
A 

 

A/59/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019سبمترب  9 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون التاسعة االجتماعات سلسلة
ىل  30جنيف، من   2019أأكتوبر  9سبمترب اإ

املتحدة األمريكية إدراجها يف القرار بشأن التقرير عن جلنة الربنامج فقرات قرار تقرتح الواليات 
 وامليزانية

 اقرتاح قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية

ىل الأمانة   الوارد يف املرفق يف، قدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية الاقرتاح 2019سبمترب  5بتارخي اس ُتمل يف تبليغ موجه اإ

طار البند  "تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية".الأعامل املعنون جدول من  13 اإ

]ييل ذكل املرفق[
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 فقرات قرار تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية اإدراهجا يف القرار بشأأن التقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية

 املتحدة الأمريكية اقرتاح قدمه وفد الولايت

 من جدول الأعامل املوّحد 13البند 

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية

 القرار املقرتح:

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات، لك فامي يعنيه: .1  اإ

 WO/PBC/29/7 أأحاطت علام مبضمون "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية )الوثيقتان "1"

 (؛WO/PBC/30/15و

 وقّررت املوافقة عىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية كام يه واردة يف الوثيقتني ذاهتام؛ "2"

لهيا يف الوثيقة  "3"  11 مضن القرار املتعلق ابلبند WO/PBC/30/15وقّررت، فامي خيص املسأأةل العالقة املشار اإ

" 3(، يف الفقرتني "A/59/8" )الوثيقة 2020/21ج واملزيانية للثنائية اقرتاح الربانم"املعنون من جدول الأعامل 

ىل مجعيات الويبو يف "، املوافقة عىل النسخة املراَجعة لقرتاح الربانمج واملزياني4و" ة ابلصيغة املقدمة اإ

 .A/59/8 الوثيقة

 والاحتادات، لك فامي يعنيه، قد: ودلى اختاذ هذه القرارات، تكون مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو .2

 املشرتكة للمنظمة؛ املرصوفات، يف املايض، يف تغطية سامهاعرتفت بأأن لك احتاد قد  "1"

وأأحاطت علام بأأن اقرتاح الربانمج واملزيانية ينص عىل أأن يسهم لك احتاد من احتادات أأنظمة التسجيل مببلغ  "2"

يراداته لأغراض تغط  مه به ااملشرتكة للمنظمة، وبأأن املبلغ اذلي سيس املرصوفاتية صغري يعادل واحد يف املائة من اإ

فرنك سويرسي )واحد يف املائة من مجمل الإيرادات البالغة  8,000ل يتجاوز  2020/21احتاد لش بونة يف الثنائية 

 ؛1فرنك سويرسي(. وتكل النس بة أأقّل بكثري مما اكن خمّصصا يف السابق 779,000

                                         
يرادات قدرها  املرصوفاتفرنك سويرسي لأغراض  5,000احتاد لش بونة، عىل سبيل املثال، مببلغ قدره  سامه 1 فرنك سويرسي كام  8,000املشرتكة من أأصل اإ

(، وذكل متاح عىل الرابط التايل: 1977يونيو  AB/VIII/2( )24) 1978هو مبنّي يف املزيانية الثالثية الس نوات لعام 

https://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_VIII_1977/AB_VIII_2_E.pdf.  احتاد لش بونة يف تغطية  سامهووفقا لتكل البياانت، فقد

يراداته يف عام 62املشرتكة بنس بة انهزت  املرصوفات  .1978% من مجموع اإ

https://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_VIII_1977/AB_VIII_2_E.pdf
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من  11 دة معاهدات من املعاهدات اليت تديرها الويبو، مبا يف ذكل مثال املادةوأأحاطت علام بأأن أأحاكم ع "3"

اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل تشرتط من الاحتادات املعنية اعامتد 

 املشرتكة للمنظمة؛ املرصوفاتمزيانيات تش متل عىل مسامههتا يف 

عن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات، لك فامي يعنيه،  2015عام وذكّرت ابلقرار الصادر يف  "4"

 ما ييل:والوارد فيه 

للقضاء عىل العجز املايل  2016بقرار مجعية احتاد لش بونة اعامتد تدابري قبل مجعيات "وأأحاطت علام  (أأ )

 2016/17ويبو للثنائية املتوقّع يف احتاد لش بونة خالل الثنائية، كام هو مبنّي يف برانمج ومزيانية ال

 "مليون فرنك سويرسي(؛ 1.523)

أأن توافق عىل منح قرض لحتاد لش بونة من الأموال الاحتياطية لالحتادات املموةل "وقّررت  (ب)

، يف حال مل تكن التدابري املذكورة 2016/17ابلشرتأاكت من أأجل متويل معليات ذكل الاحتاد يف الثنائية 

خالل الثنائية. ويُمنح ذكل القرض دون فائدة ويُسّدد عندما تكون الأموال  اكفية لتغطية جعزه املتوقّع

 ؛"الاحتياطية لحتاد لش بونة اكفية لتسديده

عن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات، لك فامي يعنيه،  2017وذكّرت ابلقرار الصادر يف عام  "5"

 والوارد فيه ما ييل:

يرادات اكفية لتغطية "أأنه ينبغي، طبقا ملعاهدات الاحت (أأ ) ادات املموةل من الرسوم، أأن يكون للك احتاد اإ

 النفقات اخلاصة به؛"

ينبغي أأن تبحث تدابري  2018/19أأن الاحتادات املموةل من الرسوم اليت لها جعز متوقّع يف الثنائية "و  (ب)

 طبقا للمعاهدة اخلاصة بلك مهنا من أأجل سّد ذكل العجز؛

ذا مل يكن لأي احتاد (ج) يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات والأموال الاحتياطية لتغطية نفقاته  "وأأنه اإ

يف بياانت املنظمة  ويُكشفاملتوقّعة، يُوفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة 

 املالية وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛

ذا 2018/19"وأأنه لأغراض الثنائية  (د) ما يكفي من الإيرادات ممول من الرسوم مل يكن لأي احتاد ، اإ

لتغطية نفقاته، يُوفَّر املبلغ الالزم...من الأموال الاحتياطية لالحتادات املموةل من الاشرتأاكت، يف حال اكنت 

الاحتياطية لالحتادات الأخرى خالف ذكل من الأموال  أأوتكل الأموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم، 

 املموةل من الرسوم.

 وقّررت كذكل ما ييل: "6"

يرادات اكفية لتغطية  (أأ ) ينبغي، طبقا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم، أأن يكون للك احتاد اإ

 النفقات اخلاصة به؛
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ث تدابري طبقا أأن تبح 2020/21حتادات املموةل من الرسوم اليت لها جعز متوقّع يف الثنائية وينبغي لال (ب)

 للمعاهدة اخلاصة بلك مهنا من أأجل سّد ذكل العجز؛

ذا مل يكن لأي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات والأموال الاحتياطية لتغطية نفقاته  (ج) واإ

يف بياانت املنظمة  ويُكشفاملتوقّعة، يُوفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة 

 املالية وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛

ذا 2020/21ولأغراض الثنائية  (د) لتغطية ما يكفي من الإيرادات ممول من الرسوم مل يكن لأي احتاد ، اإ

َّر املبلغ الالزم من الأموال الاحتياطية لالحتادات املموةل من الاشرتأاكت، يف حال اكنت تكل  نفقاته، يُوف

خالف ذكل من الأموال الاحتياطية لالحتادات الأخرى املموةل  أأوال الاحتياطية اكفية بشلك اتم، الأمو 

 الرسوم. من

وأأقّرت بأأنه معال ابملامرسة السابقة، سيشمل لك من التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية،  "7"

ملُسّجل دلى الاحتادات املعنية، ومالحظات والإيرادات واملرصوفات والاحتياطي حبسب لك قطاع، صايف العجز ا

 .تبنّي القروض املمنوحة كام هو مذكور أأعاله

وأأحاطت امجلعيات علام أأيضا بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد مسأأةل شامةل وقّررت أأن  .3

قات حسب الاحتادات يف دوراهتا القادمة تواصل جلنة الربانمج واملزيانية املناقشات بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنف

ىل الواثئق   وغريها من الاقرتاحات املقدمة من ادلول الأعضاء. ذات الصةلاستنادا اإ

، واليت ميكن أأن 2020/21لك املؤمترات ادلبلوماس ية املزمع تنظميها يف الثنائية وأأحاطت امجلعيات علام كذكل بأأن  .4

وتُمّول من موارد املنظمة، س يكون ابب املشاركة فهيا مفتوحا مجليع ادلول  2020/21خالل الثنائية  رعاية الويبوعقد بتُ 

 الأعضاء يف الويبو طبقا لتوصيات أأجندة التمنية.

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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