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A/35/6
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٩/٢٢ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

تعديل عملية وضع الميزانية 
وسياسة المنظمة بشأن صناديق األموال االحتياطية ورؤوس األموال العاملة 

وسياسة المنظمة بشأن فائض الميزانية 

مذآرة من اعداد المدير العام 

ناقشت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الثانية التي عقــدت مـن ٢٠ الـى ٢٢ سـبتمبر/أيلـول  - ١
٢٠٠٠ اقتراحات بشأن تعديل عملية وضع الميزانية وسياسة المنظمة بشأن صنــاديق األمـوال االحتياطيـة 
ورؤوس األموال العاملة وسياســة المنظمـة بشـأن فـائض الميزانيـة (الوثيقـة WO/PBC/2/2) الـواردة فـي 
ــي تقريـر  مرفق هذه الوثيقة . وترد وجهات نظر الدول األعضاء الممثلة في اللجنة حول تلك االقتراحات ف

 . (WO/PBC/2/6 (*)الوثيقة) اللجنة
 

ــــي الويبـــو  ان جمعيــات الــدول األعضــاء ف - ٢
ــو مدعـوة ، آـل حسـب  واالتحادات التي تديرها الويب
اختصاصه ، الى الموافقة علــى االقتراحـات الـواردة 

                                                 
الوثيقة WO/PBC/2/6 متاحة لالطالع عليها آمرجع .  (*)
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في المرفق والتوصيات التالية التي تقدمــت بـها لجنـة 
البرنامج والميزانية : 

 
أحاط الرئيس علما بمواقف اللجنة حول فقرات  - ٣

 : WO/PBC/2/2 القرار المضمنة في الوثيقة
 

أجيزت صياغة الفقرة ٩ دون تعديل  ( أ )
؛ 

 
أجـيزت صياغـة البنـــود "١" و"٤"  (ب)

و"٥" و"٦" من الفقرة ٤٩ دون تعديل ؛ 
 

أجيزت صياغة البند "٢" من الفقرة  (ج)
ــترة السـنتين الحاليـة  ٩ بعد اضافة الكلمات "لف
وفترات الســنتين الالحقـة" التـي اقترحـها وفـد 

الواليات المتحدة األمريكية ؛ 
 

أجيزت صياغة البند "٣" من الفقرة  (د)
ـــأآد مــن  ٤٩ بعـد اضافـة الكلمـات "رهنـا بالت
وثاقة صلة تلك النسب المئوية" التــي اقترحـها 

وفد فرنسا ؛ 
 

أجيز البند "٧" الجديد في الفقرة ٤٩  (هـ)
ــد الواليـات المتحـدة األمريكيـة  وفق اقتراح وف
وبالصياغــة التاليــة : "للحفــاظ علــى فصـــل 
واضــح بيــن صنــاديق األمــوال االحتياطيـــة 

وصناديق رؤوس األموال العاملة ؛" 
 

أجــيزت صياغــة الفقــــرة ٧١ دون  (و)
تعديل ؛ 

 
أجـيزت صياغـة الفقــرات ٧٩ و٨٠  (ز)

دون تعديل . 
 

والحــظ الرئيــس المواقــف التاليـــة  -٤
للوفـــود حـــول الفقـــــرة ٤٩ مــــن الوثيقــــة 

  : WO/PBC/2/2
 

ـــود "٣"  فيمــا يتعلــق بصياغــة البن (أ)
ـــدة  و(٤) ، فقـد أوصـت وفـود الواليـات المتح
األمريكية وفرنسا واليابان تنظر الجمعيات في 
خيار بديل ؛ وأوصت تلك الوفود بشطب البنــد 
"٥" والموافقة بموجب البند "٣" على مؤشـر 
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ـــــن  نســـبة النفقـــات لالتحـــادات الممولـــة م
االشتراآات بنسبة ٥٠ في المائة بدال عن نسبة 

٢٠ في المائة المقترحة ؛ 
 

(ب) وفيما يتعلق بصياغة البند "٤" ، أوصــى 
وفـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة بـأن تنظـــر 
الجمعيات أيضــا فـي شـطب هـذا البنـد آخيـار 

بديل . 
 
 

[يلي ذلك الملحق] 
 
 
 


	ÇáæíÈÜæ
	A/35/6


