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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 29 :سبمترب 2017

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السابعة واخلمسون

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

فقرات قرارات تقرتح الواليات املتحدة إدراجها يف القرارات املتعلقة بالتقرير عن جلنة
الربنامج وامليزانية

مقرتح مقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
يف تبليغ موجه اإىل ا ألمانة بتارخي  28سبمترب  ،2017قدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مقرتحا يف اإطار البند  12من
جدول ا ألعامل" ،تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية".
[ييل ذكل املرفق]
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فقرات قرارات يُقرتح اإدراهجا يف القرارات املتعلقة ابلتقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
مقرتح مقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية

البند  12من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
.1

اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات ،لك فامي يعنيه:

" "1اتفقت عىل املوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية ابلصيغة اليت قُدم هبا اإىل مجعيات الويبو يف الوثيقة A/57/6؛
" "2و أأحاطت علام بأأن مجعية احتاد لش بونة س تعمتد تدابري للقضاء عىل العجز املايل املتوقّع يف احتاد لش بونة خالل الثنائية،
كام هو ّ
مبّي يف برانمج ومزيانية الويبو للثنائية  1.364( 19/2018مليون فرنك سويرسي) ،طبقا للامدة  11من اتفاق
لش بونة بشأأن حامية تسميات املشنشأأ وتسجيلاا عىل الصعيد ادلويل؛
وقررت أأن توافق عىل منح قرض لحتاد لش بونة من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات املموةل من الاشرتااكت من أأجل
" ّ "3
متويل معليات ذكل الاحتاد يف الثنائية  ،19/2018يف حال مل تكن التدابري املذكورة اكفية لتغطية جعزه املتوقّع خالل الثنائية.
ويُمنح ذكل القرض دون فائدة وي ُسدّد عندما تكون اإيرادات احتاد لش بونة اكفية لتسديده؛
وقررت أأل يُ ّمول أأي مؤمتر دبلومايس ميكن عقده برعاية الويبو خالل الثنائية  19/2018من موارد املنظمة اإل اإذا
" ّ "4
دُعي اإىل عقده بقرار من هيئات املنظمة واحتاداهتا اخملتصة طبقا للمامرسة التوفيقية املعتادة واملعمول هبا منذ زمن طويل.
.2

اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات ،لك فامي يعنيه:

" "1أأ ّقرت بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد تُعد موضوعا شامال؛
" "2و أأحاطت علام بأأن بعض الوفود ترى رضورة اإجراء املزيد من املناقشات بّي ادلول ا ألعضاء؛
" "3و أأحاطت علام بأأن أأحاكم عدة معاهدات تديرها الويبو تشرتط من احتاداهتا اعامتد مزيانيات تش متل عىل مسامههتا
يف نفقات املنظمة املشرتكة؛
" "4والمتست من ا ألمانة أأن تواصل اس تعراض البدائل احملمتةل ملهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد يك
يُنظر فهيا يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية؛
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 .3واتفقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات ،لك فامي يعنيه ،عىل املوافقة عىل أأن ت ُّمول ،من ا ألموال
الاحتياطية لالحتادات املموةل من الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد ،املرشوعات احملدّدة
للثنائية  19/2018واملعروضة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  ،2027-2018عىل أأن ُخت ّصص تكل النفقات
عىل النحو التايل:

متويل مرشوعات
اخلطة الر أأساملية
الرئيس ية من ا ألموال
الاحتياطية
لالحتادات

الاحتادات احتاد معاهدة احتاد مدريد
املموةل من التعاون
الاشرتااكت بشأأن
الرباءات
8,342
16,391
744

احتاد لهاي

احتاد لش بونة

0

0

Total:
(املبالغ ّ
معرب عهنا بألف الفرناكت السويرسية)
[هناية املرفق والوثيقة]

اجملموع

25,477

25,477

