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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون اخلامسةسلسلة االجتماعات 
 2015 أأكتوبر 14اإىل  5من جنيف، 

 
 

 فهم الواليات املتحدة للنظام أحادي االشرتاكات وللميزانية األحادية يف عالقتهما مع اتفاق لشبونة

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

أأن تتاح وثيقهتا املعنونة ترد نسخة منه يف املرفق، طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  2015أأكتوبر  1بتارخي تبليغ يف 
"فهم الولايت املتحدة الأمريكية للنظام أأحادي الاشرتااكت وللمزيانية الأحادية يف عالقهتام مع اتفاق لش بون" للنظر فهيا 

عالمية رمسية حتت البند كوث   من جدول الأعامل "تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية". 11يقة اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجاريةمكتب الولايت 

 وكيل وزير التجارة لشؤون امللكية الفكرية
 ومدير مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

 

 

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20 
Switzerland 

 

 حتية طيبة وبعد،

أأن أأقّدم، ابمس الولايت املتحدة الأمريكية، الوثيقة التوضيحية املرفقة طيه اإىل سلسةل الاجامتعات اخلامسة يسعدين 
وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو وادلورة السابعة والأربعني )ادلورة العادية الثانية والعرشين( للجمعية العامة 

ىل امجلعيات، حتت البند . وتقد  2015أأكتوبر  14-5للويبو، للفرتة  عالمية رمسية اإ )تقرير  11م هذه الوثيقة للنظر فهيا كوثيقة اإ
. ووّزِّعت الوثيقة أأيضا عىل ادلورة (A/55/1 Prov.4جلنة الربانمج واملزيانية( من مرشوع جدول الأعامل املوّحد واملفّصل )

 الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.

 بتوزيع هذه الوثيقة.ونرجو أأن تتفضلوا 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،

 اكرين فرييرت

 

 

 

 امللحق
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 اتفاق لش بونةاملزيانية الأحادية يف عالقهتام مع فهم الولايت املتحدة الأمريكية للنظام أأحادي الاشرتااكت و 

بلغنا انشغال من أأن اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية الرايم اإىل وضع مزيانية متوازنة لحتاد لش بونة من خالل اس تخدام 
واحد أأو أأكرث من مصادر المتويل املنصوص علهيا يف اتفاق لش بونة محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل 

ن الولايت املتحدة تؤيد لكيا القرارات السابقة يتعارض والنظام أأحاد)اتفاق لش بونة(  ي الاشرتااكت واملزيانية الأحادية. واإ
بشأأن النظام أأحادي الاشرتااكت واملزيانية الأحادية. ولقد أأمعنا النظر يف الانشغالت املعرّب عهنا، وهذه الوثيقة الإعالمية 

 هدفها الرّد عىل تكل الانشغالت.

 النظام أأحادي الاشرتااكت

دلمع املرصوفات العامة للويبو وبرن النظام أأحادي الاشرتااكت احتادي ابريس ومجعيتا مؤمتر الويبو ، اعمتد 1993يف عام 
. واكن 1والاحتادات الس تة املموةل ابلشرتااكت )ويه احتادات ابريس وبرن والتصنيف ادلويل للرباءات ونيس ولواكرنو وفيينا(

بقاء اشرتاك ادلوةل و رتااكت توس يع العضوية يف اتفاقية الويبو الهدف من وضع النظام أأحادي الاش معاهدات الويبو والسامح ابإ
لهيا. ومل تكن أأنظمة لهاي ولش بونة ومدريد ومعاهدة التعاون العضو  عىل مس توى واحد أأاي اكن عدد املعاهدات اليت تنضم اإ

، 2003. ويف عام ابلرسوم احملّصةلفرتض أأن تكون ومّوةل بشأأن الرباءات مشموةل ابلنظام أأحادي الاشرتااكت لأهنا اكن من امل
عىل عدة معاهدات هبدف تنفيذ النظام أأحادي الاشرتااكت.  -مل تدخل حزي النفاذ بعد  -اعمتدت مجعيات الويبو تعديالت 

نشاء النظام أأحادي الاشرتااكت، واكن يُف  هم عىل أأنه نظام ومّول ومل يكن اتفاق لش بونة يعّد احتادا ومّول ابلشرتااكت عند اإ
حني اقرُتحت تعديالت أأخرى لتنفيذ النظام أأحادي الاشرتااكت، اعمتدت مجعية لش بونة  2003ويف عام . 2ابلرسوم احملصةل

 تعديالت بشأأن املزيانية الأحادية )انظر أأدانه(، ولكهنا مل تعمتد تعديالت جلعل احتاد لش بونة احتادا ومول ابلشرتااكت.

 

 الأحاديةاملزيانية 

يرادات والنفقات يعّده املكتب ادلويل ويبنّي فيه مزيانيات مجيع  3تقوم املزيانية الأحادية عىل دفرت حساابت أأحادي لالإ
 وتكل املموةل ابلرسوم، وكذكل املنظمة كلك. وتظل املزيانيات منفصةل ابلنس بة اإىلالاحتادات، تكل املموةل ابلشرتااكت 

  

                                                
1
 AB/XXIV/5انظر "نظام أأحادي الاشرتااكت لالحتادات الس تة املموةل ابلشرتااكت وتوحيد اشرتااكت ادلول غري الأعضاء يف الاحتادات"، الوثيقة  
 nt/mdocsarchives/AB_XXIV_1993/AB_XXIV_5_E.pdfhttp://www.wipo.i(، ويه متاحة يف 1993مايو  31)

 ، عىل سبيل املثال.19الفقرة  ،A/34/9 والوثيقة
2
تغيريات مطلوبة فامي انظر مثال "النصوص الهنائية للتعديالت املقرتحة عىل اتفاقية برن " وأأيضا "حيث أأن احتاد لش بونة ليس احتادا ومول ابلشرتااكت، فال  

 ي الاشرتااكت". يتعلق ابلنظام أأحاد
3
( تقرتح حكام متكينيا جديدا للمزيانية مرشوطا ابعامتد النظام أأحادي 1)11، عند اعامتد طريقة النظام أأحادي الاشرتااكت، رشحت الأمانة أأن "املادة 2003يف  

ذا اكن للمنظمة نظام املعين ابلإصالح ادلس توري  لعامالاشرتااكت. ويسعى احلمك املقرتح اإىل تنفيذ الرغبة اليت أأعربت عهنا العديد من الوفود يف الفريق ال بأأنه اإ
وعليه، فاإن   اكن مصدرها أأو غرضها، تختل  دون اإمنانية فرزها.ذ أأن مجيع الإيرادات والنفقات، أأايأأحادي الاشرتااكت فال ينبغي أأن تكون لها مزيانية أأحادية، اإ 

، A/39/2دات والنفقات للمنظمة وسائر الاحتادات مبي نة "بطريقة منصفة وشفافة". انظر الوثيقة ( تقتيض أأن تعرض املزيانية حبيث تكون الإيرا1)11املادة 
 .24الصفحة 

http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_XXIV_1993/AB_XXIV_5_E.pdf
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 ، كام تقتضيه تكل املعاهدات املعنية.4وم )لهاي ولش بونة ومدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات(الاحتادات املموةل ابلرس

ىل "مزيانيتني اتفاقية الويبو  5، اتفقت مجعيات الويبو عىل تعديل2003ويف عام  ومجيع معاهدات الويبو حلذف حمك يشري اإ
ىل "النفقات املشرتكة بني الاحتادات  يرادات الاحتاد ومزيانية املؤمتر"، والاس تعاضة عنه بنص "منفصلتني" ابلنس بة اإ تبني  اإ

" واكن الغرض من ذكل هو تنفيذ النظام أأحادي يف مزيانية املنظمة بطريقة عادةل وشفافة.]ونفقاهتا[ ونفقاته ]الاحتادات[ 
نشاء مزيانية أأحادية الاشرتااكت ابلنس بة اإىل الاحتادات املموةل ابلشرتااكت، واكن هل ابلتايل أأثر عىل أأرض  الواقع وهو اإ

نشاء مفهوم املزيانية الأحادية ابلنس بة اإىل مجيع  6لالحتادات املموةل ابلشرتااكت. ولكن، مل يرتتّب عىل هذه التعديالت اإ
نشاء وثيقة مزيانية واحدة ابلنس بة اإىل مجيع الاحتادات، وُُتمع يف الوثيقة ال واحدة الاحتادات والتفاقات، بل اقترصت عىل اإ

 7مزيانيات الاحتادات املموةل بغري الاشرتااكت ومزيانيات الاحتادات املموةل ابلشرتااكت.

دفع رسوم، أأو اذا اقتىض احلال اشرتااكت أأعضاء لش بونة،  11وتخضع مالية احتاد لش بونة لأحنام التفاق ذاته. وتقتيض املادة 
 ءات ومدريد ولهاي لها أأحنام وماثةل فامي يتعلق ابلمتويل.لمتويل معلياته. واحتادات معاهدة التعاون بشأأن الربا

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 

                                                
4
ورمغ تطبيق النظام أأحادي الاشرتااكت ومعه املزيانية " ومفادها: "3"58، الفقرة (1999مايو  28) A/34/9انظر "الإصالح يف الأنظمة الأساس ية"،  

 ."املموةل من الاشرتااكت عىل املس توى العميل، ل تزال احتادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي حتتفظ مبزيانيات منفصةلالأحادية لالحتادات 
5
ت، اإذ مل هدامل يدخل التعديل حزي النفاذ بعد. وحسب املكتب ادلويل، النظام أأحادي الاشرتااكت هو قرار لدلول الأعضاء، وليس رشطا مرتتبا عىل املعا 

دوةل من ادلول الأعضاء يف الويبو عىل التعديالت املقرتحة، اليت س تدخل حزي النفاذ بعد شهر واحد من تسمل املدير  15وافقت رمسيًا يدخل حزي النفاذ بعد: "
سبمترب  18اإىل  14ة الرابعة والعرشون، جنيف، ." جلنة الربانمج واملزيانية، ادلورالعام اإخطارات كتابية ابملوافقة من ثالثة أأرابع ادلول الأعضاء يف الويبو

عداد الأمانة، الفقرة 2015أأغسطس  WO/PBC/24/16 (7الوثيقة  "،خيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة، "2015  .14(، وثيقة من اإ
6
ومنذ بدء العمل ابلنظام ُأحادي : "2003تعديالت من اتفاقية ابريس لتنفيذ  16بشأأن املادة  3-16، املالحظة 8، الصفحة A/39/3انظر الوثيقة  

منظمة والاحتادات اليت الاشرتااكت، أأصبحت مزيانية احتاد ابريس جزءًا من مزيانية الاحتادات املموةل من الاشرتااكت يف وثيقة الربانمج واملزيانية املعدة لل 
 "تديرها الويبو.

7
يرادات الاحتاد" لبيان أأن مزيانيات خمتلف " :7-16، املالحظة 10، الصفحة A/39/3انظر الوثيقة   ذ اس تعيض عن عبارة "مزيانية الاحتاد" بعبارة "اإ اإ

 "الاحتادات اليت تديرها الويبو ومزيانية املنظمة ترد يف وثيقة موحدة ومرتابطة الأجزاء.


