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الملحق 
 
 

ألف ـ مقدمة 
 

تتضمن هذه الوثيقة عددا من االقتراحات وثيقة االتصال بعضها ببعض من شأنها أن تغير عملية  -١
وضع الميزانية والعمليات المالية في الويبو بصورة جذرية . فان عملية وضع البرنامج والميزانية المتبعــة 
حاليا تنطوي على قرارات تتخذ بصورة متفرقة على مدى فــترة مطولـة مـن الوقـت ممـا يحـد مـن شـفافية 
الميزانية وفرص استعراضها . الى جانب ذلك تكشف بعض العمليـات الرئيسـية عـن نقـص فـي صنـاديق 
األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة في حين ترحل الويبو قدرا آبيرا من السيولة المالية ســنة بعـد 
سنة . ويجري تناول هذه المسائل هنا بصورة شاملة مع ايالء العناية الالزمة لخصائص الويبو البادية مــن 
تشابك الموضوعات ونشاط التطور المؤسسي . من المقترح أوال تبسيط عملية وضع الميزانية مــع االبقـاء 
على عملية االستعراض والمكونة من مرحلتيــن والتـي بـدأ تطبيقـها مؤخـرا . وثانيـا مـن المقـترح تسـوية 
ــيرا مـن  األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة مع المخاطر المالية التي يتعرض لها آل اتحاد . وأخ
ــتترتب علـى  المقترح ربط فائض الميزانية غير المتوقع بعملية وضع ميزانية فترة السنتين لكل اتحاد . وس
ــيد عمليـة وضـع الميزانيـة أن ييسـر  التنظيم الجديد تغييرات آبيرة خالل السنوات القادمة . ومن شأن ترش
على الدول األعضاء اتخاذ القرارات . ويساهم التنظيم الجديد لألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة 
ــخر األمـوال المتاحـة  في ادارة الموارد المالية بحذر وفعالية . وستخفض السيولة النقدية الى حد مالئم وتس

بالكامل لصالح الدول األعضاء والمنتفعين بالخدمات التي تقدمها الويبو . 
 

وقد تم اعداد االقتراحات بعد مشاورات شاملة رسمية وغير رسمية مع الدول األعضــاء . وآـان  -٢
المدير العام قد أشار أثناء انعقاد الجمعية العامة للويبو في الفترة من ٢٥ الــى ٢٧ مـارس/آذار ١٩٩٨ الـى 
الحاجة العداد اقـتراح اسـتراتيجي طويـل األجـل بشـأن األمـوال االحتياطيـة واالنتفـاع بفـائض الميزانيـة 
المحتمل . وتم تقديم االقتراحات األولية للتغيير في الدورة الثالثة والعشرين (من ٧ الى ١٥ ســبتمبر/أيلـول 
ــة  ١٩٩٨) للجمعيـة العامـة فـي الوثيقـة WO/GA/23/2 (سياسـة المنظمـة بشـأن فـائض الميزانيـة) والوثيق
WO/GA/23/3 (سياسـة المنظمـة بشـأن األمـوال االحتياطيـة) وفـي الـــدورة األولــى (مــن ٢٦ الــى ٢٨ 
أبريل/نيسان ١٩٩٩) للجنة البرنامج والميزانية في الوثيقة WO/PBC/1/3 ( سياسة المنظمة بشأن األموال 
االحتياطية وفائض الميزانية) . آما أعلن المدير العام عن نيته في اعـداد اقتراحـات لتعديـل عمليـة وضـع 

الميزانية المتبعة حاليا أثناء الدورة األولى للجنة البرنامج والميزانية . 
 

وقد وفرت المشورة التي أسدتها الدول األعضاء ردا على االقتراح األولي األساس القـوي الـذي  -٣
اعتمد عليه المدير العـام فـي اعـداد التوصيـات الشـاملة وطرحـها للموافقـة . ويـرد وصـف عمليـة وضـع 
الميزانية الجديدة في الجزء باء من الوثيقة والتنظيم الجديد لألمــوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة 
في الجزء جيم . ويليهما الجزء دال الذي يتضمن تفصيل االقتراح الرامي الى الربط بيــن فـائض الميزانيـة 
ــرض الجـزء هـاء مـن الوثيقـة المنـهج  غير المتوقع وعملية وضع الميزانية لفترة السنتين . وفي النهاية يع

الموصى به لتنفيذ التنظيم الجديد . 
 

باء - تعديل عملية وضع الميزانية 
 

شـملت عمليـة وضـع الميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ مرحلتـي اســـتعراض للبرنــامج  -٤
والميزانية المقترحين . والمرحلة األولى تكونت من سلسلة من االجتماعات الخاصة غـير الرسـمية للجنـة 
البرنـامج والميزانيـة السـتعراض الوثـائق والتعليـق عليـها . وتالهـا االعـداد الكـامل للبرنـامج والميزانيــة 
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المقترحين آي تستعرضهما لجنة البرنامج والميزانية في اجتماعها العادي في شهر أبريل/نيسان من السنة 
السابقة للفترة المالية . وبعد النظر في تقرير لجنة البرنامج والميزانية اعتمـدت جمعيـات الويبـو البرنـامج 
ــامج  والميزانية المقترحين في شهر سبتمبر/أيلول التالي . وقبل تطبيق هذه العملية الجديدة آانت لجنة البرن
ــترحين مـرة واحـدة فقـط فـي أبريـل/نيسـان وتوافـق عليـهما  والميزانية تستعرض البرنامج والميزانية المق

الجمعيات في سبتمبر/أيلول . 
 

وهناك مزايا آبيرة لقيام لجنة البرنــامج والميزانيـة باالسـتعراض علـى مرحلتيـن بالمقارنـة مـع  -٥
اجتماعها مرة واحدة في السابق ، والسيما مشارآة الدول األعضاء بصورة أآبر في مهمة اعداد الميزانية 
ــداد ممـا يزيـد علـى المديـر العـام صعوبـة فـي اعـداد  . أما العيب الرئيسي لهذا النظام فهو اطالة فترة االع
اقتراحات ذات مغزى قبل بداية فترة الميزانية . ويتجلى ذلك عند االلتزام الكــامل بالمـهل الزمنيـة المحـددة 
العداد الوثائق وتقديمها وفقا للتنظيم الحالي . ويوضح الرسم A (أنظر المرفق) عملية استعراض الميزانية 
ــة البرنـامج والميزانيـة بصـورة غـير رسـمية مـرة واحـدة فقـط قبـل  المتبعة حاليا مع افتراض اجتماع لجن
االجتماع العادي في أبريل/نيسان . وآما يتضح من الرسم ، يتطلب اعداد الميزانية الشـروع فيـه قبـل ٢١ 
ــهل الزمنيـة المحـددة العـداد الوثـائق وتقديمـها . وعنـد  شهرا من بداية الفترة المالية حتى يمكن احترام الم
امعان النظر في العملية المتبعة حاليا يتضح أن بين آخر اجتماع للجنة البرنامج والميزانية في أبريل/نيسان 
واجتمـاع جمعيـات الويبـو فـي سـبتمبر/أيلـول فجـوة مدتـها أربعـة أو خمسـة أشـهر ال ينتفـع بـــها بفعاليــة 
الستعراض الميزانيــة . وبسـبب الشـروع مبكـرا فـي عمليـة وضـع الميزانيـة ال تتضمـن الوثـائق المقدمـة 
لالجتماع غير الرسمي األول للجنة البرنامج والميزانية سوى معلومات عن البرنامج مما يحد من فائدة هذا 

االستعراض للدول األعضاء . 
 

ــة  واستكماال للتحسينات المدخلة على عملية وضع الميزانية حتى اآلن ، من المقترح تبسيط عملي -٦
ــن تحقيـق ذلـك بعقـد اجتمـاعين رسـميين  االستعراض على مرحلتين وتقليص مدتها وجعلها دورية . ويمك
للجنة البرنامج والميزانية ، األول في أبريل/نيسان من السنة السابقة للفترة المالية آما آان الحال قبل اعداد 
ــترحين يمكـن للجنـة أن  الميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وبعد استعراض البرنامج والميزانية المق
ـــي بــاعداد  تطلـب مـن المديـر العـام مراجعـة االقتراحـات اذا اسـتدعى األمـر ذلـك . ويقـوم المكتـب الدول
االقتراحات المراجعة خالل فترة الصيــف وتسـتعرضها دورة لجنـة البرنـامج والميزانيـة التـي تنعقـد مـرة 
أخرى في سبتمبر/أيلول خالل األسبوع السابق الجتماع جمعيـات الويبـو . وقبـل انعقـاد الـدورات العاديـة 
للجنة البرنامج والميزانية يعقد المدير العام مشاورات غير رســمية مـع الـدول األعضـاء بشـأن اقتراحـات 
الميزانية آمــا آـان عليـه الحـال سـابقا . ووفقـا للتعديـالت المقترحـة يمكـن تنظيـم عمليـة وضـع البرنـامج 

والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ آما هو مبين في الرسم B (أنظر المرفق) : 
 

• تعقـد مشـاورات غـير رسـمية بيـن المجموعـات االقليميـة والـدول األعضـاء والمديـــر العــام مــن   
يوليه/تموز ٢٠٠٠ الى فبراير/شباط ومارس/آذار ٢٠٠١ بما فـي ذلـك عقـد اجتماعـات خاصـة غـير 

رسمية للجنة البرنامج والميزانية عند الحاجة ؛ 
 

• ويقدم المدير العام البرنامج والميزانية المقترحين في فبراير/شباط ومارس/آذار ٢٠٠١ .   
ـــامج والميزانيــة البرنــامج والميزانيــة المقــترحين فــي  • ويسـتعرض االجتمـاع األول للجنـة البرن  

أبريل/نيسان ٢٠٠١ ؛ 
 

• وفي حال طلب االجتماع األول للجنة البرنامج والميزانية ،   
 

• يقدم المدير العام المراجعة المقترحة للبرنامج والميزانية المقترحين في يوليه/تموز ٢٠٠١ ،   
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ــي  • وتستعرض دورة لجنة البرنامج والميزانية التي تعاود االنعقاد في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ ف  
األسبوع السابق الجتماع جمعيات الويبو المراجعة المقترحة للبرنامج والميزانية المقترحين ؛ 

 
• وتعتمـد جمعيـات الويبـو البرنـامج والميزانيـة فـي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠١ علـــى أســاس البرنــامج   
والميزانية المقترحين وتقرير االجتماع األول للجنة البرنامج والميزانية والمراجعة المقترحة للبرنامج 

والميزانية المقترحين وتقرير دورة لجنة البرنامج والميزانية المنعقدة للمرة الثانية عند االقتضاء .  
 

ويحتفظ اقتراح تعديل عملية وضع الميزانية بمزايا عملية االستعراض على مرحلتين ويسمح في  -٧
ــوم  الوقت ذاته بتنفيذ العملية في غضون فترة زمنية معقولة . وأن تغيير تاريخ االستعراض األولي الذي تق
ــة يتيـح للمديـر العـام أن يقـدم الـى االجتمـاع األول  به الدول األعضاء الى موعد أقرب لبداية فترة الميزاني

للجنة البرنامج والميزانية برنامجًا وميزانية مقترحين شاملين ومعتمدين على أسس قوية . 
ان لجنة البرنامج والميزانية مدعـوة  -٨
ـــة  الـى التعبـير عـن آرائـها بشـأن تعديـل عملي

وضع الميزانية . 
 

ــو مدعـوة الـى  والجمعية العامة للويب -٩
الموافقة على تعديل عملية وضع الميزانية بمــا 
ـــاع لجنــة البرنــامج  فيـها معـاودة انعقـاد اجتم

والميزانية اذا طلبت اللجنة ذلك . 
 
 

جيم ـ سياسة المنظمة بشأن األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة 
 

لقد عايشت المنظمة توسعا مؤسسيا آبيرا في مهمتها وفي حجم ميزانيتها خالل السنوات األخيرة  -١٠
. وهناك حاجة لتطوير التنظيم المالي المتعلق باألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة بحيث يتماشى 

مع تلك التغيرات المؤسسية حرصا على ضمان استمرار االدارة المالية بحذر وفعالية . 
 

التنظيم الحالي : 
صناديق األموال االحتياطية  ورؤوس األموال العاملة لالتحادات والصندوق االحتياطي لنهاية الخدمة 

 
تطبيقًا لالتفاقات والمعاهدات الدولية ، تم انشاء نظام معقد لصناديق األموال االحتياطية ورؤوس  -١١
ــاريخ الويبـو وأسـالفها . ويعـرض الجـدول ١ (أنظـر الصفحـة ٥) التطـورات  األموال العاملة على مدى ت
األخيرة في ١٢ صندوقا لألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة لالتحادات وصندوق احتياطي واحد 

لنهاية الخدمة التي بلغ مجموعها ٠٠٠ ٨٠٦ ٧٧(١) فرنك سويسري في سنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ . 
 

وفي نهاية سنة ١٩٩٩ ، بلغت احتياطيات االتحادات األربعة ٠٠٠ ٧٥٩ ٥٦ فرنك سويسـري .  -١٢
ــن االشـتراآات (بـاريس وبـرن والتصنيـف الدولـي للـبراءات  وهي تشمل احتياطيات االتحادات الممولة م
ونيس ولوآارنو وفيينا) البالغة ٠٠٠ ٨٦٩ ١٤ فرنك سويسري و٠٠٠ ٧٦٨ ١٦ فرنك سويســري التحـاد 
معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات و٠٠٠ ٠٢٦ ٢٤ فرنـك سويسـري التحـاد مدريـد و٠٠٠ ٠٩٦ ١ فرنـك 
سويسري التحاد الهاي . والغرض من الصناديق االحتياطية وفقا  للمــادة ٨ مـن نظـام الويبـو المـالي هـو 
تغطية العجز وتلقي الفائض في االيرادات لمختلف االتحادات . وهذه الصناديق االحتياطية التي تقدم سبيال 
لتغطية العجز غير المتوقع تتيح للمنظمة مواجهة المخاطر المالية . وآما يتبين من الجدول ١ تحققت زيادة 
ـــة لالتحــادات مــن ٠٠٠ ٩٠٣ ٢٢ الــى ٠٠٠  ٤٩١  ٤٩ فرنــك  آبـيرة فـي مجمـوع األمـوال االحتياطي

                                                 
(١) تم تقريب جميع األرقام الواردة الى األلف فرنك الالحقة . 
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ــي فـترة السـنتين   سويسري في المدة ما بين فترتي السنتين ١٩٨٦ و١٩٨٧ والسنتين ١٩٨٨ و١٩٨٩ . وف
ــادات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات والهـاي ومدريـد فـي حسـاب  ١٩٩٠ و١٩٩١ ، بدأ قيد فائض اتح
ــاه . وقـد أدى  الصندوق االحـتياطي الخاص بالمباني االضافية والحوسبة آما يرد شرحه في الجزء دال أدن
ذلك الى تباطؤ الزيادة في مجموع األمــوال االحتياطيـة لالتحـادات والتـي زادت مـن ٠٠٠ ٤٩١ ٤٩ الـى 
٠٠٠ ٧٥٩ ٥٦ فرنـك سويسـري خـالل السـنوات العشـر الممتـدة بيـن فـــترتي الســنتين ١٩٨٨ و ١٩٨٩ 

والسنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . 
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الجدول ١ 
صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة لكل اتحاد والصندوق االحتياطي لنهاية الخدمة 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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وفي نهاية سنة ١٩٩٩ ، بلغت رؤوس األموال العاملــة لالتحـادات الثمانيـة ٠٠٠ ٣٤٢ ٨ فرنـك  -١٣
سويسري . وهي تشمل االتحادات الممولة من االشــتراآات (بـاريس وبـرن والتصنيـف الدولـي للـبراءات 
ونيس ولوآارنو) حيث بلغت قيمة صناديق رؤوس األموال العاملة الخمسة ٠٠٠ ٠٨٢ ٤ فرنك سويسري 
ــك  و٠٠٠ ٠٠٠ ٢ فرنـك سويسـري التحـادي معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومدريـد و٠٠٠ ٢٦٠ فرن
سويسري التحاد الهاي . ووفقا  للمادة ٧ من نظام الويبو المالي تخصص صناديق رؤوس األموال العاملة 
ــاديق رؤوس  لتمويل مصروفات مدرجة في الميزانية ولكن ال تغطيها األموال النقدية المتاحة . وتمول صن
األموال العاملة من مبالغ مقتطعة من الدول األعضاء مؤتمن عليها في الويبو من أجل الدول األعضاء فــي 
ــم تمويـل صنـدوق رأس المـال العـامل التحـاد مدريـد بـاجراء  االتحادات المعنية . واستثناء لهذا النظام ، ت
تحويل من صندوق األموال االحتياطية التحاد مدريد في سنة ١٩٧٩ . وآما يتبين من الجدول ١ ، لم يطرأ 

أي تغيير آبير على حجم صناديق رؤوس األموال العاملة لالتحادات طوال السنوات العشر الماضية . 
 

وباالضافة الى صنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة لالتحـادات ، تـم انشـاء  -١٤
صندوق احتياطي لنهاية الخدمة سنة ١٩٨٣ لتغطية تكاليف الموظفين الذي يتم تسريحهم أو تنتهي خدمتهم 
. ويمول الصندوق االحتياطي لنهاية الخدمة من نسبة تضاف الى التكلفة االجمالية للموظفين وقد بلغ حجــم 

الصندوق ٠٠٠ ٧٠٥ ١٢ فرنك سويسري في نهاية سنة ١٩٩٩ . 
 
 

أوجه القصور في التنظيم الحالي : 
حجم صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة غير المتصل 

بالمخاطر المالية والمتطلبات من األموال النقدية 
 

وفقا للتنظيم الحالي ، تمــول االحتياطيـات وتغـذى بتحويـل الفـائض الطـارئ فـي االيـرادات(٢) .  -١٥
وذلك االجراء ال يضمن اتصال حجم األموال االحتياطية بالمخاطر التي يتعرض لها االتحــاد . وفـي حالـة 
ظهور عجز ، قد ال تكفي األموال االحتياطية لتوفير حماية مناسبة . وفي حالة تدفق الفوائــض ، قـد تـؤدي 

تلك التحويالت الى زيادة في االحتياطيات تفوق الحجم المطلوب وتتسبب في تقييد الموارد بال داع . 
 

ــنتين  وقد عايشت الويبو توسعا مؤسسيا آبيرا خالل السنوات األخيرة . فكانت الميزانية لفترة الس -١٦
١٩٨٦ و١٩٨٧ تبلغ ٠٠٠ ٨٤٦ ٩٨ فرنك سويســري فـي حيـن وصلـت الميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ 
و٢٠٠١ الى ٠٠٠ ٧٠٥ ٤٠٩ فرنك سويسري . وتفاوت التغير آثيرا بين مختلف االتحادات التي تديرهـا 
ــاد  الويبو . وفي الوقت الذي انخفضت فيه ميزانية االتحادات الممولة من االشتراآات الى حد ما ، شهد اتح
معاهدة التعاون بشأن البراءات زيادة في الميزانية بمتوسـط ٤٤ بالمائـة فـي آـل فـترة سـنتين بيـن فـترتي 

السنتين ١٩٨٦ و١٩٨٧ وسنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 
 

ومع زيادة التوسع المؤسسي ، زادت المخاطر المالية التي تتعرض لها الويبو . ومع ذلــك ، فـان  -١٧
ــبراءات ومدريـد والهـاي لـم تواآـب تلـك الحرآـة علـى  حجم احتياطيات اتحادات معاهدة التعاون بشأن ال
الرغم من الفوائض الكبيرة المحققة . فالفوائض (والفوائد) البالغ قدرها ٠٠٠ ٨١٩ ٣١٣ فرنك سويسـري 
استمر تحويلهما منذ فترة السنتين ١٩٩٠ و١٩٩١ الى الصنـدوق االحتيـاطي الخـاص بالمبـاني االضافيـة 

والحوسبة آما يرد شرحه في الجزء دال أدناه . 
 

                                                 
ــائض  (٢) باالضافة الى ذلك ، تنص المادة ٨(٤) من اتفاق مدريد وبروتوآوله على وضع آلية يوزع اتحاد مدريد بموجبها الف

على الدول األعضاء آما يرد شرح ذلك في الفقرة ٤٠ أدناه .  
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ووضع صناديق االتحادات لرؤوس األموال العاملة يشابه وضع األموال االحتياطية لالتحادات .  -١٨
فقد تم انشاء مختلف صناديق رؤوس األموال العاملة في الوقت الذي بدأت فيه االتحادات عملها . والدخال 
تعديالت ال بد من قرارات خاصة تتخذها الدول األعضاء . ولكن هذا لم يتم في الواقع . وعلــى الرغـم مـن 
التغيرات في عمل االتحادات وفي المتطلبات من األموال النقدية بقي حجم صناديق رؤوس األموال العاملة 

ثابتًا منذ سنتي ١٩٩٠ و١٩٩١ . 
 

اقتراح التغيير : 
صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة 

آنسبة من النفقات المقدرة لفترة السنتين 
 

ــة ورؤوس  لمواجهة القصور الموضح أعاله من المقترح تحديد حجم صناديق األموال االحتياطي -١٩
األموال العاملة بحيث توائم المخاطر والمتطلبات من األموال النقدية لكل اتحاد . وباالضافة الى ذلك ، من 
المقترح انشاء آلية لتسوية حجم الصناديق المؤلفة من األمــوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة وفقـا 
للتغيرات التي من المرجح أن يتعرض لها آل اتحاد من االتحادات في المسـتقبل . وبـالرغم مـن اسـتمرار 
ــة وصنـاديق رؤوس األمـوال العاملـة فانـها تبحـث معـا نظـرا الـى  الفصل بين صناديق األموال االحتياطي

العالقة الوثيقة بين المخاطر والمتطلبات من األموال النقدية . 
 

وتستعمل صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملــة لتغطيـة العجـز المـالي الطـارئ  -٢٠
ــن آثارهـا السـلبية فـي تنفيـذ البرنـامج وضمـان وفـاء  ولتنظيم المتطلبات من األموال النقدية . وذلك للحد م
المنظمة بالتزاماتها وتحقيق االستقرار المالي . وبينما يتســبب النقـص فـي األمـوال فـي تعريـض المنظمـة 
لمخاطر غير مقبولة ، يعتبر الفائض فــي صنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة اهـدارا 
للفعالية . وباالضافة الى ذلك ، هناك عدد من الخيارات أمام المدير العام لمواجهة المشاآل المالية المحتملة 
خالف استعمال صنــاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة . ومـن بينـها الحـد مـن األنشـطة 
واتخاذ تدابير الحتواء التكاليف وخفضها وبذل الجهود للحث على دفع االشتراآات أو تأجيل تنفيذ الــبرامج 

. وال بد من اقامة التوازن بين االدارة المالية الرشيدة واالهتمام بالفعالية .  
 

ــة . والعـامل  وال يحتاج ايجاد ذلك التوازن الى علوم بل مزيج من الحنكة االدارية والخبرة العملي -٢١
الرئيسي في ذلك ادارة المخاطر بتحديد الخطر والتقدير الحذر المكانية وقوعه والعواقــب الماليـة المترتبـة 
ــة قـد تكـون وخيمـة الـى حـد  عليه . وبينما من المستبعد تحقق بعض االحتماالت فان آثارها المالية المحتمل
ــد مـن أن تؤخـذ فـي االعتبـار بالكـامل  يستدعي توفير حماية مناسبة . وعند النظر في هذه االحتماالت ال ب

قدرة الويبو المحدودة على الوصول الى السوق الرأسمالية والحصول على القروض من المصارف . 
 

ويمكن تناول مســألة المخـاطر الماليـة بالتفرقـة بيـن المخـاطر المرتبطـة بـااليرادات والمخـاطر  -٢٢
المرتبطة بالنفقات . وتتضمن المخاطر المرتبطة بااليرادات عدم دفــع االشـتراآات وتحقيـق ايـرادات مـن 
ــبيل المثـال  الرسوم أقل من المتوقع أو تقلبات أسعار الصرف . وتشمل المخاطر المرتبطة بالنفقات على س
افالس أحد الموردين قبل التسليم . وآما سيتضح عند دراسة احتياجات آل اتحاد أن الخطر الرئيسي الــذي 
تواجهه الويبو يرتبط بااليرادات . وهو بصورة أساسية خطر عدم تحقيق االيرادات المقدرة لتمويل النفقات 
خالل فترة السنتين . لذا ، فان للنفقات المقترحة لفترة السنتين مؤشر جيد ومباشر لتقييم المخاطر . وعليه ، 
من المقترح التعبير عن الحماية التي يوفرها مجموع صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة 
بنسبة من النفقات المقدرة لفترة سنتين (مؤشـر نسـبة النفقـات) : فكلمـا ارتفـع مؤشـر نسـبة النفقـات زادت 
ــاد علـى صنـاديق األمـوال  الحماية . ويبين ذلك المؤشر طول المدة التي يمكن تمويل العمل خاللها باالعتم
االحتياطية ورؤوس األموال العاملة وحدها . فعلــى سـبيل المثـال ، يـدل المؤشـر بنسـبة ٥٠ بالمائـة علـى 
امكانية التمويل لمدة ١٢ شهر أو مؤشر بنسبة ٢٥ بالمائة الى امكانية التمويل لمدة ســتة أشـهر . ويعـرض 
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الجدول ٢ (أنظر الصفحة ٩) صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة لكل اتحـاد وفقـا لذلـك 
المنهج . 

 
ــة فـي فـترة السـنتين ١٩٨٦  وآما يتبين من الجدول ٢ ، ارتفع مؤشر نسبة النفقات من ١٧ بالمائ -٢٣
و١٩٨٧ الى ٤٩ بالمائة في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ لالتحادات الممولــة مـن االشـتراآات . وتدهـور 
المؤشر خالل السنوات األخـيرة التحـادي معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومدريـد فـانخفض فـي اتحـاد 
ــي فـترة السـنتين ١٩٨٨ و١٩٨٩ الـى سـتة بالمائـة فـي فـترة السـنتين  المعاهدة المذآورة من ٧٣ بالمائة ف
ــها آـل  ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وقد لوحظ أن تلك النتائج ال تعبر بالضرورة عن المخاطر المالية التي يتعرض ل

اتحاد بل اآلثار المترتبة على السياسة المتبعة إزاء الفائض والعجز . 
 

ومن المقترح تحديد مؤشر نسبة النفقات لكل اتحاد بحيث يعبر عن الشواغل المتعلقـة بالمخـاطر  -٢٤
ــوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة  واألموال النقدية . ومن المقترح أيضا تحديد حجم صناديق األم
("الصناديق") لكل اتحاد بتطبيق مؤشر نســبة النفقـات علـى النفقـات المقـدرة لفـترة السـنتين المعنيـة وفقـا 

للمعادلة التالية : 
 

حجم الصناديق = النفقات المقدرة لفترة السنتين X مؤشر نسبة النفقات . 
 

وباالستناد الى النفقات المقدرة لفترة السنتين بدال من نفقات فترة السنتين السابقة ، يتيسـر الربـط  -٢٥
بين حجم الصناديق والبرنامج والميزانية المقترحين . ويضمن ذلــك بـدوره أن يعـبر حجـم الصنـاديق عـن 

التغيرات الفعلية والشواغل المتعلقة بالمخاطر واألموال النقدية . 
 

وترد أدناه تفاصيل عن التنظيم المقترح - بما فيه مؤشر نسبة النفقات الذي يستند اليه فـي تحديـد  -٢٦
حجم الصناديق - لالتحادات الممولة من االشتراآات واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات واتحاد مدريــد 
واتحاد الهاي . ويرد ملخص باالقتراحات في الجدول ٣ (أنظر الصفحة ١٠) ومقارنة بينها وبين التنظيـم 
الحالي لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وآما هو مبين ، من المقترح خفض مؤشــر نسـبة النفقـات مـن ٤٩ 
بالمائة الى ٢٠ بالمائة لالتحادات الممولة من االشتراآات ومن ٤٨ بالمائة الى ٢٥ بالمائة التحاد مدريــد . 
ويرتبط الخفض فــي صنـدوق األمـوال االحتياطيـة لالتحـادات الممولـة مـن االشـتراآات بانشـاء صنـدوق 
احتياطي لالشتراآات المتــأخرة تبلـغ قيمتـه ٠٠٠ ٣٩٠ ١٠ فرنـك سويسـري . ومـن المقـترح أيضـا رفـع 
مؤشر نسبة النفقات من ٦ بالمائة الى ١٥ بالمائة التحاد معاهدة التعاون بشأن الــبراءات ومـن ١٤ بالمائـة 
الى ١٥ بالمائة التحاد الهاي . وليس من المقترح ادخال أي تغيير في صندوق نهاية الخدمـة اذ أن حجمـه 
الحالي يعتبر مالئما وآلية تنظيم األمــوال االحتياطيـة فيـه مرنـة بـالقدر الكـافي للتعـامل مـع التغـيرات فـي 
المستقبل . ونتيجة لذلك ، يزيد مجموع صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األمـوال العاملـة للويبـو مـن 
٠٠٠ ٨٠٦ ٧٧ الى ٠٠٠ ٣١٢ ٨١ فرنك سويسري مما يمثل ارتفاعا في مؤشر نسبة النفقات من ١٩ الى 
٢٠ بالمائة باالضافة الى انشـاء صنـدوق احتيـاطي جديـد لالشـتراآات المتـأخرة لالتحـادات الممولـة مـن 

االشتراآات . 
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الجدول ٢ 
صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة لكل اتحاد والصندوق االحتياطي لنهاية الخدمة 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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ــر نسـبة النفقـات وأن يبقـى  ومن المقترح أن توافق الدول األعضاء في االتحاد المعني على مؤش -٢٧
على مستواه ما لم تتخذ الدول األعضاء المعنيـة قـرارا بتعديلـه . وبينمـا يظـل مؤشـر نسـبة النفقـات علـى 
ــة ورؤوس األمـوال العاملـة لكـل اتحـاد وفقـا لتغـير حجـم  مستواه ، يعدل حجم صناديق األموال االحتياطي
ــترح عـرض هـذه المسـألة آجـزء مـن البرنـامج والميزانيـة  النفقات المقدرة بين فترات السنتين . ومن المق
ــي حيـن يحتـاج ادخـال أيـة زيـادة علـى حجـم صنـاديق األمـوال االحتياطيـة  المقترحين لفترة السنتين . وف
ورؤوس األموال العاملة أو سد النقص فيها الى تمويل ، يؤدي تقليص حجمها الى تحريـر بعـض المـوارد 
ويوضع في اقتراح ميزانية متوازنة . وترد تفاصيل هذه اآللية في الجزء دال (سياسة المنظمة بشأن فائض 

الميزانية) . 
 

ويطبق مفهوم صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة مــع االسـتمرار فـي الفصـل  -٢٨
ــى التنظيـم الحـالي  بين األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة آما ورد أعاله . باالضافة الى ذلك يبق
لرؤوس األموال العاملة بال تغيير . وبصورة خاصة ، فان المبالغ المقتطعة من اشتراآات الدول األعضاء 
التي تمول صناديق رؤوس األموال العاملة سيستمر االئتمان عليها في الويبو من أجل الدول األعضاء فــي 
االتحادات المعنية . وتدخل التسويات على صناديق األموال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة بتغيـير 
حجم األموال االحتياطية فقط آما هو مبين في الجدول ٣ . ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الــى تبسـيط تطبيـق 
اآللية الجديدة . فان ادخال التسويات على صناديق رؤوس األموال العاملة على أساس فترة سنتين قد يكون 

عسيرا ويعود بفائدة محدودة . 
 

الجدول ٣ 
السياسة الحالية والسياسة الجديدة بشأن صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة لكل اتحاد 

وصندوق نهاية الخدمة 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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وتعتبر اآللية المقترحة لتسوية صنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة مناسـبة  -٢٩
لمنظمة مثل الويبو تتسم بالدينامية وتشابك قضاياها . فهي تواآب التغيرات المؤسســية التـي تتسـم بتقلبـات 
آبيرة بين آل فترة سنتين والتي تليها ومن اتحاد الى آخر . وتحتفـظ آليـة التسـوية ببسـاطتها وتضمـن فـي 
الوقت ذاته الحفاظ على مستويات مناســبة مـن االحتياطيـات - ال تكـون مفرطـة أو غـير آافيـة - للتحسـب 
لمتغيرات المخاطر التي قد تتعرض لها المنظمة والمتطلبات من األموال النقدية . ويتيح ادراج آلية التسوية 
في الميزانية الشفافية الكاملة أمام الدول األعضاء . ومن الموصى به تطبيق بعض التعديالت اعتبــارا مـن 
األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٢ آما ورد ذلك في الجــزء هـاء . وفـي اطـار اتحـادي معـاهدة التعـاون 
ــه ادخـال التغيـيرات المقترحـة فـي صنـاديق األمـوال االحتياطيـة  بشأن البراءات ومدريد ، من الموصى ب
ــع خفـض مسـتوى الصنـدوق االحتيـاطي الخـاص بالمبـاني  ورؤوس األموال العاملة تدريجيا وبالموازاة م
ــة مـن االشـتراآات واتحـاد  االضافية والحوسبة . وفيما يلي تفاصيل عن التنظيم المقترح لالتحادات الممول

معاهدة التعاون بشأن البراءات واتحاد مدريد واتحاد الهاي . 
 

االتحادات الممولة من االشتراآات 
 

ـــة ورؤوس األمــوال العاملــة ٠٠٠ ٩٥١ ١٨ فرنــك  بلـغ مجمـوع صنـاديق األمـوال االحتياطي -٣٠
ــترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ وآـان هـذا نفـس حجمـها تقريبـا منـذ نهايـة سـنة ١٩٩٧ . ومـع  سويسري لف
انخفاض ميزانية االتحادات الممولة من االشتراآات في السنوات األخيرة ، ارتفع مؤشر نسبة النفقات مــن 
١٧ بالمائة في فترة السنتين ١٩٨٦ و١٩٨٧ الى ٤٩ بالمائة في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . وهذا يشير 
ــة ورؤوس األمـوال العاملـة حيـث يـوازي حجمـها الحـالي  الى زيادة نسبية في صناديق األموال االحتياطي

نفقات التشغيل لمدة سنة تقريبا . 
 

ويتكون مجموع صناديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة البـالغ ٠٠٠ ٩٥١ ١٨  -٣١
فرنـك سويسـري مـن أمـوال احتياطيـة مقدارهـا ٠٠٠ ٨٦٩ ١٤ فرنـك سويسـري ورؤوس أمـوال عاملــة 
ــأخرة البالغــة قيمتـها ٠٠٠ ٢٨٣  مقـدارها ٠٠٠ ٠٨٢ ٤ فرنك سـويسري . وهذا يقـارب االشتـراآات المت
ــغ االشـتراآات المتـأخرة الـى حجـم  ١٤ فرنك سويسري في ٣١ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . ويصل مبل
الصناديق االحتياطية بالكــامل وال يتبقـى منـها سـوى ٠٠٠ ٥٨٦ فرنـك سويسـري . ولكـن مشـكلة تراآـم 
االشتراآات المتأخرة باتت في عداد الماضي . فمن بين مجمــوع االشـتراآات المتـأخرة البـالغ ٠٠٠ ٢٨٣ 
ــات  ١٤ هناك ٠٠٠ ٣٩٠ ١٠ فرنك سويسري تراآمت قبل بدء تطبيق النظام أحادي االشتراآات وأربع فئ
جديدة من االشتراآات . فاعتبارا من ذلك الوقت ، تدفع الدول األعضاء اشـتراآاتها بانتظـام . ومنـذ األول 
من يناير/آانون الثاني ١٩٩٤ ، بلغت االشتراآات المتأخرة  ٠٠٠ ٩٠٠ ٣ فرنك سويسري . ونتيجة لذلك 
، أصبح باالمكان تقدير االيرادات وأصبحت االشتراآات المتأخرة منذ سنة ١٩٩٤ تــوازي ١ر١٠ بالمائـة 

من النفقات المقدرة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 
 

ــره عـن فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ علـى  وقد علق مراجع حسابات الويبو الخارجي في تقري -٣٢
تنظيم األموال االحتياطية المتبع حاليا لالتحادات الممولة مــن االشـتراآات . والحـظ أن صنـاديق األمـوال 
االحتياطية الحالية تستعمل لتغطية االشتراآات المتأخرة الماضية بدال من المخاطر المالية فـي المسـتقبل . 
وللفصل بين هاتين المسألتين أوصـى المراجـع الخـارجي بانشـاء صنـدوق احتيـاطي منفصـل عـن تنظيـم 
األموال االحتياطية لتغطية آل االشتراآات المتأخرة أو جزء منها ، على أن يخفــض حجـم هـذا الصنـدوق 
وفقا لالشتراآات المتأخرة التي يتلقاها . ومن شأن هــذا التنظيـم أن يكفـل الشـفافية الماليـة ويسـمح بخفـض 
ــام أحـادي  حجم االحتياطيات بقدر مالئم يعبر عن المخاطر الحالية المتعلقة بااليرادات بعد بدء تطبيق النظ

االشتراآات في سنة ١٩٩٤ . 
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ــه ٠٠٠  وتبعا لتوصية المراجع الخارجي ، يقتـرح المدير العام انشاء صندوق احتياطي تبلغ قيمت -٣٣
٣٩٠ ١٠ فرنك سويسري لتغطية االشــتراآات المتـأخرة قبـل سـنة ١٩٩٤ . ويسـتمر تغطيـة االشـتراآات 
المتأخرة منذ سنة ١٩٩٤ والبالغة  ٠٠٠ ٩٠٠ ٣ فرنك سويسري عن طريق تنظيــم األمـوال االحتياطيـة . 
ونظرا الى نمط دفع االشتراآات والمتطلبات من األموال النقدية ، من المقترح تخصيص مبلغ من األموال 
ــى االشـتراآات المتـأخرة المتراآمـة منـذ  االحتياطية يزيد بمقدار خمسة أو ستة ماليين فرنك سويسري عل
سنة ١٩٩٤ والبالغة ٠٠٠ ٩٠٠ ٣ فرنك سويسري . ونتيجة لهذا االجراء ، ينخفض مؤشــر نسـبة النفقـات 
ــة ورؤوس األمـوال العــاملة لفـترة السـنتين  من ٤٩ الى ٢٠ بالمائة ويقل حجم صناديق األموال االحتياطي
٢٠٠٠ و٢٠٠١ من ٠٠٠ ٩٥١ ١٨ فرنك سويسري الى ٠٠٠ ٧٢٢ ٧ فرنك سويســري . واجمـاال يصـل 
ــاديق  مبلغ التنظيم الجديد الى ٠٠٠ ١١٢ ١٨ فرنك سويسري منها ٠٠٠  ٧٢٢ ٧ فرنك سويسري من صن
األموال االحـتياطية ورؤوس األموال العـاملة و٠٠٠ ٣٩٠ ١٠ فرنك سويسري من الصندوق االحتيــاطي 
ــك سويسـري مقارنـة بـالتنظيم الحـالي يحتسـب فـي  الجديد . ويعبر ذلك عن خفض بمقدار ٠٠٠ ٨٣٩ فرن

عملية وضع الميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ آما هو مبين في الجزء دال أدناه . 
 

وآجزء من اقتراح تعديل النظام الحالي ، مــن الموصـى بـه تصحيـح التنـاقض القـائم فـي تنظيـم  -٣٤
رؤوس األموال العاملة الحالي . فبعد بدء تطبيق النظام أحادي االشتراآات ، أصبح لالتحادات الممولة من 
ــا) ميزانيـة واحـدة فقـط منـذ  االشتراآات (باريس وبرن والتصنيف الدولي للبراءات ونيس ولوآارنو وفيين
سنتي ١٩٩٦ و١٩٩٧ . ونتيجة لذلك ، تعرض االيرادات والنفقات والعجز والفائض معا وليس لكل اتحــاد 
على حدة آما آان الحال سابقا . وبينما تعــرض صنـاديق األمـوال االحتياطيـة بصـورة متحـدة منـذ سـنتي 
١٩٩٦ و١٩٩٧ ، ال تزال صنــاديق رؤوس االمـوال العاملـة تعـرض منفصلـة فـي تقريـر االدارة الماليـة 
للويبو . ومن المقترح تصحيح هذا التناقض بضم آل صناديق رؤوس األموال العاملة لالتحـادات الممولـة 
من االشتراآات في عرض موحد في تقرير االدارة الماليــة . وتبقـى رؤوس األمـوال العاملـة ملكـا للبلـدان 

التي أودعتها . 
 

اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 

ــة  فـي ٣١ ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٩ ، بلغـت القيمـة االجماليـة لصنـاديق األمـوال االحتياطي -٣٥
ــذ نهايـة سـنة ١٩٩٣ . ومـع  ورؤوس األموال العاملة ٠٠٠ ٧٦٨ ١٨ فرنك سويسري وهو نفس الحجم من
الزيادة الهائلة المسجلة في ميزانية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات خالل السنوات األخيرة ، انخفــض 
مؤشر نسبة النفقات من ٧٣ بالمائة في فترة السنتين ١٩٨٨ و١٩٨٩ الى ٦ بالمائة فقط فـي فـترة السـنتين 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، ويوازي حجمها الحالي ما يلزم لتمويل التشغيل لمدة شهر ونصف الشهر تقريبا . ومنـذ 
فترة السنتين ١٩٩٠ و١٩٩١ ، آان الفائض المحقق في اتحاد معاهدة التعاون بشأن الــبراءات البـالغ قـدره 
٠٠٠ ٠٦٠ ٢٦٥ فرنك سويسري يحول الى الصندوق االحتياطي الخــاص بالمبـاني االضافيـة والحوسـبة 
ــة لذلـك ، تدهـور مسـتوى الحمايـة التـي توفرهـا صنـاديق األمـوال االحتياطيـة  آما هو مبين أدناه . ونتيج

ورؤوس األموال العاملة آثيرا خالل السنوات األخيرة . 
 

ويتعرض اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات لمخاطر جمة ترتبط بااليرادات أي التقلبات التي  -٣٦
ال يمكن توقعها في ايـرادات الرسـوم مقارنـة بـالتقديرات األوليـة . آمـا أن معـدالت الزيـادة فـي الطلبـات 
المودعة بموجب معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات تراوحـت بيـن ٣ر١٠ و١ر٢٣ بالمائـة سـنويا بيـن سـنة 
١٩٩٢ وسنة ١٩٩٩ . ويتوقف حجم النشاط على القرار الشخصي لكل مودع بطلب حماية دوليـة للـبراءة 
ويتعلق هذا القرار بعدة عوامل منها األوضاع االقتصاديــة العالميـة التـي يصعـب التكـهن بـها . وتتعـرض 
ــها تسـدد  ايرادات الرسوم التحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات أيضا لمخاطر تقلبات أسعار الصرف اذ أن
بعدة عمالت وتستغرق عملية تسوية الرسوم وفقا لحرآة أسعار الصــرف بعـض الوقـت . وباالضافـة الـى 
ذلك ، يتعين أن تغطي األموال االحتياطية للويبو تكاليف معالجة الطلبات المودعة بموجب معاهدة التعاون 
ــد أقصـى وحفـظ ملـف آـل طلـب مـن  بشأن البراءات خالل فترة تمتد الى ٣٠ شهرا بعد تاريخ االيداع آح
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الطلبات الدولية لمدة ٣٠ سنة على األقل . وفيما يخـص األمـوال النقديـة ، ترتبـط مواعيـد تسـديد الرسـوم 
المستحقة بأنشطة المكتب الدولي ، اذ يتلقى المكتب الدولي الرسوم المحصلة بموجب معاهدة التعاون بشأن 

البراءات خالل المراحل األولى من عملية فحص الطلب الدولي . 
 

ــد حجـم مالئـم لصنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة  ويبدو من الصعب تحدي -٣٧
التحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات . ومع ذلك ، يمكــن االدالء ببعـض المالحظـات . اذ لـم يطـرح هـذا 
التقلب في عدد الطلبات المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن الـبراءات مشـكلة معينـة فـي المـاضي ألن 
ــد مرحلـة االفتتـاح األولـى . ونتيجـة لذلـك ، حققـت  االيرادات الفعلية فاقت باستمرار االيرادات المقدرة بع
ــة حـاالت انتفـاع فعلـي بـاألموال االحتياطيـة  معاهدة التعاون بشأن البراءات فائضا آبيرا ولم تكن هناك أي
ــل  الموجودة . وتحقق ذلك بصورة أساسية نتيجة نجاح معاهدة التعاون بشأن البراءات الذي لم يسبق له مثي
والذي لم تتوقعه الدول األعضاء أو األمانة . ولم يظهر هذا النجاح في زيادة الميزانية فحسب بل أدى أيضا 
ــنة ١٩٩٧ . وبنـاء علـى هـذه الخـبرة ، يمكـن  الى خفض آبير في الرسوم المسددة بموجب المعاهدة منذ س
ــبراءات . ونظـرا الـى أن ميزانيـة االتحـاد توضـع  اليوم تحسين التخطيط في اتحاد معاهدة التعاون بشأن ال
بالموازنة بين النفقات والموارد المقدرة مسبقا ، قـد يـؤدي تقلـب معـدل الطلبـات بالمقارنـة مـع التقديـرات 
األولية الى عجز مفاجئ . ويتعين تكييف صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة السـتيعاب 

هذه التقلبات . 
 

وعلى سبيل المثال ، يقدر البرنامج والميزانية المعتمدان لفــترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ حـدوث  -٣٨
ــبراءات بمقـدار ٢٢ بالمائـة أي مـن ٠٠٠  زيادة في عدد الطلبات المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن ال
١٤١ الى ٠٠٠ ١٧٢ طلب بالمقارنة مع فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وتوازي هذه الزيـادة ٠٠٠ ٥٠٠ 
٦٧ فرنك سويسري من االيرادات لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . فاذا حدث أن الزيادة المرتقبــة لـم تتعـد 
١٦ بالمائة بالمقارنة مع نسبة ٢٢ بالمائة المتوقعة ، سيتكبد االتحاد خسـارة قدرهـا ٠٠٠ ٤٠٩ ١٨ فرنـك 
سويسري أي ما يوازي قيمة صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة البالغة  ٠٠٠ ٤٠٩ ١٨ 
ــات المتعلقـة  فرنك سويسري . وعلى الرغم من أن انخفاض النشاط يؤدي الى خفض النفقات وفقا للممارس
بالميزانية التي وافقت عليها الدول األعضاء قد يتعرض اتحاد معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات الـى خطـر 

اإلعسار في حالة حدوث انخفاض آبير مفاجئ في االيرادات . 
 

ــوال العاملـة خـالل  ويبدو تدهور مؤشر نسبة النفقات لصناديق األموال االحتياطية ورؤوس األم -٣٩
السنوات األخيرة متعارضا مع االدارة المالية الرشيدة . وبناء علــى هـذا التقييـم ، مـن الموصـى بـه تحديـد 
مؤشر نسبة النفقات بمقدار ١٥ بالمائة مما يغطي ثالثة أشهر ونصف الشهر تقريبا مــن التشـغيل . ويـؤدي 
هذا القرار الى زيادة صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة مــن ٠٠٠ ٧٦٨ ١٨ الـى ٠٠٠ 
٧٩٦ ٤٥ فرنك سويسري . وتمول هذه الزيادة في اطار الميزانية آما هو مبين في الجزء دال أدناه وتطبق 
على عدد من فترات السنتين وبالموازاة مع انخفاض الصندوق االحتياطي الخاص آما يرد وصف ذلك في 

الجزء هاء أدناه . 
 

اتحاد مدريد 
 

ـــة ورؤوس األمــوال العاملــة ٠٠٠ ٠٢٦ ٢٦ فرنــك  بلـغ مجمـوع صنـاديق األمـوال االحتياطي -٤٠
ــي ٣١ ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٩ وآـان هـذا هـو حجمـها تقريبـا منـذ نهايـة سـنة ١٩٩١ .  سويسري ف
ــبة النفقـات مـن  وبالزيادة المحققة في ميزانية اتحاد مدريد على مدى السنوات األخيرة ، انخفض مؤشر نس
ــترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ويغطـي  ١٠١ بالمائة في فترة السنتين ١٩٨٨ و١٩٨٩ الى ٤٨ بالمائة في ف
ــذ فـترة السـنتين  مستوى المؤشر الحالي ما يلزم لتمويل التشغيل لمدة ١١ شهرا ونصف الشهر تقريبا . ومن
١٩٩٠ و١٩٩١ ، تـم تقييـد العجـز البـالغ قـدره ٠٠٠ ١٥١ ٢ فرنـك سويسـري علـى حســـاب الصنــدوق 
االحتياطي . وآما قررت جمعية اتحاد مدريد وبموجب المادة ٨(٤) من اتفاق مدريـد ، يـوزع ٤٠ بالمائـة 
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مـن الفـائض علـى الـدول األعضـاء وتضـاف النسـبة المتبقيـة البالغـة ٦٠ بالمائـة الـى حسـاب الصنـــدوق 
االحتياطي الخاص منذ ســنتي ١٩٩٠ و١٩٩١ . وبموجـب هـذا التنظيـم ومنـذ سـنة ١٩٨٩ ، تلقـت الـدول 
األعضـاء ٠٠٠ ٩٥٧ ٧ فـرنك سـويسري وتــلقى الصنـدوق االحــتياطي الخـاص ٠٠٠ ٩٣٨ ١١ فرنـك 

سويسري . 
 

ونظرا الى قلة تقلب عدد طلبات التسجيل والتجديد ، تعتبر المخاطر المرتبطة بااليرادات التحاد  -٤١
مدريد قليلة بالمقارنة مع اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات . وقد تراوح معدل الزيادة في التسجيل بيـن 
انخفاض بنسبة ٨ر١ بالمائة وزيادة بنسبة ٨ر٧ بالمائة سنويا بين سنتي ١٩٩٢ و١٩٩٩ . وترتبط أنشــطة 
اتحاد مدريد مثلها في ذلك مثل اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات باألوضــاع االقتصاديـة العالميـة التـي 
يصعب التكهن بها وان آانت درجة التقلب تقل عنها آثيرا . ونتيجة لذلك ، آانت توقعات االيرادات جديرة 
بالثقة الى حد بعيد ونتج عنها فائض وعجز طفيفين . ومن المتوقع أن تطرأ تغيرات آبيرة خالل السـنوات 
القادمة وزيادة آبيرة في معدل طلبات التسجيل نظرا الــى انضمـام اليابـان مؤخـرا الـى بروتوآـول مدريـد 
ــدة األمريكيـة اليـه . ومـع تقليـص فـترة سـريان التسـجيل الدولـي للعالمـات  وتوقع انضمام الواليات المتح
والتجديد من ٢٠ سنة الى ١٠ سنوات اعتبارا من سنة ١٩٩٦ ، من المتوقع تحقيق زيـادة آبـيرة فـي عـدد 
طلبات التجديد بحلول سنة ٢٠٠٦ عندما تصبح فترة سريان التسجيل البالغة ١٠ سنوات مستحقة التجديد . 
ــوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال  وباالضافة الى تغطية أي عجز قد يطرأ ، يتعين أن تسمح صناديق األم
العاملة التحاد مدريد بالحفاظ على التسجيالت الدولية لمدة عشر سنوات علما بأن الرسـوم ال تدفـع اال فـي 
بداية تلك المدة . وفيما يتعلق بالسيولة ، يدفع مودعو الطلبات رسوم التسجيل أو التجديد للمكتب الدولي قبل 
أن يسري التسجيل أو التجديد . وباالضافة الى ذلــك ، هنـاك األمـوال الالزمـة لتوفـير سـيولة مـن الرسـوم 
التكميلية واالضافية التي يحصلها المكتب الدولي قبل توزيعها على الـدول األعضـاء . وتضـاف الـى هـذه 
السيولة الرسوم واالشتراآات المدفوعة مقدما عن المنشورات الدورية للويبو . وقد تم االنتفــاع بـالصندوق 
االحتياطي التحاد مدريد في تمويل بعض المشروعات المحــددة مثـل نظـام التخزيـن الضوئـي للمعلومـات 

 . (ROMARIN) وتطوير أقراص نظام مدريد المدمجة (MINOS) المتعلقة بالعالمات
 

وعلى الرغم من تدهور مؤشـر نسـبة النفقـات لصنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال  -٤٢
ــم ، مـن الموصـى  العاملة خالل السنوات األخيرة ، فال يزال عاليا أآثر من الالزم . واستنادا الى ذلك التقيي
به تحديد مؤشر نسبة النفقات بمقدار ٢٥ بالمائة مما يغطي التشغيل لمدة ستة أشهر . وفي حال تطبيق ذلك 
القرار على فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، فانه سينطوي على انخفاض في صناديق األمـوال االحتياطيـة 
ورؤوس األموال العاملة من ٠٠٠ ٠٢٦ ٢٦ فرنك سويسري الى ٠٠٠ ٦٥٧ ١٣ فرنك سويســري . ومـن 
ــي الجـزء  المقترح التحاد مدريد ، آما يرد توضيح ذلك بالنسبة الى اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات ف
هاء ، تطبيق قرار خفض المؤشر على مدة تتكون من عدة فترات ســنتين . وفـي هـذا الصـدد ، يكـون مـن 
ــة عمـل اضافيـة فـي نظـام مدريـد  األفضل تقدير النفقات األولية في حال تقرر استعمال اللغة االسبانية آلغ

ومتى تقرر ذلك . 
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اتحاد الهاي 
 

بلغت القيمة االجمالية لصناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة ٠٠٠ ٣٥٦ ١ فرنك  -٤٣
سويسري في ٣١ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ ، وآانت هذه هي قيمتها تقريبا منذ نهاية سنة ١٩٨٩ . ومع 
ــترة  زيادة ميزانية اتحاد الهاي خالل السنوات األخيرة ، انخفض مؤشر نسبة  النفقات من ٣٦ بالمائة في ف
السنتين ١٩٨٨ و١٩٨٩ الى ١٤ بالمائة في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ويكفي مستوى المؤشر الحالي 
لتغطية التشغيل لثالثة أشهر ونصف الشهر تقريبا . ومنذ سنتي ١٩٩٠ و١٩٩١ تم تحويل الفائض المحقق 
في اتحاد الهاي البالغ ٠٠٠ ٩١٠ ٣ فرنك سويسري الى الصندوق االحتياطي الخاص بالمباني االضافيـة 

والحوسبة آما هو موضح أدناه . 
 

وتعتبر المخاطر المرتبطة بااليرادات التحاد الهاي مشابهة لتلك التي يتعرض لها اتحاد مدريد .  -٤٤
وبصورة خاصة ، تراوح معدل الزيادة في التســجيالت والتجديـد بموجـب اتفـاق الهـاي بيـن ١ر٣ و٦ر٩ 
بالمائة سنويا بين سنتي ١٩٩٢ و ١٩٩٩ . ونظــرا الـى ضيـق حـدود التقلـب ، آـانت تقديـرات االيـرادات 
والتجديدات جديرة بالثقة ولم تؤد سوى الى فائض وعجز ضئيليـن . وتمتـد فـترة سـريان تسـجيل الرسـوم 
والنماذج الصناعية بموجب اتفاق الهاي وتجديده خمس سنوات بينما تدفع الرسوم فــي بدايـة الفـترة فقـط . 
ويتعين توافر األموال االحتياطية للحفاظ على السجل الدولي في اطار نظام الهاي لمدة خمس ســنوات فـي 
حال حدوث تدهور في عدد ايداعات الرسوم والنماذج الصناعية بموجب النظام . ووضع السيولة في اتحاد 
الهاي مشابه لوضعه في اتحاد مدريد . اذ يدفع مودع الطلب رسوم التسجيل أو التجديد للمكتب الدولي قبل 
سريان التسجيل أو التجديد . وللويبو أموال نقدية أيضا من رسوم الدول التي يحصلها المكتب الدولـي قبـل 

توزيعها على الدول األعضاء . 
 

ــم ، يعتـبر حجـم صنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة  واستنادا الى ذلك التقيي -٤٥
الحالي مالئما ويتعين تحديد مؤشر نسبة النفقات المقترحة بنسبة ١٥ بالمائة . ويــؤدي تطبيـق ذلـك القـرار 
الى زيادة في حجم صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة قدرها ٠٠٠ ٧٦ فرنك سويسري 
ــي اطـار الميزانيـة لفـترة  أي من ٠٠٠ ٣٥٦ ١ فرنك سويسري الى ٠٠٠ ٤٣٢ ١ فرنك سويسري تمول ف

السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ آما هو موضح في الجزء دال أدناه . 
 

الصندوق االحتياطي لنهاية الخدمة 
 

بلـغ حجـــم الصنــدوق االحتيــاطي لنهايــة الخدمــة ٠٠٠ ٧٠٥ ١٢ فرنــك سويســري فــي ٣١  -٤٦
ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . وقد تم وضعه مع ميزانية فترة السنتين ١٩٨٤ و١٩٨٥ . ويغطي الصندوق 
ــن  تكاليف الموظفين الذي يتم تسريحهم أو تنتهي خدمتهم خاصة ان آانت هناك حاجة لخفض عدد الموظفي
نتيجة النخفاض مفاجئ مثال في األنشطة في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات أو نظام مدريد أو نظــام 

الهاي . 
 

ــاطي لنهايـة الخدمـة عـن أي صنـدوق احتيـاطي آخـر ، ففيـه ايـرادات  ويختلف الصندوق االحتي -٤٧
ــدوق  جارية (نسبة من اجمالي تكلفة الموظفين) ونفقات جارية (عند انتهاء خدمة الموظفين) . ويكون الصن
بقيد ٦ بالمائة من اجمالي تكلفة الموظفين عن آل الموظفين المعينيــن منـذ األول مـن ينـاير/آـانون الثـاني 
ــدار سـتة بالمائـة  ١٩٨٤ .  وفي فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، تم حساب تدفق األموال الى الصندوق بمق
من اجمالي تكلفة الموظفين (أو ٠٠٠ ٩٥٧ ٧ فرنك سويسري) . وبلغت تكلفة نهايــة الخدمـة الفعليـة لتلـك 
ــتراآم ٥ر١ بالمائـة  المدة ٠٠٠ ٨٤٠ ٨ فرنك سويسري . ولفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، سيبلغ معدل ال
ــض مـن اقامـة التـوازن بيـن المبـالغ  من اجمالي تكلفة الموظفين ، من المتوقع أن يمكن ذلك المعدل المنخف
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التي قيدت لحساب الصندوق االحتياطي لنهاية الخدمة والمدفوعات التي تمت منه . وال يقــترح هنـا ادخـال 
أي تعديل على التنظيم الحالي للصندوق االحتياطي لنهاية الخدمة . 

 
ـــى  ان لجنــة البرنــامج والميزانيــة مدعــوة ال -٤٨
ــاديق  التعبـير عـن آرائـها بشـأن السياسـة المقترحـة لصن

األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة . 
 

وان الجمعية العامة للويبـو أو جمعيـة االتحـاد  -٤٩
المعني ، حسب الحالة ، مدعوة الى ما يلي : 

 
"١"  تحديد الحجم االجمالي لصناديق األموال 
االحتياطية ورؤوس األموال العاملة آنســبة مـن النفقـات 
المقدرة لفترة ســنتين (مؤشـر نسـبة النفقـات) لالتحـادات 
الممولة من االشــتراآات واتحـاد معـاهدة التعـاون بشـأن 

البراءات واتحاد مدريد واتحاد الهاي ؛ 
 

"٢"  وتســـوية حجـــم صنـــــاديق األمــــوال 
ــة وفقـا لمؤشـر نسـبة  االحتياطية ورؤوس األموال العامل
ـــوال  النفقـات الموافـق عليـه بتعديـل حجـم صنـاديق األم
االحتياطيـة فقـط مـع الحفـاظ علـى تنظيـم حجـــم رؤوس 

األموال العاملة وملكيتها ؛ 
 

ـــبة  "٣"  والموافقــة علــى تحديــد مؤشــر نس
النفقــات بنســبة ٢٠ بالمائــة لالتحــادات الممولــة مــــن 
االشتراآات و١٥ بالمائة التحــاد معـاهدة التعـاون بشـأن 
ــاد  البراءات و٢٥ بالمائة التحاد مدريد و١٥ بالمائة التح

الهاي ؛ 
 

"٤"  والموافقة على حجم األموال االحتياطيــة 
لكل اتحاد في اطار البرنامج والميزانية المقترحين للفترة 
ــوال  المالية المعنية الذي يعرض آجزء من صناديق األم

االحتياطية ورؤوس األموال العاملة ؛ 
 

"٥"  والموافقة على انشاء صندوق لالتحادات 
ــة االشـتراآات المتراآمـة  الممولة من االشتراآات لتغطي
قبل سنة ١٩٩٤ والبالغ مجموعها ٠٠٠ ٣٩٠ ١٠ فرنك 

سويسري ؛ 
 

"٦"  والموافقـة علـى ضـــم صنــاديق رؤوس 
ــن االشـتراآات فـي  األموال العاملة لالتحادات الممولة م

عرض موحد في تقرير االدارة المالية . 
 
 
 

دال ـ سياسة المنظمة بشأن فائض الميزانية 
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يعتمد نظام ميزانية الويبو على مبدأ اقامة التوازن بين الموارد المتاحــة المقـدرة مسـبقا والنفقـات  -٥٠
ــترة سـنتين الحقـة . وفـي الواقـع ، ال  المقدرة مسبقا . وعلى هذا األساس ، ال يخطط أو يقدر ألي فائض لف
يمكن تحقيق توازن آامل . وستظهر فروق عند المقارنة مع النتـائج الفعليـة . وقـد تـأتي تلـك الفـروق فـي 

صورة فائض أو عجز غير متوقع . 
 

ــك  ومنـذ فـترة السـنتين ١٩٩٠ و١٩٩١ ، تـم تحقيـق فـائض صـافي قـدره ٠٠٠ ٨٤٢ ٢٩٥ فرن -٥١
سويسري وهو رصيد فائض قدره  ٠٠٠ ٩٩٧ ٢٩٧ فرنك سويســري وعجـز قـدره  ٠٠٠ ١٥٥ ٢ فرنـك 
سويسري . ووفقا  للمادة ٨ مــن نظـام الويبـو المـالي ، يغطـى العجـز مـن الصنـاديق االحتياطيـة لمختلـف 
ــن  االتحادات ويحول الفائض الى تلك الصناديق . وهكذا ، تلقت الصناديق االحتياطية لالتحادات الممولة م
االشتراآات واتحاد لشبونة ما مجموعه ٠٠٠ ١٢٨ ٩ فرنك سويسري . وتم تحويل الفوائض التــي حققتـها 
اتحـادات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومدريـد والهـاي ـ ٠٠٠ ٩٠٨ ٢٨٠ فرنـك سويســـري ـ الــى 
ــا أقرتـه الـدول األعضـاء . وقبـل طـرح  الصندوق االحتياطي الخاص بالمباني االضافية والحوسبة وفقا لم
سياسة جديدة بشأن االنتفاع بالفوائض غير المتوقعـة ، يـرد فيمـا يلـي وصـف التنظيـم الحـالي بشـأن ذلـك 

الصندوق . 
 

التنظيم الحالي  
للصندوق االحتياطي الخاص بالمباني االضافية والحوسبة 

 
ــاني االضافيـة والحوسـبة سـنة ١٩٨٩  أنشأت جمعيات الويبو الصندوق االحتياطي الخاص بالمب -٥٢
من أجل  تكوين صندوق احتياطي خاص بالمباني االضافية التي تحتاج اليها المنظمة لتوفير أماآن العمـل 
من أجل استيعاب الزيادة فــي عـدد الموظفيـن والمعـدات الالزمـة لمواجهـة الزيـادة المسـتمرة فـي أنشـطة 

اتحادات التسجيل واالستثمارات الالزمة لحوسبة اجراءات التسجيل في االتحادات المعنية بها . 
 

ــغ قدرهـا ٠٠٠  ومنذ فترة السنتين ١٩٩٠ و١٩٩١ ، تلقى الصندوق االحتياطي الخاص أمواال بل -٥٣
ــك سويسـري تـأتي مـن اتحـاد معـاهدة التعـاون  ٨١٩ ٣١٣ فرنك سويسري ، ومنها ٠٠٠ ٩٠٨ ٢٨٠ فرن
ــري)  بشـأن الـبراءات (٠٠٠ ٠٦٠ ٢٦٥ فرنـك سويسـري) واتحـاد مدريـد (٠٠٠ ٩٣٨ ١١ فرنـك سويس
واتحاد الهاي (٠٠٠ ٩١٠ ٣ فرنك سويسري) باالضافة الى ٠٠٠ ٩١١ ٣٢ فرنك سويسري من الفوائد . 
ــة  ويمثل المبلغ المشار اليه التحاد مدريد ٦٠ بالمائة من الفائض المحقق وقد تم توزيع النسبة المتبقية البالغ
٤٠ بالمائة على الدول األعضاء في االتحاد آما ورد ذلك في الفقرة ٤٠ أعاله . وقـد جـاءت نسـبة ٤ر٩٤ 
ــبراءات . ومـع أن  بالمائة من مجموع قيمة الصندوق االحتياطي الخاص من اتحاد معاهدة التعاون بشأن ال
الويبو تتبع منهج الميزانية المتوازنة ، تم التخطيط النشـاء صنـدوق بجـزء مـن الفـائض مـن أجـل تمويـل 
احتياجات التشييد المخطط لها ومشروعات األتمتة . وارتبط ذلك بنمو النشاط في اتحادات معاهدة التعاون 
ــل المسـبق ضروريـا ألن الويبـو غـير متصلـة بأسـواق  بشأن البراءات ومدريد والهاي . وآان ذلك التموي
رؤوس األموال . ويشير الجدول ٤ (أنظر الصفحة ١٩) الــى الزيـادة فـي المبـالغ المحولـة الـى الصنـدوق 

االحتياطي الخاص . 
 

ومن مجموع ٠٠٠ ٨١٩ ٣١٣ فرنك سويسري تراآمت في الصندوق االحتيــاطي الخـاص ، تـم  -٥٤
تخصيص ٠٠٠ ٦٣٥ ٢٥١ فرنك سويسري ألنشطة خاصــة منـذ فـترة السـنتين ١٩٩٠ و١٩٩١ بموجـب 
قرار الجمعية العـامة . فبقي من الفائض في نهـاية ســنة ١٩٩٩ مبلـغ ٠٠٠ ١٨٤ ٦٢ فرنـك سويسـري لـم 
يخصص بعد . ويتبين من الجدول ٤ أن أآبر حصة من ذلك الفائض (٠٠٠ ٩٨٢ ١٢٢ فرنــك سويسـري) 
تحققت خالل فترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ ويليها أآبر مبلغ خصص لمشروعات جديدة وقدره ٠٠٠ ٠٤٦ 
ــة سـنة ١٩٩٩ ،  ٢٠٦ فرنك سويسري تمت الموافقة عليه في فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وبحلول نهاي
بلغ الحجم االجمالي للصندوق االحتياطي الخاص ٠٠٠ ٨٦٢ ٢٣٦ فرنك سويسري وهو يشمل مبلغ قدره 
٠٠٠ ٦٧٨ ١٧٤ المخصص منــه وغـير المنفـق (الـتزام قـدره ٠٠٠ ٦٣٥ ٢٥١ فرنـك سويسـري نـاقص 
ــم يخصـص .  نفقات قدرها ٠٠٠ ٩٥٧ ٧٦ فرنك سويسري) ومبلغ قدره ٠٠٠ ١٨٤ ٦٢ فرنك سويسري ل
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ــاطي الخـاص البــالغ ٠٠٠ ٨٦٢ ٢٣٦ فرنـك سويسـري جـزءا مـن  ويشكل مجموع قيمة الصندوق االحتي
الموجـودات أو األصول النـقدية والتي بلـغ حجمها ٠٠٠ ٥٩٠ ٣٥٩ فرنك سويسري في نهاية سنة ١٩٩٩ 

. وترد تفاصيل األنشطة الممولة من ايرادات الفائض في الجدول ٥ (أنظر الصفحة ٢٠) . 
 

وآما هو موضح في الجدول ٥ ، تنوعت المشروعات التي تمت الموافقة عليها آثيرا مـن حيـث  -٥٥
ــدة والتـي تبلـغ  الحجم وطول مدة التنفيذ . وآانت األنشطة المهمة هي المشروعات المرتبطة بالمباني الجدي
تكلفتها  ٠٠٠ ٠٥٤ ٩٦ فرنك سويسري وتنفذ بين ســنتي ١٩٩٨ و٢٠٠٥ . وتتضمـن القائمـة مشـروعات 
ــك سويسـري والتـي  صغيرة أيضا مثل مشروع أتمتة نظام مدريد (IMAPS) البالغة تكلفته ٠٠٠ ٨٠٠ فرن
ــي للعالمـات . وتمـت  تغطي احالل النظام الرقمي الدارة الوثائق وحفظها الخاص في مكتب التسجيل الدول
الموافقة على تخصيص موارد من الصندوق االحتياطي الخاص لتمويل مشروعات معينة وتوفـير مـوارد 
في فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ والسنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ التمام تمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات 
المخطط لها في اطار الميزانية العادية لفترة السنتين . ومع التنفيذ التدريجي لألنشطة المعتمــدة المبينـة فـي 
الجدول ٥ ، من المتوقع أن تنفق األموال المعتمدة من الصندوق االحتياطي الخاص خالل السنوات القادمة 
. وبعد هذه النفقات الذي يتوقــع أن تصـل الـى ٠٠٠ ٠٠٠ ٧٠ فرنـك سويسـري فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٠ 
و٢٠٠١ والى ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٠ فرنك سويسري في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، من المتوقع أن ينخفض 
رصيد التعهـدات المتبقية لألنشطة المعتمدة الى ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ فرنك سويسري بحلول نهاية سنة ٢٠٠٣ . 
ــاطي الخـاص مؤقتـا نظـرا الـى عـدد المشـروعات الكبـيرة  ولذا يعتبر الحجم الكبير نسبيا للصندوق االحتي

الجاري تنفيذها . 
 

أوجه القصور في التنظيم الحالي : 
الشواغل المتعلقة باألنشطة المعتمدة على الموارد واألرصدة النقدية المفرطة الحجم وعملية وضع ميزانية 

موازية 
 

ــواغل لـدى الـدول األعضـاء . وقـد قـال البعـض أن حجـم  أثار التنظيم الحالي للفائض بعض الش -٥٦
ــاد معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات آـان آبـيرا الـى درجـة غـير  الفائض لفترة سنتين وخاصة فائض اتح

معقولة في الماضي . وذلك يدعو الى اعادة فحص المنهج المتبع حاليا العداد تقديرات االيرادات . 
 

ــل الـدول األعضـاء علـى األنشـطة التـي انطلقـت فـي اطـار الصنـدوق االحتيـاطي  وقد وافقت آ -٥٧
الخاص بالمباني االضافية والحوسبة واعتبرتها في طليعة األولويات . ومع ذلك ، احتج البعـض بـأن تلـك 
األنشطة لم تعرض لما تنطوي عليه من ميزات ولكـن بدافـع اسـتعمال المـوارد المتراآمـة . وبـالفعل ، لـم 
ــدول األعضـاء فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ علـى اقـتراح تخصيـص مـوارد اضافيـة مـن  توافق جمعيات ال

الصندوق االحتياطي الخاص لعدد من األنشطة الجديدة . 
 

وأدت آلية التمويل الحالية الى وجود سيولة آبيرة مما يعتبر ترتيبا غير فعال . فان المشــروعات  -٥٨
ــى الموافقـة ويبـدأ العمـل بـها بعـد تـأمين تمويلـها بالكـامل مـن فوائـض الميزانيـة  طويلة األجل تحصل عل
المتراآمة . وآان ذلك يعتبر ضروريا نظرا الى عدم نفاذ الويبو الى أسواق رؤوس األموال . ونتيجة لذلك 
، أصبحت الموارد ترحل سنة بعد سنة وقد بلغ حجم الصندوق االحتياطي الخاص ٠٠٠ ٨٦٢ ٢٣٦ فرنك 
سويسري في نهاية سنة ١٩٩٩ . ونتيجــة لذلـك ، بلغـت الموجـودات أو األصـول ٠٠٠ ٥٩٥ ٣٥٩ فرنـك 

سويسري مما يعتبر أآثر من الالزم . 
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الجدول ٤ 
الصندوق االحتياطي الخاص بالمباني االضافية والحوسبة 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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الجدول ٥ 
الصندوق االحتياطي الخاص بالمباني االضافية والحوسبة 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
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وأخيرا ، أدت الموافقة علـى تمويـل عـدد مـن المشـروعات مـن الصنـدوق االحتيـاطي الخـاص  -٥٩
ــة لفـترة السـنتين .  بالمباني االضافية والحوسبة الى خلق عملية وضع ميزانية ثانية موازية للميزانية العادي
ـــة عليــها مـن الصنــدوق االحتيــاطي الخـاص البالغـة ٠٠٠ ٠٤٦  وان مثلت المشـروعات التي تم الموافق
ــنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩.  ٢٠٦ فرنك سويسري مثلت فعليا نسبة ٤ر٥٤ بالمائة من الميزانية العادية لفترة الس
ويبدو ذلك وآأنه حجب لشفافية الميزانية من حيث عدم تبين آثار هذه القرارات على البرنامج والميزانية . 

 
اقتراح التعديل 

الربط بين الفائض والعجز وصناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة من خالل مفهوم موسع 
لتوازن الميزانية 

 
آما لوحظ ، تراآمت الفوائض في اتحادات معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد والهاي على  -٦٠
مدار عدد من فترات الســنتين . وألن عمليـة وضـع ميزانيـة الويبـو تعتمـد علـى تقديـم ميزانيـة متوازنـة ، 
يستخلص أن االفتراضات السابقة آانت دائما أقــل مـن الـهدف المحقـق . وهنـاك سـببان رئيسـيان لحـدوث 
فائض : األول أن تكون النفقات أقل من المقرر في الميزانية والثاني هو تحقيق ايرادات أعلى من المتوقع . 
ــى الزيـادة  وآان الفائض المحقق في السنوات األخيرة مزيجا من االثنين وان آانت الحصة األآبر ترجع ال
ــا يفـوق العـدد الفعلـي للطلبـات  في االيرادات . وبتحليل االيرادات ، يتضح أن الفائض قد يتحقق أوال عندم
الدولية أو التسجيالت الدولية أو آالهما العدد المتوقع في الميزانية ، وثانيا عندما تكــون االيـرادات الفعليـة 

من رسوم الطلبات أو التسجيالت أو آالهما أعلى من المتوقع في الميزانية . 
 

ــذي  وآانت تلك هي نتيجة النجاح الذي لم يسبق له مثيل لنظام معاهدة  التعاون بشأن البراءت وال -٦١
ــد انخفضـت  لم تتوقعه الدول األعضاء أو األمانة . واآلن من الممكن االعتماد على سنوات من الخبرة . وق
ــي الفـترة الماضيـة وعنـد مقارنـة متــوسط الرسـوم ٨٠٠ ٢  رسـوم نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات ف
فرنك سويسري في سنة ١٩٩٧ مع متوسط الرسوم لسنة ٢٠٠٠ الوارد في الميزانية والبالغ ٨٠٠ ١ فرنك 
سويسري ، يتضح أنها انخفضت خالل تلك الفترة الى ثلث قيمتها تقريبا منذ سنة ١٩٩٧ . ومن المرجح أن 
حجم الفائض المتراآم في الماضي لن يتكرر في المستقبل . وبالفعل ، فان الفوائض (والفوائد) التــي آـانت 
تشكل ٣١ بالمائة من مجموع االيرادات في فترة الســنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ انخفضـت الـى ١٤ بالمائـة فـي 
فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ آما يتضح من الجدول ٤ . وستولى عناية خاصة لتحسين عملية تقديــر عـدد 

الطلبات الدولية ومتوسط الرسوم في ميزانيات السنوات القادمة . 
 

ــة مهمـة رئيسـية فـي عمليـة  وعندما يكون تضييق الهوة بين االيرادات المقدرة وااليرادات الفعلي -٦٢
وضع الميزانية ، ال بد من تنظيم مالي للتعامل مع الفائض المحتمل ومع العجز المحتمل أيضا . وآما ورد 
ــوال العاملـة . وفـي  أعاله ، يغطى العجز عن طريق تنظيم مالئم لصناديق األموال احتياطية ورؤوس األم
اطار التنظيم الحالي ، قد يؤدي حدوث انخفاض آبير في أعمال نظام معاهدة التعاون بشأن الــبراءات الـى 
ــدوره الـى تقديـر االيـرادات بصـورة حـذرة لدرجـة االفـراط . وان دعـم  االعسار . وقد يدفع ذلك الخطر ب
ــيؤدي الـى ارسـاء  االقتراحات من أجل تنظيم جديد لصناديق األموال احتياطية ورؤوس األموال العاملة س

األساس الذي يمكن االستناد اليه لتصميم مشروعات تعتمد على االيرادات وتتسم بالواقعية . 
 

وعلى الرغم من أن من غير المرجح أن يتحقق فــي المســتقبل حجـم الفوائـض المحقـق سـابقا ال  -٦٣
تزال هناك حاجة النشاء آلية للتعامل مع الفوائض غير المتوقعة . ومن بين االقتراحــات الرئيسـية الـواردة 
في الفقرة ٢٩ من الوثيقة WO/PBC/1/3 تقسيم فوائض نظام معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات فيحـول ٥٠ 
بالمائة "الى الصندوق االحتياطي الخاص باتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات ويستعان به أساسا لتمويل 
ــة مـن الفـائض "الـى الصنـدوق االحتيـاطي لمشـروعات  تخفيض في رسوم المعاهدة" ، ويحول ٥٠ بالمائ
االستثمار الذي من الممكن االستعانة به لتمويل أنشطة الويبو المهمة" . وبعــد مناقشـات طويلـة ، توصلـت 
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الدول األعضاء الى أن هذه الصيغة تفتقد الى المرونة . وقد رأت أنها تحد من قدرة الــدول األعضـاء علـى 
البت في المسائل المتعلقة بمخصصات الميزانية ومقدار الرسوم . باالضافة الى ذلك ، قد تؤدي تلك اآلليـة 
الى اعتماد مخصصات في الميزانية ال تستند الى ما يبررها مــن برامـج بـالقدر الكـافي أو الـى تعديـل فـي 

الرسوم تترتب عليه آثار اعتباطية طويلة األجل . 
 

ــة علـى آليـة تمكـن مـن الربـط بيـن الفـائض  وبدال من الصيغة غير المرنة ، من المقترح الموافق -٦٤
وعملية وضع الميزانية لفترة السنتين لكل اتحــاد . وباتبـاع ذلـك األسـلوب ، تصبـح مسـألة الفـائض جـزءا 
ــاذ القـرار التـي يتحـدد عـن طريقـها حجـم الميزانيـة وقيمـة الرسـوم . وحاليـا ، تقيـم  أساسيا من عملية اتخ
ــا هـو ايجـاد التـوازن فـي عمليـة  الميزانية المقترحة بين االيرادات المقدرة والنفقات المقدرة . والمقترح هن
وضع الميزانية بين مجموعــة أآـبر مـن الشـواغل الماليـة السـيما الفـائض أو العجـز المـتراآمين والحجـم 

المطلوب لصناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة . وتشمل اآللية الجديدة التدابير التالية : 
 

ــوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة :  • قيد الفائض والعجز لحساب الصندوق االحتياطي لألم  
وفقا للمادة ٨ـ١ من نظام الويبو المالي يقيد فائض ايرادات االتحاد وعجــزه مـن الصنـدوق االحتيـاطي 
ـــاني  لذلـك االتحـاد . ونتيجـة لذلـك ، توقـف تحويـل الفـائض الـى الصنـدوق االحتيـاطي الخـاص بالمب

االضافية والحوسبة . 
 

ــة وفقـا لمؤشـر نسـبة النفقـات آجـزء مـن  • وتحديد حجم األموال االحتياطية ورؤوس األموال العامل  
ــة بنسـبة (مؤشـر نسـبة  عملية وضع الميزانية : يحدد حجم األموال االحتياطية ورؤوس األموال العامل
النفقات المعتمد) من النفقات المقدرة لفترة سنتين آمــا ورد شـرحه فـي الجـزء جيـم مـن هـذه الوثيقـة . 
ويحدد حجم األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة الجديد تدريجيا خالل فـترة السـنتين بمحـاذاة 

تنفيذ الميزانية المعتمدة . 
 

ــادة أو النقـص فـي األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة وعمليـة وضـع  • والربط بين الزي  
الميزانية لكل اتحاد : أي موارد زائدة على الحجم المحدد لألموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة 
تتاح لتمويل النفقات المقترحة لفترة سنتين ، وأي نقص في تلك األموال يستدعي تدبير موارد . ويطبق 
ــد وبروتوآولـه. وقـد تتـأتى مـوارد زائـدة  ذلك في اتحاد مدريد مع مراعاة المادة ٨(٤) من اتفاق مدري
على األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة في حالة حدوث فائض آبير وقد ينشأ نقص في حالة 

حدوث عجز في الميزانية . 
 

• واقامة توازن بين ما يقدر من الموارد المتاحة واالحتياجات لفترة الســنتين : يتضمـن نظـام تـوازن   
الميزانية الجديد مجموعة أآبر من الشواغل المالية . فيشمل تقدير الموارد المتاحة االيــرادات المقـدرة 
ــوال العاملـة  لفترة سنتين آما هو متبع حاليا باالضافة الى الزيادة في األموال االحتياطية ورؤوس األم
في حال حدوثها ، ويشمل تقدير المتطلبات من الموارد النفقات المقدرة لفترة سنتين آما هو متبع حاليــا 
باالضافـة الـى النقـص فـي األمـوال االحتياطيـة ورؤوس األمـوال العاملـة فـي حـال حدوثـه . ويمكـن 

تلخيص هذا المفهوم الموسع لتوازن الميزانية من خالل المعادلة التالية : 
 

االيرادات المقدرة لفترة السنتين 
+الزيادة في األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة في حال حدوثها 

= تقدير الموارد المتاحة  
 

يساوي 
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النفقات المقدرة لفترة سنتين 
+ النقص في األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة في حال حدوثه 

= تقدير المتطلبات من الموارد  
 

وسيعرض التوازن بين الموارد المتاحة والمتطلبات مــن المـوارد فـي اطـار خطـة ماليـة ألربـع  -٦٥
سنوات تلحق بوثيقة الميزانية . وتكون هذه فرصة للداللة على أن القرارات المقترحة لفترة الميزانية يمكن 
ــرارات تعـهدات طويلـة األجـل أو خفـض للرسـوم تـترتب  مواصلة تنفيذها لفترة أطول . وقد تشمل تلك الق

عليها آثار آبيرة ومستمرة . 
 

وآما ورد أعاله ، تراعى مسألة الفائض والعجز وحجــم صنـاديق األمـوال االحتياطيـة ورؤوس  -٦٦
 C األموال العاملة في اطار منهج موسع يتضمن توازن الميزانيــة . ويـرد بيـان تدفـق المـوارد فـي الرسـم
(أنظر المرفق) مع الترآيز على الفائض أو العجــز غـير المتوقـع وباسـتخدام البيانـات الماليـة علـي سـبيل 
ــالي الفـائض (أو العجـز) فـي منتصـف فـترة السـنتين  المثال فقط . وآما يتبين من الرسم ، يمكن توقع اجم
وأخذه بالتالي في االعتبار تمامـا فـي عمليـة وضـع الميزانيـة لفـترة السـنتين التاليـة . ونتيجـة لذلـك ، مـن 
المرجح أن ينخفــض رصيـد الفـائض المـتراآم خـالل السـنوات المقبلـة باالنتفـاع بـالموارد سـواء لتمويـل 
الميزانية أو لخفض الرسوم . وتتم هذه العملية بشفافية . وعندما تعرض األنشطة آجزء من ميزانية موحدة 
، فانها تعلل بالرجوع الــى برنـامج العمـل الكـامل . وبذلـك تسـتبعد المشـاآل المتعلقـة بـالدعم الممـول مـن 
الموارد والمرتبط بالمبادرات الخاصة . ويؤدي ادراج مــوارد الفـائض الـى ضمـان تقديـم ميزانيـة موحـدة 
ــاطي  ووقف العمليات الموازية والمنفصلة لوضع مشروعات تحول من الميزانية العادية والصندوق االحتي

الخاص . 
 

وال تؤثر السياسة الجديدة بشأن الفائض في ترتيبـات الميزانيـة للمشـروعات الممولـة حاليـا مـن  -٦٧
ــذ تلـك المشـروعات ، سـيتقلص الحجـم  الصندوق االحتياطي الخاص بالمباني االضافية والحوسبة . وبتنفي
الكبير للصندوق االحتياطي الخاص آثيرا خالل السنوات المقبلة آما تمت االشارة اليه أعــاله . وآمـا ورد 
ــاون  أعاله  يحول الفائض الى الصندوق االحتياطي لكل اتحاد ويتوقف تحويل فائض اتحادات  معاهدة التع
ــاي الـى الصنـدوق االحتيـاطي الخـاص . وينطبـق األمـر نفسـه علـى الفوائـد  بشأن البراءات ومدريد واله
ــى الصنـدوق االحتيـاطي لكـل اتحـاد وفقـا  المحققة من الصندوق االحتياطي الخاص . فتحول تلك الفوائد ال
ـــاص . وبذلــك ، يغطــي الصنــدوق االحتيــاطي الخــاص  لحصتـه فـي تمويـل الصنـدوق االحتيـاطي الخ

مخصصات الميزانية  التي وافقت عليها الدول األعضاء فقط . 
 

ــة  وتنطوي السياسة الجديدة بشأن الفائض على منهج أآثر فعالية الطالق مشروعات جديدة طويل -٦٨
األجل . فبدال من توفير التمويل الكامل منذ البداية آمــا هـو الحـال فـي اطـار تنظيـم الصنـدوق االحتيـاطي 
الخاص الحالي ، تدرج تلك المشروعات وتعلل وتمول آجزء من عملية وضع الميزانية لفترة سنتين . ويتم 
ــي اطـار الخطـة الماليـة الرباعيـة  ذلك بتحديد االقتراحات المتعلقة بالبرنامج والميزانية وبتوضيح آثارها ف
ــنتين تمويـل المشـروعات طويلـة  المرفقة بوثيقة الميزانية . وبذلك ، يمكن في اطار منهج ميزانية فترة الس

األجل واالستغناء عن الحاجة الى االحتفاظ بقدر آبير من األموال النقدية على مدى فترة زمنية طويلة . 
 

ومن المعتقد أن السياسة الجديدة بشأن الفائض تساهم في ترشيد عملية وضــع الميزانيـة آمـا هـو  -٦٩
ــد مـن صالحيـة  موضح أعاله وستطبق وفقا لدورتها التي تدوم سنتين . غير أن هذه السياسة الجديدة ال تح
المدير العام اقتراح تنفيذ مشروعات تمول من موارد الفائض غير المتوقع أو ادخال تغييرات علـى مقـدار 
رسوم التسجيل خالل منتصف فترة السنتين وخــارج عمليـة الميزانيـة العاديـة وال تحـرم الـدول األعضـاء 
صالحية الموافقة على ذلك . وتعتبر تلك القرارات استثناء للسياسة الجديدة وال بد مــن تبريرهـا علـى ذلـك 
ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ عندمـا قدمـت اقتراحـات خـالل منتصـف فـترة  األساس . وهذا ما حدث في فترة الس
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السنتين لزيادة الميزانية لمشروعين ممولين من الصندوق االحتياطي الخاص بالمباني االضافية والحوسبة 
 .
 

ان لجنة البرنامج والميزانية مدعـوة  -٧٠
الى التعبير عن آرائــها فـي السياسـة المقترحـة 
ــة ورؤوس  بشـأن صنـاديق األمـوال االحتياطي

األموال العاملة . 
 

وان الجمعية العامة للويبو أو جمعية  -٧١
االتحاد المعني ، حسب الحالة ، مدعوة الى مــا 

يلي : 
 

الموافقة على وقف تحويل  "١"
فائض اتحادات معاهدة التعاون بشأن البراءات 
ـــدوق االحتيــاطي  ومدريـد والهـاي الـى الصن
الخاص بالمباني االضافية والحوسبة وقيد ذلك 
من جديد لحساب الفائض للصندوق االحتياطي 
لالتحـاد المعنـي وفقـا للمـــادة ٨-١ مــن نظــام 

الويبو المالي ؛ 
 

والموافقــة علــى مراعـــاة  "٢"
ــع  الزيـادة أو النقـص فـي المـوارد بالمقارنـة م
ــة  الحجـم المحـدد لصنـاديق األمـوال االحتياطي
ورؤوس األمـوال العاملـة فـي عمليـــة وضــع 
الميزانية لفترة السـنتين لكـل اتحـاد ، علـى أن 
ــــد  تراعـــى المـــادة ٨(٤) مـــن اتفـــاق مدري

وبروتوآوله فيما يخص اتحاد مدريد ؛ 
 

ــــأن سياســـة  واالحاطــة ب "٣"
المنظمـة بشـأن الفـائض ال تحـد مـن صالحيــة 
المدير العام اقتراح مشروعات وأنشطة تمــول 
ـــى الجمعيــة  مـن الفـائض المتـاح لطرحـها عل
العامة للويبو أو على جمعية االتحــاد المعنـي ، 

حسب الحالة للموافقة عليها . 
 
 

هاء ـ العملية الجديدة لوضع الميزانية والسياسة الجديدة بشأن صناديق األموال  
االحتياطية ورؤوس األموال العاملة وفائض الميزانية : منهج التنفيذ 

 
من المقترح تطبيق عملية وضع الميزانية الجديدة الستعراض البرنامج والميزانية لفترة الســنتين  -٧٢
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ والموافقـة عليـهما . وذلـك يعنـي اصـدار البرنـامج والميزانيـة المقـترحين لفـترة الســنتين 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ في فبراير/شباط ومارس/آذار ٢٠٠١ وعقد االجتماع األول للجنة البرنامج والميزانية في 
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أبريل/نيسان ٢٠٠١ واحتمال عودة دورة لجنة البرنامج والميزانية لالنعقاد في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ وتلي 
ذلك الدورة العادية لجمعيات الدول األعضاء في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ أيضا . 

 
ــة ورؤوس األمـوال  ومن المقترح آذلك تطبيق السياسة الجديدة بشأن صناديق األموال االحتياطي -٧٣
العاملة وفائض الميزانية في اطار عملية وضـع ميزانيـة فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وذلـك يعنـي أن 
ــترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ غـير المخصصـة تحتسـب فـي عمليـة وضـع الميزانيـة  موارد الفائض من ف
الجديدة . وقد بلغ ذلك الفائض غير المخصص في اطار الصندوق االحتيــاطي الخـاص للمبـاني االضافيــة 
والحوسبة ٠٠٠ ١٨٤ ٦٢ فرنك سويسري في نهـاية سنة ١٩٩٩ (أنظر الجــدول ٤ العـامود C) . وسـيقدم 
المدير العام الى الجمعية العامة للويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ اقتراحات لتعديـل ميزانيـات المشـروعات 
الممولة من الصندوق االحتياطي الخاص . ويتحـدد المبلـغ المتـاح لعمليـة وضـع الميزانيـة لفـترة السـنتين 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ من فائض السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ غير المخصص بعد قرار الجمعية العامة للويبو بشأن 

التعديالت المقترحة للميزانية . 
 

وسيقترح حجم صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة وفقا لمؤشــر نسـبة النفقـات  -٧٤
المعتمد فــي اطـار السياسـات الجديـدة فـي ميزانيـة فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وعنـد المقارنـة بفـترة 
ــن  السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، يتضـح آثـار السياسـة الجديـدة محـدودة علـى ميزانيـة االتحـادات الممولـة م
ــة مـن االشـتراآات  االشتراآات واتحاد الهاي . وهذا ينطوي على انخفاض في متطلبات االتحادات الممول
ــوارد قـدره ٠٠٠ ٨٣٩ فرنـك سويسـري ويجعـل مؤشـر نسـبة النفقـات ٢٠ بالمائـة (انخفـاض فـي  من الم
ــاء صنـدوق جديـد قيمتـه ٠٠٠  الصندوق االحتياطي بمقدار ٠٠٠ ٢٢٩ ١١ فرنك سويسري) ويراعي انش
٣٩٠ ١٠ فرنك سويسري لالشتراآات المتأخرة . والتحاد الهــاي ، يعنـي ذلـك زيـادة فـي المتطلبـات مـن 
الموارد بمقدار ٠٠٠ ٧٦ فرنك سويسري ترجع الى تطبيق مؤشــر لنسـبة النفقـات قيمتـه ١٥ بالمائـة . لـذا 
يوصى بتطبيــق السياسـة الجديـدة بالكـامل علـى االتحـادات الممولـة مـن االشـتراآات واتحـاد الهـاي فـي 

الميزانية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

وبعكس التطبيق الفوري لالقتراحات على االتحادات الممولة مـن االشـتراآات واتحـاد الهـاي ،  -٧٥
يوصى بتطبيق السياسة الجديدة على اتحاد مدريد واتحاد معاهدة التعاون بشأن الــبراءات تدريجيـا اعتبـارا 
من فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وبذلك ، يمكــن ضمـان عـدم تعطيـل عمليـة تنفيـذ الميزانيـة لالتحـادين 
بسبب متطلبات الميزانية الناتجة عن تلك السياســة الجديـدة والمـبررة فـي اطـار الوضـع المـالي االجمـالي 

للويبو . 
 

ويوصى بتطبيق مؤشر نسبة النفقات بمقدار٢٥ بالمائة  التحاد مدريد . وبناء على حجم النفقـات  -٧٦
ــاديق األمـوال االحتياطيـة  المقدرة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، تؤدي تلك التسوية الى خفض حجم صن
ورؤوس األموال العاملة بمقدار ٠٠٠ ٣٦٩ ١٢ فرنك سويسري أي ما يوازي ٦ر٢٢ بالمائة من ميزانيـة 
ــة  فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . ويرتبط خفض حجم صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال بعملي
ــا أشـير الـى ذلـك فـي الجـزء دال . ولضمـان مواصلـة توفـير الدعـم الـالزم لمتطلبـات  وضع الميزانية آم
ــن المقـترح تطبيـق مؤشـر لنسـبة النفقـات بمقـدار ٢٥ بالمائـة  الميزانية الناتجة عن هذا الخفض الكبير ، م
لصناديق األموال االحتياطيــة ورؤوس األمـوال العاملـة التحـاد مدريـد بصـورة تدريجيـة وخـالل فـترات 
السنتين الثالث القادمة . وآخطوة أولى ولتيسير عملية التسوية ، من المقترح توزيع ١٠٠ بالمائـة مـن أي 
فائض قد يتراآم خالل فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ علــى الـدول األعضـاء وفقـا للمـادة ٨(٤) مـن اتفـاق 
مدريد وبروتوآوله . وآانت هذه النسبة ٤٠ بالمائة في السابق . ومن المعتزم عرض االقتراحات المتعلقــة 

بها لفترات السنتين التالية في اطار عملية وضع الميزانية للفترة المعنية . 
 

ــة . وبنـاء  ومؤشر نسبة النفقات الموصى به التحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات هو ١٥ بالمائ -٧٧
على حجم النفقات المقدرة لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، تحتاج تلــك التسـوية الـى زيـادة حجـم صنـاديق 
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األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة بمقدار ٠٠٠ ٠٢٨ ٢٧ فرنـك سويسـري أي مـا يعـادل ٩ر٨ 
بالمائة من ميزانية اتحاد معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . واذا احتسـبت 
خالل فترة ميزانية واحدة ، يكون مـن الصعـب اسـتيعاب مثـل تلـك الزيـادة . بـالنظر الـى الوضـع المـالي 
ــك ممكـن ألن الصنـدوق  االجمالي للويبو ، يبدو من المبرر تأجيل زيادة صناديق األموال االحتياطية . وذل
االحتياطي بالمباني االضافية والحوسبة بلغ ٠٠٠ ٨٦٢ ٢٣٦ في نهاية سنة ١٩٩٩ . وبتنفيذ المشــروعات 
المعتمدة الممولة من الصندوق االحتياطي الخاص خالل فترات السنتين القادمة ، سينكمش حجم الصندوق 
وتقل السيولة . لذا ، من المقترح تطبيق مؤشر نسـبة النفقـات بمقـدار ١٥ بالمائـة التحـاد معـاهدة التعـاون 
بشأن البراءات تدريجيا وبربطه بانكماش حجم الصندوق االحتياطي الخاص . ويمكن تطبيق مؤشــر نسـبة 
نفقات بمقدار ١٠ بالمائة تقريبا لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ خصيصا وادخال الزيادة المتبقية خالل فترة 
السنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ وفترة السنتين ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ . ويسمح ذلك المنـهج بتفـادي تكويـن احتياطيـات 
مفرطة الحجم نظرا الى الوضع المالي االجمـالي للويبـو ، ممـا يزيـد ألقصـى حـد التمويـل المتوفـر الـذي 

سيسخر لصالح الدول األعضاء والمنتفعين بخدمات الويبو . 
 

ان لجنة البرنامج والميزانية مدعـوة  -٧٨
ـــق  الـى التعبـير عـن آراءهـا فـي منـهج التطبي

المقترح . 
 

وان الجمعية العامة للويبو أو جمعية  -٧٩
ــي ، حسـب الحالـة ، مدعـوة الـى  االتحاد المعن

الموافقة على منهج التطبيق . 
 

وان جمعية اتحاد مدريد مدعوة الـى  -٨٠
ـــع ١٠٠ بالمائــة مــن أي  الموافقـة علـى توزي
فـائض مـتراآم خـــالل فــترة الســنتين ٢٠٠٠ 
و٢٠٠١ علـى الـدول األعضـــاء وفقــا للمــادة 

٨(٤) من اتفاق مدريد وبروتوآوله . 
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
 
 


