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ANNEX II 

 الثاين املرفق
 

 وفدي فرنسا والوالايت املتحدة الأمريكيةُمقدم من مقرتح 

ع هبا عىل جلنة الربانمج واملزيانية يوم   10:30يف الساعة  2017سبمترب  15ابلصيغة اليت ُوز ِّ

 2018/19من جدول الأعامل: اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  9البند 

 WO/PBC/27/9الوثيقة 

 ،أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه

دات ، من الأموال الاحتياطية الحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد والاحتالأأن تُمو  بأأن توافق عىل  "1"
دة للثنائية 2027-2018املموةل من الاشرتااكت، املرشوعات املعروضة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة   2018/19 واحملد 

جاميل قدره   ،مليون فرنك سويرسي 25.5مببلغ ا 

كرث توازان، توزيع  "2" ل، عىل أأساس خمصص ملر ة واحدة ومن أأجل اتباع هنج أأ اخلطة يف  املقرتحةرشوعات امل وأأن يُعد 
عىل الاحتادات، بزايدة التاكليف اخملصصة الحتاد مدريد مببلغ قدره مليوين فرنك  2027-2018للفرتة  الرأأساملية الرئيس ية

مليون فرنك سويرسي وختفيض  0.5سويرسي وزايدة التاكليف اخملصصة لالحتادات املموةل من الاشرتااكت مببلغ قدره 
 مليون فرنك سويرسي. 2.5معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مببلغ قدره  التاكليف اخملصصة الحتاد

 [2027-2018]تيل ذكل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 

 WO/PBC/27/8 الوثيقة

 أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات، لك فامي يعنيه،

( ]دون ختفيض وحدة WO/PBC/27/8 )الوثيقة 2018/19مج واملزيانية للثنائية ابملوافقة عىل اقرتاح الربان "1"
 الاشرتاك بنس بة عرشة ابملائة[؛

 والالامتس من الفريق العامل املعين حفص مس توى رسوم نظام مدريد؛ "2"

ىل اال ير  2018/19وتقرير أأنه اعتبارا من الثنائية  "3" ادات الاكفية لتغطية نفقاته وطاملا ظل  أأي احتاد يف أأي ثنائية مفتقرا ا 
غراض متويل معليات ذكل الاحتاد، س يُوف ر املبلغ الالزم من احتياطات  يراداته، ولأ وعاكفا عىل حبث أأية تدابري بغرض زايدة ا 

ذا اكنت تكل الاحتياطات اكفية، أأو من فائض الثنائية الحتاد معاهدة التعاون بشأأن  الاحتادات املموةل من الاشرتااكت ا 
خرى اليت تكون احتياطاهتا اكفية، علام بأأن الأموال املوفَّرة الرب  اءات، بناء عىل موافقته، أأو من احتياطات الاحتادات الأ

 طبقا للمامرسة املعتادة؛ التقارير املالية لالحتاد املعينتُدرج يف 

ىل عقد أأي  "4" وميكن أأن يُعقد  2018/19خالل الثنائية عقده يُتوىخ  دبلومايس مؤمتروتقرير أأال يدعو املدير العام ا 
متويل  الثنائية أأثناء تكلبرعاية الويبو  ال بناء عىل قرار من جلان املنظمة واحتاداهتا املعنية طبقا للمامرسة  املنظمة من مواردوب ا 

 طويل. التوفيقية املعتادة واملعمول هبا منذ زمن

 [2018/19اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ]ييل ذكل 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[


