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الملحق األول 
سياسة الميزانية وعرضها 

 
يسـمح وصـف سياسـة الميزانيـة وطريقـة تقديمـها بتقنيـن الممارسـات األخـيرة  المتبعـة بشــأنها  -٤٢٨
وتوضيحها . ويرتبط ذلك بــالعرض الجديـد والتفصيلـي لمعلومـات الميزانيـة بغيـة تعزيـز الشـفافية ودعـم 
عملية استعراض الميزانية واعتمادها بواسطة الدول األعضاء . وستعالج أدناه الموضوعات التاليـة :  (أ)  
عرض الميزانية في وثيقة واحدة ، (ب)  وحساب مراحل الميزانية للفترة ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والفترة ٢٠٠٢ 
ــترة ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والفـترة ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، (د) والـترتيب الجديـد  و٢٠٠٣ ، (جـ)  وخطة الموارد للف

للميزانية المخصصة لكل اتحاد وبرنامج ، (هـ) والتعديالت االضافية في عرض الميزانية . 
 
 

ألف -  عرض الميزانية في وثيقة واحدة 
 

ــي وثيقـة  وافقت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الثالثة على ادراج آل اقتراحات الميزانية ف -٤٢٩
واحدة لبيان بنية البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية وتوزيع النفقات بحسب االتحادات والبرامج المقترحة 
فـي الوثيقـة WO/PBC/3/2 والوثيقـة WO/PBC/3/3 ، بمـا فـي ذلـك مشـــروعات تكنولوجيــا المعلومــات 
والمباني ، آما هو موضح في الفقرتين ٧٦ و٧٧ من الوثيقــة WO/PBC/3/5 . وعقـب مناقشـة الموضـوع 
ــا هـو مسـجل فـي  ومع مراعاة الشروح التي قدمتها األمانة بشأن عواقب تغيير طريقة عرض الميزانية آم
الوثيقة WO/PBC/3/5 ، استطاعت اللجنة التوصل الى اتفاق . وفي األساس ، فان تقديم وثيقة واحدة يسمح 
بدمج مختلف المشروعات التي آانت مطروحة في الماضي خارج اطار الميزانية ولكن في اطار ميزانيـة 
ــنتين . ويسـتكمل ذلـك العـرض الموحـد ويدعمـه عـرض لآلثـار  الويبو العادية القائمة على النتائج لفترة س
المترتبة على أهم االقتراحات الواردة في الميزانية على األجــل الطويـل . ويـرد ذلـك فـي المرفـق ١ (أهـم 

أنشطة تكنولوجيا المعلومات) والمرفق ٢ (خطة مباني الويبو الى غاية سنة ٢٠٠٧) .  
 

ويرد وصف منهجية الميزانية بالتفصيل في القسم باء أدناه الذي يتناول حساب مراحل الميزانيــة  -٤٣٠
لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وقد أشير على وجه الخصوص الــى دمـج 

مختلف المشروعات التي آانت مطروحة خارج الميزانية وفقا للتدابير التالية : 
 

القسم باء ، البند "٢" دمج المشروعات في ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ :  يصف هـذا البنـد  �

ادراج المشروعات المعتمدة في ميزانية تلك الفترة ؛ 
 

ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والميزانيـة المعدلـة وفقـا لبنيـة  القسم باء ، البند "٥" الميزانية المعدلة لفترة الس �

البرنامج لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ :  ويصف هذا البند تفاصيل ادراج برامج فرعيـة جديـدة فـي 
الميزانية ألغراض مختلف المشروعات ؛ 

 
القسم باء ، البند "٦" تغيرات المشــروعات فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ :  ويصـف هـذا البنـد  �

التغيرات في االعتمادات المخصصة في الميزانية للمشروعات المعتمدة ؛ 
 

ــطة  القسم باء ، البند "٧" تغيرات الموارد في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ :  ويصف هذا البند األنش �

الجديدة بما فيها ما آان يندرج في اطار مشروعات تكنولوجيا المعلومات الجديدة .  
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وقد تم عرض الميزانية في وثيقة واحدة بتطبيق عدد من التسويات االضافية . ويشمل ذلك الغاء  -٤٣١
حسابات الفائض وتقديم االيرادات األصلية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ في شكل موحد . ويــرد توضيـح 
المسألتين أدناه . وفي الختام ، يرد ملخص يقارن أهم المؤشــرات بيـن طريقـة العـرض السـابقة (الميزانيـة 

المنفصلة) وطريقة العرض الجديدة (الميزانية الموحدة) . 
 

الغاء حسابات الفائض  "١"
 

آما ورد في الفقرات من ٦٠ الى ٧١ من الوثيقة WO/PBC/2/2 ، وضعــت المنظمـة آليـة تربـط  -٤٣٢
بموجبها الفائض بعملية وضع ميزانية آـل اتحـاد لفـترة سـنتين . وتمـول آـل المتطلبـات لتلـك الفـترة مـن 
ــاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال  االيرادات المقدرة لفترة سنتين وما يتوفر من الموارد في صن
العاملة الخاصة باالتحادات . ويرد بيان التغييرات في تلك الصناديق آنسبة مئوية من النفقات المقدرة لفترة 

سنتين (مؤشر نسبة النفقات) مما يسمح بتقييم وضع تلك الصناديق . 
 

وآـانت تلـك السياسـة الجديـدة قـد تجسـدت فـي اقـتراح البرنـامج والميزانيـة الـوارد فـي الوثيقــة  -٤٣٣
WO/PBC/3/2 . وتم تخصيص الموارد غير الملتزم بها من الصندوق االحتياطي الخاص والفائض المقدر 
لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ فــي صنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس 
األموال العاملة الخاصة باالتحادات . وأتيحت الموارد الزائدة في تلك الصناديق لتمويــل الميزانيـة العاديـة 
باالضافة الى ايرادات فترة السنتين ولتمويل مختلف المشروعات الجديدة المقترحة خارج اطار الميزانية . 
ــي حسـاب الفـائض  وتم االحتفاظ بالموارد المعتمدة ألغراض المشروعات المقررة خارج اطار الميزانية ف

ومن المرتقب سحبها لدى تنفيذ تلك المشروعات .  
 

ويسمح القــرار الـذي اتخذتـه لجنـة البرنـامج والميزانيـة بجمـع الميزانيـة العاديـة والمشـروعات  -٤٣٤
الخارجة عن اطار الميزانية في وثيقة واحدة بتنفيذ السياســة الجديـدة بشـأن الفـائض واألمـوال االحتياطيـة 
على وجه التمام . وبصفة خاصة ، فقد أعيد توزيع الموارد المخصصــة فـي حسـاب الفـائض بضمـها الـى 
صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة الخاصة باالتحادات آما يرد شرح ذلك في القسم جيم 
ــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣) . وتصبـح بذلـك الميزانيـة  (خطة الموارد لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وف
االجمالية  وبما فيها المشروعات التي سبق اعتمادها واقتراحها خارج نطاق الميزانية ممولة مــن ايـرادات 
فترة السنتين وصناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملـة . ويـرد شـرح اآلثـار المترتبـة علـى 

طريقة التمويل هذه وترتيب الميزانية الوارد أعاله في سياق خطة مالية مطروحة في الملحق ٢ . 
 

ــى االطـالق  وال يتعارض الغاء حساب الفائض وما ينجم عليه من تسوية في ترتيبات التمويل عل -٤٣٥
مع طريقة العرض المالية السابقة الواردة في الوثيقتين WO/PBC/3/2 & 3 . ويتسـاوى مجمـوع المـوارد 
مبين في الجدول ٣ في سـطريه ١٣  الذي يبلغ ٠٠٠ ٨٦٣ ٢٣٦ فرنك سويسري للفائض آما هو 
و١٤ والذي تم تحويله الى صناديق األموال االحتياطية الخاصة باالتحادات ومجموع األمــوال االحتياطيـة 
المذآورة في الجدول ٣ في السطر ١٤/١٣ ، العمود E من الوثيقة WO/PBC/3/2 (٠٠٠ ١٨٥ ٦٢ فرنــك 

سويسري) وفي السطر ١٥ ، العمود G (٠٠٠ ٦٧٨ ١٧٤ فرنك سويسري) . 
 

االيرادات األصلية الموحدة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  "٢"
 

ــة عـن نطاقـها  ٤٣٦-ان بيان الميزانية موحدة تضم الميزانية العادية السابقة ومختلف المشروعات الخارج
يقتضي تعديل المعلومات المالية المتعلقة بااليرادات استكماال لعملية توحيد الميزانيــة . وقـد تـم ذلـك ببيـان 
االيرادات األصلية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ في شكل موحد الى جانب الميزانية األصلية لتلك الفــترة 
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ــل االيـرادات علـى  في شكلها الموحد آما ورد وصف ذلك أدناه في البند "٣" من القسم باء . ويقتصر تعدي
ــائدة علـى فـائض فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  مراعاة الفائدة المحصلة عن الفائض . وآانت ايرادات الف
التي بلغت ٠٠٠ ٧٠٠ ١٨ فرنك سويسري قد أدرجت في االيرادات المعدلة للميزانية العادية آما هو مبين 
ــل مختلـف المشـروعات مـن  في الجزء دال من الوثيقة WO/PBC/3/2 . وباالضافة الى ذلك ، استمر تموي
خارج الميزانية . وبعرض االيرادات والميزانية في شكل موحد في المرحلة األولى لفــترة السـنتين ٢٠٠٠ 
و٢٠٠١ ، أمكن دمج ايرادات الفائدة المتوقعة من الفائض وااليرادات العادية المتوقعة في المرحلة األولى 
من الميزانية . ونتيجة لذلك ، تبلغ االيرادات األصلية الموحدة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ما قدره ٠٠٠ 
٥٨٤ ٤٢٨ فرنك سويسري وهـي زيــادة بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٧٠٠٠ ١٨ فرنـك سويسـري علـى االيـرادات 
ــاض فـي تغـير  األصلية للميزانية العادية المقدمة في الوثيقة WO/PBC/3/2 . ومقابل تلك الزيادة يأتي انخف
ــترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٤٦١ ٩٧ فرنـك سويسـري مقــارنة بالمبــلغ  االيرادات لف
المبيــن فـي الوثيقـة WO/PBC/3/2 (٠٠٠ ١٦١ ١١٦ فرنـك سويسـري) . وال تؤثــر تلــك التســوية فــي 
ــق  المستوى االجمالي لاليرادات المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ومع ذلك ، فان االمتناع عن تطبي
ــها األصلـي وحجمـها المعـدل لفـترة السـنتين  التسوية من شأنه أن يضخم التغيرات في االيرادات بين حجم

٢٠٠٠ و٢٠٠١ .  
 

ــة المنفصلـة) وطريقــة العــرض الجديـدة (الميزانيـة  مقارنة بين طريقة العرض السابقة (الميزاني "٣"
الموحدة) 

 
ترد في الجدول ٢٤ مقارنة ألهم المؤشرات بين الميزانية المنفصلة السـابقة - وتشـمل الميزانيـة  -٤٣٧
العادية والمشروعات الخارجة عن اطارها - والميزانية الجديدة الموحدة . ولــدى مقارنـة طريقـة العـرض 
السابقة مع الجديدة ، يتضح أن الميزانية العادية تقابلها البرامج العادية السابقة وأن مشـروعات تكنولوجيـا 
المعلومات تقابلها البرامج الفرعية الجديدة ١٥-٣ الى ١٥-٧ وأن مشـروعات المبـاني يقابلـها البرنامجـان 

الفرعيان الجديدان ١٨-٣ و١٨-٤ . ويرد بيان الحسابات المتعلقة بذلك في القسم باء أدناه . 
 

ويرد في الجدول ٢٤ بيان بعض التغييرات فيما يتعلق بالتقديرات األصلية لفترة السنتين ٢٠٠٠  -٤٣٨
ــة) ، تبلـغ الميزانيـة االجماليـة األصليـة  و٢٠٠١ . وفيما يخص طريقة العرض السابقة (الميزانية المنفصل
المقدرة للمشروعات ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠ فرنك سويســري يضـم ٠٠٠ ١٠٢ ٥٠ فرنـك سويسـري لتكنولوجيـا 
ــدرة قبـل الموافقـة علـى  المعلومات و٠٠٠ ٨٩٨ ٢٩ فرنك سويسري لمشروعات المباني . وهذه نفقات مق
الميزانية العادية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وقد تم تعديل ذلك المبلغ في ضوء الميزانية المعدلة لفترة 
السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بما مجموعه ٠٠٠ ٥٠٠ ١١٥ فرنك سويسري ، ويضم ذلك مبلغ ٠٠٠ ٤٢٨ ٦٥ 
فرنك سويسري لمشروعـات تكنولوجيـا المعلومـات ومبلــغ ٠٠٠ ٠٧٢ ٥٠ فرنك سويسري لمشـروعات 
ــغ ٠٠٠ ٣٢٦ ١٥ فرنـك  لمباني . وتراعي الزيادة النفقـات االضافيـة المتوقعـة نتيجة العادة تخصيص مبل
ــى المنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة بمبلـغ  سويسري لمشروع شبكة الويبو والزيادة المسجلة لتجديد مبن
قدره ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٨ فرنك سويسري بعد الموافقة عليه في ســبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ . وفـي العـرض الجديـد 
ـــات  (الميزانيـة الموحـدة) فـان الميزانيـة األصليـة الموحـدة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ تشـمل آـل نفق
ــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ آمـا يـرد وصـف  المشروعات الموافق عليها قبل تقديم الميزانية المقترحة لف
ـــدة  ذلك في البند "٢" من القسم باء أدناه . ونتيجة لذلك ، فان االعتمادات المقترحـة للبرامج الفرعيـة الجدي
ــي مجموعـها ٠٠٠ ٥٠٠ ١١٥ فرنـك سويسـري وليسـت ٠٠٠  ١٥-٣ الى ١٥-٧ و١٨-٣ و١٨-٤ تبلـغ ف
٠٠٠ ٨٠ فرنك سويسري آما هو مبين في العرض السابق (الميزانية المنفصلة) . وعالوة على ذلك ، فان 
ــرادات بمبلـغ ٠٠٠ ٥٨٤ ٤٢٨ فرنـك سويسـري وهـو يفـوق  العرض الجديد (الميزانية الموحدة) يبين االي
االيرادات المقدرة وفقا للعرض السابق (الميزانية المنفصلة) بمبلغ قدره ٠٠٠ ٧٠٠ ١٨ فرنك سويسري . 

ويوضح ذلك اضافة ايرادات الفائدة على الفائض ، آما هو وارد في البند "٢" أعاله . 
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جدول ٢٤ 
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ــرات بالنسـبة الـى التقديـرات المعدلـة لفـترة السـنتين  وال تبين المقارنة أية فوارق بين أهم المؤش -٤٣٩
٢٠٠٠ و٢٠٠١ والتقديرات المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 

 
وفيما يخص التقديرات المبينة لفترة السنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ ، يبيــن العـرض الجديـد (الميزانيـة  -٤٤٠
ــد تـم تخصيصـه للـبرامج الفرعيـة  الموحدة) أن مبلغا من الميزانية قدره ٠٠٠ ٦٠٠ ٣٩ فرنك سويسري ق
الجديدة ١٥-٣ الى ١٥-٧ . وهذه هي تكاليف تشغيل مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي آانت مبينة في 
المرفـق األول للوثيقـة WO/PBC/3/3 . وعـالوة علـى ذلـك ، فقـد أضيـف الـى المشـروعات الممولـة مــن 
االيرادات في العرض الجديد (الميزانية الموحدة) مبلغ قدره ٠٠٠ ٨٠٠ ٥١ فرنك سويسري لتبلـغ قيمتـها 
٠٠٠ ٣٠٠ ٥٩١ فرنك سويسري . وترد التقديرات المفصلة في القسم دال أدناه . ونتيجة لتلك التسويات ، 
ــابل ٠٠٠  من المقدر أن يبلغ حجم االحتياطيات ٠٠٠ ٥٧٦ ١١٠ فرنك سويسري في نهاية سنة ٢٠٠٥ مق

٣٧٥ ٩٨ فرنك سويسري بناء على العرض السابق (الميزانية المنفصلة) . 
 
 

باء - حساب مراحـل الميزانية للفترة ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والفترة ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
 

تمر عملية صياغة الميزانية بعدد من المراحـل أولـها اعتمـاد الميزانيـة األصليـة لفـترة السـنتين  -٤٤١
٢٠٠٠ و٢٠٠١ وآخرها الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ومـا بينـهما المراحـل التاليـة 
ــها بـالتفصيل أدنـاه :  "١"  الميزانيـة األصليـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، "٢" ودمـج  الوارد وصف
المشروعات في ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، "٣" والميزانية األصليــة الموحـدة لفـترة السـنتين 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، "٤" وتغير الميزانية في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، "٥" والميزانية المعدلــة لفـترة 
السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، "٦" وتغــير المشـروعات فـي فــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، "٧" وتغـــير 
الموارد في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، "٨" وتغير الميزانية في فترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، "٩" 

والميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

الميزانية األصلية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  "١"
 

ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ آمـا اعتمدتـها الـدول األعضـاء  تتمثل نقطة االنطالق في ميزانية فترة الس -٤٤٢
وعرضت في الوثيقة A/34/2 في سنة ١٩٩٩ . 

 
دمج المشروعات في ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١   "٢"

 
يرد في وثيقة الميزانية الموحدة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ آل األنشطة التي تنفذها الويبو بما  -٤٤٣
ــانت تـرد فـي ميزانيـة البرنـامج العاديـة ومختلـف المشـروعات الخارجـة عـن نطـاق  فيها األنشطة التي آ
الميزانية . وضمانا لمقارنة واقعية بين فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، فقد 
ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بتضمينـها مختلـف المشـروعات التـي سـبق  تمت تسوية الميزانية األصلية لفترة الس
اعتمادها والجاري تنفيذهــا خـالل فـترة السـنتين الجاريـة . ويتمشـى المبلـغ االجمـالي تمامـا مـع تقديـرات 
ـــة وفــي الوثيقــة  الميزانيـة التـي سـبق عرضـها فـي الوثيقـة WO/PBC/3/2 بالنسـبة الـى الميزانيـة العادي

WO/PBC/3/3 بالنسبة الى المشروعات . 
 

وتبلغ قيمة المشروعات المدمجة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ما قدره ٠٠٠ ٥٠٠ ١١٥ فرنــك  -٤٤٤
سويسري آما هو مبين في الجدول ١٢ بحسب آــل برنـامج وغـرض االنفـاق واالتحـاد وفـي الجـدول ١٣ 
ـــري لمشــروعات تكنولوجيــا  بحسـب الوظـائف . ويشـمل ذلـك مبلغـا قـدره ٠٠٠ ٤٢٨ ٦٥ فرنـك سويس
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ــات االعالميـة بشـأن  المعلومات المطروحة في اطار البرنامج الرئيسي ١٢ (تكنولوجيا المعلومات والخدم
ــها  الملكيـة الفكريـة) ومبلغـا آخـر قـدره ٠٠٠ ٠٧٢ ٥٠ فرنـك سويسـري لمشـروعات المبـاني التـي يغطي
البرنامج الرئيسي ١٧ (المباني) . ويشمل مبلغ ٠٠٠ ٤٢٨ ٦٥ فرنــك سويسـري المخصـص لمشـروعات 
تكنولوجيا المعلومات مبلغا قدره ٠٠٠ ٥٤٦ ٤٣ فرنك سويسري مخصص لمشروع شــبكة الويبـو ومبلغـا 
قدره ٠٠٠ ٨٨٢ ٢١ فرنك سويسري مخصصا لمشروع IMPACT . ويشمل المبلغ االجمالي المخصــص 
ــد  لمشروعات المباني (٠٠٠ ٠٧٢ ٥٠ فرنك سويسري) مبلغا قدره ٠٠٠ ١٦٦ ٤٠ فرنك سويسري لتجدي
المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومبلغا قدره ٠٠٠ ٢٩٩ ٩ فرنك سويسري ألعمال التشييد 
الجديد ومبلغا قدره ٠٠٠ ٦٠٧ فرنك سويسري لتحويـل الطـابق األوسـط فـي مبنـى الويبـو . ومـن المبلـغ 
المخصـص للمشـروعات المدمجـة وقـــدره ٠٠٠ ٥٠٠ ١١٥ فرنــك سويســري ، ســبقت الموافقــة علــى 
تخصيص مبلغ قدره ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠ فرنك سويسري قبل سنة ٢٠٠٠ ومبلغا قدره ٠٠٠ ٥٠٠ ٣٥ فرنـــك 
سويسـري في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ علمـــا بــأن المبلــغ األخيــر يشمــل ٠٠٠ ٣٢٦ ١٥ فرنـك سويسـري 
العادة تخصيص الرصيد غير المصروف عن فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ في اطار البرنــامج الرئيسـي 
١٢ (تكنولوجيا المعلومات) وجزءا من الزيادة المخصصة في الميزانية للمبنـى السـابق للمنظمـة العالميـة 

لألرصاد الجوية والتي تبلغ ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٨ فرنك سويسري . 
 

وال تتعارض التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المدمجة على االطالق مع العرض المــالي السـابق  -٤٤٥
الوارد في الوثيقتين WO/PBC/3/2 & 3 . وتتمشى القيمة االجمالية للمشروعات المدمجة التــي تبلـغ ٠٠٠ 
٥٠٠ ١١٥ فرنك سويسري مع المعلومات الواردة في الوثيقة WO/PBC/3/2 في السطر التاسع من العمود 
ــائض والعموديـن  G في الجدول ٣ ومن العمود B في الجدول ١٠ والتفاصيل المبينة في سطر النفقات والف
٢٠٠٠ و٢٠٠١ في الجدول ٢٣ . وينطبق المبلغ ٠٠٠ ٤٢٨ ٦٥ فرنك سويسري المخصــص لتكنولوجيـا 
المعلومات على المعلومات المقدمة في الوثيقة WO/PBC/3/3 في الجدول B والعمود ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ . 

 
الميزانية األصلية الموحدة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  "٣"

 
٤٤٦-ان الميزانية األصلية الموحدة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ هي مجمــوع الميزانيـة األصليـة لفـترة 
السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والمشروعات المدمجة فيها لتلـك الفـترة . ومـن الممكـن االسـتناد الـى ذلـك لـدى 

مقارنة األرقام بتغيرات الميزانية والميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 
 

تغير الميزانية في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  "٤"
 

٤٤٧-يرد ألول مرة بيان ميزانية معدلة للفترة الجارية ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، آما هو مسـتعرض فـي الوثيقـة 
WO/PBC/3/2 . وقد تم تحديد التغيرات بين الميزانية المعدلة والميزانية األصليــة الموحـدة لفـترة السـنتين 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ باعتبارهـا تغيـرات في ميزانيـة فتــرة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٦٥٣ 

٤٠ فرنك سويسري . 
 

٤٤٨-وال يعتبر بيان التغيرات في الميزانيــة مقارنـة بالميزانيـة األصليـة الموحـدة لفـترة ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
بمثابة تغيير في الممارسات التي سبق تطبيقها في اطار الميزانية ، بل هو مجرد تعزيز للشفافية ومحاولـة 
الستدراك المآخذ على منهج اعداد الميزانية السابق . ودرجت العادة فـي المـاضي علـى تعديـل اعتمـادات 
الميزانية وفقا لمعادالت المرونة الوارد وصفها في الملحق ٣ . وآان يقتصر بيان تلك التعديالت على ذآر 
ــب اختتـام الفـترة  التغييرات في عدد الوظائف فقط . ثم عمدت المنظمة الى بيان تأثير ذلك في الميزانية عق
ــترة السـنتين الالحقـة ، أضيفـت تعديـالت الميزانيـة السـابقة  المالية في سياق تقرير االدارة المالية . وفي ف
واعتبرت بمثابة تغيير جديد في الميزانية . ويأتي ذلك بمثابة اقرار متأخر بالعواقب المالية ويعتبره البعض 
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ــي الميزانيـة فـي فـترة السـنتين  مصدرا للتشويه في طريقة عرض الميزانية . وباالقرار بتأثير التعديالت ف
الجارية ، من الممكن اقامــة أسـاس دقيـق للمقارنـة بيـن الميزانيـة الجديـدة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 

والميزانية المستكملة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ حتى موعد تقديم الميزانية . 
 

٤٤٩-وتبلغ القيمة االجمالية للتغير في الميزانية ٠٠٠ ٦٥٣ ٤٠ فرنك سويسري ، ويتمشى ذلك والعرض 
 . WO/PBC/3/2 المالي المطروح سابقا ويعادل المبلغ المبين في الجدولين ١٢ و١٣ من الوثيقة

 
الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  "٥"

 
ــة لفـترة  ٤٥٠-الميزانية المعدلة وفقا لبنية البرنامج لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ :  تجمع الميزانية المعدل
ــيرات فـي الميزانيـة  السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بين الميزانية األصلية الموحدة لفترة السنتين المذآورة والتغي

لتلك الفترة . ويرد بيان الميزانية المعدلة في الجدولين ١٢ و١٣ وفقا لبنية البرنامج لفترة السنتين ذاتها . 
 

٤٥١-الميزانيـة المعدلـة وفقـا لبنيـة البرنـامج لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ :  تختلـف البنيـة المقترحـــة 
لبرنامج فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ عن بنيته لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وألغراض اجراء مقارنة 
واقعية بين الفترتين ، فقد أعيد ترتيب الميزانية المعدلة لفترة الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفقـا لبنيـة الـبرامج 
الرئيسية والفرعية المقترحة لفترة السنتين الجديدة . وقــد أجـري ذلـك فـي الفصـل جيـم وتـم توضيحـه فـي 
ــهما  الجدولين ١٤ و١٥ . ويكفل الترتيب الجديد امكانية مقارنة البرنامج الجديد والموارد المقترحة بما يقابل
في ميزانية البرنامج آما أقرتها الدول األعضــاء لفـترة السـنتين السـابقة . ومـن شـأن االمتنـاع عـن اعـادة 
ترتيب الميزانية أن يشوه تلك المقارنة . وقد تم تقديم البنية الجديدة لبرنامج فــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
ــها مختلـف  في الوثيقة WO/PBC/3/2 . وتم تعديل تلك البنية الجديدة على مستوى البرامج الفرعية لتضمين
ـــة الجديــدة  المشـروعات التـي سـبق طرحـها خـارج اطـار الميزانيـة . وعلـى وجـه التحديـد ، تشـمل البني
مشروعات تكنولوجيا المعلومــات الـوارد وصفـها فـي الوثيقـة WO/PBC/3/3 فـي البرنـامج الرئيسـي ١٥ 
(تكنولوجيا المعلومات) تحت باب البرنامج الفرعي الجديد ١٥-٣ (شبكة الويبو) والبرنامج الفرعي ١٥-٤ 
ــاهدة التعـاون  (مشروع IMPACT) والبرنامج الفرعي ١٥-٥ (نظام ايداع الطلب االلكتروني بناء على مع
بشـأن الـبراءات) والبرنـامج الفرعـي ١٥-٦ (مشـروع CLAIMS) والبرنـامج الفرعـي ١٥-٧ (مشـــروع 
AIMS) . وفيما يخص مشروع المباني الذي ســبقت الموافقـة عليـه خـارج اطـار الميزانيـة ، فقـد أدرجـت 
األنشطة الخاصة به في باب البرنامج الرئيسي ١٨ (المباني) تحت البرنامج الفرعي الجديد ١٨-٣ (المبنى 

السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية) والبرنامج الفرعي ١٨-٤ (أعمال التشييد الجديدة) .  
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تغير المشروعات في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  "٦"
 

٤٥٢-تبيـن الميزانيـــة األصليــة الموحــدة لفــترة الســنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، آمــا ورد وصفــه أعــاله ، 
ــار الميزانيـة بمبلـغ قـدره ٠٠٠  االعتمـادات المخصصـة للمشروعات التي سبقت الموافقة عليها خارج اط
ــى ٠٠٠ ٩٠٠ ٨٢ فرنـك سويسـري فـي فـترة  ٥٠٠ ١١٥ فرنك سويسري . وينخفض ذلك المبلغ ليصل ال
السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ويرد ذلك الفارق في شكل تغير سلبي في المشــروعات بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٦٠٠ 
ـــي االعتمــادات الموافــق عليــها  ٣٢ فرنـك سويسـري . ويبيـن ذلـك التغـير فـي المشـروعات انخفاضـا ف
ــي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  لمشروعات تكنولوجيا المعلومات من ٠٠٠ ٤٢٨ ٦٥ فرنك سويسري ف
ــك االنخفـاض جزئيـا  الى ٠٠٠ ٦٤٧ ١٦ فرنك سويسري في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ويستدرك ذل
بزيادة في االعتمادات الموافق عليها لمشروعات المبـاني مـن ٠٠٠ ٠٧٢ ٥٠ فرنـك سويسـري فـي فـترة 
السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ الى ٠٠٠ ٢٥٣ ٦٦ فرنك سويسري في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وقد ورد 
بيان ذلك المبلغ بمعزل عن التغير في الموارد الــوارد وصفـه فـي البنـد "٧" أدنـاه والـذي يعـبر عـن آثـار 
االقتراحات الجديدة الخاصة بالبرنامج وتغييرات بنية التكاليف في الميزانية . وال يؤثر الفصل بين تغيرات 
ــي  المشروعات وتغيرات الموارد في المستوى االجمالي لنمو الميزانية . ولكن االمتناع عن تحديد التغير ف
ــأنه أن يبيـن زيـادة التغـير فـي المـوارد دون المسـتوى الحقيقـي لفـترة السـنتين ٢٠٠٢  المشروعات من ش

و٢٠٠٣ . 
 

٤٥٣-وال تتعارض التفاصيل المقدمة بشــأن التغـير فـي المشـروعات علـى االطـالق مـع العـرض المـالي 
المبين سابقا في الوثيقة WO/PBC/3/2 . واذا ما جمعنا االعتمادات الموافق عليها في ميزانية فترة السنتين 
ـــات (٠٠٠ ٦٤٧ ١٦ فرنــك سويســري) ولمشــروعات  ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لمشـروعات تكنولوجيـا المعلوم
المباني (٠٠٠ ٢٥٣ ٦٦ فرنك سويسري) والمشروعات المقترحة لتكنولوجيا المعلومات (٠٠٠ ٩٠٠ ٨٢ 
فرنك سويسري) ستكون النتيجة مساوية لمجمـوع نفقـات المشروعات التي تبلغ ٠٠٠ ٨٠٠ ١٦٥ آما هو 
ــوع العمـود B فـي  موضح في الوثيقة WO/PBC/3/2 في السطر التاسع من العمود G في الجدول ٣ ومجم

الجدول ١٠ ومجموع سطر النفقات والفائض في عمود السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ من الجدول ٢٣ . 
 

تغير الموارد في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  "٧"
 

ـــيرات  ٤٥٤-تشـمل تغـيرات المـوارد لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تغـيرات البرنـامج والتكـاليف . وتغ
البرنامج لتلــك الفـترة هـي عبـارة عـن اآلثـار المترتبـة علـى االقتراحـات الجديـدة المتعلقـة بالبرنـامج فـي 
الميزانية . وتبين تغيرات التكاليف لتلك الفترة اآلثار المترتبة على تغييرات بنية التكـاليف فـي الميزانيـة ، 

بما في ذلك التسويات المدخلة بسبب التضخم أو تكاليف المرتبات على سبيل المثال . 
 

٤٥٥-ويبلغ مجموع تغيرات الموارد ٠٠٠ ١٤٢ ١٤٥ فرنك سويسري في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
وال يتعارض ذلك المبلغ على االطــالق مـع العـرض المـالي السـابق فـي الوثيقـة WO/PBC/3/2 والوثيقـة 
ــادة مقترحـة فـي  WO/PBC/3/3 . وتشمل تغييرات الموارد التي تبلغ ٠٠٠ ١٤٢ ١٤٥ فرنك سويسري زي
ـــري واعتمــادات  الميزانيـة العاديـة فـي الوثيقـة WO/PBC/3/2 بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٢٤٢ ٦٢ فرنـك سويس
الميزانية الجديدة البالغ قدرها ٠٠٠ ٩٠٠ ٨٢ فرنك سويســري لمشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات ويتفـق 
ــرد أدنـاه  ذلك مع المعلومات الواردة في الوثيقة WO/PBC/3/2 في مجموع العمود C في الجدول ألف . وي

بيان التفاصيل المتعلقة بتغيرات البرنامج والتكاليف . 
 

٤٥٦-تغـيرات البرنـامج لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ :  تغـيرات البرنـامج فـي فـــترة الســنتين ٢٠٠٢ 
ــار المترتبـة علـى االقتراحـات الجديـدة المتعلقـة بالبرنـامج فـي الميزانيـة . ويشـمل ذلـك  و٢٠٠٣ هي اآلث
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التعديالت المدخلة على البرنامج الخاص بالميزانية العادية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ واضافة مختلف 
المشروعات التي آانت معتمدة خارج اطار الميزانية . وتشـمل تعديـالت البرنـامج اقـتراح أنشـطة جديـدة 
ــص حجمـها أو انهائـها . وتبيـن تغـيرات البرنـامج لفـترة السـنتين ٢٠٠٢  وتعزيز األنشطة الجارية أو تقلي
و٢٠٠٣ آل التعديالت التي سبق ادخالــها علـى البرنـامج فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مـع مراعـاة 
مرونة الميزانية المتاحة للمدير العام . ويشمل ذلك على سبيل المثال اعادة توزيع الوظــائف علـى الـبرامج 
بما في ذلك تخصيص مهمات جديدة في الوظائف المعنية آما يتضمـن اعـادة تصنيـف الوظـائف بيـن فئـة 

الخدمات العامة والفئة المهنية . 
 

ــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ :  تجسـد تغـيرات التكـاليف فـي فـترة السـنتين  تغيرات التكاليف لف -٤٥٧
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ االنعكاسات على الميزانية المترتبة على التغيرات في بنية التكاليف مقارنة بفترة الســنتين 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وتحسب تلك التغيرات بالنسبة لتكاليف الموظفين وغير الموظفين . وبالنسبة الى تكاليف 
غير الموظفين ، يعكس اعادة تقدير التكاليف  تعديال في نسبة التضخــم المتوقـع أن تبلـغ ٨ر١ بالمائـة فـي 
السنة . أما بالنسبة لتكاليف الموظفين ، فمن الممكن مالحظة ثالثة تعديالت . أوال ، تتضمن اعــادة التقديـر 
ــم المتحـدة فيمـا يتصـل  التغييرات التي اعتمدتها - والتغييرات التي يتوقع أن تعتمدها - الجمعية العامة لألم
بمؤشر أو مضاعف تسوية المقر للموظفين من الفئة المهنية والفئات األعلــى ومسـتويات المرتبـات لفئـات 
ــن  الخدمات العامة واالشتراآات المسددة لصندوق األمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية وغير ذلك م
تكاليف الموظفين المشترآة ، آعالوات اللغة المتاحة لفئة الخدمــات العامـة ومنـح التعليـم . وثانيـا ، تشـمل 
ــي آـل  اعادة تقدير التكاليف التغييرات في تكاليف الموظفين المترتبة على التغييرات في مستوى الوظيفة ف
من فئات الوظائف . وقد تنجم تلك التغييرات عن اعــادة تصنيـف الوظيفـة أو عـن ترقيـة الموظـف مثـال . 
ـــة المديريــن  وفيمـا يتعلـق بفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، تـم تقديـر متوسـط مسـتوى الموظفيـن فـي فئ
(الدرجتين ١ و٢) بما يعادل ٢ر١ وفي فئة المهنيين (الدرجات مـن ٢ الـى ٥) بمـا يعـادل ٧ر٣ وفـي فئـة 
الخدمات العامة (الدرجات من ٤ الى ٧) بما يعادل ٢ر٥ . وفيما يتعلق بفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، تم 
ــن (الدرجتيـن ١ و٢) بمـا يعـادل ٢ر١ وفـي فئـة المـهنيين  تقدير متوسط مستوى الموظفين في فئة المديري
(الدرجات من ٢ الى ٥) بما يعادل ٧ر٣ وفي فئة الخدمات العامة (الدرجات من ٤ الى ٧) بما يعادل ٤ر٥ 
ــاظ بالوظـائف التـي أنشـئت خـالل السـنة الثانيـة  . وثالثا ، تشمل اعادة تقدير التكاليف األثر المؤجل لالحتف
ــن فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وتسـتمر طـوال فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ويشـمل ذلـك  وحدها م
ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٥ر٥٦ وظيفـة مضافـة  ٠ر١٢ وظيفة معتمدة في اطار الميزانية األصلية لفترة الس

على أساس المرونة في اطار الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 
 

تغير الميزانية في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  "٨"
 

تغـير الميزانيـة بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٢٤٥ ١١٢ فرنـك سويسـري عبـارة عـــن مجمــوع تغــيرات  -٤٥٨
المشروعات وتغيرات الموارد . 

 
الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  "٩"

 
ان الميزانية المقترحة بمبلغ قـدره ٠٠٠ ٤٠٠ ٦٧٨ فرنـك سويسـري هـي عبـارة عـن مجمـوع  -٤٥٩

الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وتغيرات الميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
وال يتعارض ذلك المبلغ (٠٠٠ ٤٠٠ ٦٧٨ فرنك سويسري) على االطالق مع العــرض المالــي  -٤٦٠
ــك المبلـغ ٠٠٠ ٦٠٠ ٥١٢  الـوارد سابقـا في الوثيقة WO/PBC/3/2 والوثيقة WO/PBC/3/3) . ويشمل ذل
فرنك سويســري المقتــرح للميــزانية العاديـة فــي الوثيقـة WO/PBC/3/2 ومبلـغ ٠٠٠ ٨٠٠ ١٦٥ فرنـك 
سويسري للمشروعات الممولة مــن الفـائض والمبينـة فـي السـطر ١٢ فـي العمــود G فـي الجـدول ٣ مـن 
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الوثيقة WO/PBC/3/2 . ويشمل مبلــغ ٠٠٠ ٨٠٠ ١٦٥ فرنـك سويسـري مـا قـدره ٠٠٠ ٥٤٧ ٩٩ فرنـك 
سويسري لتكنولوجيا المعلومات آما ورد بيان ذلك في الوثيقة WO/PBC/3/3 ومبلغ ٠٠٠ ٢٥٣ ٦٦ فرنك 
ــي العـرض الحـالي ، يـرد بيـان المبلـغ االجمـالي ٠٠٠ ٥٤٦ ٩٩ فرنـك سويسـري  سويسري للمباني . وف
ـــك  لتكنولوجيـا المعلومـات فـي البرنـامج الفرعـي ١٥-٣ (شـبكة الويبـو) بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٣٠٠ ٢٩ فرن
سويسري والبرنامج الفرعــي ١٥-٤ (مشـروع IMPACT) بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٨٤٧ ٣٨ فرنـك سويسـري 
والبرنامج الفرعي ١٥-٥ (االيداع االلكــتروني) بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٣٠٠ ١٨ فرنـك سويسـري والبرنـامج 
الفرعي ١٥-٦ (مشروع CLAIMS) بمبلـغ قــدره ٠٠٠ ٢٠٠ ٣ فرنك سويسري والبرنامج الفرعــي ١٥-
ــغ  ٧ (مشروع IMS) بمبلغ قدره ٠٠٠ ٩٠٠ ٩ فرنك سويسري . وفي العرض الراهن أيضا يرد بيان المبل
االجمالي ٠٠٠ ٢٥٣ ٦٦ فرنك سويسري للمباني فــي البرنـامج الفرعـي ١٨-٣ (المبنـى السـابق للمنظمـة 
ــامج الفرعـي ١٨-٤ (المبنـى  العالمية لألرصاد الجوية) بمبلغ قدره ٠٠٠ ٩١٥ ١٣ فرنك سويسري والبرن

الجديد) بمبلغ قدره ٠٠٠ ٣٣٨ ٥٢ فرنك سويسري . 
 

خطـــة المـــوارد للفـــترة ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والفـــترة ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بمـــا فيـــها  جيم -
المشروعات المضافة 

 
ــترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفـترة  تعرض للمرة األولى خطة الموارد في الجدول ٣ وتغطي ف -٤٦١
السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وتوفر الخطة عرضا ماليا متكامال ، بما في ذلـك تقديـرات الميزانيـة والمـوارد 
ــق  المتاحة بحسب آل اتحاد وصناديق االئتمان وتحرآات األموال االحتياطية . وتعرض الخطة آذلك تطبي
سياسة الفائض الجديدة آما أقرتــها الجمعيـات فـي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ . ويـرد فيمـا يلـي تفصيـل خطـة 

الموارد استنادا الى التفاصيل الواردة  في الجدول ٣ . 
 

يرد عرض الميزانيـة المعدلـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وقدرهـا ٠٠٠ ٨٥٨ ٥٦٥ فرنـك  -٤٦٢
سويسري (السطر األول) ، في الفصل جيم من هذه الوثيقة . وتشمل الموارد المتاحة لفترة السنتين ٢٠٠٠ 
و٢٠٠١ والبالغ قدرها ٠٠٠ ٨٥٨ ٥٦٥ فرنك سويسري (السطر ٤) التقديرات المعدلة لاليـرادات والتـي 
تبلغ  ٠٠٠ ٠٤٥ ٥٢٦ فرنك سويسري (السطر ٢) آما وردت في الفصــل دال مـن هـذه الوثيقـة وتحويـل 
ــك سويسـري الـى صنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة  مبلغ قدره ٠٠٠ ٨١٣ ٣٩ فرن

الخاصة باالتحادات (السطران ٣ و١٢) . 
 

وفيمـا يتـعلق بفـترة السنتيـن ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، تبـلغ المـيزانية المقـدرة أصـال ٠٠٠ ٤٠٠ ٦٧٨  -٤٦٣
فرنك سويسري (السطر ٥) آما هو مبين في الفصل باء من هذه الوثيقة . وتشـمل المـوارد المتاحـة لفـترة 
السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ البالـغ قدرها ٠٠٠ ٠٠٤ ٦٧٨ فرنك سويسري (السـطر ٨) االيـرادات األصليـة 
البالغ قدرها ٠٠٠ ٧٨٢ ٥٣١ فرنك سويسري (السطر ٦) آما هو مبين فــي الفصـل دال مـن هـذه الوثيقـة 
ــاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال  وتحويل مبلغ قدره ٠٠٠ ٦١٨ ١٤٦ فرنك سويسري من صن

العاملة (السطران ٧ و١٤) . 
 

ويرد في السطور من ٩ الى ١٥ بيان اآلثار المترتبة على استعمال الموارد وتوفرها للتحويــالت  -٤٦٤
الجارية في األرصــدة الماليـة . وفـي اطـار السياسـة الماليـة الجديـدة تـم تحديـد حجـم األمـوال االحتياطيـة 
ــم أيضـا  ورؤوس األموال العاملة بنسبة مئوية من النفقات المقدرة لفترة السنتين (مؤشر نسبة النفقات) . وت
اعتماد مؤشرات نسبة النفقات (السطر ١٦) بالنسبة الى االتحادات الممولة مــن االشـتراآات (٥٠ بالمائـة) 
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات (١٥ بالمائـة) واتحـاد مدريـد (٢٥ بالمائـة) واتحـاد الهـاي (١٥  واتحاد مع

بالمائة) .  
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وبلغ حجم األمـوال االحتياطيـة فــي ٣١ ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٩ مـا مجموعـه ٠٠٠ ٠١١  -٤٦٥
٣٠٢ فرنك سويسري لالتحاد (السطر ٩) . ويشمل ذلك رؤوس األمـوال العامـلة البـالغ قدرها ٠٠٠ ٣٤٢ 
ــر االدارة الماليـة لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩  ٨ فرنك سويسري آما هو مبين في الجدول ١٣ من تقري
واألموال االحتياطية لالتحادات التي بلغت ٠٠٠ ٨٠٦ ٥٦ فرنك سويسري والصندوق االحتياطي الخاص 
الذي بلغ حجمه ٠٠٠ ٨٦٣ ٢٣٦ فرنك سويسري آما هو مبين في الجدول ١٦ . ومن ذلـك الصنـدوق تـم 
ــدره ٠٠٠ ٦٧٨ ١٧٤ فرنـك سويسـري للمشـروعات المعتمـدة . ووفقـا لسياسـة الفـائض  تخصيص مبلغ ق
الجديدة ، فقد تم الغاء الصندوق االحتيــاطي الخـاص وتحويـل رصيـده الـى صنـاديق األمـوال االحتياطيـة 
ورؤوس األموال العاملة الخاصة بكل اتحاد وفقا لحصته األصلية من التمويل (الســطر ١٠) . وبنـاء علـى 
ـــاديق األمــوال االحتياطيــة ورؤوس األمــوال العاملــة فــي ٣١  ذلـك ، ورد بيـان المسـتوى المعـدل لصن
ــالت (السـطور ١٢ الـى ١٤) لتمويـل ميزانيـة  ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ (السطر ١١) . ونتيجة للتحوي
فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، من المرتقب أن ينخفض مسـتوى األمـوال 
ــة ليبلـغ ٠٠٠ ١٩٦ ٢٦٢ فرنـك سويســري فــي ٣١ ديسـمبر/آانـــون  االحتياطية ورؤوس األموال العامل
ــانون األول ٢٠٠٣  األول ٢٠٠١ (السطـــر ١٣) و٠٠٠ ٥٨٠ ١١٥ فرنـك سويسـري فـي ٣١ ديسـمبر/آ
(السطر ١٥) بعد أن آان ٠٠٠ ٠١١ ٣٠٢ فرنك سويسري (السـطر ١١) فـي ٣١ ديسـمبر/آـانون األول 
١٩٩٩ . ويبين ذلك بصفة خاصة انخفاضًا في مؤشر نسبة النفقات بالنسبة الى اتحاد معاهدة التعاون بشأن 
ــة . ومـن المتوقـع  البراءات ليبلغ ١٤ بالمائة بعد أن آان ٧٣ بالمائة مقارنة بالهدف المقرر ، أي ١٥ بالمائ
أن تبلغ األموال االحتياطية لكل االتحادات ٠٠٠ ٤٠٠ ٩٨ فرنـك سويسـري بنهايـة فـترة السـنتين ٢٠٠٤ 

و٢٠٠٥ آما هو مبين في الجدول ٢٥ وتحقق المستويات المنشودة في السطر ١٦ . 
 

ــى  ويرد توضيح الوضع المالي للصناديق االستئمانية في العمود (G) من الجدول ٣ . وبالنسبة ال -٤٦٦
فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، من المقدر أن تبلغ النفقات ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١ فرنك سويسري (السطر األول) 
وااليرادات ٠٠٠ ٥٠٠ ١٧ فرنك سويسري (السطر ٢) . وفيما يخص فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، من 
ــغ النفقـات ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٠ فرنـك سويسـري (السـطر ٥) وااليـرادات ٠٠٠ ٥٠٠ ١٨ فرنـك  المقدر أن تبل
ــاديق االسـتئمانية مـن ٠٠٠  سويسري (السطر ٦) . ومن المرتقب أن يسفر ذلك عن انخفاض رصيد الصن
ــي ٣١ ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٩ الـى ٠٠٠ ٠٦٩ ٥ (السـطر  ٥٦٩ ٨ فرنك سويسري (السطر ١١) ف
ــض الحـق يصـل بفضلـه المبلـغ الـى ٠٠٠ ٠٦٩ ٣  ١٣) في ٣١ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠١ ليتبعه تخفي

فرنك سويسري (السطر ١٥) في ٣١ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٣ . 
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الترتيب الجديد للميزانية المخصصة لكل اتحاد   دال -
 

ــانت  يرد في هذه الوثيقة ترتيب جديد لتحديد االعتمادات المخصصة في الميزانية لكل اتحاد . وآ -٤٦٧
ميزانية البرنامج تقسم في السابق الى حصص مئوية يخصص آل منها لمختلف االتحادات آمـا هـو مبيـن 
ــة WO/PBC/1/2 لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وتـم حسـاب تلـك النسـب وفقـا  في المرفق ٦ من الوثيق
للترتيب المتبع في المرفق ١٢ من الوثيقة ذاتها باالستناد الى العوامل التالية :  (أ) آمية العمل المنجــز فـي 
اطار آل اتحاد ، (ب) وحجم ميزانية مختلــف الـبرامج الرئيسـية ، (ج) والمسـؤولية الماليـة الخاصـة بكـل 
اتحاد . وتساوي ميزانية آل اتحاد مجموع الحصص المخصصــة لـه مـن ميزانيـة البرنـامج . ويسـتند هـذا 

الترتيب الى حسابات شاملة من غير أن يشمل عرضا مفصال للقرارات الرئيسية المعنية . 
 

ويوضـح الـترتيب الجديـد لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ القـرارات الرئيسـية التـي تحـدد حجـم  -٤٦٨
ــة  ميزانيـة االتحـاد وتمويلـه مـن الميزانيـة . وتحقيقـا لذلـك الغـرض يـرد فـي الجـدول ٨ مـا يبيـن الميزاني
المخصصة لكل اتحاد بحصة مئوية من مختلف ميزانيات الـبرامج . ويـرد بيـان القـرارات الرئيسـية لـدى 

شرح مختلف النسب المئوية المطبقة والمدرجة في الفئات الثالث التالية : 
 

الفئة ألف :  النفقات الثابتة وأنشطة الدعم 
 

ــم وتشـترك فيـها االتحـادات  تحدد الفئة ألف البرامج التي تندرج فيها النفقات الثابتة وأنشطة الدع -٤٦٩
ــبرامج الـواردة فـي الجـزء األول (السياسـة  على قدم المساواة وفقا لحجم ميزانية آل اتحاد . ويشمل ذلك ال
والتوجيه واالدارة) التي تبلغ حصتها ٨ر٣ في المائــة آمـا هـو مبيـن فـي الجـدول ٨ . ويشـمل ذلـك أيضـا 
ــي آـانت موحـدة ومبينـة  البرامج الواردة في الجزء الرابع (االدارة) . وقد تمت مع ذلك تسوية التكاليف الت
في الوثيقة WO/PBC/3/2 لمراعاة اضافة مختلف المشروعات في ميزانية فترة السنتين . وقد تم ذلك وفقــا 
ـــة الــواردة فــي الجــدول ٣ مــن الوثيقــة WO/PBC/3/2 والجــدول جيــم مــن الوثيقــة  للمعلومـات المالي
ــد زادت االعتمـادات المخصصـة التحـاد معـاهدة التعـاون بشـأن  WO/PBC/3/3 . وعلى وجه التحديد ، فق
ــري والتحـاد مدريـد ٠٠٠ ٣٤٥ ١١ فرنـك سويسـري  البراءات بمبلغ قدره ٠٠٠ ١٣٣ ١٥٢ فرنك سويس

والتحاد الهاي ٠٠٠ ٣٢٢ ٢ فرنك سويسري . 
 

الفئة باء :  األنشطة الخاصة باالتحادات 
 

تحدد الفئة باء البرامج التي تشمل أنشطة تعزى آليا أو في جزء رئيسي منها الـى اتحـاد بعينـه .  -٤٧٠
ــام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات) الخـاص باتحـاد تلـك المعـاهدة  ويشمل ذلك البرنامج الرئيسي ٦ (نظ
والبرنامج الرئيسي ٧ (أنظمة مدريد والهاي ولشبونة) الخاص باتحادي مدريد والهاي والبرنامج الرئيسي 
ــامج  ٨ (تطويـر حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة) الخـاص باالتحـادات الممولـة مـن االشـتراآات والبرن
ــيره مـن األنشـطة . وتغطـي االتحـادات  الرئيسي ١١ (مرآز التحكيم والوساطة) الخاص بباب التحكيم وغ
ــة الصناعيـة) والبرنـامج  الممولة من االشتراآات نصف تكاليف البرنامج الرئيسي ٥ (تطوير قانون الملكي

الرئيسي ١٠ (قضايا الملكية الفكرية العالمية) . 
 



 WO/PBC/4/2
 - 247 -

 
 

 

الفئة جيم :  األنشطة المشترآة 
 

تحدد الفئة جيم البرامج التي تغطي قضايا متعــددة ومشـترآة بيـن آـل االتحـادات . ويشـمل ذلـك  -٤٧١
البرنامج الرئيسي ٩ (االتصاالت العالمية) والجزء الثالث (التعاون ألغراض التنمية) وأنشطة البرنــامجين 
الرئيسيين ٥ و١٠ غير المشمولة في الفئة باء . ويرد تحديد الحصة المخصصة من الميزانية ألنشطة الفئة 
جيم في آل اتحاد بمراعاة الموارد االجمالية المتاحة . وقد تـم ذلـك بعـد تمويـل أنشـطة الفئتيـن ألـف وبـاء 
وضمان ما يلزم من األموال االحتياطية لكل اتحاد . وبناء على ذلك ، فان المبلغ المحدد في اطار آل اتحاد 
مخصص لمختلف برامج الفئة جيم وفقا لحجم البرنامج . وعليه ، فــان الميزانيـات المخصصـة لكـل اتحـاد 
ــه األوضـاع الماليـة االجماليـة ، بمـا فـي  بحسب البرامج هي جزء ال يتجزأ من القرار الذي تحددت بموجب
ذلك القرارات التي تؤثر في الميزانية والموارد المتاحة واألموال االحتياطية آما هو موضح في الجدول ٣ 

(خطة الموارد لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣) . 
 
 

هاء -التعديالت االضافية في عرض الميزانية 
 

ــرادات  مناقشة مفصلة وعرض لاليرادات المقدرة :  يحتوي الفصل دال على عرض مفصل لالي -٤٧٢
المقـدرة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تســـهيال الســتعراض الميزانيــة 

المقترحة . ولم تكن تقدم في الماضي إال معلومات محدودة في اطار اقتراح البرنامج والميزانية .  
 

ــا لمعـادالت المرونـة بشـأن معـاهدة التعـاون بشـأن  معادالت المرونة :  يتضمن الملحق ٣ وصف -٤٧٣
البراءات ونظام مدريد ونظام الهاي وعددا من التسويات الموصى بها . ومن المقترح أيضا تطبيق معادلة 
ــر  مرونة فيما يخص مشروع الويبو بشأن تسوية منازعات أسماء الحقول على االنترنت . وقد حصل المدي
العام على تصريح بتسوية ميزانية أنظمة الحماية العالمية لفترة السنتين في حال طرأ تغيير في حجم العمل 

. ويجسد العرض الترتيب الراهن ويزيد من الشفافية ويسهل استعراض العرض الجديد المطبق . 
 

المؤشرات المالية للســنوات مـن ١٩٩٦ الـى ٢٠٠٥ :  يحتـوي الملحـق ٢ علـى الوضـع المـالي  -٤٧٤
المتصور لفترة السنوات العشر من ١٩٩٦ الى ٢٠٠٥ دعما الستعراض الميزانية المقترحة لفترة السنتين 
. ويشمل ذلك خطة مالية رباعية لبيان آثار االقتراحات على األجل الطويل . وقد سبقت االشارة الى تطبيق 
ــأن  تلك الخطة في الفقرة ٦٥ من الوثيقة WO/PBC/2/2 (تعديل عملية وضع الميزانية وسياسة المنظمة بش

صناديق األموال االحتياطية ورؤوس الموال العاملة وسياسة المنظمة بشأن فائض الميزانية) . 
 

ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفـترة  الصناديق االستئمانية :  يحتوي الجدول ٣ (خطة الموارد لفترة الس -٤٧٥
ـــة  السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣) والجـدول ١٠ (اسـتعمال المـوارد لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ :  الميزاني
ــات عـن االنتفـاع بمـوارد  العادية واألنشطة الممولة من الصناديق االستئمانية بحسب البرامج) على معلوم

الصناديق االستئمانية . وترد تلك المعلومات ألول مرة في وثيقة البرنامج والميزانية تعزيزا للشفافية . 
 

العرض المالي المعــزز :  أضيفـت بعـض التعديـالت تعزيـزا لشـفافية الميزانيـة . وفيمـا يخـص  -٤٧٦
طريقة عرض ميزانيات االتحادات ، أصبح مرآز التحكيم والوساطة الذي آان مموال في اطار االتحادات 
يرد في باب لوحده بعنوان التحكيم وغيره من األنشطة . وتشمل تلك الفئة الميزانية واألمــوال المخصصـة 
للخدمات االدارية المقدمة من الويبو لألوبوف . وقد تم توسيع نطاق المعلومات المتعلقة بالميزانية والمبينة 
في الجدول ١١ لكل برنامج لتبين الموارد المخصصة للموظفين وغير الموظفين في آل برنـامج فرعـي . 
ويرد بيان االعتمادات المخصصة في الميزانية لألنشطة المتنوعة وغير المتوقعة في الجداول ٦ و٩ و١٢ 



 WO/PBC/4/2
 - 248 -

 
 

 

باعتبارها موارد غير مخصصة وفقا لما جرت عليه العادة سابقا في شـأن الميزانيـة . وبالنسـبة الـى فـترة 
السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، وردت تلك الموارد في اطار نفقات التشغيل . 

 
 

[يلي ذلك الملحق ٢] 
 
 


