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الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
الدورة الثانية

جنيف 27 ،و 28مايو 2019
االستدامة املالية الحتاد لشبونة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

 .1فامي خيص املناقشات بشأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،يُلفت انتباه الفريق العامل اإىل سلسةل الاجامتعات
السابعة وامخلسني (من  2اإىل  11أأكتوبر  )2017جلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات وقرارها املتعلق ابقرتاح
الربانمج واملزيانية للثنائية :19/2018
"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؛
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" "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 الاشرتأاكت ،يف حال اكنت تكل ا ألموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم ،أأو خالف ذكل من ا ألموال الاحتياطية
لالحتادات ا ألخرى املموةل من الرسوم( ".الفقرة  88من الوثيقة ".)A/57/12
 .2واختذت مجعية احتاد لش بونة ،يف ادلورة نفسها ،قرارا يف هذا الشأأن ومبوجبه "مدّدت 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"38
من الوثيقة .)LI/A/34/4
 .3و أأحاطت مجعية احتاد لش بونة علام يف دورهتا اخلامسة والثالثني (ادلورة الاس تثنائية الثالثة عرشة) مبضمون
"تقرير عن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة" (الوثيقة  .)LI/A/35/1و أأحاطت علام ،عىل وجه اخلصوص
وفامي يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،بقرار الفريق العامل ادلاعي اإىل "مواصةل مناقشة اخليارات اخملتلفة يف
الاجامتعات املقبةل للفريق العامل أأو الاجامتع أأو الاجامتعات غري الرمسية اليت قد يطلب رئيس الفريق العامل من ا ألمانة
تنظميها" (انظر الفقرة  3من الوثيقة  LI/A/35/1اليت تشري اإىل الفقرة  "2"15من الوثيقة .)LI/WG/DEV-SYS/1/4

 .4اإن الفريق العامل مدعو اإىل النظر يف
مضمون هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

