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 االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل
 (لشبونة)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (عشرة الثانية االستثنائية)الدورة  ثالثونوال الثالثةالدورة 

ىل  3جنيف، من   2016 أأكتوبر 11اإ
 
 

 املسائل املالية املتعلقة باحتاد لشبونةاقرتاح بشأن 

عدادمن وثيقة   عداد الئاةحة التففذيية املتكركة ي ن اففا  لت ووةة ووثيقة جنيف لففا  لت ووةةاملعين ابإ  عاملالفريق رئيس ال اإ

عداد الئاةحة التففذيية املتكركة ي ن اففا  لت ووةة ووثيقة الفريق رئيس أأرسل ، 2016سبمترب  13يف  .1 العامل املعين ابإ
ىل املكتب ادلويل الو  جنيف لففا  لت ووةة احتاد لت ووةة اب ةعلقاملتا  شتنأن املاائل املالية ق يعفوان "اقكر رفثيقة املوينة يف املاإ

، "تكركة ي ن اففا  لت ووةة ووثيقة جنيف لففا  لت ووةةعداد الئاةحة التففذيية امل املعين ابإ  عاملالفريق رئيس المن  مقدم
اتحهتا  طلبو   مجلعية ااحتاد لت ووةة.)ادلورة الاس تثنائية الثاةية عرشة( ث ن الثالثة والثئاادلورة كوثيقة معل ملفاقت هتا يف اإ

ّن مجعية ااحتاد لت ووةة مدعّوة للفظر يف  .2 اإ
 الاقكرا  كام هو وارد يف مرفق هيه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 احتاد لت ووةةاب ةعلقاملتاقكرا  شتنأن املاائل املالية 

 عداد الئاةحة التففذيية املتكركةاملعين ابإ  عاملالفريق رئيس المقدم من 

 ي ن اففا  لت ووةة ووثيقة جنيف لففا  لت ووةة

 معلومات أأساس ية

يف الفكرة  تعقداليت دلول الأعضاء يف الويوو اة وامخلا ن مجلعيات اام سلاةل الاجامتعات اخل يف .1
ىل 5 من  2016فدايري حبلول مجعيات عام ]أأةّه[ س يعمتد يوصفه ااحتادًا مموًل من الرسوم،  "ااحتاد لت ووةةقرر ، أأكتوبر  14 اإ

مليون فرةك  1.523أأي ) 2017-2016والوارد يف برانمج ومزياةية الويوو للثفائية  ،للتخلص من جعزه املتوقع للثفائية
1"سويرسي(

عية مج  يوو، لك فامي يعفيه، علام يقرارأأحاطت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويوو والااحتادات اليت فديرها الو و  .
ض لاحتاد لت ووةة من الأموال الاحتياطية "أأن فوافق عىل منح قر ، وقّررت جعزه املتوقع للثفائيةخبصوص ااحتاد لت ووةة 

، يف حال مل تكن التدايري امليكورة 2016/17لئااحتادات املموةل ابلشكرااكت من أأجل متويل معليات ذكل الااحتاد يف الثفائية 
حتياطية ميفح دون فائدة ويُاّدد عفدما تكون الأموال الاأأن ذكل[ القرض س  و ] اكفذة لتغطية جعزه املتوقّع خئال الثفائية

 . 2لتاديده." لاحتاد لت ووةة اكفذة

أأن "يا تفذد ااحتاد لت ووةة من اجامتعات الفريق العامل مجعية ااحتاد لت ووةة  تقررويف سلاةل الاجامتعات ذاهتا،  .2
شتنأن مناقتة ةظام لت ووةة يغية الفظر يف الاس تدامة املالية لاحتاد لت ووةة، وسيا تفذد أأيضًا من اخليارات الواردة يف 

ىل امجلعية يف دورهتا القادمة يف عام LI/A/32/3 الوثيقة  م اقكراحًا اإ  .3"2016ومن أأي حل معيل أ خر، وس يقّدِّ

ىل  7ن ةظر الفريق العامل، خئال دورفه الأوىل املعقودة يف جنيف يف الفكرة مو  .3 الاس تدامة  ، يف2016يوةيو  9اإ
من الأماةة ففظمي اجامتع )اجامتعات( لأعضاء ، و"المتس املتوقّع خئال الثفائيةاملايل  عجزعىل ال والقضاء املالية لاحتاد لت ووةة

عداد اقكراحات ملعاجلة الاس تدامة املالية الطويةل الأجل لاحتاد لت ووةة ااحتاد لت ووةة يغرض العمل، مبااع دة الأماةة، عىل اإ
لتكون جاهزة يف الوقت املفاسب يك ففظر فهيا مجعية ااحتاد لت ووةة يف دورهتا القادمة طوقا لقرار فكل امجلعية )اةظر 

 .LI/A/32/5)"4" من الوثيقة 3"73 الفقرة

يّل، يصفيت رئياا للفريق 2016أأغاطس  26يوليو و 4جامتع ن غري رمسي ن يف وعقد أأعضاء ااحتاد لت ووةة ا .4 . وطلووا اإ
 العامل، أأن أأقّدم هيا الاقكرا  شتنأن املاائل املالية لتفظر فذه مجعية ااحتاد لت ووةة وفتخي قرار شتنأةه. 

 2016/17التدايري املقكرحة شتنأن العجز املتوقع لاحتاد لت ووةة يف الثفائية 

يطاليا وجورجذا أأهنا و  ذةروهورية التت يك امجل  دو وفذكرت أأعئاه،  4و  3يف الاجامتعات امليكورة يف الفقرف ن  .5 فرناا واإ
ع تقّدمس    ،تاجيلروها عىل الصعيد ادلويلمن اففا  لت ووةة شتنأن حامية تاميات املنتنأ و  "3"(3)11املادة مبوجب  ،اانتاإ

                                                
1

 ".1"73وخاصة الفقرة  73، الفقرة LI/A/32/5الوثيقة  اةظر 
2

 ".3"231وخاصة الفقرة  235و 231، الفقرف ن A/55/13الوثيقة  اةظر 
3

 ".3"73، الفقرة LI/A/32/5الوثيقة  اةظر 
4

 .16وشتلك أأد  الفقرة  16و 14، الفقرف ن LI/WG/PCR/1/5اةظر الوثيقة  
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جاميل ول  مب  رسائيل والربفغال وفود  تذكر . و 2016/17الثفائية  حبلول هناية 5سويرسي فرةك 923.000حوايل  قدرهاإ يلغاراي واإ
 ديلس تمن أأعضاء ااحتاد لت ووةة أأهنا  وفود أأخرى تاختاذ قرارات شتنأن الإعاانت. وأأشار قبل ضع لإجراءات داخلية خت اأأهن

 مجعية ااحتاد لت ووةة.يف ذاانت مماثةل يب 

ىل الإعاانت امليكورة ججزء من ال يُقكر  أأن احتيط مجعية ااحتاد لت ووةة علامً هب .6  تدايري الرامذةيه الوياانت وأأن ففظر اإ
2015لاحتاد لت ووةة، وفقا لقرار مجعية ااحتاد لت ووةة الصادر عام املتوقع للثفائية للتخلص من العجز 

6
. 

 اقكرا  شتنأن الاس تدامة املالية لاحتاد لت ووةة

نتاء ةظام  أأعئاه، 4و 3امتعات امليكورة يف الفقرف ن الاج واحض ممن أأعضاء ااحتاد لت ووةة انقش  .7  شكرااكتلئامبدأأ اإ
ماكةيةم لت ووةة و وفعزيز ةظا عادة الفظر يف ا اإ  لاحتاد لت ووةة.س تدامة املالية يف سبذل الالرسوم، جخيارات اإ

 :أأنوعىل ضوء املفاقتات اليت عقدت، يُقكر   .8

 جنيف لففا  لت ووةة شتنأن تاميات املنتنأ ةظام لت ووةة مبا يف ذكل وثيقة فعزيز أأنتطة  تُكثّف
 ؛اجلغرافذة واملؤرشات

  ،طار الفظام الأحادي الاشكرااكت نتاء ةظام لئاشكرااكت، يف اإ وأأن يواصل أأعضاء ااحتاد لت ووةة الفظر يف اإ
 مهنجية حلااب هيه الاشكرااكت؛يف و

 ن فطلب الأمر.لت ووةة ويعيدوا الفظ رصد جدول رسوم اففا  وأأن يواصل أأعضاء ااحتاد لت ووةة  ر فذه اإ

_____________________________ 
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ليه مبل  فقرييب لأن يعض الوفود حّددت مبل  الإعاةة ابليورو، يف ح ن حّددفه وفود أأخرى ابلفرةك الاويرسي.  ن املول  املتار اإ  اإ
6

 ".2"73" و1"73، الفقرة LI/A/32/5اةظر الوثيقة  

 والوثيقة[]هناية املرفق 


