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جيم - الميزانية األصلية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ في شكلها الموحد 
 
 

ــى ضـرورة طـرح آـل اقتراحـات الميزانيـة فـي وثيقـة  وافقت لجنة البرنامج والميزانية ، في دورتها الثالثة ، عل -٣٢٣
ــه لمقارنـة  واحدة ، آما ورد في الفقرتين ٧٦ و٧٧ من الوثيقة WO/PBC/3/5 . وفي البداية ، أقيم مرجع يمكن االستناد الي
ــة الموحـدة . ويـرد أدنـاه بيـان الميزانيـة األصليـة الموحـدة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بحيـث تشـمل  اقتراحات الميزاني
ــة  الميزانية العادية المقررة وغيرها من االعتمادات الموافق عليها لمختلف المشروعات . وترد أيضا ألول مرة ميزانية معدل
لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وآما ورد في وثيقة الميزانية WO/PBC/3/2 ، فان عـرض الميزانيـة المعدلـة ال يختلـف 
عن ما جرت عليه العادة في الميزانيات السابقة ، بل هو مجرد تعزيز لشفافية الميزانية . وتــرد فـي القسـمين ألـف وبـاء مـن 
الملحق ١ تفاصيل سياسات الميزانية التي تشمل الميزانية األصلية الموحدة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ والميزانية المعدلة 

للفترة ذاتها . 
 

الميزانية األصلية الموحدة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
 

ترد في الجدول ١٢ الميزانية األصلية الموحدة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بمبلغ قدره ٠٠٠ ٢٠٥ ٥٢٥ فرنك  -٣٢٤
سويسري وهي مقسمة حسب البرامج الرئيسية واالتحادات وموضوع االنفاق . ويشمل ذلك المبلغ الميزانية العادية المقـررة 
ــغ قـدره ٠٠٠ ٧٠٥ ٤٠٩ فرنـك سويسـري واالعتمـادات المقـررة مـن خـارج الميزانيـة  لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بمبل
ـــك سويســري  للمشـروعات بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ٥٠٠ ١١٥ فرنـك سويسـري . ويشـمل المبلـغ األخـير ٠٠٠ ٤٢٨ ٥٦٠ فرن
ــع الميزانيـة األصليـة  لمشروعات تكنولوجيا المعلومات و٠٠٠ ٠٧٢ ٥٠ فرنك سويسري لمشروعات المباني . ويؤدي وض
ــبراءات و٠٠٠  في شكل موحد الى زيادة في الميزانية قدرها ٠٠٠ ٨٤٥ ١٥ فرنك سويسري التحاد معاهدة التعاون بشأن ال
ــاي . وهـي زيـادة فـي الخدمـات التعاقديـة  ٧٦٢ ٧ فرنك سويسري التحاد مدريد و٠٠٠ ٨٩٣ ١ فرنك سويسري التحاد اله
بلغـت ٠٠٠ ٤٠٢ ٣٩ فرنـك سويسـري وفـي األجـهزة والمعـدات واللـوازم واالمـدادات ٠٠٠ ٣٨٩ ١٧ فرنـــك سويســري 
ــات  ومصروفات التشغيل ٠٠٠ ٥٩٧ ٥٥ فرنك سويسري وسفر المسؤولين والمنح ٠٠٠ ٠٧٠ ٢ فرنك سويسري ومصروف

الموظفين ٠٠٠ ٠٤٢ ١ فرنك سويسري . 
 

ويبين الجدول ١٣ حساب المشروعات لدى تعداد الوظائف . ويشمل ذلك ثالث وظائف مهنية آانت مشمولة فـي  -٣٢٥
مشروعات تكنولوجيا المعلومات . وتتمشى التفاصيل المقدمة بشأن ادراج المشروعات في الشكل الجديد مع العرض المــالي 

 . WO/PBC/3/3 والوثيقة WO/PBC/3/2 الذي ورد في الوثيقة
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الجدول ١٢-  الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ : 
تسوية الميزانية بحسب االتحاد وموضوع االنفاق والبرنامج  

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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الجدول ١٢-  الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ : 
تسوية الميزانية بحسب االتحاد وموضوع االنفاق والبرنامج (تابع) 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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الجدول ١٣-  الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ : 
تسوية المقر بحسب فئة الوظائف والبرنامج  

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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عرض الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفقا لبنية البرنامج لفترة السنتين 
 

ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفقـا لبنيـة برنـامج تلـك الفـترة .  يبين الجدوالن ١٢ و١٣ أيضا الميزانية المعدلة لفترة الس -٣٢٦
وآما هو مشار اليه في الجدول ١٢ ، فقــد سـجلت الميزانيـة المعتمـدة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ التـي تبلـغ ٠٠٠ ٨٥٨ 
٥٦٥ فرنك سويسري زيادة تبلغ ٠٠٠ ٦٥٣ ٤٠ فرنك سويسري أو نسبة ٧ر٧ في المائة مقارنة بالميزانية األصلية الموحدة 
. ويعكس ذلك زيادة تبلــغ ٠٠٠ ٧٦٩ ٢٧ فرنـك سويسـري بموجـب معـادالت المرونـة وزيـادة تبلـغ ٠٠٠ ٨٨٤ ١٢ فرنـك 

سويسري بموجب تعديالت أخرى أي نفقات التأجير االضافية . 
 

ــنتين الخاصـة بأنظمـة  وفي اطار مرونة الميزانية ، فوضت الدول األعضاء المدير العام لتعديل ميزانية فترة الس -٣٢٧
الحماية الشاملة . وتتيح تلك المعادالت زيادة مبررة في عدد الوظائف لمواجهة الزيادات غير المرئية في حجم العمـل . آمـا 
تقتضي اجراء تخفيض مماثل في حالة انخفاض حجم العمل عـن المعـدالت المتوقعـة . ويـورد الملحـق ٣ شـرحا لمعـادالت 
المرونة بما في ذلك مقترحات التعديالت واســتحداث معادلـة جديـدة الجـراءات الويبـو الخاصـة بتسـوية النزاعـات المتعلقـة 
بأسماء الحقول على االنترنت . ولم تكن انعكاسات تطبيق معــادالت المرونـة علـى الميزانيـة تعـالج فـي السـابق آجـزء مـن 

الميزانية المعدلة وانما آانت تعرض بعد نهاية فترة الميزانية وفي اطار تقرير االدارة المالية . 
 

وقد ُحسبت زيادة المرونة في الميزانية التي تبلغ ٠٠٠ ٧٦٩ ٢٧ فرنك سويسـري علـى أسـاس معادلـة المرونـة  -٣٢٨
الواردة في الملحق ٣ وتشتمل علــى التعديـالت المقترحـة والمعادلـة الجديـدة الجـراءات الويبـو الخاصـة بتسـوية النزاعـات 
المتعلقة بأسماء الحقول على االنترنت . وقد نتج ذلك عن الزيادة في حجم العمل في معاهدة التعاون بشأن الــبراءات ومدريـد 
ــدل عـدد  والهاي وتسوية النزاعات على الخط التي فاقت التوقعات . وآما هو موضح في الجدول ٢ من الفصل ألف ، فقد ُع
الطلبات الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ من ٠٠٠ ١٧٢ طلبا موضحـا فـي 
ــة ، ويعكـس ذلـك زيـادة تبلـغ ٠٠٠ ٢٥ أو ٥ر١٤ فـي  الميزانية قبل التعديل الى ٠٠٠ ١٩٧ طلبا متوقعا في الميزانية المعدل
ــي الهـاي ٩٠٠ ايداعـا وتجديـدا  المائة . وتشمل الزيادات في مدريد ٨٠٠ ١٠ تسجيال أو تجديدا أو ٤ر٢٠ في المائة وتبلغ ف

أو٤ر٦ في المائة آما تبلغ بالنسبة لتسوية النزاعات على الخط ٣٠٠ ٣ ايداعا أو ٢٧٥ في المائة . 
 

ــة بمبلـغ ٠٠٠ ٠٠٢ ٢٠  وآما هو موضح في الجدول ١٢ ، أسفر تطبيق معادالت المرونة عن زيادة في الميزاني -٣٢٩
ــبراءات و٠٠٠ ٦٦٤ ٣ فرنـك سويسـري التحـاد مدريـد و٠٠٠ ٥٤٣ فرنـك  فرنك سويسري التحاد معاهدة التعاون بشأن ال
سويسري التحاد الهاي و٠٠٠ ٥٦٠ ٣ فرنك سويسري للتحكيم/وأخرى . وبحسب التفاصيل الواردة في معادلة المرونة في 
ــك سويسـري وفـي تكـاليف التشـغيل للتـأجير  الملحق ٣ ، يمثل ذلك زيادة في مصروفات الموظفين تبلغ ٠٠٠ ٩٨٢ ٢٢ فرن
ــع تعديـالت المرونـة وفـق آـل برنـامج .  وصيانة المباني تبلغ ٠٠٠ ٧٨٧ ٤ فرنك سويسري . آما يوضح الجدول ١٢ توزي

ويتبع ذلك التفاصيل الواردة في فقرة المرونة حول مشاطرة مخصصات الميزانية بين البرنامج الرئيسي والمكاتب الداعمة .  
 

وآجانب من تعديل الميزانية ، هنالك زيادة في الميزانية ُيشار اليها في "تغييرات أخــرى" وتبلـغ ٠٠٠ ٨٨٤ ١٢  -٣٣٠
ــة والناجمـة عـن التغيـير فـي خطـة التجديـد الخاصـة  فرنك سويسري . وتتطابق تلك الزيادة مع اآلثار المترتبة على الميزاني
بالمبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية . وآانت الجمعيات العامة قد أجازت في مارس/آذار ١٩٩٨ خطــة التجديـد 
الكامل للمبنى الســابق للمنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة . ونظـرا للحاجـة الملحـة ألمـاآن العمـل والوفـورات المتوقعـة ، 
عرضت خطة للتجديد تتألف من مرحلتين في البرنامج الرئيسي ١٧ (المباني) في مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وبناء عليه ، اقترح أن يبدأ شغل المبنى اعتبارا من نهاية سنة ١٩٩٩ بعد اجراء تعديالت طفيفة . وســيتبع 
ــل بديلـة بعـد اسـتكمال تشـييد المبنـى  ذلك اجراء جولة ثانية من التجديدات الشاملة في سنة ٢٠٠٣ وذلك بعد توفر أماآن عم
الجديد . وباالضافة الى ذلك آان متوقـع اعـادة اسـتخدام المرافـق التـي ُشـيدت خـالل اجـراء التعديـالت الطفيفـة ألغـراض 
التجديدات النهائية . وبالرغم من ذلك ، خلصت الدراسات االضافية الى عدم امكانية تحقيق وفورات اضافية في النفقات وأن 
خطة التجديد الشامل ، والتي آانت الجمعيات العامة قد أقرتها في البداية ، تعتبر الحل األقل تكلفة . وقد أبلغت لجنة البرنامج 
والميزانية في دورتها المنعقدة في أبريل/نيسان ١٩٩٩ بنية األمانة في العمل بموجب هذا القرار . آما أبلغت اللجنة بأن هــذه 

الخطة ال تقتضي تعديالت في تقديرات الميزانية أو المخصصات المقررة بموجب صندوق االحتياطي الخاص . 
 

ــابق للمنظمـة العاليـة  وقد ارتكزت الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ على افتراض أن المبنى الس -٣٣١
ــا  لألرصاد الجوية سيكون جاهزا ويوفر ٣٠٠ مكان عمل للموظفين . وعند استهالل أعمال التجديد الشاملة لم يكن ذلك ممكن
واضطرت المنظمة الى استئجار أماآن عمل مماثلة في مبنى بروآتر وجامبل وآما تشير اليـه خطـة المبـاني للفـترة ٢٠٠٠ 
الى ٢٠٠٧ والتي عرضت على الجمعيات العامة في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ (الوثيقة WO/GA/26/8) وقد أســفر ذلـك عـن 
زيادة آبيرة في نفقات االستئجار . وقد انعكس ذلك على الميزانية بمـا ينـاهز ٠٠٠ ٨٨٤ ١٢ فرنـك سويسـري علـى أسـاس 
٣٠٠ مكان عمل ومتوسط لتكلفة االستئجار السنوية لمكان العمل بحوالي ٤٧٣ ٢١ فرنك سويسري . وقد آـان مـن المتوقـع 
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ــة  منذ البداية خصم جانب من تكاليف االستئجار االضافية على ميزانية تجديد المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوي
. وقد اعتبر ذلك ممكنا نسبة للوفورات المتوقعة في خطة التجديد وباستيعاب الفروقــات فـي الميزانيـة العاديـة . وآمـا تشـير 
الوثيقة WO/PBC/2/4 وآما الحظت لجنة البرنامج والميزانية في اجتماعها المنعقد فــي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ فقـد آـانت 
الميزانية المبدئية لتجديد المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية منخفضة بصورة ملحوظة وال تتيـح مرونـة تمكـن 
ــان الطلبـات المـتزايدة علـى الويبـو فـي مجـال أنظمـة الحمايـة  من استيعاب نفقات االستئجار االضافية . وعالوة على ذلك ف

الشاملة لم تمكن من استيعاب نفقات االستئجار في الميزانية العادية المبدئية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 
 

ــنتين ٢٠٠٠  وتمثـل نفقـات االسـتئجار التـي تبلـغ ٠٠٠ ٨٨٤ ١٢ فرنـك سويسـري زيـادة فـي ميزانيـة فـترة الس -٣٣٢
ــى السـابق للمنظمـة العالميـة لالرصـاد الجويـة . وعـل آـل فـان الخطـة السـابقة  و٢٠٠١ نتجت عن تقرير خطة تجديد المبن
والقائمة على تجديد المبنى على مرحلتين آانت ستقتضي تخصيــص مـوارد اضافيـة فـي الميزانيـة للسـنوات المقبلـة . ومـن 
المتوقع استكمال المباني الجديدة بنهاية العام ٢٠٠٤ .وسيخلي الموظفون المبنى السابق للمنظمــة العالميـة لالرصـاد الجويـة 
في العام ٢٠٠٥ حتى يتم تجديده بالكامل . وعندئذ لن تســع مرافـق الويبـو المسـتأجرة جميـع موظفـي المنظمـة ممـا يقتضـي 
استئجار مرافق اضافية خالل فترة السنتين التي ستستغرقها أعمال التجديـد . ولكـن الوضـع يختلـف بالنسـبة لخطـة التجديـد 
الشامل . وبناء عليه فان الزيادة في ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ سيقابلها انخفاض في متطلبات الميزانية في فترات 

السنتين المقبلة . 
 

ويعرض الجدول ١٣ الميزانية المعدلة باالشارة الى عالوات تسوية مقرر عمل بحسب فئة الوظيفــة والبرنـامج .  -٣٣٣
ــع التوزيـع بحسـب  وآما هو مشار اليه ، فقد أسفر تطبيق معادلة المرونة عن انشاء ١١٤ وظيفة في فئة الخدمة العامة . ويتب
البرنامج التفاصيل الواردة في معادلة المرونة حول تقاسم مخصصــات الميزانيـة بيـن البرنـامج الرئيسـي والمكـاتب الدائمـة 

وآما يشير الجدول ١٢ أعاله .  
 

الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفقا لهيكل برنامج فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 
 

ــة . وحتـى  يرد وصف بنية البرنامج الجديدة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ في مقدمة مشروع البرنامج والميزاني -٣٣٤
يمكن اجراء المقارنــة بيـن فـترة السـنتين ٢٠٠١ و٢٠٠٢ وفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، يتعيـن اعـادة ترتيـب الميزانيـة 
ــترة السـنتين الجديـدة . ويمكـن انجـاز ذلـك دون تعديـل أولويـات  المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفق بنية البرنامج لف

البرنامج وأنشطته التي أقرتها الدول األعضاء آما هو موضح في القسم باء في الملحق ١ . 
 

ــترة ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  وتوضح اعادة ترتيب الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وفق بنية البرنامج للف -٣٣٥
في الجدول ١٤ .  

 
ووضع البرنامج الرئيسي ١ (الهيئات المؤسسة للدول األعضاء) من بنية البرنامج لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  -٣٣٦
بفصـل المخصصـات ذات الصلـة مـن البرنـامج السـابق والـذي آـان مضمنـا فـي مكتـب المديـر العـام . ويعكـس البرنـــامج 
الرئيسي ٢ الجديد (التوجيه واالدارة التنفيذية) اعــادة تخصيـص األنشـطة والمـوارد الخاصـة للمستشـار الخـاص والمراقبـة 
الداخلية لهذا البرنامج الرئيسي . ويعكــس البرنـامج الرئيسـي ١٠ الجديـد ( قضايـا الملكيـة الفكريـة العالميـة) جمـع القضايـا 
الجديدة والناشئة في برنامج واحد ويشمل ذلك األنشطة الجديدة الخاصة بالشرآات الصغيرة والمتوسطة . ويعكــس البرنـامج 
ــار القـانوني) فـي بنيـة البرنـامج  الجديد ١١ (مرآز التحكيم والوساطة) فصل هذه األنشطة من البرنامج الرئيسي ٣ (المستش
ــانت  للفترة ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ويغطي البرنامج الرئيسي ١٢ الجديد (التعاون مع البلدان النامية) أنشطة التعاون التقني التي آ
تجرى سابقا في البرامج الرئيســية الخاصـة بنظـامي معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومدريـد . وينطبـق ذلـك أيضـا علـى 
البرنامج الرئيسي ١٥ الجديد (تكنولوجيا المعلومات) الذي يغطي أنشطة تكنولوجيا المعلومات التي آانت تعرض سـابقا فـي 
البرامج الرئيسية الخاصة بنظامي معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد . وأخيرا يعكس البرنامج الرئيســي ١٧ (الخدمـات 
ــترة ٢٠٠٠ و٢٠٠١ - فـي  االدارية) تبسيطا لعرض البرنامج بدمج ثالثة برامج رئيسية - آانت منفصلة في بنية البرنامج للف

برنامج واحد . 
 

وتشمل بنية  البرنامج لفترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ أيضـا المشـروعات الـواردة فـي سـياق الميزانيـة األصليـة  -٣٣٧
ــي ١٥ (تكنولوجيـا  الموحدة . وعلى وجه التحديد ، فان مشروعات تكنولوجيا المعلومات السابقة أدرجت في البرنامج الرئيس

المعلومات) ومشروعات المباني أدرجت في البرنامج الرئيسي ١٨ (المباني) . 
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الجدول ١٤ - الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بحسب بنية البرنامج  
للفترة ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ : مخصصات الميزانية 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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الجدول ١٤ - الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بحسب بنية البرنامج  
للفترة ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ : مخصصات الميزانية (تابع) 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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الجدول ١٥ - الميزانية المعدلة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بحسب بنية البرنامج للفترة ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ : تخصيص 
الوظائف بحسب فئة الوظيفة  
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