
 

 

A 

PCT/A/47/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 سبمترب 4التارخي: 

 
 
 

 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (العشرونالعادية )الدورة  واألربعون ةبعالسا الدورة
ىل  5جنيف، من   2014 أأكتوبر 15اإ

 
 

احتاد معاهدة بعض املسائل املتعلقة باحتاد لشبونة: اقرتاح الواليات املتحدة األمريكية إىل مجعية 
 التعاون بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

مجةل أأمور مهنا ترد نسخة منه يف املرفق، طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  2015سبمترب  3بتارخي  بالغيف  .1
اتحة اقت  والأربنني )ادلورة  السابنةخالل ادلورة كوثيقة معل للمواقشة   بنض املسائل املتنلقة ابحتاد لش بونةاحه املنوو   اإ

 .مناهدة التناو  بشأأ  الرباءات( مجلنية احتاد النرشينالنادية 

مجنية احتاد مناهدة التناو  بشأأ  اإ   .2
ىل الوظر يف البالغ الوارد يف  الرباءات مدعوة اإ

 الوثيقة. مرفق هذه

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 ادلكتور فرانسس غري
 مدير عام

 املوظمة الناملية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20 
Switzerland 

 2015سبمترب  3

 الس يد ادلكتور غري،

تطلب الولايت املتحدة ، Rev.3 (FE) 399الوراد يف مطبوع الويبو رمق  ( من الوظام ادلاخيل النام للويبو4)5وفقًا للامدة 
دراج  لدلول الأعضاء يف الويبو  نيسلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلس الاقتاحات التالية )املرفقة طيه( يف جدول أأعامل اإ

ىل  5)جنيف،  طار بوود جدول الأعامل املنوية أأو بوصفها بوود أأعامل 2015أأكتوبر  14اإ ( بوصفها اقتاحات تُدرس يف اإ
 جديدة عود الاقتضاء:

 مجنية احتاد مناهدة التناو  بشأأ  الرباءات: بنض املسائل املتنلقة ابحتاد لش بونة؛ -

 املسائل املتنلقة ابحتادي مدريد ولش بونة؛مجنية احتاد مدريد: بنض  -

امجلنية النامة للويبو: بنض املسائل املتنلقة بلجوة الويبو ادلامئة املنوية بقانو  النالمات التجارية والتصاممي الصواعية  -
 اجلغرافية؛ واملؤرشات

دارة  -  ؛وثيقة جنيف لتفاق لش بونةامجلنية النامة للويبو: بنض املسائل املتنلقة ابإ

للجوة اكحكومية ادلولية املنوية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية اب امجلنية النامة للويبو: بنض املسائل املتنلقة -
 .واملنارف التقليدية والفوللكور

عادة ترتيب بوود مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  ( حبيث ترد WO/55/1 Prov.2وتطلب الولايت املتحدة أأيضًا اإ
ىل  19  )البوود ة الفكرية النامليةخدمات امللكي   مزيانية الويبو اعامتدًا كبريًا قبل  اتنمتد علهي اليتمن جدول الأعامل(  23اإ
 من جدول الأعامل(. 11و 10  )البودا  مسائل الربانمج واملزيانية والرقابة  

ع دراج البوود املذكورة واإ ل ابإ  ادة ترتيب بووده بواء عىل هذا الطلب.وأأرجو موافايت بنسخة من مرشوع جدول الأعامل املندَّ

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحتام،

 ]التوقيع[

 ديبورا لشيل جونسو 
 امللحقة املنوية بشؤو  امللكية الفكرية 

 منظمة التجارة النامليةبنثة الولايت املتحدة يف 

 املرفقات
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 ابحتاد لش بونةبنض املسائل املتنلقة 

ىل مجنية   احتاد مناهدة التناو  بشأأ  الرباءاتاقتاح الولايت املتحدة الأمريكية اإ

السابنة أأ  توظر يف اعامتد القرار التايل خالل دورهتا  احتاد مناهدة التناو  بشأأ  الرباءاتتقتح الولايت املتحدة عىل مجنية 
 :(PCT/A/47) (النرشين)ادلورة النادية  والأربنني

يرادات رسوم  صدار تنلاميت بندم اس تخدام اإ وأأمواهل الاحتياطية لمتويل  احتاد مناهدة التناو  بشأأ  الرباءاتاإ
ذ  رصحي من  احتاد مناهدة التناو  بشأأ  مرصوفات احتاد لش بونة املبارشة أأو غري املبارشة دو  اكحصول عىل اإ

 بذكل؛ الرباءات

نشائه.ما انفك احتاد لش بونة يسجل جعزًا ماليًا من ىل ترامك هذا النجز نتيجة  1ذ س ووات عدة واإ  مل يكن ذكل منذ اإ ضافة اإ فاإ
ل قلياًل يف املرصوفات املشتكة بني الاحتادات. وفضاًل عن ذكل  2مرصوفات الاحتاد املبارشة، ل يسهم احتاد لش بونة اإ

اتفاق لش بونة بشأأ  حامية تسميات املنشأأ  وخالفًا لحتاد مناهدة التناو  بشأأ  الرباءات، مل تدفع الأطراف املتناقدة يف
لحتاد لش بونة ومل تنشئ صودوق أأموال احتياطية منتظم  3) اتفاق لش بونة ( مساهامهتا املقررة وتسجيلها عىل الصنيد ادلويل

ملكية أأو حتشد رأأس مال عاماًل لمتويل مرصوفات اتفاق لش بونة أأو حصته من املرصوفات غري املبارشة للموظمة الناملية لل 
م تقارير الويبو عن النمليات املالية لحتاد لش بونة صورة واحضة للوضع املايل لالحتاد.  ول 4الفكرية )الويبو(. تقد ِّ

ذ يرادات احتاد لش بونة ونفقاته عىل الإطالق. يف تدوَّ  مل اإ يرادات  5مزيانية بنض الس ووات اإ مث اس تأأنفت الويبو تدوين اإ

                                                
1

 12( املرفق أألف، الصفحة 1971) AB/II/3انظر الوثيقة  
(http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_II_1971/AB_II_3_E.pdf فامي خيص  :)بلغ النجز املتامك حىت احتاد لش بونة ،

AB/IV/34 (1973 ،)ويرسي ... ويغطيه مؤقتًا قرض بدو  فائدة من اكحكومة السويرسية ؛ والوثيقة فرنك س 15 261.32...  1969 ديسمرب 31
جعز احتاد لش بونة، فاإ   (:  فامي خيصhttp://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_IV_1973/AB_IV_34_E.pdf) 35، الفقرة 6 الصفحة

والوثيقة  توهجه املس تقبيل غري واحض نظرًا اإىل الندد الضئيل للتسجيالت ولكن تغطي قروض اكحكومة السويرسية هذا النجز يف املرحةل الراهوة ... ؛
AB/XX/2 (1989 الصفحة ،)9، الفقرة 2 (http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_XX_1989/AB_XX_2_E.pdf كام جرت  :)

ىل ال ل ما تبقى من الوفقات اإ فتات املالية التالية ؛ والوثيقة النادة، ستُس تخدم الإيرادات الضئيةل للغاية لحتاد لش بونة ... لتغطية مرصوفاهتا الضئيةل للغاية ويرحَّ
LI/A/X/1 (1993) وجنم هذا 1991ديسمرب  31فرناكً سويرساًي حىت  24 675:  جسل احتاد لش بونة جعزًا متاكامً قدره 4و 2، الفقرتني 2و 1، الصفحتني .

فرناكً  12 316لش بونة النجز عن عدم كفاية الإيرادات الضئيةل للغاية اليت حققها الاحتاد عىل مدار الثوائيات السابقة لتغطية مرصوفاته ... وبلغ جعز احتاد 
ىل  1985سويرساًي يف هناية عام  فرناكً  24 675و 1989فرناكً سويرساًي يف هناية عام  20 129و 1987فرناكً سويرساًي يف هناية عام  15 372وازداد ليصل اإ
 (.http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_XXIV_1993/LI_A_X_1_E.pdf  )1991سويرساًي يف هناية عام 

2
 101، الفقرة 26(، الصفحة 1975) AB/VI/2انظر مثاًل الوثيقة  

(http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_VI_1975/AB_VI_2_E.pdf املرصوفات املشتكة. يس متر الاحتاد يف حتمل نس بة ضئيةل  :)
ىل أأقرب DCمن املرصوفات املشتكة. ولكن لن تدرج هذه املبالغ يف جداول مرشوع املساهامت ) ر املبالغ اإ ىل جحمها الضئيل للغاية )اإذ تدوَّ  1000( نظرًا اإ

ر املساهامت يف املرصوفات املشتكة مببلغ  حتت بود  DC.34ويرد هذا املبلغ يف اجلدول  1976فرنك سويرسي يف عام  5000فرنك سويرسي(. وتقدَّ
مدريد ولهاي وُذكر  اليت يرد فهيا متويل احتاد لش بونة من مزيانييت احتادي 58، املرفق أألف، الصفحة AB/XX/2 الإيرادات املتووعة وغري املتوقنة ؛ والوثيقة 

6فهيا أأ   جحم الوظائف املبيَّنة أأعاله يف الفقرة )ج( ]تسجيالت لش بونة[ و)د( ]املادة 
اثلثًا()

الإخطارات[ صغري حبيث ل يشارك احتادا لش بونة وابريس يف  
 مرصوفات دوائر التسجيل هذه .

3
ويبني ِّ مساهامت  1991-1990ة لك دوةل من املساهامت اخملتلفة يف الثوائية ، املرفق قاف، اجلدول اذلي يبني ِّ حصAB/XX/2انظر مثاًل الوثيقة  

والويبو. وتواقَش احتادات التسجيل منفصةل  ابريس وبر  والتصويف ادلويل للرباءات ونيس ولواكرنو وفييواادلول الأعضاء يف  احتادات الربانمج  أأي احتادات 
 ولكن مل تذكر مساهامت أأعضاء احتاد لش بونة.

4
 AB/7/6 ل ميتكل الاحتادا  ]لهاي ولش بونة[ أأموالً احتياطية ؛ والوثيقة  3.6.5، الفقرة 15، املرفق أألف، الصفحة AB/II/3انظر مثاًل الوثيقة  

توص وثيقة  .احتاد لش بونة(:  o.int/mdocsarchives/AB_VII_1976/AB_VII_6_E.pdfhttp://www.wip) 28، الفقرة 6(، الصفحة 1976)
نشاء رأأس مال عامل. ولكن ظلت املزيانية الس ووية لهذا الاحتاد ضيئةل للغاية )حنو 7)11اس تكهومل لتفاق لش بونة يف املادة  فرنك سويرسي  8000( مهنا عىل اإ

نشاء رأأس م1976يف عام  ال عامل أأكرب من الفوائد النائدة منه؛ وعليه ل ينزتم املدير النام تواول هذه املسأأةل جمددًا قبل أأ  تزداد (، حبيث أأصبح عبء اإ
 مزيانية هذا الاحتاد ازدايدًا ملحوظًا .

5
 (، املرفقا  اتء واثء.1989) AB/XX/2انظر مثاًل الوثيقة  

http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_II_1971/AB_II_3_E.pdf
http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_IV_1973/AB_IV_34_E.pdf
http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_XX_1989/AB_XX_2_E.pdf
http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_XXIV_1993/LI_A_X_1_E.pdf
http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_VI_1975/AB_VI_2_E.pdf
http://www.wipo.int/mdocsarchives/AB_VII_1976/AB_VII_6_E.pdf
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طار وثيقة الربانمج واملزيانية ما بنيَّ أأ  نظام لش بونة  2008ونفقات نظام لش بونة يف عام  ، 2014. ففي عام اً كبري  اً جعز  رامكيف اإ
يرادات ومرصوفات الاحتاد املذكور  فرنك سويرسي. وأأعزى أأعضاء احتاد لش بونة هذا  531 000بلغ النجز الوامج عن اإ

ىل الاجامتعات املنقودة ملراجنة اتفاق لش بونة، ولكن جت ىل أأ  مشلكة النجز يف احتاد لش بونة تس بق النجز اإ در الإشارة اإ
، ونص الاقتاح بوضوح عىل 1994، اقتحت الأمانة أأول زايدة يف رسوم لش بونة منذ عام 2014مسار املراجنة. ويف عام 

يرادات الرسوم ل تكفي حىت الآ  لتغطية املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل أأ    دائرة اإ
يرادات احتاد لش بونة املذكورة أأعاله من مصادر أأخرى غري الرسوم،  98التسجيل ادلويل لوظام لش بونة: ويتأأىت  يف املائة من اإ

 6 .من الإيرادات املتووعة للويبو ومهنا حصة الوظام

ل جعز لش بونة من مصادر الإيرادات الرئيس ية اليت توص علهيا املادة ذ 4)11 وعىل مدار س ووات، مل ميوَّ ( من اتفاق لش بونة: اإ
لزامية مبوجب املناهدة منذ دخولها حزي الوفاذ يف  20مل تزد الرسوم عىل مدار  عامًا ومل تقميَّ مساهامت الأطراف املتناقدة الإ

ىل أأ  املادة 1966عام  يرادات الاحتاد ()ب( توص عىل أأ   4)11. وجتدر الإشارة اإ حيدد مقدار هذا الرمس حبيث تكو  اإ
ص اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة التسجيل اخلا

لهيا يف الفقرة ) ىل تسديد املساهامت املشار اإ ()أأ(، يتحمل املدير 4)11ومبوجب املادة  .   أأعاله5( 3ادلويل دو  اكحاجة اإ
نفاذ زايدات يف رسوم احتاد لش بونة.النام ومجنية لش بونة عىل التوايل مسؤول   ية اقتاح واإ

د يف املادة  ل من مصادر خمتلفة عام حد ِّ ِّ وبلغوا أأ  جعز  7( من اتفاق لش بونة.3)11ويبدو أأ  هذا النجز املس متر واملتفامق قد مو 
ل من دائريت التسجيل يف نظام مناهدة التناو  بشأأ  الرباءات ونظام مدريد بشأأ    التسجيل ادلويل احتاد لش بونة ميوَّ

زاء خمالفة خطة متويل النجز هذه  8للنالمات ) اتفاق مدريد (. ملناهدة التناو   الأحاكم التناهديةوعليه يساوران قلق ابلغ اإ
 .بشأأ  الرباءات

وتنين ممارسة الويبو ختصيص املرصوفات غري املبارشة )املرصوفات املشتكة( حبسب  قدرة الاحتاد عىل التسديد  أأ  
حتادات الضنيفة الأداء غري مسؤوةل عن مرصوفاهتا غري املبارشة وأأ  الاحتادات الواحجة مثل احتادي مناهدة التناو  الا

جاميل املرصوفات غري املبارشة لالحتادات  ومهنا مرصوفات ل تنود بشأأ  الرباءات ومدريد مضطرة لتغطية حصة مزتايدة من اإ
ذ توص  57بشأأ  الرباءات طبقًا لأحاكم املادة عىل احتاد مناهدة التناو    فائدة بأأية  من مناهدة التناو  بشأأ  الرباءات. اإ

يف تغطية املرصوفات  احتاد مناهدة التناو  بشأأ  الرباءاتعىل أأ  يسهم ( من مناهدة التناو  بشأأ  الرباءات 1)57املادة 
اد واحد أأو أأكرث من الاحتادات الأخرى اليت املشتكة بني الاحتادات  اليت ل ختصص لالحتاد وحده، بل ختصص كذكل لحت

ومع  9تديرها املوظمة. وتكو  حصة الاحتاد اخلاص يف هذه املرصوفات املشتكة متواس بة مع الفائدة اليت تنود عليه مهنا .
عىل حنو يتناىف مع املادة  حتاد مناهدة التناو  بشأأ  الرباءاتاملزيانية  املرصوفات املشتكة  لو  الربانمج واثئقذكل، حتدد 

ىل أأ  مرصوفات احتاد لش بونة املبارشة وغري املبارشة، اليت ل ميكن اعتبارها مرصوفات مشتكة 57 مع احتاد مناهدة  نظرًا اإ
 .لهذين الاحتادين، قد خصصت ابلاكمل تقريبًا التناو  بشأأ  الرباءات واحتاد مدريد

                                                
6

 10، الفقرة 3(، الصفحة 2014) LI/A/31/2انظر الوثيقة  
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/li_a_31/li_a_31_2.pdf.) 
7

ت التجارية ادلولية ودوائر ، اليت ترد فهيا أأنشطة تسجيل احتاد لش بونة حتت عووا   النالما58، املرفق أألف، الصفحة AB/XX/2انظر مثاًل الوثيقة  
ل من مزيانييت احتادي مدريد ولهاي .  تسجيل التصاممي الصواعية ، وُذكر فهيا أأ  هذه الأنشطة  متوَّ

8
 .2015أأكد املراقب املايل للويبو ذكل خالل املؤمتر ادلبلومايس املنين ابتفاق لش بونة واذلي ُعقد يف مايو  

9
 عىل ما ييل: التناو  بشأأ  الرباءات( من مناهدة 1)57توص املادة  

 لالحتاد مزيانية. )أأ(
يرادات )ب(   املوظمة. ليت تديرهاومساهامته يف مزيانية املرصوفات املشتكة بني الاحتاداات ،ومرصوفاته الاحتاد تشمل مزيانية الاحتاد اإ
بل ختصص كذكل لحتاد واحد أأو أأكرث من الاحتادات  تند مرصوفات مشتكة بني الاحتادات املرصوفات اليت ل ختصص لالحتاد وحده، )ج( 

 الأخرى اليت تديرها املوظمة. وتكو  حصة الاحتاد يف هذه املرصوفات املشتكة متواس بة مع الفائدة اليت تنود عليه مهنا.

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/li_a_31/li_a_31_2.pdf
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ذ قرر أأعضاء مجنية احتاد لش بونة التغايض ل تنود ، فقد قرروا أأ  أأعامل الاحتاد 2014 عن مشورة جلوة التنس يق يف عام واإ
يرادات  10عىل الاحتادات الأخرى. بفائدة احتاد ول ميكن لحتاد لش بونة الآ  أأ  يرجع يف قراره بغية اكحصول عىل فائض اإ

 .مناهدة التناو  بشأأ  الرباءات

ذا اعترب املكتب ادلويل أأ  احتادًا حمققًا لإ  ىل رفضه فاإ يرادات  غري قادر  عىل تسديد مرصوفاته املبارشة وغري املبارشة نظرًا اإ
دارة مزيانية هذا الاحتاد، تنني ِّ عدم  الامتثال للأحاكم املالية املوصوص علهيا يف التفاق املؤسس هل وجعز املكتب ادلويل عن اإ

ذا  حصول الاحتاد املنين عىل حصة متساوية من الإيرادات اليت حتققها الاحتادات الأخرى وحتافظ علهيا. فبنبارة أأخرى، اإ
 2014وفقًا ملا أأعلوه أأعضاء احتاد لش بونة رصاحة يف عام  –اك  اتفاق لش بونة  ل ينود بأأية فائدة  عىل الاحتادات الأخرى 

ني عدم اس تخدام تن –عودما قرروا عقد مؤمتر دبلومايس مغلق متوقنني متويهل رمغ ذكل من مزيانيات الاحتادات الأخرى 
 من الآ  فصاعدا. أأعامل احتاد لش بونةمزيانيات الاحتادات الأخرى لمتويل 

 احتاد مناهدة التناو  بشأأ  الرباءاتاإ  مجنية 
ىل البت يف ما ييل:  مدعوة اإ

يرادات رسوم  احتاد مناهدة عدم اس تخدام اإ
متويل  التناو  بشأأ  الرباءات وأأمواهل الاحتياطية ل

مرصوفات احتاد لش بونة املبارشة أأو غري املبارشة 
ذ  رصحي من  احتاد مناهدة دو  اكحصول عىل اإ

 بذكل. التناو  بشأأ  الرباءات

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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ىل  22، جنيف، جلوة الويبو للتنس يق، ادلورة الس بنو  )ادلورة النادية اخلامسة والأربنو (  (، WO/CC/70/5، التقرير، )2014سبمترب  30اإ
 اإ  أأعضاء مجنية احتاد لش بونة اعتربوا أأ  املادة:  مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقاليت تضم بيا  وفد امجلهورية التش يكية ابمس  65اإىل  42انظر الفقرات 

ورة جلوة التنس يق يف علهيا الويبو، ولهذا السبب ل حاجة لطلب مش ()ب( غري قابةل للتطبيق لأ  القرار مل يكن يف صاحل الاحتادات الأخرى اليت ترشف2)9 
ىل (؛  58  )الفقرة هذه املسأأةل يطاليا، وأأحاط علام ابقتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرايم اإ وأأيد وفد هوغاراي الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدا فرنسا واإ

دراج هذا  ضايف. وأأوحض الوفد أأ  اإ دخال بود اإ طالقا موافقته عىل رضورة تقدمي جلوة التنس يق للمشورة يف هذه املسأأةل، لأ  اإ ىل جدول الأعامل ل ينين اإ البود اإ
. وأأضاف أأنه عودما اعمتد ذكل القرار، رأأى أأعضاء 2015رأأهيا يواقض ذكل متاما. وذك ر الوفد أأ  مجنية احتاد لش بونة اختذت قرارا بنقد مؤمتر دبلومايس عام 

()ب( من اتفاق لش بونة قابةل 2)9نة، مبا فهيم وفد هوغاراي، أأ  مصاحل الاحتادات الأخرى اليت تديرها الويبو لن تتأأثر، ونتيجة ذلكل لن تكو  املادة احتاد لش بو 
 (. وميكن الاطالع عىل الوثيقة عىل الرابط التايل:46  )الفقرة للتطبيق، وأأ  رأأي جلوة التنس يق لن يطلب

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_70/wo_cc_70_5.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_70/wo_cc_70_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_70/wo_cc_70_5.pdf

