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الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
الدورة األوىل

جنيف 11 ،و 12يونيو 2018
االستدامة املالية الحتاد لشبونة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
 .1يف سلسة الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو (من  5اإىل  14أأكتوبر  ،)2015أأحاطت
مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه" ،علام بقرار مجعية احتاد لش بونة 1ابعامتد
تدابري حبلول مجعيات عام  2016للتخلص من جعزه املتوقع للثنائية والوارد يف برانمج ومزيانية الويبو للثنائية 17/2016
( أأي  1.523مليون فرنك سويرسي)" .و ّقررت امجلعيات أأيضا " أأن توافق عىل منح قرض لحتاد لش بونة من ا ألموال
الاحتياطية لالحتادات املموةل من الاشرتااكت من أأجل متويل معليات ذكل الاحتاد يف الثنائية  ،17/2016يف حال مل تكن
التدابري املذكورة اكفية لتغطية جعزه املتوقّع خالل الثنائية .ويُمنح ذكل القرض دون فائدة وي ُسدّد عندما تكون ا ألموال
الاحتياطية لحتاد لش بونة اكفية لتسديده" (انظر الفقرتني  231و 235من الوثيقة .)A/55/13
 .2وقررت مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا الثالثة والثالثني (ادلورة الاس تثنائية ( )12من  3اإىل  11أأكتوبر  )2016أأن
تكون الإعاانت املقدَّمة وفقا للامدة  "3")3(11من اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل،
جزءا من التدابري الرامية اإىل تغطية العجز املتوقع لحتاد لش بونة عىل مدى الثنائية (الفقرة  "3"28من
الوثيقة  .)LI/A/33/3وبلغ مجموع هذه الإعاانت  1 323 488فرناك سويرساي للثنائية .17/2016
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 .3ومعال بقرار مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو املذكور يف الفقرة  1أأعاله ،الزتمت
الاحتادات املموةل من الاشرتااكت بمتويل جعز احتاد لش بونة يف الثنائية  17/2016والبالغ قدره  75 550فرناك سويرساي.
وسيسدد احتاد لش بونة هذا املبلغ لالحتادات املموةل من الاشرتااكت مبجرد أأن تكون ا ألموال الاحتياطية لحتاد لش بونة
اكفية لتسديده.
 .4وقررت مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا الرابعة والثالثني (العادية ( )22من  2اإىل  11أأكتوبر  )2017أأن متدد "ولية
الفريق العامل بغرض المتكني من اإجراء املزيد من املناقشات حول تطوير نظام لش بونة ،مبا يف ذكل احللول لس تدامته املالية"
(انظر الفقرة  "2"38من الوثيقة .)LI/A/34/4
2

 .5وفامي خيص املناقشات بشأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،يُلفت انتباه الفريق العامل أأيضا اإىل الفقرة  88من
الوثيقة ( A/57/12التقرير العام) اليت تنص عىل ما ييل:
"ا ّإن 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
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".

 .6اإن الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
حمتوى هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]
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خالل الثنائية  ،17/2016بلغ مجموع اإيرادات احتاد لش بونة  2 358 564فرناك سويرساي وبلغ مجموع نفقاته  2 434 114فرناك سويرساي .ومن مث ،بلغ
العجز للثنائية  17/2016مبلغا قدره  75 550فرناك سويرساي (هذه ا ألرقام قيد التدقيق املايل لعام .)2017

