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الويبـو 

 

A/36/2
األصل  : باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٩/٢١ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

اقتراح البرنامج والميزانية لفترة السنتين 
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 

مذآرة المدير العام 

ــبتمبر/أيلـول ٢٠٠١ ،  بحثت لجنة البرنامج والميزانية ، في دورتها الرابعة المنعقدة في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ س - ١
 WO/PBC/4/2 والوثيقـة WO/PBC/4/2 ــة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ (الوثيقـة مشروعا معدال للبرنامج والميزاني
 A/36/3 وترد اآلراء والتعليقات التي أدلت بها الوفود الممثلة في اللجنة في تقرير تلك اللجنة المرفق في الوثيقة . (Add.1

 .
 

ــر فيمـا  وإن جمعيات الدول األعضاء في الويبو واالتحادات التي تديرها الويبو مدعوة ، آل فيما يعنيه ، إلى النظ - ٢
يأتي والبت فيه : 

 
"١" الموافقة على المشروع المعدل للبرنامج والميزانيــة لفـترة 
 WO/PBC/4/2 السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ المقترح فـي الوثيقة

؛ 
 

ــا بـأن اللجنـة لـم تتمكـن مـن التوصـل إلـى  "٢" واإلحاطة علم
توافق في اآلراء بشأن التوصية التي ينبغي تقديمها بخصــوص 
برنـامج األنشــطة الخـاص بالبيانـات الجغرافيـــة الــوارد فــي 
ــرك القضيـة مفتوحـة  البرنامج الفرعي ٥-٢ ، والموافقة على ت
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ــة بقـانون  لمواصلة بحثها في الدورة المقبلة للجنة الدائمة المعني
العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـــة والبيانــات 

الجغرافية ؛ 
 

"٣" والموافقة على مشروع التعرف الضوئــي علـى الحـروف 
 (PCT OCR) في إطار معاهـــدة التعــاون بشــأن البــراءات
ــاق  المقتــرح فــي الوثيــقة WO/PBC/4/2 Add. 1 واالتف

على ما يلي : 
 

ــــبيل  (أ)  أن ُيطلــب إلــى المكتــب الدولــي ، علــى س
ـــتيعاب ميزانيــة المشــروع فــي إطــار  االسـتثناء ، اس
ـــة فــي المشــروع المعــدل  المـوارد المقترحـة للميزاني
للبرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ دون 
التأثير في تنفيذ األنشطة الموافق عليها ودون الحد مـن 

المرونة التي يتمتع بها المدير العام بشأن الميزانية ؛  
 

ــب  (ب)  وإن لم يكن ذلك ممكنا ، فمن المفهوم أن المكت
الدولـي سـيقدم ، عـبر هـذه اللجنـة ، اقتراحـات لزيــادة 
الميزانية بمبلغ قدره أربعة ماليين فرنك سويسري آحد 
أقصـى وحسـب الحاجـة وفـي سـياق تعديـــل البرنــامج 

والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 
 

[يلي ذلك الملحق] 
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