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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :سبمترب 2016

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السادسة واخلمسون

جنيف ،من  3اإىل  11أأكتوبر 2016

اخلطة االسرتاتيجية متوسطة األجل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
للفرتة 2021-2016

إاضافة
طلبت جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا اخلامسة والعرشين (من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب  )2016أأن تُرفَق بوثيقة
التعليقات اليت أأدلت هبا أأو قدمهتا ُ
ُ
ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابخلطة الاسرتاتيجية
اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل
متوسطة ا ألجل للفرتة  .2021-2016ووفقا لهذا القرار ،ترد يف هذه الوثيقة ال ُ
تعليقات املذكورة اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء.
[تيل ذكل تعليقات ادلول ا ألعضاء]
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تعليقات ادلول ا ألعضاء عىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة 2021-2016
قدمت أأو أأدلت ادلول ا ألعضاء التالية بتعليقات عىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  2021-2016خالل ادلورة
اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية:
أأسرتاليا
الربازيل
كندا
الصني
فرنسا
اليوانن – ابمس اجملموعة ابء
هنغاراي
اإيران (مجهورية – الإسالمية)
الياابن
لتفيا – ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق
ابكس تان
الربتغال
الاحتاد الرويس
سويرسا
الولايت املتحدة ا ألمريكية
وترد التعليقات ابلرتتب ايذ قُدمت به .وسوف يرد السجل الاكمل ملناقاات جلنة الربانمج واملزيانية يف تقرير ادلورة
اخلامسة والعرشين (الوثيقة .)WO/PBC/25/22
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لتفيا
املدير العام عىل عرضه للخطة الاسرتاتيجية متوسطة
حتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر َ
ا ألجل ،وشكر ا ألمان َة عىل اإعداد الواثئق ذات الصةل .وقال اإن اجملموعة تؤيد الرؤية امل ُ ْج َمةل يف اخلطة الاسرتاتيجية .وذكر أأن
اجملموعة تقر بأأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل تُراعي الببئة املالية غري املس تقرة عىل الصعيد العاملي ،و ُحتدد يف الوقت
نفسه حتدايت معينة للك هدف اسرتاتيجي .وقال اإن اجملموعة ترى أأن الوثيقة تتبع هنجا حكامي باأأن موارد املنظمة املالية ،مع
احلفاظ عىل مرونهتا .وذكر أأن اجملموعة ترح إابدرا أأهداف ا أل م املتحدة للتمنية املس تدامة يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة
ا ألجل ،و أأشار اإىل أأن اجملموعة تتطلع اإىل رؤية مسامهة املنظمة يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .و أأضاف أأن اجملموعة تؤيد،
الهنج املقرتح للثنائيات الثالث القادمة ،وتعتقد أأن هذه اخلطة س تكون دليال مفيدا من أأجل إاعداد وثيقة
بوجه عامَ ،
الربانمج واملزيانية.

اليوانن
حتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ،ورح ابخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل اليت أأعدهتا ا ألمانة ،وابملقدمة اليت أأدىل
هبا املدير العام .وقال اإن اجملموعة ابء ترى أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  2021-2016الواردة يف
الوثيقة  ،WO/PBC/25/18وإان اكنت وثيقة غري ُملزمة قانوان ،تُقدم أأفاكرا للتوجيه الاسرتاتيجي رفيع املس توى من أأجل
اإعداد واثئق الربانمج واملزيانية للثنائيات الثالث املتوالية اليت تاملها اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل .وذكر أأن اجملموعة
ابء حتيط علم بأأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل قد بد أأت يف مرحةل ملفوفة ابلتحدايت اليت تواجه اجملمتع متعدد
ا ألطراف ،فال يزال الاقتصاد العاملي دون املس توى يف أأدائه ،والتعايف ايذ طال انتظاره من ا ألزمة املالية العاملية بطيء
التحقق .و أأضاف أأن اجملموعة ابء تقر أأيضا بأأنه ل بد ،يف هذا الس ياق ،من تنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل
للفرتة  2021-2016مع الرتكزي عىل احلذر املايل املتواصل واملرونة يف الاس تجابة للتغريات يف ا ألوضاع والرتكزي الواقعي عىل
ما ميكن للمنظمة أأن حتققه لتضيف قمية اإىل اإطار امللكية الفكرية متعدد ا ألطراف .ويف هذا الصدد ،قال اإن اجملموعة ابء تقر
ابلتوهجات والاسرتاتيجيات الرئبس ية اليت وردت يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ،ابلنس بة للك هدف من
ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة .و أأشار الوفد اإىل أأن الاواغل اخلاصة اليت تساور بعض ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة
ابء باأأن الوثيقة سوف يعرضها لك وفد عىل حدة بطريقة حتليلية.

الاحتاد الرويس
ر أأى وفد الاحتاد الرويس أأن الوثيقة اخلاصة خبطة الويبو الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  2021-2016تبعث عىل
الاهامتم الكبري ،و أأعرب عن امتنانه للمدير العام عىل هذه الوثيقة .ور أأى الوفد أأن الوثيقة ُحتدد الااجاهات ا ألساس ية
ألناطة الويبو يف فرتة الس نوات امخلس التالية ،و أأنه يتضح من الوثيقة أأن العمل ايذ جير الاضطالع به باأأن حتقيق
أأهداف الويبو الاسرتاتيجية سوف يس متر خالل الس نوات امخلس التالية .وقال اإن الوثيقة تؤكد أأيضا أأن اهامتما خاصا سوف
يُوىل للتاجيع عىل الابتاكر ،عند املساعدة عىل حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة ،وهو ما يعتقد الوفد أأنه أأمر إاجيايب جدا.
و أأعرب الوفد أأيضا عن أأمهل يف أأن يكون هناك مزيد من الواثئق التفصيلية اليت تسلط مزيدا من الضوء عىل العالقة بني
الابتاكر واخلطة الاسرتاتيجية .وقال الوفد اإنه يعتقد أأن مهنجية الوثيقة مفيدة جدا أأيضا ،ألهنا تصف للمرة ا ألوىل الوضع
احلايل فامي خيص ا ألهداف الاسرتاتيجية احملددة ،وتسلط الضوء عىل النتاجئ اليت حتققت ابلفعل ،وتاري اإىل املواضع اليت
توجد فهيا ماالكت واملواضع اليت ينبغي أأن يُركز علهيا العمل والاهامتم .وذكر الوفد أأن الوثيقة تُقدم أأيضا حملة عن النتاجئ
املرتقبة لهذا العمل .ففامي خيص الهدف الاسرتاتيجي ا ألول ،عىل سبيل املثال – وهو تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري
ادلولية باأأن امللكية الفكرية – ر أأى الوفد أأن ا ألناطة سوف تس متر يف جذب مااركني جدد يف املعاهدات ادلولية اليت
تديرها الويبو ،و أأن العمل سوف يس متر وسوف يس تفيد مما أأجنزته ش ىت اللجان ابلفعل .ومىض الوفد يقول اإن املنظمة سوف
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حتاول حتسني النتاجئ بني املنظمة وادلول ا ألعضاء يف جمالت ا ألناطة اليت مل ت َُدر بعدُ عىل جدول ا ألعمل .ولحظ الوفد
أأن الوضع احلايل فامي خيص الواثئق ادلولية ،ل س امي املعاهدات ادلوليةُ ،يرز تقدما ،اإل أأنه تقدم بطيء نوعا ما ،مما يعين أأن
ادلول ا ألعضاء ل تمتكن دامئا من التوصل إاىل حلول مفيدة مجليع ا ألطراف .و أأوحض الوفد أأنه يلزم ،يف بعض ا ألحيان،
الاضطالع بعمل مواز وإاضايف يف بعض اللجان باأأن الواثئق ذات الطابع العميل الأكرب ،وباأأن بعض املسائل .و أأشار
الوفد ،عىل سبيل املثال ،اإىل التوصيات واملبادئ التوجهيية العملية وما اإىل ذكل ،ألن هذه الواثئق ميكن توجهيها اإىل
وصف مبزيد من التفصيل النااط
مجموعات املااركني املهمتني بالك فرد  .ور أأى الوفد أأيضا أأنه س يكون من املفيد أأن يُ َ
ايذ سوف يُنفذ وا ألدوات اليت ميكن اس تخداهما أأيضا .ومن ا ألمهية مباكن ،يف ر أأ الوفد ،أأن تُتخذ خطوات لتحقيق
الهدف الاسرتاتيجي الرابع .و أأشار الوفد عىل وجه التحديد اإىل تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها ،وهو
ما يعين تطوير املنصات واخلدمات وقواعد البياانت وغريها من ا ألمور اليت من شأأهنا أأن تساعد عىل حتقيق أأهداف الويبو
الاسرتاتيجية .و أأوحض الوفد أأن الويبو دلهيا ابلفعل بعض ا ألدوات املوجودة ،مثل أأدوات البحث يف نظام الرباءات ومعليات
اس تعراض الإيداعات ادلولية ،ور أأى أأنه ميكن حتسني هذه ا ألدوات أأكرث من ذكل عن طريق تقدمي اخلرباء ملساهمت
اإضافية .وقال الوفد إان اإعداد أأنظمة جديدة وتاغيلها هلم نفس القدر من ا ألمهية ألنه ل بد من جعل ا ألنظمة أأسهل يف
الاس تعمل ،وإاذا اكنت كذكل ،ميكن للمنظمة أأن توسع نطاق نفاذ ادلول اإىل هذه ا ألنظمة وانتفاعها هبا .ور أأى الوفد أأن لهذا
ا ألمر أأمهية كبرية للبدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ألنه ميكن أأن يكون لها تأأثري اإجيايب للغاية ابلنس بة
هلم ،بل وابلنس بة للمنظمة أأيضا .و أأشار الوفد إاىل أأن زايدة الانتفاع الفعال هبذه ا ألدوات من شأأنه أأن يساعد لك من ادلول
ا ألعضاء واملنظمة ،ماريا اإىل برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة باأأن الرباءات ( )ASPIوغريه ،و أأن النفاذ اإىل
ا ألدوات ميكن توفريه من خالل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف تناول بعض هذه اجلوان
بتفصيل أأكرب يف الواثئق املقبةل ،اليت سوف تُعد باأأن وضع اخلطة الاسرتاتيجية .ور أأى الوفد أأن من املهم حتسني أأناطة
املنظمة و أأعملها وزايدة فعاليهتا ،حتقيقا ملصلحة املنظمة وملصلحة ادلول ا ألعضاء فهيا.

الصني
أأثىن وفد الصني ثناء كبريا عىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  .2021-2016و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تراعي
هذه اخلطة اخلربات املكتس بة من تنفيذ اخلطة السابقة ،و أأن ي ُسرتشد هبا عىل حنو فعال يف اإعداد واثئق الربانمج واملزيانية
للثنائيات الثالث التالية .وفامي يتعلق ابخلطة نفسها ،أأعربت الصني عن أأملها يف أأن تعزز الويبو معلها ،يف املرحةل التالية ،يف
تاجيع ادلول ا ألعضاء عىل التصديق عىل معاهدة بيجني وغريها من الصكوك ادلولية اجلديدة أأو الانضمم اإلهيا ،وتعزيز
أأناطة وضع القواعد واملعايري يف جمالت مثل املوارد الوراثية ،وتعزيز مس توى اخلدمة املزتايد لنظام معاهدة التعاون باأأن
الرباءات ونظام امللكية الفكرية بوجه عام ،وزايدة التنس يق من أأجل تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية،
وتوس يع ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،وزايدة مس توى خدماهتا .وعالوة عىل ذكل ،لحظ الوفد أأن اخلطة
الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل تؤكد عىل أأن الويبو سوف تضمن تقدمي مسامهة فعاةل يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة ،يف
اإطار وليهتا .واتفق الوفد مع هذا الر أأ مقرا ابملسؤولية والواج الذلين يقعان عىل عاتق الويبو وجممتع امللكية الفكرية ادلويل
للمسامهة يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .واتفق الوفد مع وهجة نظر الويبو اليت مفادها أأن الهدف الاسرتاتيجي التاسع
ميثل أأولوية .ويف الوقت نفسه ،قال الوفد اإنه يود أأن يُوحض أأن امللكية الفكرية ميكن أأيضا أأن تؤد دورا همم يف حتقيق
ا ألهداف الاسرتاتيجية ا ألخرى ،مثل الهدف الاسرتاتيجي الثاين عرش.

ابكس تان
شكر وفدُ ابكس تان املدير العام عىل مالحظاته ،وشكر ا ألمان َة عىل الوثيقة ذات الصةل .ونظرا ألمهية الوثيقة اليت قدمت
خريطة الطريق الاسرتاتيجية للمنظمة ،قال الوفد اإنه يعتقد أأهنا حتتا اإىل مزيد من املداوةل والتفكري .وذكر الوفد يف تعليقاته
ا ألولية أأنه يعتقد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ليك تظل مناس بة ،من الرضور أأن تكون متسقة مع الاحتياجات
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الوطنية وا إلقلميية و أأن يس متر العمل حنو حتقيق نظام ملكية فكرية عاملي متوازن ،كم هو مبني يف الهدف الاسرتاتيجي ا ألول.
ومع ذكل ،لحظ الوفد أأنه ل توجد تفاصيل يف الوثيقة عن كيفية حتقيق هذا الهدف ،مبا يف ذكل أأ اإشارة اإىل أأوجه املرونة،
ويه تفاصيل ل غىن عهنا لتحقيق التوازن .وابملثل ،ر أأى الوفد أأن نتاجئ التقيمي اخلاريج لتوصيات جدول أأعمل التمنية
س تكون مفيدة يف توجيه اخلطة .وقال الوفد إان من اجملالت املهمة ا ألخرى ،يف الهدف الاسرتاتيجي الثالث ،امللكية الفكرية
ودورها يف تاجيع الابتاكر وانتفاع الرشاكت ابمللكية الفكرية انتفاعا فعال .و أأعرب الوفد عن رغبته يف طل تفاصيل عن
التدابري احملددة امل ُقررة يف اخلطة لهذا الغرض .ور أأى الوفد أأيضا رضورة تلبية هذه احلاجة ،املنترشة حاليا ،من قبل قطاع
حمدد يف املنظمة ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يرى ذكل مذكورا يف اخلطة .ويف هذا الصدد ،قال الوفد اإنه يعتقد أأن نظام أأمتتة
امللكية الفكرية ( )IPASأأداة مفيدة ،وجشع عىل الاس تعانة خبربات وطنية يف جمال امللكية الفكرية ،حيامث ُوجدت ،للتغل
عىل أأوجه القصور .وفامي خيص الهدف الاسرتاتيجي الرابع ،أأيد الوفدُ التوس َع يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وربطها
خبدمات امللكية الفكرية ا ألخرى لزتداد اتساعا ومشول من أأجل تأأدية خدمات امللكية الفكرية املتعلقة ابلبتاكر .وهنا مرة
أأخرى ،ر أأى الوفد رضورة وجود حلقة وصل ُمكرسة ومرتابطة يف املنظمة بني خدمات امللكية الفكرية والابتاكر الذلين ل
تربطهم أأ صةل يف الوقت احلايل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن مهنجية مؤرش الابتاكر العاملي تنبغي مراجعهتا ابس مترار؛
فتحسني مجع البياانت احلديثة من اجلوان احملددة اليت يرى الوفد أأهنا تتطل عالجا رسيعا ،جفمع البياانت يف الوقت احلايل
يتسم ابلضعف ويلزم تعزيزه .وقال الوفد إان هذا أأمر رضور لضمن دقة مؤرش الابتاكر العاملي ومصداقيته .وفامي خيص
الهدف الاسرتاتيجي السابع ،أأعرب الوفد عن ثقته يف أأن املنظمة سوف تضمن التعرف عىل تضارب املصاحل عند الاخنراط
يف رشااكت بني القطاعني العام واخلاص .وابملثل ،أأعرب الوفد عن تقديره لتقدمي مسامهة تقنية واقعية اإىل واكلت ا أل م
املتحدة ا ألخرى .ومع ذكلُ ،أثري تضارب املصاحل يف هذا الصدد ،كم هو احلال مع الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول
عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل أل م املتحدة ،وهو ما ينبغي اجنبه يف املس تقبل .ور أأى الوفد أأيضا أأن اخلطة تفتقر إاىل
معلومات عن كيفية توافق ش بكة املاكت اخلارجية املقرتحة مع الإطار التنظميي ا ألوسع ،ل س امي يف ظل اإدراك أأن ش بكة
املاكت اخلارجية تدل عىل ازدايد الالمركزية يف معل املنظمة .وقال الوفد اإنه سوف يطل مزيدا من التفاصيل عن هذا
ا ألمر .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اخلطة تتطل مزيدا من املداوةل ،وطل من ا ألمانة أأن تطلعهم عىل التغيريات اليت
ُاقرتح اإدخالها عىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  2015-2010مقارنة ابخلطة الاسرتاتيجية اجلديدة متوسطة
ا ألجل للفرتة .2021-2016

الربازيل
انضم وفد الربازيل اإىل الوفود ا ألخرى يف توجيه الاكر اإىل املدير العام عىل مالحظاته وإاىل ا ألمانة عىل اإعداد اخلطة
الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل .وقال الوفد إان اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل وثيقة مفيدة من أأجل متابعة أأناطة الويبو
الكثرية .ورمغ اإقرار الوفد بأأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل تُعترب ممارسة للتقيمي ايذايت وإاطارا من إاعداد ا ألمانة ،فاإن
ر أأ الوفد الثابت هو أأن التوجيه من قبل ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن يُراعى مراعاة اتمة يف أأ معلية مفتوحة وشفافة .و أأعرب
الوفد أأيضا عن اعتقاده أأن الوثيقة ينبغي أأن تقدم مزيدا من املعلومات عن لك هدف من ا ألهداف الاسرتاتيجية يك تمتكن
ادلول ا ألعضاء من متابعة تنفيذها ،وقال اإنه يدرك أأن الاسرتاتيجيات احملددة يف اإطار لك هدف اسرتاتيجي ميكن أأن تكون
أأكرث تفصيال .وذكر الوفد أأن الوثيقة ل تقدم الصةل اليت تربط بني توصيات جدول أأعمل التمنية و أأهداف الويبو الاسرتاتيجية،
و أأنه ينبغي تعديلها لتامل هذه املعلومات ،عىل غرار ما حدث يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة .2015-2010
ومىض الوفد يُعلق عىل أأهداف اسرتاتيجية ُمحددة .ففامي خيص الهدف الاسرتاتيجي ا ألول ،ر أأى الوفد أأن تنفيذ معاهدة
مراكش يُعترب من القضااي الرئبس ية ،فقد شهدت الفرتة اليت مشلهتا اخلطة الاسرتاتيجية ا ألخرية متوسطة ا ألجل اإبرام معاهدة
مراكش .ور أأى الوفد أأنه اإجناز كبري للمنظمة ،وتعبري عن أأن أأ نظام ملكية فكرية متوازن جي أأن يا متل عىل أأبعاد التمنية
الإنسانية والاجامتعية .ويف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  ،2021-2016ر أأى الوفد رضورة ضمن وجود موارد
مالية وبرشية اكفية ملساعدة ادلول ا ألعضاء ،ل س امي البدلان النامية ،عىل تنفيذ املعاهدة .ومع ذكل قال الوفد إان الوثيقة ل
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تاري اإل اإىل املساعدة التقنية والقانونية يف معلية التصديق ،ولبس فامي يتعلق ابلتنفيذ ،و أأعرب الوفد عن ر أأ مفاده أأن من
املناس أأن تُعدل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ليك تنص بوضوح عىل أأن ا ألعضاء ايذين يقررون التصديق عىل
املعاهدة سوف يكون ابإماكهنم تلقي دمع من الويبو من أأجل الرشوع يف تنفيذها عىل الصعيد الوطين .وفامي يتعلق ابلهدف
الاسرتاتيجي الثالث ،قال الوفد اإن الربازيل حريصة عىل مواصةل تنفيذ جدول أأعمل التمنية ،ايذ ر أأى أأنه ينبغي أأل يؤد
اإىل تقدمي مساعدة تقنية حفس  ،بل ينبغي أأيضا – ورمبا يكون ذكل أأمه – أأن يؤد اإىل اس مترار الويبو يف تقدمي املساعدة
التقنية بطريقة اكفية ومتوازنة و ُمصممة خصيصا .وقال الوفد إان الويبو جي أأن تُدمج يف أأناطهتا الإلزام ابلتمنية .ولحظ
الوفد أأن هذا لبس معال شامال .ورمغ أأن من املؤرشات املبرشة ابخلري أأن جدول أأعمل التمنية قد ُ
اعرتف به و أأن املرشوعات
اليت ن ُفذت يف هذه الفرتة قد أأسفرت عن نتاجئ مناس بة ،ل تزال توجد أأوجه قصور كثرية يف التعممي الفعال جلدول أأعمل
التمنية .و أأوحض الوفد أأن الوثيقة اخلاصة ابلس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعمل التمنية ،ويه قيد املناقاة يف
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،رمبا تُقدم مزيدا من التوجهيات يف هذا الاأأن .وفامي يتعلق بتطوير البنية التحتية
للملكية الفكرية (الهدف الاسرتاتيجي الرابع) ،أأيد الوفد وهجة النظر اليت ُأعرب عهنا يف اجللسة العامة ومفادها أأن تطوير
البنية التحتية للملكية الفكرية أأمر مفيد للبدلان النامية ،خاصة يف حاةل تطوير قواعد بياانت و أأنظمة مثل نظام أأمتتة امللكية
الفكرية .وفامي يتعلق ابلهدفني الاسرتاتيجيني الثالث والسابع ،اقرتح الوفد تقدمي مزيد من املعلومات عن أأهداف التمنية
املس تدامة ،ل س امي معلومات عن كيفية معل الويبو يف سبيل حتقيقها .وذكر الوفد أأن هناك مناقاات جارية يف اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية خبصوص أأهداف التمنية املس تدامة ،ولكنه اختلف يف الر أأ مع العبارة اليت تقول اإن هدف التمنية
املس تدامة التاسع هو ا ألنس للويبو .وقال الوفد إان جعل مااركة الويبو مقصورة عىل هدف التمنية املس تدامة التاسع من
شأأنه أأن يتعارض مع الصيغة املتفق علهيا خلطة  2030اليت تنص عىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة ،مث اقتبس الوفد ما ييل:
"متاكمةل وغري قابةل للتجزئة" .ويذكل يعتقد الوفد أأن الويبو ،خالل الفرتة املقبةل للخطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ،ينبغي
أأن تُدخل مجيع أأهداف التمنية املس تدامة يف معلها و أأن تؤد دورا بناء يف تنفيذها .وفامي يتعلق مبعاهدة التعاون باأأن
الرباءات ،ذكر الوفدُ ابقرتاحه ادلاعي اإىل ختفيض الرسوم جلامعات البدلان النامية .وقال اإن هذه املسأأةل تتعلق ابلهدف
الاسرتاتيجي ا ألول والثاين والثالث .و أأضاف أأن الاقرتاح س تكون تلكفته قليةل للغاية ،يف حني أأنه نتاجئه س تكون ملموسة
وطويةل ا ألجل .ور أأى الوفد أأن صايف الفائض املايل للويبو البالغ  33مليون فرنك سويرس يف عام  2015وحده يُظهر
بوضوح أأن هناك جمال لتقدمي هذه التخفيض يف الرسوم لتكل املؤسسات اليت تنمتي اإىل البدلان النامية .وقال اإنه يستند اإىل
قاعدة اقتصادية قياس ية صلبة ،وتوقع الوفد أأن تتوصل ادلورة املقبةل للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون باأأن الرباءات اإىل
اتفاق باأأن هذه املسأأةل املهمة .و أأضاف أأنه جي اإدرا هذه املسأأةل يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ،مع مراعاة ادلمع
امل ُقدم من بدلان كثرية.

كندا
شكر وفدُ كندا ا ألمان َة عىل اإعداد هذه اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ،وقل اإنه يعتقد أأهنا بوجه عام تُقدم اإطارا واقعيا
وسلامي لعمل املنظمة .واكن دلى الوفد اقرتاح واحد ،وهو أأن ا ألمانة ميكن ،يف اخلطط الاسرتاتيجية املس تقبلية متوسطة
ا ألجل ،أأن تراعي عىل حنو أأكرث رصاحة ،و /أأو أأن تعكس عىل حنو أأكرث مهنجية ،أأو أأن تدمج بالك أخر ،ش ىت التوصيات
الصادرة عن همام املراجعة ادلاخلية/اخلارجية واخلاصة اب أل م املتحدة يف التوجهيات والاسرتاتيجيات ،ل س امي حيامن تكون تكل
التوصيات ذات طبيعة أأفقية ،وذكل للتاجيع عىل تلقيح توصيات املراجعة يف لك قطاعات املنظمة عىل مس توى
اسرتاتيجي .وذكر الوفدُ ابهامتم كبري بعض الاسرتاتيجيات اجلديدة أأو ا ألحدث املببنة يف اإطار الهدفني الاسرتاتيجيني الثاين
والرابع فامي يتعلق ابلتساق واجربة املس تخدم يف أأنظمة التسجيل ،و أأعترب الوفدُ تكل الاسرتاتيجيات اإجيابية ملس تخديم أأنظمة
التسجيل اخلاصة ابلويبو .ومع ذكل ،تساءل الوفد عن اخلطط الواردة يف اإطار الهدف الاسرتاتيجي الثالث اليت تأأمل يف
اإنااء أأاكدمييات تدريبية معنية ابمللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء ،واس تفرس عن الالك ايذ سوف تتخذه هذه
الأاكدمييات عىل وجه التحديد .وباأأن هذه النقطة ،ذكر الوفدُ ابلنتاجئ اليت توصلت اإلهيا شعبة الرقابة ادلاخلية يف الونة
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ا ألخرية فامي يتعلق بأأوجه التداخل القامئ بني الربانجمني  11و ،30ومن مث تساءل أأين س يقع هذا النوع من الأاكدمييات .مث
انهتز الوفدُ الفرصة لتأأييد برانمج "ويبو غرين" وبرانمج "ويبو ريسورتش" ،الذلين ورد ذكرهم مرة أأخرى يف الوثيقة،
ورح بتجديد ا ألمانة للزتاهما بتعزيز حتسبناهتم املتواصةل من خالل مااركة أأوسع .ولحظ الوفد أأيضا أأن هناك اإشارة ،يف
الصفحة  27من النسخة الإنلكزيية للوثيقة ،اإىل "ما يصل اإىل ثالثة ماكت جديدة" من ماكت الويبو اخلارجية ،يف حني أأن
قرار امجلعية العامة باأأن هذه املسأأةل ياري اإىل ماكت خارجية "ل تزيد عىل ثالثة".

الولايت املتحدة ا ألمريكية
(بيان مكتوب)
"رحبت الولايت املتحدة يف عام  2010بوضع خطة اسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  ،2015-2010وابلعملية التااورية
اليت أأسفرت عن ا ألهداف الاسرتاتيجية .وتدرك الولايت املتحدة أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل املقرتحة للفرتة
 2021-2016تستند اإىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  ،2015-2010و أأهنا لبست ُملزمة قانوان ،و أأهنا تعكس
أأفاكر املدير العام باأأن ا ألولوايت الاسرتاتيجية .ب َ ْيدَ أأن الولايت املتحدة تعتقد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل
املقرتحة للفرتة  2021-2016ل تعكس القرارات امجلاعية ألعضاء الويبو يف جمالني هممني يتعلقان ابملؤرشات اجلغرافية .فهذه
اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة ل تُقر بأأن أأعضاء الويبو مل يتخذوا أأ قرار يقيض بأأن الويبو ينبغي أأن تدير وثيقة جنيف لتفاق
لا بونة باأأن تسميات املناأأ واملؤرشات اجلغرافية (وثيقة جنيف) 1.وإاضافة اإىل ذكل ،ل تعكس اخلط ُة الاسرتاتيجي ُة
التعلاميت اليت وهجهتا امجلعية العامة اإىل اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
َ
املقرتح ُة
اجلغرافية "دلراسة تختلف ا ألنظمة اخلاصة محمية املؤرشات اجلغرافية ،نمن وليهتا احلالية ومبا يامل لك اجلوان " .ونتيجة
يذكل ،ل تقبل الولايت املتحدة أأن تُقدم اخلط ُة الاسرتاتيجية املقرتحة توجهيا باأأن ا ألولوايت الاسرتاتيجية املناس بة اإىل
املنظمة فامي خيص حمية املؤرشات اجلغرافية .وقد أأشارت أأمانة الويبو يف مجعيات الويبو لعام  2015اإىل أأهنا لبست تختصة
ابختاذ قرار باأأن اإدارة وثيقة جنيف ألنه قرار ادلول ا ألعضاء .ومع ذكل ،تا متل اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة عىل الرتوجي
لوثيقة جنيف لتفاق لا بونة دلى ا ألطراف املتعاقدة اجلديدة احملمتةل ،وتتخذ موقفا مفاده أأن وثيقة جنيف سوف تديرها
املنظمة اإذا دخلت حزي النفاذ.
"مل تُفوض املنظمة إلدارة وثيقة جنيف:
"قدمت الولايت املتحدة يف امجلعية العامة لعام  2015وثيقة – "بعض املسائل املتعلقة إابدارة وثيقة جنيف لتفاق لا بونة:
اقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل امجلعية العامة للويبو – "WO/GA/47/3 ،تاري اإىل أأنه بناء عىل املواد ،"3"4
و ،"5")2(6و()3(6ز) من اتفاقية الويبو ،جي أأن يقرت ح املدير العام تدابري لتنفيذ وثيقة جنيف يك تنظر فهيا لكها امجلعية
العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ،ومن مث ميكن لتكل الهيئات أأن تبت يف اعامتد هذه التدابري .و أأوحضت
هذه الوثيقة أأن الاحتاد اجلديد ايذ قد يُناأأ مبوج وثيقة جنيف اجلديدة ينبغي أأل يُ َ
عترب "احتادا خاصا" تتوىل الويبو همامه
ا إلدارية مبوج املادة  "2"4من اتفاقية الويبو .فالحتاد املُناأأ مبوج وثيقة جنيف لبس احتادا خاصا اتبعا لحتاد ابريس ألنه
يوسع نطاق عضوية احتاد لا بونة لبامل ادلول غري ا ألعضاء يف احتاد ابريس ،بل حىت غري ا ألعضاء يف الويبو .وعالوة عىل
ذكل ،ميكن ل ألطراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف أأن تكون تختلفة متاما عن تكل ا ألطراف املتعاقدة يف اتفاق لا بونة نفسه ،مما
يدل أأيضا عىل أأن الاحتادين املناأأين مبوج التفاقني تختلفان .وبدل من ذكل ،ينبغي أأن يُ َنظر يف مسؤوليات املنظمة فامي
يتعلق بوثيقة جنيف طبقا للمدة  "3"4من اتفاقية الويبو اليت تارتط ،يف حاةل التفاقات اليت تُربم خار احتاد ابريس وبرن
واحتاداهتا اخلاصة ،أأن تنظر هيئات الويبو املعنية يف مسأأةل تويل همامه الإدارية مبوج املادتني  "5")2(6و()3(6ز) من
اتفاقية الويبو .ومل تتخذ املنظم ُة أأ قرار باأأن وثيقة جنيف ،بل اإن مجموعة فرعية يقل عددها عن سدس أأعضاء املنظمة
 1انظر :مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،مجموعة القرارات ،البند  :9املوافقة عىل اتفاقات (ايذ يثبت قرارا ابملوافقة عىل اتفاقات غري وثيقة جنيف لتفاق
لا بونة) عىل العنوان التايلhttp://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/assemblies/pdf/synthesis_2015.pdf :
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اعمتدت معاهدة رمغ اعرتاض العديد من أأعضاء الويبو .وقررت هذه اجملموعة القليةل نفسها أأن الاحتاد احلايل ينبغي أأن يتسع
لبامل ادلول غري ا ألعضاء يف احتاد ابريس وغري ا ألعضاء يف الويبو ،وقررت مراجعة التفاق إلضافة موضوع اإضايف دون
ُ
مجعيات الويبو
توضيح املسؤولية املالية عن متويل التفاق اجلديد .ومل تقبل املنظمة بقرارات احتاد لا بونة 2.وحيامن اعمتدت
وثيق َة الربانمج واملزيانية للثنائية  – 17/2016ويه أأول مزيانية للمنظمة بعد اعامتد وثيقة جنيف لتفاق لا بونة – مل يكن
هناك اإجمع عىل أأن الويبو سوف تدير هذا السجل ادلويل اجلديد للمؤرشات اجلغرافية .وعىل العكس من ذكل ،ذكرت
الولايت املتحدة عىل وجه التحديد يف بيان لها فور اعامتد املزيانية أأن قرارات امجلعية العامة ولك احتاد من احتادات الويبو ل
متنح املوافقة عىل وثيقة جنيف لتفاق لا بونة أأو املوافقة عىل أأ تدابري يقيض إابدارة الويبو لوثيقة جنيف 3.وحيامن تناول
املدير العام هذا الزناع خالل مجعيات العام املايض ،قال اإن املكت ادلويل لبس يف مقدوره أأن يقرر ما اإذا اكنت اإدارة وثيقة
ُ
جنيف أأمرا تلقائيا أأم جي أأن مير بعملية املوافقة املنفصةل الواردة يف اتفاقية الويبو .ولكن يبدو يف اخلطة الاسرتاتيجية
املقرتحة متوسطة ا ألجل أأن املكت ادلويل يعرض وثيقة جنيف لتفاق لا بونة للموافقة التلقائية علهيا عن طريق الالامتس
من جلنة الربانمج واملزيانية أأن تويص امجلعيات ابخلطة املقرتحة .ول توافق الولايت املتحدة عىل ا إلدارة التلقائية لتفاق أأبرمه
أأقل من سدس أأعضاء الويبو دون اإجراء نقاش أأوسع بني مجيع أأعضاء الويبو عىل النحو ايذ تارتطه اتفاقية الويبو .ونتيجة
يذكل ،لبس يف مقدور الولايت املتحدة أأن توافق عىل توجيه اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة متوسطة ا ألجل باأأن
وثيقة جنيف.
"ما ينبغي أأن تقوهل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة :2021-2016
جي أأن يكون اإجراء مناقاة واسعة باأأن حمية املؤرشات اجلغرافية من نمن أأولوايت املنظمة يف الفرتة 2021-2016
"من املهم ابلنس بة اإىل املنظمة أأن ُاجرى مناقاات أأوسع نطاقا باأأن حمية املؤرشات اجلغرافية يف مجيع اجلوان  ،مبا يف ذكل
احامتلية وجود اتفاق دويل جديد باأأن التسجيل ادلويل للمؤرشات اجلغرافية ميكن أأن ينضم اإليه مجيع أأعضاء الويبو .وقد
قررت امجلعية العامة يف عام  2015أأن تس متر مناقاة املؤرشات اجلغرافية يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية
والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .ويف تكل احلاةل ،ميكن تطوير نظام عاملي يليب احتياجات مجيع ا ألعضاء .وجي أأن
تتوقع اخلطة الاسرتاتيجية للمنظمة حدوث هذا احلوار لتدارك الفرصة الضائعة اليت اكنت تمتثل يف املؤمتر ادلبلومايس لعامتد
وثيقة جديدة لتفاق لا بونة.
 2يف هذا الصدد ،خيتلف الاحتاد امل ُناأأ مبوج وثيقة جنيف لتفاق لا بونة عن الاحتاد ايذ أأناأأه احتاد مدريد يف أأن معلية توس يع احتاد مدريد منحت معظم
أأعضاء الويبو القدرة عىل التصويت ،ومل يعرتض أأ عضو من أأعضاء الويبو عىل قرارات احتاد مدريد .ويف الواقع ،أأكدت مجيع الاحتادات املعنية موافقهتا عىل
اإدارة الويبو لربوتوكول مدريد.
 3أأعربت الولايت املتحدة عن الر أأ نفسه يف مجعية احتاد لا بونة .فقالت الولايت املتحدة ،كم هو مبني يف الفقرة  10من الوثيقة  ،LI/A/32/5اإن
"الوثيقة  LI/A/32/1بينت فقط اإحصاءات املؤمتر ادلبلومايس دون الإشارة اإىل التفاعالت يف هذا الاجامتع .وعىل وجه اخلصوص ،أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل
ألن احتاد لا بونة مل يس تطع أأن يسمح مبااركة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو و ألنه يف هناية املطاف مل يفض اإىل اتفاق جديد ميكن مجليع ادلول الأعضاء الانضمم
اإليه .وذكر 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 وايذ توقف للسمح ابإجراء املفاوضات اليت أأفضت
اإىل اتفاق جوان حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) .و أأشار الوفد اإىل ما ورد يف الوثيقة  WO/GA/47/10باأأن اللجنة ادلامئة املعنية
بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ،و أأبدى اعتقاده بأأن وثيقة جنيف ل تتسق مع كثري من ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية اخلاصة
محمية املؤرشات اجلغرافية ،ومن مث جعز احتاد لا بونة عن تلبية احتياجات اجلزء الأعظم من ادلول ا ألعضاء يف الويبو خالل املؤمتر ادلبلومايس .وذكر الوفد أأيضا
بأأن احتاد لا بونة يواجه صعوابت مالية كبرية ،و أأعلن أأنه ينبغي متويل الفريق العامل املقرتح اإنااؤه من أأموال احتاد لا بونة .ونتيجة يذكل ،أأبدى الوفد شواغهل
إازاء رشوع احتاد لا بونة يف برانمج معل ملكف أخر .وإاضافة اإىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه من السابق ألوانه ألعضاء احتاد لا بونة أأن يس هتلوا العمل عىل خطط
باأأن اإدارة الويبو لوثيقة جنيف ببامن مل توافق مجيع ادلول ا ألعضاء عىل أأن تؤد الويبو تكل املهمة .ومعال ابتفاقية الويبو ،رصح الوفد بأأنه جي عىل امجلعية
العامة ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن أأن تتخذ قرارا رمسيا يف اإدارة هذا التفاق املتعدد ا ألطراف اجلديد .وإاىل ذكل احلني ،س يكون أأ قرار تتخذه
مجعية احتاد لا بونة يقيض بتويل املنظمة اإدارة وثيقة جنيف قرارا غري مرشوع .وذكر 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/47/3أضيف اخلط العريض للتأأكيد)
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"ما ينبغي أأل تقوهل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة 2021-2016
"ينبغي أأل تتجاهل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل مصاحل غالبية أأعضاء الويبو جبعل رغبات أأقلية من أأعضاء الويبو
أأولوية اسرتاتيجية .وتعرتض الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأسلوب صياغة اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل
املقرتحة للفرتة  2021-2016ايذ يعين نمنا أأنه قد مت اختاذ قرار بأأن تدير الويبو وثيقة جنيف لتفاق لا بونة .فهذا القرار ل
ميكن اختاذه اإل من قبل احتاد ابريس ،واحتاد برن ،وامجلعية العامة بناء عىل اقرتاح من املدير العام لإدارة التفاق .وعالوة عىل
ذكل ،تعرتض الولايت املتحدة عىل وصف نظام لا بونة بأأنه نظام ملكية فكرية "عاملي" .فالنظام ايذ يضم عددا قليال من
ا ألعضاء الفعليني واحملمتلني لبس نظاما عامليا .إاضافة اإىل أأن الولايت املتحدة دلهيا الاعرتاضات احملددة التالية عىل أأسلوب
صياغة اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة متوسطة ا ألجل:
ُ"ذكر يف امجلةل الثانية من الفقرة ه 1-1أأن املنظمة تدير  27معاهدة .وهذا العدد غري حصيح ألنه يتضمن وثيقة

جنيف لتفاق لا بونة بوصفها معاهدة تديرها الويبو .ومل تتخذ املنظمة أأ قرار لعامتد هذه املعاهدة أأو
اإدارهتا .وابملثل ،تفرتض النقطة الثالثة يف الفقرة أأنه ل يلزم اختاذ أأ قرار ليك تقوم الويبو بتنفيذ هذه املعاهدة.
فينبغي حذف وثيقة جنيف من هذه القامئة ،اإىل أأن يني الوقت ايذ يوافق فيه أأعضاء امجلعية العامة واحتاد
برن واحتاد ابريس عىل أأن تدير الويبو وثيقة جنيف.


"يف الفقرة ه – 3-1ي ُاار اإىل نظام لا بونة عىل أأنه نظام ملكية فكرية عاملي للمنظمة؛ وتعرتض الولايت
املتحدة عىل هذا التوصيف ألن أأقل من سدس أأعضاء املنظمة يلزتمون ابتفاق لا بونة ومل تتخذ املنظمة قرارا
باأأن وثيقة جنيف .فيج أأن تُنقَل مناقاة نظام لا بونة اإىل فقرة منفصةل عن مناقاة أأنظمة الويبو احلقيقة
العاملية للملكية الفكرية اليت أأقرهتا املنظمة كلك وتمتتع بدمعها الواسع.



"يف الرمس البياين  ،1جي حذف وثيقة جنيف لتفاق لا بونة من قامئة املعاهدات اليت تديرها الويبو.



"حتدد الفقرة ه" 4-1املعاهدات اليت تديرها املنظمة" وتتضمن وثيقة جنيف لتفاق لا بونة.



"يف الفقرة ه – 5-1تعرتض الولايت املتحدة عىل هذه الفقرة اليت تصف لك هذه املعاهدات ،مبا فهيا وثيقة
جنيف ،بأأهنا "اعمتدهتا املنظمة" ،وبأأهنا "متثل تعبري ادلول ا ألعضاء امجلاعي عن الس ياسات" .فهذا البيان
يفتقر بوضوح اإىل ادلقة .ويتضح من املؤمتر ادلبلومايس ايذ يقل عدد مجيع املااركني فيه عن سدس أأعضاء
الويبو أأن وثيقة جنيف مل تعمتدها املنظمة بأأمكلها و أأهنا ل متثل تعبريا جمعيا عن الس ياسات من قبل ادلول
ا ألعضاء يف الويبو.



"تنبغي مراجعة اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة متوسطة ا ألجل لتاري اإىل أأن وثيقة جنيف لبست "تعبريا
جمعيا عن الس ياسات" من جان ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وينبغي فصل مناقاة وثيقة جنيف عن
معاهدات الويبو ا ألخرى اليت تفاوض باأأهنا لك أأعضاء الويبو ،وينبغي أأن تعكس وثيقة جنيف عىل حنو
أأفضل الاواغل اليت أأاثرها أأعضاء الويبو حول اعامتد احتاد لا بونة لها واس تدامهتا املالية.



"يف الفقرة ه ،10-1الفقرة ( ،)2تُاجع اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة عىل الانضمم اإىل وثيقة جنيف لتفاق
لا بونة مع الإشارة اإىل خيار توفري امحلاية للمؤرشات اجلغرافية من خالل نظام للعالمات التجارية .وقد ُأعرب
عن هذه الفكرة نفسها يف الفقرة ه .)1(7-2وتعرتض الولايت املتحدة عىل هذا ا ألسلوب والهنج ألن ()1
اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة ينبغي أأل ترو دلخول اتفاق مل تقره املنظمة حزي النفاذ ( )2و ألن ا ألسلوب ل
يقرتح اتباع هنج متوازن محلاية املؤرشات اجلغرافية يف الويبو ،عىل النحو الوارد يف قرار امجلعية العامة يف العام
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املايض اليت اتفقت عىل أأن الويبو ينبغي أأن تنهتج هنجا أأكرث توازان يف مناقاات املؤرشات اجلغرافية 4.ومع
ذكل حتتو اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة (يف الفقرتني ه 10-1و ه )1(7-2من الوثيقة
 )WO/PBC/25/18عىل خطط للتاجيع عىل التصديق عىل وثيقة جنيف ،مع الإشارة يف الوقت نفسه
اإىل خيار حمية املؤرشات اجلغرافية من خالل نظام عالمات اجارية.


"اإن الهنج املتوازن محلاية املؤرشات اجلغرافية لبس مناقاة ثنائية حول منوذجني ألنظمة التسجيل .ابدئ ذ
بدء ،ل ميثل منوذ ُ نظام لا بونة متثيال اتما مجيع ا ألنظمة الفريدة من نوعها لتسجيل املؤرشات اجلغرافية يف
العامل ،ولكنه ميثل منوذ حمية مفرد ومفرط يف الاتساع ياوه التجارة واملنافسة .اثنيا ،الهنوض بمنوذ لا بونة
(سواء اتفاق لا بونة ا ألصيل أأو وثيقة جنيف) ،والتاجيع عىل الانضمم اإىل هذا المنوذ مع الإشارة ببساطة
اإىل العالمات التجارية ،ل يعرب عن ولية امجلعية العامة لتعزيز مناقاة أأوسع لامنذ أأخرى وطرائق أأخرى
لتحقيق التوازن بني املصاحل املترضرة .وينبغي أأل ي ُسلط الضوء عىل نظام لا بونة بوصفه بؤرة أأناطة الويبو
املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية يف اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة متوسطة ا ألجل.
"ل بد أأن تكون خطة الويبو الاسرتاتيجية املُقرتحة متوسطة ا ألجل حمايدة باأأن التاجيع عىل الانضمم اإىل
اتفاق لا بونة .كم أأن الوثيقة ينبغي أأن تاري اإىل أأن أأ تروجي لوثيقة جنيف جي أأن يكون جزءا من مناقاة
أأوسع حول ش ىت مناذ حمية املؤرشات اجلغرافية ،ولبس العالمات التجارية فقط ،والطرائق اخملتلفة لتحقيق
التوازن بني املصاحل املترضرة .وعالوة عىل ذكل ،ينبغي أأن تعزز اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة مناقاة أأوسع
من قبل مجيع أأعضاء الويبو باأأن املؤرشات اجلغرافية يف اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والتصاممي
الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.



"يف الفقرة ه – 1-2ا إلشارة اإىل املنظمة اليت تُدير مخسة أأنظمة ملكية فكرية عاملية ينبغي أأل تاري اإىل نظام
لا بونة ايذ يامل املؤرشات اجلغرافية اليت تديرها الويبو .فنظام لا بونة ايذ تديره الويبو هو اتفاق باأأن
تسميات املناأأ.



"يف الفقرة ه ،4-2الإشارة اإىل وثيقة جنيف اجلديدة لتفاق لا بونة ينبغي أأل ترد فامي يتعلق ابلمنو املس تقبيل
لنظام لا بونة احلايل يف ظل عدم وجود قرار من الويبو لإدارة الوثيقة اجلديدة.



"يف امجلةل ا ألخرية من الفقرة الفرعية ( )1يف الفقرة ه ،7-2لن يني أأوان الهدف املتعلق بوثيقة جنيف قبل أأن
تتخذ الويبو قرارا باأأن اإدارة هذه الوثيقة من عدهما .وعالوة عىل ذكل ،حىت لو قررت املنظمة اإدارة هذه
الوثيقة ،ل تاارك الولايت املتحدة الهدف املمتثل يف دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ .وعىل العكس من
ذكل ،سوف متنح الولايت املتحدة ا ألولوية لقدرة مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل التفاوض باأأن اتفاق
محلاية املؤرشات اجلغرافية لتحقيق مصاحلهم امجلاعية.



"و أأيضا يف الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة ه ،7-2مل يُذكر بالك واحض هدف "تسوية" مسأأةل الاس تدامة
املالية وينبغي أأن يُفهم عىل وجه التحديد عىل أأنه يعين أأن احتاد لا بونة سوف يضمن أأن النظام قابل
لالس مترار من الناحية املالية ،مبا يتسق مع اتفاق لا بونة ،من خالل رسوم أأو اشرتااكت أأو ابمجلع ببهنم ليك
يعكس عىل حنو أأحص قرار مجعية احتاد لا بونة ،ايذ استندت اإليه امجلعيات اخلامسة وامخلسون "لعامتد



 4وهجت امجلعي ُة العامة اللجن َة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية حنو دراسة تختلف ا ألنظمة اخلاصة محمية
املؤرشات اجلغرافية ،نمن وليهتا احلالية ومبا يامل لك اجلوان .
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تدابري من قبل مجعيات  2016للقضاء عىل العجز املايل املتوقع يف احتاد لا بونة خالل الثنائية ،كم هو مبني
5
يف برانمج ومزيانية الويبو للثنائية  1.523( 17/2016مليون فرنك سويرس )".
"تؤيد الولايت املتحدة اسرتاتيجيات تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية الواردة يف الفقرة ه-3
 ،7وخباصة مسامهة الويبو نمن وليهتا ا ألساس ية يف خطة ا أل م املتحدة للتمنية املس تدامة .وينبغي تعزيز مبادرة
الويبو للرشاكة بني القطاعني العام واخلاص ،وموفق الويبو ( ،)WIPO Matchوالرتوجي هلم بنااط اإىل
جان رشااكت الويبو بني القطاعني العام واخلاص املتطورة اإىل حد بعيد املوصوفة يف الهدف الاسرتاتيجي
السابع باأأن قضااي الس ياسات العامة العاملية مبا يف ذكل برانمج "ويبو ريسورتش" ( WIPO
 ،)Re:Searchواحتاد الكت املبرسة ،وبرانمج "ويبو غرين".
"و أأخريا ،فامي خيص الفقرة ه ،)2(4-4يُقال اإن " :أأمهية تصنيف لواكرنو للتصاممي تزيد مع توسع نظام لها .
وينبغي تعزيز تصنيف لواكرنو ،ومراعاة اجربة املاكت الفاحصة اب ألخص" .ول يُقدم نظام تصنيف لواكرنو يف
الوقت احلايل نظاما مفيدا للمتكني من اإجراء البحث والفحص للتصاممي الصناعية ،وينبغي للخطة الاسرتاتيجية
متوسطة ا ألجل أأن تأأمل يف الاس تفادة من نظام لواكرنو للسمح بقدر أأكرب من التفاصيل لتسهيل التصنيف
املفيد ووظائف البحث الفعاةل".

اإيران (مجهورية – الإسالمية)
ئبس ومتىن هل لك التوفيق ،كم توجه ابلاكر اإىل املدير العام عىل مالحظاته .وذكر
هنأأ وفدُ اإيران (مجهورية – الإسالمية) الر َ
الوفد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل سوف تكون مبثابة توجيه اسرتاتيجي شامل لإعداد مزيانيات الثنائيات الثالث
املتتالية .وعلق الوفد قائال إان من غري الواحض اإىل أأ مدى شاركت ادلول ا ألعضاء يف تقدمي تعقيبات اإىل ا ألمانة عند اإعداد
هذا املرشوع قبل ادلورة احلالية للجنة الربانمج واملزيانية ،وذكر أأن الوثيقة قد ن ُرشت مؤخرا .و ألهنا وثيقة هممة جدا ،أأعرب
الوفد عن اعتقاده أأنه ل توجد حاجة اإىل الاس تعجال يف تقدمي توصية اإىل امجلعية العامة ل إالحاطة علم ابخلطة الاسرتاتيجية
متوسطة ا ألجل ،و أأن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن تُمنَح وقتا اكفيا لتحليل ومناقاة مرشوع اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل
للفرتة  .2021-2016وفامي يتعلق ابإدما جدول أأعمل التمنية يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ،قال الوفد إان من املهم
احلصول عىل نتيجة التقيمي اخلاريج لتنفيذ توصيات جدول أأعمل التمنية ،اليت س تكون جاهزة محلول أأكتوبر  ،2016من أأجل
اإدراهجا يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل .وخبصوص معل الويبو فامي يتعلق بأأهداف ا أل م املتحدة للتمنية املس تدامة
وخطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030ذكر الوفد بأأن دور الويبو فامي يتعلق بأأهداف التمنية املس تدامة خيضع للمناقاة حاليا يف
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،وبأأن نتيجة هذه املناقاة ينبغي أأيضا أأن تُراعى يف اخلطة الاسرتاتيجية اجلديدة
متوسطة ا ألجل.

الياابن
أأقر وفد الياابن بأأن وثيقة اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل لبست ُملزمة قانوان .ور أأى الوفد أأن هناك نقطتني هممتني يف
معلية اإصدار اخلطة الاسرتاتيجية املقبةل .تمتثل اإحدى النقطتني يف التأأكد من أأن اخلطة تعزز التمنية الاقتصادية القامئة عىل
الاس تفادة من امللكية الفكرية .وتمتثل النقطة ا ألخرى يف ضمن أأن خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تقدهما الويبو ألحصاب
املصلحة ُحتسن ابس مترار .وذكر الوفد أأن من املقرر ،وفقا للخطة الاسرتاتيجية اليت اقرتحهتا ا ألمانة ،أأن تس متر زايدة عدد
ادلول املتعاقدة يف معاهدة التعاون باأأن الرباءات وبروتوكول مدريد واتفاق لها  .وذكر الوفدُ بأأن الياابن ،يف املايض ،قد
ساعدت البدلان النامية عىل الانضمم اإىل معاهدة التعاون باأأن الرباءات أأو نظام مدريد أأو نظام لها من خالل تبادل
 5انظر  http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/assemblies/pdf/synthesis_2015.pdfيف الصفحة السابعة.
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الياابن ملا دلهيا من معارف ومعلومات مع تكل البدلان النامية .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ألن يُقدم بنااط ادل َمع اإىل البدلان
اليت تود الانضمم اإىل هذه ا ألنظمة ،أكن يقدم هلم مثال املساعدة واملاورة الترشيعية فامي يتعلق ابلتنفيذ .و أأكد الوفد من
جديد أأنه سبنظر يف كيفية دمع حكومة الياابن للبدلان ا ألخرى ،وحث ادلو َل ا ألعضاء عىل التصال ابلوفد اإذا اكنت ترغ
يف التعاون بأأ شلك من ا ألشاكل.

فرنسا
البيان ايذ أأدىل به وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب وفد فرنسا عن رغبته
ئبس عىل انتخابه ،و أأيد َ
هنأأ وفدُ فرنسا الر َ
يف العودة اإىل جوهر الوثيقة ،ل س امي أأهنا تتعلق ابحتاد لا بونة .و أأعرب الوفد عن رضاه البالغ عن الاستامثر يف جمال
تكنولوجيا املعلومات ايذ هيم احتاد لا بونة .ويف الفقرة  3الواردة يف الصفحة ( 13من النسخة الفرنس ية) ،أأبدى الوفدُ أأسفه
لوجود يشء من التااؤم يف طريقة التعامل مع احتاد لا بونة ،أأ ْ التااؤم فامي خيص منو الاحتاد ومن حيث عدد أأعضائه،
والوضع املايل لالحتاد ،علم بأأن ا ألعضاء يبذلون هجودا جبارة من أأجل حل ماالكت الاحتاد املالية .ومن رؤية أأكرث تفصيال
يذكل ،لحظ الوفد أأنه يبدو أأن هناك خطأأ يف الرتمجة بني النسخة ا إلنلكزيية ا ألصلية والنسخة الفرنس ية للوثيقة .ففي
الصفحة  9من النسخة الفرنس ية يوجد قوسان أُشري ببهنم اإىل نظام العالمات التجارية .وابلنظر اإىل النسخة ا إلنلكزيية ،ر أأى
الوفد أأنه ميكن ترمجة ما جاء بني هذين القوسني عىل حنو أأفضل اإىل " dans ce dernier cas, la possibilité

d’assurer la protection des indications géographiques par l’intermédiaire du système des
 ،"marques sera signaléeور أأى أأن هذه الرتمجة س تكون أأقرب يف اللغة الفرنس ية اإىل النسخة ا إلنلكزيية .و أأعرب

الوفد أأيضا عن رغبته يف الرد عىل بعض املالحظات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وذكر الوفد أأن اللجنة قد
مسعت عددا من احلجج اليت يبدوا أأهنا تاكك يف وضع احتاد لا بونة ،وأأن تكل احلجج قد ُأثريت ابلفعل يف امجلعيات ومت
الرد علهيا .ور أأى الوفد أأن وقتا مثينا يُقىض يف تكرار مالحظات ُأبديت يف اجامتعات سابقة .وقال الوفد اإنه يدرك أأن وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية ل يرغ يف أأن يُ َنظر اإىل احتاد لا بونة عىل أأنه احتاد خاص تديره الويبو ،ومن مث ل يُ َنظر اإليه
داخل هذه اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل .وذكر الوفدُ بأأن املادة  "2"4من اتفاقية الويبو لعام  1967تنص بوضوح
عىل أأن الويبو تدير الاحتادات اخلاصة املناأأة فامي يتعلق ابحتاد ابريس .وقال الوفد إانه ل يوجد شك يف أأن هذا الوضع
ينطبق عىل احتاد لا بونة ،وأأن الويبو ينبغي أأن تديره مبقتىض هذا التعريف .وذكر أأن املؤمتر ادلبلومايس ايذ عُقد يف مايو
 2015حتت رعاية املنظمة ،عىل أأساس اتفاقية عام  ،1967وعىل أأساس احلقوق الس يادية ألعضاء احتاد لا بونة ،وافق عىل
وثيقة جنيف لحتاد لا بونة .و أأضاف الوفد أأن املراقبني ،أأ ْ ادلول غري ا ألعضاء يف احتاد لا بونة ،شاركوا بالك اكمل يف
صياغة تكل الوثيقة املنقحة ،وإان مل يكن هلم حق التصويت ،ودعا مجيع الوفود اإىل التحقق من حمارض ا ألفرقة العامةل وحمارض
املؤمتر ادلبلومايس ذاته ليتضح هلم أأن املراقبني يف ذكل الاجامتع شاركوا ابلاكمل يف النقاش .وقال الوفد إان املادة  21من
وثيقة جنيف توحض أأهنا جزء من احتاد لا بونة ،وإان املادة  )1(22تُوحض أأن ا ألطراف املتعاقدة أأعضاء يف امجلعية ذاهتا اليت
ينمتي اإلهيا أأعضاء احتاد لا بونة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه اإذا اكن ل يزال يوجد أأ شك ،فاإن من الواحض أأن وثيقة
جنيف اع ُتمدت رصاحة بوصفها تنقيحا لتفاق لا بونة من قبل أأعضاء احتاد لا بونة .ويذكل فاإهنا ختضع للمدة  30من اتفاقية
فيينا لقانون املعاهدات ،و أأ تغيريات يف احتاد لا بونة تكون ،من وهجة نظر القانون ادلويل ،نتيجة لهذه الوثيقة ،وذكل مثهل
متاما مثل ما يدث يف حاةل اتفاق مدريد .وشدد الوفد عىل أأن احتاد لا بونة تديره الويبو وسوف يظل هكذا .واكن من
وهجة نظر فرنسا أأنه ل أأساس للمالحظات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ايذ يرفض هذه الوثيقة بسب
الإشارة اإىل أأن الويبو تدير وثيقة جنيف.

سويرسا
املدير العام عىل صياغة اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  ،2021-2016و أأيد الوفدُ اخلط َة
شكر وفدُ سويرسا َ
الاسرتاتيجية املقرتحة اإذ اإهنا رؤية متوازنة للس نوات القادمة .ور أأى الوفد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل من شأأهنا
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أأن تكون مفيدة يف توجيه أأعمل املنظمة يف الس نوات القادمة وأأن تعزز اإدارهتا دون أأن تكون اقرتاحا صارما وغري مرن.
و أأوىل الوفدُ أأمهية كبرية للهدف الاسرتاتيجي ا ألول والثاين والثالث والرابع والسابع ،ويه ا ألهداف اليت تقع يف مصمي معل
الويبو .ور أأى الوفد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل تعترب أأداة مفيدة للغاية عىل مس توى عال جدا ،ول ميكن،
بطبيعة احلال ،أأن حتتو عىل عرض مفصل للعمل ايذ قامت به الويبو .وردا عىل تكل الوفود اليت وجدت أأمرا مثريا للقلق
يف هذه اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ،قال الوفد إان القرار املقرتح هو الإحاطة علم هبذه اخلطة الاسرتاتيجية .وذكر
الوفد ببيان املدير العام ايذ قال فيه اإن الوثيقة لن تكون ُملزمة بأأ شلك من ا ألشاكل ،عىل عكس واثئق الربانمج
واملزيانية اخلاصة ابلثنائيات .ويذكل اقرتح الوفد عىل تكل الوفود أأن متيض اللجنة قدما عىل النحو التايل :اإذا اكنت الوثيقة
حتتو عىل عنارص ل ميكن لوفد ما أأن يوافق علهيا ،فسوف يُذكر عدم موافقته يف حمرض هذا الاجامتع وميكن للوفود املعنية
أأن تاري اإىل تكل الاعرتاضات يف املس تقبل دون احلاجة اإىل تغيري حمتوايت الوثيقة  .WO/PBC/25/18واقرتح الوفد
أأيضا ،اإذا اكنت ا إلشارة اإىل احملرض ل تكفي لإرضاء الوفود اليت أأعربت عن شواغلها ،أأن تعاجل تكل الوفود شواغلها ابلطريقة
اليت اع ُتمدت ابلفعل يف عام  2010لوضع مماثل .ويذكل اقرتح الوفد أأن تُل َحق بياانت الوفود هبذه اخلطة الاسرتاتيجية يف
شلك مرفق ،وهو ما يعين أأهنا س تكون مرئية وس ُتؤخذ بعني الاعتبار يف املس تقبل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يُمكن
هذا اللجن َة من أأن متيض قدما يف الإحاطة علم ابخلطة الاسرتاتيجية دون تغيري صياغة الوثيقة .WO/PBC/25/18

الربتغال
أأيد وفدُ الربتغال التعليقات اليت أأدىل هبا وفد فرنسا ،و أأعرب عن رغبته يف اإضافة بعض املالحظات .وفامي يتعلق مبا أأدىل هبا
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من تعليقات باأأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ،شدد الوفدُ عىل الطابع العاملي لنظام
لا بونة اإىل درجة أأنه قد قُدم ،من خالل وثيقة جنيف ،العديد من الليات القانونية اليت تسمح محصول عدد أأكرب من أأعضاء
الويبو عىل حمية املؤرشات اجلغرافية .وقال الوفد إان العاملية ل تقتيض ابلرضورة انضمم مجيع بدلان الويبو اإىل هذا النظام.
و أأضاف أأن النظام عاملي ابلنس بة اإىل تكل البدلان اليت دلهيا املفهوم القانوين احملمي مبوج التفاق نمن القوانني ادلاخلية
اخلاصة بلك بدل مهنا ،و أأن للك بدل مطلق احلرية يف ا ألخذ هبذا الإطار القانوين .و أأكد الوفد من جديد أأن وثيقة جنيف
لبست معاهدة جديدة ،بل يه اجديد ملعاهدة موجودة ،وهذا هو السب ايذ جيعل ابهبا مفتوحا أأمام ا ألعضاء احلاليني ،اإل
أأن ذكل ل مينع مااركة مجيع ا ألعضاء يف املناقاات ،ولهذا السب ينبغي أأن تديرها الويبو.

اإيران (مجهورية – الإسالمية)
مل يكن دلى وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) تعليق جديد ،لكنه أأيد مواقف وفد فرنسا والربتغال وتعليقاهتم باأأن احتاد
لا بونة ووثيقة جنيف لحتاد لا بونة.

أأسرتاليا
(بيان مكتوب)
"تُقدم اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل للفرتة  2021-2016رؤية رفيعة املس توى للمنظمة .وتدرك أأسرتاليا الس ياق املهم
لهذه املرحةل امللفوفة ابلتحدايت اليت تواجه اجملمتع متعدد ا ألطراف ،ابلإضافة اإىل رضورة الرتكزي عىل احلذر املايل ،والتحيل
ابملرونة يف الاس تجابة للتغريات ،والرتكزي الواقعي عىل ما ميكن حتقيقه .وندرك أأيضا أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل
تُقدم توجهيا وإارشادا اسرتاتيجيا عاما بدل من تقدمي تفاصيل باأأن ش ىت الربامج .ول تزال أأسرتاليا تؤيد ا ألهداف
الاسرتاتيجية التسعة الواردة يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل ،وتؤيد بوجه عام التوجهيات الاسرتاتيجية املقرتحة
رفيعة املس توى .ول تزال أأسرتاليا ترح ابإجراء مناقاة ممثرة ومركزة بني ادلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل من خالل معليات
الربانمج واملزيانية العادية ،باأأن نتاجئ اسرتاتيجية معينة وإاجراءات حمددة ميكن حتقيقها عىل أأرض الواقع لبلوغ ا ألهداف
الواردة يف اخلطة .ونرح  ،عىل وجه اخلصوص ،ابس مترار الرتكزي عىل اإطار وضع القواعد واملعايري يف الهدف الاسرتاتيجي
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ا ألول ،اإىل جان الإقرار بأأمهية ا ألعمل ا ألساس ية يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية يف اإطار الهدف الاسرتاتيجي
الثاين .فأأنظمة امللكية الفكرية العاملية تالك ا ألساس املايل للمنظمة ،ألن  %94من ا إليرادات تأأيت من نظام معاهدة التعاون
باأأن الرباءات ونظام مدريد ،كم أأن إاماكنية الوصول العاملي وهيالك رسوم اسرتداد التاكليف تقع يف مصمي ذكل .وندرك أأن
نظام لها أأقل نضجا ،اإل أأن المنو يف نظام لها ينبغي أأن يُمكن وضعه املايل من أأن يصبح متوازان و أأل يدث فيه جعز.
ومع ذكل ،ل نزال ناعر ابلقلق من أأن نظام لا بونة – مبا ينطو عليه من قيود يف هيالك الرسوم ،وا ألعضاء احملمتل
انضمهمم نظرا لوجود أأحاكم غري شامةل – سوف جيد صعوبة أأكرب يف معاجلة حالت العجز املس متر .ويذكل فاإننا ل نؤيد
اإدرا توس يع عضوية نظام لا بونة يف الاسرتاتيجيات ه )2( 10-1و ه ،)1( 7-2مما سوف يزيد من الع ء املايل لهذا
النظام وسوف يفتقر اإىل التوازن فامي يتعلق بتعزيز الطرائق اخملتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية".

هنغاراي
أأيد وفدُ هنغاراي موقف وفود فرنسا والربتغال وسويرسا وما طرحته من جحج.

اليوانن
املدير العام ،واكن دليه تعليقان خبصوص الإشارة اإىل أأهداف التمنية املس تدامة وتنفيذ جدول أأعمل التمنية.
شكر وفدُ اليوانن َ
ففامي يتعلق جبدول أأعمل التمنية ،قال اإن اجملموعة ابء ترى أأن جدول أأعمل التمنية هل صةل وثيقة ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث
يف املقام ا ألول ،و أأن ذكل ينعكس انعاكسا اكفيا يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل .وفامي يتعلق بأأهداف التمنية
املس تدامة ،ذكر الوفد أأن اجملموعة تالحظ أأن فرتة اخلطة الاسرتاتيجية اجلديدة متوسطة ا ألجل سوف تزتامن مع تنفيذ
أأهداف ا أل م املتحدة للتمنية املس تدامة وخطة التمنية املس تدامة لعام  .2030وقال اإن اجملموعة ترح بتنفيذ اخلطة
الاسرتاتيجية متوسطة ا ألجل بغية ضمن وجود مسامهة فعاةل من جان املنظمة ،نمن وليهتا ،يف تنفيذ أأهداف التمنية
املس تدامة ،مع اإيالء اهامتم خاص ابلبتاكر يف اإطار هدف التمنية املس تدامة التاسع.

فرنسا
أأيد وفد فرنسا الاقرتاح املُقدم من وفد سويرسا ،واعتربه اقرتاحا معقول جدا.
[هناية الوثيقة]

