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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثوناحلادية والدورة 

ىل  81جنيف، من   1084مارس  18اإ
 
 

 اقرتاح من وفد الواليات املتحدة األمريكية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 1084فرباير  81يف رساةل بتارخي  ، أأرسل وفُد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
 )الويبو( الاقرتاَح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

مريكية  اقرتاح من الولايت املتحدة الأ
ىل اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية   )اللجنة(اإ

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 خطة معل لس تكشاف جدوى وجود نظام لإيداع البياانت اجلغرافية

ن وفد الولايت املتحدة الأمريكية  بوصفه عضوًا ُمخِلصًا يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ومؤمنًا بأأهدافها  –اإ
ن الإجراءات اليت اتّبعها احتاد لش بونة يف "مراجعة" اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ قَِلٌق م –وقواعدها الأساس ية 

ىل حتويل اتفاق حمدود الأعضاء ضيق املوضوع  وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل. فقد سعت هذه الإجراءات يف املقام الأول اإ
ىل اتفاق عاملي جديد للملكية الفكرية ذي نطاق جديد متامًا يشم ل البياانت اجلغرافية. وهذا التحويل مل يتجاوز ولية مجعية اإ

ىل ضامن مراعاة  لش بونة حفسب، بل حاَد يف مراحل حامسة عن مسار الويبو القدمي العهد وممارساهتا الراخسة، الذلين هيدفان اإ
دة بوضوح، وضامن ا لنظر عىل حنو مناسب يف مصاحل مجيع الأعضاء. ومن أأجل الالزتام بقواعد الويبو املؤسس ية املُحدَّ

القضااي املوضوعية املطروحة، وجتنب حدوث سابقٍة ميكن أأن ترض مبصاحل ادلول الأعضاء يف س ياقات أأخرى يف املس تقبل، 
ن اكنت متأأخرًة.  تقرتح الولايت املتحدة تدارك هذا الوضع مبشاركة ش ّّت الهيئات اخملتصة داخل الويبو مشاركًة سويّة، واإ

جيدًا أأنه عىل مدى عقود مضت اكن هناك جدل حول الأنظمة املناس بة محلاية البياانت اجلغرافية. ومن ومن املعروف 
املعروف جيدًا أأن البياانت اجلغرافية تدخل يف نطاق اختصاص اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

ي عىل بند دامئ بشأأن البياانت اجلغرافية. ومن املعروف جيدًا أأيضًا أأن والبياانت اجلغرافية، وأأن جدول أأعامل اللجنة حيتو 
هناك العديد من الُُنُج اخملتلفة واملتعاِرضة محلاية البياانت اجلغرافية، وهذه الُُنُج قامئة وجيري التفاوض بشأأهنا يف لك أأحناء 

 العامل.

لية "مراجعة" اتفاق لش بونة وتوجهيها حّت الآن عىل ورمغ هذه احلقائق اليت يعرتف هبا كثريون، اقترص التحمك يف مع 
ل  ىل ضامن توس يع النطاق العاملي لالتفاق اذلي سوف يُعدَّ الأعضاء احلاليني يف ذكل التفاق، حّت يف أأثناء ادعاء السعي اإ

 من أأعضاء الويبو ليشمل البياانت اجلغرافية بوجه عام. وقد تعمدت معلية املراجعة أأن تتغاىض عن اعرتاضات الرشحية الأكرب
عىل متويل هجود املراجعة )ومعليات التفاق املس مترة(، وكذكل الاعرتاضات اليت ُأبديت عىل معايري التنس يق املوضوعي 
ىل مؤمتر  املقرتحة. واخلالصة أأن معلية "املراجعة" هذه مسحت لحتاد لش بونة ابلرتقاء بُنجه يف حامية البياانت اجلغرافية اإ

دون قبول ُمجٍد ملداخالت وفود الويبو الأخرى املهمتة ابلأمر اهامتمًا كبريًا واليت لها يف الواقع مصلحة  1082ام دبلومايس يف ع
 يف نزاهة العملية ويف النتيجة احملمتةل.

ومل حتدث معلية "مراجعة" اتفاق لش بونة دون مراعاة واحضة للولية اخلاصة ابحتاد لش بونة حفسب بل حدثت أأيضًا دون 
عاة قواعد الويبو الإجرائية املهمة ومصاحلها املالية بوصفها منظمًة قامئًة خلدمة مصاحل أأعضاهئا كلك، وليس رشحية صغرية مرا

بقاء عىل ادلمع املايل التارخيي اذلي تقدمه لالتفاق الرشحيُة الأكرب  مُنم فقط. وتُظهِر العمليُة عدة أأمور مُنا حماوةل واحضة لالإ
كل حبمل املنظمة عىل دفع مثن مؤمتر دبلومايس ملراجعة اتفاق ليسوا أأطرافًا فيه وُحرموا حّت الآن من من أأعضاء الويبو، وذ

بداء اعرتاضات ُمجدية بشأأنه يف منتدى مناسب من منتدايت الويبو.  فرصة اإ

 الاقرتاح

عد اد دراسة اس تقصائية حديثة عن يقرتح وفد الولايت املتحدة أأن تطلب اللجنُة يف ادلورة احلادية والثالثني من الأمانة اإ
الأنظمة الوطنية احلالية للبياانت اجلغرافية من أأجل ادلورة الثانية والثالثني. ول شك أأن هذه ادلراسة الاس تقصائية سوف 

تُلقي الضوَء عىل املشهد ادلويل املُعقَّد لأحصاب البياانت اجلغرافية وأأحصاب العالمات التجارية ومس تخديم املصطلحات 
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ىل السبيل الأنسب لتحسني الوضع. وينبغي للجنة الع  –امة، مما س يوفر للجنة وللويبو بوجه عام دلياًل مناس بًا يرشدهام اإ
جراء مناقشات شفافة  –بوصفها الهيئة صاحبة الاختصاص املناسب اذلي ختضع هل البياانت اجلغرافية يف الويبو  أأن تتوىل اإ

يداع. وينبغي أأن يكون مجيع الوفود عىل قدم املساواة عند وشامةل بشأأن هذه املسأأةل، مبا يف ذكل من اقشات بشأأن نظام لالإ
يداع البياانت اجلغرافية، وجيب أأن يكون النظام املوضوع مكتفيًا ذاتيًا من الناحية املالية.  وضع نص لنظام اإ

ىل ذكل، يبدو أأن من الرضوري للجنة أأن تناقش معل فريق الويبو العامل املعين  ضافًة اإ بتطوير نظام لش بونة )فريق واإ
لش بونة العامل( لتحديد كيفية ضامن عدم محل الرشحية الأكرب من أأعضاء الويبو عىل متويل املؤمتر ادلبلومايس لحتاد لش بونة 

ليه واذلي يعرتض كثريون عليه  –والعمليات املس مترة لتفاق لش بونة  اذلي ل يس تطيع كثري من أأعضاء الويبو الانضامم اإ
وأأن تنظر اللجنة يف الوقت نفسه يف الاختيار بني اس تكشاف بديل ممكن لتفاق لش بونة أأو بديل ميثل  –سفيًا بشدة فل 

نظامًا أأكرث مشوًل لإيداع البياانت اجلغرافية. وتعتقد الولايت املتحدة أأن جلنة الويبو للتنس يق وجلنة الربانمج واملزيانية ينبغي 
اجعة ومتويل معل احتاد لش بونة ابلزتامن مع هذه املناقشة اليت جترهيا اللجنة، نظرًا ملا تسببه أأيضًا أأن تناقشا مسأأةل معلية املر 

جرائية وعواقب متعلّقة ابلسوابق.  معلية لش بونة لدلول الأعضاء واملنظمة كلك من عواقب اإ

 املناقشة

ىل –كام ُذكر يف ادلورة الأخرية للجنة  –يسعى وفد الولايت املتحدة الأمريكية  جراء مناقشة يف اللجنة للمامرسات 8 )اإ ( اإ
( ومناقشة السامت املس تحبة لنظام للتسجيل ادلويل للبياانت اجلغرافية يف 1الوطنية املس تحبة لفحص البياانت اجلغرافية، )

 الويبو.

ىل وما يُعرِقل تكل املناقشة هو العمل املس متر لإنشاء نظام لإيداع البياانت اجلغرافية داخل احتاد  لش بونة واقرتاحه ادلاعي اإ
. ويتضمن الاقرتاح الأسايس لفريق لش بونة العامل معايري تنس يق موضوعي تتعارض 1082عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

تعارضًا مبارشًا مع معايري حامية البياانت اجلغرافية يف القوانني الوطنية اخلاصة بكثري من ادلول الأعضاء يف الويبو. ومع ذكل 
، رمغ 1082فريُق لش بونة العامل اقرتاحًا أأساس يًا، وحصل عىل موافقة مجعية لش بونة عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام أأعدَّ 

رها فريق لش بونة العامل ووافقت علهيا مجعية لش بونة، 1اعرتاض مخسة عىل الأقل من أأعضاء الويبو . وهذه العملية املنعزةل برَّ
نة وصفوا التغيريات املقرتحة بأأهنا تعديالت لتفاق لش بونة القامئ، بدًل من وصفها ومن أأس باب ذكل أأن أأعضاء مجعية لش بو 

. وتمتثل الآاثر املرتتبة عىل ذكل القرار يف أأن 2بأأهنا توس يع جذري لطبيعة التفاق ونطاقه من أأجل صياغة معاهدة جديدة
يس من عدمه، وكيفية متويل نظام لش بونة، دون مجعية لش بونة سوف تس يطر س يطرًة اكمةًل عىل البّت يف عقد مؤمتر دبلوما

. وعالوة عىل ذكل، اختذ أأعضاء احتاد لش بونة قرارمه 3أأي اشرتاط للحصول عىل موافقة الرشحية الأكرب من أأعضاء الويبو
                                                

1
آراء. 1082اعرتضت مخسة وفود من أأعضاء الويبو عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف مجعية لش بونة لعام   ، مع أأن هيئات الويبو عادًة ما تعمل بتوافق ال

اليت ميكن  LI/A/29/2التقرير، وثيقة الويبو  انظرورمغ اعرتاض هذه ادلول الأعضاء امخلسة، وافقت مجعية لش بونة عىل عقد مؤمتر دبلومايس عىل أأي حال. 
ومل تُراَع هذه  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/li_a_29/li_a_29_2.pdfالاطالع علهيا ابس تخدام الرابط التايل: 

ىل عقد مؤمتر ول حيق لها أأن تُصّوِت يف املؤمتر. الاعرتاضات لأنه يف حاةل اإجراء تعديل لتفاق  انظر لش بونة، ل حيق لغري الأطراف املتعاقدة أأن تدعو اإ
اليت ميكن الاطالع علهيا ابس تخدام الرابط التايل:  LI/WG/DEV/6/4، وثيقة الويبو 8.01، املالحظة : التعابري اخملترصة8مالحظات عن املادة 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/li_wg_dev_6/li_wg_dev_6_4.pdf جراءات اعامتد د القواعد املُطبَّقة عىل اإ . )"حُتّدِ
ىل عقد  –املُعّدل  كام يف حاةل املسودة احلالية ملرشوع اتفاق لش بونة –وثيقة منقحة لتفاق لش بونة  أأنه لن حيق لغري ادلول الأطراف يف اتفاق لش بونة أأن تدعو اإ

وأأنه لن حيق لغري ادلول الأطراف يف التفاق أأن تصّوت يف هذا املؤمتر. وفامي يتعلق بقواعد تعديل  –( من اتفاق لش بونة 1)82انظر املادة  –مؤمتر مراجعة 
ىل اجلزء الرابع من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات."(املعاهدات املتعددة الأطراف وتغيريها، يُ   رَجع اإ

2
 انظرلالطالع عىل ملخص ملداخالت وفود فريق لش بونة العامل بشأأن مسأأةل: أأينبغي أأن يكون مرشوع الصك اجلديد تنقيحًا أأم معاهدًة جديدًة،  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/li_wg_dev_5/li_wg_dev_5_7_prov_2.pdf 
3

 عند مناقشة الشلك اذلي ينبغي أأن يتخذه الصك )تنقيح أأم معاهدة جديدة(، أأشارت الأمانة عىل فريق لش بونة العامل بأأن أأحد اخليارين يسمح 
عضاء احلاليني ابلتحمك يف العملية، يف حني أأن اخليار الآخر يشرتط موافقة امجلعية العامة قبل الرشوع يف عقد مؤمتر دبلومايس.  وع التقرير، الفقرة مرش  انظرللأ

اليت ميكن الاطالع علهيا ابس تخدام الرابط التايل:  LI/WG/DEV/5/7، وثيقة الويبو 41
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/li_wg_dev_5/li_wg_dev_5_7_prov_2.pdf  الأمانة "أأوحضت أأنه يف حاةل(

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/li_a_29/li_a_29_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/li_wg_dev_6/li_wg_dev_6_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/li_wg_dev_6/li_wg_dev_6_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/li_wg_dev_5/li_wg_dev_5_7_prov_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/li_wg_dev_5/li_wg_dev_5_7_prov_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/li_wg_dev_5/li_wg_dev_5_7_prov_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/li_wg_dev_5/li_wg_dev_5_7_prov_2.pdf
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لويبو "مبراجعة" التفاق من أأجل توس يع نطاقه ليشمل البياانت اجلغرافية، وبعقد مؤمتر دبلومايس، دون التشاور مع جلنة ا
 ()ب(.1)9للتنس يق، رمغ أأن هذا التشاور مطلوب مبوجب اتفاق لش بونة ذاته يف املادة 

ة من أأعضاء كثريين، جيب أأن متارس أأدوارها وهماهما  ويرى هذا الوفد أأن اللجنة، وكذكل هيئات الويبو الأخرى املُشلكَّ
عاية الويبو، مبا يف ذكل مفاوضات اتفاق لش بونة اجلارية، التنظميية والتشغيلية املناس بة فامي يتعلق بأأي مفاوضات جُترى حتت ر 

وخصوصًا قرار "املراجعة" اذلي اختذته مجموعة فرعية حمدودة من أأعضاء الويبو )أأْي أأعضاء مجعية لش بونة(، فضاًل عام يتعلق 
عداده ىل هذه اللجنة، ينبغي للجنة الويبو للتنس يق أأن تنظر 4ابلنص الناجت اذلي مت اإ ضافة اإ يف املؤمتر املقرتح؛ تنفيذًا لولية . واإ

جلنة التنس يق املنصوص علهيا يف اتفاقية الويبو لتقدمي املشورة بشأأن املسائل اليت تتجاوز حدود مصلحة احتاد واحد. وينبغي 
ذا اكنت مرصوفات هذا املؤمتر ميكن متويلها وينبغي متويلها يف ضوء ذ  للجنة الربانمج واملزيانية أأن تعيد تقيمي ما اإ الكيفية اليت اختخ

ن احتاد لش بونة اخلاص هو هيئة  ذ اإ هبا قرار عقد املؤمتر. ورمبا ينبغي أأن تشارك مجعيُة احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية، اإ
طار" ذكل الاحتاد، وأأخريًا ينبغي أأن تشارك امجلعية العامة للويبو. وهذا الُنج املمتثل يف ضامن املراجعة  ت "يف اإ ُشلّكِ

ىل مراعاة امل ل اإ آاثر عاملية لن يؤدي اإ ؤسس ية املناس بة والاختاذ املؤس ي املالمئ للقرارات فامي يتعلق مبعاهدة حممتةل ذات أ
 مجيعاً ، ل أأكرث ول أأقل. ويف ذكل منفعٌة لنا 5أأهداف املنظمة وقواعدها الأساس ية عىل النحو املنصوص عليه يف التفاقية

 كدول أأعضاء يف الويبو.

 ملناقشة اللجنة للعمل اخلاص ابحتاد لش بونة بشأأن البياانت اجلغرافيةمربر 

ن نظام لش بونة قامٌئ منذ عام  مبشاركة عدد حمدود من البدلان املهمتة بأأنظمة تسميات املنشأأ. والآن يقرتح فريق  8921اإ
بياانت اجلغرافية، فاإن هذا العمل ليس لش بونة العامل اتفاقًا دوليًا للبياانت اجلغرافية. ولأن النص سوف ميتد الآن ليشمل ال 

ىل تكرار أأنظمته الوطنية أأو  11جمرد مراجعة: فالنص ميثل توسعًا كبريًا يف النطاق والتأأثري، وهذا التوسع اقرتحه  بدلًا يسعى اإ
قلميية   بياانت اجلغرافية.لل اخلاصة لتسميات املنشأأ ابلنس بة الإ

ىل معاهدة  تتجاوز الاختصاص احلايل لحتاد لش بونة وحُيمتل أأن يكون لها تأأثري  –جديدة وملّا اكن النص يؤدي يف الأساس اإ
مل يعد من املمكن تربير اس تقاللية هذه  –كبري يف نظام امللكية الفكرية ادلويل ويف مصاحل التجارة ادلولية مجليع أأعضاء الويبو 

 يتجاوز نُص فريق لش بونة العامل أأوجه امحلاية .  فعىل سبيل املثال، ل6املناقشة عن الرشحية الأكرب من أأعضاء الويبو
املنصوص علهيا للبياانت اجلغرافية مبقتىض أأحاكم اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( ملنظمة 

ن النص أأيضًا يُقيِّد بشدة الطريقة اليت ميكن هبا تنفيذ هذه امحلاية،  يف حني أأن اتفاق تريبس التجارة العاملية حفسب، بل اإ
يوفر مرونًة يف التنفيذ، مما يُظهِر س يادة أأعضاء منظمة التجارة العاملية وتنوعهم. وأأي مناقشة يف الويبو بشأأن نظام دويل 

 لتسجيل البياانت اجلغرافية جيب أأن جُترهيا هيئٌة تُمثِّل معوم أأعضاء الويبو، وليس جزءًا ضئياًل من هؤلء الأعضاء.
                                                

( من اتفاق لش بونة، 1)82مراجعة اتفاق لش بونة فاإن مجعية احتاد لش بونة يه اليت سوف حيق لها أأن تدعو اإىل عقد مؤمتر عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 
برام معاهدة جديدة، فاإن امجلعية العامة للويبو يه اليت   سوف تبّت يف هذا الأمر".(يف حني أأنه يف حاةل اإ

4
دراج البياانت اجلغرافية   ىل عدم اإ يف اتفاق لالطالع عىل ملخص ملداخةل وفد الولايت املتحدة يف اجامتع مجعية لش بونة بشأأن الأس باب اليت تدعو اإ

م العنوان التايل: ، ميكن الاطالع علهيا ابس تخداLI/A/29/2، وثيقة الويبو 10التقرير، الفقرة  انظرلش بونة املُراَجع، 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/li_a_29/li_a_29_2.pdf. 

5
نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية: )" أأغر  2، عىل سبيل املثال، املادة انظر  يف مجيع " دمع حامية امللكية الفكرية 8اض املنظمة يه: "من اتفاقية اإ
" )البنط املائل مضاف للتأأكيد(، مثل التعاون بني الرشحية الأكرب من ضامن التعاون الإداري بني الاحتادات" 1... ]و[ " التعاون بني ادلولعن طريق  أأحناء العامل

ىل 8"4املادة  انظر أأيضاً و نة اخلاص(. أأعضاء احتاد ابريس والرشحية الأصغر من أأعضاء احتاد لش بو  ": )اإن املنظمة "تعمل عىل دمع اختاذ الإجراءات اليت هتدف اإ
ىل تنس يق الترشيعات الوطنية يف هذا اجملال"( )البنط املائل مضاف للتأأكيد(. ومن الصعب تصور  يف مجيع أأحناء العاملتيسري امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية  واإ

ذا اكن ل حيق سوى جملموعة فرعية حمدودة من أأعضاء الويبو املنترشين يف مجيع أأحناء العا مل أأن تتخذ قرارات هممة كيفية حتقيق هذه الأهداف وأأداء تكل املهام اإ
 )الشؤون املالية( اللتني تُناقشان لحقًا يف هذه الوثيقة. 88)جلنة التنس يق( واملادة  1املادة  انظر أأيضاً و . تؤثر يف الأعضاء كلك

6
ذ اإ   م بأأي شلك من الأشاكل أأي دمع لإجراءات "مراجعة" املعاهدة، اإ مانة أأن تُقّدِ ذا اكن ينبغي للأ ىل ذكل، قد تُثار مسأأةل ما اإ ضافًة اإ ن ولية املنظمة اإ

طار التفاقية تكون، حسب املادة لأداء هم دارية يف اإ لك من الاحتادات" )البنط املائل مضاف للتأأكيد(. وبدًل من أأن يعمل احتاد  مع مراعاة اختصاص، "4ام اإ
نه يسعى هجارًا اإىل توس يع نطاق اختصاصه ليشمل البياانت اجلغرافية.  لش بونة يف نطاق اختصاصه احلايل، فاإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/li_a_29/li_a_29_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/li_a_29/li_a_29_2.pdf
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َّه يف هذه املناقشات اليت جيرهيا فريق لش بونة العامل جُيرى الإبقاء عىل مسًة اترخييًة  عالوة عىل ولكُنا شديدة الإشاكل  –أأن
( اليت تشرتط عىل 2)88من سامت نظام لش بونة. فقد شهد نظام لش بونة جعزًا ماليًا منذ س نوات، دون تنفيذ املادة  –

وينبغي أأل يُسَمح لهذا الإعسار املايل بأأن يس متر.  7ل النظاَم يف حاةل حدوث جعز.الأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة أأن تُموِّ 
َّل أأو خُيترَب ادعاء طاليب "املراجعة" بأأن زايدة أأعضاء نظام لش بونة يه احلل ملشلكة متويل النظام  .8ومل حُيل

ىل أأن فرض رسوم عىل جتديد التس  جيالت ادلولية من شأأنه أأن يساعد يف جعل وقد ُأشري يف ادلورة الثامنة للفريق العامل اإ
ل أأنه مل يكن هناك تأأييد يُذكر لإدخال هذا التغيري عىل النظام . ونتيجة جتاهل ما 9النظام أأكرث اس تدامًة من الناحية املالية. اإ

ىل حتقيق الاس تدامة املالية يه الا زاحة يصدر عن الوفود املُراِقبة ورئيس الفريق العامل والأمانة من دعوات اإ س مترار يف اإ

تاكليف حامية تسميات املنشأأ )ورمبا البياانت اجلغرافية( اخلاصة بأأعضاء مجعية لش بونة وتاكليف تعزيز نظام امحلاية الفريد 
آخرين وأأنظمة التسجيل الأخرى يف الويبو اليت تُس تخدم عىل  لقاء هذه التاكليف عىل عاتق أأعضاء الويبو ال اخلاص هبم واإ

ة عىل أأن هذا سوف حيدث دون أأن يُمنَح هؤلء الأعضاء الآخرين حقهم املرشوع يف متابعة مبادرة نطاق أأوسع. عالو 
 "املراجعة" من عدهما، ويف كيفية هذه املتابعة.

، مل يظهر أأي أأثر ملموس ملا قدمته الولايت 10ورمغ أأن أأمور المتويل تدخل يف نطاق اختصاص جلنة الويبو للربانمج واملزيانية
عىل متويل مؤمتر دبلومايس. فقد اعرتضت  1082وغريها من اعرتاضات يف اجامتع جلنة الويبو للربانمج واملزيانية لعام املتحدة 

دراج بند يف املزيانية من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن مراجعة اتفاق  وفود الولايت املتحدة وش ييل وأأسرتاليا عىل اإ
ل، ولكن مل تَمنع فأأسفرت هذه الاعرتاضات عن حذف اإ  11لش بونة. دة اليت سوف تُموَّ ىل املؤمترات ادلبلوماس ية املُحدَّ شارة اإ

ت الأطراُف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة احلايل بأأن قرار  المتويل عُنا ابلفعل. وخالل اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية، احتجَّ
الويبو للربانمج واملزيانية. وهذا املوقف يعين مضنًا أأن  مجعية لش بونة عقد مؤمتر دبلومايس ل ميكن اس تئناف مناقش ته يف جلنة

ت مجعيُة لش بونة املؤمتَر ادلبلوما َّامً به منذ أأن أأقرَّ . 12يسموافقة جلنة الربانمج واملزيانية عىل متويل مؤمتر دبلومايس اكن أأمرًا ُمسل
، وليس نفقات ختّص مشرتكةأأجل حتقيق مصاحل بيد أأنه يتضح من اتفاقية الويبو أأن ولية املنظمة تقترص عىل دفع نفقات من 

                                                
7

. وسوف تكون هذه يه الثنائية الثالثة عىل التوايل اليت ميّر فهيا الاحتاد 1084/1082فرنك سويرسي للثنائية  980 000جعزًا قدره يتوقّع احتاد لش بونة  
-1081؛ ويف الثنائية 912 000اإىل  1088-1080؛ مث قفز يف الثنائية 1080-1009فرنك سويرسي يف الثنائية  8 000بعجز كهذا. وقد اكن العجز يف بدايته 

فرنك سويرسي. ونالحظ أأنه يف املايض، عندما  1 288 000. ويف فرتة الأعوام الامثنية املقبةل، سيبلغ العجز 512 000ُذِكر أأن العجز يف املزيانية بلغ  1082
ذت ترتيبات من أأجل أأن يقرتض احتاد لهاي أأمواًل من احتاد مدريد. ولكن مل حيدث ذ ِ كل لحتاد لش بونة، رباّم لأن توقَّع احتاد لهاي حدوث جعز، اختخ

 " من اتفاق لش بونة احلايل تشرتط عىل أأعضاء الاحتاد تعويَض أأي جعز، وهو ما مل حيدث.2("2)88 املادة
8

 عن طريقمن الصعب أأن نتصور كيف ميكن توفري مصدر ادلخل املس متر الالزم ليك يظل النظام عىل املدى البعيد مكتفيًا ذاتيًا من الناحية املالية  
، من الصعب تقايض رسوم تسجيل الطلبات ادلولية ملرة واحدة، مع عدم وجود رسوم مطلوبة للمحافظة عىل التسجيالت ادلامئة أأو جتديدها. وعالوة عىل ذكل

لغاء  ىل دمع مايل من أأنظمة أأن نتصور كيف ميكن للنظام أأن يصبح جذااًب لعدد اكٍف من الأطراف املتعاقدة اجلديدة املرتقبة من أأجل زايدة الإيرادات واإ احلاجة اإ
أأن يُطلب من الأمانة أأن  الويبو الأخرى، وذكل بسبب الالزتامات املُرِهقة الواردة يف لّكٍ من اتفاق لش بونة والصيغة احلالية ملرشوع النص "املُراَجع". وينبغي

م املعلومات الالزمة لإثبات حصة هذه الادعاءات.  تُقّدِ
9

ع مرشوع النص اخلاص هبذا  نُوِقش يف ادلورة الثامنة  ىل منح الأطراف املتعاقدة حرية اختيار تقايض رسوم تعيني فردية، وسوف يُوزَّ اقرتاٌح يدعو اإ
من أأجل ضامن  الاقرتاح يف الاجامتع القادم للفريق العامل. ومع ذكل مل يكن هناك أأي تأأييد ملناقشة فرض رسوم جتديد التسجيل ومتطلبات احملافظة عليه

خبصوص  http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jspبث الويبو الش بيك عىل املوقع الإلكرتوين التايل  انظرمة املالية. الاس تدا
LI/WG/DEV/8 ،8:42.00 ، اجللسة الصباحية، توجد خامتة الرئيس يف التوقيت1082ديسمرب  2، الثالاثء. 

10
ىل أأن الآاثر املالية املتعلقة ابختيار الصك )مراجعة أأو معاهدة جديدة( سوف تتكفل هبا يف هناية املطاف جلنُة ا  لويبو للربانمج أأشارت أأمانة الويبو اإ

ت الأمانُة أأن هذه املسائل سوف تكون جزءًا من واملزيانية. "وفامي خيص النوع الثاين من املسائل املالية املتعلقة بعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام صك جديد، أأوحض
اليت ميكن الاطالع علهيا ابس تخدام الرابط التايل:  .LI/WG/DEV/5/7 prov، وثيقة الويبو 41برانمج ومزيانية الويبو." مرشوع التقرير، الفقرة 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/li_wg_dev_5/li_wg_dev_5_7_prov_2.pdf.  ولكن يبدو أأن نفوذ جلنة الربانمج
 واملزيانية عىل املؤمتر ادلبلومايس حمدوٌد اإىل أأبعد مدى.

11
لالطالع عىل مناقشة اقرتاح وفد الولايت املتحدة  .WO/PCB/21/22 prov، وثيقة الويبو 208اإىل  412مرشوع التقرير، الفقرات من  انظر 

صة للش بونة من وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  ، متوفر عىل املوقع التايل: 1082-1084ادلاعي اإىل حذف الأموال املُخصَّ
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_21/wo_pbc_21_22-main1.pdf 

12
 املرجع السابق نفسه. 

http://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/li_wg_dev_5/li_wg_dev_5_7_prov_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/li_wg_dev_5/li_wg_dev_5_7_prov_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_21/wo_pbc_21_22-main1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_21/wo_pbc_21_22-main1.pdf
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ذا اكن جيب اس تخدام مزيانية املنظمة من أأجل مؤمتر دبلومايس بشأأن اتفاق لش بونة، فال ميكن 13احتادًا ُمعيَّناً  . ومن مثَّ، اإ
ذا اكن الأساس القانوين للمتويل هو أأن املؤمت ر ادلبلومايس املُقرَتح اعتبار ذكل املؤمتر أأمرًا هُيّم احتاد لش بونة اخلاص وحده. واإ

ن الولايت املتحدة ل تس تطيع أأن تفهم كيف ميكن لقرار عقد هذا املؤمتر اذلي اختذه احتاد   واحدأأمٌر ذو مصلحة مشرتكة، فاإ
ن هيئات الويبو املناس بة اليت تض مشرتكةحمدود العضوية أأن يُميل عىل بقية املنظمة أأن تُنِفق أأمواًل  م عىل هذه املبادرة. بل اإ

ذا اكن ينبغي عقد ومتويل هذا املؤمتر  .14ادلول الأعضاء بوجه عام جيب أأن تتخذ القرار الصحيح بشأأن ما اإ

وما قامت به مجعية لش بونة من معٍل مل خيضع بعُد للمراجعة اجلادة من جانب الرشحية الأكرب من أأعضاء الويبو. بيد أأن الأمانة 
َّقت الأمانُة نفسها قد ذكرت أأن اللجنة لها دور جيب أأن  تقوم به؛ لأن مسائل البياانت اجلغرافية من اختصاص اللجنة، فعل

عىل ذكل يف تقرير صدر مؤخرًا قائةًل: "كام ميكن النظر أأيضًا يف الأس ئةل املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية يف جلنة العالمات، حيث 
ة. وفامي يتعلق بتناول هذه املسائل يف هذا املنتدى، فالأمر يتوفر دلهيا بنٌد يف جدول الأعامل يتعلق مبوضوع البياانت اجلغرافي

ن ادلول 15مرتوك لقرار ادلول الأعضاء دراج البياانت اجلغرافية، فاإ ذا اكن القصد من نظام لش بونة املُقرتح هو اإ ." وذلكل اإ
ناجت يك تقرر أأنسب الس بل للميض الأعضاء يف اللجنة ينبغي أأن تُراِجع الإجراءات اليت قام هبا احتاد لش بونة وتُراِجع النص ال 

نشاء نظام تسجيل دويل للبياانت اجلغرافية يف الويبو. ىل اإ  قدمًا فامي يتعلق ابجلهود الرامية اإ

 مربر لعمل اللجنة بشأأن البياانت اجلغرافية

ل أأن القوامئ التجارية انترشت املفاوضات الثنائية يف الس نوات الأخرية مما اس تلزم وجود قوامئ جتارية ابلبياانت اجلغرافية. اإ 
ب التوفيق عىل حنو مناسب بني مصاحل الس ياسات املتنافسة بني أأحصاب البياانت اجلغرافية  للمؤرشات اجلغرافية تُصّعِ

جياد أأنظمة ل يردعها رادع ول ميكن التنبؤ هبا  ىل اإ وأأحصاب العالمات التجارية ومس تخديم املصطلحات العامة، وقد أأدَّت اإ
وق املكتس بة، وأأنظمة التعايش، وأأنظمة الإهناء التدرجيي. ويزداد مشهد البياانت اجلغرافية تعقخدًا ابلنس بة من أأنظمة احلق

لهيا.  للُماّلك يف القطاع اخلاص، والتجار، واحلكومات. وهذا جزٌء من املناقشة اليت ينبغي للجنة أأن تتطّرق اإ

ر قالبًا مناس بًا للقواعد ادلولية للبياانت ويزمع أأنصار توس يع نطاق نظام لش بونة ليشمل البياانت اجل غرافية أأن نظام لش بونة يُوفِّ
ىل هذا الاس تنتاج، جيب  اجلغرافية، يف حني أأنه ل ميكن، من الناحية النظرية، التسلمي بصحة هذا الافرتاض. فقبل الوصول اإ

ليه. ولكن ذكل مل حيدث ، وتؤكد الولايت املتحدة أأن اللجنة يه الهيئة أأن تُقمّيِ هذه املنظمُة جدارة الافرتاض اذلي تستند اإ
املعنية ذات الولية املناس بة لس تضافة تكل املناقشة. وفامي عدا ذكل، من وهجة نظر هذا الوفد، يبدو يف املقام الأول أأن 

لأخرى اليت مسعى احتاد لش بونة الأخري يفرتض ويمتسك بصحة منوذج واحد يتعارض يف عدة نواحٍ حامسة مع أأوجه الامنذج ا
يتبناها كثرٌي من أأعضاء الويبو. وهذا يثري القلق الشديد؛ لأن اتفاق لش بونة اجلديد هذا سوف يلزم متويهل من هؤلء الأعضاء 

ليه أأو ل يرغبون يف ذكل. وتعديل اتفاق لش بونة ليك يشمل البياانت اجلغرافية  يف الويبو اذلين ل يس تطيعون الانضامم اإ
ياانت اجلغرافية تعقخدًا وصعوبة، ويتسبب يف وضع مزيد من العوائق التجارية أأمام الرشاكت احمللية سوف يُزيد مشهد الب 

 والأجنبية عىل حد سواء.
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نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية، املادة  انظر   ومزيانية  بني الاحتادات النفقات املشرتكة( )"للمنظمة مزيانيتان منفصلتان: مزيانية 8)88اتفاقية اإ
كيد"( )النفقات اليت هتم عدة احتادات()أأ( )"تشمل مزيانية النفقات املشرتكة بني الاحتادات بنود 1)88املؤمتر"(، واملادة   (.البنط املائل مضاف للتأأ

14
)ب( 88فسه، وذكل مبا يتفق مع املادة البديل لأن يكون المتويل من ِقبل املنظمة بوجه عام هو، ابلطبع، أأن يقوم احتاد لش بونة اخلاص بمتويل املؤمتر بن  

يرادات الاحتاد ومرصوفاته ... "( واملادة  ( )"جيوز مراجعة هذا التفاق عن طريق مؤمترات يعقدها 1)82من اتفاق لش بونة )"تشمل مزيانية الاحتاد اخلاص اإ
 مندوبو البدلان الأعضاء يف الاحتاد اخلاص.

15
 .498يف الفقرة  .WO/PCB/21/22 provمرشوع التقرير، وثيقة الويبو  
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ونرى بدًل من ذكل أأن ختوض أأعضاء الويبو اجملمتعة يف س ياق هذه اللجنة يف تقيمي شفاف وشامل لهذا املوضوع. وقد يشمل 
دريد أأو وثيقة جنيف لتفاق لهاي وفهيام منوذجان مفيدان ليس تدعي فهيام النظام تنس يقًا ذكل التقيمي اس تعراض بروتوكول م

آلية متكن ماليك س ندات امللكية الفكرية من طلب احلقوق الوطنية واحلفاظ  جوهراي للقوانني أأو الأنظمة القانونية بل جمرد أ
 علهيا بسهوةل.

 [هناية املرفق والوثيقة]


