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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السادسةسلسلة االجتماعات 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3من جنيف، 

 
 

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

 فةاضاإ 

ىل  29من ) اخلامسة والعرشين هتايف دور املزيانيةالربانمج و جلنة طلبت   وثيقة بتُرفَق ( أأن 2016سبمترب  2أأغسطس اإ
خلطة الاسرتاتيجية ابالأعضاء فامي يتعلق  ادلولُ اليت أأدلت هبا أأو قدمهتا  التعليقاُت اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل 

 ادلول الأعضاء.دلت هبا املذكورة اليت أأ  تعليقاُت يف هذه الوثيقة ال لهذا القرار، ترد  وفقا  و . 2021-2016 للفرتةمتوسطة الأجل 

 ]تيل ذكل تعليقات ادلول الأعضاء[
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 2021-2016للفرتة  الأجل ةتعليقات ادلول الأعضاء عىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسط

خالل ادلورة  2021-2016 للفرتةتعليقات عىل اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل ب الأعضاء التالية ادلول  قدمت أأو أأدلت
 للجنة الربانمج واملزيانية: امسة والعرشيناخل

 أأسرتاليا

 الربازيل

 كندا

 الصني

 فرنسا

 ابءاجملموعة ابمس  –اليوانن 

 هنغاراي

يران )مجهورية   الإسالمية( –اإ

 الياابن

 مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ابمس –لتفيا 

 ابكس تان

 الربتغال

 الرويسالاحتاد 

 سويرسا

 الأمريكية الولايت املتحدة

نة الربانمج واملزيانية يف تقرير ادلورة جل ناقاات مل اكمل السجل وسوف يرد ال . بهمت د   لرتتب  ايذ  قُ ابتعليقات ال  وترد
 (.WO/PBC/25/22الوثيقة ) امسة والعرشيناخل
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 لتفيا

لخطة الاسرتاتيجية متوسطة لالعام عىل عرضه  شكر املديرَ و البلطيق، و وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى حتدث 
عداد الواثئق ذات الصةل. عىل  الأمانةَ شكر و  ،الأجل ن اجملموعة تؤيد اإ ذكر أأن و يف اخلطة الاسرتاتيجية.  املُْجَمةلالرؤية وقال اإ

يف الوقت  حُتددالعاملي، و  صعيداملالية غري املس تقرة عىل ال الببئة تُراعي أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل بتقر اجملموعة 
ن و للك هدف اسرتاتيجي. معينة نفسه حتدايت  ، مع موارد املنظمة املاليةباأأن  حكامي   ا  هنجبع تت  الوثيقة أأن ترى اجملموعة قال اإ

يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة  للتمنية املس تدامة درا  أأهداف الأ م املتحدةابإ ترح  اجملموعة ذكر أأن و . ااحلفاظ عىل مرونهت
ىل رؤية مسامهة املنظمة يف تنفيذ ىل أأن اجملموعة تتطلع اإ ، وأأضاف أأن اجملموعة تؤيد. أأهداف التمنية املس تدامة الأجل، وأأشار اإ

وثيقة  عداداإ من أأجل  مفيدا   كون دليال  تعتقد أأن هذه اخلطة س  ت و الثالث القادمة، ثنائيات املقرتح لل  ، الهنجَ بوجه عام
 واملزيانية. الربانمج

 اليوانن

أأدىل ابملقدمة اليت خلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل اليت أأعدهتا الأمانة، واب  رح  و وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، حتدث 
ن املدير العام.  هبا الواردة يف  2021-2016فرتة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل لل أأن اخلطةابء ترى اجملموعة وقال اإ

من أأجل للتوجيه الاسرتاتيجي رفيع املس توى  ا  أأفاكر م قد   تُ ، مة قانوان  لز  مُ غري  وثيقة  ن اكنت اإ و ، WO/PBC/25/18 الوثيقة
عداد   موعةوذكر أأن اجملجية متوسطة الأجل. اخلطة الاسرتاتي واملزيانية للثنائيات الثالث املتوالية اليت تاملها ربانمج واثئق الاإ
مرحةل ملفوفة ابلتحدايت اليت تواجه اجملمتع متعدد بأأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل قد بدأأت يف  علم  حتيط  ابء

بطيء ة من الأزمة املالية العامليوالتعايف ايذ  طال انتظاره  ،ال يزال الاقتصاد العاملي دون املس توى يف أأدائهف، الأطراف
، أأنب أأيضا  ابء تقر اجملموعة وأأضاف أأن التحقق.  لأجل متوسطة ايف هذا الس ياق، من تنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية ه ل بد 
 مع الرتكزي عىل احلذر املايل املتواصل واملرونة يف الاس تجابة للتغريات يف الأوضاع والرتكزي الواقعي عىل 2021-2016 للفرتة

طار امللكية الفكرية متعدد الأطراف. ضيفلت ما ميكن للمنظمة أأن حتققه  ىل اإ ن ويف هذا الصدد،  قمية  اإ  ابء تقراجملموعة قال اإ
ابلنس بة للك هدف من توهجات والاسرتاتيجيات الرئبس ية اليت وردت يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل، ابل 

ىلللمنظمة التسعةالأهداف الاسرتاتيجية  اجملموعة يف بعض ادلول الأعضاء اليت تساور  اصةاخل اواغلأأن ال  . وأأشار الوفد اإ
 .طريقة حتليليةوف يعرضها لك وفد عىل حدة بوثيقة سالابء باأأن 

 الاحتاد الرويس

تبعث عىل  2021-2016 للفرتةالاسرتاتيجية متوسطة الأجل الويبو طة اخلاصة خب وثيقةالرأأى وفد الاحتاد الرويس أأن 
دد الااجاهات الأساس ية حتُ الوفد أأن الوثيقة  رأأى. و هذه الوثيقةعىل للمدير العام  هامتنانأأعرب عن ، و الاهامتم الكبري
حتقيق ضطالع به باأأن من الوثيقة أأن العمل ايذ  جير  الاه يتضح فرتة الس نوات امخلس التالية، وأأنيف لأناطة الويبو 

ن الوثيقة تؤكد  خالل الس نوات امخلس التالية. أأهداف الويبو الاسرتاتيجية سوف يس متر سوف  ا  خاص ا  اهامتمأأن  أأيضا  وقال اإ
. جدا  جيايب أأمر اإ  أأنهالوفد وهو ما يعتقد ، أأهداف التمنية املس تدامةملساعدة عىل حتقيق عند االابتاكر، عىل تاجيع ل ل يُوىل 
من الضوء عىل العالقة بني  عن أأمهل يف أأن يكون هناك مزيد من الواثئق التفصيلية اليت تسلط مزيدا  أأيضا  الوفد أأعرب و 

نه يعتقد أأن الابتاكر واخلطة الاسرتاتيجية. و  الوضع للمرة الأوىل صف ت ا، لأهنأأيضا   مهنجية الوثيقة مفيدة جدا  قال الوفد اإ
املواضع اليت  اإىل ريات سلط الضوء عىل النتاجئ اليت حتققت ابلفعل، و وت ، ددةالأهداف الاسرتاتيجية احملص احلايل فامي خي

عن النتاجئ  حملة  أأيضا  م قد   تُ الوثيقة ذكر الوفد أأن العمل والاهامتم. و جد فهيا ماالكت واملواضع اليت ينبغي أأن يُركز علهيا تو 
لوضع القواعد واملعايري ر متوازن تطو  وهو  –، عىل سبيل املثال ففامي خيص الهدف الاسرتاتيجي الأولهذا العمل. ل ة بتق ر امل

جذب مااركني جدد يف املعاهدات ادلولية اليت يف الوفد أأن الأناطة سوف تس متر  رأأى –لفكرية مللكية اا ة باأأنادلولي
ن . و ابلفعل اللجان أأجنزته ش ىتا يس تفيد مموف يس متر وسوف سأأن العمل تديرها الويبو، و  سوف املنظمة مىض الوفد يقول اإ
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عىل جدول الأعمل. ولحظ الوفد تُدَر  بعُد املنظمة وادلول الأعضاء يف جمالت الأناطة اليت مل  بنيحتسني النتاجئ حتاول 
ل أأنه رز تقدما  يُ الواثئق ادلولية، ل س امي املعاهدات ادلولية، ص أأن الوضع احلايل فامي خي ، مما يعين أأن يء نوعا  مابطتقدم ، اإ

يف بعض الأحيان، يلزم، الوفد أأنه  وأأوحض. مجليع الأطرافحلول مفيدة ىل من التوصل اإ  دامئا  تمتكن  ادلول الأعضاء ل
. وأأشار سائلبعض امل باأأن ، و الأكرب عميلالطابع ذات الالواثئق باأأن ضايف يف بعض اللجان اإ عمل مواز و الاضطالع ب

ىل التوصيات واملبادئ التوجهيية العملية وما اإىل ذكل، لأن  ىل  ميكنالواثئق هذه الوفد، عىل سبيل املثال، اإ توجهيها اإ
ف مبزيد من التفصيل النااط وصَ أأن يُ أأنه س يكون من املفيد  رأأى الوفد أأيضا  و . مجموعات املااركني املهمتني بالك فرد 

خطوات لتحقيق خذ تُت  يف رأأ  الوفد، أأن ومن الأمهية مباكن، . أأيضا  والأدوات اليت ميكن اس تخداهما سوف يُنف ذ ايذ  
ىل تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكريةالهدف الاسرتاتيجي  ، وهو هاوتطوير  الرابع. وأأشار الوفد عىل وجه التحديد اإ
أأهداف الويبو اليت من شأأهنا أأن تساعد عىل حتقيق وغريها من الأمور  نصات واخلدمات وقواعد البياانتما يعين تطوير امل 
معليات رباءات و النظام يف بحث ال ، مثل أأدوات الأدوات املوجودةبعض ابلفعل دلهيا الويبو  الوفد أأنوحض . وأأ الاسرتاتيجية
 عن طريق تقدمي اخلرباء ملساهمتمن ذكل أأكرث  هذه الأدوات حتسنيرأأى أأنه ميكن الإيداعات ادلولية، و  اس تعراض
ضافية. و  عدادن اإ الوفد قال اإ  أأسهل يف ةنظمالأ جعل ل بد من ه الأمهية لأننفس القدر من هلم  تاغيلهاو جديدة  ةنظمأأ  اإ
ذا اكنت كذكل، ميكن للمنظمة ، و الاس تعمل ىل هذه الأنظمةادلول أأن توسع نطاق نفاذ اإ  هذال . ورأأى الوفد أأن نتفاعها هباوا اإ

جيايب للغاية ابلنس بة  للبدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية لأنه ميكن أأن يكون لها أأمهية كبرية الأمر تأأثري اإ
من ادلول  من شأأنه أأن يساعد لك  هبذه الأدوات الفعال الانتفاع زايدة  ىل أأناإ  الوفد . وأأشارأأيضا   ابلنس بة للمنظمةبل وهلم، 

ىل الأعضاء واملنظمة، ماريا   ىل املعلومات املتخصصة باأأن الرباءات  اإ ىل ( وغريه، وأأن ال ASPI)برانمج النفاذ اإ نفاذ اإ
بعض هذه اجلوان  تناول  يفعن أأمهل الوفد . وأأعرب رالابتاكوالتكنولوجيا مراكز دمع من خالل توفريه ميكن لأدوات ا

أأناطة حتسني من املهم  الوفد أأنورأأى . ةسرتاتيجيالا طةاخلوضع  سوف تُعد  باأأنيف الواثئق املقبةل، اليت بتفصيل أأكرب 
 ادلول الأعضاء فهيا.ملصلحة و  ة املنظمةملصلححتقيقا  ، هتافعالي زايدةو  هال عمأأ املنظمة و 

 الصني

تراعي عن أأمهل يف أأن الوفد أأعرب و . 2021-2016فرتة اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للثناء  كبريا  عىل وفد الصني  أأثىن
عحنو فعال عىل  يُسرتشد هباتنفيذ اخلطة السابقة، وأأن  منهذه اخلطة اخلربات املكتس بة  واملزيانية  ربانمجواثئق ال داديف اإ

يف املرحةل التالية، يف  ،الويبو معلهاتعزز أأن عن أأملها يف  الصنيأأعربت ، اطة نفسهخلالتالية. وفامي يتعلق اب للثنائيات الثالث
ل ني وغريها من الصكوك ادلولية اجلديدةيجمعاهدة ب  عىل تاجيع ادلول الأعضاء عىل التصديق تعزيز و  هيا،أأو الانضمم اإ

معاهدة التعاون باأأن لنظام  املزتايدتعزيز مس توى اخلدمة وراثية، و ت مثل املوارد اليف جمالأأناطة وضع القواعد واملعايري 
 ،تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية من أأجل زايدة التنس يقو  ،عام بوجهامللكية الفكرية نظام الرباءات و 
الوفد أأن اخلطة  لحظوزايدة مس توى خدماهتا. وعالوة عىل ذكل،  تكنولوجيا والابتاكر،مراكز دمع ال  ش بكةوتوس يع 

، يف أأهداف التمنية املس تدامةمسامهة فعاةل يف تنفيذ تقدمي من سوف تضأأن الويبو تؤكد عىل الاسرتاتيجية متوسطة الأجل 
طار وليهتا.  ادلويل مللكية الفكرية االويبو وجممتع ين يقعان عىل عاتق الذلواج  وال سؤوليةمل ابالرأأ  مقرا  الوفد مع هذا واتفق اإ

التاسع  اليت مفادها أأن الهدف الاسرتاتيجيالوفد مع وهجة نظر الويبو واتفق . أأهداف التمنية املس تدامة للمسامهة يف حتقيق
نه يود أأن يُوحض  لوفدا قال . ويف الوقت نفسه،ميثل أأولوية   حتقيق يف  م  هم دورا  ؤد  أأن ت أأن امللكية الفكرية ميكن أأيضا  اإ

 الثاين عرش.الهدف الاسرتاتيجي الأهداف الاسرتاتيجية الأخرى، مثل 

 ابكس تان

لأمهية الوثيقة اليت قدمت  لوثيقة ذات الصةل. ونظرا  عىل ا الأمانةَ شكر ، و عىل مالحظاتهابكس تان املدير العام  شكر وفدُ 
نه يعتقد أأهنا حت  سرتاتيجية للمنظمة،الاطريق الطة يخر  ىل مزيد من املداوةلقال الوفد اإ تعليقاته يف  ذكر الوفدو  والتفكري. تا  اإ

من الرضور  أأن تكون متسقة مع الاحتياجات  ،مناس بة  ليك تظل خلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل أأنه يعتقد أأن االأولية 



A/56/10 Add. 
5 
 

قلميية وأأن   الهدف الاسرتاتيجي الأول. عاملي متوازن، كم هو مبني يف العمل حنو حتقيق نظام ملكية فكريةيس متر الوطنية والإ
ىل هذا  ية حتقيقكيف عن وثيقة التفاصيل يف  توجد الوفد أأنه لومع ذكل، لحظ  شارة اإ املرونة، أأوجه الهدف، مبا يف ذكل أأ  اإ
لتوصيات جدول أأعمل التمنية ل غىن عهنا لتحقيق التوازن. وابملثل، رأأى الوفد أأن نتاجئ التقيمي اخلاريج ويه تفاصيل 

امللكية الفكرية  ،الثالثمن اجملالت املهمة الأخرى، يف الهدف الاسرتاتيجي  ناإ الوفد قال يف توجيه اخلطة. و  ة  ون مفيدتكس  
عن رغبته يف طل  تفاصيل عن الوفد . وأأعرب انتفاعا  فعال  مللكية الفكرية وانتفاع الرشاكت ابودورها يف تاجيع الابتاكر 

 بل قطاعحاليا ، من ق  تلبية هذه احلاجة، املنترشة  رضورة رأأى الوفد أأيضا  و  طة لهذا الغرض.اخليف  رةقر  املُ ددة احملتدابري ل ا
نه يعتقد أأن يف هذا الصدد، ويف اخلطة.  مذكورا  ذكل أأعرب عن أأمهل يف أأن يرى حمدد يف املنظمة، و  نظام أأمتتة قال الوفد اإ
للتغل  دت، ج  ، حيامث وُ مللكية الفكريةيف جمال اوطنية  الاس تعانة خبرباتعىل وجشع  ،مفيدة   أأداة  ( IPASامللكية الفكرية )

وربطها  يف مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر التوسعَ  الوفدُ أأي د الرابع، الهدف الاسرتاتيجي   خيصاميفو . أأوجه القصورعىل 
هنا مرة و لبتاكر. اباملتعلقة امللكية الفكرية تأأدية خدمات ول  من أأجل لزتداد اتساعا  ومشالأخرى  امللكية الفكريةدمات خب

الذلين ل  خدمات امللكية الفكرية والابتاكر يف املنظمة بني مرتابطةو  سةكر  مُ  حلقة وصلوجود أأخرى، رأأى الوفد رضورة 
ابس مترار؛ مراجعهتا نبغي ت  الابتاكر العامليمؤرش مهنجية عن اعتقاده أأن الوفد . وأأعرب ايلتربطهم أأ  صةل يف الوقت احل

ايل جفمع البياانت يف الوقت احل، عالجا  رسيعا   تتطل احلديثة من اجلوان  احملددة اليت يرى الوفد أأهنا مجع البياانت تحسني ف 
 خيص فاميو  .تهومصداقي  مؤرش الابتاكر العاملين هذا أأمر رضور  لضمن دقة اإ الوفد قال . و لزم تعزيزهيتسم ابلضعف وي

الاخنراط  عندتضارب املصاحل تضمن التعرف عىل ثقته يف أأن املنظمة سوف أأعرب الوفد عن السابع، الهدف الاسرتاتيجي 
اإىل واكلت الأ م  ةواقعي ةتقني لتقدمي مسامهةعن تقديره الوفد يف رشااكت بني القطاعني العام واخلاص. وابملثل، أأعرب 

حلصول املعين اباحلال مع الفريق الرفيع املس توى  هوتضارب املصاحل يف هذا الصدد، كم ري ُأثاملتحدة الأخرى. ومع ذكل، 
ىل اإ أأن اخلطة تفتقر  يف املس تقبل. ورأأى الوفد أأيضا   نبهاج ، وهو ما ينبغي التابع للأمني العام للأ م املتحدةعىل الأدوية 
دراك  ظليف ل س امي الإطار التنظميي الأوسع،  مع ةاملقرتحش بكة املاكت  اخلارجية توافق كيفية  عنمعلومات  ش بكة  أأناإ

نه سوف يطل  . ازدايد الالمركزية يف معل املنظمة تدل عىلاملاكت  اخلارجية  هذا  عنمن التفاصيل  ا  مزيدوقال الوفد اإ
اليت التغيريات  من الأمانة أأن تطلعهم عىل ، وطل املداوةلمن  ا  أأن اخلطة تتطل  مزيدعن اعتقاده وفد وأأعرب ال. مرالأ 

دخالها متوسطة اجلديدة خلطة الاسرتاتيجية مقارنة  اب 2015-2010متوسطة الأجل للفرتة عىل اخلطة الاسرتاتيجية  اقرُتح اإ
 .2021-2016فرتة الأجل لل

 الربازيل

ىل انضم وفد الربازيل  ىل املدير العام اإ ىل مالحظاته و عىل الوفود الأخرى يف توجيه الاكر اإ عداد اخلطة عىل الأمانة اإ اإ
 متابعة أأناطة الويبومن أأجل  مفيدة   ن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل وثيقة  اإ الوفد  قالالاسرتاتيجية متوسطة الأجل. و 

قرار و . الكثرية فاإن ، الأمانةعداد اإ من  ا  طار اإ لتقيمي ايذايت و ل  ممارسة  عترب تُ أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل بالوفد رمغ اإ
أأعرب . و معلية مفتوحة وشفافةأأ  يف راعى مراعاة  اتمة  يُ  بل ادلول الأعضاء ينبغي أأنالتوجيه من ق  ثابت هو أأن الوفد ال   رأأ 

عن لك هدف من الأهداف الاسرتاتيجية يك تمتكن من املعلومات  ا  مزيدقدم الوثيقة ينبغي أأن تالوفد أأيضا  عن اعتقاده أأن 
نه يدرك و متابعة تنفيذها، من ادلول الأعضاء  طار لك هدف اسرتاتيجي ددة احملسرتاتيجيات الاأأن قال اإ كون تميكن أأن يف اإ
، الاسرتاتيجية الويبو أأهدافو جدول أأعمل التمنية ط بني توصيات قدم الصةل اليت تربت . وذكر الوفد أأن الوثيقة لأأكرث تفصيال  

. 2015-2010طة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة اخل يفدث وأأنه ينبغي تعديلها لتامل هذه املعلومات، عىل غرار ما ح
معاهدة تنفيذ رأأى الوفد أأن الهدف الاسرتاتيجي الأول،  ففامي خيص. دةحد  أأهداف اسرتاتيجية مُ عىل  يُعل ق وفدومىض ال
برام معاهدة متوسطة الأ  الأخرية سرتاتيجيةالاطة مشلهتا اخلشهدت الفرتة اليت فقد  ،القضااي الرئبس يةيُعترب من  مراكش جل اإ

جناز كبري للمنظمة، وتعبري عن أأن  أأبعاد التمنية ا متل عىل ي  جي  أأنمتوازن نظام ملكية فكرية أأ  مراكش. ورأأى الوفد أأنه اإ
موارد وجود ضمن  ، رأأى الوفد رضورة2021-2016اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة  يفوالإنسانية والاجامتعية. 

ل وثيقة الن اإ الوفد  قالمع ذكل تنفيذ املعاهدة. و عىل مالية وبرشية اكفية ملساعدة ادلول الأعضاء، ل س امي البدلان النامية، 



A/56/10 Add. 
6 
 

ىل  ل اإ عن رأأ  مفاده أأن من الوفد املساعدة التقنية والقانونية يف معلية التصديق، ولبس فامي يتعلق ابلتنفيذ، وأأعرب تاري اإ
يقررون التصديق عىل أأن الأعضاء ايذين عىل بوضوح ليك تنص اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل ل تُعد  املناس  أأن 
ماكهنم املعاهدة  ابلهدف . وفامي يتعلق الوطينعىل الصعيد دمع من الويبو من أأجل الرشوع يف تنفيذها تلقي سوف يكون ابإ

ن  يؤد  رأأى أأنه ينبغي أأل ، ايذ  جدول أأعمل التمنية تنفيذ الربازيل حريصة عىل مواصةلالاسرتاتيجي الثالث، قال الوفد اإ
ىل ىليؤد  أأن  – يكون ذكل أأمهورمبا  – أأيضا  حفس ، بل ينبغي مساعدة تقنية  تقدمي اإ تقدمي املساعدة يف اس مترار الويبو  اإ

لزام اب تُدمج يفن الويبو جي  أأن اإ الوفد  وقال. مة خصيصا  صم  التقنية بطريقة اكفية ومتوازنة ومُ  لحظ و. ةلتمنيأأناطهتا الإ
 من املؤرشات املبرشة ابخلري أأن جدول أأعمل التمنية قد اعرُتف به وأأن املرشوعات ورمغ أأن. شامال   معال  لبس  الوفد أأن هذا

 ُ مل دول أأعلتعممي الفعال جلا توجد أأوجه قصور كثرية يف زالتل ، مناس بة نتاجئأأسفرت عن الفرتة قد هذه ذت يف ف   اليت ن
قيد املناقاة يف ويه ، جدول أأعمل التمنيةلتنفيذ توصيات  س تقلامل  ابلس تعراضاخلاصة الوفد أأن الوثيقة وحض . وأأ التمنية

م تُ  رمبااللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،  فامي يتعلق بتطوير البنية التحتية و من التوجهيات يف هذا الاأأن.  ا  مزيدقد  
ر يتطو ومفادها أأن اجللسة العامة  عرب عهنا يفوهجة النظر اليت أُ الوفد د الرابع(، أأي   الهدف الاسرتاتيجيللملكية الفكرية )

نظام أأمتتة امللكية مثل  ةنظموأأ قواعد بياانت تطوير يف حاةل  خاصة  للبدلان النامية،  مفيد   أأمر  البنية التحتية للملكية الفكرية 
أأهداف التمنية الثالث والسابع، اقرتح الوفد تقدمي مزيد من املعلومات عن ابلهدفني الاسرتاتيجيني . وفامي يتعلق الفكرية

املعنية  أأن هناك مناقاات جارية يف اللجنةذكر الوفد . و يف سبيل حتقيقهاكيفية معل الويبو  ل س امي معلومات عن، املس تدامة
ن هدف التمنية مع يف الرأأ  اختلف  ه، ولكنس تدامةخبصوص أأهداف التمنية امل  ابلتمنية وامللكية الفكرية العبارة اليت تقول اإ
التاسع من  مقصورة  عىل هدف التمنية املس تدامةمااركة الويبو جعل ن اإ الوفد قال للويبو. و الأنس   املس تدامة التاسع هو

 ما ييل: الوفداقتبس  مث ،س تدامةأأهداف التمنية امل نص عىل أأن ت  يتال 2030 خلطةشأأنه أأن يتعارض مع الصيغة املتفق علهيا 
خطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل، ينبغي للخالل الفرتة املقبةل ويذكل يعتقد الوفد أأن الويبو، "متاكمةل وغري قابةل للتجزئة". 

ل مجيع أأهداف التمنية املس تدامة أأن تُ  اون باأأن يف تنفيذها. وفامي يتعلق مبعاهدة التع اء  بن   ا  دورأأن تؤد  يف معلها و دخ 
ن هذه املسأأةل تتعلق ابلهدف امعات البدلان النامية. ختفيض الرسوم جل ه ادلاعي اإىلقرتاحاب الوفدُ ذك ر الرباءات،  وقال اإ
ملموسة  ه س تكوننتاجئأأنه للغاية، يف حني  ةلس تكون تلكفته قليالاقرتاح وأأضاف أأن الأول والثاين والثالث.  الاسرتاتيجي

ظهر يُ وحده  2015مليون فرنك سويرس  يف عام  33 البالغلويبو لالفائض املايل  الوفد أأن صايفوطويةل الأجل. ورأأى 
ىل الرسوم لتكل املؤسسات يف تخفيض ال لتقدمي هذه  بوضوح أأن هناك جمال   ىلالبدلان النامية. اليت تنمتي اإ نه يستند اإ  وقال اإ

ىل عاهدة التعاون باأأن الرباءات املعين مباملقبةل للفريق العامل  ادلورةتتوصل الوفد أأن ، وتوقع صلبة ةقياس ي يةقتصادا قاعدة اإ
درا  هذه املسأأةل يف مة. هاتفاق باأأن هذه املسأأةل امل  ادلمع مراعاة اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل، مع وأأضاف أأنه جي  اإ

 .كثرية من بدلانم قد  املُ 

 كندا

عداد هذه اخلطة عىل  كندا الأمانةَ  شكر وفدُ  نه الاسرتاتيجية متوسطة الأجل، و اإ م يعتقد قل اإ طار أأهنا بوجه عام تُقد    ا  واقعي ا  اإ
، يف اخلطط الاسرتاتيجية املس تقبلية متوسطة ميكن وهو أأن الأمانةلوفد اقرتاح واحد، دلى العمل املنظمة. واكن  وسلامي  
التوصيات  ش ىت ،أأو أأن تدمج بالك أ خر ،ة  أأكرث مهنجيأأن تعكس عىل حنو و/أأو  ،أأكرث رصاحة أأن تراعي عىل حنو، الأجل

 ل س امي حيامن تكون تكلات والاسرتاتيجيات، هي م املتحدة يف التوجلأ اخلاصة اباخلارجية و اخلية/الصادرة عن همام املراجعة ادل
عىل مس توى يف لك قطاعات املنظمة تلقيح توصيات املراجعة عىل تاجيع ل وذكل ل  ،أأفقيةذات طبيعة التوصيات 

طار الهدفني الاسرتاتيجينياملببنة  الأحدثبعض الاسرتاتيجيات اجلديدة أأو  ابهامتم كبري وفدُ وذكر الاتيجي. اسرت  الثاين  يف اإ
جيابية  أأعترب الوفُد تكل الاسرتاتيجيات التسجيل، و  ةنظمأأ لتساق واجربة املس تخدم يف فامي يتعلق ابوالرابع  ملس تخديم أأنظمة  اإ

طار الهدف الاسرتاتيجي الثالث اليتتساءل الوفد مع ذكل، لويبو. و التسجيل اخلاصة اب تأأمل يف  عن اخلطط الواردة يف اإ
نااء أأاكدمييات تدريب  ايذ  سوف تتخذه هذه الك واس تفرس عن ال مللكية الفكرية يف ادلول الأعضاء، ية معنية اباإ

لهيا اليتلنتاجئ اب وفدُ الر ذه النقطة، ذك  وباأأن ه. الأاكدمييات عىل وجه التحديد شعبة الرقابة ادلاخلية يف ال ونة  توصلت اإ
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مث نوع من الأاكدمييات. ال  س يقع هذاتساءل أأين من مث  و  ،30و 11 الربانجمني بني امئالتداخل القأأوجه بالأخرية فامي يتعلق 
 ،وثيقةالرى يف مرة أأخ الذلين ورد ذكرهم، برانمج "ويبو غرين" وبرانمج "ويبو ريسورتش" لتأأييدالفرصة  الوفدُ انهتز 
شارةمن خالل مااركة أأوسع.  م املتواصةلحتسبناهتا بتعزيز لزتاهمبتجديد الأمانة ل  ورح    يف، ولحظ الوفد أأيضا  أأن هناك اإ

ن 27الصفحة  ىل ثالثة ل زييةلكمن النسخة الإ ىل "ما يصل اإ  أأن ماكت  الويبو اخلارجية، يف حنيمن جديدة" ماكت  لوثيقة، اإ
 "ل تزيد عىل ثالثة".ماكت  خارجية  اإىلياري قرار امجلعية العامة باأأن هذه املسأأةل 

 الأمريكية الولايت املتحدة
 )بيان مكتوب(

لعملية التااورية اب، و2015-2010خطة اسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة بوضع  2010يف عام بت الولايت املتحدة "رح  
للفرتة املقرتحة اتيجية. وتدرك الولايت املتحدة أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل اليت أأسفرت عن الأهداف الاسرت 

ىل  2016-2021 عكس أأهنا ت، و قانوان   مة  لز  لبست مُ وأأهنا ، 2015-2010للفرتة  اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجلتستند اإ
 عتقد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجلت الولايت املتحدة بَْيَد أأن  لأولوايت الاسرتاتيجية. باأأن اأأفاكر املدير العام 

هذه اجلغرافية. ف  يتعلقان ابملؤرشاتيف جمالني هممني لأعضاء الويبو  اعيةامجلقرارات العكس ت ل 2021-2016 املقرتحة للفرتة
وثيقة جنيف لتفاق أأن تدير ويبو ينبغي الل تُقر بأأن أأعضاء الويبو مل يتخذوا أأ  قرار يقيض بأأن قرتحة املخلطة الاسرتاتيجية ا

ضافة  و  1لا بونة باأأن تسميات املناأأ واملؤرشات اجلغرافية )وثيقة جنيف(.  الاسرتاتيجيةُ  اخلطةُ ل تعكس اإىل ذكل،  اإ
ىل امجلعية العامة التعلاميَت اليت وهجهتا ا املقرتحةُ  ؤرشات وامل الصناعية تصامميللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية وال اإ
 ونتيجة  . "راسة تختلف الأنظمة اخلاصة محمية املؤرشات اجلغرافية، نمن وليهتا احلالية ومبا يامل لك اجلوان دل" اجلغرافية
ىل باأأن الأولوايت الاسرتاتيجية املناس بة  الاسرتاتيجية املقرتحة توجهيا   اخلطةُ م تُقد   الولايت املتحدة أأن  ل تقبليذكل،  اإ

ىل  2015 لعام لويبو يف مجعيات الويبواأأمانة  شارتقد أأ حمية املؤرشات اجلغرافية. و فامي خيص ملنظمة ا  ةتختصلبست  اأأهناإ
دارة وثيقة جنيف لأ باأأن ختاذ قرار اب عىل الرتوجي اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة  تا متلدلول الأعضاء. ومع ذكل، نه قرار ااإ
 هار يدتسوف وثيقة جنيف ا  مفاده أأن خذ موقفتت، و احملمتةلاملتعاقدة اجلديدة  لأطرافا دلىوثيقة جنيف لتفاق لا بونة ل
ذا دخلامل   حزي النفاذ. تنظمة اإ

 دارة وثيقة جنيف:لإ املنظمة  تُفو ضمل "

دارة وثيقة جنيف لتفاق لا بونة: ابإ املسائل املتعلقة  "بعض – وثيقة   2015عام ليف امجلعية العامة "قدمت الولايت املتحدة 
ىل امجلعية العامة للويبو،  ىل أأن اريت  – "WO/GA/47/3اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية اإ  ،"3"4بناء عىل املواد ه اإ

ة امجلعيلكها املدير العام تدابري لتنفيذ وثيقة جنيف يك تنظر فهيا جي  أأن يقرت ح ()ز( من اتفاقية الويبو، 3)6و ،"5("2)6و
وأأوحضت . هذه التدابري تبت يف اعامتد ميكن لتكل الهيئات أأن ، ومن مث  العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن

 هالويبو همامتتوىل " ا  خاص ا   "احتادعترَب أأل يُ وثيقة جنيف اجلديدة ينبغي  يُناأأ مبوج هذه الوثيقة أأن الاحتاد اجلديد ايذ  قد 
حتاد ابريس لأنه ل اتبعا   ا  خاصا  وثيقة جنيف لبس احتاد املُناأأ مبوج  الحتادفمن اتفاقية الويبو.  "2"4املادة مبوج  دارية الإ 
غري الأعضاء يف الويبو. وعالوة عىل  حىتبل ابريس،  بامل ادلول غري الأعضاء يف احتادعضوية احتاد لا بونة ل نطاق وسع ي

يف اتفاق لا بونة نفسه، مما الأطراف املتعاقدة عن تكل  متاما   تكون تختلفة  أأن نيف ذكل، ميكن للأطراف املتعاقدة يف وثيقة ج 
يف مسؤوليات املنظمة فامي أأن يُنَظر من ذكل، ينبغي  بدل  و تختلفان.  نيالتفاق ين املناأأين مبوج عىل أأن الاحتادأأيضا  يدل 
خار  احتاد  ابريس وبرن ترُبم التفاقات اليت  يف حاةل، تارتط من اتفاقية الويبو اليت "3"4لمدة ل طبقا  ثيقة جنيف بو يتعلق 

)ز( من (3)6و "5"(2)6املادتني مبوج   تنظر هيئات الويبو املعنية يف مسأأةل تويل همامه الإداريةأأن  ،اخلاصةاحتاداهتا و 
ن وثيقة جنيف باأأنأأ  قرار املنظمُة تخذ ت مل واتفاقية الويبو.  املنظمة  أأعضاءسدس دها عن يقل عدمجموعة فرعية ، بل اإ

                                                
1
وثيقة جنيف لتفاق غري ملوافقة عىل اتفاقات اب ا  قرار  يثبت  : املوافقة عىل اتفاقات )ايذ9القرارات، البند مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، مجموعة انظر:  

  wipo/en/assemblies/pdf/synthesis_2015.pdf-t/sites/www/abouthttp://www.wipo.int/expor: عىل العنوان التايل لا بونة(

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/assemblies/pdf/synthesis_2015.pdf
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تسع ي الاحتاد احلايل ينبغي أأن  أأن  نفسها القليةل قررت هذه اجملموعة و د من أأعضاء الويبو. العديرمغ اعرتاض  اعمتدت معاهدة  
ضايف دون ضافة تفاق لإ مراجعة الوقررت  ،يف الويبوادلول غري الأعضاء يف احتاد ابريس وغري الأعضاء امل ب ل  موضوع اإ

الويبو  مجعياُت  وحيامن اعمتدت 2قرارات احتاد لا بونة.بقبل املنظمة ت مل واجلديد.  التفاقمتويل عن ملسؤولية املالية ا توضيح
يكن  مل –اعامتد وثيقة جنيف لتفاق لا بونة  بعدأأول مزيانية للمنظمة ويه  – 2016/17ثنائية الربانمج واملزيانية لل  وثيقةَ 

 ذكرتعىل العكس من ذكل، و هذا السجل ادلويل اجلديد للمؤرشات اجلغرافية. سوف تدير هناك اإجمع عىل أأن الويبو 
 لالويبو  من احتادات امجلعية العامة ولك احتاد اعامتد املزيانية أأن قراراتفور  لها الولايت املتحدة عىل وجه التحديد يف بيان

ناول وحيامن ت  3.وثيقة جنيفلالويبو دارة ابإ  يقيضتدابري أأ   تفاق لا بونة أأو املوافقة عىلل وافقة عىل وثيقة جنيفاملمتنح 
ن هذا الزناع خالل مجعيات العام املايض، املديُر العام  دارة وثيقة لبس يف مقدوره أأن ياملكت  ادلويل قال اإ ذا اكنت اإ قرر ما اإ
 اخلطة الاسرتاتيجيةيف يبدو نفصةل الواردة يف اتفاقية الويبو. ولكن امل عملية املوافقة م جي  أأن مير ب أأ  ا  تلقائيأأمرا  جنيف 
الالامتس عن طريق  علهيا تلقائيةال موافقة للوثيقة جنيف لتفاق لا بونة عرض يأأن املكت  ادلويل  متوسطة الأجل املقرتحة

أأبرمه  لتفاق ةدارة التلقائيالإ ت املتحدة عىل الولايل توافق وخلطة املقرتحة. من جلنة الربانمج واملزيانية أأن تويص امجلعيات اب
جراء سدس أأعضاء الويبو دون أأقل من   اتفاقية الويبو. ونتيجة  عىل النحو ايذ  تارتطه أأعضاء الويبو مجيع نقاش أأوسع بني اإ
ن متوسطة الأجل باأأ املقرتحة اخلطة الاسرتاتيجية  توجيهعىل أأن توافق  الولايت املتحدةلبس يف مقدور يذكل، 
 جنيف. وثيقة

 :2021-2016اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة ينبغي أأن تقوهل "ما 

جراء    2021-2016 الفرتة يفنظمة من نمن أأولوايت امل  اجلغرافية ؤرشاتحمية املباأأن مناقاة واسعة جي  أأن يكون اإ

ىل ا"من املهم ابلنس بة  باأأن حمية املؤرشات اجلغرافية يف مجيع اجلوان ، مبا يف ذكل  مناقاات أأوسع نطاقا  أأن اُجرى ملنظمة اإ
ليه اجلغرافية ميكن أأن ينضم  مؤرشاتديد باأأن التسجيل ادلويل للوجود اتفاق دويل ج يةاحامتل  وقد مجيع أأعضاء الويبو. اإ

عالمات التجارية عنية بقانون المناقاة املؤرشات اجلغرافية يف اللجنة ادلامئة امل تس متر أأن  2015قررت امجلعية العامة يف عام 
وجي  أأن . ءيب احتياجات مجيع الأعضانظام عاملي يلتكل احلاةل، ميكن تطوير  يفواجلغرافية. ؤرشات الصناعية وامل تصامميوال 

املؤمتر ادلبلومايس لعامتد  ت تمتثل يفالضائعة اليت اكن ةهذا احلوار لتدارك الفرصحدوث اخلطة الاسرتاتيجية للمنظمة تتوقع 
 لتفاق لا بونة. ةجديد وثيقة

                                                
2
معظم منحت تفاق لا بونة عن الاحتاد ايذ  أأناأأه احتاد مدريد يف أأن معلية توس يع احتاد مدريد لجنيف وثيقة ناأأ مبوج  الاحتاد املُ  خيتلف يف هذا الصدد، 

عىل  موافقهتااملعنية الاحتادات مجيع أأكدت يف الواقع، وقرارات احتاد مدريد.  عىل الويبوأأعضاء  منأأ  عضو مل يعرتض أأعضاء الويبو القدرة عىل التصويت، و
دارة الويبو   ربوتوكول مدريد.لاإ

3
 اإن، LI/A/32/5 من الوثيقة 10الفقرة  كم هو مبني يففقالت الولايت املتحدة، نفسه يف مجعية احتاد لا بونة. الرأأ  أأعربت الولايت املتحدة عن  
عىل وجه اخلصوص، أأعرب الوفد عن خيبة أأمهل و بي نت فقط اإحصاءات املؤمتر ادلبلومايس دون الإشارة اإىل التفاعالت يف هذا الاجامتع.  LI/A/32/1 الوثيقة"
د ميكن مجليع ادلول الأعضاء الانضمم اإىل اتفاق جدي فض  ولأنه يف هناية املطاف مل يمجيع ادلول الأعضاء يف الويبو سمح مبااركة ي س تطع أأن ي ن احتاد لا بونة مل لأ 

ليه. وذك ر الوفد يف هذا الصدد بأأنه نظر اإىل املؤمتر ادلبلومايس كفرصة حقيقية للتفاوض عىل نظام للمؤرشات اجلغرافية يعود ابلفائد ة عىل مجيع ادلول الأعضاء اإ
جراء املفاوضات اليت أأفضت يف الويبو، عىل غرار العمل املنجز يف اإطار احتاد ابريس خالل س بعينيات ومث انينيات القرن املايض يف الويبو وايذ  توقف للسمح ابإ

اللجنة ادلامئة املعنية باأأن  WO/GA/47/10. وأأشار الوفد اإىل ما ورد يف الوثيقة (اتفاق تريبسلكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق جوان  حقوق امل اإىل 
من الأنظمة الوطنية والإقلميية اخلاصة كثري وأأبدى اعتقاده بأأن وثيقة جنيف ل تتسق مع  ،اجلغرافيةؤرشات صناعية واملال تصاممي بقانون العالمات التجارية وال 

فد أأيضا  جعز احتاد لا بونة عن تلبية احتياجات اجلزء الأعظم من ادلول الأعضاء يف الويبو خالل املؤمتر ادلبلومايس. وذك ر الو  محمية املؤرشات اجلغرافية، ومن مث  
نااؤه من  احتاد لا بونة. ونتيجة يذكل، أأبدى الوفد شواغهل أأموال بأأن احتاد لا بونة يواجه صعوابت مالية كبرية، وأأعلن أأنه ينبغي متويل الفريق العامل املقرتح اإ

ضافة اإىل ذكل، رأأى الوفد أأنه من السابق لأوانه لأعض زاء رشوع احتاد لا بونة يف برانمج معل ملك ف أ خر. واإ اء احتاد لا بونة أأن يس هتلوا العمل عىل خطط اإ
دارة الويبو لوثيقة جنيف ببامن مل توافق مجيع ادلول الأعضاء عىل أأن تؤد  الويبو تكل املهمة. ومعال  ابتفاقية الويبو، رصح ال وفد بأأنه جي  عىل امجلعية باأأن اإ

ىل ذكل احلني، س يكون أأ  قرار تتخذه العامة ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن أأن تتخذ قرارا  رمسيا   دارة هذا التفاق املتعدد الأطراف اجلديد. واإ يف اإ
دارة وثيقة جنيف قرارا  غري مرشوع.  وذك ر الوفد بأأنه قد حث املدير العام عىل تقدمي تدابري اإىل امجلعيات املعنية مجعية احتاد لا بونة يقيض بتويل املنظمة اإ

 (للتأأكيدضيف اخلط العريض أُ ) ".WO/GA/47/3اقرتاح الوفد اإىل امجلعية العامة الوارد يف الوثيقة لتوضيح هذه املسأأةل يف اإطار 
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 2021-2016اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل للفرتة تقوهل  أألينبغي "ما 

رغبات أأقلية من أأعضاء الويبو  علجباخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل مصاحل غالبية أأعضاء الويبو  ينبغي أأل تتجاهل"
سرتاتيجية متوسطة الأجل اخلطة الا أأسلوب صياغةعىل الأمريكية عرتض الولايت املتحدة . وتاسرتاتيجية   أأولوية  
ل فهذا القرار الويبو وثيقة جنيف لتفاق لا بونة. بأأن تدير أأنه قد مت اختاذ قرار   نمنا  يعينايذ   2021-2016 للفرتة املقرتحة
بل ميكن  ل من ق  وامجلعية العامة بناء عىل اقرتاح من املدير العام لإدارة التفاق. وعالوة عىل  ،واحتاد برن ،احتاد ابريساختاذه اإ

عددا  قليال  من ضم يايذ  نظام فال ". عاملي"ملكية فكرية نظام بأأنه ذكل، تعرتض الولايت املتحدة عىل وصف نظام لا بونة 
عىل أأسلوب عرتاضات احملددة التالية الات املتحدة دلهيا الولايأأن  اإىل ضافة  اإ . ا  عاملينظاما  لبس  نيواحملمتل نيالفعليالأعضاء 
 متوسطة الأجل:املقرتحة اخلطة الاسرتاتيجية صياغة 

  ُغري حصيح لأنه يتضمن وثيقة العدد هذا و . ة  معاهد 27 نظمة تديرامل أأن  1-1هالفقرة من كر يف امجلةل الثانية "ذ
أأو  عامتد هذه املعاهدة تتخذ املنظمة أأ  قرار لوملالويبو.  هامعاهدة تدير بوصفها جنيف لتفاق لا بونة 

دار  تنفيذ هذه املعاهدة. ب الويبو ليك تقوم قرار اختاذ أأ  النقطة الثالثة يف الفقرة أأنه ل يلزم تفرتض . وابملثل، هتااإ
ىل أأنوثيقة جنيف من هذه القامئة، فينبغي حذف  احتاد و امجلعية العامة يوافق فيه أأعضاء يني الوقت ايذ   اإ

 الويبو وثيقة جنيف. تديربرن واحتاد ابريس عىل أأن 

  ىل نظام لا بونة عىل أأنه نظام ملكية فكرية عاملي  ااريُ  – 3-1ه"يف الفقرة لمنظمة؛ وتعرتض الولايت ل اإ
 تفاق لا بونة ومل تتخذ املنظمة قرارا  اب ونلزتمياملنظمة أأعضاء سدس أأقل من لأن املتحدة عىل هذا التوصيف 

الويبو احلقيقة فقرة منفصةل عن مناقاة أأنظمة  اإىلل مناقاة نظام لا بونة نقَ تُ يج  أأن ف يقة جنيف. باأأن وث 
 .لواسعا ادمعهبمتتع ت العاملية للملكية الفكرية اليت أأقرهتا املنظمة كلك و 

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

 "تضمن وثيقة جنيف لتفاق لا بونة.ت و  نظمة"اليت تديرها امل  املعاهدات" 4-1هدد الفقرة حت 

 وثيقة  الك هذه املعاهدات، مبا فهي تصفهذه الفقرة اليت عىل الولايت املتحدة  ضرت تع – 5-1ه الفقرة "يف
هذا البيان . ف "الس ياساتادلول الأعضاء امجلاعي عن متثل تعبري " اأأهنباعمتدهتا املنظمة"، و بأأهنا " ،جنيف

ىل ادلقة سدس أأعضاء ن ع يقل عدد مجيع املااركني فيهايذ  . ويتضح من املؤمتر ادلبلومايس يفتقر بوضوح اإ
بلا  جمعيا  عن الس ياسات عبري ت ثل مت ل  اوأأهنأأمكلها املنظمة ب هاعمتدت وثيقة جنيف مل أأن الويبو  ادلول  من ق 

 .الأعضاء يف الويبو

 " ىل متوسطة الأجل لت املقرتحة اخلطة الاسرتاتيجية مراجعة نبغي ت ا  تعبري لبست "وثيقة جنيف أأن اري اإ
عن مناقاة وثيقة جنيف فصل وينبغي  ادلول الأعضاء يف الويبو. جان  من "جمعيا  عن الس ياسات

عىل حنو  وثيقة جنيف، وينبغي أأن تعكس لك أأعضاء الويبومعاهدات الويبو الأخرى اليت تفاوض باأأهنا 
 املالية. هتاواس تدام لها أأعضاء الويبو حول اعامتد احتاد لا بونة هار اليت أأاثالاواغل أأفضل 

 ىل وثيقة جنيف لعىل اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة تُاجع (، 2، الفقرة )10-1ه الفقرة "يف تفاق الانضمم اإ
عرب أُ قد لعالمات التجارية. و لخالل نظام اجلغرافية من للمؤرشات اية توفري امحلخيار مع الإشارة اإىل ا بونة ل 

( 1)لأن والهنج ا الأسلوب (. وتعرتض الولايت املتحدة عىل هذ1)7-2هيف الفقرة  انفسه ه الفكرةعن هذ
ولأن الأسلوب ل ( 2نفاذ )ينبغي أأل ترو  دلخول اتفاق مل تقره املنظمة حزي ال اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة 

قرتح اتباع هنج متوازن محلاية املؤرشات اجلغرافية يف الويبو، عىل النحو الوارد يف قرار امجلعية العامة يف العام ي
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ومع  4.املؤرشات اجلغرافية يف مناقاات أأكرث توازان  ينبغي أأن تنهتج هنجا  أأن الويبو اتفقت عىل  يتاملايض ال
الوثيقة  ( من1)7-2هو  10-1ني هرتاخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة )يف الفقذكل حتتو  

WO/PBC/25/18 )يف الوقت نفسه مع الإشارة التصديق عىل وثيقة جنيف، عىل تاجيع ل خطط ل  عىل
ىل خيار حمية   .نظام عالمات اجاريةمن خالل املؤرشات اجلغرافية اإ

 " ن ابدئ ذ  التسجيل. نظمة لأ حول منوذجني  ثنائية   لبس مناقاة  املؤرشات اجلغرافية توازن محلاية امل هنج الاإ
يف  املؤرشات اجلغرافية تسجيلل  الفريدة من نوعها نظمةالأ  مجيع اتما  متثيال  نظام لا بونة  منوذ ُ ل ميثل ، بدء

منوذ  لا بونة الهنوض ب ، ياوه التجارة واملنافسة. اثنيا  الاتساع مفرط يف و  مفردميثل منوذ  حمية  هالعامل، ولكن
ببساطة مع الإشارة هذا المنوذ   الانضمم اإىل عىل تاجيعال و  ،اتفاق لا بونة الأصيل أأو وثيقة جنيف( سواء)
ىل ق أأخرى ائامنذ  أأخرى وطر لالعالمات التجارية، ل يعرب عن ولية امجلعية العامة لتعزيز مناقاة أأوسع  اإ

 الويبو أأناطة بوصفه بؤرةا بونة نظام ل  عىل الضوءوينبغي أأل يُسل ط املصاحل املترضرة.  لتحقيق التوازن بني
 .متوسطة الأجل يف اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحةعلقة ابملؤرشات اجلغرافية املت

 " الانضمم اإىل عىل تاجيع باأأن ال  ة  متوسطة الأجل حمايداملُقرتحة خطة الويبو الاسرتاتيجية ل بد أأن تكون
ىل أأ كم أأن الوثيقة ينبغي أأن تاري اتفاق لا بونة.  من مناقاة  ون جزءا  يكجنيف جي  أأن تروجي لوثيقة ن أأ  اإ
ق اخملتلفة لتحقيق ائ، ولبس العالمات التجارية فقط، والطر املؤرشات اجلغرافية مناذ  حميةش ىت أأوسع حول 

اخلطة الاسرتاتيجية املقرتحة مناقاة أأوسع تعزز التوازن بني املصاحل املترضرة. وعالوة عىل ذكل، ينبغي أأن 
تصاممي اجلغرافية يف اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية وال باأأن املؤرشات قبل مجيع أأعضاء الويبو  من
 اجلغرافية.ؤرشات لصناعية واملا

 ىل  شارةالإ  – 1-2ه الفقرة "يف ىل نظام أأل ت  يمخسة أأنظمة ملكية فكرية عاملية ينبغتُدير اليت  نظمةامل اإ اري اإ
 باأأناتفاق هو الويبو  ه  تدير نظام لا بونة ايذف املؤرشات اجلغرافية اليت تديرها الويبو. امل لا بونة ايذ  ي 
 تسميات املناأأ.

 "ىل وثيقة جنيف 4-2هالفقرة  يف لمنو املس تقبيل اب يتعلق اميفأأل ترد  يينبغ ديدة لتفاق لا بونةاجل، الإشارة اإ

 .ةاجلديدوثيقة ارة القرار من الويبو لإدظل عدم وجود لنظام لا بونة احلايل يف 

  قبل أأن ثيقة جنيف بو الهدف املتعلق لن يني أأوان ، 7-2ه الفقرةيف  (1الفقرة الفرعية )من "يف امجلةل الأخرية
دارة هذه الوثيقة من عدهما دارة هذقررت . وعالوة عىل ذكل، حىت لو تتخذ الويبو قرارا  باأأن اإ ه املنظمة اإ

عىل العكس من و . حزي النفاذوثيقة جنيف املمتثل يف دخول هدف ال الولايت املتحدة ل تاارك ، الوثيقة
اتفاق باأأن مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو عىل التفاوض قدرة الأولوية لالولايت املتحدة سوف متنح ذكل، 

 مصاحلهم امجلاعية.حقيق محلاية املؤرشات اجلغرافية لت 

 " مسأأةل الاس تدامة "تسوية هدفبالك واحض مل يُذكر ، 7-2هالفقرة ن م (2يف الفقرة الفرعية ) أأيضا  و "
يضمن أأن النظام قابل وف يعين أأن احتاد لا بونة سعىل أأنه فهم عىل وجه التحديد املالية وينبغي أأن يُ 

 ليكمن خالل رسوم أأو اشرتااكت أأو ابمجلع ببهنم اتفاق لا بونة، مبا يتسق مع من الناحية املالية،  لالس مترار
ليه  مجعية احتاد لا بونة، ايذ يعكس عىل حنو أأحص قرار عامتد ل" نوامسة وامخلسعيات اخلامجل  استندت اإ

                                                
4
حنو دراسة تختلف الأنظمة اخلاصة محمية اجلغرافية ؤرشات الصناعية واملتصاممي ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال  لجنةَ ال العامة  وهجت امجلعيةُ  

 .اجلغرافية، نمن وليهتا احلالية ومبا يامل لك اجلوان املؤرشات 
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للقضاء عىل العجز املايل املتوق ع يف احتاد لا بونة خالل الثنائية، كم هو مبني   2016بل مجعيات ق  من تدابري 
 5."رنك سويرس (مليون ف 1.523) 2016/17يف برانمج ومزيانية الويبو للثنائية 

 " 3ه يف الفقرة الواردة الولايت املتحدة اسرتاتيجيات تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنيةتؤيد-
 مبادرةوينبغي تعزيز الأ م املتحدة للتمنية املس تدامة.  خطةيف وليهتا الأساس ية  نمن، وخباصة مسامهة الويبو 7

ىل  والرتوجي هلم ،(WIPO Matchموفق الويبو )و ، واخلاص رشاكة بني القطاعني العاملل  الويبو بنااط اإ
يف الهدف الاسرتاتيجي املوصوفة  املتطورة اإىل حد بعيد بني القطاعني العام واخلاصالويبو  رشااكتجان  
 WIPOبرانمج "ويبو ريسورتش" )العاملية مبا يف ذكل  العامة الس ياساتقضااي  باأأنالسابع 

Re:Search) ،الكت  املبرسة، وبرانمج "ويبو غرين" واحتاد. 

   ن:، يُ (2)4-4فامي خيص الفقرة ه ،"وأأخريا نظام لها .  أأمهية تصنيف لواكرنو للتصاممي تزيد مع توسع" قال اإ
م و. "، ومراعاة اجربة املاكت  الفاحصة ابلأخصتصنيف لواكرنووينبغي تعزيز  يف نظام تصنيف لواكرنو ل يُقد  
جراء لمتكني نظاما  مفيدا  ل  الوقت احلايل لخطة الاسرتاتيجية ينبغي لالصناعية، و للتصاممي البحث والفحص من اإ

تصنيف ال  لتسهيلبقدر أأكرب من التفاصيل نظام لواكرنو للسمح أأن تأأمل يف الاس تفادة من متوسطة الأجل 
 ".ظائف البحث الفعاةلواملفيد و 

يران )مجهورية  الإسالمية( – اإ

يران )مجهورية أأ وفدُ هن   ذكر . و عىل مالحظاتهاملدير العام اإىل اكر توجه ابل لك التوفيق، كم  ومتىن هل الإسالمية( الرئبَس  – اإ
ثالث مزيانيات الثنائيات ال لإعداد  شامله اسرتاتيجي يمبثابة توج سوف تكون اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل الوفد أأن 

ىل أأ  مدى قائال  اإ ق الوفد عل  و تتالية. امل  ىل  تقدمي ادلول الأعضاء يف شاركتن من غري الواحض اإ عداد  عندالأمانة تعقيبات اإ اإ
ُ ذكر أأن ، و الربانمج واملزيانيةهذا املرشوع قبل ادلورة احلالية للجنة  أأعرب ، وثيقة هممة جدا  ولأهنا . مؤخرا   ترش الوثيقة قد ن

ىل امجلعية العامة تقدمي  يفس تعجال اإىل الاأأنه ل توجد حاجة الوفد عن اعتقاده  خلطة الاسرتاتيجية اب علم  لالإحاطة توصية اإ
الاسرتاتيجية متوسطة الأجل اخلطة لتحليل ومناقاة مرشوع  ا  اكفي ا  وقتأأن تُمنَح ينبغي دلول الأعضاء امتوسطة الأجل، وأأن 

دما  2021-2016للفرتة  من املهم  ناإ الوفد قال ة متوسطة الأجل، يف اخلطة الاسرتاتيجي جدول أأعمل التمنية. وفامي يتعلق ابإ
، من أأجل 2016كتوبر أأ محلول  ة  كون جاهز ت س  يت، الجدول أأعمل التمنيةنتيجة التقيمي اخلاريج لتنفيذ توصيات احلصول عىل 

دراهجا   دامةللتمنية املس ت الأ م املتحدة بأأهدافمعل الويبو فامي يتعلق  خبصوصمتوسطة الأجل. و اخلطة الاسرتاتيجية  يفاإ
خيضع للمناقاة حاليا  يف  بأأهداف التمنية املس تدامةأأن دور الويبو فامي يتعلق بالوفد  ذك ر، 2030خطة التمنية املس تدامة لعام و 

 اجلديدة يف اخلطة الاسرتاتيجية ينبغي أأيضا  أأن تُراعىهذه املناقاة نتيجة  أأنب، و اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
 متوسطة الأجل.

 الياابن

يف نقطتني هممتني وفد أأن هناك رأأى ال. و قانوان  ة  لزم  مُ لبست أأن وثيقة اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل بوفد الياابن أأقر 
صدار اخلطة حدى النقطتني يف ااملقبةل.  الاسرتاتيجية معلية اإ  التمنية الاقتصادية القامئة عىل تعززطة أأن اخللتأأكد من تمتثل اإ

الويبو لأحصاب اليت تقدهما لكية الفكرية العاملية امل خدمات أأن ضمن تمتثل النقطة الأخرى يف الاس تفادة من امللكية الفكرية. و 
الأمانة، أأن تس متر زايدة عدد اليت اقرتحهتا للخطة الاسرتاتيجية  وفقا   ذكر الوفد أأن من املقرر،ن ابس مترار. و س  املصلحة حتُ 

قد يف املايض،  الياابن، أأنب الوفدُ ذك ر يف معاهدة التعاون باأأن الرباءات وبروتوكول مدريد واتفاق لها . و ادلول املتعاقدة 
ىل معاهدة التعاون باأأن الرباءات  بدلان النامية عىل الانضممال  ساعدت  مدريد أأو نظام لها  من خالل تبادلنظام  وأأ اإ

                                                
5
 السابعة.يف الصفحة  wipo/en/assemblies/pdf/synthesis_2015.pdf-http://www.wipo.int/export/sites/www/aboutانظر  

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/assemblies/pdf/synthesis_2015.pdf
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ىل ادلمَع م بنااط قد   ن يُ النامية. وأأعرب الوفد عن اس تعداده لأ  البدلانتكل  معلومات معو معارف الياابن ملا دلهيا من  البدلان اإ
ىل  من املساعدة واملاورة الترشيعية فامي يتعلق ابلتنفيذ. وأأكد الوفد  مثال  ، كأن يقدم هلم نظمةهذه الأ اليت تود الانضمم اإ

ذا اكنابالأعضاء عىل التصال  ادلولَ  حث  الأخرى، و للبدلان حكومة الياابن دمع أأنه سبنظر يف كيفية جديد  رغ  ت تلوفد اإ
 يف التعاون بأأ  شلك من الأشاكل.

 فرنسا

فرنسا عن رغبته وفد . وأأعرب ابءاجملموعة وفد اليوانن ابمس به  أأدىل ايذ  د البيانَ عىل انتخابه، وأأي   فرنسا الرئبَس  أأ وفدُ هن  
ىل ايف  يف جمال  الاستامثرن وأأعرب الوفد عن رضاه البالغ عحتاد لا بونة. ابالوثيقة، ل س امي أأهنا تتعلق  جوهرلعودة اإ

 هأأسف الوفدُ  أأبدى، النسخة الفرنس ية(من ) 13يف الصفحة الواردة  3يف الفقرة وا بونة. احتاد ل  ايذ  هيمتكنولوجيا املعلومات 
، ئهأأعضاو الاحتاد ومن حيث عدد منفامي خيص التااؤم أأْ   ا بونة،مع احتاد ل طريقة التعامل يف تااؤم لوجود يشء من ال 

 أأكرث تفصيال  رؤية من و املالية. الاحتاد  تالكماجبارة من أأجل حل  هجودا   ونبذلي  عضاءعلم  بأأن الأ والوضع املايل لالحتاد، 
 يففلوثيقة. لالأصلية والنسخة الفرنس ية  نلكزييةيبدو أأن هناك خطأأ يف الرتمجة بني النسخة الإ  ه، لحظ الوفد أأنيذكل

ىل النسخة  نظرابل نظام العالمات التجارية. وأُشري ببهنم اإىل ن اقوسيوجد من النسخة الفرنس ية  9 الصفحة رأأى ، نلكزييةالإ اإ
ىل الوفد أأن  dans ce dernier cas, la possibilité "ه ميكن ترمجة ما جاء بني هذين القوسني عىل حنو أأفضل اإ

d’assurer la protection des indications géographiques par l’intermédiaire du système des 
marques sera signaléeىل النسخةأأقرب ه الرتمجة س تكون "، ورأأى أأن هذ وأأعرب . نلكزييةالإ  يف اللغة الفرنس ية اإ

ن اللجنة قد أأ ذكر الوفد الولايت املتحدة الأمريكية. و  أأدىل هبا وفدالحظات اليت بعض املالوفد أأيضا  عن رغبته يف الرد عىل 
ومت يف امجلعيات  ابلفعل ثريتقد أُ احلجج احتاد لا بونة، وأأن تكل  وضعك يف تاكوا أأهنا بدي من احلجج اليت  مسعت عددا  
نه يدرك أأن بديت يف اجامتعات سابقة. تكرار مالحظات أُ يُقىض يف  مثينا   وقتا  أأن الوفد ورأأى الرد علهيا.   وفدوقال الوفد اإ

ىل ر نظَ أأن يُ يف رغ  يالولايت املتحدة الأمريكية ل  ليه  لمن مث  تديره الويبو، و  خاصاحتاد عىل أأنه  احتاد لا بونةاإ يُنَظر اإ
تنص بوضوح  1967عام لمن اتفاقية الويبو  "2"4أأن املادة ب الوفدُ ذك ر هذه اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل. و  داخل

الوضع  شك يف أأن هذا يوجد نه لاإ الوفد قال ابريس. و ادات اخلاصة املناأأة فامي يتعلق ابحتاد حتالاتدير عىل أأن الويبو 
مايو يف  ُعقداملؤمتر ادلبلومايس ايذ  وذكر أأن هذا التعريف.  مبقتىض هر يينبغي أأن تدأأن الويبو احتاد لا بونة، و عىل  ينطبق
 أأساس احلقوق الس يادية لأعضاء احتاد لا بونة، وافق عىل ، وعىل1967حتت رعاية املنظمة، عىل أأساس اتفاقية عام  2015

بالك اكمل يف  وااحتاد لا بونة، شاركغري الأعضاء يف أأْ  ادلول وثيقة جنيف لحتاد لا بونة. وأأضاف الوفد أأن املراقبني، 
ن مل يكن صياغة تكل الوثيقة املنقحة،  ىل اهلم حق التصويت، ودعا مجيع الوفود واإ وحمارض  الأفرقة العامةل حمارضلتحقق من اإ

من  21ن املادة اإ الوفد قال ابلاكمل يف النقاش. و شاركوا  يف ذكل الاجامتع نياملراقبليتضح هلم أأن  ذاتهاملؤمتر ادلبلومايس 
يف امجلعية ذاهتا اليت أأن الأطراف املتعاقدة أأعضاء تُوحض  (1)22املادة ن اإ و  ،احتاد لا بونةمن  جزءأأهنا  وحضتجنيف  وثيقة
لهيا ينمت ذا اكن ل يزال يوجد الوفد  وأأعرباحتاد لا بونة.  أأعضاءي اإ وثيقة من الواحض أأن فاإن ، أأ  شكعن اعتقاده أأنه اإ

من اتفاقية  30لمدة لضع خت فاإهنا يذكلتفاق لا بونة من قبل أأعضاء احتاد لا بونة. ول بوصفها تنقيحا   رصاحة   تمداعتُ جنيف 
وذكل مثهل ، ه الوثيقةلهذ نتيجة  من وهجة نظر القانون ادلويل، تكون، يف احتاد لا بونة  أأ  تغيرياتو ، فيينا لقانون املعاهدات

من واكن ظل هكذا. وف يالويبو وس هر يتدأأن احتاد لا بونة عىل الوفد شدد اتفاق مدريد. و حاةل  مثل ما يدث يف متاما  
رفض هذه الوثيقة بسب  يهبا وفد الولايت املتحدة الأمريكية، ايذ   لمالحظات اليت أأدىلأأنه ل أأساس ل وهجة نظر فرنسا

ىل أأن الويبو تدير   وثيقة جنيف.الإشارة اإ

 سويرسا

 ةَ اخلطأأي د الوفُد ، و 2021-2016للفرتة صياغة اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل عىل العام  سويرسا املديرَ  شكر وفدُ 
هنا الاسرتاتيجية املقرتحة  ذ اإ متوازنة للس نوات القادمة. ورأأى الوفد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل من شأأهنا رؤية اإ
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دارهتأأن ته أأعمل املنظمة يف الس نوات القادمة و يتوج تكون مفيدة يف أأن  . وغري مرن صارما   ا  كون اقرتاحتدون أأن  اعزز اإ
يف مصمي معل يه الأهداف اليت تقع والرابع والسابع، وللهدف الاسرتاتيجي الأول والثاين والثالث  كبرية   أأمهية   الوفدُ وأأوىل 
ل ميكن، أأداة مفيدة للغاية عىل مس توى عال جدا، وتعترب رأأى الوفد أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل و الويبو. 

للقلق  ا  مثري  ا  تكل الوفود اليت وجدت أأمر ا  عىل رد  بو. و الوي    قامت بهبطبيعة احلال، أأن حتتو  عىل عرض مفصل للعمل ايذ
ذك ر ذه اخلطة الاسرتاتيجية. و هب علم  هو الإحاطة ن القرار املقرتح اإ الوفد قال يف هذه اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل، 

ن البيان املدير العام ب الوفد  الربانمج واثئق ، عىل عكس بأأ  شلك من الأشاكل مة  لز  تكون مُ  لنوثيقة ايذ  قال فيه اإ
ذا اكنت أأن متيض اللجنة قدما  لوفود عىل تكل اوفد الاقرتح  يذكلو. اخلاصة ابلثنائيات ةواملزياني الوثيقة عىل النحو التايل: اإ

لوفود املعنية ل وميكن يف حمرض هذا الاجامتعل ميكن لوفد ما أأن يوافق علهيا، فسوف يُذكر عدم موافقته عنارص حتتو  عىل 
ىل  . واقرتح الوفد WO/PBC/25/18الوثيقة حمتوايت تغيري اإىل تكل الاعرتاضات يف املس تقبل دون احلاجة أأن تاري اإ

ذا  ،أأيضا    شواغلها ابلطريقةالوفود أأن تعاجل تكل ، شواغلهاأأعربت عن اليت وفود كفي لإرضاء الل ت احملرض شارة اإىلاكنت الإ اإ
يف ذه اخلطة الاسرتاتيجية هببياانت الوفود تُلَحق أأن الوفد اقرتح  يذكللوضع مماثل. و 2010عام  ابلفعل يف تمداليت اعتُ 

يُمك  ن عن أأمهل يف أأن الوفد أأعرب و ؤخذ بعني الاعتبار يف املس تقبل. ، وهو ما يعين أأهنا س تكون مرئية وس تُ شلك مرفق
 .WO/PBC/25/18الوثيقة  صياغةرتاتيجية دون تغيري خلطة الاسمن أأن متيض قدما  يف الإحاطة علم  اب لجنةَ ال هذا 

 الربتغال

ضافة بعض املالحظات.  أأعرب عن رغبته يفالربتغال التعليقات اليت أأدىل هبا وفد فرنسا، و  د وفدُ أأي   أأدىل هبا مبا فامي يتعلق و اإ
الطابع العاملي لنظام عىل  الوفدُ  شدداخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل، باأأن تعليقات من وفد الولايت املتحدة الأمريكية 

ىل لا بونة  ماإ عدد أأكرب من أأعضاء  صولمح، من خالل وثيقة جنيف، العديد من ال ليات القانونية اليت تسمح درجة أأنه قد قُد  
هذا النظام. اإىل ابلرضورة انضمم مجيع بدلان الويبو  تقتيض لالعاملية ن اإ الوفد قال اجلغرافية. و  املؤرشاتحمية عىل  الويبو

ىل  عاملي  وأأضاف أأن النظام  قوانني ادلاخلية ال نمن تفاقاحملمي مبوج  القانوين الفهوم امل تكل البدلان اليت دلهيا ابلنس بة اإ
أأن وثيقة جنيف من جديد ذا الإطار القانوين. وأأكد الوفد الأخذ هب يفمطلق احلرية بدل  أأن للكمهنا، و بدل لك اخلاصة ب

ل ، نيلأعضاء احلاليابهبا مفتوحا  أأمام ا ايذ  جيعل سب ال ، وهذا هو ملعاهدة موجودةاجديد بل يه ، لبست معاهدة جديدة اإ
 الويبو. هار ييف املناقاات، ولهذا السب  ينبغي أأن تدالأعضاء مااركة مجيع أأن ذكل ل مينع 

يران )مجهورية  الإسالمية( – اإ

يران )مجهورية مل يكن دلى  باأأن احتاد مواقف وفد  فرنسا والربتغال وتعليقاهتم د جديد، لكنه أأي   الإسالمية( تعليق –وفد اإ
 وثيقة جنيف لحتاد لا بونة.و لا بونة 

 أأسرتاليا
 )بيان مكتوب(

متُ " هم امل س ياق ال املس توى للمنظمة. وتدرك أأسرتاليا رفيعة  رؤية   2021-2016 للفرتة اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل قد  
ىل ، لفوفة ابلتحدايت اليت تواجه اجملمتع متعدد الأطرافلهذه املرحةل امل التحيل و املايل،  احلذررضورة الرتكزي عىل ابلإضافة اإ

أأن اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل  . وندرك أأيضا  قهيوالرتكزي الواقعي عىل ما ميكن حتق  ،ملرونة يف الاس تجابة للتغرياتاب
م  رشادا   ا  هيتوجتُقد   الأهداف  تؤيد أأسرتالياول تزال الربامج.  باأأن ش ىتتفاصيل من تقدمي  بدل   ا  عام ا  اسرتاتيجيواإ

 املقرتحة ات الاسرتاتيجيةهيالتوج عاموجه بتؤيد يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل، و الواردة الاسرتاتيجية التسعة 
جراء مناقاة رح  تأأسرتاليا ول تزال رفيعة املس توى.   ادلول الأعضاء، مبا يف ذكل من خالل معليات بنيمركزة ممثرة و ابإ

جراءات حمددة ميكن حتقيقها  معينة نتاجئ اسرتاتيجيةباأأن الربانمج واملزيانية العادية،  الأهداف بلوغ ل  عىل أأرض الواقعواإ
طار ابعىل وجه اخلصوص، ونرح ، يف اخلطة.  واردةال يف الهدف الاسرتاتيجي وضع القواعد واملعايري س مترار الرتكزي عىل اإ
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طار الهدف الاسرتاتيجي الإقرار ن  االأول، اإىل ج بأأمهية الأعمل الأساس ية يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية يف اإ
معاهدة التعاون يرادات تأأيت من نظام الإ % من 94 لأنللمنظمة،  ساس املايلالأ  تالكالعاملية لكية الفكرية امل أأنظمة فالثاين. 
. وندرك أأن ذكلتقع يف مصمي اسرتداد التاكليف هيالك رسوم و العاملي ماكنية الوصول اإ كم أأن مدريد، نظام الرباءات و  باأأن

ل أأن المنو يف، نظام لها  أأقل نضجا   . يصبح متوازان  وأأل يدث فيه جعزاملايل من أأن  هوضع نظام لها  ينبغي أأن يُمك  ن اإ
احملمتل الأعضاء و قيود يف هيالك الرسوم، مبا ينطو  عليه من  – ل نزال ناعر ابلقلق من أأن نظام لا بونة ،ومع ذكل
ننا ل نؤيد . واملس مترالعجز حالت وبة أأكرب يف معاجلة صع سوف جيد – لوجود أأحاكم غري شامةل نظرا   انضمهمم يذكل فاإ
درا  يزيد من الع ء املايل لهذا مما سوف ، (1) 7-2( و ه2) 10-1ه سرتاتيجياتالايف توس يع عضوية نظام لا بونة  اإ
ىل و النظام   ".تلفة محلاية املؤرشات اجلغرافيةاخمل ق ائطر الفامي يتعلق بتعزيز  التوازنسوف يفتقر اإ

 هنغاراي

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

 اليوانن

ىل  ةالإشار  خبصوصدليه تعليقان  العام، واكن اليوانن املديرَ  شكر وفدُ  . جدول أأعمل التمنيةوتنفيذ  أأهداف التمنية املس تدامةاإ
ن ، جبدول أأعمل التمنيةفامي يتعلق ف هل صةل وثيقة ابلهدف الاسرتاتيجي الثالث  ابء ترى أأن جدول أأعمل التمنيةاجملموعة قال اإ

بأأهداف التمنية يف اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الأجل. وفامي يتعلق  يا  اكف  انعاكسا  عكس نوأأن ذكل ي ، يف املقام الأول
 تنفيذوف تزتامن مع متوسطة الأجل ساجلديدة فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ذكر الوفد أأن اجملموعة تالحظ أأن ، املس تدامة

ن اجملموعة ت. و 2030خطة التمنية املس تدامة لعام و  أأهداف الأ م املتحدة للتمنية املس تدامة تنفيذ اخلطة ب رح  قال اإ
أأهداف التمنية تنفيذ يف وليهتا، نمن املنظمة،  جان مسامهة فعاةل من وجود ضمن  غيةمتوسطة الأجل ب الاسرتاتيجية 
يالء اهامتم خاص املس تدامة طار لبتاكر يف اب، مع اإ  .هدف التمنية املس تدامة التاسعاإ

 فرنسا

م من د وفد فرنسا الاقرتاح أأي    .جدا   معقول   واعتربه اقرتاحا  وفد سويرسا، املُقد 

 ]هناية الوثيقة[


