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الملحق ٣ 
معادالت المرونة :  تسوية الميزانية مع حجم العمل في  

أنظمة الحماية العالمية وخدماتها 
 
 

التقييم العام 
 

ــها مـع حجـم العمـل الفعلـي .  ويوضح هذا الملحق معادالت المرونة لتسوية ميزانية أنظمة الحماية العالمية وخدمات -٤٨٨
وعالوة على ذلك ، هنالك تعديالت مقترحة على معادالت المرونة المطبقة على نظام مدريد واتحــاد الهـاي . وأخـيرا ، مـن 

المقترح العمل بمعادلة المرونة بالنسبة لخدمات الويبو لتسوية المنازعات المتعلقة باسماء الحقول .  
 

وتسلم معادالت المرونة بوجــود صلـة مباشـرة بيـن التقلبـات فـي حجـم العمـل بصـورة عامـة واالحتياجـات لدعـم  -٤٨٩
الموظفين في أنظمة الحماية العالمية وخدماتها . وتتيح تلك المعادالت اجراء زيادة مبررة في عدد الوظائف عندما يزيد حجم 
ــل  العمل عن المعدل المتوقع مثلما تقتضي معادالت المرونة اجراء تخفيضات في عدد الوظائف في حالة انخفاض حجم العم
عن المعدل المتوقع . وتتسبب تقلبات حجم العمل في تغيير احتياجات التوظيف وبصفة خاصة في الوحدات المعنية بمعالجـة 
ــك فـي الوحـدات المعنيـة بتوفـير الخدمـات ذات الصلـة . وتتولـى الوحـدات المعنيـة بأنظمـة الحمايـة العالميـة  الطلبات وآذل
وخدماتها أعباء ادخال البيانات في أنظمة الحاسوب واجراء الفحص الشكلي للطلبــات واعـداد التبليغـات الالزمـة لألطـراف 
ــداد الترجمـة الالزمـة للطلبـات والتقـارير واعـداد الملصقـات  المتعاقدة والمراسالت لمقدمي الطلبات وأصحاب الحقوق واع
والمجالت ونشرها (للمزيد من الشـرح التفصيلـي لألنشـطة أنظـر الـبرامج الرئيسـية ٦ و٧ و١١) . وتوفـر وحـدات الويبـو 
األخرى خدمات متعددة أخرى لدعم الوحدات المعنية بأنظمة الحماية العالمية وخدماتها . ويوفر قسم ادارة الموارد البشرية ، 
على وجه الخصوص ، الخدمات المتصلة بادارة الموظفيـن ويعـالج قسـم الماليـة العمليـات الماليـة ذات الصلـة ويوفـر قسـم 
ــر قسـم المبـاني أمـاآن العمـل  خدمات تكنولوجيا المعلومات الدعم ألنظمة الحاسوب المستخدمة لتشغيل أنظمة التسجيل ويوف
وخدمات الصيانة المتصلة بها للموظفين وتنتج خدمات الطباعة المــادة المطبوعـة لتوزيعـها علـى مقدمـي الطلبـات ومكـاتب 
البراءات والعالمات التجارية ويتولى قسم الصورة المؤسسية وتطوير المنتجات بيـع وتوزيـع المجـالت والمـواد المطبوعـة 
ــرى فـي دعـم أنظمـة الحمايـة العالميـة وخدماتـها (لمزيـد مـن الشـرح  األخرى للجمهور وتسهم خدمات الويبو االدارية األخ
التفصيلي لألنشطة أنظر شرح آل برنامج) . وتقرر انعكاسات معادالت المرونة على الميزانية بتحديد نفقــات الموظفيـن فـي 
الدرجة زاي ٦ (متوسط درجة الفاحص) وتوزيع النفقات المتصلة بأعمال الصيانة . وعند الضرورة ، استئجار أماآن العمل 
. وتبلغ جملة نفقات الموظفين والنفقات المتصلة لكل وظيفة ٠٠٠ ٣٢٤ فرنك سويسري في فترة السنتين وذلــك فـي آـل مـن 

فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

اتحاد التعاون الدولي بشأن البراءات (اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات) 
 

ــاهدة التعـاون  اعتمدت الجمعية العامة واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات في سنة ١٩٨٩ معادالت المرونة لمع -٤٩٠
بشأن البراءات وآما ورد شرحها في الفقرات من ٧ الى ١٤ من الوثيقة PCT/A/XVI/1 . وآما تشير الفقرة ١٠ مــن تلـك 
الوثيقة ، فان التغيرات التي بلغت ٢٤٢ طلبا دوليا أو ١٤٤٠ طلبا في الفصـل الثـاني قـد اقتضـت تعديـل وظيفـة واحـدة فـي 
ــى ذلـك ، فقـد ورد مزيـد مـن الشـرح فـي الفقـرة ٩ (أ) مـن الوثيقـة  ميزانية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءة . وعالوة عل

AB/XXVI/4 والصادرة في ٢٩ مايو/أيار ١٩٩٥ والتي تنص على ادخال فقرة خاصة بمراقبة الوظائف المتغيرة .  
 

وفي اطار ميزانية اتحاد معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات ، توزيـع الوظـائف التـي تحـدد طبقـا لمعـادالت المرونـة  -٤٩١
المقررة ، بين مكتب معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتب األخرى وبنسبة ٢٥:٧٥. وفـي الفـترة ٢٠٠٠ -٢٠٠١ بلغـت 
ــي تـبرر اضافـة وظيفـة واحـدة اضافيـة -  االيرادات االضافية الناشئة عن عدد الطلبات الدولية وطلبات الفصل الثاني - والت
ـــك سويســري فـي الفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣  مبلغ ٠٠٠ ٤٢٩ فرنك سويسري في الفترة ٢٠٠-٢٠٠١ آما تبلغ ٠٠٠ ٣٤٧ فرن
وتتجاوز بذلك النفقات السنوية المباشرة والمتصلة بكل وظيفة مرونة - التـي تبلـغ ٠٠٠ ١٦٢ فرنـك سويسـري بمبلـغ ٠٠٠ 

٢٧٦ فرنك سويسري في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ وبمبلغ ٠٠٠ ١٨٥ فرنك سويسري في الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ .  
 

 (IMPACT) ومن المرتقب أن يسفر مشروع نظام ادارة المعلومات ألغــراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات -٤٩٢
عن مكاسب آبيرة في فعالية عمليات معاهدة التعاون بشأن البراءات اعتبارا من سنة ٢٠٠٤ . ونتيجة لذلك ، ستعدل معادلــة 
المرونة الحالية حتى تعكس ضرورة خلق عدد أقل من الوظائف في حالة ازدياد حجم العمل والغاء عدد أآبر مــن الوظـائف 
في حالة انخفاض حجم العمل . وعالوة على ذلك ، ونظرا لمكاسب الفعالية المستقبلية المرتقبة فقد أخــذ البرنـامج والميزانيـة 
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ــة مـن مكاسـب فـي االنتاجيـة (أنظـر الصفحـة ١١٩ مـن  لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بعين االعتبار ما ينطوي على األتمت
الوثيقة A/34/2) . وقد بلغت تلك المكاسب ١٠٦ وظيفة لم تنشأ ويتم تغطية أعبائها حاليا بموظفين مؤقتيــن حتـى تتخـذ تلـك 

المكاسب شكال مجسدا .  
 

االتحاد الخاص للتسجيل الدولي للعالمات (اتحاد مدريد) 
 

آانت جمعيات اتحاد مدريد قد الحظــت فـي دورتـها المنعقـدة فـي سـنة ١٩٨٩ (أنظـر الفقـرة ١٨(١) مـن الوثيقـة  -٤٩٣
MM/A/XXI/3) وأقرت - باعتمادها ميزانية فترة السنتين ١٩٩٠ و١٩٩١ - تطبيق معادلة المرونة بالنسبة التحاد مدريد 
والتي ورد شرحها في الفقرات من ٨ الى ١٥ من الوثيقة MM/A/XXI/1) . وطبقا لتلــك المعادلـة (أنظـر الفقـرة ١١ مـن 
الوثيقة MM/A/XXI/1) فقد أدت التقلبات في ٧٣١ تسجيال وتجديدا دوليا الى تعديل وظيفة واحدة في ميزانية اتحاد مدريد 
. وقد عدلت تلك المعادلة للمرة األولى في سنة ١٩٩٣ حتى تستوعب الزيادة في حجم العمــل التـي ترتبـت علـى زيـادة عـدد 
التعديالت المدرجة في السجل الدولـي (نتيجـة لنمـو السـجل الدولـي) والزيـادة فـي عـدد االخطـارات بـالرفض التـي يتعيـن 
ــات) . وقـد اشـترطت معادلـة سـنة ١٩٩٣ المعدلـة  معالجتها (نتيجة للزيادة في عضوية اتحاد مدريد والزيادة في عدد التعيين
ــت فـي  عامال للتصويب بمقدار نصف النسبة المئوية للزيادة في التعديالت والتجديدات في التسجيالت والتجديدات التي أجري
السنة السابقة مقابل نسبة التعديالت المعمول بها في سنة ١٩٨٨ (أنظر الفقرة ٤٦ من الوثيقة MM/A/XXI/1) . وفي ذلك 
الحين ، أسفر ذلك عن تخفيــض عـدد التسـجيالت والتجديـدات الالزمـة لتعديـل وظيفـة واحـدة مـن ٧٣١ الـى ٦٧٨ تسـجيال 
وتجديدا . وقد عدلت المعادلة مرة أخرى في سنة ١٩٩٥ بادخال عامل تصويب اضافي يبلغ ١٠ في المائة لمراقبة الوظائف 
االضافية الناشئة عن تصاعد أنشطة التسجيل (أنظر الفقرة ٩ من الوثيقة AB/XVI/4 ) . وقد أسفر ذلك آنذاك عن تخفيض 

عدد التسجيالت والتجديدات الالزمة الحداث تعديل وظيفة واحدة الى ٥٨٨ تسجيال وتجديدا . 
 

وسيؤدي تطبيق معادلة سنة ١٩٨٩ والمعدلة في سنة ١٩٩٣ وفي سنة ١٩٩٥ على عــدد التسـجيالت والتجديـدات  -٤٩٤
ــل وظيفـة واحـدة لكـل ٥٤٦ تسـجيال وتجديـدا .  والتغييرات واخطارات الرفض التي تمت معالجتها في سنة ٢٠٠٠ الى تعدي
ــة الدولـي  وعلى آل ، يسود االعتقاد بأن مكاسب الفعالية الناشئة عن أتمتة االجراءات الدولية ستتيح لسجل العالمات التجاري
ــد دولـي . ويعتقـد أن مكاسـب االنتاجيـة الناجمـة عـن  االضطالع بمهامه وبتعديل وظيفة واحدة لمقابلة تغيير يبلغ ٦٠٠ تجدي
أتمتة السجل ستكون أهم بكثير ذلك ألن نسبة االنتاجية الجديدة تراعى - باالضافة الــى ذلـك - ثالثـة عوامـل جديـدة لـم تكـن 
تؤخذ باالعتبار في النسبة السابقة :  (١) التعقيدات االضافية فــي اجـراءات التسـجيل الدولـي الناجمـة عـن انفـاذ بروتوآـول 
مدريد في ســنة ١٩٩٦ ، (٢) واألعبـاء الجديـدة التـي انتقلـت الـى السـجل الدولـي للعالمـات التجاريـة آالترجمـة مـن اللغـة 
االنجليزية الى اللغة الفرنسية وبالعكس ، على سبيل المثال ، لحوالي ثلثي الطلبات الدولية في الوقت الحاضر ، (٣) وزيــادة 
ــى ٦٧ عضـوا فـي  حجم العمل الناجم عن توسع عضوية اتحاد مدريد (زادت العضوية من ٤٢ عضوا في ١ يناير ١٩٩٥ ال
٣١ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠) . ومن المقترح تطبيق نسبة االنتاجية الجديدة اعتبـارا مـن فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 

الحالية . 
 

وتجدر االشارة في هذا الصدد الـى أن المعادلـة الجديـدة المقترحـة تتصـل حتـى اآلن بالطلبـات الدوليـة أآـثر مـن  -٤٩٥
التسجيالت اذ أن عدد الطلبات هو الـذي يحـدد المتطلبـات مـن المـوارد البشـرية هـذا بينمـا تعتمـد التسـجيالت علـى مـوارد 
ــة اتحـاد مدريـد ،  الموظفين المتاحة . آما تجدر المالحظة بأن عدد الوظائف المقررة وفقا لمعادلة المرونة ، في اطار ميزاني
تخصص جميعها الدارة التسجيالت الدولية . وتســوى وظـائف الدعـم المتصلـة بـها ، وبصفـة خاصـة فـي أقسـام تكنولوجيـا 
المعلومات والمالية ، في اطار بياناتها الخاصة بالميزانية العادية . وتبلغ االيرادات االضافيــة الناشـئة عـن عـدد التسـجيالت 
ــي الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ والفـترة ٢٠٠٢- والتجديدات والتي تبرر وظيفـة اضافية واحدة مبلغ ٠٠٠ ٥٠٢ فرنك سويسري ف
٢٠٠٣ وتتجـاوز التكاليف السنوية المباشرة والمتصلة لكل وظيفة مرونـة ، والتـي تبلغ ٠٠٠ ١٦٢ فرنك سويسري ، بمبلــغ 

٠٠٠ ٣٤٠ فرنك سويسري في فترتي السنتين . 
 

االتحاد الخاص لاليداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (اتحاد الهاي) 
 

الحظ اتحاد جمعيات الهاي في دورته المنعقدة في سنة ١٩٨٩ أنظر الفقرة ١٤(١) من الوثيقة H/A/X/2 ووافــق  -٤٩٦
ــبة التحـاد الهـاي والـوارد شـرحها فـي  - باعتماده ميزانية فترة السنتين ١٩٩٠ و١٩٩١ - على تطبيق معادلة المرونة بالنس
 . (H/A/X/1 أنظــر الفقـرات ١٣ و١٤ مـن الوثيقـة) وطبقا لتلك المعادلة . H/A/X/1 الفقرات من ١١ الى ١٨ من الوثيقة
ــاي  وآان من المتوقع أن يزيد عدد االيداعات والتجديدات الدولية ، والتي أدت الى تسوية وظيفة واحدة في ميزانية اتحاد اله
، من ٦٤٠ ايداعا وتجديدا دوليا في سنة ١٩٨٩ الى ٧٥٠ ايداعا وتجديدا دوليا في سنة ١٩٩١ نظرا لمكاسب االنتاجية التي 
آان ينتظر أن تثمر عنها أتمتة عمليات الهاي - ولكن تلك المكاسب لم تتبلور حتى سنة ١٩٩٥ بعـد أن ترسـخ النظـام األول 



 WO/PBC/4/2
 - 255 -

 
 

(المؤقت) ألتمتة عمليات الهاي . وقد عدلت تلك المعادلة في سنة ١٩٩٣ حتــى تراعـى الزيـادة فـي عـدد الرسـوم والنمـاذج 
الصناعية المضمنة في االيداعات الدولية التي أجريت بموجب قانون اتفاقية الهاي لسنة ١٩٦٠ . وقد اقتضـت معادلـة سـنة 
١٩٩٣ المعدلة والتي تستند حتى اآلن على تعديل وظيفـة واحـدة لكـل ٦٤٠ ايداعـا وتجديـدا (أنظـر الفقـرة ٤٣ مـن الوثيقـة 
MM/A/XXV/1) معدال للتصويب يعادل نصــف النسـبة المئويـة للزيـادة فـي متوسـط عـدد الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة 
المودعة بموجب "قانون سنة ١٩٦٠" والتي روعيت في السنة السابقة بالمقارنة مع متوسط العدد المســجل فـي سـنة ١٩٨٨ 
(أنظر الفقرة ٤٧ من الوثيقة MM/A/XXV/1) . وقد أسفر ذلك في حينه عن تخفيض عدد االيداعات والتجديدات الالزمة 
ــدا . وسـيؤدي تطبيـق معادلـة سـنة ١٩٨٩ المعدلـة فـي سـنة ١٩٩٣ علـى عـدد  لتعديل وظيفة واحدة الى ٥٨٨ ايداعا وتجدي

االيداعات والتجديدات التي تمت معالجتها في سنة ٢٠٠٠ ، الى تعديل وظيفة واحدة لكل ٥٦٢ ايداعا وتجديدا .  
 

ومع ذلك ، أثمرت أتمتة عمليات الهاي ، والتي اسـتكملت على نفس خطة عمليات مدريـد ، عـن مكاسـب انتاجيـة  -٤٩٧
ــة . ومـن ناحيـة أخـرى ، يسـتلزم اسـتبدال المنشـورات الورقيـة الخاصـة  هامة في السجل الدولي للرسوم والنماذج الصناعي
ــراءة - والـذي أتـاح  باالستنساخ طبق األصل للرسوم والنماذج الصناعية في سنة ١٩٩٩ بمنشورات على أقراص مدمجة للق
تحقيق وفورات هامة في تكلفة النشرة الخاصة بجريدة الرســوم والنمـاذج الصناعيـة العالميـة (فـي حـدود ٠٠٠ ٧٥٠ فرنـك 
سويسري في السنة) وتخفيض في رسوم النشر بنسبة ٢٠ في المائة اعتبارا من ١ يناير ١٩٩٩ - (وآما هــو مشـار اليـه فـي 
الوثيقة H/A/17/1) عن موارد اضافية من الموظفين لالضطالع بأعباء رقمنة ومعالجة االستنساخ طبق األصل المذآور . 

ومن الضروري تعيين آاتبين يعمالن بنظام الدوام الكامل لمقابلة المستوى الحالي لاليداعات بموجب قانون ١٩٦٠ . 
 

وبمراعاة ما ورد أعاله ، سيكون بوسع السجل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية االضطــالع بمهامـه بعـد تعديـل  -٤٩٨
وظيفة واحدة لكل ٦٠٠ ايداعا وتجديدا . ومن المقــترح تطبيـق النسـبة الجديـدة لالنتاجيـة اعتبـارا مـن فـترة السـنتين ٢٠٠٠ 

و٢٠٠١ الحالية . 
 

وفي اطار ميزانية اتحاد الهاي ، تخصص جميع الوظائف المحددة طبقا لمعادلة المرونة الدارة التسجيالت الدولية  -٤٩٩
. وتخصص وظائف الدعم المتصلة بها ، وخاصــة فـي أقسـام تكنولوجيـا المعلومـات والماليـة ، فـي اطـار بياناتـها الخاصـة 
بالميزانية العادية . وتبلغ االيرادات االضافية الناجمة عن عدد االيداعات والتجديدات التي تبرر وظيفة اضافية واحـدة مبلـغ 
٠٠٠ ٤٢١ فرنك سويسري في فترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ وفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وتفوق التكــاليف المباشـرة وغـير المباشـرة لكـل 

وظيفة مرونة والتي تبلغ ٠٠٠ ١٦٢ فرنك سويسري بمبلغ ٠٠٠ ٢٥٩ فرنك سويسري في فترتي السنتين . 
 

عمليات الويبو لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على شبكة انترنت 
 

ومن المقترح تطبيق معادلة مرونة جديدة لخدمة تســوية المنازعـات المتعلقـة بأسـماء الحقـول علـى شـبكة انـترنت  -٥٠٠
والتي أجازتها الدول األعضاء في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ . وآما يشير البرنامج الفرعي ٣-٤ من مشروع البرنامج والميزانية 
لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ (A/34/2) ، فقد اعتبر من الصعوبة بمكان التنبؤ بحجـم الطلـب علـى هـذه الخدمـة وبالتـالي 
تحديد التكاليف المتصلة بها والمستوى المطلــوب اليـرادات الرسـوم خـالل الفـترة األوليـة لتطبيـق الخدمـة الجديـدة لتسـوية 
المنازعات . وبالفعل آانت االفتراضات األولية غير مناسبة . وبينما وضعت التقديرات على أساس ٢٠٠ ١حالة للمنازعــات 

في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ اال أنه يتوقع أن يبلغ الرقم الفعلي ما يقارب ٥٠٠ ٤ حالة للمنازعات . 
 

ومع ازدياد العمليات ، تراآمت الخبرة المكتسبة حول التكاليف المترتبة على توفير خدمة تسوية المنازعات . وقــد  -٥٠١
خلصـت دراسـة داخليـة الـى أن الحاجـة للمـوارد البشـرية الالزمـة الدارة حجـم عمـل بمعـدل ١٠٠ حالـة خاصـــة بتســوية 
المنازعـات فـي السـنة الواحـدة تبلـغ وظيفـة واحـدة . ويشـتمل العمـل ، وضمـن موضوعـات أخـرى ، علـــى ادارة حــاالت 
المنازعات داخليا وعقودات أمين السجل والتنسيق مع أعضاء هيئة المستشارين ودعم مؤشرات القرار . ويوزع نظام تسوية 
المنازعات على الخط الوظائف بين مرآـز التحكيـم والخدمـات التـي تقدمـها االدارات األخـرى طبقـا لمعـدل يبلـغ ١٧:٨٣. 
ــن تلـك الخدمـة (باسـتثناء الرسـوم التـي تدفعـها  ولتغطية النفقات ، زيدت الرسوم الواجب السداد للويبو من قبل المستفيدين م
الويبو ألعضاء هيئة التحكيم) من ٢٥٠ دوالر أمريكي في سـنة ٢٠٠٠ الـى ٥٠٠ دوالر أمريكـي  فـي سـنة ٢٠٠١ . ومـن 

المقترح زيادة تلك الرسوم الى ١٠٠٠ دوالر أمريكي اعتبارا من سنة ٢٠٠٢ . 
 

ــأن الـبراءات واتحـادات مدريـد والهـاي ، يشـهد حجـم العمـل الخـاص  وآما هو الحال بالنسبة لمعاهدة التعاون بش -٥٠٢
ــترتب علـى ذلـك تقلبـات يتعـذر  بخدمة تسوية المنازعات تقلبا طبقا لطلبات الخدمات الموجهة للويبو . ويشهد حجم العمل الم
معها التخطيط . وعالوة على ذلك ، يتوقع أن ينجم عن تطبيق خدمة تسوية المنازعـات علـى أسـماء الحقـول العليـا الجديـدة 
والتسجيالت الجديدة بغير الحروف الالتينية صعوبات اضافية في التنبؤ ، وبدقة آافية ، بحجم العمل المتوقع خالل الســنوات 
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المقبلة . وبناء على ذلك يقترح العمل بمعادلة المرونة في نظام الويبو لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول علــى شـبكة 
انترنت . وآما هو الحال بالنسـبة للترتيبـات الحاليـة الخاصـة بمعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومدريـد والهـاي ، تقضـي 
المعادلة الجديدة بزيادات مبررة في الموارد لمعالجة االيداعات االضافية في حالة الزيادة في حجم العمــل وتقضـي فـي ذات 
الوقت بالتخفيضات في الوظائف فــي حالـة انخفـاض حجـم العمـل عـن المعـدالت المتوقعـة . إن تحديـد المـوارد فـي عمليـة 
البرنامج والميزانية لفترة السنتين بناء على معدالت حجم العمــل الحاليـة سـيجرد خدمـة تسـوية المنازعـات علـى الخـط مـن 

المرونة الالزمة لمواآبة التغيرات في اتجاهات السوق .  
 

ــة واحـدة لالضطـالع بأعبـاء ادارة  ١٠٠ مـن  وبناء على ذلك يقترح تحديد أن معادلة المرونة تقضي بتعديل وظيف -٥٠٣
حاالت تسوية المنازعات في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وتوزع جملة التعديالت في عدد الوظائف بين خدمــات التحكيـم 
والوساطة ومكاتب الويبو األخرى وفق معدل يبلغ ١٧:٨٣ في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
ــة واحـدة ، مبلـغ ٠٠٠ ٨٥ فرنـك سويسـري فـي  . وتبلغ االيرادات االضافية عن عدد االيداعات ، والتي تبرر وظيفة اضافي
ــع تغطيـة التكـاليف  سنة ٢٠٠١ ال تكفي أيضا لتغطية التكاليف السنوية لوظيفة المرونة (٠٠٠ ١٦٢ فرنك سويسري). ويتوق
بصورة آاملة في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وذلك بالعمل بالرسوم المقترحة التي تبلغ ٠٠٠ ١ دوالر أمريكي . وأخيرا ، 
ــة معادلـة المرونـة الخاصـة بخدمـة الويبـو  وبناء على التجربة المكتسبة خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ ، يقترح مراجع

لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول في اطار مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ . 
 
 

 [يلي ذلك الملحق ٤] 
 


