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WO/CC/71/6

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :سبمترب 2015

جلنة الويبو للتنسيق
الدورة احلادية والسبعون (الدورة العادية السادسة واألربعون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

مشورة جلنة التنسيق إىل مجعية احتاد لشبونة حول اقرتاح من أجل إنشاء صندوق رأس مال عامل
الحتاد لشبونة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1خالل أأعامل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الويبو للربانمج واملزيانية ويف الفرتة اليت تلهتا طلب أأعضاء احتاد لش بونة
أأن تقدَّم معلومات اإضافية حول اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة.
.2

وتنص املادة  )7(11من اتفاق لش بونة عىل ما ييل:
"( أأ) لالحتاد اخلاص ر أأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص .وتقرر
امجلعية زايدة ر أأس املال هذا اإذا أأصبح غري اكف.
(ب) يكون مقدار ادلفعة ا ألوىل اليت يسددها لك بدل اإىل ر أأس املال السالف اذلكر أأو اشرتاكه يف زايدته متناس با
مع مسامهة هذا البدل بصفته عضوا يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف مزيانية الاحتاد عن الس نة اليت يتكون
فهيا ر أأس املال أأو تتقرر فهيا زايدته.
(ج) حتدد امجلعية نس بة ادلفعة ورشوط تسديدها ،بناء عىل اقرتاح املدير العام وبعد الاطالع عىل ر أأي جلنة
التنس يق التابعة للمنظمة".

مفص ًةل
 .3وترد الرشوط املتعلقة بصندوق ر أأس املال العامل املقرتح لحتاد لش بونة مصحوبة ابملعلومات ا ألساس ية املعنية ّ
يف الوثيقة  LI/A/32/4اليت نقل نصها الاكمل يف املرفق.
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 .4معال ابملادة ()7(11ج) من اتفاق
لش بونة ،تُدعى جلنة التنس يق مدعوة اإىل اإسداء
مشورهتا مجلعية احتاد لش بونة حول اقرتاح اإنشاء
صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة ،كام هو
وارد يف الوثيقة .LI/A/32/4
[تيل ذكل الوثيقة ]LI/A/32/4
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :سبمترب 2015

االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل

(احتاد لشبونة)

اجلمعية
الدورة الثانية والثالثون (الدورة العادية احلادية والعشرون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

اقرتاح من أجل إنشاء رأس مال عامل الحتاد لشبونة

من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1خالل أأعامل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الويبو للربانمج واملزيانية ويف الفرتة اليت تلهتا طلب أأعضاء احتاد لش بونة
أأن تقدَّم معلومات اإضافية حول اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة.
 .2ويضع "اتفاق لش بونة محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل" (كام هو معدل يف  28سبمترب )1979
(اتفاق لش بونة) يف مادته  11ا ألحاكم ذات الصةل بمتويل احتاد لش بونة .وتنص هذه املادة  11عىل ما ييل" :رسوم التسجيل
ادلويل اليت تس توىف طبقا للامدة [ )2(7من اتفاق لش بونة] ،والرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات ا ألخرى اليت يؤدهيا
املكتب ادلويل نيابة عن الاحتاد اخلاص" يه س بل المتويل ا ألساس ية لالحتاد .وقد ثبت حىت الآن أأن هذه الرسوم غري اكفية
لتغطية نفقات الاحتاد ،واليت بلغ مجموعها  792 000فرنك سويرسي يف عام  .2014وابلنظر اإىل "الاقرتاح ششأأن حتدي
جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  23من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة" 1اذلي ِّّقدم اإىل مجعية احتاد لش بونة يف
دورهتا الثانية والثالثني (ادلورة العادية احلادية والعرشين) يف جنيف يف الفرتة من  5اإىل  14أأكتوبر  ،2015فقد يصل العجز
الس نوي املتوقع يف  17/2016اإىل حنو  700 000فرنك سويرسي.
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 .3وتشري املادة  "5")3(11من اتفاق لش بونة اإىل اإحدى الس بل ا ألخرى لمتويل مزيانية احتاد لش بونة ويه "مساهامت
البدلان ا ألعضاء يف الاحتاد اخلاص ،وذكل اإذا ما جعزت الإيرادات الواردة من املصادر املشار اإلهيا يف الفقرات الفرعية من
" "1اإىل "[ "4من املادة  ،)3(11أأي رسوم التسجيل ادلويل ،وحصيةل بيع املنشورات واحلقوق املرتبطة هبا ،والهبات
والوصااي والإعاانت ،والإجيار والفوائد والإيرادات املتنوعة ا ألخرى] عن تغطية مرصوفات الاحتاد اخلاص .ومن املمكن تقدمي
منوذج افرتايض لهذه الاشرتااكت الفردية عىل أأساس املزيانية املقرتحة لحتاد لش بونة للثنائية  17/2016وطبقا ألحاكم
املادة  ()5(11أأ) اإىل (ج) .و ّتقرر املادة ()5(11ج) عىل وجه اخلصوص أأن موعد اس تحقاق املساهامت حت ّدده امجلعية
[ أأي مجعية احتاد لش بونة].
 .4وتو ّجه املادة  )7(11من اتفاق لش بونة اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل حنو تغطية أأي جعز يف مرصوفات تشغيل
احتاد لش بونة .ونتيجة ذلكل ،وكام هو ّ
مبني يف الوثيقة  WO/PBC/24/16 Rev.املعنونة "خيارات من أأجل الاس تدامة
املالية لحتاد لش بونة" ،فاإن املدير العام هو الآن بصدد تقدمي اقرتاح ششأأن احلصص والرشوط اخلاصة ابلإسهام يف صندوق
ر أأس املال العامل ،من أأجل تغطية أأي جعز يف مرصوفات تشغيل احتاد لش بونة ،وبعد ذكل سوف يس متع الاحتاد اإىل
مشورة جلنة التنس يق يف هذا الشأأن (الوثيقة .)WO/CC/71/6

معلومات أأساس ية وس ياسات ذات الصةل ابإنشاء صندوق رأأس مال عامل لحتاد لش بونة
.5

تنص املادة  )7(11من اتفاق لش بونة عىل ما ييل:
"( أأ) لالحتاد اخلاص ر أأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص .وتقرر
امجلعية زايدة ر أأس املال هذا اإذا أأصبح غري اكف.
(ب) يكون مقدار ادلفعة ا ألوىل اليت يسددها لك بدل اإىل ر أأس املال السالف اذلكر أأو اشرتاكه يف زايدته متناس با
مع مسامهة هذا البدل بصفته عضوا يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف مزيانية الاحتاد عن الس نة اليت يتكون
فهيا ر أأس املال أأو تتقرر فهيا زايدته.
(ج) حتدد امجلعية نس بة ادلفعة ورشوط تسديدها ،بناء عىل اقرتاح املدير العام وبعد الاطالع عىل ر أأي جلنة
التنس يق التابعة للمنظمة".

 .6وكام ورد يف الوثيقة حول "اخليارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة" ،هيدف صندوق ر أأس املال العامل
اإىل متويل العمليات يف حاةل عدم وجود اإيرادات اكفية ،مبا يف ذكل تغطية حالت التأأخر يف حتصيل الاشرتااكت .ومن َّمث فاإن
الصندوق ،بطبيعته ،يريم اإىل أأن يكون ح اال مؤقت ًا ،اإىل أأن حيني الوقت اذلي يمت فيه التوصل اإىل حل مس تدام و أأكرث
اس مترار ًا من خالل مصادر متويل أأخرى كام هو منصوص عليه يف املادة  )3(11من اتفاق لش بونة .والاشرتااكت اليت تُقدَّم
اإىل صندوق ر أأس املال العامل ،اليت تظل مس تحق ًة لدلول ا ألعضاء ،ميكن بعد ذكل أأن تكون قابةل لالسرتداد اإذا أأصبحت
الإيرادات اكفية لمتويل العمليات .وقد ُأنشئت صناديق رؤوس ا ألموال العامةل اخلاصة ابحتاد معاهدة التعاون ششأأن الرباءات
واحتاد مدريد واحتاد لهاي يف عام  1983وعام  1979وعام  ،1978عىل التوايل .ومن املقرتح أأن يُعاد ر أأس املال العامل
اخلاص ابحتاد معاهدة التعاون ششأأن الرباءات اإىل ادلول ا ألعضاء يف احتاد املعاهدة عرب خصومات من مبالغ فواتري
الاشرتااكت يف الثنائية.217/2016
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يعرف نظام الويبو املايل ولحئته صناديق رؤوس ا ألموال العامةل كام ييل :تعين عبارة "صناديق ر أأس املال العامل"
 .7و ّ
الصناديق املنشأأة لمتويل اعامتدات ششلك سلف يف حاةل وجود جعز مؤقت يف الس يوةل و ألغراض أأخرى تقررها مجعيات
ادلول ا ألعضاء والاحتادات ،لك فامي خيصه( ".القاعدة (3.101ف) من النظام املايل ولحئته).
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وينص النظام املايل ولحئته أأيضا عىل ما ييل:
صناديق رؤوس ا ألموال العامةل
املادة 2.4
تنشأأ صناديق رؤوس ا ألموال العامةل للمنظمة ولحتادات ابريس وبرن ومدريد ولهاي والتصنيف ادلويل للرباءات
ونيس ومعاهدة التعاون ششأأن الرباءات ولش بونة ولواكرنو وفيينا ابملبالغ اليت حتددها مجعيات ادلول ا ألعضاء ومجعيات
الاحتادات ،لك فامي خيصه.
املادة 3.4
يس تفاد من صناديق رؤوس ا ألموال العامةل ،قدر الإماكن ،ابعتبارها سلف ًا لمتويل اعامتدات املزيانية اليت ل تغطهيا
ا ألموال النقدية املتاحة ،ول ألغراض ا ألخرى اليت حتددها مجعيات ادلول ا ألعضاء ومجعيات الاحتادات ،لك فامي
خيصه.
املادة 4.4
السلف املسحوبة من صناديق رؤوس ا ألموال العامةل لمتويل اعامتدات املزيانية تُرد اإىل الصناديق مبجرد توافر
الإيرادات الالزمة لتحقيق هذا الغرض وابلقدر اذلي تسمح به هذه الإيرادات.

صندوق رأأس املال العامل لحتاد لش بونة :مس تواه يف البداية وإادارته وتقاريره
 .9من املقرتح أأن يكون مس توى صندوق ر أأس املال العامل لحتاد لش بونة يف البداية مليوين ( )2فرنك سويرسي ،عىل
أأساس نتاجئ التشغيل السلبية املتوقعة لحتاد لش بونة يف الثنائية  .317/2016وبناء عىل املادة  )7(11من اتفاق لش بونة،
"يكون مقدار ادلفعة ا ألوىل اليت يسددها لك بدل اإىل ر أأس املال السالف اذلكر" " ...متناس با مع مسامهة هذا البدل بصفته
عضوا يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية" .ومعال بقرار مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،خالل سلسةل اجامتعاهتا
التاسعة والثالثني ،من  22سبمترب اإىل  1أأكتوبر  ،2003يف جنيف (الوثيقة  ،)A/39/15فاإن اشرتااكت ادلول ا ألعضاء
تُدفع طبقا لفئات النظام ا ألحادي .ومن املقرتح ابلتايل أأن تكون الاشرتااكت ا ألوىل يف صندوق ر أأس املال العامل لحتاد
لش بونة حبسب لك بدل قامئة عىل فئات الاشرتااكت ذاهتا املدرجة يف مرفق هذه الوثيقة.
 .10وس تقيّد أأمانة الويبو الاشرتااكت ا ألوىل لصندوق ر أأس املال العامل لحتاد لش بونة حلساب لك بدل ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق ،يف  1يناير  ،2016عىل يكون اترخي اس تحقاق ادلفع هو  30يونيو .2016
 .11وسيُس تعمل صندوق ر أأس املال العامل لحتاد لش بونة من أأجل تغطية أأي جعز تشغييل لحتاد لش بونة عىل أأساس
س نوي كام هو ّ
مبني يف املالحظة  :28اإعداد تقارير القطاعات (الإيرادات واملرصوفات والاحتياطي حبسب لك قطاع) يف
يدون رصيد صندوق ر أأس املال العامل لحتاد لش بونة يف التقرير
التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية للويبو .وس ّ
املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية للويبو.
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اقرتاح الربانمج واملزيانية  ،17/2016املرفق الثال  ،اجلدول .11
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 .12أأما الاقرتاحات الرامية اإىل تعبئة صندوق ر أأس املال العامل لحتاد لش بونة فس تقدم اإىل مجعية احتاد لش بونة وس تكون
قامئة عىل اعتبارات تتعلق بأأي قيد لحق لعجز فعيل غري ممول لحتاد لش بونة ،وعىل اإسقاطات نتاجئ التشغيل يف الثنائيات
التالية ،وعىل الرصيد املتاح املتبقي من صندوق ر أأس املال العامل لحتاد لش بونة.

 .13اإن امجلعية ،بعد أأن اس متعت اإىل مشورة
جلنة التنس يق ،مدعوة اإىل اختاذ قرار ابإنشاء
صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة ،حبصص
ادلفع ورشوطه املبيّنة يف الفقرات  8اإىل  11من
الوثيقة .LI/A/32/4
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
املرفق
اشرتااكت  17/2016يف صندوق ر أأس املال العامل لحتاد لش بونة
(عىل أأساس فئات اشرتااكت ادلول ا ألعضاء*)

الاشرتاك

(ابلفرنك السويرسي)
البدل

اجلزائر
البوس نة والهرسك
بلغاراي
بوركينا فاصو
الكونغو
كوس تارياك
كواب
امجلهورية التش يكية
مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية
فرنسا
غابون
جورجيا
هاييت
هنغاراي
اإيران (مجهورية  -الإسالمية)
إارسائيل
اإيطاليا
املكس يك
اجلبل ا ألسود
نياكراغوا
بريو
الربتغال
مجهورية مودلوفا
رصبيا
سلوفاكيا
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
توغو
تونس
مجموع الاشرتااكت

الفئة

9
خاء(اثنيا)
(6اثنيا)
خاء(اثلثا)
خاء(اثنيا)
خاء
خاء
6
خاء(اثنيا)
1
خاء
9
خاء(اثلثا)
6
7
(6اثنيا)
3
(4اثنيا)
9
خاء(اثنيا)
9
(4اثنيا)
9
8
6
8
خاء(اثلثا)
خاء

الوحدات/الوزن
0.25
0.0625
2
0.03125
0.0625
0.125
0.125
3
0.0625
25
0.125
0.25
0.03125
3
1
2
15
7.5
0.25
0.0625
0.25
7.5
0.25
0.5
3
0.5
0.03125
0.125

املبلغ
6,935
1,734
55,483
867
1,734
3,468
3,468
83,225
1,734
693,541
3,468
6,935
867
83,225
27,742
55,483
416,125
208,062
6,935
1,734
6,935
208,062
6,935
13,871
83,225
13,871
867
3,468
2,000,000

املقررة .واجلدول احلايل يرسي عىل الس نوات .2015-2013
* تستند فئة اشرتااكت معظم البدلان النامية اإىل جدول ا ألمم املتحدة لالشرتااكت ّ
أأما اجلدول اجلديد للس نوات  2018-2016مفن املقرر أأن تعمتده امجلعية العامة ل ألمم املتحدة يف ديسمرب  .2015وذلكل ،فاإن املبالغ اليت س تدفعها
بعض البدلان قد ّ
تتغري قليال.

[هناية املرفق والوثيقة]

