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الفريق العامل املعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل 
 الدويل للعالمات

 
 عشرة السادسةالدورة 

ىل  2جنيف، من   2018 يويول  6اإ
 
 

 من وفد الواليات املتحدة األمريكيةمقدم اقرتاح 

 

بعنوان "الإسهام  الولايت املتحدة الأمريكية، تلقى املكتب ادلويل اقرتاحا من وفد 2018 يونيو 19 بتارخي تبليغيف  .1
العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل الفريق  يك ينظر فيه ،السالمة املالية للمنظمة" يف

ىل  2من يف الفرتة يف جنيف  املزمع عقدهايف دورته السادسة عرشة  للعالمات  .2018يوليو  6اإ

 الاقرتاح املذكور يف مرفق هذه الوثيقة.ويرد  .2

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 
 

 الإسهام يف السالمة املالية للمنظمة

ىل الفريق العامل من الولايت املتحدة الأمريكية مقدم اقرتاح   مدريد لنظاماإ

ىل الإسهام يف   عاملية للملكية الفكرية )الويبو(، نقرتح أأن ينظر الفريق العامل املعين لمنظمة الل املالية سالمة ال سعيا اإ
ذا اكن ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )الفريق العامل لنظام مدريد(  مس توى الرسوم فامي اإ

ىل ظمة املشرتكة. ويف حني أأشار الفريق العامل لناملن نفقاتوالإسهام بشلك أأمع يف تغطية  النفقاتاكفيا لتغطية  ظام مدريد اإ
خريطة الطريق اخلاصة  يف كام هو واردادلفع يف مناقشة مراجعة الرسوم وخيارات  ،عىل املدى املتوسطاعزتامه الاس مترار، 

ن الولايت املتحدة الأمريكي، 1بأأولوايته ىلتكل املناقشة  نقلة تقرتح فاإ املدى القريب لضامن متكّن احتاد مدريد من الإسهام  اإ
 بشلك مسؤول يف السالمة املالية للمنظمة يف أأقرب فرصة ممكنة.

، 20192-2018شأأن برانمج ومزيانية الويبو ب  2017يف أأكتوبر  املعقودةوطبقا للقرار اذلي اختذته مجعيات الويبو  
كية أأنه وضامن أأل يكون دلهيا جعز. وترى الولايت املتحدة الأمري  مزيانياهتا اس تعراضمن الرسوم ةل الاحتادات املمومن  يُتوقّع

وعالوة عىل  نفقات املنظمة املشرتكة.وتسهم أأيضا يف تغطية هبا اخلاصة  النفقاتأأن تغطي ينبغي لالحتاد املموةل من الرسوم 
اكت، اليت ذكل، نرى أأنه ينبغي كذكل لالحتادات املموةل من الرسوم النظر يف حتّمل تاكليف الاحتادات املموةل من الاشرتا

 تعاين حاليا من مشالكت مالية.

 :3، صدر عن مجعية احتاد مدريد، وعن سائر مجعيات الويبو، أأهنا2017ويف عام  

يرادات اكفية لتغطية  "1" ".. ذكّرت بأأنه ينبغي، طبقا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم، أأن يكون للك احتاد اإ
 النفقات اخلاصة به؛

ىل أأن  "3"  ينبغي أأن تبحث  2018/19الاحتادات املموةل من الرسوم اليت لها جعز متوقّع يف الثنائية وأأشارت اإ
 ة بلك مهنا من أأجل سّد ذكل العجز..."تدابري طبقا للمعاهدة اخلاص

مزيانية الاحتادات ويُظهر بوضوح أأن احتاد مدريد  2018/19ويبنّي املرفق الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  
يرادات بقةمة يعاين من أأي جع ل فرنك سويرسي، مما يتجاوز بكثري نفقاته املرتقبة  143 114 000ز. ويتوقّع احتاد مدريد اإ

 فرنك سويرسي. 137 405 000البالغة 
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 )ملخص الرئيس(. MM/LD/WG/14/6انظر املرفق الرابع من الوثيقة  
2

 )التقرير العام( A/57/12من الوثيقة  88انظر الفقرة  
3

 مكّرر 
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 4احتاد لك السيناريو العام حبسب  :11اجلدول 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

. الاحتادات املموةل من الاشرتااكتعدة احتادات من احتادات الويبو ترتقب جعزا، مبا يف ذكل من اجلدول أأن ظهر ي  
ا وفقا للتاكليف اخلاصة هبا والنفقات املشرتكة تقدير مس توى رسوهمالاحتادات املموةل من الرسوم ه ينبغي للك أأنونرى 

 وما.والسالمة املالية للمنظمة مع

ا، العمل اخلاص حبق املؤلف، واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الاحتادات املموةل من الاشرتااكت، حاليوتدمع  
ىل ذكل، تسهم الاحتادات املموةل ابلإضافة ِواثية، والتصنيف واملعايري، وتكنولوجيا املعلومات. الثقايف التقليدي واملوارد الور اإ

ام ظلّت الاحتادات املموةل من كمن الاشرتااكت يف أأنشطة املنظمة املشرتكة، مثل التاكليف املرتبطة بصيانة مباين الويبو. 
، ولأن احتاد لش بونة مل يتخذ خطوات للحد بشلك اكف من حتاد لش بونة من أأجل تغطية جعزهقرض أأموالا لتُ الاشرتااكت 

زاةل ذكل  العجز ن من املر ، 5جعزه أأو اإ ىل دمع مايل.فاإ الاحتاد املموةل من س مترار او  ّجح، عىل ما يبدو، أأنه س يّظل حباجة اإ
، أأمرا حمدودا زمنيا لأن تكل الاحتادات تتوقّع جعزا يناهز مليوين فرنك سويرسي يبدو الاشرتااكت يف توفري ادلمع املايل

نفاق جعزي من سوى متكّن وأأموالها الاحتياطية لن  جعزا  هو أأيضايشهد  فئت احتاد لهايوما  .أأخرىس نوات ضع لبضامن اإ
ىل احتادي لش بونة ولهونتيجة . 6كبريا ىل احامتل الاس مترار يف تقدمي قروض اإ اس مترار الاحتادات املموةل اي و ذلكل وابلنظر اإ

نمممن الاشرتااكت يف  ضافية  جياداإ من ، ل بّد فاق جعزيارسة اإ  .فقاهتان متكني تكل الاحتادات من تغطيةل أأموال اإ

نظمة الإجاملية. نفقات امل  ة غري متاكفئة منصية حتوىل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، حىت ال ن، تغط وقد  
نرى أأنه ينبغي لحتادات الويبو املموةل من الرسوم، مبا يف ذكل احتاد مدريد، النظر يف مس توايت رسوهما من أأجل  وعليه،

 الية الإجاملية للمنظمة.لسالمة املالإسهام بشلك مسؤول يف ا

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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 .WO/PBC/27/8من الوثيقة  206الصفحة انظر  
5

اتحة ختفيض يف الرسوم بديف اقرتاح يدع، 2018يونيو  12و 11يويم يف أ خر اجامتع عقده لش بونة،  ظامنير الفريق العامل املعين بتطو نظر    لو اإىل اإ
 انيته.من النظر يف زايدة الرسوم للتصدي لعجز مزي 

6
ته املقبةل املزمع رنية فرض زايدة يف الرسوم يف دو يف اإماكللتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام ليه سينظر  

 .2018يوليو  18اإىل  16عقدها يف الفرتة من 

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريداتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءاتاالتحادات الممولة من االشتراكات

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

32,378637,353143,11412,324993826,162إيرادات 19/2018

نفقات 19/2018

22,622242,85066,86914,6261,419348,386نفقات االتحاد المباشرة

9,882124,32042,53410,281818187,835النفقات اإلدارية المباشرة

32,505367,169109,40324,9072,238536,221مجموع فرعي، النفقات المباشرة

128,722--114,44214,279-نفقات االتحاد غير المباشرة

60,914--54,1566,757-النفقات اإلدارية غير المباشرة

189,635--168,59921,036-المجموع الفرعي، النفقات غير المباشرة

32,505535,768130,43924,9072,238725,857مجموع نفقات 19/2018

1,73628,6156,9671,33012038,767تسويات معايير إيبساس مقارنة بالميزانية

34,241564,383137,40526,2382,357764,624مجموع النفقات بعد تسويات المعايير  الدولية

61,538(1,364)(13,914)72,9715,708(1,863)نتيجة التشغيل

32,61025.0          107,15420.0        16,25250.0االحتياطي المنشود*  3,73615.0    -n/a159,75222.0  

*  ُتحسب المستويات المستهدفة لألموال االحتياطية وصناديق رؤوس األموال العاملة كنسبة مئوية من نفقات ميزانية الثنائية لكل اتحاد.


