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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 24 :يوليو 2020

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  7اإىل  11سبمترب 2020
سياسة الويبو بشأن التربعات (الصناديق االستئمانية)

من اإعداد ا ألمانة

 .1أأجرت اإدارة الويبو مؤخر ًا حتليال للهنج احلايل بشأأن اإدارة التربعات (الصناديق الاستامئنية) اليت تلقهتا الويبو ،مبا يف
ذكل تقيمي التاكليف الإدارية اليت تكبدهتا املنظمة يف اإدارهتا.
 .2وتزود هذه الوثيقة ادلول ا ألعضاء مبلخص للتحليل ،مبا يف ذكل املبادئ الرئيس ية ،اليت س تدرج يف س ياسة الويبو
ادلاخلية املنقحة بشأأن الصناديق الاستامئنية.

 .3اإن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل
الإحاطة علام ابلتحليل املتعلق ابإدارة صناديق
الويبو الاستامئنية (الوثيقة ))WO/PBC/31/11
مبا يف ذكل املبادئ ا ألساس ية اليت س تدرج يف
س ياسة الويبو ادلاخلية املنقحة بش أأن
الصناديق الاستامئنية.
[ييل ذكل التحليل املتعلق ابإدارة صناديق
الويبو الاستامئنية]
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حتليل بشأأن اإدارة صناديق الويبو الاستامئنية
مقدمة
.1

متزي الويبو بني نوعني من املساهامت:
" "1الاشرتأاكت املقررة للمنظمة بناء عىل النظام أأحادي الاشرتأاكت؛
" "2والتربعات خارج مزيانيهتا العادية ل ألغراض اليت حيددها املاحن.

 .2وتتوىل املنظمة اإدارة التربعات أأو الصناديق الاستامئنية ابلنيابة عن اجلهات املاحنة لتنفيذ أأنشطة حمددة تامتىش مع
أأهداف املنظمة وس ياساهتا.
 .3وخيصص رمس تاكليف دمع الربانمج( 1رمس اإداري) لتغطية التاكليف غري املبارشة املتعلقة ابإدارة الصناديق الاستامئنية
وتس يريها .ووفقا للس ياسة ادلاخلية املعمول هبا ،ينبغي أأن يعادل الرمس املذكور  13يف املائة من النفقات الفعلية للك
صندوق استامئين.
 .4وختتلف طبيعة و أأجحام الصناديق الاستامئنية اليت تديرها الويبو ،وتلحظ بعض الاختالفات بني رسوم تاكليف دمع
الربانمج احملتفظ هبا لإدارة هذه التربعات .واكن الهدف من التحليل هو:
 تقدمي اس تعراض شامل للصناديق الاستامئنية يف الويبو؛ واس تعراض تاكمل الصناديق الاستامئنية مع معل الويبو مضن املزيانية العادية يف اإطار نتاجئ املنظمة (الامتيش معاإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ)؛
 وتوضيح خدمات الويبو املقدمة وعبء العمل الناجت عن اإدارة الصناديق الاستامئنية وتس يريها ،ابملقارنة مع تاكليفدمع الربانمج املدفوعة؛
 -وحتديد املبادئ ا ألساس ية اليت ستسرتشد هبا معلية مراجعة س ياسة الويبو ادلاخلية بشأأن الصناديق الاستامئنية.

نبذة عامة عن الصناديق الاستامئنية يف الويبو
 .5عام  ،2019بلغ عدد الصناديق الاستامئنية  23صندوق ًا تصل ملا مجموعه  12.3مليون فرنك سويرسي .واكن أأكرب
املسامهني هو حكومة الياابن مببلغ  8.3مليون فرنك سويرسي ،تتبعها حكومة مجهورية كوراي مبسامهة قدرها  2.2مليون
فرنك سويرسي.
تعرف أأمانة ا ألمم املتحدة تاكليف ادلمع غري
 1تاكليف ادلمع يه التاكليف غري املبارشة اليت تتكبدها املنظمة فامي يتعلق ابإدارة الصناديق الاستامئنية وتس يريها .و ّ
املبارشة بأأهنا تاكليف ل ميكن اإس نادها بشلك قاطع اإىل أأنشطة أأو مشاريع أأو برامج حمددة .وتشمل التاكليف غري املبارشة التاكليف اليت تتكبدها اخلدمات اليت
تقدم وظائف اإدارية وغريها من وظائف ادلمع جملموعة من العمليات والربامج واملرشوعات املموةل من مجموعة من التربعات.
.https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/AG Paper_direct and indirect costs_final.pdf
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 .6وخيضع التنفيذ احملدد للك صندوق استامئين و أأساليب متويهل اإىل اتفاق بني الويبو واجلهة املاحنة ،ويكون ذكل عادة يف
شلك مذكرة تفامه .و ألغراض هذا التحليل ،مت تصنيف الصناديق الاستامئنية حبسب نوع املساهامت املس تلمة لتنفيذ خطة
العمل املتفق علهيا :الصناديق الاستامئنية للموظفني والصناديق الاستامئنية خلالف املوظفني والصناديق الاستامئنية اجمل ّمعة
(اليت حتوي عنرصي موظفني وخالف املوظفني) .ويوحض اجلدول  1أأدانه توزيع الصناديق الاستامئنية حبسب نوعها.
اجلدول  :1الصناديق الاستامئنية حبسب نوعها
(يف  31ديسمرب )2019
ال جهات المانحة للصناديق االستئمانية

نوع الصندوق االستئماني
خالف
الموظفين
موظفين

الجماعات المحلية واألصلية المعتمدة
أستراليا
الصين

الموظفون
مج ّمع
(موظفين
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الموظفين الفنيين المبتدئين
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إسبانيا
ً
المشروع الرائد لنظام الوسطاء الموثوقين للموارد المتاحة عالميا ()TIGAR
اإلمارات العربية المتحدة
أوروغواي
المجموع
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السبل البديلة لتسوية المنازعات
وزارة العدل

1
1
1



تعليم الملكية الفكرية
الموظفين الفنيين

2
9
*




إذكاء االحترام لحق المؤلف والحقوق المجاورة
حق المؤلف/الموظفين الفنيين

ديسمبر
)2019






فرنسا
البرنامج
إيطاليا
اليابان

(في 31
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* لم يكن هناك وظيفة شاغرة في برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين في اليابان عام 2019

14

4

20

 23صندوق استئماني

مواءمة الصناديق الاستامئنية مع اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ
 .7ينبغي أأن تسهم مجيع ا ألنشطة اليت تنفذها الويبو ،بغض النظر عن مصدر المتويل ،يف حتقيق النتاجئ املرتقبة للمنظمة.
ومن مث فاإن ا ألنشطة اليت تدار يف اإطار الصناديق الاستامئنية ممكةل ل ألنشطة املنفذة يف اإطار املزيانية العادية للويبو .وذلكل،
ينبغي اإدراج الصناديق الاستامئنية مضن اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ اإدراجا اكم ًال ،لضامن تواءم أأنشطهتا مع النتاجئ
املرتقبة للمنظمة وأأن تكون جزءا ل يتجز أأ من دورة التخطيط للمنظمة وما يرتبط هبا من معليات.
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 .8ورمغ اإحراز تقدم عىل مدار الثنائيات املاضية ،ل بد من املزيد من الرتكزي ملواءمة الصناديق الاستامئنية مع اإطار
الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ .ويف عام  ،2019جرت مواءمة أأنشطة الصناديق الاستامئنية مع النتاجئ املرتقبة للمنظمة
بنس بة  48يف املائة من الصناديق الاستامئنية ،وحددت مؤرشات ا ألداء يف  22يف املائة مهنا فقط .ويف حني وضعت  65يف
املائة مهنا خطط معل ،أأعد  39يف املائة فقط من خطط العمل مع مراعاة مزيانية حبسب النتيجة و /أأو الناجت.

خدمات الويبو املتعلقة ابإدارة الصناديق الاستامئنية وتس يريها وعبء العمل املرتبط هبا ابملقارنة مع تاكليف
دمع الربامج
 .9ميكن تصنيف اخلدمات اليت تقدهما الويبو لإدارة الصناديق الاستامئنية وتس يريها عىل أأهنا خدمات "حمددة" أأو
"مشرتكة" حسب طبيعهتا .2وابلنس بة اإىل اخلدمات احملددة ،استند تقيمي تاكليفها اإىل الوقت الفعيل اذلي خصص لها عام
 .2019و أأ ّما اخلدمات املشرتكة ،فقد استبعدت ألغراض تقدير التاكليف ،ألن تلكفة هذه اخلدمات س تظل بال تغيري
ابلنس بة للويبو يف حال عدم تقدميها للصناديق الاستامئنية .وختتلف التلكفة غري املبارشة للخدمات احملددة حبسب نوع
مفصل حسب نوع اخلدمة يف الرسوم البيانية اليت تيل ذكل.
الصناديق الاستامئنية امللخصة يف اجلدول  2أأدانه .ويرد توضيح ّ
 .10و ألغراض متكني مقارنة التاكليف املقدرة للخدمات الإدارية احملددة مقابل مسامهة الصناديق الاستامئنية ،حدد
الصندوق الاستامئين الوسطي .3ويف حاةل الصناديق الاستامئنية للموظفني والصناديق الاستامئنية اجمل ّمعة ،بلغت التاكليف
املقدرة  14يف املائة و 18يف املائة ،عىل التوايل ،من الصندوق الاستامئين الوسطي ،يف حني بلغت التاكليف املقدرة  21يف
املائة يف حاةل الصناديق الاستامئنية خلالف املوظفني.
 .11وجتدر الإشارة اإىل أأن اخلدمات احملددة تشمل عنارص اثبتة ومتغرية عىل حد سواء .فعىل سبيل املثال ،ختتلف
التلكفة املرتبطة ابإدارة السفر من صندوق لآخر حسب نوع ا ألنشطة املنفذة ،أأ ّما وضع مذكرة التفامه وإاعداد التقارير املالية
وتقدميها اإىل املاحن فهيي عنارص اثبتة ألهنا اإلزامية بغض النظر عن نوع ا ألنشطة اليت تنفذها الصناديق الاستامئنية .وتشري هذه
النقطة اإىل الرغبة يف ضامن وجود عتبة مسامهة دنيا للصناديق الاستامئنية.
اجلدول  :2الصناديق الاستامئنية  -التلكفة غري املبارشة املقدرة للصندوق الاستامئين الوسطي ،حبسب النوع
نوع الصندوق االستئماني

عدد الصناديق
حجم الصندوق
االستئماني الوسطي االستئمانية

تكلفة الخدمة 2019
خدمات محددة
بالفرنك السويسري

%

خالف الموظفين

320,000

14

67,655

21%

الموظفون

562,500

5

76,470

14%

مجموع الموظفين  +خالف الموظفين

420,000

4

76,470

18%

بالفرنك السويسري

 2تشمل ا ألمثةل عىل اخلدمات احملددة اخلدمات اليت تقدهما شعبة الشؤون املالية وشعبة الربانمج واملزيانية وقسم اإدارة املوارد البرشية ،لضامن التنظمي املايل
والإدارة املالية للصناديق الاستامئنية ،وإادارة ا ألداء واملزيانية للصناديق الاستامئنية وإادارة شؤون املوظفني يف الصناديق الاستامئنية عند الاقتضاء .ومن أأمثةل
اخلدمات املشرتكة ما ييل :دمع احللول املؤسس ية ،وتكنولوجيا املعلومات ،واملباين والبنية التحتية.
 3حيسب الصندوق الاستامئين الوسطي عىل أأساس التربعات املس تلمة يف عام  2019ومتوسط تلكفة موظفي الصناديق الاستامئنية.

WO/PBC/31/11
5

رشح تفصييل :حاةل الصناديق الاستامئنية خلالف املوظفني
مقسمة حبسب نوع اخلدمة املقدمة
التلكفة غري املبارشة املقدرة للصناديق الاستامئنيةّ ،
(ابلفرنك السويرسي وابلنس بة املئوية)4
تكلفة الخدمة

البرنامج
الخدمات المشتركة
شعبة حلول األعمال
22
األمن وسالمة المعلومات
28
المباني والبنية التحتية
24
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
25

14,019
14,019

الخدمات المحددة
مكتب المستشار القانوني
21
مكتب المراقب المالي
22
أداء البرامج والميزانية
22
الشؤون المالية
22
إدارة الموارد البشرية
23
المشتريات والسفر
24
الدعم اإلداري
--

4,052
2,431
11,379
18,918
14,152
16,722
67,655

نظرة مركّزة عىل تقس اميت اخلدمات احملددة

الدعم ا داري
16,722
25%

المشتريات والسفر
14,152
21%

مكت المستشار القانوني
4,052
6%

مكت المرا
2,431
3%

المالي

داء البرامج والميزانية
11,379
17%

 4يشار يف الفقرة  9اإىل المتيزي بني اخلدمات املشرتكة واخلدمات احملددة.

الشؤون المالية
18,918
28%
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رشح تفصييل :حاةل الصناديق الاستامئنية للموظفني أأو الصناديق الاستامئنية اجمل ّمعة
مقسمة حبسب نوع اخلدمة املقدمة
التلكفة غري املبارشة املقدرة للصناديق الاستامئنيةّ ،
(ابلفرنك السويرسي وابلنس بة املئوية)5
تكلفة الخدمة

البرنامج
الخدمات المشتركة
شعبة حلول األعمال
22
األمن وسالمة المعلومات
28
المباني والبنية التحتية
24
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
25

14,019
21,086
20,356
35,222
90,682

الخدمات المحددة
مكتب المستشار القانوني
21
مكتب المراقب المالي
22
أداء البرامج والميزانية
22
الشؤون المالية
22
إدارة الموارد البشرية
23
المشتريات والسفر
24
الدعم اإلداري
--

4,052
2,431
11,759
20,575
6,779
14,152
16,722
76,470

نظرة مركّزة عىل تقس اميت اخلدمات احملددة

مكت المستشار القانوني
4,052
5%
مكت المرا
2,431
3%

الدعم ا داري
16,722
22%

المشتريات والسفر
14,152
19%

المالي
داء البرامج والميزانية
11,759
15%

 5يشار يف الفقرة  9اإىل المتيزي بني اخلدمات املشرتكة واخلدمات احملددة.

الشؤون المالية
20,575
27%

إدارة الموارد البشرية
6,779
9%
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 .12وقد حددت رسوم تاكليف دمع الربانمج احلالية لصناديق الويبو الاستامئنية يف عام  ،2019يف الشلك  1أأدانه مقابل
رسوم تاكليف دمع الربانمج احملددة بنس بة  13يف املائة ،وفقا لس ياسة الويبو ادلاخلية .ويف عام  ،2019بلغت رسوم تاكليف
دمع الربانمج ملا عدده  9صناديق استامئنية نس بة  13يف املائة .أأما الصناديق الاستامئنية املتبقية وعددها  ،14وفقا لالتفاقات
القامئة ،فاكنت نس هبا املئوية لرسوم تاكليف دمع الربانمج أأقل من النس بة التوجهيية البالغة  13يف املائة ،وتراوحت النسب
بني صفر و 12يف املائة.
الشلك  :1تاكليف دمع الربامج يف عام  2019حبسب نوع الصناديق الاستامئنية
(ابلنس بة املئوية)

 .13ويظهر حتليل اخلدمات املقدمة لإدارة الصناديق الاستامئنية وتس يريها التاكليف املبارشة املتكبدة يف الإدارة املوضوعية
ألنشطة الصناديق الاستامئنية يف حاةل الصناديق الاستامئنية خلالف املوظفني ،مبا يف ذكل ختطيط ا ألنشطة وتنفيذها ،فضال
عن اإدارة املزيانية ذات الصةل ،من اجل حتقيق النتاجئ املتوقعة وفقا ملذكرة التفامه و /أأو خطة العمل .ورمغ أأن موظفي الويبو
يقدمون هذه اخلدمة ووقع ذكل عىل عبء العمل ،فاإن التاكليف املرتبطة هبا غري حمددة كعنرص من عنارص تاكليف دمع
الربامج .ويف حاةل بعض الصناديق الاستامئنية ،عوجل ا ألمر ابإضافة عنرص املوظفني اإىل الصندوق الاستامئين .ويف حاةل
الصناديق الاستامئنية ا ألخرى ،عوجل ا ألمر بتوظيف موارد من خالف املوظفني .وفامي يتعلق ابلصناديق الاستامئنية املتبقية،
يقدم موظفو الويبو احلاليون اخلدمة.
 .14و أأخريا ،أأمثر التحليل أأيض ًا عن حتديد الصناديق الاستامئنية اليت مل تنفذ نشاط ًا جوهر ًاي عىل مدار عام  ،2019بل
وحىت لفرتة أأطول يف بعض احلالت .وجتدر الإشارة يف هذا الس ياق اإىل أأن هذه الصناديق الاستامئنية "اخلامةل" ،وعىل
الرمغ من انعدام نشاطها ،ل تزال تتطلب القيام ببعض املهام الإدارية ،مثل اإعداد التقارير املالية القانونية وتقدميها اإىل املاحن.

اخلامتة
 .15متثل الصناديق الاستامئنية فرصا قمية وفريدة من نوعها للمشاركة مع ادلول ا ألعضاء يف السعي اإىل تنفيذ ولية الويبو.
وتشلك مسامههتا يف حتقيق النتاجئ املرتقبة للمنظمة قمية مضافة هامة جيري الإبالغ عهنا س نواي يف تقارير أأداء الويبو.
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 .16وهبدف زايدة تعزيز الرشأاكت املناس بة بني ا ألمانة وادلول ا ألعضاء ،واستنادا اإىل نتاجئ حتليل اإدارة صناديق الويبو
الاستامئنية ،حددت املبادئ الرئيس ية التالية اليت س تدرج يف س ياسة الويبو ادلاخلية املنقحة بشأأن الصناديق الاستامئنية:
" "1مواءمة الصناديق الاستامئنية مع معل الويبو مضن املزيانية العادية يف اإطار نتاجئ املنظمة؛
" "2تأأمني التوازن املناسب يف مذكرة التفامه بني رسوم تاكليف دمع الربانمج وتاكليف اخلدمات اليت تقدهما الويبو
بشأأن اإدارة الصناديق الاستامئنية وتس يريها؛
" "3حتديد حد أأدىن للمسامهة ابلنس بة للصناديق الاستامئنية اجلديدة؛
" "4و أأن تنص مذكرة التفامه رصاحة عىل رضورة اإغالق الصناديق الاستامئنية اليت تظل غري نشطة ملدة  12شهرا
أأو أأكرث
 .17وفامي يتعلق ابلفقرة " "1أأعاله ،هناك حاجة اإىل تعزيز الرتكزي ملواءمة الصناديق الاستامئنية مع اإطار الويبو ل إالدارة
القامئة عىل النتاجئ .وهذا أأمر أأسايس لضامن أأن تكون ا ألنشطة املنفذة يف اإطار الصناديق الاستامئنية( :أأ) مسامهة يف حتقيق
النتاجئ املتوقعة للمنظمة؛ (ب) وجزء ًا ل يتجز أأ من دورة التخطيط للمنظمة والعمليات املرتبطة هبا .وعىل وجه اخلصوص،
ينبغي زايدة الرتكزي عىل ضامن التفاق عىل مذكرة التفامه و /أأو خطة العمل املرتبطة هبا بني الويبو واجلهة املاحنة وفقا للعنارص
التالية لإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ ( :أأ) املواءمة احملددة للصناديق الاستامئنية مع واحدة أأو أأكرث من النتاجئ التنظميية
املرتقبة للويبو؛ (ب) حتديد مؤرشات أأداء لقياس فعالية الصندوق الاستامئين؛ (ج) حتديد املزيانية حسب النتيجة
و /أأو الناجت.
 .18وفامي يتعلق ابلفقرة الفرعية " "2أأعاله ،وبغية ضامن اسرتداد التاكليف الإدارية غري املبارشة اليت تتكبدها الويبو ،ينبغي
حتديد التاكليف املعيارية للك صندوق استامئين بنس بة  13يف املائة يف مذكرة التفامه متاش يا مع س ياسة الويبو ادلاخلية.
وعالوة عىل ذكل ،س تعمل ا ألمانة مع اجلهات املاحنة ،فامي خيص الصناديق الاستامئنية خلالف املوظفني ،عىل اس تكشاف
اإماكنية اإضافة عنرص املوظفني اإىل الصندوق الاستامئين لتغطية التاكليف املرتبطة ابلتنفيذ املوضوعي ل ألنشطة
الصندوق الاستامئين.
[هناية الوثيقة]

