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باء -  اقتراح البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
 

ملخص 
 

ــك  تبلـغ الميزانيـة المقترحـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ مـا مجموعـه ٠٠٠ ٤٠٠ ٦٧٨ فرن -٢٨
سويسري ويبين ذلك زيادة قدرها ٠٠٠ ٥٤٢ ١١٢ فرنك سويسري ونسبتها ٩ر١٩% مقارنـة بالميزانيـة 
ــن الجـدول  المعدلة  لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ التي بلغ قدرها ٠٠٠ ٨٥٨ ٥٦٥ فرنك سويسري . ويبي

٤ حصة آل اتحاد من الميزانية .  
 

الجدول ٤ - ميزانية الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ :  تغير الميزانية بحسب االتحادات 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

2000-2001 Project Resource Variation Budget 2002-2003
Revised Variation Program Cost Total Variation Proposed
Budget Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Budget

Union A B B/A C C/A D D/A E E/A F=B+E F/A G=A+F

Cont.fin.Unions 38,612 --      --  (1,857) (4.8) 1,857 4.8 -- -- -- --  38,612
PCT Union 441,602  (29,874) (6.8) 92,761 21.0 26,306 6.0 119,067 27.0 89,193 20.2 530,795
Madrid Union 68,128  (2,192) (3.2) 8,892 13.1 4,117 6.0 13,009 19.1 10,817 15.9 78,945
Hague Union 12,342  (534) (4.3) 1,066 8.6 698 5.7 1,764 14.3 1,230 10.0 13,572
Arb./Others 5,174 --      -- 8,584 165.9 2,718 52.5 11,302 218.4 11,302 218.4 16,476

TOTAL    565,858 (32,600) (5.8) 109,446 19.3 35,696 6.3 145,142 25.6 112,542 19.9 678,400

 
ــة مـن االشـتراآات وبقيـت علـى  وآما يتضح من الجدول ٤ ، لم تتغير ميزانية االتحادات الممول -٢٩
مستواها ، أي ٠٠٠ ٦١٢ ٣٨ فرنك سويسري . ومن ثم لـم يتحقـق أي نمـو إسـمي بالنسـبة إلـى األنشـطة 
الممولة من اشتراآات الدول األعضاء . وتعزى الزيادة في ميزانية اتحاد معاهدة التعاون بشـأن الـبراءات 
التي تبلغ ٠٠٠ ١٩٣ ٨٩ فرنك سويسري ونسبتها ٢ر٢٠% ، والزيادة في ميزانية اتحاد مدريد التي تبلـغ 
٠٠٠ ٨١٧ ١٠ فرنك سويسري ونسبتها ٩ر١٥% ، والزيادة في ميزانية اتحــــاد الهـاي التـي تبلـغ ٠٠٠ 
٢٣٠ ١ فـرنك سويسري ونسبتها ٠ر١٠% ، والزيادة في ميزانية التحكيــم واألنشـطة األخـرى التـي تبلـغ 
ــيما  ٠٠٠ ٣٠٢ ١١ فرنك سويسري ونسبتها ٤ر٢١٨% إلى الزيادة في حجم العمل والموارد المتاحة ال س
في إطار اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات وفـي األنشـطة المقترنـة بخدمـات تسـوية المنازعـات عـبر 
االنترنت التي بدأ تقديمها في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ويحتـوي الجـدول ٤ علـى ملخـص للحسـاب 
المفصل الوارد في الجدول ٨ من هذا الفصل ويرد تفصيله في الملحق ١ . ويرد بيان الميزانيات المشترآة 
ــا للتكـاليف المخصصـة وتوزيـع األمـوال المتاحـة . وبذلـك ، فـهي جـزء ال يتجـزأ مـن  بين االتحادات وفق

القرارات التي تؤثر في ايرادات آل اتحاد ورصيده المـالي . 
 

ويبين الجدول ٤ مبلغ التغير في المشروعات الذي ُيظهر انخفاضا قــدره ٠٠٠ ٦٠٠ ٣٢ فرنـك  -٣٠
ــابقا آميزانيـة  سويسري . ويرد اقتراح البرنامج والميزانية في وثيقة واحدة بما في ذلك األنشطة المقدمة س
عادية وآمشروعات خارج الميزانية ، آما سبق اإلشارة إلى ذلك في الفصل ألف أعاله . ويتم ذلك بعرض 
ميزانية إجمالية أصلية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ تبين االعتمــادات المخصصـة الموافـق عليـها سـابقا 
وقدرها ٠٠٠ ٥٠٠ ١١٥ فرنك سويسري . وينخفض هـذا المبلـغ إلـى ٠٠٠ ٩٠٠ ٨٢ فرنـك سـويســري 
بالنسبة إلى فتـرة السنتيـن ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ومـن ثـم يمثـل الفـارق انخفاضــا قدره ٠٠٠ ٦٠٠ ٣٢ فرنك 
ــالي الـوارد سـابقا فـي الوثيقـة WO/PBC/3/2 آمـا هـو  سويسري . ويقابل تسويَة المشروعات العرُض الم
مبين أدناه في البند "٦" من القسم ألف من الملحـق ١ . وقـد يـؤدي عـدم األخـذ بتسـوية المشـروعات إلـى 

التقليل من شأن االرتفاع الذي سجله التغير في الميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ .  
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ويبيـن الجـدول ٤ التغـيرات فـي المـوارد وقدرهـا ٠٠٠ ١٤٢ ١٤٥ فرنـك سويسـري ونســـبتها  -٣١
ــي الميزانيـة العاديـة فـي  ٦ر٢٥% ، منها ٠٠٠ ٢٤٢ ٦٢ فرنك سويسري وردت سابقا على أنها ارتفاع ف
الوثيقة WO/PBC/3/2 ، ومبلغ ٠٠٠ ٩٠٠ ٨٢ فرنك سويسري تمت المطالبة بـه لمشـروعات تكنولوجيـا 
المعلومات في الوثيقة WO/PBC/3/3 . وترد التغيـرات في الموارد مفصلة بالتمييز بين التغير في البرامج 
، أي التغيرات في األنشطة ، والتغيرات في التكاليف ، أي التغيرات في بنيتــها . وقـد بلغـت التغـيرات فـي 
البـرامج ٠٠٠ ٤٤٦ ١٠٩ فرنك سويسري ونسبتها ٣ر١٩% ، وبلغـت التغيـرات في التكاليف ٠٠٠ ٦٩٦ 
٣٥ فرنك سويسري ونسبتها ٣٦ر٦% . ويرد في الملحق ١ عرض مفصل لحساب التغيرات في المـوارد 
. وفيما يتعلق بميزانية االتحادات الممولة من االشتراآات ، فان تطبيق سياسة النمو الصفري في الميزانية 
ــبرامج . ويسـمح التغـير الكبـير فـي التكـاليف  يقتضي تغطية الزيادة في تغير التكاليف بتخفيض في تغير ال
لتسوية المنازعات الكترونيا بتغطية التكاليف االضافية في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ للوظائف المنشأة 

خالل السنة الثانية فقط من فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بناء على ترتيبات المرونة المتعلقة بذلك .  
 

ويبين الجدول ٥ التغــيرات فـي الميزانيـة اإلجماليـة طبقـا لبنيـة البرنـامج لفـترة السـنتين ٢٠٠٢  -٣٢
و٢٠٠٣ . وتشمل البنية الجديدة ١٨ برنامجا رئيسيا مجّمعًا آلَّه في أربعة أجزاء . ويقابل  العرض المــالي 
ــن WO/PBC/3/2 وWO/PBC/3/3 المبـالغ المشـار إليـها حسـب الـبرامج . ويــرد  الوارد سابقا في الوثيقتي
حساب اعتمادات الميزانية المعدلة وفقا لبنية البرنامج الجديدة في الفصل جيم . وتبيــن التغيـيرات الطارئـة 
على المشروعات التغيرات في اعتمــادات الميزانيـة المخصصـة للمشـروعات التـي تمـت الموافقـة عليـها 
خارج الميزانية . ويشمل ذلك انخفاضا في البرنامج الرئيسي ١٥ (تكنولوجيا المعلومات) قدره ٠٠٠ ٧٨١ 
ــاني) قـدره ٠٠٠ ١٨١ ١٦ فرنـك سويسـري .  ٤٨ فرنك سويسري وزيادة في البرنامج الرئيسي ١٨ (المب

ويرد أدناه توضيح أهم التغيرات في الميزانية . 
 

ويبين الجزء األول (السياسة والتوجيــه واإلدارة) زيـادة فـي الميزانيـة قدرهـا ٠٠٠ ٩٩١ فرنـك  -٣٣
سويسري ونسبتها ٠ر٤% . 

 
ــة قدرهــا ٠٠٠  ويبين الجزء الثاني (أنظمة الملكية الفكرية وقضاياها العالمية) زيادة في الميزاني -٣٤
٩٧٨ ٢٦ فرنـك سويسـري ونسـبتها ١ر١٤% ، منـها زيـادة فـي الـبرامج قدرهـــا ٠٠٠ ٣٨٠ ١٢ فرنــك 
سويسري ونسبتها ٥ر٦% وزيادة في التكاليف قدرها ٠٠٠ ٥٩٨ ١٤ فرنك سويسري ونسـبتها ٦ر٧% . 
وبصفة خاصة ، هناك زيادة واضحة في البرنامج ١١ (مرآز التحكيم والوساطة) وفي تكاليفه بسبب النمو 
السريع المسجل في الطلبات الواردة على خدمات تسوية المنازعات آما ورد توضيح ذلك فــي الفصـل دال 
. ومن المعتزم تغطية التكاليف المترتبة على تلك الزيادة تغطية آاملة من مـا يقـترن بـها مـن زيـادات فـي 
االيرادات المتأتية من تسوية المنازعات الكترونيا . ويــأخذ نمـو الميزانيـة بمعادلـة المرونـة المقترحـة فـي 
الملحق ٣ . والزيادة المسجلة في تغــيرات البرنـامج الرئيسـي ٦ (نظـام معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات) 
بمبلغ قدره ٠٠٠ ٣٩٠ ٩ فرنك سويسري ونسبته ٢ر٨% تقابلها زيادة في عدد الطلبـات الدوليـة آمـا هـو 
ــامي مدريـد والهـاي ، فقـد  موضح في القسم دال . وبالرغم من زيادة التسجيالت والتجديدات بناء على نظ
ــي الفعاليـة . ويبيـن التخفيـض  خفضت ميزانية البرنامج ٧ (أنظمة مدريد والهاي ولشبونة) بفضل زيادة ف
في البرنامج ٨ (تطوير حق المؤلف والحقوق المجاورة) نهاية المؤتمر الدبلوماسي سنة ٢٠٠١ . فاذا تقرر 
اعادة عقد المؤتمر الدبلوماسي في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، فـال بـد مـن تخصيـص مـوارد اضافيـة 
ــة) بمبلـغ  لذلك الغرض . وفي الختام ، فان الزيادة في البرنامج الرئيسي ١٠ (قضايا الملكية الفكرية العالمي
ــيز علـى مبـادرات جديـدة مثـل البرنـامج  قدره ٠٠٠ ٦٤٢ ١ فرنك سويسري ونسبته ٤ر١٧% يبين الترآ

الفرعي المتعلق بالشرآات الصغرى والمتوسطة . 
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الجدول ٥ 
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ــادة فـي تغـير البرنـامج قدرهـا ٠٠٠ ٩٣٢ ٩  ويبين الجزء الثالث (التعاون ألغراض التنمية) زي -٣٥
فرنك سويسري ونسبتها ٠ر١٤% . وسجل آل من البرنامج الرئيسي ١٣ (التعاون مع بعــض البلـدان فـي 
ــة) أعلـى زيـادة ونسـبتها ٤ر١١% بالنسـبة  أوروبا وآسيا) والبرنامج الرئيسي ١٤ (أآاديمية الويبو العالمي

للبرنامج األول و٦ر١٠% بالنسبة للبرنامج الثاني . 
 

ويبين الجزء الرابع (االدارة) زيادة في الميزانية قدرها ٠٠٠ ٦٦٧ ٧٣ فرنك سويسري ونسبتها  -٣٦
ـــري ونسبتهــــا  ٨ر٢٦% . ويعـزى ذلـك إلـى زيـادة المـوارد بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٢٦٧ ١٠٦ فرنـك سويس
٧ر٣٨% يقابلها جزئـيا انخفـاض في التغيرات الطارئة على المشروعـات وقدرها ٠٠٠ ٦٠٠ ٣٢ فرنـك 
سويسري ونسبتها ٩ر١١% . وتشـمل الزيـادة البالغـة ٠٠٠ ٢٦٧ ١٠٦ فرنـك سويسـري الزيـادة البالغـة 
٠٠٠ ٣٦٧ ٢٣ فرنك سويسري والمقترحة سابقا للميزانية العادية في الوثيقة WO/PBC/3/2 ومشــروعات 
تكنولوجيـا المعلومـات الجديـدة البالغـة ٠٠٠ ٩٠٠ ٨٢ فرنـك سويسـري آمـا اقـــترح ســابقا فــي الوثيقــة 

 . WO/PBC/3/3
 

ــان التغـيرات فـي الميزانيـة حسـب غـرض االنفـاق لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ فـي  ويرد بي -٣٧
الجدول ٦ . وتبين التسوية في التغيرات الطارئة على المشروعات التغيرات فـي االعتمـادات المخصصـة 
للمشروعات التي سبق الموافقة عليها خارج الميزانية . وترد زيادة فوق المتوسط في الميزانية بالنسبة إلى 
الخدمات التعاقدية األخرى (وقدرها٠٠٠ ٠٨٤ ٢٨ فرنك سويسري ونســبتها ٧ر٥٥%) ، ويبيـن المـوارد 
ــها فـي الوثيقـة  اإلضافية الالزمة المترتبة على مشروعات تكنولوجيا المعلومات الجديدة  التي سبق اقتراح
WO/PBC/3/3 . وتـرد زيـادة (قدرهـا ٠٠٠ ٧٣٣ ٣٢ فرنـك سويسـري ونسـبتها ٩ر٣٠%) بالنسـبة إلــى 
ــادات الموافـق عليـها سـابقا بالنسـبة إلـى  المباني والصيانة لتغطي زيادة تكاليف اإليجار والصيانة واالعتم
أعمال التشييد الجديدة . وفي الختام ، تـرد زيـادات فـي الميزانيـة (قدرهـا ٠٠٠ ٨٧٨ ٣ فرنـك سويسـري 
ونسـبتها ٧ر٥١%) بالنسـبة إلـى اإلمـدادات والمعـدات وزيـادات (قدرهـا ٠٠٠ ٥٦٥ ٢ فرنـك سويســري 
ونسبتها ٠ر٢١%) بالنسبة إلى مهمات الموظفين . وتــرد تخفيضـات فـي الميزانيـة (قدرهـا ٠٠٠ ٥٤٨ ٥ 
فرنك سويسري ونســبتها ٥ر٢٢%) بالنسـبة إلـى األثـاث واألجـهزة ، وتخفيضـات (قدرهـا ٠٠٠ ٦٦٢ ١ 
فرنك سويسري ونسبتها ٦ر٢٢%) بالنسبة إلى المنح الدراســية وتخفيضـات (قدرهـا ٠٠٠ ٦١١ ١ فرنـك 

سويسري ونسبتها ٤ر١٨%) بالنسبة إلى تكاليف النشر . 
 

ــة حسـب فئـة الوظيفـة والبرنـامج بالنسـبة إلـى فـترة السـنتين ٢٠٠٢  ويرد بيان تغيرات الميزاني -٣٨
ــادة قدرهـا ١٠٠ وظيفـة .  و٢٠٠٣ في الجـدول ٧ . ويبين عدد الوظائف اإلجمالي البالغ ١٠٣٢ وظيفة زي
 WO/PBC/3/2 ويتوافق ذلك مع العرض السابق ويشمل ٦٩ وظيفة في الميزانيــة العاديـة تـرد فـي الوثيقـة
و٣١ وظيفـة فـي مشـروعات تكنولوجيـا المعلومـات (االقتراحـات المحوَّلـة والجديـدة) تـــرد فــي الوثيقــة 
WO/PBC/3/3 . وتشمل الزيادة اإلجمالية من ١٠٠ وظيفة ٦٩ وظيفة في الفئة المهنية و٣١ وظيفة في فئة 
ــا فوقـها . وبنـاء علـى  الخدمات العامة . والزيادة غير مطلوبة بالنسبة إلى الوظائف من فئة المدير D1   فم
ــن  إسقاطات عبء العمل المقدرة في ظل أنظمة الحماية العالمية ، من المقترح إنشاء ٥٨ وظيفة فقط من بي
الوظائف البالغ عددها ١٠٠ وظيفة في سنة ٢٠٠٢ . أما الوظائف المتبقية فسوف ُتنشأ سنة ٢٠٠٣ . وفيما 
ــى البرنـامج الرئيسـي ٦ (نظـام معـاهدة التعـاون  يتعلق بالبرامج الرئيسية ، ترد زيادات ملموسة بالنسبة ال
بشأن البراءات) قدرها ٤٩ وظيفة والبرنامج الرئيسي ١٥ (تكنولوجيا المعلومات)  وقدرها عشر وظــائف 
ــاون  والبرنامج الرئيسي ١١ (مرآز التحكيم والوساطة) وقدرها تسع وظائف والبرنامج الرئيسي ١٢ (التع
مع البلدان النامية) وقدرها سبع وظــائف والبرنـامج الرئيسـي ١٦ (ادارة المـوارد البشـرية) وقدرهـا سـبع 

وظائف .  
 

الجدول ٦ 
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وباإلضافة إلى الوظائف ، هناك مخصصــات للموظفيـن والخـبراء االستشـاريين الذيـن يعملـون  -٣٩
لفترات قصيرة . وتكفي اعتمادات الميزانية المقترحة بالنسبة إلـى النفقـات المخصصـة للفـترات القصـيرة 
ــة تكـاليف نحـو ١٥٠ موظفـا لفـترات قصـيرة طـوال الفـترة  البالغة ٠٠٠ ٠٢٠ ٢١ فرنك سويسري لتغطي
المالية المعنية . وعالوة على ذلك وطبقا لسياسة الميزانية في الويبو ، يمكن استعمال الوفورات في تكاليف 
ــن لفـترات قصـيرة . ولتبيـن حجـم ذلـك تكفـي  الموظفين الناجمة عن الوظائف الشاغرة في تمويل الموظفي
اإلشارة إلى أن نحو ٢٨٠ شخصا عملوا لفترات قصيرة في بداية ٢٠٠١ تم تغطيــة تكـاليف توظيفـهم مـن 
ــاغرة ومـن اعتمـادات الميزانيـة المخصصـة لنفقـات العمـل لفـترات قصـيرة .  الوفورات في الوظائف الش
ــترح تخصيـص مبلـغ مـن الميزانيـة قـدره ٠٠٠ ٦٢١ ٢٨ فرنـك سويسـري  وباإلضافة إلى ذلك ، من المق
ــذي  للخبراء االستشاريين والخبراء . ويتساوى األجر الذي يحصل عليه الخبراء االستشاريون مع األجر ال
يتلقاه الموظفون ، ومتوسط تكلفة ذلك ٠٠٠ ١٠ فرنك سويسري شهريا . ولَتبين حجم ذلــك يمكـن اإلشـارة 
ــاليف الخـبراء والمحـاضرين مـن  إلى نحو ٦٠ خبيرا استشاريا تم توظيفهم أوائل سنة ٢٠٠١ . وُتغطى تك

نفس مخصصات الميزانية . 
 

وترد ثالثة جداول أخرى فــي الفصـل بـاء . ويبيـن الجـدول ٨ تفـاصيل ملخـص تغـير الميزانيـة  -٤٠
المخصصة لكل اتحاد وبرنامج آما وردت في الجــدول ٤ . ويحتـوي الجـدول ٩ علـى تفـاصيل اعتمـادات 
ــرد بعـض  الميزانية الخاصة بالموظفين وغير الخاصة بهم واعتمادات آل برنامج رئيسي . وفي الختام ، ت
التفاصيل بشأن االنتفاع المقدر بموارد الصناديق االستئمانية حسب آل برنامج في الجدول ١٠ . ويتم ذلــك 
ألول مرة . ومن المتوقع أن ينفق البرنامج الرئيسي ١٢ (التعاون مـع البلـدان الناميـة) مبلغــا قــدره ٠٠٠ 
ـــك  ٢٠٠ ٢٠ فرنـك سويســري مـن مــوارد الصنــاديق االستئمـــانية باالضــافة الـى ٠٠٠ ٢٣٣ ٥٩ فرن

سويسري وهو المبلغ المخصص لذلك في الميزانية العادية . 
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