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A/35/14
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/١٨ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

بعض المسائل المتعلقة بمعاهدة التسجيل الدولي 
للمصنفات السمعية البصرية 

مذآرة من اعداد األمانة 

اعتمدت معاهدة التسجيل الدولــي للمصنفـات السـمعية البصريـة ("معـاهدة سـجل األفـالم") فـي  - ١
ــباط ١٩٩١ . وبلـغ عـدد الـدول  جنيف في ١٨ أبريل/نيسان ١٩٨٩ . ودخلت حيز التنفيذ في ٢٧ فبراير/ش

األطراف فيها ١٣ دولة حتى تاريخ هذه الوثيقة(١) . 
 

وتنص المادة ٣(٣) من معاهدة سجل األفالم علــى أن يكـون مقـر مكتـب التسـجيل الدولـي الـذي  - ٢
ــي النمسـا مـا دامـت معـاهدة بذلـك الشـأن  أنشئ ألغراض مسك سجل دولي للمصنفات السمعية البصرية ف

سارية بين جمهورية النمسا والمنظمة ، وإال آان موقعها في جنيف . 
 

                                                 
األرجنتين والبرازيل وبورآينا فاصو وبيرو والجمهورية التشيكية وسلوفاآيا والسنغال وشيلي وفرنسا وآولومبيا  (١)

والمكسيك والنمسا وهنغاريا . 

A



 A/35/14
 - 2 -

 
 

وأبرمت معادة بين المنظمة وجمهوريــة النمسـا فـي ٢٥ أآتوبـر/تشـرين ١٩٨٩ تنـص علـى أن  - ٣
ــجيل الدولـي فـي مدينـة آلوسـترنوبرغ فـي النمسـا ("المعـاهدة المبرمـة بيـن الويبـو  يكون مقر مكتب التس
ــر مكتـب التسـجيل  والنمسا")(٢) . وباالضافة الى ذلك ، أبرم اتفاق بين المنظمة وجمهورية النمسا بشأن مق

الدولي ("اتفاق المقر")(٣) . 
 

ــاق المقـر ، أنشـئ مقـر مكتـب التسـجيل  وبناء على المعاهدة المبرمة بين الويبو النمسا وعلى اتف - ٤
الدولي في مدينة آلوسترنوبرغ في النمسا في األول من مارس/آذار ١٩٩١ . وتبين أن مستوى االنضمـام 
الى معاهدة سجل األفالم غير مرض فكان عدد المصنفات السمعية البصرية المسـجلة فـي السـجل الدولـي 
قليال تبعا لذلك (اذ لم يزد عدد المصنفات الســمعية البصريـة المسـجلة علـى ٤٠٠ مصنـف ، وجـاءت تلـك 

التسجيالت آلها من بلدين اثنين ال أآثر)(٤) . 
 

ــتوى المنخفـض فـي أنشـطة االنتفـاع بالسـجل الدولـي ، اعتمـدت جمعيـة اتحـاد  ونظرا الى المس - ٥
معاهدة سجل األفالم القرار التالي في اجتماعها الذي عقد في دورة استثنائية في مايو/أيار ١٩٩٣ : 

 
الى أن تتخذ جمعية اتحاد معاهدة سجل األفالم أي قرار آخر ، 

 
يعلق تطبيق المعاهدة المبرمة بين جمهوريـة النمسـا والويبـو بشـأن المكتـب  ( أ )

الدولي لتسجيل األفالم ؛ 
 

ولن تعقد جمعية اتحاد معاهدة سجل األفـالم أيـة دورة عاديـة سـنة ١٩٩٣ ،  (ب)
وتستأنف عقد دوراتها العادية اعتبارا من سنة ١٩٩٥ ؛ 

 
 ...

 
 . (FRT/A/III/3 الفقرة ١٩ من الوثيقة)

 
 

وعقب تعليق المعاهدة المبرمة بين الويبو والنمسا ، تم اغالق مكتب التســجيل الدولـي فـي مدينـة  - ٦
آلوسترنوبرغ ونقل مقره الى مقر الويبو الرئيسي فــي جنيـف . ولـم تنجـز أيـة أنشـطة أخـرى فيمـا يتعلـق 

بالسجل الدولي الذي بات عديم النشاط ألسباب عملية . 
 

ــى أن  وبالنظر الى انعدام أي نشاط منجز بناء على معاهدة سجل األفالم وغياب أي سبب يدل عل - ٧
ــانوني لمعـاهدة سـجل  تلك األنشطة ستستأنف في المستقبل القريب ، يبدو أن من المنساب تحديد الوضع الق
األفالم ومختلف الترتيبات التي وضعت بناء عليها . وتبرز في هذا الصدد ثالث قضايا ينبغي النظر فيها : 

 
تحديد وضع جمعية اتحاد معاهدة سجل األفالم ؛  "١"

وحل االتفاقات المبرمة بين الويبو والنمسا ؛  "٢"
والنظر في الترتيبات المالية المتعلقة بتشغيل مكتب التسجيل الدولي .  "٣"

                                                 
ــة WO/GA/XI/1 . وأقـرت الجمعيـة العامـة للويبـو  يرد نص المعاهدة في الملحق األول للمرفق الثالث من الوثيق (٢)

  . (WO/GA/XI/4 أنظر الفقرة ١١ من الوثيقة) المعاهدة في اجتماعها الذي عقد في سبتمبر/أيلول ١٩٨٩
يرد نص االتفاق في مرفق الوثيقة WO/CC/XXVIII/3 . وأقرت لجنة الويبو للتنسيق االتفاق في اجتماعها الـذي  (٣)

 . (WO/CC/XXVIII/7 أنظر الفقرة ٨ من الوثيقة) عقد في سبتمبر/أيلول ١٩٩١
راجع الفقرة ٧ من الوثيقة FRT/A/III/2 لمزيد من التفاصيل .  (٤)
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جمعية اتحاد معاهدة سجل األفالم 
 

قررت جمعية اتحاد معاهدة األفالم في مايو/أيار ١٩٩٣ ، آما سبق ذآره أعاله ، أال تجتمــع فـي  - ٨
دورة عادية في سبتمبر/أيلول ١٩٩٣ وأن تستأنف االجتماع في دورات عاديـة اعتبـار مـن سـنة ١٩٩٥ . 
ــاريخ (باسـتثناء فـي االجتماعـات  ولكن الجمعية في الواقع لم تجتمع سنة ١٩٩٥ ولم تجتمع قط منذ ذلك الت
(الحالية) لجمعيات الدول األعضاء في الويبو والمنعقدة في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠) . ولعله من األنسب اآلن 
ــن أن يـرى المديـر  تنظيم ممارسة عدم اجتماع جمعية اتحاد معاهدة سجل األفالم في دورات عادية الى حي
العام أن من المناسب للجمعية أن تجتمع نظرا الى تطورات جديـدة فيمـا يتصـل بمعـاهدة سـجل األفـالم أو 
ــن المديـر العـام أن يدعـو  بالسجل الدولي ، أو الى حين أن يطلب أحد أعضاء اتحاد معاهدة سجل األفالم م

الجمعية الى االجتماع . 
 

ان جمعية اتحاد معاهدة سـجل األفـالم مدعـوة  - ٩
الى أن تقرر عدم االجتماع الى حين أن 

يـرى المديـر العـام أن مـن المناســب  "١"
للجمعية أن تجتمع ، 

أو تطلب احدى الدول األعضــاء فـي  "٢"
ــام أن يدعـو  اتحاد معاهدة سجل األفالم من المدير الع

الجمعية الى االجتماع . 
 
 

حل الترتيبات المبرمة بين الويبو النمسا بشأن مكتب التسجيل الدولي 
 

أبرمت الويبو وجمهورية النمسا ، آما سبق ذآــره أعـاله ، اتفـاقين اثنيـن بشـأن مكتـب التسـجيل  -١٠
الدولي وهما المعاهدة المبرمة بين الويبو والنمسا واتفاق المقر . 

 
ــاله ، تعليـق  وقررت جمعية اتحاد معاهدة سجل األفالم في مايو/أيار ١٩٩٣ ، آما سبق ذآره أع -١١
تطبيق المعاهدة المبرمة بين الويبو والنمسا . ولعله من األنسب اآلن العمل على حل المعاهدة المبرمة بيــن 
الويبو والنمسا . ويمكن تحقيق ذلك بناء على المادة ٦(١) عن طريق اتفاق مشترك بين األطراف المتعاقدة 
. وقد بّينت حكومة جمهورية النمسا أنها سـتوافق علـى حـل المعـاهدة . والمطلـوب بالتـالي موافقـة الـدول 

األعضاء في الويبو على حل المعاهدة . 
 

ان الجمعيــة العامــة للويبــو مدعــوة الـــى  -١٢
الموافقـة علـى حـل المعـاهدة المبرمـة بيـن المنظمـــة 
ــة (الويبـو) وجمهوريـة النمسـا  العالمية للملكية الفكري
ــترنوبرغ (جمهوريـة النمسـا)  بشأن جعل مدينة آلوس
ـــات الســمعية  مقـرا للمكتـب الدولـي لتسـجيل المصنف

البصرية . 
 

أما بالنسبة الى اتفاق المقر ، فان المادة ٢١ منه تنص على أن نفاذه ينتهي اذا نقل مكتب التسجيل  -١٣
الدولي خارج أراضي جمهورية النمسا . وحيث أن ذلك قد تم ، فان اتفاق المقر لم يعد نافذا وال داعــي الـى 

اتخاذ أية اجراءات أخرى . 
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الترتيبات المالية المتعلقة بتشغيل مكتب التسجيل الدولي 
 

ــاهدة سـجل األفـالم قائمـة علـى التمويـل  آان من المقرر أن تكون األنشطة المنجزة بناء على مع -١٤
الذاتي . وتنص المادة ٧ من المعاهدة ("الشؤون المالية") علــى انشـاء ميزانيـة التحـاد المعـاهدة . وتنـص 

المادة ٧(٤) على ما يلي : 
 

[التمويل من خالل الدعم الذاتي]  تحدد مبالغ الرسوم المستحقة لمكتب التسجيل الدولــي وأسـعار 
ــة الـى أيـة ايـرادات أخـرى ، بتغطيـة المصروفـات المرتبطـة  مطبوعاته بحيث تسمح ، باالضاف

بادارة هذه المعاهدة . 
 

ــجل األفـالم وانخفـاض مسـتوى أنشـطة التسـجيل  ونظرا الى قلة حاالت االنضمام الى معاهدة س -١٥
المنجزة بناء على المعاهدة ، ففد آانت نفقــات اتحـاد المعـاهدة تفـوق ايراداتـه بمبلـغ ٠٠٠ ٧١٢ ١٢ شـلن 
نمساوي (أي ما يعادل ٠٠٠ ٦٦٠ ١ فرنك سويسري تقريبا) الى غاية اقفــال مكتـب التسـجيل الدولـي فـي 
مدينة آلوسترنوبرغ(٥) . ولم يسجل منذ ذلك الحين أي نشاط مالي على حساب اتحاد معاهدة سجل األفالم . 

 
وتم تمويل تلك النفقات الزائدة المشار اليها في الفقرة السـابقة والتـي بلغـت ٠٠٠ ٦٦٠ ١ فرنـك  -١٦
سويسري تقريبا بقروض قدمتها حكومة النمسا بناء على المعــاهدة المبرمـة بيـن الويبـو والنمسـا . وتنـص 

المادة ٢ من تلك المعاهدة على ما يلي : 
 

تقدم جمهورية النمسا ، في حال آان من المتوقع أال تكفي عائدات االتحاد الـذي أنشـئ  (١)
بناء على المعاهدة المذآورة ("االتحاد") لتغطية التزاماته المالية ، القروض الالزمة للوفاء بتلك 

االلتزامات المالية . 
 

تسدد المنظمة العالمية للملكية الفكرية لجمهورية النمسا ، بالنيابة عن االتحاد  ( أ ) (٢)
ــا فـي شـكل قـروض بنـاء علـى الفقـرة (١) . وتكـون  ، المبالغ التي استلمتها من جمهورية النمس
القروض معفية من الفوائد . وتسدد القروض في أقساط . ويعتمد مبلــغ آـل قسـط والموعـد الـذي 

يجب فيه تسديده على الوضع المالي لالتحاد . 
 

تحدد تفاصيل تحويل القروض وتسديد القروض باتفاق مشترك بين السلطات  (ب)
المختصة في حكومة النمسا والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(٦) . 

 
وتوجهت حكومة النمسا الى المدير العام وطلبت أن تسدد المنظمة القروض التي قدمتها (حوالــي  - ١٧
ــو  ٠٠٠ ٦٦٠ ١ فرنـك سويسـري) . ويلتمـس المديـر العـام اآلن تصريحـا مـن الـدول األعضـاء فـي الويب
واالتحادات التي تديرها المنظمة للتفاوض بشأن تسوية ذلك الطلب ، وهو طلب معقول وفي محلــه بـالنظر 
ظروف الموضوع وباالستناد الى المعاهدة المبرمة بين الويبو والنمسا ، وأيضا مـن أجـل تسـديد أي مبلـغ 

يجب دفعه من البند ١٩ ("أنشطة متنوعة وغير متوقعة") من ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 
 

                                                 
 . FRT/A/III/2 أنظر الفقرات من ٨ الى ١٠ من الوثيقة (٥)

هناك قرائن تدل على أن تسديد القروض يظل معلقا حتى تتحقق األرباح (أي زيادة ايرادات السجل الدولي علـى  (٦)

ــة  نفقاته) . أنظر الفقرة ٤ من الوثيقة IRAW/DC/4 . وال تزال مسألة التسديد محط نقاش بين أمانة الويبو وحكوم
جمهورية النمسا . 
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ــــي الويبـــو  ان جمعيــات الــدول األعضــاء ف -١٨
واالتحــادات التــي تديرهــا المنظمــة مدعــوة الــــى 
التصريح للمدير العام بالتفاوض بشأن تسوية الطلـب 
المقدم من حكومة جمهورية النمسا لتســديد القـروض 
التي قدمتها تلك الحكومة بناء على المعــاهدة المبرمـة 
ــغ ينبثـق  بين الويبو والنمسا والتصريح بتسديد أي مبل

عن أية تسوية من ذلك القبيل . 
 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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