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مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السابعة واخلمسون

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017
التقرير املوجز

اإضافة

البند  12من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،19/2018واخلطة الرأأساملية الرئيس ية
.1

اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1اتفقت عىل املوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية )A/57/6( 2019/2018؛
" "2وذكّرت بأأنه ينبغي ،طبقا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم ،أأن يكون للك احتاد اإيرادات اكفية لتغطية
النفقات اخلاصة به؛
" "3و أأشارت اإىل أأن الاحتادات املموةل من الرسوم اليت لها جعز متوقّع يف الثنائية  19/2018ينبغي أأن تبحث
تدابري طبقا للمعاهدة اخلاصة بلك مهنا من أأجل سدّ ذكل العجز؛
" "4و أأشارت اإىل أأنه اإذا مل يكن ألي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات وا ألموال الاحتياطية لتغطية نفقاته
املتوقّعة ،يُوفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة ويُكشف يف بياانت املنظمة املالية
وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛
وقررت أأنه طبقا للبند " "4أأعاله ،و ألغراض الثنائية  ،19/2018اإذا مل يكن ألي احتاد ممول من الرسوم ما
"ّ " 5
يكفي من الإيرادات لتغطية نفقاته ،يُوفَّر املبلغ الالزم املذكور يف البند " "4من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات املموةل
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من الاشرتااكت ،يف حال اكنت تكل ا ألموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم ،أأو خالف ذكل من ا ألموال الاحتياطية
لالحتادات ا ألخرى املموةل من الرسوم.
 .2و أأشارت امجلعية العامة كذكل اإىل أأن مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد تُعد موضوعا شامال
وقررت أأن تواصل جلنة الربانمج واملزيانية مناقشة مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد يف دوراهتا املقبةل
ّ
استنادا اإىل الواثئق الوجهية وغري ذكل من املقرتحات املقدمة من ادلول ا ألعضاء.
 .3و أأحاطت امجلعية العامة علام بأأن ابب املشاركة التامة يف مجيع املؤمترات ادلبلوماس ية ،اليت ميكن أأن تُعقد برعاية الويبو
خالل الثنائية  19/2018وت ُّمول من موارد املنظمة خالل تكل الثنائية ،س يكون مفتوحا أأمام لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو
طبقا لتوصيات أأجندة التمنية.
.4

اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1وافقت عىل أأن ت ُّمول ،من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات املموةل من الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات واحتاد مدريد ،املرشوعات املعروضة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2027-2018فامي خيص
الثنائية  ،19/2018كام هو وارد يف الوثيقة  ،A/57/9مببلغ اإجاميل قدره  25.5مليون فرنك سويرسي.
" "2وإاذ تالحظ أأن فائض احتاد مدريد للثنائية  15/2014غري مس تخدم بشلك اكمل ألغراض مرشوعات اخلطة
الر أأساملية الرئيس ية فامي خيص الثنائية ّ ،19/2018قررت ختصيص الرصيد املتبقي البالغ  1.1مليون فرنك سويرسي
للمرشوعات املقبةل الشامةل اليت تندرج مضن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  27-2018وتعود بفائدة عىل لك
الاحتادات .واكن من املفهوم أأن هذا القرار ُاختذ ّمرة واحد لغرض حمدّد.
" "3و أأحاطت علام بأأن هذه القرارات ل خت ّل ابملناقشات املشار اإلهيا يف الفقرة .2
[هناية الوثيقة]

