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 االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل
 (لشبونة)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (والعشرون الثانية يةالعاد)الدورة  ثالثونوال الرابعةالدورة 

ىل  2جنيف، من   2017 أأكتوبر 11اإ
 
 

 املتعلقة باحتاد لشبونةبعض املسائل املالية 

عداد املكتب ادلويلوثيقة   من اإ

 مقدمة أأول.
ىل  5يف سلسة الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو )من  .1 (، أأحاطت 2015أأكتوبر  14اإ

ابعامتد  1عية احتاد لش بونةمج  علام بقرار"يبو، لك فامي يعنيه، مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الو 
 2016/17للتخلص من جعزه املتوقع للثنائية والوارد يف برانمج ومزيانية الويبو للثنائية  2016تدابري حبلول مجعيات عام 

"أأن توافق عىل منح قرض لحتاد لش بونة من الأموال  أأيضاعيات امجل قّررت و  ."مليون فرنك سويرسي( 1.523 )أأي
، يف حال مل تكن 2016/17ت املموةل ابلشرتااكت من أأجل متويل معليات ذكل الاحتاد يف الثنائية الاحتياطية لالحتادا

ويُمنح ذكل القرض دون فائدة ويُسّدد عندما تكون الأموال  التدابري املذكورة اكفية لتغطية جعزه املتوقّع خالل الثنائية.
 (.A/55/13من الوثيقة  235و 231 )انظر الفقرتني الاحتياطية لحتاد لش بونة اكفية لتسديده"

طار  .2 لهيا يف القاعدة " مجعية احتاد لش بونةقررت ذاهتا،  سلسةل الاجامتعاتويف اإ من  23تعديل مبالغ الرسوم املشار اإ
 "2"46" )الفقراتن قررت مواصةل اس تعراض الرسوم عىل أأساس منتظم[ ]...[" و"لتفاق لش بونة]الالحئة التنفيذية 

ىل ما س بق، قررت اإ . و (LI/A/32/5ة قالوثي" من 3"46و س تفيد احتاد لش بونة من أأن "ي  مجعية احتاد لش بونةضافة اإ
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 .LI/A/32/5" من الوثيقة 2"73" و1"73انظر الفقرتني   



LI/A/34/3 
2 
 

بشأأن مناقشة نظام لش بونة بغية النظر يف الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة، وسيس تفيد أأيضًا من  2اجامتعات الفريق العامل
ىل امجلعية يف دورهتا القادمة يف ومن أأي حل معيل أ خر  LI/A/32/3اخليارات الواردة يف الوثيقة  م اقرتاحًا اإ ، وس يقّدِّ

 (.LI/A/32/5" من الوثيقة 3"73ة انظر الفقر " )2016 عام

 2016/17 لثنائيةلحتاد لش بونة يف ااملتوقع  عجزال اثنيا.
ىل  3( )من 12قررت مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا الثالثة والثالثني )ادلورة الاس تثنائية  .3 أأن  (2016أأكتوبر  11اإ

مة وفقًا للامدة   بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل،" من اتفاق لش بونة 3("3)11تكون الإعاانت املقدَّ
ىل تغطية العجز املتوقع لحتاد لش بونة " من 3"28)الفقرة  عىل مدى الثنائية جزءًا من التدابري الرامية اإ

 .سويرسيً  فرنكً  1 190 520ذه الإعاانت همجموع بلغ ، 2017 يونيو 15(. وحّّت LI/A/33/3 الوثيقة

 الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة اثلثا.
تكثيف أأنشطة تعزيز نظام : فامي خيص الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة، يف تكل ادلورة، مجعية احتاد لش بونةقررت  .4

نشاء نظام و  ؛املنشأأ واملؤرشات اجلغرافيةلش بونة مبا يف ذكل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات  متابعة النظر يف اإ
طار النظام الأحادي الاشرتااكت، ويف مهنجية حلساب تكل الاشرتااكت؛ مواصةل رصد جدول رسوم و  لالشرتااكت، يف اإ

عادة النظر فيه لحامتل زيدته يف املس تقبل؛ نة العامل الاس تفادة من الاجامتع املقبل لفريق لش بو و اتفاق لش بونة واإ
والاجامتع أأو الاجامتعات غري الرمسية اليت قد يطلب رئيس الفريق العامل من الأمانة تنظميها ملواصةل مناقشة الاس تدامة 

ىل 5"28الفقرات من ) املالية لحتاد لش بونة  (.LI/A/33/3" من الوثيقة 8"28" اإ

ىل  3)من  ورة الثانية للفريق العاملويف ادل .5 ط الرئيس الضوء بوجه خاص عىل العنارص التالية سلّ "(، 2017أأبريل  5اإ
ىل التأأكيد عىل أأنشطة الرتوجي لنظام لش بونة مبا يف ذكل وثيقة 1" اليت برزت من بياانت أأعضاء احتاد لش بونة: " احلاجة اإ

ىل مواصةل مراجعة جدول رسوم ل  "2" جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية؛ ش بونة واحلاجة اإ
ىل نظام لش بونة واس تخدامه؛ " 3" ابنتظام، مع مراعاة احامتل أأن تكون أأي زيدة يف مبلغ الرسوم مبثابة مثّبط لرغبة الانضامم اإ
ىل ضامن أأن يكون أأي حل ملسأأةل الاس تدامة املالية لنظام لش بونة مامتش يا مع مبادئ الويبو ومهنجيهتا الراهنة  واحلاجة اإ

 (.LI/WG/PCR/2/6من الوثيقة  16" )الفقرة مبدأأ التضامن بني لك احتادات الويبو اخلاصة ابملزيانية، ومع

جراء املزيد من "ووافق الفريق العامل عىل  .6 توصية مجعية احتاد لش بونة بمتديد ولية الفريق العامل بغرض المتكني من اإ
من  17" )الفقرة املناقشات حول تطوير نظام لش بونة، مبا يف ذكل تقدمي حلول لس تدامته املالية

 (.LI/WG/PCR/2/6 الوثيقة
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ليه فامي ييل مالحظة النارش: يقصد بذكل    عداد لحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة )املشار اإ الفريق العامل املعين ابإ
 .بعبارة "الفريق العامل"(
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ىل .7 ّن مجعية احتاد لش بونة مدعّوة اإ  اإ
 :ييل ما

 املعنونة الإحاطة علام ابلوثيقة "1"
بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد "

 (؛LI/A/34/3" )لش بونة

متديد ولية الفريق العامل بغرض و  "2"
جراء املزيد من املناقشات  متكني من اإ ال

وير نظام لش بونة، مبا يف ذكل حول تط
 تقدمي حلول لس تدامته املالية.

 ]هناية الوثيقة[


