زايدة -

جاميل املوارد املقرتحة للثنائية  يون فرنك سويرسي ملرشوع جدول أ عامل التمنية مل  0.6مهنا مليون،  6.1 يبلغ 2016/17وا 
 "امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية )املرحةل الثانية(".

 الهدف الاسرتاتيجي السابع: امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

 ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية؟هل ميكن تقدمي حملة أ كرث تفصيال  عن العمل املقرتح فامي يتعلق  :1س

م الربانمج خالل دورة جلنة الربانمج واملزيانية حملة  أ كرث تفصيال  عن العمل املقرتح فامي يتعلق ابمللكية  :1ج سوف يُقد ِّ
 الفكرية والتحدايت العاملية.

دراج الاحتاد ادلويل  :2س طار امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة، هل ينبغي ا  محلاية ال صناف النباتية اجلديدة يف ا 
 )اليوبوف( بوصفه منظمة حكومية دولية تتعاون معها الويبو ابنتظام فامي يتعلق ابمللكية الفكرية وس ياسة املنافسة؟

 مع القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية وس ياسة املنافسة.اليوبوف ال يتعامل  :2ج

آلية تواصل   متجاو  بني الويبو وادلول ال عضاء ومجيع أ حصا  املصاحلالهدف الاسرتاتيجي الثامن: أ

  هل تتضمن املزيانية أ ي خمصصات للماكتب اخلارجية اجلديدة؟ :1س

ذا وافقت ادلول ال عضاء عىل فتح ماكتب خارجية جديدة يف الثنائية  :1ج ، فميكن متويل هذه املاكتب من 2016/17ا 
 املوظفني يف فئة "املبالغ غري اخملصصة".املليون فرنك سويرسي اخملصص خلالف موارد 

ماذا س يحدث للمليون فرنك سويرسي املوجود يف فئة "املبالغ غري اخملصصة" يف حاةل عدم اختاذ أ ي قرار بشأ ن فتح  :2س
 ماكتب خارجية جديدة؟

ذا ظل هذا املبلغ دون أ ن يُنفَق يف الثنائية  :2ج  20.8 ملبلغ قدرهالتشغيلية املتوقعة  ، فسوف يزيد النتيجةَ 2016/17ا 
 مليون فرنك سويرسي يف هناية الثنائية.

 ما مربر اال غالق املزمع ملكتب نيويورك؟ :3س



 أ س ئةل وأ جوبة

 ادلورة الثالثة والعرشون -جلنة الربانمج واملزيانية 

11 

 

Summary of the 2016/17 Budget

by External Office and WIPO Coordination Ofice to the UN in NY

(in thousands of Swiss francs)

External Offices Personnel Non-personnel Total

WIPO Singapore Office (WSO) 1,785          478                2,263          

WIPO Brazil Office (WBO) 1,511          503                2,014          

WIPO Japan Office (WJO) 872             200                1,072          

WIPO China Office (WCO) 1,076          300                1,376          

WIPO Russia Office (WRO) 409             300                709            

WIPO Coordination Office to the UN in New York 816             310                1,126          

Total, External Offices 6,469          2,092             8,561          

مثل جملس الرؤساء التنفيذيني،  –معظم أ عامل التنس يق واملشاركة مع ال مم املتحدة ومساراهتا التفاوضية الرئيس ية  :3ج
 –، وتغري املناخ 2015ى، واللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج، وخطة التمنية ملا بعد عام واللجنة اال دارية الرفيعة املس تو 

تُنَجز حاليا  ابلفعل من مقر الويبو يف جنيف. يف حني أ ن العمل اذلي يضطلع به مكتب الويبو للتنس يق دلى ال مم املتحدة يف 
أ ن يس متر المنوذج التشغييل احلايل، من خالل مكتب فعيل يقع يف  نيويورك سوف يس متر يف الثنائية القادمة، ومن املقرتح

 فقط. 2016مدينة نيويورك، حىت هناية عام 

 ما سبب التكدس املفرط ال طار التخطيط اخلاص ابملاكتب اخلارجية؟ :4س

عن ماكتب الويبو مبشاركة مثلني  2016/17لقد شاركت ال مانة يف معلية كبرية ال عداد وثيقة الربانمج واملزيانية  :4ج
ل للغاية  طار نتاجئ شامل وُمفصَّ طار نتاجئ املاكتب وتنس يق هذا اال طار ومواءمته. وقد أ سفر ذكل عن ا  اخلارجية لوضع ا 

 مع مؤرشات واحضة وقابةل للقياس وأ سس مقارنة منفصةل وأ هداف للك مكتب من املاكتب. 20للربانمج 

 ن املاكتب اخلارجية؟ما تفصيل املزيانية املقرتحة للك مكتب م :5س

يوجد أ دانه تفصيل املزيانية املقرتحة للك مكتب من املاكتب اخلارجية يف اجلدول الآيت. واملاكتب اخلارجية جزٌء من  :5ج
 .20الربانمج 

 

طار النتاجئ اخلاص ابلربانمج  :6س ىل أ ن  19يف ا  % من زابئن نظايم مدريد 86)التواصل(، أ ساس املقارنة اذلي يشري ا 
  والهاي راضون أ و راضون للغاية ليس واحضا ، فهل ميكن توضيحه؟

ىل أ ن  :6ج عن املس توى العام % من زابئن نظام مدريد ونظام الهاي راضون أ و راضون للغاية 86يشري أ ساس املقارنة ا 
. وحتسني التوجه حنو خدمة 2013يف عام  19اليت أ جراها الربانمج  ، وذكل وفقا  لالس تقصاءاتللتوجه حنو خدمة الزابئن

حدىالزابئن هو  اس تقصاء ملس تخديم معاهدة  2015يف حتقيقها؛ وجُيرى يف عام  19النتاجئ املرتقبة اليت يسامه الربانمج  ا 
 التعاون بشأ ن الرباءات، وسوف تُدَرج نتاجئ هذا الاس تقصاء يف أ سس املقارنة يف املس تقبل.
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 ال س ئةل املشرتكة

ن اكنت أ قل ما اكنت عليه يف وثيقة الربانمج اليت . هناك عدد من أ سس املقارنة وال هداف 1س د الحقا "، وا  سوف "حُتدَّ
د الحقا " 2014/15واملزيانية  بالغ سلمي. ومل ا اكن اس تخدام عبارة "حُتدَّ ىل ا  ، فلامذا ال يزال يوجد بعض أ سس ال يفيض ا 

دة؟املقارنة   وال هداف غري املُحدَّ

طار قياس مجيع الربامج يف الثنائية  :1ج ، وذكل مضن ما قامت به من 2016/17لقد بذلت ال مانُة هجدا  كبريا  يف حتسني ا 
معليات التحسني املس متر املتعلقة بتنفيذ اال دارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو. ونتيجة  ذلكل، اخنفض عدد أ سس املقارنة اليت 

د الحقا " بنس بة  . وال 2014/15مقارنة  بوثيقة الربانمج واملزيانية  2016/17% يف وثيقة الربانمج واملزيانية 82.5سوف "حُتدَّ
د الحقا " مقابل  7يوجد الآن سوى  . وفامي يتعلق 2014/15يف وثيقة الربانمج واملزيانية  40أ سس مقارنة سوف "حُتدَّ

د الحقا " يف وثيقة الربانمج واملزيانية ابل هداف، ميكن مالحظة الاجتاه ن  فسه مع س تة فقط من ال هداف اليت سوف "حُتدَّ
 %.62.5، وهو ما ميثل اخنفاضا  بنس بة 2016/17

ىل لك   من أ ساس املقارنة والهدف اخلاصني مبؤرش أ داء 2س د الحقا " ا  يف  6يف الربانمج "اجلودة" . ملاذا يُشار بعبارة "حُتدَّ
طار النتيجة ا نة يف معليات نظايم مدريد ولش بونة(؟ 7.2ملرتقبة ھا  نتاجية وجودة خدمات حمس    )ا 

ن مؤرش ال داء  :2ج طار النتيجة املرتقبة ھاب" اخلاصا  مؤرٌش مركٌب. ومن املتوقع أ ن تُنقَّح خالل الفرتة  7.2جلودة" يف ا 
د أ ساس املقارنة والهدف العنارص ال ساس ية املس تخدمة لتحديد البياانت  2015املتبقية من عام  املركبة. وبعد ذكل سوف حُيدَّ

 .يف أ ثناء معلية حتديث أ سس املقارنة

جاميل النفقات املدرجة يف املزيانية يف فئة املباين والصيانة  :3س مليون فرنك سويرسي. مفا نوع النفقات اليت  34.3يبلغ ا 
نفاق هذا؟ وهل ميكن تقدمي بيان تفصييل هبذه النفقات حسب الربانمج؟ وهل هذه النفقات تشمل املباين  يتضمهنا غرض اال 

 والصيانة املتعلقة ابملاكتب اخلارجية؟

وصيانة تش متل فئة املباين والصيانة عىل النفقات املتعلقة ابقتناء املاكتب واستئجارها وصيانهتا فضال  عن استئجار  :3ج
ىل امللحق ابء "تعريف فئات ال هجزة واملعدات وال اثث. ولالطالع عىل تعريف اكمل لغرض  نفاق هذا، يُرىج الرجوع ا  اال 

 التاكليف".

جاميل املوارد املدرجة يف املزيانية مضن فئة املباين والصيانة  طار  34.3يبلغ ا  مليون فرنك سويرسي، ومعظمها خمصص يف ا 
مليون فرنك  3.6) 25 انمجمليون فرنك سويرسي( والرب 8) 28مليون فرنك سويرسي( والربانمج  20.2) 24الربانمج 

مليون فرنك سويرسي(. واملبلغ املتبقي اذلي يساوي  0.7) 20)مليون فرنك سويرسي( والربانمج  27والربانمج  سويرسي(
طار الربامج  0.8 وصيانة ، ويتعلق يف معظمه ابستئجار 4و 7و 22، و11، و3، و5مليون فرنك سويرسي مدرج يف ا 

 ال اثث واملعدات.

طار الربانمج أ ما نفقات املبا مليون فرنك سويرسي،  0.7، وتبلغ 20ين والصيانة اخلاصة ابملاكتب اخلارجية فهيي مدرجة يف ا 
 وتتعلق ابستئجار املاكتب.

 هل سوف يُعرض تقرير املوارد البرشية الس نوي عىل جلنة الربانمج واملزيانية؟ :4س

 .2015الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب سوف يُعرض تقرير املوارد البرشية الس نوي عىل ادلورة  :4ج
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 اتحقاملرفقات واملل

 اكمةل ؟ اشرتااكهتمتتوقع أ ن يدفع مجيع ادلول ال عضاء  2016/17هل وثيقة الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  :1س

ن  :1ج  . ويُفرتض، ل غراض التخطيط، أ نَّ 2016/17ادلول ال عضاء جزٌء من اال يرادات املتوقعة يف الثنائية  اشرتااكتا 
 سوف تُس تََل كام هو خمطط لها. 2016/17الثنائية  اشرتااكت

ص( يف احلساابت لتعويض  املبالغ وفامي خيص الاشرتااكت املقررة اليت تتعلق بفرتات سابقة، فقد ُأدرج بدل )مبلغ ُمخصَّ
املس تحقة. وهذا البدل يغطي املبالغ املس تحقة من ادلول ال عضاء اليت فقدت حق التصويت واشرتااكت أ قل البدلان منوا  اليت 

دت بقرار من اعمجعيات. ويُراَجع البدل يف هناية لك عام.  مُج ِّ

ضافية لس ياسة الاستامثر  س ياسة الاستامثر املراجَعة واقرتاح بشأ ن مراجعات ا 

( WO/PBC/23/7ما وجه املقارنة بني التاكليف املتوقعة املتعلقة بس ياسة الاستامثر املُقرَتحة اجلديدة )الوثيقة  :1س
 نتيجة  لتنفيذ الس ياسة اجلديدة؟ جنَّبةاملُت والعائدات املتوقعة واخلسائر 

التشغييل والنقد  س ياسايت استامثر. وهتدف الس ياسة اليت سوف تشمل النقد WO/PBC/23/7 تقرتح الوثيقة :1ج
جيايب من النقد ال سايس عن طريق العمل مع مديري صناديق خارجيني، وسوف تسعى  ىل احلصول عىل عائد ا  ال سايس ا 
عفاء والبحث عن  ىل أ دىن حد عن طريق اس تخدام حدود ا  ىل تقليل تأ ثري أ سعار الفائدة السلبية عىل النقد التشغييل ا  أ يضا  ا 

ىل فرص يف السوق )مثل استامثرا ت العمالت ال جنبية( حيامث أ مكن. وتنوي املنظمة أ ن تطالب مديري الصناديق ابلسعي ا 
جيايب، صاف  من رسوم اال دارة. وسوف يُطالَ  ب بذكل أ يضا  أ ولئك املديرون اذلين سوف يستمثرون النقد حتقيق عائد ا 

ضايف ال دارة الاسرتاتيجي وفقا  لس ياسة الاستامثر الثانية )التأ مني الصحي بعد انهتاء ا خلدمة(. وسوف يلزم وجود موظف ا 
(، ومن املتوقع أ ن يكون هذا الشخص يف رتبة WO/PBC/23/6استامثرات املنظمة )وينطبق هذا ال مر أ يضا  عىل الوثيقة 

 .5/ ف4ف

ذا :2س  فهل ُمراَجعة، امثراست بس ياسة املتعلقني الاقرتاحني الك واملزيانية الربانمج للجنة والعرشون الثالثة ادلورةُ  اعمتدت ا 
مانة ذكل يسمح سوف  مثَّ  ومن مبارشة ، اللجنة دورة عقب حمفظة مدير لتوظيف املطلوبة اال جراءات يف ترشع بأ ن لل 

ىل الاضطرار خلطر الويبو فهيا تتعرض قد اليت الفرتة يقلل ما اجلديدة، الاستامثر س ياسة تنفيذ يف اال رساع  فوائد دفع ا 
 سلبية؟

ذا اختذت ادلول ال عضاء القرارات الواردة يف لكتا الوثيقتني،  :2ج ن WO/PBC/23/7و WO/PBC/23/6ا  ، فا 
ة يف  ىل الس ياسة املُوحضَّ القرارات املُتخذة فامي خيص الوثيقة الثانية تُلغي القرارات الواردة يف الوثيقة ال وىل، ولن توجد حاجة ا 

 .WO/PBC/23/6 الوثيقة

خالل دورة يوليو، فسوف تُعد  ال مانُة س ياسايت استامثر:  WO/PBC/23/7 رات الواردة يف الوثيقةويف حاةل اختاذ القرا
ىل ادلورة الرابعة  م هااتن الس ياس تان ا  حداهام للنقد التشغييل والنقد ال سايس، وال خرى للنقد الاسرتاتيجي. وسوف تُقدَّ ا 

ىل اعمجعيات والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية الختاذ قرار بشأ هنام . وميكن أ ن تبدأ  أ يضا  ال عامل التحضريية، العامتدهام، مث ا 
هذا من شأ نه ف وبشأ ن توظيف اخلربات ادلاخلية.  عقب ادلورة الثالثة والعرشين للجنة، فامي يتعلق بتحديد مديري الصناديق

 ميكن تقليل الفرتة اليت سوف تتعرض أ ن يقلل يف هناية املطاف من الوقت املس تغرق يف هذا ال عامل بعد اعمجعيات. وبذكل
 خاللها الويبو خلطر دفع الفائدة السلبية.
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لتني الاستامثر س ياس يت بني الاختالف أ وجه رشح مكميكن هل .3س  WO/PBC/23/6) املقرتحتني املُعدَّ
 وكذكل خارجيني حمافظ مديري مع والتعاقد املوظفني تعيني توقيت عىل تأ ثرياهتام حيث من (WO/PBC/23/7و

 السلبية؟ الفائدة ل سعار املقدرة املدفوعات

عقب ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الربانمج الك الاقرتاحني من أ جل سوف ترشع ال مانة يف البحث عن موظفني  :3ج
ط املقرتحة ملعاهدة التعاون بشأ ن الربا ءات(. وال واملزيانية. )والشخص اذلي ينضم سوف يعمل أ يضا  عىل اسرتاتيجية التحو 

ن ذكل ال يزال حمظورا  يف س ياسة  WO/PBC/23/6 تنطوي الوثيقة عىل الاس تعانة مبديري حمافظ خارجيني حيث ا 
ةل. وفامي  ، سوف تبدأ  ال عامل التحضريية لتحديد مديري الصناديق WO/PBC/23/7الوثيقة  خيصالاستامثر املقرتحة املُعدَّ

 السابقة(. اخلارجيني خالل فصل الصيف )انظر اال جابة

ط من خماطر تقلبات أ سعار الرصف، وقد وافق  WO/PBC/23/7 من الوثيقة 10 تشري الفقرة :4س ماكنية التحو  ىل ا  ا 
آجةل فقط،  ط من خالل عقود أ الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل اقرتاح يف هذا الصدد. فهل يُتوىخ التحو 

ط داخليا أ و ابلتعاقد مع هجات خارجية؟ ىل عقود اخليارات؟ وهل سيمت التحو   أ و كذكل ابللجوء ا 

ليه يف الفقرة :4ج ط املشار ا  ط اذلي وافق  WO/PBC/23/7 من الوثيقة 10 ال ينبغي اخللط بني التحو  واقرتاح التحو 
ط عىل صعيد نظام معاهدة التعاون بشأ ن  عليه مؤخرا الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات. ويريم اقرتاح التحو 

ض خلطر تقلبا ىل احلد من التعر  اء حتصيل رسوم طلبات الرباءات بعمالت غري الفرنك الرباءات ا  ت أ سعار الرصف من جر 
ط املذكور يف الفقرة ةل بعمالت غري الفرنك  10 السويرسي، يف حني يشري التحو  يرادات الاستامثر املُحص  ىل لزوم حامية ا  ا 

 السويرسي من تقلبات أ سعار الرصف.

جراء القسط ط خبصوص الاستامثرات وس يكون علهيم حتديد  وسيتوىل مديرو صناديق خارجيون هممة ا  ال كرب من التحو 
ن ذكل قد  ط خبصوص الاستامثرات داخليا، فا  ذا أ جري التحو  ط ال كرث مالءمة، وفق الظروف السائدة. وا  أ دوات التحو 

آجةل.  ينطوي عىل اس تخدام عقود أ

الرشاكت س ندات الطويل فامي خيص عىل ال جل التصنيف االئامتين  يضايهأ ن  WO/PBC/23/7 تقرتح الوثيقة :5س
BBB-/Baa3وتقرتح الوثيقة . WO/PBC/23/6 الطويل فامي خيص س ندات عىل ال جل التصنيف االئامتين  أ ن يضايه

ىل ذكل، ال تقرتح الوثيقة ال خرية أ ية تصنيفات ائامتنية قصرية ال جل فامي خيص الس ندات BBB/Baa2 الرشاكت . وابال ضافة ا 
رشح ال ساس املنطقي  هل ميكن الرشاكت، يف حني تقرتح الوثيقة ال وىل تصنيفات من هذا القبيل.احلكومية وس ندات 

 لتكل العنارص املقرتحة؟

دخالها عىل الس ياسة احلالية من أ جل ضامن  WO/PBC/23/6 لوثيقةحتتوي ا :5ج عىل أ دىن عدد من التغيريات الالزم ا 
حني ستُسحب مجيع استامثرات الويبو من  2015 اء معلها اعتبارا من ديسمربس ياسة استامثر تكون هبا املنظمة قادرة عىل أ د

دخال عدد صغري من التغيريات عىل تكل  ىل س ياسة الاستامثر الراهنة وتقرتح ا  السلطات السويرسية. وتستند الوثيقة ا 
 الس ياسة.

دخال تغيريات أ وسع وس تفيض، يف حال اعامتد لك WO/PBC/23/7 أ ما الوثيقة ىل س ياس يت استامثر  فتقرتح ا  القرارات، ا 
ض ملزيد من  ىل قبول التعر  جديدتني متاما. والمتيزي بني الاستامثرات القصرية ال جل والاستامثرات الطويةل ال جل واحلاجة ا 

( من املوضوعات اليت BBB/Baa2اخلطر )وابلتايل الاستامثر يف س ندات الرشاكت اليت تتسم بتصنيف ائامتين يضايه 
 .WO/PBC/23/6 هذه الوثيقة فقط. فتكل العنارص غري مطلوبة للس ياسة املقرتحة يف الوثيقة تُناقش يف
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، قامئة بفئات ال صول املقرتحة فامي خيص الس يوةل ال ساس ية. 10 ، يف الفقرةWO/PBC/23/7 الوثيقة تتضمن :6س
ىل أ ن بعضا من تكل الفئات سيُس تخدم أ يضا ل غراض الس يوةل الت  5 وتشري الفقرة شغيلية. هل ميكن بيان أ ي من الفئات ا 

 ميكن اعتباره سائال مبا يكفي واس تخدامه ابلتايل ل غراض س يوةل التشغيل؟ 10 الواردة يف الفقرة

ل غراض س يوةل التشغيل ل نه ميكن توظيف  10 ميكن اس تخدام معظم أ صناف ال صول اليت ورد رسدها يف الفقرة :6ج
خمتلفة. والاس تثناءان الرئيس يان هام الطرح اخلاص وصناديق الاستامثر العقاري. ولكن تكل ال صول عىل مدى فرتات زمنية 

ىل أ نه بسبب البيئة الراهنة اليت تطبعها أ سعار الفائدة السلبية، ال تضمن أ صناف ال صول اليت ستُس تخدم  جتدر اال شارة ا 
آن، سوى أ سعار فائدة سلبية عند اترخي الاس تح ىل س يوةل )ل غراض س يوةل التشغيل، ال شهرا  12قاق حني ميكن حتويلها ا 

 كحد أ قىص(.

ل عن الكيفية اليت يتفاعل هبا تنويع الرشاكء املرصفيني مع فئات ال صول والتصنيفات  :7س هل ميكن تقدمي رشح مفص 
 االئامتنية لتحقيق توازن بني متطلبات الس يوةل والعوائد املرتقبة؟

رصفيني وأ صناف ال صول ميك ن املنظمة من تقليص اخملاطر والسعي، يف الوقت تنويع الاستامثرات بني الرشاكء امل :7ج
جيايب. وتدخل التصنيفات االئامتنية املقرتحة مضن الفئة "الاستامثرية" للتصنيفات الصادرة عن واكالت  ىل حتقيق عائد ا  ذاته، ا 

ىل تقلي ىل أ دىن مس توى مكن. وس ُتطبق التصنيف. وابالمتثال لتكل التصنيفات كحد أ دىن، تسعى الويبو أ يضا ا  ص اخلطر ا 
دة مضن أ صناف ال صول.  تكل التصنيفات عىل خيارات الاستامثر احملد 

عادة صياغة الفقرة :8س ىل أ ن صون رأ س املال  2 ما املغزى من ا  )ال هداف( من س ياسة الاستامثر، وال س امي التنبيه ا 
ذا اكنت معدالت الفائدة الس ىل أ قىص حد مكن ا  آاثر املرتتبة عىل ذكل؟س يكون "ا   ائدة سلبية"، وما يه ال

دارة استامثرات املنظمة يف صون رأ س املال. ومن الواحض، يف  :8ج يف ظل  س ياسة الاستامثر الراهنة، يمتث ل أ مه أ هداف ا 
صدة رأ س املال. بيئة تطبعها أ سعار الفائدة السلبية، تناقص القدرة عىل القيام بذكل ل ن أ سعار الفائدة السلبية تقل ل من أ ر 

جيابيا. وتنطوي تكل ال صول عىل خطر أ كرب ما  ومن الرضوري، لتاليف ذكل، استامثر رأ س املال يف أ صول تعطي عائدا ا 
 تشمهل أ صول من قبيل الودائع املرصفية مثال، اليت تتسم حاليا بسعر فائدة سليب.

ابملراجعة املقرتحة احلالية( الاستامثرات بعمالت غري  )اليت تظل  غري مشموةل 7 تتناول س ياسة الاستامثر يف الفقرة :9س
ط للحد بأ كرب قدر مكن من اخملاطر ذات الصةل. ويف  الفرنك السويرسي، واختاذ الرتتيبات الالزمة الس تخدام أ دوات التحو 

آلك رأ س املال بشلك ال ميكن تفاديه ن  ىل تأ تيجة أ سعار الفائدة ضوء هذه املرونة، ما يه احلاالت امللموسة اليت قد تؤدي ا 
ماكنية الاستامثر بعمالت غري الفرنك السويرسي؟ ىل ما تتيحه س ياسة الاستامثر من ا   السلبية، حىت ابلنظر ا 

جيابية يف بدلان خمتلفة، ولو أ هنا ليست متاحة يف بعض ال حيان سوى الستامثرات متوسطة  :9ج توجد حاليا أ سعار فائدة ا 
ىل  5ال جل ) ذا أ حيطت ال مانة علام ابستامثر ميكن س نوات( ما قد  10ا  ال ميث ل أ فقا استامثراي مالمئا ابلنس بة للمنظمة. وا 

ط )وهو ما ال  ىل الفرنك السويرسي عىل أ ساس التحو  جيايب عندما يُعاد حتويهل ا  توظيفه بعمةل أ جنبية وميكنه حتقيق عائد ا 
ذا اكن اترخي اس تحقاق الاستامثر ال   سايس يس تويف متطلبات الويبو، مفن الواحض أ ن ذكل يتحقق يف غالب ال حيان( وا 

ىل أ دىن مس توى مكن يقتيض التنويع وابلتايل لن ميكن توظيف  ىل تقليص اخلطر ا  الاستامثر س يكون مفيدا. غري أ ن احلاجة ا 
دة واحدة.  لك استامثرات الويبو يف منتج استامثري واحد، أ و ابل حرى بعمةل حمد 
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ضافية لس ياسة الاستامثر ) يتعلق ال مر هنا، عىل :10س ( وخصوصا WO/PBC/23/7ال رحج، ابقرتاح تعديالت ا 
بس ياسة الاستامثر اجلديدة املعل قة بشأ ن س يوةل التشغيل، ومن القضااي اليت نود النظر فهيا ابلفعل يه التحدايت اليت تطرهحا 

بريا من الس يوةل؛ وبعبارة أ خرى، هل يُقصد من أ سعار الفائدة السلبية أ مام استامثرات س يوةل التشغيل، اليت تتطلب قدرا ك 
ىل أ ن س يوةل التشغيل  ال ميكن أ ن تُستمثر بعمالت غري  -بسبب رشط توافر قدر كبري من الس يوةل–التنبيه املعين اال شارة ا 

آلك رأ س املال. ىل خطر تأ  الفرنك السويرسي؟ ولكن ذكل س يؤدي أ يضا ا 

 منتجات استامثرية بعمةل أ جنبية تكون مدهتا قصرية. فميكن للويبو، مثال، من املمكن أ ن تُستمثر س يوةل التشغيل يف :10ج
ط.  ىل الفرنك السويرسي يف هناية الشهر عىل أ ساس التحو  أ ن تستمثر يف وديعة ابدلوالر ال مرييك ملدة شهر وتعيد حتويلها ا 

ائةل نسبيا ومس توفية للمعايري اخلاصة وعليه لن تكون ال موال "مقي دة" سوى ملدة شهر واحد وميكن ابلتايل اعتبارها س
ن ذكل الاستامثر لن حيق ق  ط، فا  ىل الفرنك السويرسي عىل أ ساس التحو  ىل أ ثر التحويل ا  بس يوةل التشغيل. ولكن ابلنظر ا 

 يف الواقع سوى عائدا بقمية صفر أ و عائدا سلبيا.

ذا اكن يُقصد من هذا التنبيه اجلد :11س ىل ذكل، حتديد ما ا  ىل الوضع ابال ضافة ا  يد بشأ ن صون رأ س املال اال شارة ا 
دراج بيان عام لتوضيح أ ن أ سعار الفائدة قد تكون سلبية ابلنس بة ل ي استامثر، مبا يف ذكل يف اخلارج؛ ويف  السويرسي، أ و ا 

د حتذير، أ ما يف احلاةل ال وىل فس يكون اثرة للمخاوف ل نه س ُيعترب جمر  اثرة  احلاةل ال خرية س يكون ذكل البيان أ قل ا  أ كرث ا 
للمخاوف ل نه س يعين أ ن الويبو لن تمتك ن من "تفادي" أ سعار الفائدة السلبية يف سويرسا من خالل الاستامثرات غري 

 املشموةل بتكل الس ياسة.

ىل عائدات سلبية أ و،  :11ج فة بعمالت أ جنبية ا  ل العائدات اال جيابية احملق قة عىل استامثرات ُموظ  من املمكن جدا أ ن تتحو 
ط )يُرىج يف ىل الفرنك السويرسي عىل أ ساس التحو  ىل عائدات بقمية صفر عندما يُعاد حتويل الاستامثر ا   أ حسن ال حوال، ا 

 الاطالع عىل ال جوبة أ عاله(.

 اقرتاح س ياسة مراجعة للويبو بشأ ن ال موال الاحتياطية

ىل % من 18.5اكن مس توى ال موال الاحتياطية املس هتدف يبلغ، سابقا،  :1س آن توصية برفعه ا  نفقات الثنائية. وهناك ال
 %. ما هو ال ساس املنطقي ذلكل الاقرتاح؟22

دارة اخملاطر املالية بمتديد الفرتة اليت ميكن فهيا متويل  :1ج سيسهم رفع مس توى ال موال الاحتياطية املس هتدف يف تعزيز ا 
ىل ال موال الاحتياطية من  ىل أ   4أ عامل املنظمة ابالستناد حرصا ا  أ شهر. وعالوة عىل ذكل، تتفق تكل الزايدة مع  5شهر ا 

تفضيل ادلول ال عضاء لتنفيذ زايدة تدرجيية يف مس توى ال موال الاحتياطية املس هتدف. كام أ ن املس توى املس هتدف البالغ 
ىل أ ن  2006 ابملائة يُعد أ كرث توافقا مع التوصية اذلي أ صدرها مراجع احلساابت اخلاريج السويرسي يف عام 22 ودعا فهيا ا 

% من نفقات الثنائية املتوقعة، أ ي ما يعادل س تة أ شهر من نفقات 25يكون مس توى ال موال الاحتياطية املس هتدف 
ىل الفقرات من  ىل  8الثنائية )يُرىج الرجوع ا   (.WO/PBC/23/8 من الوثيقة 13ا 

ون اس تخدام ال موال الاحتياطية يف "ال نشطة يبدو أ ن الس ياسة املراجعة اخلاصة ابل موال الاحتياطية لن حتول د :2س
ادلورية اليت ترتبط ابل داء"، كام هو احلال يف الس ياسة الراهنة. ملاذا ينبغي لل موال الاحتياطية متويل أ ي من "أ نشطة 

 املنظمة ادلورية اليت ترتبط ابل داء" وما نوع تكل ال نشطة؟

؛ ابلعكس، فعندما ‘ال نشطة ادلورية اليت ترتبط ابل داء’ية يف ال توجد أ ية نية الس تخدام ال موال الاحتياط  :2ج
جنازه )ك ن يفيض مرشوع من مرشوعات  ل من ال موال الاحتياطية مرصوفات دورية عند ا  يس تحدث مرشوع ُممو 



 أ س ئةل وأ جوبة
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ىل تاكليف صيانة دورية(، تُدرج التاكليف ادلورية يف واثئق الربانمج والثنائية  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثال، ا 
ل من املزيانية العادية( التالية )أ ي  أ هنا س ُتمو 

من الس ياسة املراجعة عىل "خطة رأ ساملية طويةل ال جل"، ما يبدو متناقضا مع احلمك القايض بأ ن  3 ينص املبدأ   :3س
رة غري ونفقات سامليةرأ   مرشوعاتتُس تخدم ال موال الاحتياطية ل غراض " وغري عادية". كيف ميكن التوفيق بني هذين  متكر 

 احلمكني؟

ىل ما ييل: " 3يشري املبدأ   :3ج د املرشوعات الرأ ساملية عادة يف اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية الطويةل )الوارد أ دانه( ا  حُتدَّ
ساملية الكبرية املتعلقة ل". وطبقا للمامرسات اجليدة، ينبغي ل ية منظمة صياغة خطة طويةل ال جل بشأ ن املرشوعات الرأ  ال ج

ابلبناء/جتديد املباين وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وس يكون كثري من تكل املرشوعات الرأ ساملية استامثرات 
رة وغري عادية غري" " )كتجديد مبىن عىل سبيل املثال( ولكن ميكن التخطيط الس هتاللها بعد مخس س نوات. وابلتايل متكر 
 فهوم التخطيط الطويل ال جل والطبيعة غري العادية لالستامثرات الرأ ساملية.يوجد تناقض بني م  ال

رة وغري 3املبدأ   :  ينبغي أ ن تتعلق اقرتاحات اس تخدام ال موال الاحتياطية مبرشوعات رأ ساملية ونفقات غري متكر 
ره مجعيات احتادات الويبو.  د املرشوعات الرأ ساملية عادية، ويف ظروف اس تثنائية، مببادرات اسرتاتيجية كام تقر  وحُتدَّ

د مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات  عادة يف اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية الطويةل ال جل وقد حُتد 
جراء  مترار مرافق املنظمة وأ نظمهتا يف الوفاء ابلغرض املنشود مهنا وذكل اب  جنازها لضامن اس  واالتصاالت ويلزم ا 

ضافات هممة.توس يعات أ و   ا 

مك بلغ جحم النفقات من ال موال الاحتياطية؟ وما يه التوقعات فامي خيص اس تخدام ال موال الاحتياطية يف  :4س
 ؟2016/17 الثنائية

ىل الوثيقة :4ج ملزيد من  : النتاجئ ال ولية2014الوضع املايل يف هناية بشأ ن  WO/PBC/23/INF.1 يُرىج الرجوع ا 
، حتديدا، النفقات من ال موال الاحتياطية قبل التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية 1 التفاصيل. ويورد اجلدول

للقطاع العام وبعد تكل التسوايت. وبلغت النفقات من ال موال الاحتياطية قبل التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية 
مليون فرنك سويرسي. أ ما النفقات من ال موال الاحتياطية بعد  35.2، 2014س املزيانية(، يف عام )النفقات عىل أ سا

مليون فرنك  6.1مليون فرنك سويرسي( فبلغت، يف العام ذاته،  29.1التسوايت بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية )
مليون فرنك سويرسي املبالغ اليت  م تُس تخدم بعد  27.2والبالغ  2014سويرسي. وميث ل الرصيد املتبقي يف هناية عام 

 (.WO/PBC/23/8 من الوثيقة 1 ل غراض مرشوعات معمتدة فعال للمتويل من ال موال الاحتياطية )انظر اجلدول

 ]هناية الوثيقة[


