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جلنة الربانمج واملزيانية
ادلورة السابعة والعرشون
جنيف ،من  11اىل  15سبمترب 2017
 7أغسطس 2017

التعديالت املقرتح ادخالها عىل نظام الويبو املايل والحئته
التعليقات الكتابية املُقدمة من ادلول العضاء
حتتوي هذه الوثيقة عىل التعليقات الكتابية املُقدمة من ادلول العضاء بشأن التعديالت املقرتح ادخالها عىل نظام الويبو املايل
والحئته ،بعد أن نظرت جلنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) يف الوثيقة  ،WO/PBC/26/5اليت قُدمت اىل جلنة املزيانية
يف دورهتا السادسة والعرشين (من  10اىل  14يوليو .)2017
وسيُنظر يف هذه التعليقات يف اطار مناقشة الوثيقة  ،WO/PBC/27/11اليت س ُتعرض عىل جلنة املزيانية يف دورهتا
السابعة والعرشين.

أ ِرسل اىل المانة بتارخي  21يوليو 2017

الويبو – جلنة الربانمج واملزيانية
ادلورة السادسة والعرشون
جنيف 14-10 ،يوليو 2017

البند  – 7تعليقات وفد فرنسا
الس يدة الرئيسة،
نو ّد أن نشكر المانة عىل التعديالت اليت اقرتحت ادخالها عىل النظام املايل والحئته خالل ادلورة السادسة والعرشين.
ونبدي موافقتنا عىل التعديالت املتعلقة ابالجراءات اخلاصة ابملشرتايت ،واالجراءات املرتبطة ابعداد تقارير منتظمة تسعى
اىل تزويد ادلول العضاء مبا يلزم من معلومات عن حسن اضطالع المانة بشؤون االدارة وحسن تنفيذها لربانمج ومزيانية
املنظمة.
ونبدي موافقتنا أيضا عىل التعديالت الخرى اليت اقرتحهتا المانة يف الوثيقة  WO/PBC/26/5ابلصيغة اليت عُرضت هبا
وال س امي تكل املتعلقة ابلفقرتني (ه) و(ن) من القاعدة  .3.101ذكل أن تكل التعديالت تسهم ،كام أشارت اليه المانة،
يف التبس يط واملواءمة مع عرض البياانت املالية ،وتسهم كذكل يف تعزيز وحدة املنظمة اليت تدعو فرنسا اىل حتقيقها.
الس يدة الرئيسة ،حنيطمك علام بأن فرنسا تدمع ،يف اطار أعامل هذه اللجنة ،لك اقرتاحات تعديل النظام املايل والحئته اليت
من شأهنا تبس يط عرض املزيانية والبياانت املالية ،واملواءمة بني ذكل العرض وواقع املزيانية التشغيلية للك برانمج من برامج
املنظمة ،أو جعل ذكل العرض يعكس رؤية أحادية للمنظمة.
وابلتايل ،فان فرنسا ال تؤيد التعديالت اليت اقرتحهتا وفود بعض ادلول العضاء واليت من شأهنا أن تؤدي اىل االبقاء عىل
رؤية "حبسب لك احتاد" يف عرض املزيانية والبياانت املالية أو تعزيز تكل الرؤية .بل ان فرنسا تأمل يف أن يوضع التوضيح
املقرتح من قبل المانة بشأن الفقرتني (ه) و(ن) موضع التنفيذ يف لك مواد وقواعد النظام املايل والحئته اليت ال تشامى
ابلنس بة لها رؤية "حبسب لك احتاد" مع الواقع التشغييل للمنظمة ،مثلام هو احلال يف املادة  3.2أو الفقرة " "2من
القاعدة .2.102
ونشكر المانة مس بقا عىل مراعاة هذه التعليقات وتفضلوا ،الس يدة الرئيسة ،بقبول فائق الاحرتام والتقدير.

مقتطفات من نظام الويبو املايل والحئته نتبّي التعليقات املُقدمة من وفد الوالايت املتحدة الأمريكية

النظام املايل والحئته للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
الفصل الأول :أأحاكم عامة
[]...

الواليات المتحدة :ينبغي أن تبيّن Comment:
القاعدة (3.101ه) أن الموافقة تكون من قبل الجمعية
العامة واالتحادات.

الواليات المتحدة :ينبغي اإلبقاء
على التعريف الحالي لالحتياطات في القاعدة
(3.101ن).
Comment:

الواليات المتحدة :تطلب الواليات
المتحدة أن تكفل القاعدة (2.102أ) تمييزا واضحا بين
النفقات المباشرة وغير المباشرة لكل اتحاد .وندرك أن
ذلك يحدث فعال ولكن نو ّد بيانه صراحة في القاعدة
(2.102أ).
Comment:

تعاريف
القاعدة 3.101
ألغراض هذه الالحئة:
(ه) وتعين لكمة "الاعامتدات" ترصحيات الرصف من املزيانية وفق ًا لوثيقة الربانمج واملزيانية اليت توافق علهيا امجلعية
العامة والاحتادات ،لك فامي خيصه ،لفرتة مالية مقابل املرصوفات اليت تكون رضورية ل ألغراض اليت حتددها امجلعية
العامة والاحتادات ،لك فامي خيصه .لفرتة مالية مقابل املرصوفات اليت تكون رضورية ل ألغراض اليت حتددها امجلعية
العامة؛
[]...
(ن) وتعين عبارة "الاحتياطيات" الصناديق اليتيتيت ت هئيتمجعا تعييتيتات اأول ا ألعحتيتيتات والاحتيتيتادات ،لك فيتيتامي خيصيتيته،
وي بغي أأن يودع فهيا فائض ايرادات الرسوم اليت تتجاوز املبيتيتالا املطلوبيتيتة ل وييتيتل اعيتيتامتدات اليتيتربانمج واملزيانييتيتة .وي بغيتيتي
الانتفاع ابلصناديق الاحتياطية ابلطريقيتيتة اليتيتيت تقررهيتيتا تعييتيتات اأول ا ألعحتيتيتات والاحتيتيتادات ،لك فيتيتامي خيصيتيته صيتيتا
أأصول املنظمة ،وتهئمل ا ألموال الفائحتة املرتامكة واحتييتيتاطي املعيتيتوعات ا اصيتيتة واحتييتيتاطي اعيتيتادة التقييتيتد وصيتيتناديق
ر أأس املال العامل؛
[]...
الفصل الثاين :الربانمج واملزيانية
[]...
العرض واحملتوايت ومهنج العمل
[]...
القاعدة 2.102
يتحتمن الربانمج واملزيانية املقرتحان ما ييل:
( أأ) بيان ابملتطلبات املالييتيتة وابمليتوارد ال عيتيتية حانيت اليتيتربانمج املقيتيترتن وطبيعيتيتة االنفيتيتا وابعيتيتداده هئيت
موحد للمنظمة ول احتاد عىل حدة .و ألغراض املقارنيتيتة ،تبيت نيتّي النفقيتيتات املبيتيتا ة و يتيتب املبيتيتا ة و أأييتة فيتوائض
مرتامكة اللفرتة املالية الانابقة واملزيانية ا ألصلية املع دة واملزيانية املنقحة واملقرتحة للفرتة املالية اجلارييتيتة اج نانيت
تقديرات املوارد املطلوبة للفرتة املالية التالية؛
(ب) بيان اباليرادات التقديرية ،مبا فهيا االيرادات املتأأتية من الاشرتااكت ورسوم ا دمات املقدمة بنات عىل
أأنظمة معاهيتيتدة التعيتيتاون هئيتأأن اليترباتات ومدرييتيتد والهيتيتاو ولهئيتمجبونة والصيتيتناديق الاحتياطية/صيتناديق رؤوس
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ا ألموال العامةل املتوقعيتيتة (الاحتييتيتاطي املتوقيتيتد) وصيتيتندو ر أأس امليتيتال العاميتيتل املتوقيتيتد ليت احتيتيتاد؛ ،واالييترادات
املصنفة اكيرادات متنوعة وفق ًا للامدة 13.3؛
(ج) بيان بطلبات ا دمات التقديرييتيتة بنيتيتات عيتيتىل أأنظميتيتة معاهيتيتدة التعيتيتاون هئيتأأن اليترباتات ومدرييتيتد والهيتيتاو
ولهئمجبونة؛
(د) بيان اباليرادات التقديرية املصنفة اكيرادات متنوعة وفق ًا للامدة 13.3؛
الهي التنظميي املفصل للمكت اأويل ،مبا ذكل أأسامت املديرين ومديرو الربامج.
(د)(ه)
[]...
الفصل الرابد :مانك الصناديق

الواليات المتحدة :نو ّد أن نرى Comment:
استمرار فكرة خضوع سياسة االحتياطات للسلطة
القانونية لكل اتحاد .وبالتالي نو ّد اإلبقاء على هذا
العنصر من الصياغة األصلية للمادة .6.4

الواليات المتحدة :صيغت على
نسق المادة .4.4
Comment:

أألف احلاناابت اأاخلية
[]...
الفائض والعجز والصناديق الاحتياطية
املادة 6.4
للجمعية العامة للويبو أأو تعية الاحتاد املعين ،حان احليتيتال ،أأن ت يت  ،وفقيت ًا لانمجياسيتيتة الويبيتيتو هئيتأأن الاحتياطيتيتات،
للجمعية العامة للويبو أأو تعية الاحتاد املعيتيتين ،حانيت احليتيتال ،أأن ت يت يُع َيتيتد ونيتيته الانتفيتيتاع بيتأأو احتييتيتاطي،
خالف تغطية أأو جعز ،وفق ًا لانمجياسة الويبو هئأأن الاحتياطيات.
املادة 7.4
اذا تبّي وجود فائض ايرادات أأو احتاد ،بعد اقفال الفرتة املالية ،فان ذكل الفائض يقيد ابب الاحتياطيات ،ما
مل تقرر امجلعية العامة أأو تعية الاحتاد املعين خالف ذكل .وت نبّي احتياطات احتادات معاهدة التعاون هئأأن الرباتات
ومدريد والهاو ولهئمجبونة ،مد أأو رؤوس أأميتوال عيتيتامةل ،وثيقيتيتة اليتيتربانمج واملزيانييتيتة (مبيتيتا ذكل املقرتحيتيتة واملعيتيتد )
وحيدند لها مانمجتوى مانمجهتدف من ر أأس املال العامل (الاحتياطي املانمجهتدف) ،لك فامي خيصه
[]...
(اثني ًا)
املادة 8.4
الانلف املانحوبة من الصناديق الاحتياطية لان ند جعز احتاد أخر تُيتيترد اج الصيتيتناديق مبجيتيترد تيتوافر االييترادات الالزميتيتة
لتحقيق هذا الغرض وابلقدر اذلو تانمح به هذه االيرادات.

