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 اجلمعية العامة للويبو
 

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

 
 

املتحدة األمريكية إىل اقرتاح الواليات : بعض املسائل املتعلقة بإدارة وثيقة جنيف التفاق لشبونة
 اجلمعية العامة للويبو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

مجةل أأمور مهنا ترد نسخة منه يف املرفق، طلب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  2015سبمترب  3بتارخي  بالغيف  .1
اتحة اقرتاحه املعنون " دارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونةاإ خالل ادلورة السابعة ل للمناقشة كوثيقة مع" بعض املسائل املتعلقة ابإ

 والأربعني )ادلورة العادية الثانية والعرشين( للجمعية العامة للويبو.

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

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ادلكتور فرانسس غري
 مدير عام

 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  الويبو ني لدلول الأعضاء يف سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلس الاقرتاحات التالية )املرفقة طيه( يف جدول أأعامل اإ

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

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

 دي مدريد ولش بونة؛مجعية احتاد مدريد: بعض املسائل املتعلقة ابحتا -

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

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

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

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

عادة ترتيب بنوده بناء عىل دراج البنود املذكورة واإ ل ابإ   هذا الطلب.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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دارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة  بعض املسائل املتعلقة ابإ

 الأمريكية اإىل امجلعية العامة للويبواقرتاح الولايت املتحدة 

)اتفاق لش بونة  اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويلأأبرمت الأطراف املتعاقدة يف 
. ويف هذا التفاق اجلديد، وهو وثيقة جنيف 2015( اتفاقًا دوليًا جديدًا محلاية املؤرشات اجلغرافية يف مايو 1967 ووثيقة

لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية )وثيقة جنيف(، قرر أأعضاء احتاد لش بونة أأن يتوىل الاحتاد 
 ذاته دور احتاد وثيقة جنيف وتتوىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( املهام الإدارية الناش ئة عن تنفيذ هذه الوثيقة.

نشاء وتنص   قبول تقرر أأن لدلول الأعضاء يف الويبوجيوز  )اتفاقية الويبو( عىل أأنه املنظمة العاملية للملكية الفكريةاتفاقية اإ
وعىل الرمغ من أأن الويبو تولت املهام الإدارية الناش ئة عن  1جديد.تويل املهام الإدارية الناش ئة عن تنفيذ أأي اتفاق دويل 

التفاقات اجلديدة املربمة حتت رعايهتا دون أأن تتخذ امجلعيات املعنية أأي قرار حمدد بذكل، فقد اكنت املفاوضات عىل تنفيذ 
ل لسدس ادلول الأعضاء فمل تُفتح املفوضات عىل وثيقة جنيف  أأماهذه التفاقات مفتوحة مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو.  اإ

ىل  ضافة اإ ين يف الويبو( وُمنحت الغالبية العظمى من ادلول الأعضاء يف الويبو صفة مراقب غري عضو  وفدينيف الويبو )اإ
 حبيث ل متتكل القدرة الفعلية عىل ترجيح النتيجة الهنائية.

تنفيذ وثيقة ل ()ز( من اتفاقية الويبو، نطلب من املدير العام أأن يقرتح تدابري 3)6" و5("2)6( و3)4ومن مث وبناء عىل املواد 
 نظر فهيا امجلعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن وتبت يف اعامتدها.ت  يكجنيف 

وترد أأدانه مربرات عدم اعتبار الاحتاد اجلديد اذلي س ينشأأ مبوجب وثيقة جنيف اجلديدة "احتادًا خاصًا" تتوىل الويبو همامه 
ذ يتعني ا2)4الإدارية مبوجب املادة  عتبار هذا الاحتاد احتادًا أأنشئ مبوجب "اتفاق دويل أ خر" طبقًا ( من اتفاقية الويبو. اإ

همامه الإدارية مبوجب املادتني  ئات الويبو املعنية يف مسأأةل تويلتنظر هي  ومن مث جيب أأن ،( من اتفاقية الويبو3)4للامدة 
 ()ز( من اتفاقية الويبو.3)6" و5("2)6

ذا اكن من املمكن لأي طرف متعاقد يف وثيقو  ة جنيف أأن ينسب نفسه اإىل "الاحتاد اخلاص" اكحايل للش بونة، فال حىت اإ
دارة الويبو وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، مبا فهيا من خدمات تسجيل، جيب أأن ختضع ملوافقة السواد الأعظم  ينفي ذكل أأن اإ

 من ادلول الأعضاء يف الويبو.

 حتاد ابريس، أأنشئ فامي يتعلق اب"احتاد لش بونة اجلديد ليس "احتاداً خاصاً 

ن مل تكن مجيعها، أأولوية كربى حملددات املصدر  تويل حتديد  املس تخدمة يفالغالبية العظمى من ادلول الأعضاء يف الويبو، اإ
أأعضاء احتاد  اتفق فيه 2015يف بدلمه أأو منطقهتم. وُعقد مؤمتر دبلومايس يف الويبو يف مايو  اليت نشأأتالسلع أأو اخلدمات 

عىل اتفاق دويل جديد محلاية املؤرشات اجلغرافية –ادلول الأعضاء يف الويبو  مجموعأأي نس بة ضئيةل من  –لش بونة فقط 
 مبوضوع هذا املؤمترالويبو  يف عضاءادلول الأ مجيع  اهامتميف قرار مثري للجدل وعىل الرمغ من يُعرف ابمس "وثيقة جنيف". و

غري  ووفديناركة فيه عىل أأعضاء احتاد لش بونة )املش قََصَ  اخليًا للمؤمتر، اعمتدت غالبية احتاد لش بونة نظامًا دادلبلومايس
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، فاإن املنظمة، عن طريق أأهجزهتا اخملتصة، ومع مراعاة اختصاص لك 3لتحقيق الأغراض املبينة يف املادة من اتفاقية الويبو عىل ما ييل: " 4تنص املادة  
( جيوز لها أأن تقبل تويل 3فامي يتعلق بذكل الاحتاد، ولحتاد برن؛ ) ( تقوم ابملهام الإدارية لحتاد ابريس، ولالحتادات اخلاصة املنشأأة2]…[ )من الاحتادات: 

( تهنض بأأعباء التسجيل يف 7]…[ )املهام الإدارية الناش ئة عن تنفيذ أأي اتفاق دويل أ خر هيدف اإىل دمع حامية امللكية الفكرية أأو املشاركة يف مثل هذه املهام؛ 
" عىل أأن "تعمتد ]امجلعية العامة[ الإجراءات اليت يقرتهحا 5("2)6وتنص املادة ]…[". يالت حيامث اكن ذكل مالمئا هذا اجملال، كام تنرش البياانت اخلاصة ابلتسج 

لهيا يف املادة  دارة التفاقات ادلولية املشار اإ أأغلبية ثالثة أأرابع ]…[ ()هـ( عىل أأن هذا الاعامتد "يتطلب 3)6(". وتنص املادة 3)4املدير العام خبصوص اإ
()ز( عىل "أأل يقتص توفر الأغلبية املطلوبة يف امجلعية العامة حفسب بل أأيضا يف مجعية احتاد 3)6ت اليت اشرتكت يف الاقرتاع". وأأخريًا تنص املادة الأصوا

 ابريس ومجعية احتاد برن".
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هذا النظام ادلاخيل، رفض أأعضاء لش بونة قبول ومن خالل اعامتد  2عضوين يف الويبو )وغري عضوين يف احتاد ابريس((.
عوضًا عن  يف الويبو ين والامثنني بعد املائةالامثاقرتاح تعديل النظام ادلاخيل لفتح ابب املشاركة املتساوية مجليع ادلول الأعضاء 

 3اقتصار املشاركة عىل أأعضاء احتاد لش بونة الامثنية والعرشين فقط.

ىل توافق يف ال راء بني اكمل ادلول الأعضاء  وانهتت مفاوضات احتاد لش بونة بعد عدة أأايم ابعامتد وثيقة جنيف دون التوصل اإ
ؤمتر ادلبلومايس واعامتد الأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة لتفاق جنيف، فال يعين وعىل الرمغ من اختتام امل 4يف الويبو.

دارة وثيقة جنيف.  5ذكل تلقائيًا أأن الويبو ملزمة ابإ

جيوز لها "( 2) ((؛2)4لالحتادات املنشأأة )املادة  "ابملهام الإدارية"املنظمة تقوم  (1من اتفاقية الويبو عىل أأن ) 4وتنص املادة 
تهنض بأأعباء التسجيل يف هذا " (3((؛ )3)4" )املادة تقبل تويل املهام الإدارية الناش ئة عن تنفيذ أأي اتفاق دويل أ خرأأن 

ول تلزم اتفاقية الويبو املنظمة  .(7)4)املادة  ]…["اجملال، كام تنرش البياانت اخلاصة ابلتسجيالت حيامث اكن ذكل مالمئا 
منا ترتك الق رار لدلول الأعضاء يف الويبو. فال ميكن جملموعة صغرية من أأعضاء الويبو أأن يلزموا املنظمة بتويل هذه املهام واإ

بتخصيص موارد لأداء هذه املهام دون أأن تس تعرضها املنظمة كلك وتوافق علهيا. ومن مث، جيب عىل املدير العام أأن يقرتح 
 6تدابري تنفيذ ختضع ملوافقة امجلعيات املعنية.

ىل املهام الإدارية "لالحتادات اخلاصة املنشأأة فامي يتعلق" ابحتاد ابريس، 2)4وتشري املادة  أأي اإىل الاحتادات القامئة يف ( اإ
برام اتفاقية الويبو ىل أأن مجيع ادلول  7.اترخي اإ ومل يكن الاحتاد املنشأأ مبوجب وثيقة جنيف لتفاق لش بونة قامئًا أ نذاك. ونظرًا اإ

ىل ا دارة الويبو الاحتادات القامئة.  فقد لتفاوض عىل اتفاقية الويبو،الأعضاء يف الويبو قد دعيت اإ شاركت مجيعها يف قرار اإ
هبذا الوضع الافرتايض وخباصة هذا التفاق اذلي مل يتفاوض عليه  ومن هذا املنطلق، ل يمتتع أأي اتفاق أأبرم بعد اتفاقية الويبو

عضاء الويبو، واذلي دعي فيه وفدان غري الوفود الأعضاء اإىل اكمل أأعضاء احتادي ابريس أأو برن عند الاقتضاء أأو اكمل أأ 
ذا جاز لأعضاء احتاد لش بونة منح أأي طرف متعاقد يف وثيقة جنيف اجلديدة اكحق يف الانضامم  املشاركة يف اعامتده. وحىت اإ

ىل احتادمه )طبقًا للامدة  ويبو تغلب عىل ابيق مواد ( من اتفاقية ال2)4من وثيقة جنيف(، فال ميكن اعتبار أأن املادة  21اإ
دارة اعامتد اتفاقية الويبو اليت متنح ادلول الأعضاء يف الويبو سلطة البت يف همام املنظمة الإدارية و  الإجراءات اخلاصة ابإ

 وحتديد الربامج واملزيانية وما اإىل ذكل. التفاقات ادلولية

ارية الناش ئة عن تنفيذ أأي اتفاق جديد ولكن ل تلزهما بذكل. ( عىل أأنه جيوز للمنظمة قبول تويل املهام الإد3)4وتنص املادة 
ىل أأن حيامث اكن ذكل مالمئا( عىل أأنه ميكن للمنظمة أأن توفر خدمات تسجيل "7)4وتنص املادة  ". وجتدر الإشارة جمددًا اإ

رغبة احتاد واحد. ل اس تجابةهيا أأحاكم اتفاقية الويبو تنص بوضوح عىل أأن تويل هذه املهام ليس تلقائيًا ول تُلزم املنظمة بتول
دارة العديد من التفاقات ادلولية، ومهنا "التفاقات اخلاصة" وفقًا للامدة  من اتفاقية  19وعىل الرمغ من أأن الويبو تولت اإ

مل يطعن أأي من أأعضاء الويبو أأو هيئاهتا اخملتصة يف  1967،8بعد اتفاقية عام  اُأبرمت اللتنيمن اتفاقية برن  20ابريس واملادة 
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 .LI/DC/2انظر الوثيقة  
3

 .LI/DC/9انظر الوثيقة  
4

عىل أأن يعمتد املؤمتر )اذلي يشمل املراقبني( الوثيقة اجلديدة ولحئهتا التنفيذية بتوافق يف  34و 2و 1القواعد حيث تنص  LI/DC/2انظر الوثيقة  
زاء النظام ادلاخيل؛ مث أأعربت يف اللجنة ال ال عن قلقها حي الثانيةرئيس ية ال راء. وأأتيحت الوفود املراقبة يف بداية املؤمتر ادلبلومايس فرصة لالإعراب عن شواغلها اإ

 بعض مواد الوثيقة ساعية اإىل وقف التوافق يف ال راء، ولكن اكنت هناية املسار يف املؤمتر ادلبلومايس أأقل مشولية.
5

 دليل تطبيق اتفاقيةمن اتفاقية ابريس. انظر " 19ل تدير الويبو تلقائيًا مجيع "التفاقات اخلاصة" اليت يربهما أأعضاء اتفاقية ابريس مبوجب أأحاكم املادة  
 .172اإىل  170، الصفحات بودهناوزنابس تكهومل، جورج  1967" بصيغته املعدةل يف عام ابريس محلاية امللكية الصناعية

6
 " من اتفاقية الويبو.5("2)6املادة  

7
، تقوم املنظمة مبختلف فضاًل عن ذكل: "20، الفقرة 1225الصفحة (، اجملدل الثاين، 1967حمارض مؤمتر اس توكهومل للملكية الفكرية ) يرد ما ييل يف 

((، وجيوز لها أأن تليب طلب الهيئات اخملتصة تولهيا، وحدها أأو ابلتعاون مع منظامت 2)4)املادة  القامئةاملهام الإدارية. فتؤدي املهام الإدارية اخلاصة ابلحتادات 
 .((" )أأضيف اخلط ادلاكن للتشديد(3)4دولية أأخرى، املهام الإدارية الالزمة لتنفيذ أأي معاهدة أأو اتفاقية أأو اتفاق أ خر يف جمال امللكية الفكرية )املادة 

8
 ./www.wipo.int/treaties/arللمعاهدات الست والعرشين اليت تديرها الويبو عىل املوقع التايل:  انظر القامئة الاكمةل 

http://www.wipo.int/treaties/ar/
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براهما اكن مفتوحًا مجليع الأطراف ىل أأن التفاوض عىل اإ دارهتا نظرًا اإ يف اتفاقية ابريس و/أأو برن  املتعاقدة تويل املنظمة اإ
 الويبو خالفًا ملا حديث يف املفاوضات عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة. و/أأو

 اًن وأأعضاءً كياانن خمتلفان قانو

ل ميكن اعتبار احتاد لش بونة اجلديد اذلي أأنشئ مبوجب وثيقة جنيف احتادًا خاصًا أأنشئ فامي يتعلق ابحتاد ابريس طبقًا 
ذ يتوقع 2)4لأحاكم املادة  ( من اتفاقية الويبو لأن جمرد اإطالق امس احتاد لش بونة الأصيل عليه ل جيعهل الكيان القانوين ذاته. اإ
ليه أأطراف متعاقدة جديدة وقد ل تنضم الأطراف املتعاقدة يف أأوًل أأن ختت لف عضوية احتاد لش بونة اجلديد هذا )فقد تنضم اإ

()أأ( من وثيقة جنيف، س تكون 1)22و 21اتفاق لش بونة اكحايل( ويُنشأأ هذا الاحتاد مبوجب اتفاق خمتلف. ووفقًا للامدتني 
الذلين تنمتي  يف الاحتاد وامجلعية ذاهتام )أأي احتاد لش بونة ومجعية لش بونة(الأطراف املتعاقدة املقبةل يف وثيقة جنيف أأعضاء 

لهيام الأطراف املتعاقدة يف احتاد لش بونة ()ج( عىل أأن 4)22. وعىل الرمغ من مشاركهتام الاحتاد وامجلعية ذاهتام، فتنص املادة اإ
. وعىل هذا الأساس، ل ميكن ة جنيف فقطاليت ختص وثيق الأموريف  تبت وحدهاالأطراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف 

ىل أأهنام كياانن خمتلفان قانواًن من حيث سلطة اختاذ القرارات.  وصفهام ابحتاد واحد نظرًا اإ

ضافة اإىل كياانت غري أأعضاء يف الويبو مثل املنظامت  لش بونة لوثيقة جنيفاختالف هذين الاحتادين قانواًن، قد يضم احتاد  واإ
تعاقدة يف اتفاق لش بونة الأصيل فقط. وتختلف احتاد وثيقة جنيف عن امل طراف الأ د يضم أأيضًا دوًل غري ادلولية اكحكومية وق

احتاد لش بونة من حيث التصويت وقد يضم كياانت غري أأطراف متعاقدة يف اتفاقية ابريس أأو حىت يف اتفاق لش بونة ما يثبت 
 تفاقية ابريس.أأن هذا الاحتاد ليس "احتادًا خاصًا" أأنشئ فامي يتعلق اب

 احتادان خمتلفان مالياً 

ذ يعمتد احتادا لش بونة عىل مصادر متويل حممتةل خمتلفة لأعامهل  املعل انفصال مزيانييت الكيانني يثبت أأيضًا انفصال الاحتادين. اإ
يرادات الاحتاد من وثيقة جنيف عىل أأن  24هيئات خمتلفة مؤهةل لس تخدام هذه املصادر. وتنص املادة  انوحيدد تتأأىت اإ

مصادر حمددة تشمل رسوم التسجيل والاشرتااكت اخلاصة و"أأي مصدر بديل متأأىت من الأطراف املتعاقدة أأو اخلاص من 
 املس تفيدين أأو من لكهيام". وينص اتفاق لش بونة عىل مصادر المتويل ذاهتا ولكنه ل ينص عىل أأي مصدر متويل بديل.

قامة الأطراف املتعاقدة نظامًا مكتفيًا ماليًا مناقشة مس تفيضة. وأأثريت مسأأةل وخالل املؤمتر ادلبلومايس،  نوقشت رضورة اإ
عدم كفاية اتفاق لش بونة ماليًا وعدم زايدة الرسوم عىل مدار عرشين عامًا من العجز املايل. ومبوجب وثيقة جنيف واتفاق 

ىل مصادر متويل  –احتادًا واحدًا ومجعية واحدة  مشاركهتامرمغ  –لش بونة، ميكن للأطراف املتعاقدة يف لك مهنا  أأن تلجأأ اإ
يف املؤمتر ادلبلومايس، ميكن للأطراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف أأن اليت ُطرحت سأأةل الاس تدامة املالية مل  مفعاجلةً خمتلفة. 

ذاته، ميكن كحكومة سويرسا التاكليف املقبةل أأو حتصيل اشرتااكت. ويف الوقت  اسرتدادتقرر مثاًل حتديد رسوم تساعد عىل 
املضيفة أأن تغطي العجز املرتامك السابق لتفاق لش بونة وفقًا ملا ينص عليه التفاق. ويتبني من س بل المتويل املتباينة هذه أأن 

 .1967احتاد لش بونة لوثيقة جنيف تختلف عن احتاد لش بونة لتفاق لش بونة ووثيقة 

ماكنية اعتبار الأطراف ا ملتعاقدة يف وثيقة جنيف أأعضاء يف احتاد لش بونة اخلاص اكحايل، ل يُعقل ول وبغض النظر عن اإ
س امي احتاد مؤلف من مجموعة صغرية من أأعضاء الويبو، اختاذ  جيوز قانواًن تفسري اتفاقية الويبو عىل أأهنا جتزي لحتاد خاص، ول

دارة اتفاق دويل ن هذا  قرار أأحادي الطرف بشأأن املهام الإدارية، اليت تشمل اإ ذ اإ جديد، اليت جيب عىل املنظمة أأن تؤدهيا. اإ
فضاًل عن أأنه قد يفيض اإىل حتديد احتادين همامًا  6و 4التفسري يغفل السلطة التقديرية املمنوحة للمنظمة مبوجب املادتني 

 لبدلان احتاد ابريس من اتفاقية ابريس جتزي 19. ول شك يف أأن املادة مسؤولية تغطيهتا مالياً متعارضة وعدم حتمل أأي مهنام 
دراج وثيقة جنيف يف فئة التفاقات هذه. برام اتفاقات منفصةل محلاية امللكية الفكرية ول يوجد أأي مانع من اإ  اإ
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دارة اتفاق أأبرمته مجموعة ضئيةل من أأعضاء املنظمة ول ميكن للعديد من الأعضاء الاس تفادة منه  لزام الويبو ابإ ولكن ل ميكن اإ
ىل عدم  ىل رغبة اكمل أأعضاء الويبو واحتاد ابريس واحتاد نظرًا اإ متاش يه مع أأنظمهتا القامئة اخلاصة حبامية املؤرشات اجلغرافية واإ

دارته ماليًا.  برن احملمتةل عن دمع اإ

دارة التفاق  تدابري التنفيذ اخلاصة ابإ

أأن تقبل تويل املهام الإدارية الناش ئة عن تنفيذ أأي اتفاق دويل أ خر  ]املنظمة[ جيوز لها( من اتفاقية الويبو، "3)4معاًل ابملادة 
" بعدما تعمتد امجلعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس هيدف اإىل دمع حامية امللكية الفكرية أأو املشاركة يف مثل هذه املهام

ير العامة أأن ينظر يف طبيعة وثيقة جنيف ويف ومجعية احتاد برن التدابري اليت يقرتهحا املدير العام. وعليه، نطلب من املد
( وأأن يقرتح تدابري WO/PBC/24/16الوضع املايل لتفاق لش بونة )املبنيَّ يف مزيانية احتاد لش بونة واملناقش يف الوثيقة 

دارة املنظمة وثيقة جنيف.  متك ِّن امجلعيات املعنية من البت يف مسأأةل اإ

ىل ترامك هذا العجز نتيجة وما انفك احتاد لش بونة يسجل جعزًا ما نشائه. فاإضافة اإ ن مل يكن ذكل منذ اإ ليًا منذ س نوات عدة واإ
ل قلياًل يف املصوفات املشرتكة بني الاحتادات أأو يف املصوفات  مصوفات الاحتاد املبارشة، ل يسهم احتاد لش بونة اإ

وفضاًل عن ذكل وخالفًا عنية ابلتيمية وامللكية الفكرية(. غري املتعلقة بأأنظمة التسجيل )كدمع اللجنة امل  املتعلقة بأأعامل املنظمة
لمتويل احتاد لش بونة ومل  مساهامهتا املقررةاتفاق لش بونة لحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مل تدفع الأطراف املتعاقدة يف 

ذ قرر أأعضاء مجعية احتاد لش  تسهم يف "املصوفات املشرتكة" غري املبارشة للمنظمة.  بونة التغايض عن مشورة جلنة واإ
ولكن تويل الاحتادات  9.، فقد قرروا أأن أأعامل الاحتاد ل تعود بفائدة عىل الاحتادات الأخرى2014التنس يق يف عام 

دارة حممتةل  الأخرى واملنظمة كلك أأمهية لكفاية أأنظمة التسجيل ماليًا، ومن مث يتعني عىل امجلعية العامة أأن ترشف عىل أأي اإ
 لوثيقة جنيف قد تتولها املنظمة. مس تقبلية

ن الويبو غري ملزمة بتوفري خدمات التسجيل  دارة وثيقة جنيف بوجه عام، فاإ وأأخريًا وبغض النظر عن قرار املنظمة يف اإ
ن املادة  ذا اعترب أأن احتاد لش بونة أأنشأأ وثيقة جنيف اكحتاد خاص، فاإ من اتفاقية الويبو واترخي املفاوضات  4للوثيقة. وحىت اإ

( وتوفري خدمات التسجيل املنصوص علهيا يف 2)4فهيا يربز الاختالف اجليل بني "املهام الإدارية" املذكورة يف املادة 
( بعبارة "حيامث اكن ذكل مالمئا" ما يثبت أأن املنظمة ليست ملزمة بتوفري خدمات 7)4وختتلف املادة  10(.7)4 املادة

منا جي ب اختاذ قرار يف مالءمة هذه اخلدمات. وينبغي الاستناد اإىل جعز املنظمة عن التسجيل املعنية يف مجيع اكحالت، واإ
ىل امجلعية العامة ومجعية احتاد اسرتداد تاكليف تشغيل النظام كأساس  لتربير عدم مالءمهتا. ولكننا نؤمن بأأن ذكل قرار يرجع اإ

دارة املنظمة وثي  قة جنيف.ابريس ومجعية احتاد برن اختاذه كجزء من أأي قرار بشأأن اإ
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(، WO/CC/70/5، التقرير، )2014سبمترب  30اإىل  22، جنيف، جلنة الويبو للتنس يق، ادلورة الس بعون )ادلورة العادية اخلامسة والأربعون( 
 اإن أأعضاء مجعية احتاد لش بونة اعتربوا أأن املادة: "مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيقاليت تضم بيان وفد امجلهورية التش يكية ابمس  65اإىل  42انظر الفقرات 

ورة جلنة التنس يق يف السبب ل حاجة لطلب مش ()ب( غري قابةل للتطبيق لأن القرار مل يكن يف صاحل الاحتادات الأخرى اليت ترشف علهيا الويبو، ولهذا2)9 
يطاليا، وأأحاط علام ابقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرايم اإىل (؛ "58" )الفقرة هذه املسأأةل وأأيد وفد هنغاراي التصحيات اليت أأدىل هبا وفدا فرنسا واإ

دخال بند اإضايف. وأأوحض الوفد أأن اإدراج هذا البند اإىل جدول الأعامل ل يعين اإطالقا موافقته عىل رضورة تقدمي جلنة التنس يق للمشورة يف هذه املسأأةل، لأن  اإ
. وأأضاف أأنه عندما اعمتد ذكل القرار، رأأى أأعضاء 2015رأأهيا يناقض ذكل متاما. وذك ر الوفد أأن مجعية احتاد لش بونة اختذت قرارا بعقد مؤمتر دبلومايس عام 

()ب( من اتفاق لش بونة قابةل 2)9اي، أأن مصاحل الاحتادات الأخرى اليت تديرها الويبو لن تتأأثر، ونتيجة ذلكل لن تكون املادة احتاد لش بونة، مبا فهيم وفد هنغار
 (. وميكن الاطالع عىل الوثيقة عىل الرابط التايل:46" )الفقرة للتطبيق، وأأن رأأي جلنة التنس يق لن يطلب

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_70/wo_cc_70_5.pdf. 
10

نشاء املنظمة،1967مؤمتر اس تكهومل للملكية الفكرية، انظر   نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية، اقرتاحات اإ (، S/10، 1966سبمترب  16) ، اتفاقية اإ
 .42: الأهداف واملهام، الفقرة 3عىل املادة تعليق 

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
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 خامتة

ىل ما منحته اتفاقية الويبو من سلطة ليقرتح تدابري لتنفيذ وثيقة جنيف يك تنظر فهيا  نقرتح عىل املدير العام أأن يستند اإ
ن  امجلعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن يف هذه التدابري وتبت يف املوافقة علهيا. ومعاًل ابتفاقية الويبو، فاإ

منا تعد  وثيقة جنيف "اتفاقًا دوليًا امل  دارية أأو بتوفري خدمات تسجيل لحتاد لش بونة اجلديد. واإ نظمة غري ملزمة بتأأدية أأية همام اإ
ىل دراسة وموافقة هيئات الويبو  دارة الويبو هذه الوثيقة اجلديدة اإ أ خر" مبوجب أأحاكم اتفاقية الويبو وعليه جيب أأن ختضع اإ

 املعنية.

ن امجلعية  ىل أأن تطلب من املدير اإ العامة مدعوة اإ
دارة التفاق  العامة اقرتاح تدابري مالمئة بشأأن اإ

ليه أأعاله يك مت عن امجلعية العامة ادلويل املشار اإ
احتادي ابريس وبرن النظر فهيا للويبو ومجعيتا 

 .اعامتدهاوتبت يف 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


