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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
 
 

 املتعلقة باحتاد لشبونةبعض املسائل املالية 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 معلومات أأساس ية

ىل  5يف سلسة الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو )من  .1 (، أأحاطت 2015 أأكتوبر 14اإ
تدابري مجعية احتاد لش بونة ابعامتد  1مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك فامي يعنيه، علام بقرار

 2016/17 برانمج ومزيانية الويبو للثنائيةوالوارد يف للتخلص من جعزه املتوقع للثنائية  2016 لول مجعيات عا حب
. كام قّررت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك فامي مليون فرنك سويرسي( 1.523 أأي)

أأن توافق عىل منح قرض لحتاد لش بونة من الأموال الاحتياطية لالحتادات املموةل ابلشرتااكت من أأجل متويل " يعنيه،
، يف حال مل تكن التدابري املذكورة اكفية لتغطية جعزه املتوقّع خالل الثنائية. ويُمنح 2016/17 معليات ذكل الاحتاد يف الثنائية

من  235و 231 " )الفقراتنتكون الأموال الاحتياطية لحتاد لش بونة اكفية لتسديده. ذكل القرض دون فائدة ويُسّدد عندما
 (.A/55/13 الوثيقة

ىل ذكل قّررت مجعية احتاد لش بونة، يف دورهتا .2 الثانية والثالثني )ادلورة العادية احلادية والعرشون(، أأن  وابلإضافة اإ
عداد الالةحة التنفيذية املشرتكة لتفا  لش بونة ووثيقة جنيف احتاد لش بونة من اجامتعات الفريق العامل املعينيس تفيد   ابإ

ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل"(   مبا يف ذكلبغية النظر يف الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة، لتفا  لش بونة )املشار اإ

                                                
1

 .LI/A/32/5 " من الوثيقة2" و"1"73 انظر الفقرة 



LI/A/33/1 
2 
 

ىل امجل  اقرتاحتقدمي وأأي حل معيل أ خر، و  LI/A/32/3 اخليارات الواردة يف الوثيقة  2016 عية يف دورهتا القادمة يف عا اإ
 (.LI/A/32/5 " من الوثيقة3"73)الفقرة 

 الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة

ىل  7 يف الفرتة منالأوىل املعقودة يف جنيف  دورتهخالل نظر الفريق العامل،  .3 ، 2016 يونيو 9اإ
اقرتاح بشأأن حتديث ) LI/A/32/2 ( والوثيقةلش بونةخيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد ) LI/A/32/3 الوثيقة يف

اقرتاح من أأجل ) LI/A/32/4 ( والوثيقةمن الالةحة التنفيذية لتفا  لش بونة 23 القاعدةجدول الرسو  املنصوص عليه يف 
نشاء رأأس مال عامل لحتاد لش بونة  .2(اإ

ىل أأن  .4 د تدابري لضامن الاس تدامة املالية الطوية الفريق العامل اتفق عىل رضورة اعامتوأأشار رئيس الفريق العامل اإ
نشاء نظا  لالشرتااكت  جراء املزيد من املناقشات حول زايدة تدرجيية حممتة يف الرسو  واإ الأجل لحتاد لش بونة، مبا يف ذكل اإ

يتوىل جسل لش بونة يُناقش ويُتفق عليه يف املس تقبل. وعالوة عىل ذكل، ذكّرت الوفود بأأمهية الرتوجي لنظا  لش بونة ولزو  أأن 
الاضطالع بتكل املهمة من أأجل اس تقطاب أأطراف متعاقدة جديدة، مما سيساعد عىل تقامس العبء املايل بني عدد أأكرب من 

يداع طلبات جديدة، قدر الإماكن. ويف هذا  الأعضاء، وأأن تتوىل ادلول الأعضاء الاضطالع هبا داخليا من أأجل زايدة اإ
نه ينبغي للويبو القيا  بأأنشطة ترّوج للمؤرشات اجلغرافية بطريقة متوازنة. وتساءل  الصدد، قال وفدان من الوفود املراقبة اإ

ذا اكن ينبغي ابلأحرى أأن تُناقش مسأأةل الرتوجي املتوازن يف س يا  أأوسع  .3أأحد الوفود الأعضاء عام اإ

لش بونة بغرض العمل، مبساعدة  المتس الفريق العامل من الأمانة تنظمي اجامتع )اجامتعات( لأعضاء احتادوأأخريا  .5
عداد اقرتاحات ملعاجلة الاس تدامة املالية الطوية الأجل لحتاد لش بونة لتكون جاهزة يف الوقت املناسب يك  الأمانة، عىل اإ

 (.LI/A/32/5 " من الوثيقة3"73تنظر فهيا مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا القادمة طبقا لقرار تكل امجلعية )انظر الفقرة 

 جعز احتاد لش بونة

لول مجعيات حبخالل ادلورة الأوىل للفريق العامل، تبادل أأعضاء احتاد لش بونة ال راء بشأأن التدابري املمكن اعامتدها  .6
 2016/17 للتخلص من جعزه املتوقع للثنائية والوارد يف برانمج ومزيانية الويبو اخلاصة ابحتاد لش بونة للثنائية 2016 عا 

 .سويرسي( مليون فرنك 1.523)

سها  مبدفوعات طوعية ويف هذا الصدد،  .7 ىل أأن عددا من أأعضاء احتاد لش بونة أأعلن عن اس تعداده لالإ أأشار الرئيس اإ
زاةل جعز احتاد لش بونة املرتقب خالل الثنائية، وعن اعزتامه اختاذ اخلطوات الالزمة للعمل مع الأمانة خبصوص ترتيبات  بغرض اإ

 ادلفع.
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ن مجعية احتاد لش بون .8 ىل ما اإ ة مدعوة اإ
 ييل:

 LI/A/33/1 الإحاطة علام ابلوثيقة "1"
 (؛املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة)بعض 

والنظر يف الاقرتاح )الاقرتاحات( الرامية  "2"
ىل معاجلة الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة؛  اإ

للتخلص من جعز احتاد واعامتد تدابري  "3"
ئية والوارد يف برانمج ومزيانية للثنااملتوقع لش بونة 

 .2016/17 الويبو للثنائية

 ]هناية الوثيقة[


