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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية  اللجنةعمل املسائل املتعلقة ببعض 
 اجلمعية العامة للويبو : اقرتاح الواليات املتحدة األمريكية إىلاملؤشرات اجلغرافيةو

عداد  مانةوثيقة من اإ  الأ

مجةل أأمور مهنا ترد نسخة منه يف املرفق، طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  2015سبمترب  3بتارخي  بالغيف   .1
اتحة اقرتاحه املعنون " لجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية ال بعض املسائل املتعلقة بعمل اإ

ربعني )ادلورة العادية الثانية والعرشين( للجمعية العامة السابعة والأ خالل ادلورة كوثيقة معل للمناقشة " املؤرشات اجلغرافيةو 
 .للويبو

ن  .2 ىل النظر  امجلعية العامة للويبواإ مدعوة اإ
 يف البالغ الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 ادلكتور فرانسس غري
 عاممدير 

 املنظمة العاملية 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 النظام ادلاخيل العام للويبو4)5وفقًا للامدة 
دراج  ني لدلول الأعضاء يف الويبو سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلس لتالية )املرفقة طيه( يف جدول أأعامل الاقرتاحات ااإ

ىل  5)جنيف،  طار بنود جدول الأعامل املعنية أأو بوصفها بنود أأعامل 2015أأكتوبر  14اإ ( بوصفها اقرتاحات تُدرس يف اإ
 جديدة عند الاقتضاء:

 اءات: بعض املسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة؛مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرب  -

 مجعية احتاد مدريد: بعض املسائل املتعلقة ابحتادي مدريد ولش بونة؛ -

امجلعية العامة للويبو: بعض املسائل املتعلقة بلجنة الويبو ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  -
 ؛املؤرشات اجلغرافيةو 

دارة  -  ؛وثيقة جنيف لتفاق لش بونةامجلعية العامة للويبو: بعض املسائل املتعلقة ابإ

للجنة اكحكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية اب امجلعية العامة للويبو: بعض املسائل املتعلقة -
 .واملعارف التقليدية والفوللكور

عادة ترتيب بنود مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  ( حبيث ترد WO/55/1 Prov.2وتطلب الولايت املتحدة أأيضًا اإ
ىل  19د " )البنو خدمات امللكية الفكرية العاملية " مزيانية الويبو اعامتدًا كبريًا قبل  ا تعمتد علهمن جدول الأعامل( اليت 23اإ
 من جدول الأعامل(. 11و 10" )البندان مسائل الربانمج واملزيانية والرقابة "

عادة ترتيب بنوده بناء عىل هذا الطلب. دراج البنود املذكورة واإ ل ابإ  وأأرجو موافايت بنسخة من مرشوع جدول الأعامل املعدَّ

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحرتام،

 ]التوقيع[

 ديبورا لشيل جونسون
 امللحقة املعنية بشؤون امللكية الفكرية 

 منظمة التجارة العامليةبعثة الولايت املتحدة يف 

 املرفقات
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  لجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجاريةال بعض املسائل املتعلقة بعمل 
 املؤرشات اجلغرافيةوالتصاممي الصناعية و 

ىل   امجلعية العامة للويبواقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية اإ

ادلامئة املعنية بقانون العالمات ترغب الولايت املتحدة الأمريكية يف أأن تتخذ امجلعية العامة قرارًا تطلب فيه من اللجنة 
وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات )اللجنة ادلامئة( اس تعراض  املؤرشات اجلغرافيةالتجارية والتصاممي الصناعية و 

ولحئته التنفيذية، والنظر يف أأنظمة امحلاية اخلاصة ببياانت املصدر مثل  )"وثيقة جنيف"( املؤرشات اجلغرافيةاملنشأأ و 
قلميية واس تخدام  املؤرشات اجلغرافيةعالمات التصديق والعالمات التجارية امجلاعية و   .العامة التسمياتمع حامية مبدأأ الإ

ىل أأن أأحاكم وثيقة جنيف تس تثين بعض أأنظمة التسجيل فضاًل عن غالبية أأنظمة  ملؤرشات اجلغرافيةاخلاصة اب ونظرًا اإ
س امي الأنظمة اخلاضعة للقانون العام، مل حتقق هذه الوثيقة التفاق الشامل اذلي اعزتم أأعضاء احتاد  العالمات التجارية، ول

ل ادلورات املاضية واقرتحت الولايت املتحدة برانمج معل خال لش بونة حتقيقه من خالل مسار "مراجعة" اتفاق لش بونة.
قامة حوار أأمشل عن تنوع هنوج حامية الأصل اجلغرايف مبا يراعي اكمل طيف مصاحل الأطراف املعنية  للجنة ادلامئة بغية اإ

ىل اس هتالل برانمج العمل هذا.الرامية ساعها مل بعض مؤيدي نظام لش بونة  تصدى ، ولكنواهامتماهتا  اإ

صدار وثيق ، واصل بعض 2015ة جنيف واليت مشلت املؤمتر ادلبلومايس اذلي ُعقد يف مايو وخالل املفاوضات اليت س بقت اإ
توافق الآراء يف اختاذ القرارات عن مبدأأ بعيدًا عن  ملؤرشات اجلغرافيةأأعضاء احتاد لش بونة وضع املعايري ادلولية املتعلقة اب

من ممارسة أأية حقوق مشاركة جمدية. ومن هجة طريق حرمان مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو غري الأطراف يف اتفاق لش بونة 
آراء وتتأألف من مجيع أأعضاء الويبو املعنية،  طار اللجنة ادلامئة اليت تعدُّ هيئة قامئة عىل توافق ال اعمتد بعض أأخرى ويف اإ

آراء بغية التصدي لس هتالل أأي معل شامل عىل املؤرشات  أأعضاء احتاد لش بونة عىل مبدأأ اختاذ القرارات بناء عىل توافق ال
طار اللجنة ادلامئة. اجلغرافية  يف اإ

 وعليه، ينبغي لالس تعراض أأن يشمل املوضوعات التالية:

ينبغي للجنة ادلامئة أأن تعمتد هنجًا شاماًل وجامعًا يف دراسة أأنظمة حامية بياانت املصدر مثل عالمات  :تنوع الأنظمة الوطنية
قلميية واس تخدام  ات اجلغرافيةاملؤرشالتصديق والعالمات التجارية امجلاعية و  . وينبغي لهذا التسميات العامةمع حامية مبدأأ الإ

 الهنج أأن يشمل خمتلف أأنظمة ادلول الأعضاء يف الويبو اليت قد تضم بعض اجلوانب التالية اليت ل ترد يف وثيقة جنيف:

ل: حتدد أأنظمة حامية حمددات املنشأأ عادة الطرف اذلي حيق هل منع اس تخدام هذه احملددات دون ترخيص.  حتديد املسج ِّ
من وثيقة جنيف عىل أأنه جيوز للتسجيل ادلويل أأن حيدد املس تفيدين من تسمية املنشأأ أأو البيان  5ولكن تنص املادة 

ن اخملتصة اليت أأخطرت هبذه احملددات، اجلغرايف فضاًل عن الإدارة  ل صاحب اكحق يف بدل املنشأأ اإ وجيوز أأل حيدد امس املسج ِّ
ل هو الطرف اذلي يمتتع  ن املسج ِّ نفاذ الأنظمة اليت تقتيض التسجيل، ومهنا أأنظمة العالمات التجارية، فاإ وجد. ولأغراض اإ

ل  اس تخدام احملدداتابلوضع القانوين الالزم لإعامل حقه يف منع  ن غاب امس املسج ِّ من التسجيل ادلويل، دون ترخيص. واإ
نفاذالقدرة عىل  اختلت آاثرينبغي عليه، اكحق املذكور يف الأطراف املتعاقدة. و  اإ عىل ادلول  5املادة  للجنة ادلامئة أأن تنظر يف أ

ل لأغراض  نفاذالأعضاء يف الويبو اليت تتطلب حتديد امس املسج ِّ  اكحقوق. اإ

عادة بني املنظامت ادلولية اكحكومية خالفًا لوثيقة جنيف.  ددات املصدرل متزي أأنظمة حامية حم الأطراف املتعاقدة املؤهةل:
ىل التفاق رشيطة متكهنا من "3("1)28فعماًل ابملادة  اكحصول " من وثيقة جنيف، جيوز ملنظمة دولية حكومية أأن تنضم اإ

قلميية فامي خيص  عىل املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية ". وعىل سبيل املثال، ل متنح اجلغرافية املؤرشاتس ندات حامية اإ
منا متتكل بنية تتيح للك دوةل عضو اختاذ قرار مس تقل. وينطبق الأمر ذاته عىل ARIPO)الفكرية  قلميية واإ ( س ندات حامية اإ
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قلميية الأخرى.  اليت ل متنح  املنظامت ادلولية اكحكومية 28، ينبغي للجنة ادلامئة أأن تنظر يف اس تثناء املادة ومن مثاملنظامت الإ
قلميية.  س ندات حامية اإ

حدى راكئز، يف العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو، احملافظةتعدُّ رسوم التجديد أأو  رسوم التجديد: الاس تدامة املالية  اإ
منا جتزي امللأنظمة امحلاية الوطنية حملددات املصدر.  جازة هذه الرسوم. واإ ادة ومع ذكل، ل تنص وثيقة جنيف رصاحة عىل اإ

داراي يتعلق ي بأأنه  ]...[ املدير العام ( من وثيقة جنيف للطرف املتعاقد بأأن "خيطر4)7 تسمية املنشأأ ابس تعامل شرتط رسام اإ
ويتيح ذكل للبدلان أأو املنظامت ادلولية اكحكومية اليت  .يف ذكل الطرف املتعاقد" من قبل املس تفيدين اجلغرايف املؤرشأأو 

تقتيض رسوم مس تخدمني مرخص هبا مواصةل حتصيل هذه الرسوم. ولكن ل يتضح من صيغة وثيقة جنيف جواز حتصيل 
دارية لغرض التجديد أأو احملافظة. ولعل املفاوضات خالل املؤمتر ادلبلومايس، حيث رفضت وفود احتاد لش بونة ا عامتد رسوم اإ

آاثر، ينبغي للجنة ادلامئة أأن تنظر يف هذا املنطلق. ومن هذا الغموضحكامً رصحيًا بشأأن رسوم التجديد، تسلط الضوء عىل   أ
( اليت ل تنص بوضوح عىل متطلبات التجديد أأو احملافظة عىل الصعيد الوطين رمغ أأن العديد من أأنظمة التسجيل 4)7املادة 

 أأنظمة العالمات التجارية تقتضها.و  ملؤرشات اجلغرافيةاخلاصة اب

ميكن حملددات املصدر احملمية أأن تصبح "عامة" يف العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو. وعىل الرمغ من  التسميات العامة:
املسجةل عىل  املؤرشات اجلغرافيةل ميكن اعتبار تسميات املنشأأ املسجةل و من وثيقة جنيف عىل أأنه  12ذكل، تنص املادة 

ىل عامًا يف طرف متعاقد أأهنا أأصبحت اسامً  ؛ فيبدو أأن هذه املادة تس تثين أأنظمة امحلاية اليت تقر بأأن مسمى ما قد يتحول اإ
آاثر املادة   .12امس عام للمنتج. وبناء عىل ذكل، ينبغي للجنة ادلامئة أأن تنظر يف أ

آليات متنوعة محلاية  نطاق امحلاية: حمددات املصدر تعمتد هنوجًا متنوعة من حيث نطاق تس تخدم ادلول الأعضاء يف الويبو أ
امحلاية اليت توفرها. أأما وثيقة جنيف، فرتحج أأحد هذه الهنوج وتتجاوز نطاق امحلاية اليت تكفلها العديد من الأنظمة القانونية 

د ل تعتربه العديد من ادلول من وثيقة جنيف معيارًا للحامية ق 11الوطنية والتفاقات ادلولية. فعىل سبيل املثال، تضع املادة 
الأعضاء يف الويبو مربرًا ما مينعها من تطبيقه عىل أأنظمهتا القانونية. وذلكل، ينبغي للجنة ادلامئة أأن تنظر يف مدى تأأييد 

 السواد الأعظم من ادلول الأعضاء لهذه املادة.

ذ ميكن  وينبغي للجنة ادلامئة أأيضًا أأن تنظر يف املشالكت اليت تطرهحا التسجيالت اليت تفرض قيودًا جتارية غري رضورية. اإ
الآاثر هذه لنطاق حامية مفرط أأن يقيد تداول سلع تس تخدم أأسامء عامة. وينبغي للجنة ادلامئة أأن تبحث س بل اكحد من 

لون املعنيون التجارية السلبية من خالل النظر يف وضع مبادئ توجهية تراعي الآاثر التجارية السلبية حتديداً ويعمتدها املسؤو
 ابمللكية الفكرية يف اس تعراض الطلبات.

س امي أأنظمة  ينبغي للأصول القانونية أأن تكون من أأبرز سامت مجيع أأنظمة حقوق امللكية الفكرية ول مراعاة الأصول القانونية:
جراءات  لغاءو  اعرتاضحامية حمددات املصدر. وينبغي لهذه الأصول القانونية أأن تشمل اإ عىل مشاركة  شفافة وتنص اإ

جراءات  الأطراف املعنية املهمتة مشاركة جمدية. ومع ذكل، مل تضع العديد من ادلول الأطراف يف اتفاق لش بونة اكحايل اإ
من الالحئة التنفيذية عىل أأن تبلغ الأطراف املتعاقدة مبا تطبقه  4القاعدة الاعرتاض هذه بغية مراعاة الأصول القانونية. وتنص 

جراءات بغية  نفاذ من اإ "، وأأما وثيقة جنيف فال تشرتط الإبالغ املؤرشات اجلغرافيةاكحقوق املرتبطة بتسميات املنشأأ و "اإ
( من 3)15ابلإجراءات اليت ميكن لطرف معين أأن يطلب مبوجهبا رفض تسمية منشأأ أأو بيان جغرايف معاًل بأأحاكم املادة 

جراءات وثيقة جنيف أأو  نفاذ اإ لها ردًا لطعن يف اس تخدامه مسمى ما. وتتغاىض وثيقة جنيف أأيضًا عن س بل اإ أأن يستند اإ
لغاء يف الأطراف املتعاقدة املس تلمة. وعىل هذا الأساس، ينبغي للجنة ادلامئة أأن تنظر يف س بل تعزيز شفافية مجيع  الإ

جراءات الاعرتاض لغاء بغية مساعدة الأطراف املتعاقدة اليت ل تطبق أأي من  الإجراءات واملبادئ التوجهية املتعلقة ابإ والإ
 هذه الإجراءات بعد.
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ل من الأطراف املتعاقدة  الاس تدامة املالية: ىل رسوم واشرتااكت حتصَّ ينبغي ملعاهدات الويبو يف جمال التسجيل أأن تستند اإ
يرادات نظام لش بونة غري اكفية لتغطية من وثيقة جنيف 24فها بغية ضامن الاس تدامة املالية. ومعاًل ابملادة  ذا اكنت اإ ، اإ

ل الفارق من الأطراف املتعاقدة. وتنص املادة  ( عىل أأن 4)24نفقات النظام )كام تبنيَّ عىل مدار الس نوات املاضية(، حيصَّ
املبلغ  مثالً  كية الصناعيةاملنظمة الأفريقية للمل تسدد املنظامت ادلولية اكحكومية الاشرتااكت ذاهتا. فيسدد الاحتاد الأورويب و 

ىل ذكل، ل تنص وثيقة جنيف عىل رمس جتديد أأو حمافظة فامي خيص تسجيل دويل، ما اكن من شأأنه أأن يوفر  ضافة اإ ذاته. واإ
يرادات منتظامً  بناء عىل ما س بق، ينبغي للجنة ادلامئة أأن تنظر يف جدوى توفري نظام لمتويل معليات النظام. و  ايً وجار   مصدر اإ

يداع تدفقًا ماليًا أأكرث انتظامًا فضاًل عن طريقة أأكرث عداةل يف توزيع املسؤوليات املالية بني الأطراف  املؤرشات اجلغرافية اإ
 املتعاقدة.

ىل أأن تطلب  ن امجلعية العامة مدعوة اإ من اللجنة اإ
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي 

معل  اضاس تعر  املؤرشات اجلغرافيةاعية و الصن
حتاد لش بونة، املؤمتر ادلبلومايس املايض املعين اب

والنظر يف أأنظمة امحلاية اخلاصة ببياانت املصدر 
مثل عالمات التصديق والعالمات التجارية 

مع حامية مبدأأ  املؤرشات اجلغرافيةامجلاعية و 
ميية واس تخدام   .التسميات العامةالإقل

 ]هناية املرفق والوثيقة[


