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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 19 :أأغسطس 2015

االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل

(احتاد لشبونة)

اجلمعية
الدورة الثانية والثالثون (الدورة العادية احلادية والعشرون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

اقرتاح بشأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  23من الالئحة التنفيذية التفاق لشبونة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
.1

وفقا للامدة  )3(11من اتفاق لش بونة ،تمول مزيانية احتاد لش بونة من املصادر التالية:
" "1
" "2
" "3
" "4
" "5

رسوم التسجيل ادلويل احملصةل طبقا للامدة  )2(7والرسوم وا ألتعاب املس تحقة لقاء خدمات أأخرى يقدهما
املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلحتاد اخلاص؛
حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة بنظام لش بونة والإاتوات املرتبطة بتكل املنشورات؛
الهبات والوصااي والإعاانت؛
الإجيار والفوائد والإيرادات املتنوعة ا ألخرى؛
واشرتااكت بدلان الاحتاد اخلاص يف حال مل تكن املبالغ املتأأتية من املصادر املبينة يف البنود " "1اإىل " "4غري
اكفية لتغطية مرصوفات الاحتاد اخلاص.
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 .2وفامي يتعلق ابلبند " "1من املادة  ،)3(11تنص املادة  7من اتفاق لش بونة حتديدا عىل أأن "يسدد رمس واحد فقط
مقابل تسجيل لك تسمية منشأأ" و أأن ذكل التسجيل غري قابل للتجديد .ومبوجب املادة  )4(11من اتفاق لش بونة ،حتدد
مجعية احتاد لش بونة مبلغ رسوم التسجيل ادلويل مبوجب التفاق بناء عىل اقرتاح املدير العام .وحيدد مقدار ذكل الرمس حبيث
تكون اإيرادات نظام لش بونة اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري
أأعامل دائرة التسجيل ادلويل دون احلاجة اإىل تسديد املساهامت املشار اإلهيا يف البند " "5من املادة .)3(11
 .3ويرد جدول الرسوم املطبق حاليا مبوجب اتفاق لش بونة يف املادة  23من الالحئة التنفييية لتفاق لش بونة ("الالحئة
التنفييية") ،وقد وضعته مجعية احتاد لش بونة يف سبمترب  ،1993مع بدء النفاذ اعتبارا من  1يناير  "1" :1994رمس 500
فرنك سويرسي عن التسجيل ادلويل؛ " "2ورمس  200فرنك سويرسي عن أأي تعديل للتسجيل ادلويل؛ " "3ورمس 90
فرناك سويرساي عن اإصدار مس تخرج من السجل ادلويل؛ " "4ورمس  80فرناك سويرساي عن اإصدار اإقرار أأو تقدمي أأية
معلومات أأخرى كتابية بشأأن حمتوايت السجل ادلويل.
 .4وخالل ادلورة احلادية والثالثني لحتاد لش بونة اليت انعقدت من  22اإىل  30سبمترب ِّ ،2014قدم اقرتاح لتحديث
جدول الرسوم املنصوص عليه يف القاعدة  23من الالحئة التنفييية لتفاق لش بونة (انظر الوثيقة  .)LI/A/31/2ويف تكل
ادلورة ،مل تتخي مجعية احتاد لش بونة قرارا بشأأن الاقرتاح (انظر الوثيقة  ،LI/A/31/3الفقرة .)44

الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة
 .5من املتوقع يف الثنائية  17/2016أأن تصل النفقات املتعلقة ابحتاد لش بونة اإىل  1 125 000فرنك سويرسي س نو ًاي.
ومن اجلدير ابذلكر أأن حساابت نفقات احتاد لش بونة تستند اإىل املهنجية احلالية املتبعة لتخصيص النفقات حسب لك احتاد
عىل النحو املوَّض يف املرفق الثالث ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية  .17/2016ووفق ًا لهيه املهنجية ،ل يتحمل
احتاد لش بونة أأي عبء إازاء دفع تاكليف الاحتاد غري املبارشة والتاكليف الإدارية غري املبارشة.
 .6وابلنظر اإىل عدد الطلبات املنخفض لتسجيل تسميات املنشأأ  -متوسط عدد الطلبات املس تلمة خالل  20س نة
املاضية اكن  14طلبا يف الس نة  -فاإن جحم الرسوم املتأأتية حاليا يقل بكثري عام يلزم لتغطية مرصوفات احتاد لش بونة.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ومبا أأن تسميات املنشأأ وسائر املؤرشات اجلغرافية تستند اإىل أأسامء جغرافية ،فعددها الإجاميل حمدود
حبمك حمدودية ا ألسامء اجلغرافية املمكنة اإجامل .وعىل أأي حال ،وخبالف الوضع يف أأنظمة التسجيل ا ألخرى فامي يتعلق حبقوق
1
امللكية الفكرية ،ل كمكن أأن نتوقع تدفقا مس مترا وكبريا للطلبات اجلديدة املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ.
 .7ويف هيا الصدد ،أأعدت وثيقة بعنوان "خيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة" تطرح اخليارات املتعلقة
بمتويل احتاد لش بونة ،ويه مقدمة اإىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا ادلول ا ألعضاء
(الوثيقة .)WO/PBC/24/16

1
حسب ما جاء يف "دليل املؤرشات اجلغرافية  -ربط املنتجات بأأصلها" اذلي أأعده دانييل جيوفانوتيش وأخرون ،و أأصدره مركز التجارة ادلولية
يف  ،2009بلغ عدد املؤرشات اجلغرافية احملمية أنياك حوايل  10 000مؤرش -وهو عدد يشمل تسميات املنشأأ أأيضا .ورمبا زاد العدد مياك ،ولكن تتاح أأية
أأرقام عن عدد املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ اليت قد تصبح محمية يف املس تقبل.
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 .8والهدف من هيه الوثيقة هو عرض الاقرتاحات لتحديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف القاعدة  23من الالحئة
التنفييية لتفاق لش بونة ،مع الانتباه بشلك خاص للمس توى املقدر ألنشطة التسجيل يف املس تقبل يف اإطار نظام لش بونة
ورضورة الإبقاء عىل نظام ميرس ومس تقطب للمس تخدمني .وفامي يتعلق هبيه النقطة ا ألخرية ،من املهم التوفيق بني:
( )1املبد أأ اذلي يقيض بأأن يكون مقدار الرسوم احملددة اكفيا يف الظروف العادية لتغطية مرصوفات احملافظة عىل خدمة
التسجيل ادلويل دون احلاجة اإىل طلب مشاراكت من أأعضاء احتاد لش بونة (املادة ()4(11ب) من اتفاق لش بونة)؛
( )2و أأن هيا املبد أأ ،يف حال تطبيقه برصامة ،قد يؤدي اإىل رسوم عالية جدا؛ ( )3ورضورة تطبيق رسوم تعكس أأثر
احلصول عىل س ندات امحلاية يف أأنظمة متعددة وتتطابق مع رسوم التسجيل الواجب دفعها يف سائر ا ألنظمة ادلولية لتسجيل
امللكية الصناعية.

معايري حلساب مقدار الرسوم املنصوص عليه يف القاعدة  23من الالحئة التنفييية
 .9تقوم أأية توقعات ألنشطة التسجيل يف نظام لش بونة ابلرضورة عىل عدد من العوامل شديدة التقلب وتعمتد بقدر كبري
عىل نس بة جناح وثيقة جنيف لتفاق لش بونة.
 .10ويف البداية ،كمكن أأن نفرتض خالل الفرتة  2034-2015أأن لك ادلول ا ألعضاء حاليا يف نظام لش بونة س تصبح
أأطرافا متعاقدة مبوجب وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،و أأن  30أأطرافا متعاقدة اإضافية سوف تنضم اإىل وثيقة جنيف .ونظرا
اإىل صعوبة توقع مىت س تحصل حالت الانضامم اجلديدة يف العرشين الس نة امليكورة ،ل بد أأن تعمتد التوقعات عىل
أأرقام متوسطة.
 .11ومبا أأن هناك حاليا حنو  900تسجيل دويل ساري بناء عىل نظام لش بونة ،فاإذا قسمنا ذكل العدد عىل  28طرفا
متعاقدا س يكون متوسط عدد التسجيالت للك طرف متعاقد  30أأو أأكرث .وإاذا طبقنا املتوسط ذاته عىل ا ألطراف املتعاقدة
الثالثني الإضافية املفرتض أأن تنضم إاىل وثيقة جنيف خالل الفرتة  ،2034-2015س نصل اإىل حوايل  900تسجيل دويل
جديد خالل تكل الفرتة ،أأي  45س نواي يف املتوسط .وكمكن أأن نفرتض أأنه ابلإضافة اإىل التسجيالت ادلولية  45املتأأتية من
ا ألعضاء اجلدد يف النظام لش بونة ،سيتعني أأن نضيف  10تسجيالت دولية جديدة يف املتوسط من ادلول ا ألعضاء احلاليني
يف لش بونة مضن السجل ادلويل ،وس يكون العدد املتوسط عىل املدى املتوسط للطلبات الس نوية هو  .55ومن غري املتوقع
أأن تدخل وثيقة جنيف حزي النفاذ قبل عام  ،2018وذلكل ل كمكن أأن تطبق ا ألعداد املتوسطة املقرتحة أأعاله عىل الفرتة
 .2017-2015وعىل خالف ذكل ،وابلستناد اإىل متوسط عدد التسجيالت ادلولية خالل الس نوات امخلس املاضية ،كمكن
أأن يبلغ العدد الس نوي املقدر للتسجيالت ادلولية  20للثنائية .17/2016
 .12وفامي خيص ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة حاليا ،يشار اإىل أأنه بعد الانضامم اإىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،فاإن
مجيع التسجيالت ادلولية السارية أنياك ،واليت تعد بشأأهنا تكل ادلول أأطراف منشأأ متعاقدة ،سيتعني تغيريها بغية توفيقها مع
رشو وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .وعىل أأساس الافرتاضات امليكورة يف الفقرة السابقة ،ستبلغ التسجيالت ادلولية
السارية يف اإطار نظام لش بونة حوايل  960يف حال دخلت وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ يف عام  .2018وعليه،
فاإن متوسط عدد التغيريات الواجب اإدخالها يف السجل ادلويل خالل الفرتة  2034-2018سيبلغ  .56وابلإضافة اإىل تكل
التغيريات الواجبة ،من املفرتض أأن تكون هناك أأيضا يف املتوسط أأربع تغيريات أأخرى يتعني اإدخالها يف السجل ادلويل
س نواي ،وذلكل فاإن العدد املتوسط للتغيريات الس نوية سيبلغ  60اعتبارا من .2018
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 .13ومن املهم أأن نشري اإىل أأن هيه تقديرات عامة جدا ممتدة عىل فرتة  20س نة .ويه تستند فقط إاىل البياانت التارخيية
للطلبات وتقوم عىل افرتاض دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ يف  2018وعىل نس بة الانضامم امليكورة يف الفقرة  10أأعاله.
ولكن الإحصاءات ا ألخرية بينت تقلبا كبريا يف نشا التسجيل الس نوي.
 .14وكام ذكر يف الفقرة  11أأعاله ،فاإن العدد املقدر للتسجيالت ادلولية والتغيريات يف الثنائية  17/2016سيبلغ  20يف
الس نة تباعا .وعىل ذكل ا ألساس ،فاإن رمس التسجيل ادلويل املطلوب س يكون  54,750فرناك سويرساي (انظر أأيضا الفقرة
 9من الوثيقة .)WO/PBC/24/16
 .15وكام ورد يف الفقرة  8أأعاله ،هيا املقدار من الرسوم س يكون عاليا جدا وس يلغي املغزى ا ألسايس من السجل ادلويل
للمؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ ،أأل وهو تيسري حامية املؤرشات اجلغرافية (مبا يف ذكل تسميات املنشأأ) يف أأنظمة
متعددة من خالل اإجراء دويل واحد .فقد جيعل نظام التسجيل ادلويل مس تحيل املنال ابلنس بة اإىل املس تخدمني مما قد
جيعل النظام حبد ذاهتا متجاوز ًا.
 .16ومن املتفق عليه معوما أأن حامية حقوق امللكية الفكرية لها تلكفة و أأن الرسوم املفروضة لقاء اس تخدام نظام التسجيل
الإداري حلقوق امللكية الفكرية ينبغي أأن تعكس املرصوفات الالزمة لإقامة ا ألنظمة واحملافظة علهيا .وبسبب صغر العدد
الإجاميل للمؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ ،وطابعها احملدود وكون اتفاق لش بونة ومثهل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ل
يتوقعان وضع رسوم احملافظة الإدارية ،فاإن الرسوم املتأأتية من نظام لش بونة ل كمكن أأبدا أأن تغطي مجمل نفقاته .وذلكل ،تقدم
خيارات الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة بشلك منفصل اإىل جلنة الويبو للربانمج واملزيانية (الوثيقة .)WO/PBC/24/16
 .17أأما عن مس توى الرسوم اذلي ينبغي أأن يعكس من هجة معيارا مطبقا حاليا يف أأنظمة التسجيل ادلولية حلقوق امللكية
الفكرية يف الويبو ،وينبغي من هجة أأخرى أأل يطرح عائقا حيول دون اس تخدام نظام لش بونة ،من املقرتح اس تخدام جدول
رسوم نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات (نظام مدريد) كمنوذج.
 .18وإاذا افرتضنا أأن التسجيل ادلويل بناء عىل نظام لش بونة ،يف الوقت احلايل ،يغطي  27طرفا متعاقدا (ل أأثر للتسجيل
ادلويل يف طرف املنشأأ املتعاقد) ،فاإن الطلب املقابل حسب جدول رسوم مدريد س يفيض اإىل رمس للطلب ادلويل قدره
 3 353فرناك سويرساي .2ويشار يف هيا الشأأن اإىل أأن هيا املبلغ يس تخدم سوى من ابب املقارنة بني التلكفة الفعلية
لتسجيل دويل هل أأثر يف  27طرفا متعاقدا ،و أأن الرمس التمكييل عن لك طرف متعاقد معني يف اإطار نظام مدريد يوزع عىل
ا ألطراف املتعاقدة املعينة .ول حتسب يف هيا املبلغ الرسوم الفردية اليت كمكن ل ألطراف املتعاقدة فرضها.

2

الرمس ا ألسايس قدره  653فرناك سويرساي زائد الرمس التمكييل عن لك دوةل معينة وقدره  100فرنك سويرسي .27 x
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اقرتاح
 .19ابلنظر اإىل الاعتبارات السابقة ،يقرتح حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف القاعدة  23من الالحئة التنفييية
لتفاق لش بونة ،حبيث يعكس املبالغ التالية "1" :رمس للتسجيل ادلويل قدره  3 350فرناك سويرساي؛ " "2ورمس قدره
 1 500فرنك سويرسي لتعديل تسجيل دويل؛ " "3ورمس قدره  150فرناك سويرساي لتقدمي مس تخرج من السجل ادلويل؛
" "4ورمس قدره  100فرنك سويرسي لتوفري شهادة أأو أأية معلومات تقدم كتابيا خبصوص حمتوايت السجل ادلويل.

.20

اإن امجلعية مدعوة اإىل ما ييل:
" 1الإحاطة علام هبيه الوثيقة؛
" 2البت يف تعديل مبالغ الرسوم
املشار اإلهيا يف القاعدة  23من الالحئة
التنفييية لتفاق لش بونة ،كام هو مبني يف
الفقرة  19أأعاله ،عىل أأن يدخل ذكل
حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير .2016

[هناية الوثيقة]

