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H/LD/WG/7/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  16 التارخي:

 الدويل التسجيل بشأن الهاي لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 الصناعية للتصاميم

 السابعة الدورة
ىل  16جنيف، من   2018يوليو  18اإ

 األمريكية املتحدة الواليات وفد من اقرتاح
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 2018يوليو  13يف تبليغ بتارخي  ، أأرسل وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

 )الويبو( الاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[



H/LD/WG/7/9 
ANNEX 
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 ية للمنظمةاملسامهة يف السالمة املال 

ىل الاقرتاح   فريق العامل لنظام لهايمقدم من الولايت املتحدة اإ

2019-2018 بشأأن برانمج ومزيانية الويبو للثنائية 2017طبقا للقرار اذلي اختذته مجعيات الويبو املعقود يف أأكتوبر 
1

، 

ذكل العجز. وترى سّد  من أأجل بهاخلاصة  للمعاهدةوفقا تدابري  حبثلك احتاد ممول من الرسوم وهل جعز متوقّع ل ينبغي

 تغطية من من الرسوم موةامل اتحتادالالك  متكّنملتحدة أأن سالمة وضع الويبو املايل عىل املدى البعيد تعمتد عىل الولايت ا

 .نظمة املشرتكة، كام تشرتطه معاهدة لك مهنايف تغطية نفقات امل واملسامهة  االنفقات اخلاصة هب

ىل جانبقت مجعية احتاد لهاي، ، اتف2017ويف عام  مجعيات الويبو الأخرى، عىل ما ييللك  اإ
2

: 

نّ "  مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه: اإ

 ؛(A/57/6) 2018/2019للثنائية اتفقت عىل املوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية  "1"

يرادات اكفية  "2" وذكّرت بأأنه ينبغي، طبقا ملعاهدات الاحتادات املموة من الرسوم، أأن يكون للك احتاد اإ
 لتغطية النفقات اخلاصة به؛

ىل أأن  "3" ينبغي أأن  2018/19الاحتادات املموة من الرسوم اليت لها جعز متوقّع يف الثنائية وأأشارت اإ
 تبحث تدابري طبقا للمعاهدة اخلاصة بلك مهنا من أأجل سّد ذكل العجز؛

ذا مل يكن لأي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات والأموال الاحتياطية  "4" ىل أأنه اإ وأأشارت اإ
 ويُكشفعة، يُوفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة لتغطية نفقاته املتوقّ 

 بياانت املنظمة املالية وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛ يف

ذا 2018/19" أأعاله، ولأغراض الثنائية 4وقّررت أأنه طبقا للبند " "5" ممول من مل يكن لأي احتاد ، اإ
" من الأموال الاحتياطية 4املذكور يف البند "، يُوفَّر املبلغ الالزم لتغطية نفقاتهما يكفي من الإيرادات  الرسوم

خالف ذكل  أأولالحتادات املموة من الاشرتااكت، يف حال اكنت تكل الأموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم، 
 (.ضافالتوكيد م" )من الأموال الاحتياطية لالحتادات الأخرى املموة من الرسوم.

جعزا  مزيانية الاحتادات، ويُظهر بوضوح أأن لحتاد لهاي 2018/19للثنائية زيانية املربانمج و وثيقة الاملرفق الثالث من ويبّّي 

يرادات بقمية متوقّعا يف ا فرنك سويرسي، ويه أأقّل بكثري من نفقاته املتوقّعة  12 324 000لثنائية. فاحتاد لهاي يتوقّع اإ

هناك جعز ف الوحيد اذلي دليه جعز. هو  ليس لهايفرنك سويرسي. ويبّّي اجلدول أأدانه أأن احتاد  26 238 000البالغة قميهتا 

 .الاحتاد املموة من الاشرتااكتحتاد لش بونة ولأأيضا متوقّع 

                                         
1

 )التقرير العام(. A/57/12من الوثيقة  88انظر الفقرة  
2

 مكّرر. 
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 احتاد لك السيناريو العام حبسب  :11اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 لهاي امنظل الرسوم عىل صعيد الفريق العامل  وضوعميف  النظر

ُ  ضمنتت   وضوعمبندا يتناول جدول أأعامل ادلورة السابعة للفريق العامل لنظام لهاي  سخ السابقة من مرشوعالن

ن أأحدث نسخة من مرشوع جدول الأعامل مل تش متل عىل ذكل البند.الرسوم فامي خيص نظام لهاي، ولك
3

 

ا لتفاق لهاي من النظر يف تدابري وفقأأي  –الوفاء بولية مجعيات الويبو، مبا يف ذكل مجعية احتاد لهاي ولضامن 

الولايت املتحدة أأن يس هتل الفريق العامل لنظام لهاي، عىل جناح تقرتح  –احتاد لهاي أأجل سّد العجز يف مزيانية 

 سّد العجز.ل ويبحث تدابري  لهاي،الأولوية، اس تعراضا شامال لهيلك الرسوم والرسوم احلالية لنظام 

بغرض سّد العجز يف مزيانية احتاد لهاي طبقا  ،ع مرور الوقتم، دابرياختاذ تكل التت املتحدة أأنه كمكن لايالو وترى

 لهاي. قتفاالأحاكم املالية للولية مجعيات الويبو و 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                         
3

س ياق يف  طروحمهو ما و نظام لهاي.  وجبمبع نفقات املزيانية فامي خيص نظام اللغات أأن جدول أأعامل هذا الاجامتع يش متل عىل موضو غري  

ضافة لغات النظر  – H/LD/WG/7/INF/2 الوثيقة  مزيانيته. يفعجز تدبري من شأأنه أأن يزيد وضع احتاد لهاي سوءا بدل من ختفيف الهو  –يف اإماكنية اإ

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءاتاالتحادات الممولة من االشتراكات

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

32,378637,353143,11412,324993826,162إيرادات 19/2018

نفقات 19/2018

22,622242,85066,86914,6261,419348,386نفقات االتحاد المباشرة

9,882124,32042,53410,281818187,835النفقات اإلدارية المباشرة

32,505367,169109,40324,9072,238536,221مجموع فرعي، النفقات المباشرة

128,722--114,44214,279-نفقات االتحاد غير المباشرة

60,914--54,1566,757-النفقات اإلدارية غير المباشرة

189,635--168,59921,036-المجموع الفرعي، النفقات غير المباشرة

32,505535,768130,43924,9072,238725,857مجموع نفقات 19/2018

1,73628,6156,9671,33012038,767تسويات معايير إيبساس مقارنة بالميزانية

34,241564,383137,40526,2382,357764,624مجموع النفقات بعد تسويات المعايير  الدولية

61,538(1,364)(13,914)72,9715,708(1,863)نتيجة التشغيل

32,61025.0          107,15420.0        16,25250.0االحتياطي المنشود*  3,73615.0    -n/a159,75222.0  

*  ُتحسب المستويات المستهدفة لألموال االحتياطية وصناديق رؤوس األموال العاملة كنسبة مئوية من نفقات ميزانية الثنائية لكل اتحاد.


