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LI/A/32/3

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 29 :سبمترب 2015

االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل

(احتاد لشبونة)

اجلمعية
الدورة الثانية والثالثون (الدورة العادية احلادية والعشرون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

خيارات من أجل االستدامة املالية الحتاد لشبونة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
 .1وافقت جلنة الربانمج واملزيانية (اللجنة) يف دورهتا الرابعة والعرشين ( 14اإىل  18سبمترب  )2015عىل رفع التوصية
التالية اإىل احتاد لش بونة (انظر اجلزء اخلاص ابلبند  10من جدول ا ألعامل والوارد يف الوثيقة  WO/PBC/24/17والوثيقة
 A/55/4املعنونة "القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية"):
" .3أأحاطت اللجنة علام ابخليارات اخلاصة ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،عىل النحو ن
املبّي يف الوثيقة
 .WO/PBC/24/16 Rev.و أأوصت بأأن ينظر احتاد لش بونة ،طبقا لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ
وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،يف خيارات هبدف معاجلة الاس تدامة املالية ملزيانيته يف ادلورة القادمة الثانية
والثالثّي مجلعية احتاد لش بونة .وطلبت اللجنة من ا ألمانة تقدمي ادلمع الالزم يف هذا الصدد".
 .2ويشار يف هذا الصدد اإىل الوثيقة ( WO/PBC/24/16 Rev.خيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة)
الواردة أأدانه ،وإاىل الوثيقة ( LI/A/32/2اقرتاح بشأأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  23من الالحئة
التنفيذية لتفاق لش بونة) وإاىل الوثيقة ( LI/A/32/4اقرتاح بشأأن اإنشاء ر أأسامل عامل لحتاد لش بونة).
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 .3اإن امجلعية مدعوة اإىل النظر يف توصية
جلنة الربانمج واملزيانية املذوورة أأعاله.
[تيل ذكل الوثيقة ]WO/PBC/24/16 Rev.

A

WO/PBC/24/16 REV.

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 16 :سبمترب 2015

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الرابعة والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18سبمترب 2015
خيارات من أجل االستدامة املالية الحتاد لشبونة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

املقدمة
 .1أأمكلت جلنة الربانمج واملزيانية (اللجنة) قراءة أأوىل شامةل ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ،17/2016
برانجم ًا برانجم ًا حتت لك هدف اسرتاتيجي ،وذكل يف دورهتا الثالثة والعرشين اليت عُقدت يف الفرتة من  13اإىل  17يوليو
 2015يف جنيف .ووافقت اللجنة عىل التعديالت اليت اقرتحت ادلول ا ألعضاء اإدخالها عىل وصف الربامج الثالثّي ،مبا يف
ذكل اإطار النتاجئ يف الربامج  ،1و ،9و ،10و ،11و ،13و ،14و ،16و ،17و ،18و ،25و ،28و .30و ُأحيلت اإىل
ادلورة الرابعة والعرشين للجنة اليت س ُتعقد يف الفرتة من  14اإىل  18سبمترب  2015ثالثة برامج ملواصةل النظر فهيا ،أأل ويه:
الربانمج  :3اتغ ()TAG؛ والربانمج  :6اقرتاح يريم اإىل تقس مي الربانمج ( 6نظاما مدريد ولش بونة) اإىل برانجمّي منفصلّي
وبيان هذا التقس مي يف مجيع الفصول واجلداول واملرفقات يف املرشوع املعدن ل للربانمج واملزيانية للثنائية 17/2016؛ والربانمج
 :20املاكتب اخلارجية اجلديدة مبا يف ذكل اإماكنية الإحاةل يف الفقرة ( 33يف العرض املايل وعرض النتاجئ) ومكتب الويبو
للتنس يق دلى ا ألمم املتحدة يف نيويورك .وعالوة عىل ذكل ،أأحاطت اللجنة علامً بأأن ش ىت القضااي اليت أأاثرها بعض الوفود فامي
خيص الربانمج ُ 6أحيلت اإىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ،مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثال ل احلرص" ،الامتس أأن تعدن
1
ا ألمانة دراسة عن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة".
 .2وذلكل فاإن مسأأةل المتويل املس تدام من املسائل ا ألساس ية املطروحة فامي يتعلق ابلحتاد اخلاص محلاية تسميات املنشأأ
وتسجيلها ادلويل ("احتاد لش بونة") .وقد لقت هذه املسأأةل اختالفات وبرية يف وهجات النظر والنُ ُج فامي بّي ادلول ا ألعضاء
 1قامئة القرارات ،جلنة الربانمج واملزيانية ،ادلورة الثالثة والعرشون ،جنيف ،من  13اإىل  17يوليو .)WO/PBC/23/9( 2015

WO/PBC/24/16 Rev.
2

يف الويبو .وهتدف هذه الورقة اإىل تقدمي خيارات تتعلق مبسأأةل المتويل يف احاوةل ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف مداولهتا
للتوصل إاىل اتفاق مرض بشأأن هذه املسأأةل ،ومن َّمث تسهيل اإقرار مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية .17/2016

الإطار القانوين امل ُنطبق
أألف .اتفاق لش بونة
 .3تنص املادة  11من اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل (بصيغته املعدةل يف 28
سبمترب "( )1979اتفاق لش بونة") عىل ا ألحاكم ذات الصةل بمتويل احتاد لش بونة .وقد جاء يف املادة  )3(11من اتفاق
لش بونة أأن مزيانية احتاد لش بونة تُ َّمول من املصادر التالية:
" "1

رسوم التسجيل ادلويل املُحصةل مبوجب املادة  )2(7والرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات ا ألخرى
اليت يؤدهيا املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلحتاد اخلاص،

" "2

حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد اخلاص أأو الإاتوات املرتبطة بتكل املنشورات،

" "3

الهبات والوصااي والإعاانت،

" "4

رسوم الإجيار والفوائد والإيرادات املتنوعة ا ألخرى،

" "5

اشرتااكت بدلان الاحتاد اخلاص ،وذكل اإذا اكنت الإيرادات الواردة من املصادر املشار اإلهيا يف البنود من
" "1اإىل " "4غري اكفية لتغطية مرصوفات الاحتاد اخلاص ،وابلقدر اذلي ُُيقنق هذه الكفاية.

 .4وإاضاف ًة اإىل ذكل ،تنص املادة  )7(11عىل أأن احتاد لش بونة هل صندوق ر أأس مال عامل ،وتنص املادة  ()8(11أأ)
أأيض ًا عىل أأن البدل اذلي يقع مقر املنظمة يف أأراضيه جيب أأن مينح ُسلف ًا لكام اكن صندوق ر أأس املال العامل غري اكف.
وسوف نناقش فامي ييل مبزيد من التفصيل لك مصدر من هذه املصادر ،ومدى اإماكنية مسامههتا يف حتقيق الاس تدامة املالية
لحتاد لش بونة.

ابء .وثيقة جنيف لتفاق لش بونة
 .5تنص وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية (املعمتدة يف  20مايو "( )2015وثيقة
جنيف") يف املادة  24عىل أأحاكم مشاهبة ،ولكن غري مطابقة ،تتعلق مبصادر ومويل مزيانية احتاد لش بونة .وقد ورد يف املادة
 )2(24من وثيقة جنيف أأن اإيرادات الاحتاد اخلاص تتأأىت من املصادر التالية:
" "1

الرسوم احملصةل مبوجب املادة  )1(7و()2؛

" "2

حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل أأو الإاتوات املرتبطة بتكل املنشورات؛

" "3

الهبات والوصااي والإعاانت؛

" "4

الإجيار وعائد الاستامثر وإايرادات أأخرى ،مبا فهيا الإيرادات املتنوعة؛
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" "5

اشرتااكت خاصة من ا ألطراف املتعاقدة أأو من أأي مصدر بديل متأأيت من ا ألطراف املتعاقدة أأو
املس تفيدين ،أأو من لكهيام ،وذكل يف حال ويف حدود ما اكنت الإيرادات الواردة من املصادر املبينة يف
البنود من " "1اإىل " "5غري اكفية لتغطية املرصوفات ،كام نتقرر امجلعية.

 .6وتنص وثيقة جنيف أأيض ًا يف املادة  )5(24عىل اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل ،وتنص كذكل يف املادة  ()6(24أأ)
عىل السلف اليت تقدهما ادلوةل املضيفة لكام اكن صندوق ر أأس املال العامل غري اكف .ولكن مسأأةل ومويل احتاد لش بونة ختضع
ألحاكم اتفاق لش بونة ذات الصةل ،ألن وثيقة جنيف مل تدخل بعدُ حزي النفاذ انتظار ًا إليداع واثئق التصديق أأو الانضامم من
قبل مخسة أأطراف مؤهةل.

خيارات لتحقيق الاس تدامة املالية
أألف .الرسوم
 .7تشرتط املادة  "1")3(11ابلشرتاك مع املادة ()4(11ب) من اتفاق لش بونة أأن ت َُّمول مزيانية الاحتاد اخلاص يف املقام
حصةل مبوجب املادة  )2(7والرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات ا ألخرى اليت يؤدهيا
ا ألول من "رسوم التسجيل ادلويل امل ُ َّ
املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلحتاد اخلاص" .وتنص املادة  )2(7عىل أأن هذه الرسوم تتأألف من "رمس واحد  ...يُدفع مقابل
تسجيل لك تسمية منشأأ" ،و أأن ذكل التسجيل ل ُجيدَّد .وعالوة عىل ذكل ،تنص املادة  ()4(11أأ) عىل أأن امجلعية ُحت ندد
مقدار هذا الرمس الواحد بناء عىل اقرتاح املدير العام ،ويف الوقت نفسه توحض املادة ()4(11ب) أأن هذا الرمس ُ"ُيدَّد
حبيث تكون اإيرادات الاحتاد اخلاص اكفي ًة يف الظروف الاعتيادية لتغطية املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل
تس يري أأعامل دائرة التسجيل ادلويل دون احلاجة اإىل تسديد الاشرتااكت [اخلاصة ببدلان الاحتاد اخلاص] املشار اإلهيا يف
[املادة  ."]"5")3(11وقد ثبت بوضوح ،حىت الآن ،أأن هذه الرسوم ،بوصفها الوس يةل الرئيس ية لمتويل احتاد لش بونة ،غري
2
اكفية لتغطية نفقات الاحتاد ،اليت بلغ مجموعها  792 000فرنك سويرسي يف عام .2014
 .8ومن املتوقع يف الثنائية  17/2016أأن تصل النفقات املتعلقة ابحتاد لش بونة اإىل  1 125 000فرنك سويرسي س نو ًاي.
ومن اجلدير ابذلور أأن حساابت نفقات احتاد لش بونة تستند اإىل املنجية احلالية املُتَّبعة لتخصيص النفقات حسب لك احتاد
عىل النحو امل ُ َّ
وحض يف املرفق الثالث ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .17/2016ووفق ًا لهذه املنجية ،ل يتحمل
احتاد لش بونة أأي عبء إازاء دفع تاكليف الاحتاد غري املبارشة والتاكليف الإدارية غري املبارشة.
 .9وقد تلقى نظام لش بونة عىل مدى الس نوات امخلس املاضية  80طلب ًا ( ،)2014و 12طلب ًا ( ،)2013و 9طلبات
( ،)2012و 3طلبات ( ،)2011و 6طلبات ( ،)2010عىل التوايل .واكن متوسط عدد الطلبات الواردة عىل مدار
بناء عىل متوسط عدد الطلبات الواردة ،و أأرقام النفقات الس نوية املتوقعة
الس نوات العرشين املاضية  14طلب ًا يف الس نة .و
ً
للثنائية  ،17/2016سوف يبلغ رمس التسجيل ادلويل املطلوب  80 357فرنك سويرسي 3يف حاةل ومويل معليات احتاد
بناء عىل توقعات نشاط التسجيل مبوجب نظام
لش بونة من الرسوم الفردية وحدها عىل 4النحو املتوىخ يف اتفاق لش بونة .و ً
لش بونة حسب تقديرات جسل لش بونة  ،اذلي يتوقع  20طلب ًا دولي ًا و 20تعدي ًال س نو ًاي يف الثنائية  ،17/2016س يكون
6
رمس التسجيل ادلويل املطلوب  54 750فرنك سويرسي 5.وحسب معدل الرسوم هذا ،فاإن النظام ،يف لكتا احلالتّي،
 2مبا يف ذكل تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.
 3تستند احلساابت اإىل متوسط عدد الطلبات اليت وردت عىل مدار الس نوات العرشين املاضية حيث اإن عدد املعامالت ا ألخرى – مثل التعديالت ،وتوفري
مس تخرجات من السجل ادلويل ،وما اإىل ذكل – يصل اإىل  2.5معامةل س نو ًاي يف املتوسط.
 4انظر الوثيقة .LI/A/32/2
 5يستند احلساب اإىل افرتاض أأن جدول الرسوم اجلديد اذلي اقرتحته مجعية احتاد لش بونة معمتد ،مما جيعل رمس تعديل تسجيل دويل يصل اإىل 1500فرنك
سويرسي .وسوف تبلغ الإيرادات الناجتة عن التعديالت  30 000فرنك سويرسي س نو ًاي يف الثنائية .17/2016
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سوف يكون عرضة للخطر املمتثل يف عدم تلقي أأي طلبات يف املس تقبل .ويف هذا الصدد ،ووفق ًا حلمك املادة ()4(11أأ)،
ي ُشار اإىل "اقرتاح بشأأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  23من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة" 7اذلي
أأعدته ا ألمانة ،ل ُيقدَّم اإىل مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا الثانية والثالثّي (ادلورة العادية احلادية والعرشين) يف جنيف يف
الفرتة من  5اإىل  14أأكتوبر  .2015وهذا الاقرتاح من شأأنه أأن يؤدي اإىل زايدة الرسوم زايد ًة فعا ًةل .بيد أأن هيلك الرسوم
اجلديد املقرتح سوف يظل ُُيدث هبوط ًا ضئي ًال يف الإيرادات الالزمة لتغطية نفقات احتاد لش بونة .وقد يصل العجز
8
الس نوي املتوقع يف  17/2016اإىل حنو  700 000فرنك سويرسي.
بناء عىل هذه احلساابت ،فاإن الرسوم وحدها ل تكفي لضامن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة .وترد فامي ييل مصادر
 .10و ً
اإضافية لمتويل احتاد لش بونة يك تنظر فهيا ادلول ا ألعضاء.

ابء .الاشرتااكت
 .11ينص اتفاق لش بونة أأيض ًا عىل حتصيل اشرتااكت من بدلان احتاد لش بونة مكصدر اإضايف للمتويل" ،اإذا اكنت الإيرادات
الواردة من املصادر املشار اإلهيا يف البنود من " "1اإىل " "4غري اكفية لتغطية مرصوفات الاحتاد اخلاص ،وابلقدر اذلي ُُيقنق
هذه الكفاية" (املادة .)"5")3(11
 .12وحتدد كذكل الفقراتن ( أأ) و(ب) من املادة  )5(11من اتفاق لش بونة ا ألساس اذلي ينبغي تقيمي هذه الاشرتااكت
بناء عليه:
ً
( أأ) من أأجل حتديد اشرتاك لك بدل من البدلان ا ألعضاء يف الاحتاد اخلاص وفق ًا للفقرة ( ،"5")3ينسب لك بدل
اإىل الفئة نفسها اليت أأدرج فهيا يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية ،ويدفع اشرتااكته الس نوية عىل أأساس
عدد الوحدات نفسها احملددة لهذه الفئة يف ذكل الاحتاد.
(ب) يتكون الاشرتاك الس نوي للك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص من مبلغ تتعادل نسبته اإىل املبلغ الإجاميل
لالشرتااكت الس نوية مجليع البدلان يف مزيانية الاحتاد اخلاص مع النس بة بّي عدد وحدات الفئة اليت أأدرج فهيا
هذا البدل والعدد الإجاميل لوحدات مجيع البدلان.
 .13والإيرادات املتأأتية من املصادر امل ُح َّددة يف البنود من " "1اإىل " – "4أأل ويه رسوم التسجيل ادلويل ،وحصيةل بيع
املنشورات ،والهبات والوصااي ،ورسوم الإجيار ،والفوائد وا إليرادات املتنوعة ا ألخرى – تعترب يف الواقع "غري اكفية لتغطية
نفقات الاحتاد اخلاص" (وفق ًا ملا جاء يف الفقرات من  7اإىل  10أأعاله) ،وهذا من شأأنه أأن يؤدي اإىل حتصيل اشرتااكت
مبقتىض اتفاق لش بونة .ويف وثيقة ُأع َّدت من أأجل اجامتع مجعية احتاد لش بونة يف أأكتوبر  ،1976بعنوان "اترخي اس تحقاق
الاشرتااكت؛ صناديق ر أأس املال العامل؛ السلف" ( ،)AB/VII/6اختذت امجلعي ُة قرارات عىل النحو املقرتح فامي يتعلق،
من بّي أأمور أأخرى ،إابنشاء نظام لالشرتااكت 9.وفامي ييل نص الاقرتاح ،يف اجلزء ذي الصةل:

 6حساب رسوم التسجيل ادلويل املطلوبة يف لكتا احلالتّي ل يأأخذ بعّي الاعتبار حصة "الإيرادات ا ألخرى" املنسوبة اإىل احتاد لش بونة وفق ًا ملنجية توزيع
الإيرادات حسب لك احتاد الواردة يف املرفق الثالث ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .17/2016ولو وضعت حصة "الإيرادات ا ألخرى" يف الاعتبار،
لبلغت رسوم التسجيل ادلويل املطلوبة  55 464فرنك سويرسي و 37 325فرنك سويرسي ،عىل التوايل.
 7انظر الوثيقة .LI/A/32/2
 8استناداً اإىل مجموع الإيرادات والنفقات املتوقعة لحتاد لش بونة يف الثنائية  ،17/2016مبا يف ذكل حصة الاحتاد من "الإيرادات ا ألخرى" وفق ًا ملنجية توزيع
الإيرادات حسب لك احتاد الواردة يف املرفق الثالث ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية .17 / 2016
 9لالطالع عىل القرارات ،انظر الفقرتّي  294و 303من الوثيقة .AB/VII/23
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" .11اتفاقات مدريد ولهاي ولش بونة .ل تشري هذه التفاقات اإىل اشرتااكت س نوية ،وذلكل ل توجد حاجة اإىل
حتديد توارخي اس تحقاق لها .وتشري وثيقة اس توكهومل لتفاق لش بونة اإىل الاشرتااكت اليت جيب أأن تدفعها البدلان
ا ألعضاء اإذا اكنت مصادر ادلخل ا ألخرى اخلاصة ابحتاد لش بونة غري اكفية لتغطية نفقاته (انظر املادة  "5")3(11من
اتفاق لش بونة (اس تكهومل)) ،وينص النظام املايل املعمول به ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،يف احتادات مدريد ولهاي
ولش بونة عىل أأنه اإذا اكنت حساابت أأي خدمة من خدمات هذه الاحتادات "تدل عىل جعز ،ل ميكن تغطيته من
ا ألموال الاحتياطية ،فاإن ادلول ا ألعضاء أأو الهيئة ال متثيلية ،اإن وجدت ،ذلكل التفاق ( أأي اتفاق مدريد أأو لهاي

أأو لش بونة) جيب أأن تقرتح خ ً
طة لتصحيح الوضع املايل اإما عن طريق زايدة الرسوم ،أأو من خالل اإدخال نظام
خصصة يف
اشرتااكت من ادلول" (املادة  .)"2"2.8وبناء عىل ذكل ،فاإن املدير العام ،يف حاةل حتديد اشرتااكت ُم َّ

احتادات مدريد أأو لهاي أأو لش بونة وحّي حتديد هذه الاشرتااكت ،سوف يقرتح أأن حتدد الهيئات المتثيلية لهذه
الاحتادات توارخي اس تحقاق دفع هذه الاشرتااكت ( ".أأضيف اخلط املائل للتأأويد).
 .14ولكن بغض النظر عن أأحاكم اتفاق لش بونة ذات الصةل (وكذكل ا ألحاكم املامثةل يف املعاهدات امل ُنش ئة للمنظمة
والاحتادات اليت تديرها املنظمة) ،فاإن ممارسات الويبو احلالية فامي خيص اشرتااكت ادلول ا ألعضاء حتيد نمعا يقتضيه نص
املعاهدة ،وحتيد كذكل نمعا ورد يف القرار املذوور أأعاله لتصحيح الوضع املايل لحتاد لش بونة .ويف عام  ،1993اعمتد مؤومر
الويبو ومجعيات احتادي ابريس وبرن النظام أأحادي الاشرتااكت ليحل احل النظام املتعدد الاشرتااكت املنصوص عليه يف
اتفاقية الويبو واملعاهدات ذات الصةل اليت تديرها الويبو .وقد اع ُتمد النظام يف بداية ا ألمر بصورة مؤقتة ،عىل أأن تُعدَّل
املعاهدات املعنية طبق ًا ذلكل اإذا ثبت يف الثنائيتّي التاليتّي (من  1994اإىل  )1997أأن التجربة ُمرضية .ويف عام ،2002
اعمتدت مجعيات الويبو ،من مضن أأمور أأخرى ،توصي ًة بشأأن "اإضفاء الطابع الرمسي يف املعاهدات عىل النظام ُأحادي
الاشرتااكت والتغيريات يف فئات الاشرتااكت ،كام جرى العمل به منذ س نة  .10"1994ويف عام  ،2003اعمتدت مجعيات
الويبو يف وقت لحق التعديالت اليت ُاقرتح اإدخالها عىل اتفاقية الويبو ،وعىل املعاهدات ا ألخرى اليت تديرها الويبو ،مبا فهيا
اتفاق لش بونة 11.وحىت الآن ،وافقت رمسي ًا  15دوةل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل التعديالت املقرتحة ،اليت س تدخل
حزي النفاذ بعد شهر واحد من تسمل املدير العام اإخطارات كتابية ابملوافقة من ثالثة أأرابع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،وفق ًا
ل ألحاكم اخلاصة ابملعاهدات اليت تديرها الويبو .ورمغ ذكل ،جرى العمل ابلنظام أأحادي الاشرتااكت منذ عام  ،1994يف
حّي أأن التعديالت مل تدخل بعدُ حزي النفاذ.
 .15وقد ق َّدم املدير العام ،عندما قام بعرض النظام يف عام ُ ،1993م نربر ًا لعامتد النظام ،ول يزال هذا امل ُ نربر قامئ ًا اإىل
اليوم ،أأل وهوُ :أنشئ النظام أأحادي الاشرتااكت من أأجل "تبس يط اإدارة الاشرتااكت" ،وإاجياد "حافز لدلول ا ألعضاء يف
أأغلب الاحتادات امل ُ َّموةل من الاشرتااكت لتصبح أأعضاء يف تكل الاحتادات" ،وتصحيح النظام السابق اذلي اكن "غري
12
منصف ابلنس بة اإىل معظم البدلان النامية" اليت مل تكن عاد ًة ومتكل املوارد الالزمة لالنضامم اإىل مجيع الاحتادات.
 .16وإاذا وافقت ادلول ا ألعضاء عىل الاحتاكم اإىل أأحاكم اتفاق لش بونة لتقيمي الاشرتااكت وحتصيلها ،مفن املهم الإشارة
اإىل المتيزي بّي "اشرتااكت بدلان احتاد [لش بونة]" وفقا للامدة  "5")3(11من اتفاق لش بونة والنظام أأحادي الاشرتااكت
املعمول به حالي ًا .ومن اجلدير ابذلور أأنه يف ظل النظام أأحادي الاشرتااكت ،ل تدفع لك دوةل طرف يف أأكرث من معاهدة من
املعاهدات اليت تديرها الويبو 13ويف اتفاقية الويبو سوى اشرتاك واحد ،همام اكن عدد تكل املعاهدات اليت تكون طرف ًا فهيا،
 10مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،النصوص النائية للتعديالت املقرتحة لتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،سلسة الاجامتعات التاسعة
والثالثون ،جنيف ،من  22سبمترب اإىل الأول من أأكتوبر .)A/39/2( 2003
 11مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،سلسة الاجامتعات التاسعة والثالثون ،جنيف ،من  22سبمترب اإىل ا ألول من أأكتوبر  ،2003التقرير العام (.)A/39/15
 12انظر :نظام أأحادي الاشرتااكت لالحتادات الس تة املموةل من الاشرتااكت ومواءمة اشرتااكت ادلول غري ا ألعضاء يف الاحتادات ،مذورة من املدير العام،
هيئات الويبو الإدارية والاحتادات اليت تديرها الويبو ،سلسةل الاجامتعات الرابعة والعرشون ،جنيف ،من  20اإىل  29سبمترب .)AB/XXIV/5( 1993
 13ابلإضافة اإىل اتفاقية الويبو ،هناك ستن اتفاقيات مموةل حاليا من الاشرتااكت :اتفاقية ابريس واتفاقية برن واتفاق اسرتاسربغ واتفاق نيس واتفاق لواكرنو
واتفاق فيينا.
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بد ًل من دفع اشرتااكت منفصةل فامي خيص لك معاهدة ( ُم َّموةل من الاشرتااكت) تكون طرف ًا فهيا .و ألن احتاد لش بونة ليس
احتادا ممول من الاشرتااكت بل هو احتاد ممول من الرسوم ،فاإن ادلول ا ألعضاء حتتاج اإىل أأن تكون عىل دراية بأأن تقدير
الاشرتااكت وحتصيلها من أأعضاء احتاد لش بونة طبقا للامدة  11يه مسأأةل منفصةل ول عالقة لها ابلشرتااكت املقدرة طبقا
للنظام أأحادي الاشرتااكت.
 .17ومن املهم أأيض ًا أأن حنيط علامً ابلتغيري اذلي اعمتده أأعضاء احتاد لش بونة لنظام الاشرتااكت مبقتىض وثيقة جنيف ،اليت
بناء عليه (ويف الواقع ،سوف ت َُّقمي
ي ُسرتشد هبا عند النظر يف هذه املسأأةل ،وا ألساس اذلي ينبغي أأن ت َُّقمي هذه الاشرتااكت ً
فور دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ) .أأو ًل ،عدَّلت املادة  "5")2(24من وثيقة جنيف احلمك املامثل الوارد يف اتفاق لش بونة
(املادة  )"5")3(11ليشمل "اشرتااكت خاصة من ا ألطراف املتعاقدة أأو من أأي مصدر بديل مت أأيت من ا ألطراف املتعاقدة
أأو املس تفيدين ،أأو من لكهيام ،وذكل يف حال ويف حدود ما اكنت الإيرادات الواردة من املصادر املبيننة يف البنود من " "1اإىل
" "4غري اكفية لتغطية املرصوفات ،كام نتقرره امجلعية" ( أأضيف اخلط املائل للتأأويد) .اثني ًا ،تقدم املادة  )4(24من وثيقة
جنيف مفهوم ًا جديد ًا لالشرتااكت اخلاصة "املرحجة جزئي ًا" ،حبسب عدد التسجيالت الناش ئة يف الطرف املتعاقد:
([ )4حتديد الاشرتااكت اخلاصة املشار اإلهيا يف الفقرة ( ]"5")2يكون لك طرف متعاقد ،ألغراض حتديد
اشرتاكه ،منمتيا اإىل الفئة ذاهتا اليت ينمتي اإلهيا يف س ياق اتفاقية ابريس أأو يُعترب ،اإذا مل يكن طرفا متعاقدا مبوجب
اتفاقية ابريس ،كام لو اكن منمتيا اإىل تكل الفئة لو اكن طرفا متعاقدا مبوجب اتفاقية ابريس .وتُعترب املنظامت
احلكومية ادلولية كام لو اكنت منمتية اإىل فئة الاشرتااكت ا ألوىل (واحد) ،ما مل نتقرر امجلعية خالف ذكل ابلإجامع.
ويكون الاشرتاك مر َّجحا جزئيا حبسب عدد التسجيالت الناش ئة يف الطرف املتعاقد ،كام نتقرره امجلعية.
 .18ويف حاةل املوافقة عىل ومويل احتاد لش بونة من الاشرتااكت ،فسوف حتتاج ادلول ا ألعضاء اإىل التفاق عىل منجية
دقيقة لتقيمي هذه الاشرتااكت .ويف أأثناء النقاش حول هذا احلمك يف املؤومر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق
تناسبينة أأولية لرسوم اشرتااكت احتاد
لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،ق َّدمت ا ألمانة احااكة ُ
بناء عىل لكتا املنجيتّي )1( :أأن ينص اتفاق لش بونة عىل اشرتااكت ادلول ا ألعضاء طبق ًا لنظام الفئات )2( ،و أأن
لش بونة ً
تنص وثيقة جنيف عىل الاشرتااكت عىل أأساس التسجيالت السارية حسب بدل املنشأأ .وترد هذه احملااكة يف ملحق الوثيقة.
 .19ونظر ًا للعجز الس نوي املتوقع يف احتاد لش بونة يف الثنائية  ،17/2016فسوف يلزم أأن تغطي هذه الاشرتااكت جعز ًا
14
يبلغ حنو  700 000فرنك سويرسي س نو ًاي يف الثنائية .17/2016

جمي .صندوق رأأس املال العامل
 .20ويأأمر اتفاق لش بونة أأيض ًا ،يف املادة  ،)7(11إابنشاء صندوق رأأس مال عامل هبدف تغطية أأي جعز يف النفقات
التشغيلية لحتاد لش بونة .فتنص املادة  )7(11عىل ما ييل:
( أأ) يكون لالحتاد اخلاص صندوق ر أأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها لك بدل من بدلان الاحتاد
اخلاص .وتقرر امجلعية زايدة ر أأس املال اإذا أأصبح غري اكف.
(ب) يكون مقدار ادلفعة ا ألوىل للك بدل يف ر أأس املال املذوور أأو مشاركته يف زايدته متناس ب ًا مع مسامهة هذا البدل
كعضو يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف مزيانية هذا الاحتاد عن الس نة اليت يتكون فهيا ر أأس املال
أأو تتقرر فهيا زايدته.
 14استناداً اإىل مجموع الإيرادات والنفقات املتوقعة لحتاد لش بونة يف الثنائية  ،17/2016مبا يف ذكل حصة الاحتاد من "الإيرادات ا ألخرى" وفق ًا ملنجية توزيع
الإيرادات حسب لك احتاد الواردة يف املرفق الثالث ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17 / 2016وعىل فرض اعامتد جدول الرسوم اجلديد املقرتح من
قبل مجعية احتاد لش بونة.
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(ج) حتدد امجلعية ،بناء عىل اقرتاح املدير العام وبعد الاطالع عىل ر أأي جلنة املنظمة للتنس يق ،نس بة ادلفعات
ورشوط تسديدها.
 .21وهيدف صندوق ر أأس املال العامل اإىل ومويل العمليات يف حاةل عدم وجود اإيرادات اكفية ،مبا يف ذكل تغطية حالت
التأأخر يف حتصيل الاشرتااكت .ومن َّمث فاإن الصندوق ،بطبيعته ،يريم اإىل أأن يكون ن ً
حال مؤقت ًا ،اإىل أأن ُيّي الوقت اذلي
يمت فيه التوصل اإىل حل مس تدام أأكرث اس مترار ًا من خالل رسوم أأو اشرتااكت أأو ابمجلع بينام .والاشرتااكت اليت تُقدَّم اإىل
صندوق ر أأس املال العامل ،اليت تظل مس تحق ًة لدلول ا ألعضاء ،ميكن بعد ذكل أأن تكون قابةل لالسرتداد اإذا أأصبحت
ا إليرادات اكفية لمتويل العمليات حسب الرشوط املُحدَّدة يف اتفاق اإنشاء صندوق ر أأس املال العامل .وقد ُأنشئت صناديق
ر أأس املال العامل اخلاصة ابحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،واحتاد مدريد ،واحتاد لهاي يف عام  ،1983وعام ،1979
وعام  1978عىل التوايل .ومن املقرتح أأن يُعاد ر أأس املال العامل اخلاص ابحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل ادلول
15
ا ألعضاء يف احتاد املعاهدة عرب خصومات من مبالغ فواتري الاشرتااكت يف الثنائية .17/2016
 .22وفامي خيص احتاد لش بونة ،فكرت امجلعي ُة أأيض ًا يف اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل خالل الاجامتع نفسه اذلي عقدته
مجعية احتاد لش بونة يف أأكتوبر  1976ودارت فيه مناقشة بشأأن الاشرتااكت واختذ فيه قرار بشأأهنا .وبشأأن هذه املسأأةل،
اختذت امجلعي ُة قرار ًا ،عىل النحو املقرتح ،يف الوثيقة املعنونة "اترخي اس تحقاق الاشرتااكت؛ صناديق ر أأس املال العامل؛
16
السلف" ( ،)AB/VII/6وفامي ييل نص اجلزء ذي الصةل منه:
" .28احتاد لش بونة .تنص وثيقة اس توكهومل لتفاق لش بونة ،يف املادة  ،)7(11عىل اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل.
ولكن لـ نما اكنت املزيانية الس نوية لهذا الاحتاد زهيدة (حنو  8000فرنك يف عام  ،)1976فاإن اإنشاء صندوق ر أأس
مال عامل سوف ي ُسبنب إازعاج ًا أأكرث مما يس تحق ،ويعزتم املدير العام أأل يعود اإىل هذا ا ألمر اإل يف حاةل زايدة مزيانية
هذا الاحتاد زايد ًة وبري ًة.
" .29ذلكل يُقرتح تأأجيل النظر يف اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة اإىل أأجل غري مسمى".
 .23ونظر ًا للعجز الس نوي املتوقع لحتاد لش بونة يف الثنائية  17/2016اذلي يبلغ حنو  700 000فرنك سويرسي يف
الثنائية  ،1717/2016فاإن املدير العام مس تعد يف الوقت احلارض لتقدمي اقرتاح اإىل مجعية احتاد لش بونة إلنشاء صندوق ر أأس
مال عامل خاص ابحتاد لش بونة ،وسوف يس متع اإىل مشورة جلنة التنس يق بشأأن هذا الاقرتاح.

دال .املبالغ اليت تسلفها ادلوةل املضيفة
 .24فامي يتعلق بصندوق ر أأس املال العامل ،ينص اتفاق لش بونة عىل مصدر اإضايف للمتويل يف حاةل عدم كفاية الصندوق
لتغطية نفقات احتاد لش بونة ،أأل وهو السلف اليت ومنحها ادلوةل املضيفة ،ويه سويرسا .فتنص املادة  )8(11من اتفاق
لش بونة يف اجلزء ذي الصةل عىل ما ييل:
( أأ) جيب أأن ينص اتفاق املقر املربم مع البدل اذلي يقع مقر املنظمة يف أأراضيه عىل أأن هذا البدل مينح سلف ًا لكام
اكن ر أأس املال العامل غري اكف .ويكون مقدار تكل السلف ورشوط منحها موضع اتفاقات منفصةل يف لك
حاةل بّي البدل املعين واملنظمة.
.WO/PBC/23/9 15
 16لالطالع عىل القرارات ،انظر الفقرتّي  294و 303من الوثيقة .AB/VII/23
 17استناداً اإىل مجموع الإيرادات والنفقات املتوقعة لحتاد لش بونة يف الثنائية  ،17/2016مبا يف ذكل حصة الاحتاد من "الإيرادات ا ألخرى" وفق ًا ملنجية توزيع
الإيرادات حسب لك احتاد الواردة يف املرفق الثالث ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17 / 2016وعىل فرض اعامتد جدول الرسوم اجلديد املقرتح من
قبل مجعية احتاد لش بونة.
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(ب) ُيق للك من البدل املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) واملنظمة أأن ينقضا التعهد مبنح سلف مبوجب اإخطار
كتايب .ويصبح النقض انفذ ًا بعد انقضاء ثالث س نوات من هناية الس نة اليت يمت فهيا الإخطار ابلنقض.
 .25وبناء عىل ذكل ،فاإن املادة  10من التفاق املُربم بّي اجمللس الاحتادي السويرسي واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
لتحديد الوضع القانوين لتكل املنظمة يف سويرسا ("( )1970اتفاق املقر") بشأأن السلف اليت تقدهما سويرسا تنص عىل ما
ييل:
" "1ومنح سويرسا ُسلف ًا للمنظمة اإذا اكن صندوق ر أأس املال العامل اخلاص ابملنظمة أأو بأأي احتاد من
الاحتادات غري اكف .ويكون مقدار هذه السلف ورشوط منحها موضع اتفاقات منفصةل يف لك حاةل بّي
سويرسا واملنظمة.
" "2يكون لسويرسا حبمك وضعها مقعد يف جلنة التنس يق ويف اللجان التنفيذية لالحتادات ،ما دامت سويرسا
ل تزال ُملزتم ًة مبنح سلف.
"ُ "3يق للك من سويرسا واملنظمة أأن ينقضا التعهد مبنح سلف مبوجب اإخطار كتايب .ويصبح النقض انفذ ًا
18
بعد انقضاء ثالث س نوات من هناية الس نة اليت يمت فهيا الإخطار ابلنقض.
 .26ومل ُُيتمك ،حىت الآن ،اإىل احلمك الوارد يف اتفاق لش بونة بشأأن احلصول عىل سلف من سويرسا.

هاء .مصادر ومويل أأخرى
 .27و أأخري ًا ،تتعلق مصادر المتويل ا ألخرى املشار اإلهيا يف املادة  )3(11من اتفاق لش بونة مبا ييل "2" :حصيةل بيع
منشورات املكتب ادلويل أأو الإاتوات املرتبطة بتكل املنشورات "3" ،والهبات والوصااي والإعاانت "4" ،والإجيار وعائد
الاستامثر وا إليرادات ا ألخرى ،مبا فهيا الإيرادات املتنوعة .وجتدر الإشارة اإىل أأنه فامي خيص الفقرتّي الفرعيتّي " "2و"،"4
يُنسب جزء من اإيرادات املنظمة املتنوعة ،ابس تثناء اإيرادات تأأجري مبىن مدريد يف مدينة مريين ،اإىل احتاد لش بونة وفق ًا
ملنجية توزيع الإيرادات حسب لك احتاد 19.ويرد اخليار املناسب املتبقي يف الفقرة الفرعية " ،"3الهبات والوصااي والإعاانت.
ففي حاةل عدم التربع الطوعي هبذه الهبات من جانب ادلول ا ألعضاء أأو وياانت القطاع اخلاص أأو ا ألفراد ،فاإن املكتب ادلويل
سوف ُيتاج اإىل بذل هجود متضافرة للامتس هذه الهبات ،مما يزيد من التاكليف التشغيلية لحتاد لش بونة .ورمغ أأن هذا ل
يزال خيار ًا متاح ًا مبقتىض اتفاق لش بونة ،فاإن أأي ومويل ذي قمية ملزيانية الاحتاد اخلاص من خالل الهبات والوصااي والإعاانت
يبدو بعيد الاحامتل.

 18اتفاق املقر ،تقرير من اإعداد املدير العام ُمقدَّ م اإىل جلنة التنس يق التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ادلورة العادية الثانية ،جنيف ،من  27سبمترب اإىل 2
أأكتوبر .)WO/CC/II/3( 1971
 19الواردة يف املرفق الثالث ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية .17/2016
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اخلاومة
 .28بغض النظر عن مواقف ادلول ا ألعضاء املتباينة بشأأن مصادر ومنجيات ومويل احتاد لش بونة ،ينص اتفاق لش بونة
عىل الإطار امل ُ ننظم وامل ُلزم قانو ًان للقيام بذكل .و ألن رسوم التسجيل ادلويل وحدها ل تزال غري اكفية لتغطية النفقات
التشغيلية لحتاد لش بونة ،فسوف يتعّي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تنظر يف اإماكنية توفري الاس تدامة املالية لالحتاد عىل املدى
الطويل من خالل زايدة الرسوم ،أأو الاشرتااكت الس نوية ،أأو اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل ،أأو السلف املقدمة من ادلوةل
املضيفة ،أأو مصادر المتويل ا ألخرى ،أأو امجلع بّي أأي من ذكل.

 .29اإن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإىل
النظر يف احتوايت الوثيقة
.WO/PBC/24/16 Rev.
[ييل ذكل املرفق]

WO/PBC/24/16 Rev.
ANNEX

املرفق

التناسبينة ا ألولية لحتاد لش بونة
احملااكة ُ
رسوم الاشرتااكت – عىل أأساس فئات اشرتااكت ادلول ا ألعضاء
(عىل افرتاض أأن الاشرتااكت مطلوبة لتغطية جعز قدره  100 000فرنك سويرسي)
رمس الاشرتاك

(ابلفرنك السويرسي)
البدل
اجلزائر

الفئة
9

البوس نة والهرسك
بلغاراي
بوروينا فاصو
الكونغو
ووس تارياك
وواب
امجلهورية التش يكية
مجهورية ووراي الشعبية ادلميقراطية

خاء(اثنيا)
(6اثنيا)
خاء(اثلثا)
خاء(اثنيا)
خاء
خاء
6
خاء(اثنيا)

فرنسا
الغابون
جورجيا
هاييت
هنغاراي
اإيران (مجهورية – الإسالمية)
إارسائيل
اإيطاليا
املكس يك
اجلبل ا ألسود
نياكراغوا
بريو
الربتغال
مجهورية مودلوفا
رصبيا
سلوفاويا

1
خاء
9
خاء(اثلثا)
6
7
(6اثنيا)
3
(4اثنيا)
9
خاء(اثنيا)
9
(4اثنيا)
9
8
6

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
توغو
تونس
مجموع الاشرتااكت

8
خاء(اثلثا)
خاء
العدد اللكي
مجموع الوحدات

الوحدات/الوزن

املبلغ

0.25
0.0625
2
0.03125
0.0625
0.125
0.125
3
0.0625

347
87
2,774
43
87
173
173
4 161
87

25
0.125
0.25
0.03125
3
1
2
15
7.5
0.25
0.0625
0.25
7.5
0.25
0.5
3
0.5

34 677
173
347
43
4 161
1 387
2 774
20 806
10 403
347
87
347
10 403
347
694
4 161
694

0.03125
0.125

43
173
100 000

28
72.09375
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التناسبينة ا ألولية لحتاد لش بونة
احملااكة ُ
رمس الاشرتاك – عىل أأساس التسجيالت السارية حسب بدل املنشأأ
(عىل افرتاض أأن الاشرتااكت مطلوبة لتغطية جعز قدره  100 000فرنك سويرسي)
رمس الاشرتاك

(ابلفرنك السويرسي)
البدل
اجلزائر
البوس نة والهرسك
بلغاراي
بوروينا فاسو
الكونغو
ووس تارياك
وواب
امجلهورية التش يكية
مجهورية ووراي الشعبية ادلميقراطية
فرنسا
الغابون
جورجيا
هاييت
هنغاراي
اإيران (مجهورية – الإسالمية)
إارسائيل
اإيطاليا
املكس يك
اجلبل ا ألسود
نياكراغوا
بريو
الربتغال
مجهورية مودلوفا
رصبيا
سلوفاويا
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
توغو
تونس
مجموع الاشرتااكت
العدد اللكي
مجموع الوحدات

الوحدات/الوزن

املبلغ

7
0
51
0
0
1
19
76

781
5 692
112
2 121
8 482

6
509
0
28
0
28
16
1
101
14
2
0
8
7
1
3
7

670
56 808
3 125
3 125
1 786
112
11 272
1 563
223
893
781
112
335
781

4
0
7

446
781
100 000
28
896

[هناية املرفق والوثيقة]

