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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :فرباير 2016

االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل

(احتاد لشبونة)

اجلمعية
الدورة الثانية والثالثون (الدورة العادية احلادية والعشرون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

التقرير

اذلي اع متدته امجلعية
 .1تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/55/1و 2و 3و 4و 5و 6و10
و 11و 22و 31و.32
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،22يف التقرير العام (الوثيقة .)A/55/13

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  22يف هذه الوثيقة.

.4

وانتخب الس يد فالدميري يوسفوف (بلغاراي) رئيسا للجمعية؛ وانتخب أأولفيي ماراتن (فرنسا) انئبا للرئيس.
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البند  22من جدول ا ألعامل املوحد
نظام لش بونة
.5

استندت املناقشات اإىل الواثئق  LI/A/32/1و LI/A/32/2و LI/A/32/3و.LI/A/32/4

حصيةل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد
ادلويل
 .6استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/A/32/1
 .7ور أأى وفد اإيران (هجورية  -الإسالمية) أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل
الصعيد ادلويل مل تصبح فقط أأداة أأمنت للوقاية من سوء اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ أأو اختالسها ،ولكهنا
جعلت أأيضا نظام لش بونة أأكرث جاذبية ومشولية .و أأشار الوفد اإىل أأن وثيقة جنيف س تفيد مجيع املنتجني يف البدلان املتقدمة
والنامية عىل حد سواء ،ألاهنا تش ل أأداة موثوقة محلاية تكل املنتجات بنوعية وخصائص فريدة تعزى مبارشة اإىل املنشأأ
اجلغرايف .ويف هذا الصدد ،قال الوفد إان غالبية البدلان النامية ،ومهنا اإيران (هجورية  -الإسالمية) غنية ابلتنوع البيولويج
وا ألصناف النباتية بفضل نظمها البيئية اخملتلفة .وذلكل ،فاإن حامية املؤرشات اجلغرافية تلعب دورا حيواي يف اقتصاد تكل
البدلان .وذهب الوفد اإىل القول بأأن القانون اجلديد س يوفر أأيضا أأداة مفيدة لصاحل املزارعني يف املناطق الريفية هتدف اإىل
حامية منتجاهتم يف السوق العاملية ،ومن شأأن ما س بق أأن يساعد البدلان يف تعزيز اسرتاتيجيات تمنيهتا حنو زايدة التمنية
املس تدامة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن ا ألهداف الرئيس ية والوظائف احملددة للويبو يه تعزيز حامية حقوق
امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل وفقا ألحاكم املادتني  3و 4من اتفاقية الويبو .ويف هذا الصدد ،أأوحض الوفد أأن املؤرشات
اجلغرافية وتسميات املنشأأ يه أأيضا جزء من تكل احلقوق ،و أأعرب عن ر أأي مفاده أأن النتيجة الناحجة لعملية لش بونة تعين
أأيضا جناحا واحضا للويبو ك ل يف حتقيق وتنفيذ أأهدافها الرئيس ية املمتثةل يف تعزيز حقوق امللكية الفكرية وبلورة أأهداف التمنية
يف اإطار وضع القواعد واملعايري يف جمال امللكية الفكرية ،مما ميثل أأيضا جناحا جلدول أأعامل التمنية .ورحب الوفد ابلشفافية
والوضوح والانفتاح داخل الويبو ،ل س امي فامي خيص معلية املزينة ،و أأشار اإىل أأن أأعضاء احتاد لش بونة أأظهروا أأقىص قدر من
املرونة وحاولوا العمل بطريقة بناءة خالل ادلورة ا ألخرية للجنة الربانمج واملزيانية من أأجل اجياد وس يةل لعامتد الربانمج
واملزيانية .ويف هذا الصدد ،قال الوفد إان أأعضاء احتاد لش بونة مل يوافقوا فقط عىل أأن تعرض الإيرادات والنفقات ،مبا يف ذكل
املرصوفات املبارشة وغري املبارشة ،لنظايم مدريد ولش بونة يف الربانمج  ،6مضن وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 17/2016
كربانجمني منفصلني هبدف زايدة الشفافية ألغراض احملاس بة ،بل وافقوا كذكل عىل النظر ،طبقا ألحاكم اتفاق لش بونة ،يف
خمتلف اخليارات هبدف معاجلة الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف ادلورة احلالية مجلعية احتاد لش بونة .وفامي يتعلق ابلقرتاح
اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن الربانمج  ،6أأشار الوفد اإىل أأن النظر يف هذا الاقرتاح يتطلب رشطا
مس بقا وهو اإعادة هيلكة الويبو وتعديل النظام املايل ،مبا يف ذكل مهنجية صخصيص املزيانية املتوقعة .ونظرا اإىل تكل العواقب
الكبرية ،فاإن الوفد ليس يف وضع ميكّنه من تأأييد الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ألنه يبدو خمالفا لبعض
املعاهدات املنش ئة ،مثل اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية واتفاقية الويبو ،فضال عن نظام الويبو املايل ولحئته ،مبا يف
ذكل النظام أأحادي الاشرتااكت .وعالوة عىل ذكل ،أأدىل الوفد بر أأي مفاده بأأن هذا الاقرتاح ميكن أأن يش ل سابقة خطرية
قد تكون لها أاثر عىل متويل معاهدات واحتادات الويبو ا ألخرى ،مبا يف ذكل املعاهدات املقبةل .و أأعرب عن رغبته يف
التوصل إاىل حل توافقي فامي يتعلق ابلربانمج  ،6وذكل لمتهيد الطريق أأمام اعامتد الربانمج واملزيانية للثنائية .17/2016
و أأخريا ،اقرتح الوفد أأن تناقش بقية الاقرتاحات املقدمة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وحتلل يف ادلورة املقبةل للجنة
الربانمج واملزيانية ،بغية التوصل اإىل نتيجة أأكرث موضوعية .وميكن للجنة أأن تنقل نتيجة املداولت اإىل امجلعيات املقبةل يف
عام .2016
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 .8و أأعرب وفد هنغاراي عن دمعه ل ل عنرص من عنارص فقرة القرار اليت دعيت امجلعية لعامتدها يف
الوثيقة  .LI/A/32/1و أأيد الوفد بوجه خاص اإنشاء فريق عامل لإعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة
جنيف لتفاق لش بونة ،وذكل لأأس باب املبينة يف الفقرة  7من الوثيقة املذكورة.
 .9و أأيد وفد فرنسا لك عنرص من عنارص فقرة القرار الواردة يف الوثيقة  ،LI/A/32/1نظر ًا اإىل النتاجئ ا إلجيابية للمؤمتر
ادلبلومايس اذلي عُقد وفق ًا للقانون ادلويل ومتاش ي ًا مع الربانمج واملزيانية للثنائية  .2015-2014و أأبدى الوفد دمعه لإنشاء
فريق معل لإعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة وحتديد لغات رمسية إاضافية.
 .10و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن الوثيقة  LI/A/32/1ب َّينت فقط اإحصاءات املؤمتر ادلبلومايس دون
الإشارة اإىل التفاعالت يف هذا الاجامتع .و أأسف لعدم سامح احتاد لش بونة مبشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف هذا
املؤمتر اذلي أأفىض اإىل اتفاق جديد ل ميكن مجليع ادلول ا ألعضاء الانضامم اإليه .وذكَّر الوفد يف هذا الصدد بأأنه نظر اإىل املؤمتر
ادلبلومايس كفرصة حقيقية للتفاوض عىل نظام للمؤرشات اجلغرافية يعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،عىل
غرار العمل املنجز يف اإطار احتاد ابريس خالل س بعينيات ومثانينيات القرن املايض يف الويبو واذلي توقف للسامح ابإجراء
املفاوضات اليت أأفضت اإىل اتفاق تريبس .و أأشار الوفد اإىل ما ورد يف الوثيقة  WO/GA/47/10بشأأن جلنة العالمات
و أأبدى اعتقاده بأأن وثيقة جنيف ل تتسق مع العديد من ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية اخلاصة حبامية املؤرشات اجلغرافية ،ومن
مث جعز احتاد لش بونة عن تلبية احتياجات اجلزء ا ألعظم من ادلول ا ألعضاء يف الويبو خالل املؤمتر ادلبلومايس .وذكَّر الوفد
أأيض ًا بأأن احتاد لش بونة يواجه صعوابت مالية كبرية ،و أأعلن أأنه ينبغي متويل الفريق العامل املقرتح اإنشاؤه من احتاد لش بونة.
ونتيجة ذلكل ،أأبدى الوفد شواغهل إازاء رشوع احتاد لش بونة يف برانمج معل ملكّف أخر .وإاضافة اإىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه
من السابق ألوانه ألعضاء احتاد لش بونة أأن يس هتلوا العمل عىل خطط بشأأن اإدارة الويبو لوثيقة جنيف بيامن مل توافق مجيع
ادلول ا ألعضاء عىل أأن تؤدي الويبو تكل املهمة .ومع ًال ابتفاقية الويبو ،رصح الوفد بأأنه جيب عىل امجلعية العامة ومجعية احتاد
ابريس ومجعية احتاد برن أأن تتخذ قرار ًا رمسي ًا يف اإدارة هذا التفاق املتعدد ا ألطراف اجلديد .وإاىل ذكل احلني ،س يكون أأي
قرار تتخذه مجعية احتاد لش بونة يقيض بتويل املنظمة اإدارة وثيقة جنيف قرار ًا غري مرشوع .وذكَّر الوفد بأأنه قد حث املدير
العام عىل تقدمي تدابري اإىل امجلعيات املعنية لتوضيح هذه املسأأةل يف اإطار اقرتاح الوفد اإىل امجلعية العامة الوارد يف
الوثيقة  .WO/GA/47/3ومن مث ،قال الوفد اإنه ينبغي لنظام لش بونة أأل يوافق عىل اإنشاء فريق عامل لإعداد الالحئة
التنفيذية املشرتكة يف املرحةل احلالية.
 .11واعترب وفد سلوفاكيا وثيقة جنيف اإجنازا من اإجنازات الويبو يف جمال وضع القواعد واملعايري .وقال اإنه شارك بنشاط يف
املفاوضات خالل املؤمتر ادلبلومايس يف مايو و أأعرب عن تقديره ملا اتسمت به املناقشات من انفتاح وإانصاف ومشولية.
و أأضاف أأن املؤمتر راعى أراء لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،برصف النظر عام اإذا اكنت خمتلفة عن أراء أأعضاء لش بونة أأم ل.
و أأكّد اعتقاه بلزوم اإبداء لك ا ألطراف حسن النية ل إالصغاء اإىل بعضها البعض وإايالء الاهامتم الواجب ل ل احلجج الوجهية
من أأجل حتقيق أأفضل النتاجئ املمكنة يف امجلعية .و أأفاد بأأنه يدرك املسؤولية املنوطة به ابعتباره عضوا من أأعضاء نظام
لش بونة و أأبدى اس تعداده للتفاوض مع لك الرشاكء املعنيني بشأأن القضااي العالقة.
 .12و أأوحض وفد هنغاراي أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يه وثيقة جديدة ذلكل التفاق تقيض بأأن تكون ا ألطراف
املتعاقدة مبوجهبا أأعضاء يف الاحتاد اخلاص ذاته اذلي تنمتي اإليه ادلول ا ألطراف يف اتفاق لش بونة احلايل ،كام هو منصوص
عليه يف املادة  21من وثيقة جنيف واملادة  )1(1من اتفاق لش بونة احلايل .و ّبني أأنه استنادا اإىل احلمكني املذكورين يظ ّل احتاد
لش بونة ،سواء مبوجب اتفاق لش بونة احلايل أأو مبوجب وثيقة جنيف ،احتاد خاصا مضن اإطار احتاد ابريس محلاية امللكية
الصناعية .واس تنتج من ذكل لزوم أأن تواصل الويبو الاضطالع ابملهام الإدارية ذلكل الاحتاد ،طبقا للامدة  )2(4من
اتفاقية الويبو.
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 .13وهنأأ وفد الربتغال الويبو ولك من أأسهموا بطريقة تشاركية ونشطة يف املؤمتر ادلبلومايس يف مايو .وقال اإن وثيقة
جنيف تكتيس أأمهية ابلغة ابلنس بة لتفاق لش بونة .و أأضاف أأنه يوافق عىل الك الاقرتاحني املطروحني يف
الوثيقة  ،LI/A/32/1أأي اإنشاء فريق عامل لإعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة وترمجة اتفاق لش بونة ولحئته التنفيذية اإىل
لغات اإضافية.
 .14و أأعرب وفد أأسرتاليا عن قلقه إازاء التوصيف الوارد يف الفقرة  3من الوثيقة  ،LI/A/32/1واذلي مفاده أأنه شارك يف
املؤمتر ادلبلومايس .وقال اإن الصيغة املس تخدمة صخفف من الوقع الضار للقواعد اليت اعمتدها أأعضاء لش بونة للمشاركة يف
املؤمتر ادلبلومايس اإىل أأدىن حد .و أأعرب عن انزعاجه من الطريقة اليت اعمتدت هبا وثيقة جنيف يف اهناية املؤمتر .وقال اإن
أأعضاء اتفاق لش بونة مه وحدمه من هلم حقوق املشاركة الاكمةل واملسامهة يف املؤمتر ادلبلومايس واقعيا .وراح يقول اإن أأعضاء
لش بونة احتفظوا ألنفسهم بسلطة اصخاذ القرار يف مسائل هتم مجيع أأعضاء الويبو ،أأي املسائل اليت اكنت وس تظل خاضعة
للمناقشة يف ماكاهنا املناسب أأي بني أأعضاء جلنة العالمات ا ألوسع نطاقا .وشدد الوفد عىل البيان اذلي أأدىل به يف املؤمتر
ادلبلومايس ،معراب عن عدم موافقته عىل أأن وثيقة جنيف اعمتدت بتوافق يف الراء ،وقال اإنه ل ميكنه املوافقة عىل الوثيقة.
ورصح بأأنه ل يؤيد الاقرتاح الوارد يف الفقرة  7حىت يتحسن الوضع املايل لحتاد لش بونة مبا يكفي لمتويل أأعامل الاحتاد .وراح
يقول اإن اإنشاء فريق عامل لن يؤدي اإل اإىل زايدة العجز الهائل املذكور يف الوثيقة  ،LI/A/32/2وإان ذكل الفريق اإذا اكن
س يعود ابلفائدة عىل أأعضاء لش بونة فاإن ذكل س يكون عىل حساب سائر أأعضاء الويبو اذلين س ميولون تكل العملية.
 .15ورحب وفد امجلهورية التش يكية ابعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية.
وقال اإنه يرى أأن حتديث نظام لش بونة مبوجب وثيقة جنيف واملرونة اليت تتسم هبا املعاهدة مفيدان مجليع البدلان .والتفت اإىل
الوثيقة قيد املناقشة ،ورصح بأأنه يؤيد مجيع التدابري املقرتحة ،ول س امي اإنشاء فريق عامل يُعىن إابعداد لحئة تنفيذية مشرتكة
بني وثيقة جنيف واتفاق لش بونة .و أأعرب عن تأأييده أأيضا لبياين وفدي هنغاراي وسلوفاكيا.
 .16و أأعرب وفد اجلبل ا ألسود عن تأأييده الاكمل لإنشاء فريق عامل يُعىن ابإعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة.
 .17وعرب وفد الاحتاد الرويس عن رضاه البالغ عن املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن
تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ،وقال اإن املؤمتر متكن من التوصل اإىل توافق يف الراء ابلرمغ من صعوبة املناقشات.
وعرب عن سعادته اخلاصة ألن عددا من أأمنياته قد حتقق ،وخاصة فامي يتعلق اب ألحاكم اخلاصة ابلرسوم الفردية .وراح يقول اإن
اقرتاحاته بشأأن هذه املسأأةل احلامسة قد ن ُظرت ولقت تأأييدا ،رمغ أأنه شارك يف املؤمتر ادلبلومايس بصفة مراقب .وعليه عرب
عن امتنانه لدلول ا ألعضاء يف اتفاق لش بونة عىل مرونهتا .وراح يقول اإن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حتتوي عىل أأحاكم
يعتربها الاحتاد الرويس تقدما يف صون املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية .ورصح بأأن وثيقة جنيف تزيد من جاذبية
اتفاق لش بونة للبدلان اليت مل تنضم اإليه بعد .ور أأى الوفد أأيضا أأن اإماكنية تسجيل املؤرشات اجلغرافية يف جسل دويل واحد
اإىل جانب العالمة التجارية اليت تصدق عىل املنشأأ ،مسأأةل يف غاية ا ألمهية .ور أأى أأن الوثيقة اجلديدة جيدة ،وعرب عن أأمهل
يف أأن يشارك فهيا الاحتاد الرويس .ورحب الوفد ابقرتاح اإنشاء فريق عامل يُعىن ابإعداد لحئة تنفيذية مشرتكة بني اتفاق
لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،و أأيد حتديد اللغات العربية والصينية والروس ية لكغات يُعد هبا النصان الرمسيان لتفاق
لش بونة ولحئته التنفيذية.
 .18و أأبدى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية رغبته يف التطرق اإىل نقطتني .أأولهام مسأأةل وضع وثيقة جنيف لتفاق لش بونة
ووضع احتادها ،أأي ما اإذا اكن احتادا خاصا بناء عىل اتفاقية الويبو .وقال اإنه اكن ينوي مناقشة بند اإدارة وثيقة جنيف لتفاق
لش بونة أأثناء انعقاد امجلعية العامة ،ولكن مبا أأن املسأأةل طرحت يف الاجامتع احلايل ،فاإن الوفد يشدّد عىل أأنه ل يرى أأن
الاحتاد املنشأأ مبوجب الوثيقة اجلديدة "جيد جذوره" يف اتفاقية الويبو اكحتاد قامئ ،أأو أأن من املمكن توس يعه ليشمل البدلان
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غري ا ألعضاء يف اتفاقية ابريس أأو غري ا ألعضاء يف الويبو .أأما ابلنس بة للنقطة الثانية ،فقد اقرتح الوفد تأأجيل املناقشات بشأأن
هذه القضية اإىل أأن تتناولها امجلعية العامة.
 .19و أأيد وفد سويرسا التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الاحتاد الرويس ،و أأشار اإىل اعتقاده بأأن املؤمتر ادلبلومايس مؤمتر
مفتوح أأمام امجليع وشامل ،ويتيح لدلول املراقبة مثل سويرسا أأن تشارك بنشاط يف املفاوضات .و أأعرب الوفد عن سعادته
الغامرة بأأن أأتيحت هل فرصة للمسامهة يف جناح املؤمتر ادلبلومايس ونتاجئه.
 .20ور ّحب وفد اإيطاليا ابعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية اليت من شأأاهنا أأن
توفر نظاما عامليا محلاية املؤرشات اجلغرافية ،ومتكّن نظام لش بونة من اس تقطاب املزيد من املنتجني من البدلان املتقدمة
والبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ور أأى الوفد أأن هذه النتيجة مل تكن لتتحقق دون مفاوضات شفافة وشامةل يف مجيع
مراحل معلية املراجعة ووصول اإىل املؤمتر ادلبلومايس .و أأشار اإىل أأن مجيع أأعضاء الويبو شاركوا بفعالية يف هذا املؤمتر .وفامي
يتعلق مبسأأةل طبيعة وثيقة جنيف ،فاإن الوفد أأيد الر أأي اذلي أأعرب عنه وفد هنغاراي.
 .21و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن ر أأي مفاده بأأن املؤمتر ادلبلومايس مل يفتح ابلتساوي أأمام مجيع أأعضاء املنظمة ،و أأن
وثيقة جنيف مل تُعمتد بناء عىل توافق يف الراء بني أأعضاء احتاد لش بونة.
 .22واتفق وفد إارسائيل مع وفدي مجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأن جسالت املؤمتر ادلبلومايس ينبغي
أأن تبني أأن املشاركة مل تكن ابلتساوي ،وذكل ألن ادلول اليت يه أأعضاء يف الويبو ولكهنا غري أأعضاء يف احتاد لش بونة مل يتح
لها حق التصويت ،عىل الرمغ من أأن فرصة املشاركة يف املناقشات أأتيحت ل ل ادلول .وقال الوفد ،فامي يتعلق ابإنشاء الفريق
العامل ،إانه ينبغي ذلكل الفريق أأن مي ّول نفسه بنفسه ،شأأنه شأأن لك احتاد ،وذكل متاش يا مع املوقف اذلي أأبداه وفد إارسائيل
خالل املؤمتر ادلبلومايس .و أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده بأأن هذه املسأأةل ينبغي أأن تناقش من منظور وثيقة جنيف نفسها.
وذلكل ،أأبدى الوفد تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بتأأجيل هذا املوضوع ومناقش ته يف امجلعية
العامة.
 .23اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علام مبضمون الوثيقة املعنونة "حصيةل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق
لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل" ( الوثيقة )LI/A/32/1؛
" "2ووافقت عىل اإنشاء فريق عامل يُعىن ابإعداد لحئة تنفيذية مشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف
لتفاق لش بونة؛
" "3وحدّدت اللغات العربية والصينية والروس ية لكغات يصدر هبا النصان الرمسيان لتفاق لش بونة ولحئته
التنفيذية.
اقرتاح بشأأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  23من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة
 .24استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/A/32/2
 .25وذكّر وفد فرنسا بأأن مسأأةل زايدة الرسوم املنصوص علهيا يف اتفاق لش بونة تُدرج عىل جدول ا ألعامل منذ عدة
س نوات و أأنه يريد حت ّمل مسؤولياته ابملوافقة عىل اس تعراض جدول الرسوم .وحدّد الوفد رؤيته قائ ًال اإنه ميكن مضاعفة رسوم
التسجيل لتبلغ  1000فرنك سويرسي ،مضيف ًا أأنه مس تعد للنظر يف زايدة الرسوم اإىل ثالثة أأضعاف يف الس نوات املقبةل
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لتصل اإىل  1500فرنك فرنيس ،بعد أأن تدخل وثيقة جنيف حزي النفاذ .ومىض الوفد يقول اإن فرنسا مس تعدة ابلقبول بزايدة
رمس التعديل بأأكرث من الضعف ليصبح  500فرنك سويرسي ،وزايدة رمس تقدمي مس تخرج اإىل الضعف تقريب ًا حبيث يصبح
 150فرنك سويرسي و أأن يرفع رمس تقدمي شهادة اإىل  100فرنك سويرسي.
 .26واعترب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  LI/A/32/2بداية جيدة و أأعرب عن ارتياحه
للقبول الإجيايب اذلي حظي به من قبل أأعضاء احتاد لش بونة .لكن الوفد أأضاف أأن الرشح اذلي مسعه لتوه من وفد فرنسا
غري مش ّجع ملا يتوقعه من زايدة للرسوم .و أأشار الوفد يف هذا املضامر اإىل أأنه وإان ّيقر بأأن احلجم املُقدّر لنشاط التسجيل
اذلي اس ُتخدم أأساس ًا لتحديد الإيرادات املتأأتية من الرسوم ليس سوى تكهّن ،فهو يعتقد أأن تقديرات النشاط املرتقب
فائضة .وشدّد الوفد حتديد ًا عىل أأن زايدة الرسوم تفرتض أأن عدد التسجيالت يف  28طرف ًا متعاقد ًا يبلغ  30تسجي ًال.
ويغفل هذا التقدير متام ًا أأن من بني التسجيالت ادلولية احلالية البالغ عددها  824تسجي ًال ،وحدها  4أأطراف متعاقدة من
بني  28طرف ًا فاقت تسجيالهتا  30تسجي ًال ،وحتديد ًا  509تسجيالت من فرنسا ،و 76تسجي ًال من امجلهورية التش يكية،
و 51تسجي ًال من بلغاراي ،و 41من ايطاليا ،و 28من جورجيا ،و 28من هنغاراي ،و 19من كواب ،و 14من املكس يك ،يف
حني ل يزيد عدد تسجيالت ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى عىل عرشة ،وهناك س بع أأطراف متعاقدة مل جت ِر أأي تسجيل .ويف
ضوء هذه ا ألرقام ،اعترب الوفد أأنه من الصعب فهم كيف يشري احتاد لش بونة جفأأة اإىل  30تسجي ًال ل ل طرف متعاقد ،وإاىل
انضامم  30طرف ًا متعاقد ًا اإضافي ًا وزايدة تسجيالهتا يف العرشين الس نة املقبةل .و أأشار الوفد عالوة عىل ذكل اإىل أأن الوثيقة مل
تأأ ِت عىل ذكر جحم الإيرادات اليت س يحتاج احتاد لش بونة اإىل مجعها ،وابلتايل الرسوم اليت س يحتاج اإىل حتصيلها دلفع
التاكليف املبارشة وغري املبارشة لحتاد لش بونة اإضافة اإىل أأنشطة التسجيل .ويف املضامر نفسه ،التفت الوفد اإىل أأن امجلعية مل
تناقش تاكليف التطوير أأو املساعدة التقنية أأو التاكليف غري املبارشة اليت سيتعني عىل احتاد لش بونة أأن يدفعها للمنظمة كام
هو حال احتادات التسجيل ا ألخرى .ور أأى الوفد أأن احتاد لش بونة مل ي ُسدد اجلزء اذلي يرتتب عليه يف التوزيع املنصف
للتاكليف و أأن ذكل دفع الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل طلب عقد مناقشة لبحث مهنجيات بديةل تأأخذ يف احلس بان هذه
التاكليف عند حتديد املس توى املالمئ من اإيرادات احتاد لش بونة املتأأتية من الرسوم .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأوحض الوفد أأنه مل
جيد يف الوثيقة  LI/A/32/2أأي تفسري يُ ّبني أأين تنص وثيقة جنيف عىل أأن التسجيالت ادلولية القامئة مبوجب اتفاق
لش بونة س ُتصبح بش ل تلقايئ انفذة كتسجيالت دولية مبوجب وثيقة جنيف دون احلاجة اإىل اإيداع طلب تسجيل دويل أأو
دفع الرسوم املطلوبة .والتفت الوفد اإىل أأن الفقرة  12من الوثيقة  LI/A/32/2تنص يف جزء مهنا عىل ما ييل" :فامي 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 أنذاك ،واليت تعدّ بشأأاهنا تكل ادلول أأطراف منشأأ متعاقدة ،سيتعني تغيريها بغية توفيقها مع رشوط وثيقة
جنيف لتفاق لش بونة" .بيد أأن الوفد مل جيد أأي مادة يف الوثيقة اجلديدة تنص عىل ذكل .وتنص املادة  )4( 29من وثيقة
جنيف بوضوح عىل أأنه لكام انضم طرف متعاقد جديد اإىل وثيقة جنيف ،سيتعني عليه حامية التسجيالت السارية املنفّذة
مبوجب وثيقة جنيف ،ل التسجيالت املنفّذة مبوجب اتفاق لش بونة ،قبل اترخي انضاممه اإىل وثيقة جنيف .والتفت الوفد اإىل
أأن الوثيقة  LI/A/32/2تشري اإىل أأن التسجيالت السابقة تتحو ّل اإىل تسجيالت دولية مبوجب وثيقة جنيف ،مبجرد دفع
رسوم تعديل .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن "تعدي ًال" مبوجب القاعدة  15من وثيقة جنيف ،يشمل طلب ًا لتعديل
أأسامء أأو عناوين املس تفيدين ،من بني أأمور أأخرى ،واعترب أأن الزايدة املقرتحة لرمس تعديل التسجيل ادلويل من  200اإىل
 1500فرنك سويرسي زايدة كبرية لطلب بس يط كتعديل عنوان .واتبع الوفد قائ ًال اإنه فهم الن أأن التعديل املقرتح للرمس
س يلكّف يف الواقع ادلول ا ألعضاء احلالية يف اتفاق لش بونة الساعية اإىل تأأمني حامية تسجيالهتا السابقة مبوجب اتفاق
لش بونة ،يف اإطار وثيقة جنيف ،نصف سعر رمس الطلب ادلويل .ولحظ الوفد أأن الرمس املقرتح لتعديل تسجيل دويل هو
 1500فرنك سويرسي ،يف حني أأن طلب التسجيل ادلويل اذلي يودعه طرف متعاقد جديد يلكّف  3350فرنك
سويرسي ،حسب الاقرتاح اذلي تقدم به املدير العام .و أأعلن الوفد أأن ذكل يعين بعبارة أأخرى أأن مجيع ا ألطراف املتعاقدة
اجلديدة س تكون ملزمة بدفع الرمس الاكمل للطلب ،بيامن حتصل ا ألطراف املتعاقدة حالي ًا يف اتفاق لش بونة عىل خصم كبري
ابلنس بة للتسجيالت ادلولية البالغ عددها  824تسجي ًال ،املس ّجةل مبوجب اتفاق لش بونة أأو وثيقة  .1967وشدّد الوفد عىل
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أأنه مل جيد أأي حمك يف وثيقة جنيف جيزي أأن تُعفى التسجيالت ادلولية السارية ب ل بساطة من دفع رسوم التسجيل مبوجب
وثيقة جنيف ،اإذ أأنه ل يرى أأي أأساس قانوين يسمح لبعض أأعضاء اتفاق جنيف أأن يدفعوا  1500فرنك سويرسي
يتسق مع هدف وثيقة
لتسجيالهتم ادلولية ،بيامن يُتوقع من الخرين دفع  3350فرنك سويرسي .ومل يعترب الوفد أأن ذكل ّ
جنيف ادلاعي اإىل توس يع عضوية نظام لش بونة .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن احباطه الكبري من اقرتاح الرسوم قيد
البحث يف ضوء املناقشة ادلائرة حالي ًا بشأأن الاس تدامة املالية .واعترب الوفد أأن عدم الانصاف يف املعامةل بني ا ألعضاء
السابقني يف اتفاق لش بونة وا ألطراف املتعاقدة اجلديدة يف وثيقة جنيف ،يرفع الغطاء عن خلل يف التوازن ينجم عن السامح
تتفرد بصياغة مرشوع معاهدة ،أأي أأعضاء احتاد لش بونة .وخمت الوفد ابلتنويه اإىل أأن مجيع
جملموعة صغرية من البدلان يف أأن ّ
أأعضاء الويبو يرغبون يف احلصول عىل حساب فعيل للتاكليف املبارشة لتشغيل نظام التسجيل ادلويل مبوجب اتفاق لش بونة
ومبوجب وثيقة جنيف مس تقب ًال .و أأشار أأن ذكل يشمل التاكليف املبارشة لتقدمي مك كبري من املساعدة التقنية اليت س تكون
رضورية لتنفيذ معاهدتني معقّدتني كهاتني املعاهدتني ،والتاكليف غري املبارشة للمسامهة يف أأنشطة املنظمة ك ل ،للنظر يف
أأفضل سبيل لدلفع قدم ًا هبذه العملية ملا فهيا مصلحة املنظمةّ .
وعرب الوفد عن قناعته بأأن اقرتاح تعديل الرسوم وورقة
اخليارات مل يتضمنا معلومات اكفية تتيح كيفية اس تحداث نظام قابل للبقاء من الناحية املالية .لكن الوفد اعترب ابلرمغ من
ذكل أأن الاقرتاح خطوة يف الاجتاه الصحيح اإذ أأن الوقت قد حان ليك يرفع احتاد لش بونة رسومه.
 .27وقال وفد هنغاراي اإنه مس تعد للنظر يف زايدة رسوم لش بونة وتأأييد هذه الزايدة ،ول س امي يف ضوء عدم تغري الرسوم
منذ عام  ،1994ومع ذكل فاإنه مرتدد يف قبول الزايدة احلادة اليت يقرتهحا املكتب ادلويل ،ما س يؤدي اإىل ارتفاع قمية الرسوم
حبيث ترتفع عن قميهتا احلالية بست أأو س بع مرات .وقال اإن هذه الزايدة احلادة قد تصدم املس تخدمني وتثنهيم عن اس تخدام
النظام وابلتايل يتجمد النظام برمته ،ذلكل فاإنه يقرتح اتباع مقاربة تدرجيية .ولهذه ا ألس باب رصح الوفد بأأنه يفضل امليض
قدما ابلقرتاح البديل اذلي قدمه وفد فرنسا.
 .28و أأعرب وفد فرنسا عن اندهاشه للرد السليب عىل اإعالنه بأأن ميكن أأن يوافق عىل زايدة رسوم التسجيل يف نظام
لش بونة .ويف هذا الصدد ذكّر بأأن مجيع أأعضاء اتفاق لش بونة اضطلعوا بعمل شاق منذ سبمترب للنظر يف اقرتاحات وردت يف
وثيقة الربانمج واملزيانية هبدف زايدة الشفافية ،ونتيجة لهذا العمل املضين يظهر احتاد لش بونة الن عىل أأنه برانمج منفصل يف
وثيقة الربانمج واملزيانية اجلديدة .وعليه ر أأى الوفد أأن أأعضاء احتاد لش بونة مه وحدمه عىل ما يبدو من حياولون اإحراز تقدم
وإاجياد حلول توافقية .ومع ذكل فاإن بعض الوفود ا ألخرى ل ترى ذكل اكفيا.
 .29وذكّر الرئيس بأأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  LI/A/32/2يتعلق ابلرسوم املنطبقة يف اإطار نظام لش بونة احلايل
وليس الرسوم اليت ستنطبق يف اإطار وثيقة جنيف اليت مل تدخل حزي النفاذ بعد .ومن مث دعا الوفود اإىل قرص مداخالهتم
عىل الرسوم املفروضة يف اإطار نظام لش بونة احلايل .وذكّر أأيضا بأأن الفريق العامل املعين ابإعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة
لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف سينظر يف أأساليب تطبيق الإجراءات يف اإطار هذين الصكني.
 .30ورصح وفد بريو بأأنه يتفق يف الر أأي مع سائر أأعضاء احتاد لش بونة ويؤيد مراجعة جدول الرسوم عىل أأساس اتباع
مقاربة تدرجيية ،وخاصة ألن ا ألطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة تقف عند مس توايت خمتلفة من التمنية.
 .31وقال وفد اإيطاليا اإنه يوافق عىل رضورة زايدة الرسوم ،اإل أأنه يفضل اتباع مقاربة أأكرث توازان ،وذلكل اقرتح زايدة
الرسوم عىل النحو التايل 1 500 :فرنك سويرسي لرمس التسجيل ادلويل؛ و 500فرنك سويرسي لرمس تعديل التسجيل
ادلويل؛ و 150فرناك سويرساي لرمس احلصول عىل مس تخرج من السجل ادلويل؛ و 100فرنك سويرسي لرمس احلصول عىل
شهادة أأو أأي معلومة كتابية أأخرى تتعلق مبحتوى السجل ادلويل.
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 .32ووافق فد اجلهورية التش يكية عىل أأن ا ألوان قد أن لتحديث جدول الرسوم ،ألنه مل يتغري منذ  20عاما ،لكنه يفضل
أأيضا زايدة رسوم التسجيل والرسوم ا ألخرى بطريقة معقوةل وتدرجيية ،يك ل تثين تكل الزايدة املس تخدمني عن اس تخدام
النظام.
 .33ورصح وفد جورجيا بأأنه يفضل أأيضا زايدة الرسوم جلعل نظام لش بونة أأكرث قدرة عىل الاس تدامة .ومع ذكل أأضاف
أأن النظام ينبغي أأن يظل جذااب ل أأعضاء اجلدد احملمتلني وللمس تخدمني احلاليني .وعليه رصح بأأنه يفضل الزايدة التدرجيية
للرسوم اليت اقرتهحا وفد فرنسا.
 .34وقال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإنه ينظر ابإجيابية يف الاقرتاح اذلي قدمه وفد فرنسا ،اإل أأنه ليس يف وضع
يسمح هل بتأأييد الاقرتاح يف هذه املرحةل.
 .35ورصح وفد الربتغال بأأنه يؤيد زايدة الرسوم ،ما دام النظام س يظل جذااب للمس تخدمني احلاليني وا ألعضاء اجلدد
احملمتلني .ويف هذا الصدد أأعرب عن ر أأي مفاده أأن من الالزم اإجياد توازن عند البحث عن طريقة لتغطية العجز مع الإبقاء
عىل احلوافز املشجعة عىل الانضامم لنظام لش بونة ،وبذكل أأيد اقرتاح وفد فرنسا ،وقال اإنه لن يعارض حتديث الرسوم
ابنتظام عىل ا ألجلني املتوسط والطويل.
 .36وقال وفد املكس يك اإنه يعي متاما رضورة حتديث رسوم التسجيل ادلويل اليت س تطبق مبوجب اتفاق لش بونة ،ألاهنا مل
تتغري منذ عام  .1993وبذكل ر أأى أأن أأية زايدة يف الرسوم س تقتيض النظر بعناية يف مرصوفات املكتب ادلويل لالحتفاظ
ابلسجل ادلويل وليس جمرد أأخذها بعني الاعتبار ،كام س تقتيض النظر بعناية يف رضورة اإاتحة نظام لش بونة للمس تخدمني
احلاليني وا ألعضاء اجلدد احملمتلني .وعليه عرب الوفد عن تأأييده لتباع الهنج التدرجيي اذلي اقرتحه وفد فرنسا ،و أأضاف يف
الوقت ذاته أأنه سيسعده أأن ينظر مع سائر أأعضاء احتاد لش بونة يف أأفضل طريقة لتحديث تكل الرسوم وفقا ألوضاع
السوق ،سعيا اإىل ضامن اس تدامة نظام لش بونة.
 .37و أأيد وفد بلغاراي اقرتاح وفد فرنسا.
 .38ورصح وفد كواب بأأنه يفضل أأيضا زايدة الرسوم تدرجييا بطريقة معقوةل ومتوازنة ،يك يظل نظام لش بونة جذااب
للمس تخدمني احلاليني ،وخص ابذلكر املس تخدمني من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
 .39ووافق وفد سلوفاكيا موافقة اتمة عىل رضورة زايدة رسوم نظام لش بونة ،ور أأى أأن تمت هذه الزايدة ابتباع مقاربة
تدرجيية أأكرث توازان .و أأيد اقرتايح وفدي فرنسا وإايطاليا.
 .40و أأقر وفد أأسرتاليا ابلتفاق اذلي أأبرم يف ادلورة ا ألخرية للجنة املزيانية عىل الفصل بني نظايم لش بونة ومدريد يف نظام
احملاس بة املالية ،ور أأى يف ذكل بداية جيدة لإضفاء املزيد من الشفافية عىل الوضع املايل لنظام لش بونة .ومع ذكل ر أأى أأن من
الصعب تفهم كيف س تجعل الزايدة املقرتحة للرسوم نظام لش بونة مس تداما من الناحية املالية .وعرب عن تقديره للتعليقات اليت
قدهما بعض أأعضاء احتاد لش بونة ،مقرا برضورة اإجياد طريقة مس تدامة للميض قدما ابلشؤون املالية .ومع ذكل ر أأى الوفد أأن
من الالزم وضع خطة اإطارية عامة لضامن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة .ويف هذا الصدد أأشار اإىل أأن من الالزم أأيضا
النظر يف مجيع مصادر المتويل احملمتةل املشار اإلهيا يف املادة  11من اتفاق لش بونة ،مبا يف ذكل الاشرتااكت اخلاصة وإانشاء
صندوق ر أأس مال عامل .وذكّر الوفد بأأن املؤرشات اجلغرافية عبارة عن حقوق ملكية قوية ،وقال حيهنا اإن من املعقول أأن
يُتوقع من املس تفيدين من هذه املزية التجارية حتمل يشء من املسؤولية عن تاكليف وضع نظام محلايهتم واحلفاظ عىل هذا
النظام .ورصح بأأن هذا ا ألمر ينطبق خاصة ألن تكل احلقوق لها مدة غري حمدودة عىل النطاق ادلويل .وعليه حث أأعضاء
احتاد لش بونة احلاليني واحملمتلني عىل وضع خطة لتحسني متويل النظام ،يك ل يلزم الاعامتد عىل الاحتادات ا ألخرى.

LI/A/32/5
9

 .41والمتس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية احلصول عىل توضيحات من ا ألمانة بشأأن مبلغ الرسوم املقرتح وقدره 3 353
فرناك سويرساي ،ألن ا ألمانة قد أأوحضت أأن هذا الرمس س يضايه الرمس املطبق يف جدول رسوم نظام مدريد .واتفق أأيضا مع
وفد أأسرتاليا عىل أأن املؤرشات اجلغرافية حق همم وقوي للغاية ،مقارنة ابلعالمات التجارية ،وذلكل فاإنه مل يفهم ملاذا يعترب
أأعضاء احتاد لش بونة الرمس املقرتح وقدره  3 353فرناك سويرساي رادعا يثين املس تخدمني عن النظام.
 .42وقال املدير العام اإن املسأأةل اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تطرح قضية يتعني عىل ادلول ا ألعضاء أأن
تبت فهيا ولن يكون التوضيح من جانب ا ألمانة يف هذا الصدد مسأأةل رضورية .وعقب الاس امتع للتعليقات اليت أأبداها وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ر أأى املدير العام أأنه مثة بعض اللبس بني التقديرات اليت حاولت ا ألمانة طرهحا ملعاجلة مسأأةل
الاس تدامة املالية من هجة ،والاقرتاح احملدد إازاء رفع يف الرسوم ابلنس بة لنظام لش بونة القامئ .وكام أأشار الرئيس ،فامي يتعلق
بنظام لش بونة املقبل ،سينظر الفريق العامل املنشأأ يف تكل املسأأةل خالل ا ألعوام القليةل املقبةل ،قبل أأن تدخل وثيقة جنيف
حزي النفاذ .ول ينبغي النظر يف مسأأةل مس توى الرسوم إازاء خمتلف املعامالت اليت س تجري إازاء الوثيقة اجلديدة لتفاق
لش بونة ،مبا يف ذكل املرحةل الانتقالية ألي تسجيالت قامئة من اتفاق لش بونة اإىل الوثيقة اجلديدة ،اإل عقب دخول وثيقة
جنيف حزي النفاذ .كام أأفاد املدير العام بأأن الوثيقة املوجودة قيد البحث تسعى ببساطة اإىل حتديد مبلغ الرسوم املالمئ مبوجب
اتفاق لش بونة مكصدر حممتل لدلخل من أأجل بلوغ نظام مس تدام .وللقيام بذكل ،ميكن وضع تقديرات تقريبية حفسب ،ألن
حتديد عدد التسجيالت اليت ميكن توقعها مبوجب نظام لش بونة أأش به ما يكون بتوجيه طلقة يف الظالم.
 .43وخلص الرئيس اإىل أأنه يبدو أأن ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة متفقة عىل رضورة تعديل املبالغ الواردة يف جدول
الرسوم مع ًال ابقرتاح وفد اإيطاليا ،وذكل اعتبار ًا من  1يناير  .2016اإضافة اإىل ذكل ،يبدو أأيض ًا أأن ادلول ا ألعضاء تتفق عىل
رضورة اس تعراض الرسوم عىل أأساس دوري ،لتكييفها حبسب ظروف السوق القامئة أأو الاحتياجات من حيث
الاس تدامة.
 .44وقال وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) اإنه ل يؤيد الرفع املقرتح يف الرسوم وإانه يف حاجة اإىل مزيد من التشاور عىل
الصعيد الوطين.
 .45وذكر الرئيس أأن اس تنتاجه حيظى حس امب يبدو ابلقبول ،رهن ًا مبوافقة وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية).
 .46اإن امجلعية:
" "1قد أأحاطت علامً مبحتوايت الوثيقة LI/A/32/2؛
" "2قررت تعديل مبالغ الرسوم املشار اإلهيا يف القاعدة  23من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة اعتبار ًا من
 1يناير  2016عىل النحو اليت "1" :رمس للتسجيل ادلويل بقمية  1 000فرنك سويرسي؛ " "2رمس بقمية
 500فرنك سويرسي لتغيري تسجيل دويل؛ " "3رمس بقمية  150فرناكً سويرس ًاي عن اإصدار مس تخرج من
السجل ادلويل؛ " "4رمس بقمية  100فرنك سويرسي عن اإصدار اإقرار أأو تقدمي أأي معلومات خطية أأخرى
بشأأن حمتوايت السجل ادلويل؛
" "3قررت مواصةل اس تعراض الرسوم عىل أأساس منتظم.
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خيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة واقرتاح من أأجل اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة
 .47استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  LI/A/32/3و.LI/A/32/4
 .48و أأشار وفد فرنسا اإىل أأن ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة اجمتعت ثالث مرات منذ أأغسطس دلراسة وثيقة اخليارات
من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة .ولفت الانتباه اإىل أأن الوثيقة اخلاصة ابإنشاء صندوق ر أأس مال عامل قد أأعدهتا
ا ألمانة نزول عن طلب ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة ،و أأشار اإىل أأن تكل الوثيقة لها مرفق مايل بتبعات مالية ثقيةل عىل
أأعضاء احتاد لش بونة .و أأضاف أأن غالبية ادلول ا ألعضاء ،ومهنا فرنسا ،تقوم يف الوقت الراهن بعملية التخطيط املايل
لعام  .2016وعليه قال ،فامي خيص الجال احملددة ،اإن من الصعب اصخاذ موقف حمدد يف هذه املرحةل حيال تكل الالزتامات
الثقيةل املتعلقة ابملزيانية .ورصح مع ذكل بأأن الوثيقة س تظل قيد النظر.
 .49ور أأى وفد هنغاراي أأن من املهم النظر أأول يف ا ألس باب اليت أأدت اإىل هذا الوضع املايل يف احتاد لش بونة .ورصح بأأن
هذا الوضع املايل حيدده عامالن اثنان أأساسا ،العامل ا ألول ،اذلي أأشار اإليه املكتب ادلويل عن حق ،هو أأن تسميات
املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية تعمتد عىل ا ألسامء اجلغرافية ،ذلا فاإن عدد التسميات واملؤرشات الإجاميل حمدود أأصال ،وعىل
خالف سائر أأنظمة التسجيل املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،فلن توجد أأية تدفقات متواصةل أأو كربى من التسميات
اجلديدة فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ .أأما العامل الثاين فهو أأن الزايدة املسجةل مؤخرا يف تاكليف احتاد
لش بونة تعزى يف املقام ا ألول ملراجعة النظام ،أأي للعملية اليت صخدم مصاحل املنظمة برمهتا واملتفوحة أأمام مجيع ا ألعضاء .وقال
اإنه طبقا لتقديرات املكتب ادلويل ،فاإن نس بة تبلغ زهاء  70يف املائة من التاكليف الإجاملية تعزى اإىل تقدمي اخلدمات ملراجعة
نظام لش بونة ،ويتعلق جزء كبري أخر من النفقات ابعامتد أأدوات اإلكرتونية حديثة لإدارة السجل .وقال اإن هذه التاكليف
أنية ،أأي أأاهنا مرصوفات من غري املرحج حتملها ابنتظام أأو عىل ادلوام .و أأعرب عن معارضته لفكرة أأن مجعية احتاد لش بونة
علهيا أأن تنظر يف خمتلف اخليارات لضامن الاس تدامة املالية لالحتاد .وشدد يف هذا الصدد عىل عزمه عىل الاضطالع
مبسؤولياته بصفته عضوا يف احتاد لش بونة ،وتناول مسأأةل الاس تدامة املالية لنظام لش بونة عىل ا ألجل الطويل .وذكّر فضال
عن ذكل بأأن وثيقة جنيف عندما تدخل حزي النفاذ ،ستشمل أأحاكما جديدة تريم اإىل حتسني الاس تدامة املالية لنظام
لش بونة عىل ا ألجل الطويل .ور أأى الوفد أأن هذا اجلانب يربهن عىل عزم ا ألعضاء عىل التصدي للوضع الراهن .والتفت اإىل
اخليارات اخملتلفة اليت قدهما املكتب ادلويل ،وقال اإنه منفتح أأمام اقرتاح اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل .وقال اإن هذا التدبري
مبا اإنه مطبق يف سائر الاحتادات ،فاإنه لن يكتيس طبيعة متيزيية .ومع ذكل وابلنظر اإىل أأن اقرتاح اإنشاء صندوق ر أأس مال
عامل قد قدم متأأخرا نسبيا ،فاإن الوفد مل حيصل عىل التلكيف الالزم ابملوافقة عىل لك تفاصيهل كام قدم .وطلب احلصول عىل
املزيد من الوقت دلراسة تداعيات الاقرتاح والتشاور مع السلطات.
 .50وجشع وفد أأسرتاليا أأعضاء احتاد لش بونة عىل الاس تعانة ابملعلومات الواردة يف الوثيقتني أكساس لتصممي اإطار دامئ
ومتني لتحقيق الاس تقرار املايل .ور أأى أأن هذا الإطار سيشمل ابلرضورة زايدة الرسوم والاشرتااكت وإانشاء صندوق ر أأس
مال عامل ،عىل النحو اذلي اقرتحه املدير العام وعرضه عىل جلنة التنس يق للحصول عىل املشورة .وقال الوفد اإن ما
سيشجعه هو أأن يوافق أأعضاء احتاد لش بونة عىل هذا الإطار ،يك يمتكن النظام من دمع نفسه.
 .51ورصح وفد الربتغال بأأنه مس تعد للنظر يف اإماكنية اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل ،اإل أأنه ،ولأأس باب ذاهتا اليت عرب
عهنا وفد هنغاراي ،مل يتوصل اإىل اس تنتاج اهنايئ بعد بشأأن مبلغ هذا الصندوق و أأسلوب معهل وشلكه.
 .52وذكّر وفد امجلهورية التش يكية ابلبيان اذلي أأدىل به خالل اجامتع جلنة املزيانية يف شهر سبمترب حني أأعلن دمعه القوي
للنظام أأحادي الاشرتااكت .و أأشار الوفد اإىل أأنه دمع كذكل لك التدابري احملمتةل اليت من شأأاهنا أأن تقلّص التاكليف اإىل أأدىن
حد وتزيد من فعالية اإجراءات اتفاق لش بونة .وتطرق الوفد اإىل التدابري طويةل ا ألمد و أأشار اإىل أأنه يدرس بتأأ ٍن اقرتاح اإنشاء
صندوق رؤوس أأموال عامةل لحتاد لش بونة ،عىل غرار صندويق احتاد مدريد واحتاد لهاي .وقال الوفد اإن هذه التدابري
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تتطلب املزيد من املشاورات داخل احلكومة ،ول س امي يف وزارة املالية ووزارة الشؤون اخلارجية .والتفت اإىل أأن هذه
املشاورات مل تُس تمكل بعد.
 .53و أأعاد وفد املكس يك التأأكيد عىل الزتامه ابلعمل عىل اإجياد ح ّل للعجز يف احتاد لش بونة و أأ ّقر مبسؤولياته بصفته عضو ًا
يف هذا الاحتاد .وقال الوفد اإنه يُدرك أأن زايدة رسوم التسجيل لن تكون اكفية لضامن اس تدامة النظام ،وإانه ل ب ّد ابلتايل من
تدابري أأخرى تواكب زايدة رسوم التسجيل .و أأشار الوفد اإىل أأنه يدمع من بني التدابري اليت ُطرحت ،اإنشاء صندوق رؤوس
ّ
سيش ل ألية مرنة مبا فيه الكفاية .واعترب الوفد أأن اجلهود اليت تبذلها ادلول ا ألعضاء يف اتفاق لش بونة ينبغي
أأموال عامةل ألنه
أأن تواكب اجلهد اذلي يبذهل املكتب ادلويل لحتواء تاكليف نظام التسجيل ،أأو حىت خفضها .والتفت الوفد اإىل أأن معظم
بناء عىل ذكل ،أأن صخفّض هذه التاكليف للثنائية  .17/2016و أأعلن الوفد أأن
التاكليف ترتبط ابملوارد البرشية .واقرتح الوفد ً
صخفيض تاكليف الربانمج قد يُلغي احلاجة اإىل صندوق رؤوس أأموال عامةل.
 .54وكرر وفد سويرسا التعليق اذلي أأدىل به خالل اجامتع جلنة املزيانية بشأأن اخليارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد
لش بونة .وقال الوفد اإن عنوان هذه الوثيقة يويح بأأاهنا حتتوي عىل خيارات لمتويل احتاد لش بونة .واعترب الوفد أأن وحدهام
اخليارين الواردين يف الفقرتني أألف وابء يشالكن يف الواقع خيارات ممكنة ،وحتديد ًا رسوم التسجيل واشرتااكت ا ألعضاء .أأما
اخلياران الواردان يف الفقرتني ج ود فال يندرجان يف هذه الفئة .و أأوحض الوفد أأن صندوق رؤوس ا ألموال العامةل والسلف
املقدمة من البدل املضيف ليس مصادر للمتويل بل سلف مقدّمة يف حال نقص الس يوةل .و أأضاف الوفد قائال اإن تكل السلف
منصوص علهيا يف خمتلف املعاهدات اليت تديرها الويبو وإااهنا حبمك طبيعهتا تدابري خاصة للتعامل مع نقص حممتل يف الس يوةل،
وليست يف الواقع خيارات فعلية للمتويل ،كام تشري الوثيقة املذكورة .واعلن الوفد أأنه يعلّق أأمهية كربى عىل املعاهدات اليت
انضمت اإلهيا سويرسا و أأن بدله ينظر بكثري من اجلدية اإىل دوره كبدل مضيف للمنظامت ادلولية ،مثل الويبو .و أأضاف الوفد
أأن إانشاء صناديق رؤوس أأموال عامةل ممارسة جيدة يف املزيانيات.
 .55و أأشار وفد سلوفاكيا اإىل أأنه يتطلع اإىل اعامتد خيارات تتيح خفض التاكليف بش ل ملحوظ وإاىل رضورة دراسة مجيع
اجلوانب ا ألخرى بأأسلوب بنّاء.
 .56وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإن اخليارات املضمنة يف الوثيقة تذكّره ابلواجبات القانونية املنصوص علهيا يف
املادة  11من اتفاق لش بونة .و أأشار الوفد اإىل أأنه حدّد اإىل جانب اخليارات الثالثة الواردة يف الوثيقة ،أأي اشرتااكت ادلول
ا ألعضاء يف اتفاق لش بونة والرسوم والمتويل املقدم من البدل املضيف ،مصدرين اإضافيني للمتويل متوفرين حالي ًا يف املنظمة،
وهام فائض احتاد مدريد والاموال الكثرية املودعة يف احلساابت الاستامئنية اخلاصة ببعض ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة.
والتفت الوفد اإىل أأنه يشري اإىل املشالك املادية يف احتاد لش بونة منذ س نوات عديدة .وتع ّجب الوفد ألن رسامً قميته 1000
فرنك سويرسي قد اع ُتمد لتوه ،و أأن مبلغ  3000فرنك سويرسي قد اع ُترب مبلغ ًا ابهظ ًا ابلنس بة حلق يف امللكية الفكرية يبقى
سار ًاي اإىل ا ألبد .ونظر ًا اإىل توفّر هذه اخليارات امخلسة ،وثالثة مهنا متاحة منذ اعامتد اتفاق لش بونة يف عام  ،1658أأعرب
وفد الولايت املتحدة عن أأمهل بأأن يتّخذ أأعضاء اتفاق لش بونة الإجراء املالمئ ملعاجلة العجز للثنائية  ،17/2016حبيث
يتس ىن للمنظمة أأن تعمتد مزيانية بتوافق الراء .و أأعلن الوفد أأنه يؤيد بعزم النظام أأحادي الاشرتااكت ،مذكّر ًا يف الوقت عينه
ابلتفسري اذلي أأشار فيه املدير العام اإىل أأن الغرض من النظام أأحادي الاشرتااكت ليس متويل احتاد لش بونة أأو غريه من
الاحتادات املموةل من الرسوم .ويف الاخري ،تساءل الوفد اإذا اكن نظام الويبو املايل ولحئته يتيحان الاس تخدام العادي
لصندوق رؤوس أأموال عامةل لتغطية تاكليف التشغيل.
 .57وحتدّث وفد اجلبل ا ألسود عن موضوع اإنشاء صندوق رؤوس أأموال عامةل و أأفاد حباجته اإىل التشاور مع الوزارات
اخملتصة ،ويف طليعهتا وزارة املالية ووزارة الشؤون اخلارجية .و أأشار الوفد ابلتايل اإىل احلاجة اإىل مزيد من الوقت للتشاور
والالزتام ابلإجراءات الوطنية.
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 .58و أأعلن وفد بريو بأأنه يُدرك هو أأيض ًا أأن زايدة الرسوم لن يكفي وإان اكن رضور ًاي .ور أأى الوفد أأن احتاد لش بونة حيتاج
اإىل تأأمني اإيرادات اإضافية دلمع نظام لش بونة .والتفت الوفد اإىل أأن احتاد لش بونة ليس الوحيد بني احتادات املنظمة اذلي
يس ّجل جعز ًا مالي ًا .واعترب أأن صندوق رؤوس ا ألموال العامةل قد يكون ح ًال لكنه يتطلب املزيد من ادلراسة.
 .59والتفت وفد فرنسا اإىل أأن عدد ًا من الوفود يتساءل عن اإماكنية خفض النفقات و أأن ذكل يتطلب تشاور ًا مع ا ألمانة.
وذكّر الوفد ابلتعليق اذلي أأشار فيه وفد هنغاراي اإىل أأن  70ابملائة من لكفة تشغيل أأمانة احتاد لش بونة يرتبط ابلعمل الالزم
ملراجعة نظام لش بونة .وقال الوفد اإنه ل يريد ادلخول يف احلساابت الإدارية الضيقة ،لكنه يريد ان يشري اإىل أأنه قد ّتبني أأن
 90ابملائة من تاكليف أأمانة احتاد لش بونة الصغرية تذهب اإىل موظفني اثنني من الفئة املهنية وموظف واحد من فئة الوظائف
العامة .و أأضاف الوفد أأن جحم العمل يف ا ألمانة قد ينخفض يف الس نتني املقبلتني قبل دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ .وقال
اإنه ميكن يف تكل الفرتة خفض التاكليف نتيجة احامتلت التقاعد أأو مراجعة الرتب أأو التجميد احملمتل حلجم نشاط ا ألمانة.
لكن الوفد التفت اإىل أأن دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ يعين دخول أأعضاء جدد وزايدة كبرية يف جحم العمل ،نظر ًا اإىل ان
العديد من ادلول أأعلنت يف بياانهتا العامة عن اس تعداداها لالنضامم كطرف يف وثيقة جنيف.
 .60وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية وشكر الامانة عىل اإعداد الوثيقتني اللتني شلكتا أأساس ًا جيد ًا لبحث التدابري
الالزمة لضامن اس تدامة احتاد لش بونة .وقال الوفد اإن الفهم املشرتك بني امجليع للحاجة املاسة اإىل تأأمني اس تدامة احتاد لش بونة
ورضورة اصخاذ تدابري اإضافية ،أأمران مشجعان ،وإان مل يتس ىن بعد التوصل اإىل قرار بشأأن التدابري امللموسة اليت ينبغي
اصخاذها .و أأشار الوفد اإىل اعتقاده أأنه ل بدّ عىل ا ألقل من أأن تنعكس هذه الرغبة املتنامية بوضوح يف فقرة القرار احملمتةل
مجلعية احتاد لش بونة .واتبع الوفد ليعرب عن أأمهل بأأن يسهم ذكل يف إاراحة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو واملنظمة برمهتا،
حيال التو ّجه املس تقبيل لحتاد لش بونة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اإنشاء صندوق رؤوس أأموال عامةل خيار جيد جد ًا
حيظى عامة بدمع أأعضاء احتاد لش بونة .و أأكّد عىل رضورة تدوين هذا ادلمع العام لإطار املس تقبل يف فقرة القرار ليكون دلةل
عىل حسن نية ا ألعضاء .و أأعلن الوفد يف الوقت عينه عن اهامتمه ابعامتد تدابري رسيعة خلفض النفقات يف الثنائية املقبةل .ويف
ا ألخري ،ر أأى الوفد أأن اقرتان هذين العنرصين سريحي مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو حيال التو ّجه املس تقبيل لحتاد لش بونة
من منظور الاس تدامة املالية.
 .61وقال املدير العام اإنه يود أأن يقترص عىل املسأأةل الفورية اليت أأاثرها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وذكر أأن ّالرد
ابإجياز رد اإجيايب ،ولكنه ود تفصيل رده .ومثة اختالف بني ما هو ممكن وما قد يكون أأفضل تصممي ممكن وما قامت به
ا ألمانة ،ألن املهمة هممهتا ،يف السعي ببساطة اإىل مساعدة ادلول ا ألعضاء يف تداولها لهذه املسأأةل .ذلا ،فقد طرحت ا ألمانة
ورقة خيارات ،تبني الوضع بقدر كبري من الوضوح وادلقة .وعليه ،فادلول ا ألعضاء يه من تقرر ما تود القيام به يف هذا
الصدد .واكس تجابة فورية ،ود عدد من ا ألعضاء يف احتاد لش بونة حبث اإماكنية اإنشاء صندوق لر أأس املال العامل .ومن مث
فقد طرحت ا ألمانة ورقة تتناول اإماكنية اإنشاء صندوق لر أأس املال العامل .وفامي يتعلق مبسأأةل جدوى ذكل يف الس ياق احلايل
اذلي يعاين فهيا احتاد لش بونة من العجز ،أأشار املدير العام اإىل الالحئة والقواعد املالية ،وقر أأ تعريف صناديق رؤوس ا ألموال
العامةل ،ويه "الصناديق املنشأأة لمتويل اعامتدات بش ل سلف يف حاةل وجود جعز مؤقت يف الس يوةل و ألغراض أأخرى
تقررها مجعيات ادلول ا ألعضاء والاحتادات ،لك فامي خيصه" .وعليه ،مفن حيث املبد أأ ،يريم صندوق ر أأس املال العامل اإىل
متويل حالت العجز املؤقت يف الس يوةل ،أأي أأنه تدبري موقت وليس تدبري ًا لالس تدامة املالية ،ما مل تود ا ألعضاء أأن ترى ،يف
حاةل جعز متكرر ،توافد املساهامت بش ل مس متر يف صندوق لر أأس املال العامل بال حدود .وتنص الالحئة والقواعد املالية
عىل هذه الإماكنية .وعىل ادلول ا ألعضاء أأن تقرر ما اإذا اكنت تود اس تخدام صندوق ر أأس املال العامل ألغراض احلد من
العجز القامئ يف معليات احتاد لش بونة.
 .62و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره للمدير العام لإجابته الواحضة .ورد ًا عىل البيان اذلي أأدىل به وفد
فرنسا ،قال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه ،اإذا ود احتاد لش بونة خفض النفقات ،فاإنه ينبغي ألعضاء لش بونة طلب تغيري
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للربانمج واملزيانية املقرتحني لهذا الغرض .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأنه أأغفل شكر ا ألمانة عىل تنقيح الربانمج
واملزيانية والرسد اجلديد للربانمج  32اجلديد املتعلق بنظام لش بونة .واقرتح الوفد زايدة تنقيح الرسد ،ألنه ،خالف ًا للاميض،
عندما قسم نظام لهاي اإىل برانجمه اخلاص ،فاإن مس توى املعلومات املقدمة مل يكن مماث ًال ملا قدم أنذاك .وشدد الوفد عىل
أأن املناقشة يومئذ قد انصبت ،من الناحية الفعلية ،عىل توجيه طلب اإىل احتاد لش بونة ابلنضامم اإىل أأرسة الويبو عىل غرار
الاحتادات ا ألخرى املسامهة يف معل املنظمة .ور أأى الوفد أأنه اإذا ود أأعضاء احتاد لش بونة أأن يلمتسوا من املاكتب اخلارجية
الاضطالع بأأنشطة الرتوجي لتوس يع نطاق الانضامم اإىل نظام لش بونة ،فاإنه ينبغي لحتاد لش بونة أأن يساعد يف متويل تكل
املاكتب .ويف نفس الس ياق ،اإذا ود أأعضاء احتاد لش بونة تلكيف عامل الاقتصاد الكبري ابإجراء دراسة حول املؤرشات
اجلغرافية ومسامههتا يف الاقتصاد ،فاإنه ينبغي لها أأن تسامه يف تاكليف ذكل العمل .وإااهنا مل تقم بذكل يف الوقت احلايل .وبد ًل
عن ذكل ،فاإن ذكل العبء يقع عىل عاتق لك من نظام مدريد ،ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،والاحتادات املموةل
من الاشرتااكت ،بيامن قد تفضل تكل ا ألنظمة ا ألخرى أأن تس تخدم ا ألموال ألغراضها اخلاصة.
 .63وود وفد فرنسا أأن يؤكد ،من أأجل حتقيق فهم أأفضل للمناقشة ،عىل أأن ما ذكره وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية للتو
ليس حصيح ًا .واحتاد لش بونة ليس الاحتاد الوحيد اذلي مل يتحمل النفقات غري املبارشة للمنظمة .ويف عرض اإعاليم موجه
لدلول ا ألعضاء حول مزيانية الويبو ،أأثبتت ا ألمانة أأن مزيانية الويبو تستند اإىل قدرة لك احتاد من الاحتادات عىل التسديد.
و أأشار الوفد اإىل أأنه فامي يتعلق ابلنفقات غري املبارشة للمنظمة مثل تاكليف املاكتب اخلارجية أأو أالاكدميية أأو النفقات الإمنائية،
مل يرصف احتاد لهاي أأي نفقات .ونبه الوفد أأيض ًا اإىل أأمهية جتنب تضخمي املزيانية ا ألحادية للويبو.
 .64وقال الرئيس اإن الهدف ا ألسايس من املناقشة يمكن يف اصخاذ قرار بشأأن الوثيقتني اللتني عرضتا عىل مجعية احتاد
لش بونة .و أأضاف أأن فقرة القرار ينبغي أأن تعكس أأية اس تنتاجات يتوصل اإلهيا أأعضاء احتاد لش بونة فامي يتعلق مبعادةل
اس تدامة الاحتاد .ورصح بأأنه خرج من البياانت اخملتلفة املدىل هبا يف هذا الصدد بأأن الوفود مس تعدة للبحث عن حل
والنظر حىت يف اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل .ومع ذكل ذكر أأن الواثئق قدمت يف وقت متأأخر ،ذلا يلزم الوفود املزيد من
الوقت للتشاور عىل املس توى الوطين .وقال اإنه يفهم أأن أأعضاء احتاد لش بونة وافقوا عىل مناقشة اخليارات اخملتلفة املقرتحة يف
الوثيقة املتعلقة ابخليارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة (الوثيقة  )LI/A/32/3والوثيقة اخلاصة ابقرتاح اإنشاء
صندوق ر أأس مال عامل (الوثيقة  )WO/CC/71/6هبدف سد العجز ،اإل أأنه ل ميكن اإجياد حل معيل اإل بعد اإجراء
مشاورات مع حكومات ادلول ا ألعضاء .وتساءل الرئيس اإن اكن أأعضاء احتاد لش بونة مس تعدين يك يقرروا مطالبة الفريق
العامل اذلي أأنشأأته امجلعية لتوها بأأن يعد أأيضا اقرتاحا بشأأن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة ،ليك تبت مجعية احتاد لش بونة
يف هذه املسأأةل يف اجامتعها املقبل.
 .65واتفق وفد فرنسا مع اس تنتاجات الرئيس ،و أأشار يف الوقت ذاته اإىل أأنه ل ينبغي اإغفال جانب النفقات .وقال اإن
صخفيض بعض املرصوفات عىل الفور س يكون مبثابة الاس تجابة لطلب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية والوفود ا ألخرى،
وس يعد اإشارة اإضافية عىل عزم أأعضاء احتاد لش بونة عىل سد العجز .ومىض يقول اإن حماوةل حتقيق وفورات بنس بة  0.3يف
املائة من املزيانية ليس اب ألمر الهني ،وخاصة عىل أأمانة صغرية أكمانة جسل لش بونة .ومع ذكل قال اإن موظفا سيتقاعد من
منصبه قريبا وتساءل اإن اكن من ا ألنسب يف الواقع فتح منصب برتبة م 5أأم م .4و أأقر مع ذكل بأأن هذه املسأأةل صخص ا ألمانة.
 .66وذكّر الرئيس بأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عانت من جعز لعدة س نوات و أأن نظام مدريد عاىن من جعز يف
وقت من ا ألوقات ،و أأن احتاد لهاي ل يزال يعاين من جعز ،وطلب من ا ألمانة اإبداء ر أأهيا يف هذه املسأأةل .وقال اإن أأعضاء
احتاد لش بونة حيتاجون من دون شك اإىل املزيد من الوقت لإجراء املشاورات عىل املس توى الوطين.
 .67و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عندما اكنت تعاين من جعز ،قدم
ا ألطراف املتعاقدة فهيا مساهامت ،و أأن أأعضاء احتاد مدريد اقرتضوا مبلغا من احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و أأن احتاد
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لهاي اقرتض مبلغا من احتاد مدريد ،وقد الزتمت هذه الاحتادات برد تكل القروض .وراح يقول اإن امجلعية العامة مل يعد
ميكن أأن تغض الطرف عندما يضع نظام ميثل أأقل من سدس أأعضاء الويبو وثيقة جديدة ،ابس تخدام أأموال احتادات أأخرى
ليست من حقه فضال عن أأموال النظام ا ألحادي لالشرتااكت لإبرام معاهدة جديدة ل ميكن للعديد من احلكومات ،ومهنا
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،الانضامم اإلهيا .وعليه شدد الوفد عىل اعرتاضه عىل اس تخدام عائدات معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات أأو أأموالها الاحتياطية لمتويل نظام لش بونة.
 .68وردا عىل مداخةل وفد فرنسا ،قال املدير العام أأول اإن احتاد لش بونة ل يواجه مشلكة يف املرصوفات لكنه يواجه
مشلكة يف العائدات ،واثنيا اإن الاقرتاحات املقدمة ل تامتىش مع نظام الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ .و أأشار اإىل أأن املنظمة
مرت بعملية شامةل وطويةل لتحضري مرشوع الربانمج واملزيانية ،و أأثناء تكل العملية مل يذكر أأحد أأن النتاجئ احملددة لحتاد
لش بونة ،واملوارد اليت اقرتحهتا ا ألمانة عىل ادلول ا ألعضاء والرضورية لتحقيق تكل النتاجئ ،ليست مالمئة ،فهذه النقطة مل ترث
اإل الن .وراح يقول اإن ا ألعضاء ،يف ظل نظام الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،ميرون بعملية التفاق عىل النتاجئ ،يف حني تدهلم
ا ألمانة عىل املوارد الالزمة لتحقيق تكل النتاجئ ،وإان اكن مثة أأي جعز فعىل ا ألمانة أأن تواهجه .وذكّر املدير العام اثلثا بأأحاكم
املادة  )7(9من اتفاقية الويبو اليت تلكف املدير العام بتعيني املوظفني وبطريقة التعامل مع مسائل املوظفني .و أأضاف أأن
اقرتاح فتح منصب برتبة م 3عوضا عن م 4أأو م 2عوضا عن م 3ليس من اختصاص ادلول ا ألعضاء بطبيعة احلال .ورصح
بأأن ا ألمانة عازمة عىل النظر يف اإماكنية صخفيض املرصوفات ،رمغ أأن هذا التخفيض قد يكون هل وقع عىل النتاجئ اليت ترغب
ادلول ا ألعضاء يف حتقيقها.
 .69و أأعرب وفد هنغاراي عن رغبته يف تناول أأحد عنارص البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فامي يتعلق
خبيار مل يرش اإليه يف الواثئق قيد النظر ،أأل وهو سابقة قيام احتاد مدريد ابإقراض احتاد لهاي مبلغا ماليا لمتويل برانمج
حتديث تكنولوجيا املعلومات يف نظام لهاي .ور أأى الوفد أأن هذا اخليار رمبا ميكن النظر فيه يف س ياق احتاد لش بونة .وراح
يقول اإن هذا النوع من الاستامثر عبارة عن تدبري فريد من نوعه ،شأأنه شأأن التدابري اليت ودلت اجلزء ا ألعظم من نفقات
احتاد لش بونة وما ترتب علهيا من جعز .وابلتايل قال الوفد اإنه ل يوجد سبب لعدم النظر يف وضع خمطط مماثل فامي يتعلق
ابحتاد لش بونة ،ول س امي ابلنظر اإىل العالقة بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية وابلنظر اإىل أأن اتفاق لش بونة
ووثيقة جنيف احلاليني حيتواين عىل أأحاكم تتناول العالقة بني العالمات التجارية وتسميات املنشأأ أأو املؤرشات اجلغرافية.
 .70و أأيد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفد هنغاراي .وراح يقول اإن اجلهود همام بذلت وإان احلجج همام قدمت فامي يتعلق
ابحتاد لش بونة ،فاإن ا ألمر ذاته ينبغي أأن ينطبق عىل احتاد لهاي .وتوجه ابلشكر أأيضا اإىل املدير العام عىل الرد عىل
الاقرتاح اذلي قدمه بعد التصال ببعض أأعضاء احتاد لش بونة الخرين .وقال يف ضوء الرد اذلي قدمه املدير العام ،اإنه لن
مييض قدما يف هذا املسار.
 .71و أأعلن الرئيس أأن البند  22من جدول ا ألعامل "نظام لش بونة" س يظل مفتوحا قيد مشورة جلنة التنس يق (انظر البند
 23من جدول ا ألعامل "مشورة جلنة التنس يق اإىل مجعية احتاد لش بونة حول اإنشاء صندوق رأأس مال عامل لحتاد
لش بونة") واملشاورات غري الرمسية حول املسأأةل ا ألخرية (اجلارية ابملوازاة مع مشاورات حول املسائل ذات الصةل املشموةل
يف اإطار بنود أأخرى من جدول ا ألعامل).
 .72وخالل ادلورة قدّم رئيس امجلعية العامة اإىل اجللسة العامة للجمعيات ،مبا فهيا مجعية احتاد لش بونة ،مس تجدات
متواصةل حول حاةل تكل املشاورات غري الرمسية .وترد تقارير تكل املس تجدات حتت البند  11من جدول ا ألعامل "تقرير
جلنة الربانمج واملزيانية".
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 .73اإن مجعية احتاد لش بونة ،اإذ أأقرت بأأن احتاد لش بونة دليه جعز و أأن اإيراداته ل تكفي لتغطية نفقاته ،تقرر ما ييل:
" "1وفق ًا للامدة  11من اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل (اتفاق
لش بونة) ،س يعمتد احتاد لش بونة ،بوصفه احتاد ًا ممو ًل من الرسوم ،تدابري حبلول مجعيات عام  2016للتخلص
من جعزه املتوقع للثنائية والوارد يف برانمج ومزيانية الويبو اخلاصة ابحتاد لش بونة للثنائية 2017-2016
( 1.523مليون فرنك سويرسي)؛
" "2وس يحصل احتاد لش بونة ،خالل مجعيته لعام  ،2016عىل قرض من الاحتادات املموةل من
الاشرتااكت اإذا َّتبني عدم كفاية التدابري الرامية اإىل تغطية العجز املتوقع للثنائية واملذكورة يف الفقرة "."1
وس ُيمنح هذا القرض بدون فائدة عىل أأن يسدده احتاد لش بونة حيامن تسمح هل أأمواهل الاحتياطية بذكل.
" "3وسيس تفيد احتاد لش بونة من اجامتعات الفريق العامل بشأأن مناقشة نظام لش بونة بغية النظر يف
الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،وسيس تفيد أأيض ًا من اخليارات الواردة يف الوثيقة  LI/A/32/3ومن أأي
حل معيل أخر ،وس ِّ
يقدم اقرتاح ًا اإىل امجلعية يف دورهتا القادمة يف عام .2016
[اهناية الوثيقة]

