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يف ادلورة العرشين للجنة  1021التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء أأيناء مناقشة تقرير أأداء الربانمج 
 واملزيانية الربانمج

 عىل أأساس لك برانمج عىل حدة.  1021افتتح الرئيس املناقشات بشأأن تقرير أأداء الربانمج لعام  .2

 .1و 2تعليقات بشأأن الربانجمني  ةمل ترد أأيو .1

 .3افتتح الرئيس ابب املناقشة بشأأن الربانمج و  .3

طة يف اإطار عرض الأنشطريقة فريقية، وطلب توضيحا لإعادة ايلكة دث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ وحت .4
بصورة عامة، بيامن تشري املزيانية  اجملاورةتشري اإىل حق املؤلف واحلقوق  1021/23الوفد أأن مزيانية الفرتة . ورأأى 3 الربانمج
اإىل يالية أأنواع من الأنشطة: الأنشطة املعيارية والأنشطة املرتبطة ابلس ياسات وأأنشطة البنية التحتية حلق املؤلف  احلالية

منوا. وطلب الوفد من الأمانة حتديد الأبواب اليت غطت  الأقل البدلانو املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية  وأأنشطة تقدمي
البنية التحتية حلق املؤلف. كام ُطلبت معلومات  ، واملبالغ املرصودة ملشاريع1021/1023الأنشطة نفسها يف مزيانية الفرتة 

وعالقته مبعاادة مراكش بشأأن التقييدات  (TIGAR)حة للوسطاء املويوق هبم حمددة حول مرشوع املوارد العاملية املتا
والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرص. وأأيريت شواغل من أأن حيدث خلط يف املهام بني مرشوع املوارد العاملية 

السلمية و النظام احلاسويب ومعاادة مراكش. كام ُطلبت معلومات حمددة عن أأنشطة مرشوعي الشفافية واملساءةل والإدارة 
 (.WIPOCOSس )و ويبور

املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املويوق هبم. وأأن عبارة  او خمترص TIGARوردت الأمانة عىل الأس ئةل موحضة أأن  .5
شارة  طريقة أأخرى اإىل "الهيئات املعمتدة" الواردة يف معاادة مراكش بشأأن التقييدات ب"الوسطاء املويوق هبم" يه اإ

لوسطاء مويوق هبم يف بدل معني احلصول عىل  TIGAR يتيح مرشوعو الاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرص. و
مصنفات محمية مبوجب حق املؤلف يف صورة يسهل الاطالع علهيا من وسطاء مويوق هبم يف بدل أ خر مبوافقة ماكل حق 

ُطور نظام تكنولوجيا املعلومات والتصالت اذلي وفر اذا اخلط يف الويبو، واكن يف املرحةل الأوىل من مراحل و املؤلف. 
يعمل و كتااب من بدل اإىل بدل أ خر مبوافقة لك واحد من أأحصاب احلقوق.  450التطوير. واس ُتخدم اذا النظام يف نقل حنو 

ُأجريت مناقشات حول ريفية حتسني و هتاء من مرحلته الأوىل. املرشوع منذ حوايل يالث س نوات وقد قارب عىل الان
او خمترص الشفافية واملساءةل والإدارة  TAG" "املرشوع والارتقاء به لُيمكل معاادة مراكش. وأأجابت الأمانة أأيضا بأأن 

لتحصيل املهمتة لوضع معيار مرشوع الشفافية واملساءةل والإدارة السلمية او عبارة عن مبادرة للعمل مع مجعيات اأأن السلمية. و 
أأوجه الغموض يف النطاق املنشود للنوعية يف /للتقيمي اذلايت يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. وملعاجلة أأوجه عدم التيقن

مجعيات التحصيل حول العامل سيتعاون املرشوع مع الصناعة حلل اذ  املشلكة. وأأوحضت الأمانة أأن معظم مجعيات 
يراا منظامت خاصة ابس تثناء عدد قليل تدير  احلكومات. وظل الباب مفتوحا عىل أأوسع نطاق ممكن للمشاركة التحصيل تُد

يف مبادرة الشفافية واملساءةل والإدارة السلمية، كام قرر عدد من مجعيات التحصيل الالتحاق ابملبادرة. وما أأن يمت وضع معيار 
لك مجعية حتصيل تشارك يف املبادرة للوقوف عىل املس توى اذلي حققته من  راسةدالتقيمي اذلايت، سيمتكن اجملمتع ادلويل من 

الشفافية واملساءةل والإدارة السلمية ويه مسائل عىل درجة ربرية من الأمهية. ومضت الأمانة موحضة أأن عبارة "البنية التحتية 
وتكنولوجيا التصالت. وتشمل أأهجزة  حلق املؤلف" تُس تخدم يف الويبو لالإشارة بصورة أأساس ية اإىل نظم املعلومات

احلاسوب وقواعد البياانت والش باكت اليت تربط قواعد البياانت اذ  ابملس تخدمني يف أأجزاء خمتلفة من العامل. وقد اخنفضت 
لتحتية بة البنية اتولت شع و حلسن احلظ تاكليف اذ  الأنظمة اخنفاضا ربريا نتيجة القدرة عىل اس تخدام املنابر عىل الإنرتنت. 

ولية مبادرات املعلومات وتكنولوجيا التصالت الرامية اإىل دمع مجموعة متنوعة من الأنشطة التطوعية ترتبط ؤ حلق املؤلف مس
، مبا يف ككل مرشوعي املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املويوق هبم والشفافية اجملاورةمبصنفات محمية حبق املؤلف واحلقوق 

يف  2992س، واو مبادرة بدأأت يف عام و ولية النظام احلاسويب ويبورؤ لسلمية. كام تولت الشعبة أأيضا مساواملساءةل والإدارة 
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لهيا أأيضا ابمس منظامت الإدارة امجلاعية. أأ  فريقيا لإاتحة برجميات لإدارة املهام املولكة للمكتب اخللفي مجلعيات التحصيل، املشار اإ
عا س من أأجل الاس تعداد لتلبية الطلب املزتايد. و دة تطوير النظام احلاسويب ويبوروأأشارت الأمانة اإىل أأنه جيري حتديث واإ

قوق يف الأغاي احل مثلوأأضافت أأن أأعضاء مجعيات التحصيل اذلين ميلكون أأو يتحمكون يف أأنواع خمتلفة من احلقوق، 
دارة اذ  احلقوق اإىل حصيل؛ ومن مّث ميكن  مجعيات الت الشعبية أأو يف أأنواع أأخرى من املصنفات املنشورة، قاموا بتحويل اإ

مع مجعية للتحصيل يف  اتاملصنف تكلرابدوس اكن ميكل حقوقا يف تسجيالت صوتية أأن يسجل احلقوق يف ملوس يقي يف ب
ن البنية التحتية حلق املؤلف جرى تناولها يف الربانمج واملزيانية يف  رابدوسب دارة تكل احلقوق. واس تطردت قائةل اإ ميكهنا اإ

حتت العنوان الفرعي اذلي يشري اإىل تعزيز تطوير البنية التحتية حلق املؤلف، كام أأشري بصفة  24.3اإىل  9.3من الفقرات 
ىل منظامت الإدارة املشرتكة، ومل يرد كرر برانمج الشفافية  حمددة اإىل مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املويوق هبم واإ

 يف اذ  الإشارات. ددة ولكن ورد كرر واملساءةل والإدارة السلمية بصورة حم

فريقية، وسأأل ريف تعزتم الأمانة التوفيق بني معاادة مراكش بشأأن التقييدات ابمس اجملموعة الأ  وحتدث وفد اجلزائر .6
والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرص اليت تستند اإىل تقييدات واس تثناءات ول تشرتط موافقة املؤلف، ومرشوع 

عاملية املتاحة للوسطاء املويوق هبم اذلي ينطوي عىل املوافقة املس بقة ملاليك احلق. وأأضاف أأن لكتا ال ليتني تتناول املوارد ال
عطاء الأولوية ملعاادة عة الأ تبادل املصنفات عرب احلدود، لكن ليس هلام نقطة الانطالق نفسها، وأأن اجملمو  فريقية طلبت اإ

ن وفد بدل  طلب، بصفته وأأيضا لإشارة العديد ، اجملاورةنة املتعلقة ابحلقوق الوطنية، توضيحا لأنشطة الأما مراكش. وقال اإ
 .اجملاورةاإىل حق املؤلف وليس اإىل احلقوق  3من الأنشطة املوصوفة يف الربانمج 

فامي يتعلق . و اجملاورةالبنيية التحتية حلق املؤلف ل متزي معوما بني حق املؤلف واحلقوق  وردت الأمانة قائةل اإن مشاريع .7
وقد جرى حتسينه خالل  ،س، فهو يتناول بصورة مبدئية املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلفو ابلنظام احلاسويب ويبور

، كام أأن النظام املعزز س يغطي، بعد التطورات اليت طرأأت عليه، الك من حق اجملاورةالس نتني املاضيتني ليشمل احلقوق 
لأمانة أأن مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املويوق هبم و معاادة مراكش بشأأن . وأأوحضت ااجملاورةاملؤلف واحلقوق 

يمكل أأحداام ال خر ول يتعارضان. وأأضافت أأنه عندما بدأأ  التقييدات والاس تثناءات لفائدة الأشخاص ضعاف البرص
املعنية حبق املؤلف  املعاادة يف اللجنة ادلامئةمرشوع املوارد العاملية منذ س نتني أأو يالية ابلتوازي مع املفاوضات بشأأن 

ن  اجملاورةواحلقوق  كن ماليك احلقوق لنقل الكتب عرب احلدود، وما اإ )اللجنة ادلامئة( اكن اناك حاجة اإىل احلصول عىل اإ
ك ن. بيد تدخل معاادة مراكش حزي التنفيذ، لن تكون اناك حاجة، عرب الوقت، اإىل جانب املرشوع املتعلق ابحلصول عىل اإ

أأنه ميكن اس تخدام التكنولوجيا واخلربات اليت تطورت يف نقل املصنفات بني الوسطاء املويوق هبم يف البدل أألف والبدل ابء 
 عندما تدخل املعاادة حزي التنفيذ ويمتكنوا من تبادل املصنفات مبوجب أأحاكم املعاادة.

 .4 افتتح الرئيس ابب التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلربانمجو  .8

فريقية. وأأعرب عن رسور  موعة الأ للمج 4فريقية، وشدد عىل أأمهية الربانمج دث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ وحت .9
. وطلب الوفد بعض املعلومات 4، وتطلع اإىل رؤية مزيد من الرتكزي عىل أأنشطة الربانمج "اثبتة"لرؤية مجيع الأنشطة 

فرنك  000 034 5بعد التحويالت"، مشريا اإىل أأن املزيانية املعمتدة بلغت  1021/23يتعلق ابلخنفاض يف "مزيانية الفرتة  فامي
 فرنك سويرسي. 000 883 3سويرسي، يف حني بلغت املزيانية بعد التحويالت

ل أأن املؤمتر مل يُعقد ومن غري املنتظر أأن  .20 وأأوحضت الأمانة أأن املزيانية املعمتدة رصدت خمصصا للمؤمتر ادلبلومايس. اإ
 يف غضون فرتة الس نتني احلالية؛ ذلكل ُحولت املزيانية اخملصصة للمؤمتر ادلبلومايس اإىل خارج الربانمج. يُعقد

 .5وافتتح الرئيس ابب التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلربانمج  .22
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س بانيا اإىل اخنفاض متوسط تلكفة معاجلة الطلب ادلويل اإىل  .21 شارة وفد اإ فرنك سويرسي يف  680ويف س ياق اإ
، طلب الوفد من املكتب ادلويل تقدمي مزيد من املعلومات 1022، واو ما يقل بنس بة تسعة ابملائة عن العام 1021 عام

بشأأن متوسط ادلخل اذلي تتلقا  الويبو للطلب ادلويل؛ ليك يمتكن من حتديد الفرق بني متوسط النفقات ومتوسط ادلخل 
 ملاضية.للك طلب دويل، ومعرفة تطور ككل الفرق خالل الس نوات ا

س بانيا، أأكدت الأمانة أأن تاكليف معاجلة الطلبات ادلولية قد اخنفضت بشلك مطرد يف  .23 وردا عىل اس تفسار وفد اإ
ىل الامنكج والوسائل  للمكتبالس نوات الأخرية، ويُعزى ككل أأساسا اإىل اجلهود املتواصةل  ادلويل لزايدة الفعالية واإ

يداع طلباهتم، واليت تتطلب هجدا أأقل من املكتب ادلويل مما ساعد عىل )الإلكرتونية( اليت اس تخدهما مقدمو الطلبات  يف اإ
ليس يف وضع ميكنه من ربط تاكليف معاجلة  ادلويل، حىت وقتنا اذا، املكتباخنفاض تاكليف معاجلة الطلبات. بيد أأن 

نه  ادلويل س يكون سعيدا ابمليض املكتبالطلبات وادلخل املتحقق من الطلبات الفردية. ومع أأن  يف اس تكشاف اذا الأمر فاإ
من غري املرحج، عىل ما يبدو، أأن يمت ككل للك طلب مبفرد ؛ ذلا فاإن البديل قد يمتثل يف الاضطالع بتحليل اإحصايئ للك 
من التاكليف املتكبدة وادلخل املتحقق حبسب نوع الطلب، مع مراعاة أأن الربط ابدلخل املتحقق يس تلزم التصدي خملاطر 

معاجلة طلبات معاادة  ختفيض تاكليف حنواو ار العمالت. ويف اخلتام أأوجزت الأمانة قائةل اإن الاجتا  التقلب يف أأسع
نه يتعذر يف الوقت الراان ربط تاكليف حمددة بطلبات فردية أأو بأأنواع الطلبات، لكن   املكتبالتعاون بشأأن الرباءات، واإ

 اذ  املسأأةل. ادلويل عىل اس تعداد ملواصةل حتليل

 .32الرئيس ابب التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلربانمج  افتتحو  .24

. 1024/25والمتس وفد أأملانيا توضيحا بشأأن المنو املتوقع يف عدد الطلبات كام او مبني يف أأاداف املزيانية للفرتة  .25
اطؤ الاقتصادي. أأقل مما اكن مقدرا يف الأصل نتيجة التب 1021/23وككّر الوفد بأأن جحم الطلبات ظل أأيناء فرتة الس نتني 

لقاء الضوء عىل الأس باب اليت أأدت  اختاكمن وأأضاف الوفد أأنه ليك نمتكن  قرارات مس تنرية بشأأن املزيانية املس تقبلية، ينبغي اإ
 اإىل وجود جفوة بني ما اكن متوقعا يف الأصل وبني العدد الفعيل للطلبات املودعة.

كام أأنه نظرا فجوة املذرورة تُعزى اإىل حد ربري اإىل الأزمة املالية. وردا عىل اس تفسار وفد أأملانيا، أأوحضت الأمانة أأن ال .26
جراءات تطبيق الترشيعات مل حتقق بعض حالت الانضامم املتوقعة  اإىل الأس باب ادلاخلية يف بعض البدلان، مثل التأأخر يف اإ

جيابية عىل اعزتام 1021/23يف فرتة الس نتني  2999اإىل وييقة  الصني ومجهورية روراي والولايت . بيد أأن اناك مؤرشات اإ
. ومن شأأن معليات الانضامم تكل 1025، وانضامم الياابن يف عام 1024املتحدة الأمريكية الانضامم اإىل نظام لااي يف عام 

 أأن تسهم ابلتأأريد يف زايدة عدد الطلبات بصورة ملحوظة وأأيضا يف زايدة الإيرادات يف الهناية.

لكرتونيا )الإيداع اإ اجلديدة لتدوين الطلبات ادلولية  الواهجةيف اإطالق  ول التأأخروردا عىل سؤال وفد ترريا ح .27
يداع الإلكرتوي متاحة عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت منذ  الواهجةلكرتوي(، أأشارت الأمانة اإىل أأن الإ  يونيو  3اجلديدة لالإ

جيابية1023 البس يط يف اإطالق الوصةل يُعزى اإىل مجموعة  تأأخرللغاية، وأأن ال  ، وأأضافت أأن تعليقات املس تخدمني جاءت اإ
تسمح اذ  الطاولت ملقديم الطلبات ابلرجوع اإىل التفاصيل و خمصصة ملقدم الطلب.  الرشوط الالزمة لوضع طاولت معل

ن الواردة يف طلبات سابقة واس تخداهما لتدوين طلبات دولية جديدة، كام تسمح ابلسيناريواات اليت تتيح ملقدم الطلب أأ 
ليه يف وقت لحق. وقد اس تغرقت معاجلة تكل املتطلبات وقتا أأطول قليال مما اكن  ميلأ طلبا دوليا بصورة جزئية مث يعود اإ

 متوقعا.

 .7مل ترد أأي تعليقات بشأأن الربانمج و .28

 .8وافتتح الرئيس ابب التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلربانمج  .29
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ة، وأأكد الأمهية اليت تولهيا اجملموعة لهذا الربانمج اذلي يقدم نظرة عامة فريقيالأ وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة  .10
للطريقة اليت تُطبق هبا توصيات جدول أأعامل التمنية. وشكر الوفد الأمانة عىل الأنشطة اليت يُضطلع هبا من أأجل ضامن 

شارة اإىل مؤرش الأداء املتعلق  بأ لية التنس يق، لحظ الوفد أأن نظام تنس يق أأنشطة جدول أأعامل التمنية بشلك أأفضل. ويف اإ
من جانب مجيع  ( أأظهر أأن أأداء اذا املؤرش اثبت، مع أأن الواقع أأن اذ  ال لية مل تطبق أأو تُعمتدTLSاإشارات السري )

اللجان يف الويبو. أأما اللجان اليت ُكررت فهيا اذ  ال لية فعليا، فقد اكن ككل عىل أأساس لك حاةل عىل حدة. وسأأل الوفد 
مانة عن املعايري اليت اس ُتخدمت لس تنتاج أأن الأداء اثبت فعال. وطلب الوفد أأيضا توضيحا فامي يتعلق ابخنفاض املبلغ الأ 

ليه حتت بند "املزيانية املعمتدة" و"املزيانية بعد التحويالت"، مضيفا أأن احلوايش ل توحض بصورة اكفية  املشار اإ
 الاختالف. أأس باب

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية اليت تناولهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية "داء أأ اإىل مؤرش وأأشار وفد مرص  .12
ىل أأسس املقارنة املرتبطة هبا  توصية )رمغ أأهنا  41دد" حت يتالالفكرية من خالل املشاريع والأنشطة وادلراسات"، واإ

نه يفهم أأن مجيع التوصيات مل تُطبق، مل كا تُستنفد ابلاكمل(. وقال الوفد اإ اكن اناك وييقة معمتدة يف اذا الس ياق.  وسأأل ما اإ
 توضيحا لعبارة " رمغ أأهنا مل تُستنفد ابلاكمل". أأيضا طلب الوفدو 

ن تقرير أأداء الربانمجاجملموعة الأ  ويف س ياق الرد عىل املالحظات اليت أأبدااا وفد اجلزائر ابمس .11  فريقية، قالت الأمانة اإ
ن مسأأةل أ لية التنس يق يه من املسائل اليت يتعني عىل مجيع الربامج واللجان اإ و  لكها. وليس ابملنظمة 8تعلق ابلربانمج ي 

، فقد حقق الأاداف املرجوة منه يف تصنيف مجيع التقارير الواردة من اللجان 8اخملتلفة التبليغ عهنا. أأما فامي يتعلق ابلربانمج 
 بأأنهرصحت الأمانة  ملزيانية املعمتدة" و"املزيانية بعد التحويالت"اخملتلفة. وابلنس بة للسؤال عن اخنفاض املبلغ املبني حتت "ا

مانة سببا  .يف املبلغ ختالفالا ومن انا جاءاإىل الأاكدميية،  8حتويل أأموال من مزيانية الربانمج  جرى وأأضاف ممثل أ خر للأ
 أأيناء فرتة الس نتني.واو تدابري فعالية التلكفة كام يف تاكليف السفر اليت ُطبقت  اثنيا لخنفاض املبلغ

وفامي يتعلق بسؤال وفد مرص بشأأن التوصيات اليت مل تُستنفد ابلاكمل، واملقصود بعبارة "مل تستنفد ابلاكمل"،   .13
ككَّرت الأمانة بأأن ادلول الأعضاء يه اليت قررت أأن تنفيذ املشاريع ل يعين استنفاد التوصيات اليت يتناولها برانمج ما، وأأنه 

أأخرى يف املس تقبل؛ ومن مثَّ فاإن عبارة "مل تستنفد ابلاكمل" تشري اإىل  شاريعل يزال من املمكن للجنة أأن تقرتح م 
 املعىن. اذا

اإىل  قُدمتوطلب وفد الربازيل توضيحا فامي خيص النتيجة املرتقبة املتعلقة بعدد املشاريع اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء و  .14
يوجد سوى مرشوع واحد. وأأعرب الوفد عن رغبته ابحلصول عىل جلنة التمنية للنظر فهيا. أأما فامي يتعلق بأأساس املقارنة فال 

كا اكن دلهيا مزيد سهامات ادلول الأعضاء اإ كا اكن  فهم أأفضل لكيفية تقيمي اإ ن اكنت غري معمتدة، وما اإ من املشاريع حىت واإ
 ككل س يعين مزيدا من العمل الناحج للويبو.

نه جيب النظر اإىل أأداء الأمانة يف س ياق واس تجابة لطلب التوضيح املقدم من وفد الربازيل، قالت .15 ادلور  الأمانة اإ
اذلي تؤديه أأي شعبة حمددة. واو الأداء، بوصفها ايئة تنس يقية، يقع اإىل درجة ربرية مضن اختصاص ادلول الأعضاء. وبعبارة 

ل بناء عىل ما تسفر عنه مناقشات ادلول الأ  مانة أأن ترشع يف وضع نتيجة مرتقبة اإ عضاء يف اللجنة. ذلكل أأخرى ل ميكن للأ
ليه أأسس املقارنة. أأي  كا اكن اناك مرشوع واحد، كام او احلال، فيتعني عىل الأمانة أأن تضع نوعا ما من الأساس يستند اإ اإ
أأن الأمانة يف احلقيقة مقيدة اليدين اإىل حد ما وتعمتد متاما عىل ما تقرتحه اللجنة، أأما اإن اكن اناك أأكرث من مرشوع فُيعدل 

 أأساس املقارنة ومؤرشات الأداء وفقا ذلكل. ابلطبع

مانة عىل التوضيح، أأمكل سؤاهل مضيفا أأنه اكا مل يكن اناك ادف  .16 ويف حني أأعرب وفد الربازيل عن شكر  للأ
اإىل أأن الأمانة الوفد عدد واحد حمدد أأو حىت أأثر للمرشوع املطبق فكيف ميكن اس تخدامه كنتيجة مرتقبة. وأأشار  أأو

، يمتثل يف تيسري عرض املشاريع املقرتحة من جانب 8رصحت بأأن دور شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية، واو الربانمج 
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ادلول الأعضاء أأمام جلنة التمنية. ومع أأن الأمانة تشجع ادلول الأعضاء عىل التقدم مبقرتحات جديدة، مفن الواحض أأن أأداء 
، عندما يتعلق يف الوقت كاتهعمتد، كام كررت الأمانة، عىل التعاون بني ادلول الأعضاء، كام يعمتد الأمانة يف اذا النشاط ي 

تيسري معل اإحدى ادلول الأعضاء، ويه يف اذ  احلاةل بوررينا فاصو،  الأمر ببياانت الأداء، عىل مدى كفاءة الشعبة يف
  يف اللجنة. واكذا عندما يتعلق الأمر بنظام اإشارات الأمانة ونسقت عرض ككل املرشوع ومناقش ته واعامتد وريف يرست

ابلطبع اناك حالت تفشل فهيا والسري، ل يغري عدد املشاريع من أأداء الشعبة سواء أأاكن مرشوعا واحدا أأم عرشة مشاريع. 
ك يست  ند أأداء الشعبة بصورة الأمانة أأو الشعبة يف دمع ادلوةل العضو دعام جيدا فامي يتعلق برتمجة مقرتح اإىل وييقة مرشوع، اإ

 أأساس ية اإىل مدى فعاليهتا يف تيسري ككل العمل. ويف حاةل وجود أأكرث من مقرتح سيس متر تغري أأساس املقارنة تبعا ذلكل.

 .9افتتح الرئيس ابب التعليقات والأس ئةل املتعلقة ابلربانمج و  .17

نشاء شعبة جديدة ار وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ وأأش .18 طار الربانمج  النحو املبلغ عنهعىل فريقية اإىل اإ من تقرير  9يف اإ
 أأداء الربانمج، وطلب مزيدا من املعلومات.

 وأأوحضت الأمانة أأن الشعبة اجلديدة يه يف الأساس شعبة جتمعت حول بعض الأنشطة اليت جنمت عن مشاريع .19
ت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية جدول أأعامل التمنية اليت اعمتدهتا جلنة التمنية. ومن بني اذ  املشاريع قاعدة بياان

منائية يف جمال امللكية الفكرية.  نشاء قواعد بياانت ابملوازاة مع الاحتياجات الإ وقاعدة بياانت قامئة اخلرباء الاستشاريني واإ
ا ودجمها واس تخداهما ويمتثل الهدف من الشعبة اجلديدة يف متابعة قواعد البياانت اذ  وامليض هبا قدما بغية الاس تفادة مهن

منائية كأداة  كأدوات يف برامج الويبو للمساعدة التقنية. فعىل سبيل املثال تُس تخدم قاعدة بياانت مضاااة الاحتياجات الإ
وأأقل البدلان منوا. بيامن يضع مرشوع أ خر جلدول الأعامل مهنجية  لتعزيز الرشااكت وتقدمي املساعدة التقنية للبدلان النامية

دراهجا يف برامج الويبو للمساعدة التقنيةللتوس مي يتعرض اذا النشاط اإىل الإاامل نوعا ما يف املنظمة بني قطاع و .  ميكن أأيضا اإ
العالمات التجارية اذلي يركز أأساسا عىل اجلوانب الترشيعية والقانونية للعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية وقطاع التمنية. 

دة أأن تُمكن الويبو ال ن من حتقيق أأثر معيل فامي يتعلق بدور التوس مي يف البدلان النامية وأأقل ومن شأأن اذ  الشعبة اجلدي
 البدلان منوا وخباصة يف القطاع الزراعي.

كيف تقرير أأداء الربانمج،  20ربانمج الابملقارنة مع  9ربانمج ال طريقة عرض اختالفوأأشار وفد السلفادور اإىل  .30  اإ
ورواب الوسط  ودول البلطيق لأ أأنشطة التعاون وبناء القدرات اليت يُضطلع هبا  بلك الوضوح اذا الربانمج الأخري يعرض

ممايل  ىس تو مب أ س يا الوسط  وأأورواب الرشقية والقوقاز، فضال عن بعض بدلان حوض املتوسط. وطالب الوفد الأمانة دول و 
 ينية ومنطقة الاكرييب.يف أأمرياك الالت  جتريمن التفاصيل وخباصة فامي يتعلق ابلأنشطة اليت 

عىل حنو أأفضل او اقرتاح جيد، وس يجري النظر فيه.  20و 9وأأجابت الأمانة بأأن مواءمة أأطر نتاجئ الربانجمني  .32
طار النتاجئ املعمتدة لربانمج ومزيانية الفرتة  ، 1021/23وأأوحضت الأمانة أأن الشلك احلايل للتقرير يسري عىل هنج شلك اإ

دخال أأوجه حتس  .1024/25ن عىل الربانمج واملزيانية للفرتة مشرية اإىل اإ

"عدد مجموعات املاكتب املشاركة يف منرب مشرتك" )نظام الويبو للنفاك  سرتاليا اإىل مؤرش الأداء املتعلق بـأأ وأأشار وفد  .31
طار النتاجئ املرتقبة "بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة  (WIPO CASEاملركزي اإىل تقارير البحث والفحص( ) الواردة يف اإ

لفائدة ماكتب امللكية الفكرية"، اذلي ُوصف بأأنه "غري اثبت" يف نظام اإشارات السري املناظر، وطلب الوفد مزيدا من 
طار املزيانية الربانجمية ااملعلومات. وأأوحضت الأمانة  ، يالية يف 1021/23 ملعمتدة للفرتةأأن ادف مؤرش الأداء اذا بلغ، يف اإ

 او واحد. 1021حني أأن ادف بياانت الأداء لعام 

 .20الربانمج  املناقشة بشأأنوافتتح الرئيس ابب  .33
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عدد البدلان اليت دلهيا قوانني/لواحئ وطنية حمدية يف جمال امللكية الفكرية  وطلب وفد ترريا توضيحا بشأأن مؤرش أأداء .34
ث عرشة بدلان. أأظهرت بياانت الأداء أأن أأربعة بدلان حديت ترشيعاهتا حيث بلغ أأساس املقارنة احمل تعزتم س تة اكنت  بيامندَّ

بدلان أأخرى تعديل ترشيعاهتا. وتساءل الوفد ما او تأأيري الويبو عىل العملية الترشيعية يف ظل وجود عوامل عديدة قد تؤثر 
للوفد  السؤال الثاي واذا او يف تقيس الويبو اذا التأأيري؟ر و . ؟يف العملية قبل توقيع الترشيع املقرتح ليصبح قانوان

مرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية  ُأطلق اجليل الأول منوقد  .(ERPتخطيط املوارد املؤسس ية )ال مبرشوع  يتعلق فامي
ريف  ،يف اذا الس ياق ،تساءل الوفدو برانمج التخطيط املؤسيس. مشاريع مج ليصبح أأحد مكوانت حمفظة وس ُيد

دارة الأداء يف ظل اتساع نطاق الأنشطة وتنوعها س  تُس تخدم مؤرشات الأداء وبياانت الأداء كات الصةل مكدخالت يف اإ
 لربانمجاإىل التطبيق الاكمل  وصول هبا جيري الاضطالعلع هبا واليت نوع الاس تعدادات اليت اضطُ  وتنوعا ربريا؟ وما ا

اا عىل اجلزء الأول من السؤال، أأن الربانمج يدمع العمليات الترشيعية التخطيط املؤسيس. وأأوحضت الأمانة، يف س ياق رد
اليت تستند دامئا اإىل طلبات ملموسة من ادلول الأعضاء، وأأن اذ  الطلبات قد تتعلق مبراحل خمتلفة من العملية الترشيعية، 

ؤسيس، أأوحضت الأمانة أأن تقرير أأداء وجيري قياس أأثر املرشوع وفقا ذلكل. وفامي خيص السؤال املتعلق بربانمج التخطيط امل
الربانمج اش متل عىل عنارص قدهما النظام اجلديد لربانمج التخطيط املؤسيس. وقد بُذلت هجود عىل جهبات عديدة مشلت 
 من عىل سبيل املثال دمج املعلومات املتعلقة ابس تخدام املزيانية يف تقرير أأداء الربانمج، واذا ادلمج او نتيجة املرحةل الأوىل

لع به يف طُ جاء نتيجة العمل اذلي اض 1021/23تطبيق برانمج التخطيط املؤسيس، كام أأن مقرتح برانمج ومزيانية الفرتة 
طار نظام برانمج التخطيط املؤسيس حيث واملوارد ابس تخدام املكَّون اجلديد لنظام برانمج  استند لك من اإطاري النتاجئ اإ

 التخطيط املؤسيس.

 .22الربانمج املناقشة بشأأن ب وافتتح الرئيس اب .35

ملناقشة جلنة الربانمج  السابقالأس بوع  خاللوشكر وفد السلفادور الأمانة عىل الاجامتعات الإعالمية اليت نظمهتا  .36
ن اذ  الاجامتعات الإعالمية سامهت يف توضيح 22واملزيانية الربانمج   هأأنأأضاف ، و للوفدمن املسائل املهمة  العديد. وقال اإ

عن تطلعه اإىل تلقي مزيد من الإيضاحات بشأأن أ ليات  الوفد وأأعرب .معلية حتليل الإيضاحات اليت قدمهتا الأمانة بصدد
نشاءاااليت تتوىخ الأمانة  التنس يق بني مركز التدريب التابع للويبو ومكتب التعاون مع أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب يف  اإ

نه فهم1024/25فرتة الس نتني  تعريف اذ  ال لية، ومع ككل ل يزال الوفد حريصا عىل ل من الأمانة أأن العمل جيري  . وقال اإ
 تلقي معلومات يف اذا الشأأن.

فريقية لإنشاء أأاكدمييات وطنية الأمهية اليت تولهيا البدلان الأ  فريقية، وشدد عىلدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأ وحت .37
نشاء أأاكدمييات جديدة يف عام الوفد  واس تفرسيف جمال امللكية الفكرية،   1021عن سبب ظهور مؤرش الأداء املتعلق ابإ

(. وطلب الوفد أأيضا توضيحا من الأمانة بشأأن ريفية اعزتاهما الرد عىل 71، صفحة WO/PBC/2012)الوييقة  اثبت" "غري
 فريقية.الأ  القارةالطلبات املس تقبلية لإنشاء أأاكدمييات يف جمال امللكية الفكرية يف 

شار وفد ترريا اإىل أأنه يويل أأمهية ربرية للتعلمي يف جمال امللكية الفكرية، مشريا اإىل أأن اذا اجملال او أأحد جمالت وأأ  .38
نفاكاا عىل حنو فعال.  الأولوية لتعزيز الوعي ابمللكية الفكرية والمتكن يف هناية املطاف من اس تخدام حقوق امللكية الفكرية واإ

ن حكومة بدل  اشرترت اب لفعل مع عدة جامعات ومراكز حبث يف مساعي لتعزيز التعلمي يف جمال ابمللكية الفكرية. وقال اإ
وأأضاف أأيضا أأن التعاون مع الويبو بدأأ منذ س نتني هبدف وضع برانمج جامعي جديد عن امللكية الفكرية يف بدل . وأأضاف 

لية تقيمي معقدة. ومما يدعو اإىل الأسف أأن أأن سلطات بدل  حددت اجلامعة الرترية الأكرث مالءمة لهذا املسع  يف ضوء مع 
أأعرب الوفد عن تقدير   وأأخرياأأاكدميية الويبو مل تتابع الزايرة اخملططة خلبري الويبو لإجراء دراسة جدوى بشأأن اذ  املبادرة. 

معدل اس تكامل  "2"بني مؤرشي الأداء التاليني:  لالختالفلنجاح برانمج التعلمي عن بعد لأاكدميية الويبو، وطلب توضيحا 
النس بة املئوية للمشاركني يف دورة التعلمي عن بعد اذلين اجتازوا و  "1" ؛دورات التعلمي عن بعد )اذلي يبدو "اثبتا"(

 الامتحان )اذلي يبدو "غري اثبت"(.
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مالء اذلين وفامي يتعلق مبسأأةل مؤرش الأداء املتعلق ابلأاكدمييات الناش ئة، أأشارت الأمانة اإىل حدوث سوء فهم بني الز  .39
جدول أأعامل التمنية("(، من هجة، والزمالء اذلين وضعوا  صاغوا مؤرش أأداء )"عدد الأاكدمييات الناش ئة" املُنشأأة )مشاريع

كا فرُس املؤرش عىل أأنه  )"مرشوعني"( والهدف )"س تة مشاريع"( من هجة أأخرى. 1021/23أأساس املقارنة كي الصةل  واإ
لناش ئة اليت بدأأت"، مفن املعقول أأن يكون أأساس املقارنة )"مرشوعني"( والهدف )"س تة يعين "عدد مشاريع الأاكدمييات ا

كا  ،(1021/23 للفرتة زيانيةاملربانمج و الرُشع ابلفعل يف اذين املرشوعني يف وقت صياغة وييقة قد مشاريع"( )لأنه  لكن اإ
تسلميها" فاإن أأساس املقارنة "مرشوعني" يكون  فرُس املؤرش املذرور عىل أأنه يعين "عدد الأاكدمييات الناش ئة اليت جرى

 .1021/23 للفرتة زيانيةاملربانمج و وييقة المنطقي، لأنه مل حيدث ابلفعل تسلمي أأي أأاكدمييات انش ئة يف وقت صياغة  غري
نه   نظرا اإىل تزامن املرحةل الثانية من مرشوع الأاكدمييات الناش ئة مع فرتةو يف الوقت كاته، واس تطردت قائةل اإ

منا فقط، 1021 عام أأنشطة س تة مشاريع ابلاكمل بهناية تُعمم، مفن الطبيعي أأل 1021/23 الس نتني  كام. 1023 عام هنايةب واإ
نفاق خطي،  ابلرضورة لهامل يكن  الناش ئةأأن مشاريع الأاكدمييات  أأنشطة املرشوع  تركزتعدد من الأس باب ونظرا اإىل منط اإ

 منوقتا أأطول  ،يف املتوسط ،يس تغرق انتشار أأنشطة املرشوعأأن حةل التجريبية كام أأظهرت املر  ،يف مرحلته الأخرية
أأن مؤرش أأداء مرشوع الأاكدمييات اتمة بعىل يقة اإىل أأهنا الأمانة  وأأشارتوقت تصممي املرشوع. يف التقديرات الأولية 

 ".ا"اثبت 1023اية يف هنس يكون  الناش ئة

أأن اإىل  يعود لربانمج التعلمي عن بعد نين خمتلفيت أأن وجود مؤرشأأوحضو الأمانة اإىل سؤال وفد ترريا،  وأأشارت .40
منا ككل، و  ة معينةمتهيدي دوراتتطلب ت ل  بيامنتطلب اجتياز اختبار هنايئ ت  للربانمج ةاملتقدم ادلورات يف هناية ادلورة يُمنح اإ

متام ادلورة دون احلاجة اإىل اجتياز أأي امتحان. ويف الوقت نفسه،  من املهم ملدير الربانمج أأن يرصد معدل الطلبة شهادة اإ
 .ورةادل أأمكلواالطلبة املسجلني اذلين 

 .24و  23و  21ومل ترد أأي تعليقات بشأأن الربامج  .42

 .25الربانمج بشأأن  املناقشةوافتتح الرئيس ابب  .41

ضافية  انغارايوطلب وفد  .43 توضيحا بشأأن كام طلب الربانمج،  تتلق  مساعدة منلبدلان اليت ا تتعلق بتوزيعمعلومات اإ
أأيناء  ابلتصاممي الصناعيةتتعلق  برجمياتحزم للحصول عىل أأي طلبات  توجد ال ، أأي 89الوارد يف الصفحة  الرمس البياي
لهيا يف  تاكن نلس تعراض، واإ اب الفرتة املشموةل ن وأأجابت. الرمس البياياناك أأي طلبات فأأين الإشارة اإ من  هالأمانة قائةل اإ
عن البدلان اليت تس تفيد من املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف التفصيلية علومات مزيد من املاا أأن تقدم دواعي رسور 

، أأبلغت الأمانة اللجنة أأهنا مل تتلق اذا التصاممي الصناعيةاكتب اإطار اذا الربانمج. وفامي يتعلق بطلبات نظم التشغيل ال يل مل
يف ماكتب امللكية الفكرية للرباءات واس تخدامه ماكتب أأمتتة  أأيضا تطبيق نظام مكنمن املالنوع من الطلبات. ومع ككل، 

 الرباءات والعالمات التجارية لك من تتعامل مع اليتبعض ماكتب امللكية الفكرية  ستمتكنواكذا  ؛التصاممي الصناعية
. التصاممي الصناعيةليشمل اإجراءات طلبات  هنطاق اس تخداميف توسع ال و  املاكتبأأمتتة  نظام من اس تخداممعا  والتصاممي
 الصناعية، لكنالتصاممي لطلبات املاكتب أأمتتة  نظام ل تعرف عىل وجه التحديد أأي املاكتب تس تخدم اإىل أأهنا الأمانةونوات 

 مر ممكن من الناحية التقنية.الأ  اذا

 .26ومل ترد أأي تعليقات بشأأن الربانمج  .44

 .27الربانمج  نبشأأ  املناقشةافتتح الرئيس ابب و  .45

لهيا يف الفقرة  الترشيعيةلمساعدة ل لأمانة اوطلب وفد اجلزائر معلومات عن أأنشطة  .46  اأأهنب. وككَّرت الأمانة 1.27املشار اإ
مبا يامتىش مع املعايري والالزتامات الواردة يف اجلزء الثالث من ، و بناء عىل طلب ادلول الأعضاء الترشيعيةقدمت املساعدة 
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من اتفاق  8و 7قيام بذكل، مت توضيح مجيع أأوجه املرونة واخليارات، وخباصة مع الإشارة اإىل املادتني دلى ال وبس. ي اتفاق تر 
 .اس امي أأقل البدلان منوا، عىل وعي اتم بأأوجه املرونة املتاحة له تريبس، مبا يكفل أأن تكون ادلول الأعضاء، ل

املتعلقة مبهنجية  1سادسا.لتنفيذ النتيجة املرتقبة  ا الأمانةالأنشطة اليت اضطلعت هبوطلب وفد الربازيل توضيحا بشأأن  .47
كاكء وبناء احرتام امللكية الفكرية. وككّ  رت وفعالية التعاون والتنس يق بني أأعامل الويبو واملنظامت ادلولية الأخرى يف جمال اإ

طار املؤمتر العاملي بشأأن ماكحفة التقليد والقرصنة، ح اجلاري الأمانة ابلتعاون  نرتبول ومنظمة الويبو مع الإ  تتشاركيث يف اإ
نفاك.  اليت تثرياابعض املسائل  وتطرحامجلارك العاملية والقطاع اخلاص،   النشاط اومثال أ خر و اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

مناقش هتا  تةل س بقاملشرتك بني الويبو وبرانمج الأمم املتحدة للبيئة ملواهجة التخلص العادل من السلع اخملالفة، ويه أأيضا مسأأ 
نفاك.اإطار يف   اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 .28الربانمج  املناقشة بشأأنوافتتح الرئيس ابب  .48

يران )مجهورية  .49  7.28.و 1.28 الفقرات فامي خيصالإسالمية( من الأمانة تقدمي مزيد من املعلومات  -وطلب وفد اإ
ن الفقرة واملشاركة يف  املسامهة ،10العمل عن كثب مع الربانمج  خالل من ،الويبو واصلت أأنتشري اإىل  1.28 قائال اإ

 ، اإىل الرشوع يفاليت تتعلق بس ياسة املنافسة 7.28الفقرة  يف حني أأشارت .العامة كات الصةل اتالس ياسوضع معليات 
ن اكنت  اذا  بشأأنت منظمة أأخرى معنية. وطلب الوفد مزيدا من املعلوما 22غري رمسية مع بصفة أأنشطة تعاون منظمة واإ

بقاءاذا التعاون نُظم هبا  ية اليتكيف ال التعاون واذ  املشاركة و   أأي مناقشة أأو نتيجة أأو قرارب عىل عملادلول الأعضاء  وس بل اإ
  اذا الصدد.اخُتذ يف

طلع هبا ابلتعاون مع منظامت حكومية دولية ن الأنشطة اليت اضُ ، أأ 2.28فامي يتعلق ابلربانمج  ،ورصحت الأمانة .50
 1009منذ عام  وقد تناول التعاون الثاليث التعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل ادلولية. ابلتحديدلت أأخرى مش
ياليية  يالث ندوات 1020قدت منذ عام . وقد عُ أأوسع نطاقاوالصحة العامة من منظور  لتجارة والابتاكراب تتعلقمسائل 
موضوع  وتناولتامجلعة املاضية يوم ُعقدت الندوة الثالثة يف الويبو وقد  افتتح الك مهنا املديرون العموميون الثالث. الأطراف

دارة الأعامل التجارية يف جمال الابتاكر –الابتاكرات الطبية  اليت متخض  ومن النتاجئ الأخرىيف الصحة العاملية.  تغيري مناكج اإ
تناول التفاعالت بني الصحة ت التكنولوجيات والابتاكرات الطبية  النفاك اإىلبعنوان تعزيز  دراسةاذا التعاون الثاليث عهنا 

اإىل املشاركة يف  ُدعيت ادلول الأعضاءو  يف فرباير. العموميون الثالية املديرونادلراسة  مقدو  العامة وامللكية الفكرية والتجارة.
ضافة اإىل ككل  عالمية بشأأن  ،أ خر دورة للجنة الربانمج واملزيانية منذ ،الأمانة عقدتمجيع تكل الأحداث. اإ يالث جلسات اإ

بقاء أأنشطة برانمج التحدايت العاملية  .ابملس تجدات عمل ادلول الأعضاء عىل لإ

تعاون غري رمسي مع منظمة العمل ادلولية ومنظمة التعاون والتمنية يف اجملال  رُشع يف، 7.28وفامي يتعلق ابلفقرة  .52
غري رمسي حيث التقي ممثلو املنظامت الثالث وأأحاط لك مهنم  ابلفعل تعاوان وقد اكن س ياسة املنافسة.ن بشأأ  الاقتصادي

ال خر علام ابلأنشطة احلديثة بغية جتنب ازدواجية الأنشطة وضامن املسامهة يف أأي أأنشطة يضطلعون هبا لك يف جمال 
دراسة مشرتكة أأو أأي اجامتعات  مثلر عن أأي نتيجة ملموسة مل يسفف متاما اختصاصه. ونظرا اإىل أأن اذا التعاون غري رمسي

 يف تقرير أأداء الربانمج. تكل الواردةمشرتكة فاإن الأمانة مل حُتط ادلول الأعضاء علام بأأي معلومات خبالف 

 )امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( 28الربانمج  تقرير بشأأن أأنشطة

)امللكية الفكرية والتحدايت العاملية( )كام ُوزعت نسخة ورقية  28الربانمج  أأنشطة حولقدمت الأمانة تقريرا شفهيا و  .51
ابلفعل  جُيسدبأأن جذور اذا الربانمج تعود اإىل اتفاق بني الأمم املتحدة والويبو  الأمانة من التقرير عىل اللجنة(. وككّرت

بداع والابتاكر من  طبيعة امللكية الفكرية: أأخرى. وأأوحضت الأمانة  هجةالتكنولوجيا من  تيسري نقل و هجةتقدمي حافز لالإ
 لويبو.اخملوةل لولية الواو ما أأكد  والثقافية، ةوالاجامتعي ةالاقتصادي التمنيةوترية  ترسيعأأيضا الهدف واو 
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كيفية ترابط امللكية الفكرية ب  تتعلق اإىل حد مامعقدة  مسائل حولتقدم معلومات  ُطلب من الويبو بصفة مزتايدة أأنو  .53
برانمج امللكية  1009يف عام  وُأنشئلس ياسة العامة مثل الصحة العامة وتغري املناخ والأمن الغذايئ. يف ارئيس ية  ائلمسمع 

جاابت معلية لأس ئةل معلية  أأنه يقدممبعىن  امعلي اهنجويتبىن الربانمج  الفكرية والتحدايت العاملية. لتعاون مع أأطراف فاعةل ل اإ
او الأمهية  والأمر ابلغارتباطها ابمللكية الفكرية، اإىل نظرا  املسائلاذ   حولىن تقدمي معلومات ، مبعاملعين رئيس ية يف اجملال

منايئ  تتقدمي أأدوات معلية ومنابر ميكهنا، استنادا اإىل نظام امللكية الفكرية، أأن حتقق أأادافا ونتاجئ ملموسة أأيضا كا بعد اإ
 أأوسع نطاقا.

التعاون املشرتك مع منظمة الصحة العاملية من خالل وقد حتقق أأكرب عدد من النتاجئ الإجيابية يف جمال الصحة العاملية:  .54
واو منرب  WIPO Re:Search وأأنشئ  ادلراسة الثالييةأأجريت الندوات الثالث و حيث ُعقدت ومنظمة العمل ادلولية 

هيدف اإىل دمع الابتاكر يف جمال الأمراض الاس توائية والسل و الأخري  ابلفعل يف الاجامتع جرى تقدميهمفتوح لالبتاكر 
 WIPO أأعضاءس نة فرتة ال تضاعف خالل وقد  .اذ  اجملالتيف لالبتاكر  مل يقدم السوق حوافز اكفيةوواملالراي املهمةل. 

Re:Search  ي مؤسسة يف العامل جتري ملفات اادفة يف قاعدة البياانت املتاحة جماان لأ  وضعكن ومم عضوا. 69ليصل اإىل
التطورات  ويمتثل أأحد. يف طابور الانتظارتعاون، ول يزال اناك الكثري  اتفاق 16أأبرم  ، كاماذ  الأمراض ميدانأأحبااث يف 

نشاء يف اجلديدة املثرية لالاامتم  سرتاليا صندوق استامئي ربري يسمح بمتويل ترتيبات الاس تضافة املتعلقة مبنحة دراس ية أأ اإ
ومن شأأن  حثني من البدلان النامية يف مؤسسات البحث العامة أأو يف اجلامعات أأو يف صناعة املس تحرضات الصيدلنية.لبا

بصورة أأفضل وحتسني الابتاكر يف جمال اذ  الأمراض املهمةل.  املسائلملعاجلة اذ  الالزمة ككل أأن يساعد يف بناء القدرات 
التعاون بني مركز رومايس للبحوث التعاونية يف طب الأمراض الاس توائية يف غاان وجامعة او أأحد الأمثةل عىل ككل و 

يف  IThemba Pharmaceuticals تفاق بني رشكةلا ومن الأمثةل الأخرى لهذا التعاونالولايت املتحدة. يف س تانفورد 
 .AstraZenecaورشكة  فريقياأأ جنوب 

اذا املنرب ابلبتاكر  ل يتعلقو. WIPO Green منرب شطة حىت ال ن عىلويف جمال تغري املناخ، انصبت معظم الأن  .55
يمتثل و  ،يف املرحةل التجريبية يف الوقت الراان WIPO Green منرب ل يزالوبنقل التكنولوجيات القامئة ابلفعل. تعلقه بقدر 

الشفافية فامي يتعلق ابلتكنولوجيات املتاحة  سوقا جتاراي للتكنولوجيات القامئة اليت تعزز يف املقام الأول جعهل يفالهدف منه 
ضافية مثل التدريب وبناء و والاحتياجات القامئة.  يتيح املنرب الوصول اإىل ش بكة من الرشاكء ميكهنا تقدمي خدمات دمع اإ

ة من تعمل الويبو مع مجموعو القدرات والتفاوض بشأأن تراخيص اس تخدام التكنولوجيا، كام ميكهنا تيسري احللول املالية. 
قلميي. ومن املزمع اإطالق اذا املنرب رمسيا يف هناية نومفرب يف جنيف. وقد أأكد من بيهنمالرشاكء،   ةالأمين تبنك تمنية اإ
 حضوراا الاجامتع. ،الس يدة رريستياان فيجيورز ،تفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخل ةالتنفيذي

 تركزي املوارداإىل احلاجة اإىل نظرا  ؛ممايل من الأنشطة بقدرذايئ، من الاضطالع يف جمال الأمن الغ ،مل تمتكن الأمانةو .56
كام وضوع اذا امل حولبرانمج التحدايت العاملية حلقة دراس ية  الأكرث تقدما. ومع ككل نظم الراانةعىل املشاريع  املتاحة
ضافة اإىل و من الغذايئ ابلتعاون مع وزارة الزراعة التزنانية. الأ بتاكر يف جمال امللكية الفكرية و حلقة معل بشأأن الانُظمت  اإ
للزراعة  Norman Borlaugأأحصاب املصاحل يف تزنانيا ومعهد مع  أأسس املقارنةالأمانة اسرتاتيجية دلراسة  وضعتككل، 
 يف الولايت املتحدة.ادلولية 

يف س تعمل البدلان النامية ر و  لالس تخدام WIPO GREENقاعدة بياانت  عن وقت جتهزيالرئيس  واس تفرس .57
ورأأى من واقع خربته يف العمل يف أأمارن التجارية. يك يتس ىن لها الانتفاع هبا وحتقيق منفعة متبادةل من املعامالت بشأأهنا، 

ن أأتيحت قاعدة وغرياا؛ ذلكليف أأورواب والياابن  كامأأفاكرا ابلفعل  وابتكرت حتدايت خمتلفة، أأن العديد من البدلان تواجه  اإ
 ؟.ككل عرفس تكيف ف ، ةالبياانت اذ  للناس يف أأمارن خمتلف
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طار اذا الربانمج اليت س ُتطبقالقرارات واختيار املشاريع  معلية صنعوطلب وفد الربازيل توضيحا بشأأن  .58 ، مشريا يف اإ
ل  تقارير، اإىل يومنا اذا ل يرفع، برانمج التحدايت العاملية اإىل أأن فكيف ميكن لدلول الأعضاء  ،اإىل جلنة الربانمج واملزيانيةاإ

 أأن تتفاعل مع الربانمج؟

كاكء الوعي ومعلية  .59 ك ُُض فيه س بعة ماليني فرنك. أأما فامي يتعلق ابلأاداف واإ وكرر وفد مرص أأن الربانمج همم للغاية اإ
س تحداث الأدوات اختاك القرار بشأأن امللكية الفكرية عند وضع الس ياسات فمل تأأل منظمة الويبو هجًدا يف توفري املعلومات وا

اخلاصة ابمللكية الفكرية بغية اس تخداهما يف نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية لتمتكن من التعامل مع التحدايت املتنوعة 
اخملتلفة اليت تواهجها. وأأعربت مرص عن رغبهتا يف تشجيع املناقشات يف اذا الشأأن. ولكن ظلت بعض التحدايت ابقية دون 

حيتو العرض عىل تفاصيل اكفية تتيح ريفية الانتفاع من الأنشطة اليت جيري تنفيذاا وخصوًصا فامي يتصل  التصدي لها. ومل
من خالل  1021. وقد مت التعاون س نة WIPO Re: Searchابلبياانت عىل سبيل املثال تكل اليت تندرج حتت برانمج 

برام مخس اتفاقيات لالس تضافة. وقد جشعت مرص اذا العمل. ولكن  من الأفضل احلصول عىل املزيد من التفاصيل بشأأن اإ
املنافع احملمتل حتققها من اذ  الأنشطة. ومن التحدايت الأخرى عرض اذا التقومي. وقد انعقدت بعض جلسات الإحاطة يف 

ت عىل اامش بعض اللجان الأخرى. ولكن اذ  املسائل مل تتعامل معها جلنة بعيهنا فقد نوقش 1023ومارس  1021نومفرب 
عىل الهامش أأو أأيناء انعقاد الاجامتعات املتوازية. وس يكون من املفيد اختاك قرار بشأأن اللجنة الأنسب للتعامل مع اذا 

ية املوضوع مث تقدمي تقارير شامةل لهذ  اللجنة سواء أأاكنت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأم اللجنة املعنية ابلتمنية وامللك 
ا من اللجان. ويفضل تقدمي معلومات متاكمةل تعضد من فهم املتاح للبدلان واملنافع اليت تعود علهيا. وتقدم الفكرية أأم غريا

 الوفد ابلشكر اإىل الأمانة عىل اجلهود اليت تبذلها.

وأأعرب وفد الياابن عن تقدير  للأنشطة اجلارية اليت تتصدى للمسائل العاملية وعىل وجه اخلصوص مرشوع  .60
(aeS  eI: PIWhcr( ومرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء )aeS   eIIW الذلان شاررت فهيام الياابن )

( انعقد مؤمتر الابتاكرات املتعلقة بتغري املناخ يف aeS   eIIWمشاركة فاعةل. وأأحاط الوفد بأأنه يف اإطار مرشوع )
رب الوفد املؤمتر همًما لإنشاء بيئة مواتية للصناعة ليك تسامه أأفريقيا يف رينيا يف شهر يونيو بمتويل جزيئ من منظمة الويبو واعت

 اعل مع منظمة الويبو لهذا الغرض.طوعًا يف التعامل مع املسائل العاملية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التعاون الف

علق ومرشوع الويبو املت aeS  eI: PIWhcrوأأعرب وفد السلفادور عن ابلغ ااامتمه هبذا املوضوع وبرانمج  .62
(. وقُدمت الامتسات وطنية ملثل اذ  املبادرات. وررر الوفد البيان املقدم من aeS   eIIWابلتكنولوجيا اخلرضاء )

ك تساعد وفرة املعلومات ادلول الأعضاء عىل المتتع بقدر أأكرب من الوعي ابملرشوعات والإماكانت املتاحة. وأأضاف  مرص اإ
اتحهتا أأمام مجيع الوفد أأنه ل يعرف السبيل اذلي يُمكن الأ  مانة العامة من تلبية اذا الاحتياج ولكن اذ  املبادرات ل بد من اإ

ادلول الأعضاء. ويلزم حتقيق اذا بشلك أأو بأ خر. وأأعرب الوفد عن انتظار  برتقب شديد صدور تقرير شهر نومفرب واملسائل 
 ربري ابلنس بة للوفد. موضع ااامتماليت سوف تُطرح لفرتة الس نتني املقبلتني واليت سوف تكون 

واتبع وفد فرنسا بعض الانشغالت اليت أأيريت ابلفعل. وأأحاط ابلاامتم الكبري هبذ  املسائل العاملية ولكنه أأعرب عن  .61
داش ته لأسلوب التعامل معها. فهناك واكلت أأخرى مسؤوةل عن الأمن الغذايئ جبانب منظمة الويبو. ول متتكل منظمة 

ة الرضورية لدلخول يف رشاكة مساوية. ومن الرضوري النظر فامي س تضيفه منظمة الويبو اإىل مسأأةل الويبو احلجم ول اخلرب 
ليست مرتبطة ابمللكية الفكرية ارتباًطا ملموًسا. وتعمل املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية املسائل اخلاصة ابمللكية الفكرية كات 

ويبو ما تضيفه يف اذا الشأأن؟ وال تش هتر منظمة الويبو ابلفعل الصةل ابلقطاع اذلي تتخصص فيه. فهل دلى منظمة ال
بوصفها واكةل رشيكة يف خدمات املناخ عىل مس توى معني؟ وابلطبع موضوع تصنيف البياانت من القضااي الواقعية للغاية. 

اتحة الفرصة أأمام البدلان الن امية لتحقيق تقدم رسيع؟ وريف ميكن ضامن احلفاظ عىل حتديث البياانت وتبادلها اكمةل بغية اإ
واذ  مسأأةل واقعية للغاية. وقد تكون فريق عامل دلى املنظمة العاملية للأرصاد اجلوية. ولكنه مل يسمع عن مرشوع الويبو 

( من قبل. واذ  املسأأةل ليست اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية حول تغري aeS   eIIWاملتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء )
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(. وأأما فامي يتعلق ابجامتع الأس بوع املايض فال بد من فهم القمية املضافة اليت تقدهما منظمة الويبو CWFUUUاملناخ )
ن اكنت منظمة الويبو قد قامت بأأي معل  للعمليات اجلارية. واكنت الصياغة املس تخدمة مثرية لدلاشة. ومل يعرف الوفد اإ

بشأأن امللكية الفكرية والأمن الغذايئ. ولكن اذا الأمر غري واحض بشأأن الأمن الغذايئ. ورمبا اكن اناك أأمر حمدد للغاية 
ابلنس بة هل. وابلنس بة لتعامل الوفد مع رأأس املال اناك حاجة ملعرفة املزيد بغية اختاك قرار بشأأن الربامج املزمع تنفيذاا. وما 

املنظامت بشلك سلمي عىل مس توى امللكية املوقف اذلي اختذته منظمة الويبو ابلنس بة لضامن حتقيقها قمية مضافة وضامن معل 
ن مل تكن اإحدى املنظامت تعمل ابلشلك السلمي فامي يتعلق ابمللكية الفكرية يف  الفكرية فامي يتعلق ابملسأأةل اليت تتناولها؟ واإ

ماكن منظمة الويبو توجهيها يف اذا الشأأن دون أأن تكون واكةل رشيكة لها ابلرضورة. وعىل منظم ة الويبو جمالها اخلاص ابإ
قضية تتناولها الواكلت الأخرى ابلفعل بدل من س بع قضااي عىل سبيل املثال واو العدد احلايل.  10التوسع حبيث تتناول 

يسمع الوفد من املنظامت اليت اتبعها ويه منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل ادلولية واملنظمة العاملية للأرصاد اجلوية أأن  ومل
نت رشياًك مفيًدا للغاية ابلنس بة لأي مهنا يف اذ  املسأأةل ابلتحديد املتعلقة ابلبياانت املناخية وبطريقة نقلها منظمة الويبو اك

ن الويبو متتكل أأسلواًب رائًعا يف النقل ميكهنا الاس تفادة مهنا.  أأو البياانت الطبية وطريقة نقلها. ومل يسمع الوفد بأأي هجة تقول اإ
أأن رشعية منظمة الويبو اليت تنشط يف العمل يف اذ  اجملالت ابلفعل تس تقهيا من حماوةل  وعىل ادلول الأعضاء أأن تعي

منظمة الويبو تأأسيس اختصاصها بغية حتقيق ماكسب بطريقة أأو بأأخرى. ولكن املطلوب ليس أأن حتقق منظمة الويبو 
دراك القمية املضافة من ماكسب ابلنس بة لختصاصها. بل علهيا أأن تنفذ هماهما الأساس ية حبيث تمتكن ادلو  ل الأعضاء من اإ

 معل املنظمة يف اذا اجملال حىت تدمع منظمة الويبو بصفهتا دوًل أأعضاء.

طالق مرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء ) .63   aeSورشحت الأمانة أأن الانشغالت الأساس ية املتعلقة ابإ
 eIIW ية العمل. ويتوافر موقع املرشوع عىل ش بكة الإنرتنت عىل ايئة ( تتعلق بطريقة الإعالن عنه وريفية جتنب ازدواج

جتريبية. ومل جير الرتوجي هل عىل نطاق واسع لأنه مل يُطلق بعد ول يزال موضع اختبار. ولكن الأمانة حتديت عنه ابلفعل 
القيام بأأمور مشاهبة. فعىل ومعلت عىل اإرشاك الرشاكء احملمتلني بغية جتنب الازدواجية. ورمبا تتوافر منصات أأخرى حتاول 

سبيل املثال اناك منصة تأأسست عىل خلفية س ياق برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ املعين بتيسري نقل التكنولوجيا. وعكفت 
الأمانة عىل العمل معه لضامن احليلوةل دون ازدواجية البياانت بل العمل عىل الإحاةل املرجعية للبياانت. وقد نفذت أأمور 

مع بنك التمنية ال س يوي وابلتعاون مع مجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات اليت أأسست قاعدة للبياانت اخلاصة مشاهبة 
ابلتكنولوجيا، عىل الرمغ من أأهنا ليست يف جمال التكنولوجيا اخلرضاء ول يف جمال التكنولوجيا السلمية بيئيًا. ومل يكن مرشوع 

aeS   eIIW  مربر بل حاول جتنب الازدواجية وتعزيز التنس يق. أأما ابلنس بة لالإعالن عنه جمرد مسأأةل انضامم غري
اس تخدمت الأمانة مجيع الإماكانت املتاحة دلهيا. ومن شأأن العمل مع عدد مزتايد من الرشاكء املساعدة عىل نرش الأخبار 

ت التابعة لدلول الأعضاء اليت ميكهنا عنه. وس تكون الأمانة ممتنة لأي دمع تقدمه ادلول الأعضاء. ورحبت الأمانة ابملؤسسا
ما بوصفها ايئة دلهيا تكنولوجيا تقدهما أأو ايئة تسع  للحصول عىل  aeS   eIIWاملشاركة يف مرشوع  ابملشاركة اإ

ضافية بشأأن اذا املفهوم. ماكهنا تقدمي خدمات دمع اإ  التكنولوجيا أأو بصفة اثلثة أأل ويه مؤسسة أأو منظمة ابإ

شارة اإىل املرشوعات يف وأأجابت الأمانة عىل  .64 سؤال وفد الربازيل املتعلق ابختاك القرار والتنفيذ املتعلق ابلبدء بتضمني اإ
مرشوع الربانمج واملزيانية اذلي أأقرته ادلول الأعضاء. وقد ورد كرر اذ  الأنظمة التعاونية للمرة الأوىل يف برانمج 

الإماكانت املتاحة. وكرر الربانمج واملزيانية العمل املتعلق  ما أأعط  الضوء الأخرض للبدء يف حتري 1020/1022 ومزيانية
لهيا خربهتا واتصالهتا اخلاصة بغية اإضافة قمية اإىل اجلهود املبذوةل لتيسري  بتأأسيس أأنظمة تعاونية تضيف منظمة الويبو اإ

املزيد من التطوير وخطوة خبطوة الابتاكر وتعزيز نقل التكنولوجيا يف اذ  اجملالت بعيهنا. وشهدت اذ  الأنظمة التعاونية 
بدأأت تظهر يف تقرير أأداء الربانمج. ويف اذا الشأأن عاد الأمر اإىل ادلول الأعضاء. وُكرر التقرير التعاون مع املنظامت الأخرى 
يف العديد من جمالت جدول أأعامل التمنية حيث ُكررت رضورة معل منظمة الويبو مع املنظامت ادلولية الأخرى من منظور 

 اختصاصاهتا وضامن اتساق الس ياسات وجتنب الازدواجية.



A/51/5 Add. 
13 
 

وابلنس بة ملسأأةل املعلومات ومشاركة ادلول الأعضاء اليت أأاثراا وفدا مرص والسلفادور أأوحضت الأمانة توافر قدر ربري  .65
ية بقانون الرباءات من املعلومات لأكرب عدد ممكن من ادلول الأعضاء. وأأتيحت املعلومات لدلورة الأخرية للجنة ادلامئة املعن 

وعالوة عىل ككل نُظمت جلسات خاصة ابملعلومات عىل اامش لك من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة 
ماكن ادلول الأعضاء املشاركة ابلرتوجي لهذ  الأنظمة التعاونية بني مؤسساهتا اليت يفرتض ااامتهما  املعنية بقانون الرباءات. وابإ

. aeS  eI:PIWhcr( من خالل مرشوع FurchiFمؤسسة أأوزوادلو رروز )ملشاركة. ويف الربازيل معلت الأمانة مع اب
طار . ولكن منظمة الويبو مل تكن املسؤوةل  وأأرسل معهد تيودور بلهارس للأحباث يف مرص ابحثًا اإىل جامعة اكليفورنيا يف اإ

بعثهتم. مفنظمة الويبو يه موفرة النظامني كام تقدم احلافز اذلي يؤمل أأن عن اختاك القرار بشأأن اختيار الأشخاص أأو أأمارن 
يؤدي اإىل تيسري التعاون والابتاكر ونقل التكنولوجيا. ول تتوىل منظمة الويبو بنفسها توفري املواد ول أأي نوع من أأنواع املنح 

 يرس التصالت يف ظهل.ادلراس ية. وتقدم املنظمة النظام اذلي تُروج املواد وتتاح من خالهل وتُ 

وأأعربت الأمانة عن امتناهنا لتويل الصندوق الاستامئي الياابي اإىل حد ربري متويل مؤمتر الابتاكرات املتعلقة بتغري  .66
 املناخ يف أأفريقيا املنعقد يف رينيا. 

ع الأخري املتعلق وأأجابت الأمانة عىل التعليقات املقدمة من وفد فرنسا وأأشارت اإىل حوار مشابه انعقد يف الاجامت .67
وأأكدت أأن منظمة الويبو ل تعمل عىل التوسع يف املرشوع فامي يزيد عن أأادافه ول حتاول أأن  aeS   eIIWمبرشوع 

جتعل نفسها كات أأمهية أأكرث مما يه عليه. وتوافرت ابلفعل طلبات تتعلق بكيفية معل الابتاكر ونقل التكنولوجيا وريفية 
ومل تسع منظمة الويبو اإىل تصويب أأحد. وشاررت الويبو بل وقدمت مالحظاهتا ومعلت  حدوث ككل يف اذ  اجملالت

بوصفها مورًدا عندما يُلمتس مهنا ككل من خالل توفري معلومات حمايدة ومستندة اإىل احلقائق ل من خالل التأأيري عىل جدول 
لزتاهما بوصفها منظمة دولية ومنظمة من أأعامل أأي طرف بأأي طريقة. وليس ملنظمة الويبو جدول أأعامل سوى الوفاء اب

منظامت الأمم املتحدة ابملسامهة يف املناقشات ادلائرة يف الأمم املتحدة وبتوفري اخلربات اليت متتلكها ابلفعل بغية املسامهة يف 
لويبو مسامهة تقدهما. حتقيق الهدف العام للأمم املتحدة، حبيث ل تكتفي ابلعمل جتا  حتقيقه بل تنجز . وابلتأأريد دلى منظمة ا

ولكن جمال ختصصها ادلقيق ليس معين بطريقة تبادل بياانت الأرصاد اجلوية ول البياانت الطبية. وليس بوسع منظمة الويبو 
املشاركة بثقة حقيقية يف مناقشات تتناول الصحة العامة فقط. ولكن اإن اكن النقاش عىل سبيل املثال متعلق بطريقة 

املتاحة من خالل نظام الرباءات بغية حتديد حرية التشغيل لتيسري الابتاكر يف جمال الأدوية والصحة اس تغالل املعلومات 
العاملية لاكن أأمام منظمة الويبو الكثري لتقدمه. واكن ككل او موضوع الندوات الثاليية اليت نظمهتا الويبو ابلتعاون مع منظمة 

. ومل تكن منظمة الويبو تغايل يف أأمهية امللكية الفكرية ولكهنا شعرت أأن 1022الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية س نة 
علهيا املشاركة يف املناقشات بغية تقدمي اخلربة املتوافرة دلهيا وحتقيق القمية املضافة املتحققة من اخلربات والإسهامات احملددة 

 اليت ميكهنا تقدميها.

رتاتيجًيا ونقطة يف حملها. وميكن رصد اجتا  عام يف نظام الأمم املتحدة سالرئيس أأن وفد فرنسا أأاثر سؤاًل وأأشار ا .68
واو حماوةل منظامهتا التوسع. ومن بني املشالكت عىل سبيل املثال تناول منظمة العمل ادلولية العديد من املسائل عالوة  أأل

من الغذايئ. وعىل اذا فالسؤال واجب الطرح عىل قضااي تتعلق حبقوق الإنسان كام تناولت منظمة التجارة العاملية مسأأةل الأ 
ل خيص منظمة الويبو فقط. بل اذا السؤال مرشوع فامي يتعلق جبميع أأوجه العمل يف املنظامت ادلولية. مفا اذلي قامت به 

ين ابلقمية مجوع منظامت الأمم املتحدة والأمني العام للأمم املتحدة بصحبة املنظامت اخملتلفة وأأين حدود معلها؟ والسؤال مع
املضافة املتحققة. ومل ينكر أأحد ادلور املمكن ولكن السؤال معين ابملاكنة املمكنة ابلضبط. والأمن الغذايئ مسأأةل تعىن هبا 
منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العاملية وامجلعية العامة التابعة للأمم املتحدة. والسؤال أأين تمكن القمية املضافة للك 

ين يوضع اخلط الفاصل للك منظمة من املنظامت. وابلطبع يشعر امجليع برغبة يف زايدة صالحياته. وتتناول مفوضية مهنا وأأ 
الأمم املتحدة لشؤون الالجئني موضوع الالجئني ولكن يف الوقت احلايل جيري احلديث بشأأن ادلخول يف جمال الكوارث 

نه رًدا عىل الأس ئةل يف الس نة املقبةل ل بد من توافر مضمون أأكرب. حيث الإنسانية عىل سبيل املثال. واختمت الرئيس لكمته أأ 
توجد الكثري من رؤوس املوضوعات، ولكهنا تتطلب من الأمانة توفري قدر أأكرب من املضمون أأي املزيد من التفاصيل. 
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جناز  يف اذا اجملال؟ ريف تساعد اذ  الأمثةل؟ ما املاكنة اليت ميكن ملنظم ما ة الويبو حتقيقها لنفسها مبا ميكن اذلي ميكن اإ
ادلول الأعضاء من الإقرار بأأن للمنظمة دور تؤديه يف مواهجة التحدايت العاملية أأو القول بعدم توافر اذا ادلور وأأن أأموال 

ول منظمة الويبو ينبغي أأل تُنفق عىل اذ  املسائل. ول بد أأن متتكل منظمة الويبو املزيد من املعلومات حىت تمتكن ادل
كا اكن للمنظمة أأن تتصدى لهذ  اجملالت. وقد ترغب ادلول الأعضاء أأن تتعمق  صدار بيان ابلقمية فامي اإ الأعضاء من احلمك واإ
الأمانة يف جمال ما يف حني ترفض اذا التعمق يف جمال أ خر. وحتتاج ادلول الأعضاء اذ  املعلومات يك تمتكن من سرب أأغوار 

 ئيس عن أأمهل أأن يتسم تقرير الس نة القادمة بقدر أأكرب من الرتكزي وأأن يقدم املزيد مناذا احلوار الش يق. وأأعرب الر 
 التفاصيل بشأأن بعض اذ  املسائل.

 والمتس وفد الربازيل توفري معلومات مكتوبة يف ادلورة القادمة قبل انعقاد الاجامتع حبيث ميكن تقدميها اإىل العوامص.  .69

نه اقرتح أ لية ية نيابة عن اجملموعة ابء قائاليك وحتدث وفد الولايت املتحدة الأمر  .70 ا. وقد يكون توافراا غري رمسية متام اإ
دراج وييقة أأخرى. ومل تر اجملموعة رضورة احلصول عىل  قد أأىت يف وقت متأأخر بعض اليشء. ولكن حدث تأأخر أأيضا يف اإ

 املزيد من الواثئق يف اذا الصدد. 

ضافية موضع .72 ن أأية معلومات اإ ترحاب عىل ادلوام. واكن من املفيد توفرياا لدلول الأعضاء والبدلان  وقال وفد مرص اإ
 املعنية لأخذاا يف الاعتبار. والتقارير املكتوبة ابلغة الأمهية ومفيدة للغاية وخصوصا ابلنس بة للأطراف املعنية. 

لومات وتعرتض عىل وطلب الرئيس من اجملموعة ابء توضيح موقفها بأأهنا ل ترغب يف احلصول عىل املزيد من املع .71
 الالامتسات املقدمة من بعض الأعضاء للحصول عىل املزيد من املعلومات.

وبني وفد بلجياك متحداًث نيابة عن اجملموعة ابء أأنه يرى أأن شعبة التحدايت العاملية تؤدي معلها عىل أأمكل وجه.  .73
زيد من املعلومات. ورررت اجملموعة وهجة نظراا ولدلول الأعضاء مطلق احلرية يف التصال ابلأمانة مبارشة للحصول عىل امل

ضافية من املطالب. بل ابلفعل تتوافر واثئق مكدسة ميكن اس تغاللها يف تقدم سري  بعدم الاحتياج اإىل اإصدار مجموعة اإ
لرئيس العمل، وتشعر اجملموعة ابلرضا الاكمل عن مس توى املعلومات اليت جيري احلصول علهيا. وابلنس بة للسؤال املوجه من ا

ا أأوحض وفد بلجياك نيابة عن اجملموعة ابء أأن اجملموعة زيد من املعلومات مؤسس ياإىل اجملموعة مبعارضهتا تقدمي الأمانة امل
ن ادلول الأعضاء لها احلرية يف التصال ابلأمانة مبارشة بطريقة مناس بة والتصال بشعبة التحدايت اإ تعارض أأي يشء، بل  ل

 من املعلومات يف اذا اجملال.  العاملية والامتس املزيد

وأأوحض وفد اجلزائر أأنه يرى أأن الوفود ل تطلب املزيد من املعلومات ولكن أأل يكون التقرير عبارة عن جمرد عرض  .74
رسالها  بل تقرير اكمل شأأنه يف ككل شأأن مجيع واثئق املنظمة. وعىل الرمغ من فائدة الورقة اليت قُدمت مل يكن من املمكن اإ

مص لأهنا مل تكن وييقة معل رمسية. ومل تلمتس الوفود أأكرث من ككل. ول يفهم الوفد السبب اذلي جيعل اجملموعة ابء اإىل العوا
 تعرتض عىل ككل. 

وكررت الأمانة أأهنا عىل أأمت اس تعداد لتوفري معلومات اإىل ادلول الأعضاء والمتست املشورة بشأأن ما ترغب الوفود يف  .75
صفحة وأأكرث. وس يكون من املفيد احلصول  98ة توافر تقرير أأداء الربانمج الشامل اذلي يبلغ احلصول عليه. وأأوحضت الأمان

 عىل املشورة فامي تسع  الوفود احلصول عليه ابلضبط ويزيد عىل حمتوى التقرير والعرض. 

ريس. ولكن اذا وأأقر وفد فرنسا مبا قيل. وبنّي الوفد املعلومات الناقصة أأو غري املوجودة من وهجة نظر العامصة اب .76
مانة أأن تقدم الأمور بصورة خمتلفة مع اس تكاملها.  الأمر غري ملح. وقد مضن الوفد اإشارات مس تقبلية يف اذا التقرير وميكن للأ

وحتقيقًا للتوافق ميكن احلديث عن ككل هبدوء يف الأشهر القادمة مع مناقشة التنس يق واملعلومات الناقصة. وميكن تعديل 
ن شعرت ادلول الأعضاء بوجود مسائل ملحة وضاغطة مفن املمكن التعامل معها. والفكرة انا يه ككل مع سري العم ل. واإ
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التفاق عىل التنس يق املقبل. ول يتسم موقف اجملموعة ابء ابلعرقةل ابلرضورة. فعىل امجليع املشاركة. واذ  يه الطريقة املثىل 
تقان للسري قُدًما. وقد يتكشف يف ضوء اذ  املناقشات من اقش تني أأو يالث تمكيلية ولكن جيب أأل تفوت الفرصة يف اإ

 املطلب اإل يف حاةل ظهور أأمر طارئ اليوم. وميكن تعديل أأسلوب تقدمي اذ  املعلومات والبياانت من خالل التدريب املقبل.

مع الاحتياجات وكرر وفد مرص أأنه ل يرغب يف جعل هممة الأمانة يقيةل. فلطاملا قدمت الأمانة تقارير تتوافق  .77
واملتطلبات. واقرتح الوفد البدء ابلنتاجئ. عىل سبيل املثال البدء ابلأاداف املرحلية املتوقعة من الأنشطة املرتبطة بلك نتيجة 
حمددة. ولكن املتاح يف الوقت احلايل او مؤرشات التنفيذ. وقد يكون من املمكن البدء ابلنتاجئ. ومل يقدم العرض سوى مثال 

التعاون بني مؤسس تني. وميكن تقدمي املزيد من الأمثةل عىل التعاون مثل التعاون مع مرص. وهبذ  الطريقة ميكن واحد عىل 
للبدلان الاس تفادة من ككل من خالل تبادل اخلربات. واذا جمال من جمالت حتسني البياانت واملعلومات. وهبذ  الطريقة 

طار النتاجئ. وخصوصقبةل املزيد من املعلومات سوف توفر الوييقة امل   ا يف اإ

وبينت الأمانة أأن تقرير أأداء الربانمج يف الواقع عبارة عن وييقة رمسية مقدمة لدلول الأعضاء ميكن اس تغاللها بسهوةل.  .78
ل سوف ترتامك مجموعة ربرية من الأوراق الإضافية تلزم قراءهتا بصحبة التقرير. وذلا اقرتحت الأمانة التوسع يف تقرير أأداء  واإ

ربانمج بغية تضمني اذ  العنارص املتوافرة مع جعلها جزء من الهنج الرمسي. وعىل اذلين يرغبون يف نقل اذا اجلزء اإىل ال
رسال الصفحات كات الصةل فقط.   العوامص اقتطاعه من تقرير أأداء الربانمج واإ

اخلاصة ابلربانمج.  تتعلق ابلسامت 28وأأوحض وفد الربازيل أأن فكرة احلصول عىل معلومات خبصوص الربانمج  .79
ترتبط اذ  احلاةل بمنط مرشوع اقرتاح املزيانية. ومبا أأن الربانمج يرفع تقارير  اإىل اذ  اللجنة فقط يفرتض أأن حتصل ادلول  ومل

 الأعضاء عىل املزيد من املعلومات خبصوصه مقارنة ابلربامج الأخرى اليت ترفع تقاريراا أأمام جلان أأخرى اتبعة ملنظمة الويبو. 

املتعلق بنظام معاادة التعاون بشأأن الرباءات. وحيتوي  5وأأوحضت الأمانة توافر تقرير موسع ابلفعل عن الربانمج  .80
تقرير أأداء الربانمج عىل عرض أأكرث تفصياًل مقارنة ابلربامج الأخرى. وكام كررت بعض ادلول الأعضاء ابلفعل ل بد من ربطه 

طار النتاجئ حبيث ميكن توضيح العالقة   28بينه وبني الإجناز. وجاء الاقرتاح ابلتوسع يف املعلومات النصية مبوجب الربانمج ابإ
دراهجا رمسيبغية تضمني تكل العنارص كام مت ابلنس بة للمجال ا يف تقرير أأداء الربانمج بوصفها جزء ت الأخرى حبيث جيري اإ

 عن أأنشطته. 28من تقرير الربانمج 

 .29ومل تُقدم تعليقات خبصوص الربانمج  .82

 .10وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .81

 واس تعمل وفد مجهورية روراي عن املؤرشات املرتبطة ابملاكتب اخلارجية لتقيمي مسامهة املاكتب اخلارجية.  .83

وابلنس بة للمؤرشات أأوحضت الأمانة أأن الإدراج يف تقرير أأداء الربانمج يستند اإىل ما مت املوافقة عليه يف برانمج  .84
طار النتاجئ لس نة 1021/1023ة ومزياني عىل مؤرشات رصحية للك مكتب خاريج مضن  1021/1023. وابلفعل مل حيتو اإ
طار النتاجئ حتس نا ملحوظ10 الربانمج ا ابلنس بة للماكتب وخصوص 1024/1025برانمج ومزيانية ا يف اقرتاح . وقد حتسن اإ

عديد من تب اخلارجية تصب يف نتاجئ متوقعة ختص الاكنت املاك 1021/1023. ففي س نة 10اخلارجية مبوجب الربانمج 
 سرتاتيجية اخملتلفة. الربامج والأاداف الا

 .12وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .85
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وأأشار وفد ترريا اإىل مؤرش الأداء املتعلق ابلنس بة املئوية لطلبات احلصول عىل مشورة قانونية اليت تتلق  ردودًا  .86
لثقة من مكتب املستشار القانوي وتساءل الوفد عىل وجه اخلصوص عن طريقة حفاظ منظمة رسيعة ومس تقةل وجديرة اب

 الويبو عىل اتساق املشورة املقدمة بناء عىل الاس تفسارات عند توجهيها اإىل أأقسام خمتلفة يف املنظمة. 

اإىل مكتب املستشار وأأجابت الأمانة أأن اذا املؤرش يتصل ابلس تفسارات القانونية املوهجة عىل وجه اخلصوص  .87
القانوي. وأأما ابلنس بة اإىل الاس تفسارات املوهجة اإىل جمالت أأخرى ابملنظمة فاإن لها مؤرشات متضمنة لك يف برانجمه )عىل 

 (. 3و 1و 2سبيل املثال الربامج 

 .11وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .88

ة لربامج الويبو اليت تس تخدم بياانت الأداء لإدارة أأداء وأأشار وفد ترريا اإىل مؤرش الأداء الأول )"النس بة املئوي .89
كا اكنت نس بة  متثل نس بة  ابملائة 10ابملائة لبياانت الأداء مقارنة بأأساس املقارنة املقدر بنس بة  53الربانمج"( فسأأل عام اإ

دارة الأداء املؤسيس عن التخطيط للموارد املؤس  س ية. وتساءل الوفد عن الربامج اليت اس تخدمت اجليل الأول من نظام اإ
قرار  لنس بة  للأداء بل وتقدير   ابملائة 53السبب وراء عدم اس تخدام مجيع الربامج منوكج اجليل الأول اذا. وأأكد الوفد عىل اإ

 لها ويه النس بة اليت يعترباا مقبوةل للغاية. 

بذوةل ضامن اس تخدام بياانت الأداء ليس وأأوحضت الأمانة أأنه بتقوية الإدارة القامئة عىل النتاجئ اكن من بني اجلهود امل  .90
ا من الإدارة بغية حتسني الأداء ابس مترار. ويعكس اذا املؤرش جئ وفقط بل بغرض اس تخداهما داخليبغرض الإبالغ عن النتا

وىل مدى جودة اس تخدام مديرو الربامج بياانت الأداء بشلك عام ل اس تخداهمم النظام اجلديد ابلرضورة. وانطوت املرحةل الأ 
دارة الأداء املؤسيس يف التخطيط للموارد املؤسس ية عىل التخطيط واذا ما جرى تنفيذ  يف الوقت احلايل.  عىل نظام اإ

عداد التقارير. ورررت الأمانة أأن اذا املؤرش يعكس اس تخدام املديرين بياانت  وسوف تنطوي املرحةل التالية عىل التقيمي واإ
دارة العمليات ال   يومية. الأداء نفسها يف اإ

 .13وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .92

ضافية عن عدد املوظفني. وسوف تُدرج  .91 وردت الأمانة عىل السؤال املوجه من ادلول الأعضاء وقدمت معلومات اإ
ية يف اذلي سيتوافر من خالل جلنة الربانمج واملزيان  1023اذ  املعلومات الإضافية يف التقرير الس نوي للموارد البرشية لس نة 

 شهر سبمترب. 

وأأكدت الأمانة أأن الأعداد الإجاملية للموظفني ظلت اثبتة عىل مدار الس نوات الثالث املاضية. مفن بني العدد  .93
موظف ارتفع عدد املوظفني بعقود حمددة املدة مقابل ختفيض يف عدد املوظفني املؤقتني نتيجة  2 141الإجاميل للموظفني البالغ 
نتاجية وخصوص ا نتيجةلإجاميل للموظفني دون تغيري جزئيوبقي العدد ا لإصالح نظام التعاقد. ا يف جمايل معاادة لزايدة الإ

التعاون يف جمال الرباءات ونظام مدريد. وعالوة عىل املوظفني املمولني من املزيانية العادية دلى منظمة الويبو يوجد عدد 
ا من الأفراد غري املوظفني ومه منظمة الويبو عددا صغري  أأخرى. واس تخدمتحمدود من املوظفني املمولني من مصادر 

ابملائة من املوظفني. وقدمت الأمانة تفصياًل ابملوظفني حسب  5,8الاستشاريني والزمالء واملتدربني اخل...اذلين ميثلون 
نفسه عىل مدار الس نوات ا بقيت يف النطاق مانة أأن نس بة لكفة املوظفني أأيضالقطاع. وفامي يتعلق بلكفة املوظفني أأضافت الأ 

 . ابملائة 68,3و ابملائة 66الثالث املاضية أأي بني 

دارة الأداء بدرجة مرضية مع تسجيهل مس توى عاٍل من .94  مع الامتثال. ويُدار التدريب مركزاي وكرر التقرير معل نظام اإ
من التدريبات ابس تخدام  مليون فرنك سويرسي لفرتة الس نتني. وعالوة عىل ككل نُفذ عدد يعتد به 2,4ختصيص مبلغ 

 ا أأكرث من نصف اإجاميل التدريبات املقدمة اإىل موظفي منظمة الويبو. اخليمدربني داخليني. وشلك التدريب املقدم د
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ولكن مع اس مترار أأوجه  ابملائة 50وابلنس بة للتوازن بني اجلنسني كررت الأمانة أأن اإجاميل التوازن بني اجلنسني بلغ  .95
ا بتحقيق التوازن بني لزتاما عند املس توايت املهنية العليا. وقطعت منظمة الويبو اخمتلفة وخصوص ختالل عىل مس توايتالا

مانة يف 1010اجلنسني عىل مجيع املس توايت مع حلول   .1023يوليو 2. وانضم أأخصايئ متايز اجلنسني والتنوع للأ

من ادلول الأعضاء بأأن بعض أأوجه  عددلنشغالت اليت أأعرب عهنا وابلنس بة للتنوع اجلغرايف أأقرت الأمانة اب .96
 تعامل معها عىل الفور.الاختالل قامئة ول بد من ال 

دارة املوارد البرشية أأن عدد التوصيات امل  .97 فتوحة قد اخنفض وأأكدت الأمانة فامي خيص توصيات املراجعة يف جمال اإ
. وتتعلق توصيات املراجعة امخلس عرشة املتبقية بتنفيذ نظام التخطيط 1023يف يوليو  25اإىل  1021 يف يوليو 51 من

 وابلتدريب.  1024ونظام العداةل ادلاخلية املزمع تنفيذ  يف يناير  1023للموارد املؤسس ية املزمع يف أأكتوبر 

يب انشغاهل املتعلق ابلتوازن اجلغرايف والمتس اإحداث وأأكد وفد املكس يك نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكري .98
 سرتاتيجية املوارد البرشية. اؤرشات وأأاداف واحضة بشأأنه يف حتسينات عىل املدى القصري واملتوسط مع وضع م

 وررر وفد بولندا النقاط اليت أأاثراا وفد املكس يك. .99

تقدم ابقرتاحات وتعليقات دلى جلان أأخرى تتعلق  وتقدم وفد السلفادور ابلشكر اإىل الأمانة عىل عرضها وأأحاط بأأنه .200
ابلتنوع اجلغرايف. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املعايري اخلاصة بتحديد اجلنس ية مبا أأن العديد من املتقدمني بطلب 

 حيملون أأكرث من جنس ية واحدة. 

يران )مجهورية  .202 ر وسأأل اإن اكنت تفاصيل جنس يات سالمية( السؤال كاته اذلي طرحه وفد السلفادو الإ  -وطرح وفد اإ
 املوظفني متضمنة يف تقرير املوارد البرشية الس نوي. 

وأأكدت الأمانة الاعرتاف جبنس ية واحدة فقط يف جسالت الأمم املتحدة أأل ويه اجلنس ية الأوىل ووضع بيان تفصييل  .201
 جبنس يات املوظفني يف التقرير الس نوي للموارد البرشية لحقا.

الأمانة عىل عرض بياانت املوارد البرشية وعىل مشاركة ادلول الأعضاء بشأأن مسأأةل املوظفني.  س بانيااإ وشكر وفد  .203
عادة تقدمي مؤرش التغيب يف الربانمج  . وسأأل الوفد عن املعلومات اخلاصة مبقارنة معدلت التغيب 13واقرتح الوفد رضورة اإ

الوفد عالوة عىل ككل اإضافة مؤرش لرصد نس بة تاكليف املوظفني فامي بني املنظامت اخملتلفة التابعة للأمم املتحدة. والمتس 
دراك تطور التلكفة لضامن عدم زاي ك يبدو أأن ككل اجتااا يف نظام الأمم املتحدة.حبيث تمتكن ادلول الأعضاء من اإ  دة النس بة اإ

جراء  .204 ياانت الأولية أأن معدلت ا. وتبني الب دراسة تتعلق ابلصحة املهنية مؤخر وفامي يتعلق ابلتغيب أأحاطت الأمانة ابإ
ا عهنا يف منظامت الأمم املتحدة الأخرى. واختذت الأمانة تدابري أأخرى بغية الويبو ل ختتلف اختالفا ملحوظ التغيب يف منظمة

الأمانة التحليل  رصد التغيب والتعامل معه. وابلنس بة لالقرتاحات اخلاصة بتقدمي مؤرش يتعلق بتاكليف املوظفني قدمت
نفاق العام، ما حيد من املوارد املتاحة للأنشطة اإ ن وفد املقدم م س بانيا املتعلق مبخاطر زايدة نس بة تاكليف املوظفني عىل الإ

 الأخرى. ويف اذا الصدد رحبت الأمانة ابلقرتاح املقدم هبذا املؤرش وأأكدت أأن الفكرة سوف جتري متابعهتا.

 . 1021والمتس الرئيس من الأمانة التعليق عىل الشأأن اذلي أأاثر  وفد الياابن فامي يتعلق بتقرير أأداء الربانمج لس نة  .205

وكررت الأمانة أأهنا اس تقبلت بعض تصويبات الأخطاء من وفد الياابن فامي يتعلق ابملرفق اخلاص ابلصناديق  .206
 اف عند حتديث التقرير.الاستامئنية وأأن اذ  التصويبات سوف تنعكس عىل حنو و 

 .14وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .207
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س بانيا عن رضا  عن العمل اذلي قامت به الأمانة يف حتقيق كفاءة التاكليف والوفورات. ورأأى الوفد اإ وأأعرب وفد  .208
ماكنية اإضافة مؤرشات أأخرى حىت لو مل يكن الوفد يتقدم ابقرتاحات حمددة عند اذ  النقطة. وبني ال يقدر احلصول  هوفد أأناإ

 عىل وييقة حمددة من الأمانة ختتص بكفاءة التاكليف والوفورات مثل اليت صدرت يف العام املايض يبين تعليقاته عىل أأساسها.

وأأكدت الأمانة أأن اذ  الوييقة سوف تقدم يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ويف اجامتع سبمترب  .209
 نة املاضية بشأأن املوضوعات كاهتا والس ياق كاته.كام مت يف الس  

 . 15وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .220

س بانيا عن فائدة الربجميات مفتوحة املصدر وخدمات احلوس بة السحابية والبث عرب الإنرتنت وعن اإ واس تفرس وفد   .222
 صعوبة البحث يف البث عن مداخل ومتحديني بعيهنم. 

ا يف اخللفية عند تشغيل خوادم يات مفتوحة املصدر بكثافة وخصوصابلفعل تس تخدم الربجم وأأجابت الأمانة أأهنا  .221
احلواسيب. وفامي يتعلق ابحلوس بة السحابية أأفادت الأمانة أأهنا تس تخدم السحابة يف اس تضافة بعض نظم تكنولوجيا املعلومات 

واكلت التابعة للأمم املتحدة اليت وصلت اإىل املرحةل والتصالت. ويف الوقت كاته اكنت منظمة الويبو جزء من مجموعة من ال
الهنائية من تقيمي اقرتاحات الصناعة املقدمة لعامتد السحابة عىل نطاق واسع. ولكن منظمة الويبو واهجت حتدايت تفردت هبا 

اهتا. وأأعربت ا معالء للمنظمة ويس تخدمون خدموجيا املعلومات والتصالت تقريبحيث اكن مجيع مزودي خدمات تكنول
الأمانة عن اس تحساهنا تقدير قمية البث عرب ش بكة الإنرتنت. وأأما ابلنس بة لصعوبة البحث عن مقطع بعينه من مقاطع الفيديو 
فليس من املتاح يف الوقت احلايل سبيل فعال من حيث التلكفة يساعد عىل دمج خاصية الفهرسة للمقاطع املسجةل لإاتحة 

 وجيات سوف تدرس الأمانة جدوى اذا التطبيق.البحث. ومع تطور التكنول

وسأأل وفد ترريا عن ترريب جملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت ووظيفته وعن وضع تنفيذ خدمات تكنولوجيا  .223
 املعلومات والتصالت الأساس ية.

دارة والتس   .224 يري واملدير العام املساعد وأأجابت الأمانة أأن اجمللس يرأأسه املدير العام بدمع من املدير العام املساعد لالإ
لقطاع البىن التحتية العاملية واملديرين ال خرين ومن بيهنم املسؤول الإعاليم الأول. وجملس تكنولوجيا التصالت واملعلومات 

او هجاز الإدارة ادلاخلية الأعىل فامي يتعلق بشؤون تكنولوجيا التصالت واملعلومات يف الأمانة. وابلنس بة لوضع تنفيذ 
خدمة أأساس ية لتكنولوجيا التصالت واملعلومات من  38اخلدمات الأساس ية أأوحضت الأمانة أأن اخلدمات البالغ عدداا 

ا وذلا فهيي قامئة ابلفعل. وقد ُحددت اذ  اخلدمات مجيع نظم املعلومات تقريب مكوانت البنية التحتية الأساس ية وتس تخدهما
 عىل خلفية س ياق مواصةل العمل املنفذ ابلفعل. بوصفها أأاداف أأساس ية من املس هتدف تعزيزاا

واس تفرس وفد فرنسا عن اس تخدام املواقع املنسوخة يف حامية البياانت والأمن ومتويل استامثرات تكنولوجيا  .225
ا من أأنواع واعترب الوفد اذا الاستامثر نوع ا من خالل اس تخدام الاحتياطات.واملعلومات اليت تبدو مموةل كاتيالتصالت 

نفاق املنتظم اذلي خيصص يف املزيانية العادية وجيب أأل يعترب نفقة اس تثنائية جيري  اصيانة اليت يتعني أأن تكون جزءال  من الإ
 حتميلها عىل الاحتياطات.

 مواصةل معلها ول يرتبط ارتباطا وأأجابت الأمانة أأن املوقع املنسوخ هيدف يف الأساس اإىل حتسني قدرة الأمانة عىل .226
ع املاكتب اخلارجية. وخيضع جملموعة خمتلفة من الاعتبارات اليت تشمل حامية البياانت يف حاةل الكوارث. وأأما عن ا مبوقمبارش 

حامية البياانت عىل خلفية س ياق الرسية فهيي أأمر خمتلف يشمل لك من املوقع املنسوخ واملوقع الأسايس. وابلنس بة لمتويل 
واملعلومات ل جيري أأوحضت الأمانة أأن الاستامثرات يف تكنولوجيا التصالت استامثرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

ا من خالل الاحتياطات. فعىل سبيل املثال اكنت املزيانية العادية مصدر متويل التحسينات اليت ُأدخلت عىل متويلها كاتي
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قدير ادلول الأعضاء )عىل الرمغ من ادلخول عرب ش بكة الإنرتنت عىل اجامتعات منظمة الويبو واو التحسني اذلي حظي بت
 ا كام جرى متويل املبىن نفسه(.رات اجلديدة من الاحتياطات متاممتويل الإماكنية املقبةل يف قاعة املؤمت

 .16وفتح الرئيس ابب النقاش بشأأن الربانمج  .227

استيفاء أأعداد  تسري يف مساراا السلمي. ولكن ُكرر عدم 16س بانيا عىل أأن معظم مؤرشات الربانمج اإ وشدد وفد  .228
ا بشأأن ما حدث وما جيري التخطيط هل دد املس هتدف. والمتس الوفد تفسري املراجعات اليت متت للمجالت عالية اخملاطر الع

ماكنية تأأسيس مؤرش  اثنيا س بانيا سؤالااإ اميل عن فرتة الس نتني. وطرح وفد للوصول اإىل الهدف الإج ومن مث اقرتاح بشأأن اإ
تعلق ابجملالت عالية اخملاطر اليت نفذهتا الأمانة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف متابعة الأسلوب اذلي ليعكس نس بة التوصيات ت 

 ت املقدمة من املراجعة ادلاخلية.تنفذ به الأمانة التوصيا

. فقد اكن من املفرتض الانهتاء من ست مراجعات جملالت 16وأأعرب وفد أأملانيا عن الانشغال كاته املتعلق ابلربانمج  .229
. وأأعرب وفد أأملانيا عن رغبته يف معرفة توقيت الانهتاء من 1021عالية اخملاطر يف حني مل ينجز مهنا سوى أأربع يف عام 

 ذ  اجملالت الست عالية اخملاطر.املراجعتني املتبقيتني ويف احلصول عىل املزيد من املعلومات عن ا

دارة الأداء كلك وتؤثر عىل نوعية احملاس بة اخلارجية:قابة الإدارية ادلاخلية تؤدي دوروأأوحض وفد فرنسا أأن الر  .210  ا يف اإ
ا معهل اكنت مسعة املنظمة أأفضل. وأأعرب الوفد عن تقدير  للعمل اذلي مت وبدا يف جودة عالية. فلكام اكن املراجع ادلاخيل متقن

ن اكن العمل كو جودة عالية وشدد الوفد عىل أأن الوسائل املتاحة للرقابة الإدارية ل تفي ابلتحدايت واخملاطر، واكذ ا حىت واإ
. وقدر الوفد أأن منظمة الويبو مقارنة ابملنظامت الأخرى الأصغر ربرية ابلقدر اذلي يسمح لها ابمتالك افاإن المك ل يزال حمدود

عبة مل حتدد موقفها بنية جيدة تعمل عىل تنفيذ الرقابة الإدارية ادلاخلية املس تقةل. وذلا فاإن التوقعات ربرية للغاية ويبدو أأن الش 
عداد التقارير  ابلقدر الاكيف فامي يتعلق برصد متابعة التوصيات أأو دمعها. وأأعرب الوفد عن رغبته يف كرر رأأيه أأن مس توى اإ

ك متتكل املنظمة منوكجا فريداملوهجة اإىل ادلول الأعضاء خميب لل مال ب ا يف العمل يصعب عىل ادلول الأعضاء عض اليشء اإ
ىل التقارير كام كرر من قبل مل تكن التقارير ابجلودة املتوقعة. ول فهمه. وأأضاف وف د فرنسا أأنه مع وجود صعوابت يف الوصول اإ

بد من اإحداث حتسني نوعي فامي يتعلق ابدلور اذلي تؤديه املراجعة ادلاخلية جتا  املراجعة اخلارجية. وأأكد الوفد عىل أأن اذا 
ل أأمر طبيعي وابلغ الأمهية. وأأعرب الوفد عن أأمهل  واملراقبة ادلاخليةاخلارجية/  لأن الرقابة الإداريةالأمر غري اإشاكيل ما اام اإ

يف التدبر بقدر أأكرب يف اإشاكلية املؤرشات. حيث يرى أأن اذ  املفارقة الأساس ية اخلاصة ابملراجعة ادلاخلية مشلكة حقيقية. 
سوف يُضمن التقرير الكثري من التنبهيات ولكن املشلكة أأن وأأضاف الوفد أأن املراجع اجليد اإن عرث عىل الكثري من الأمور 

برازاا. وجشع  ككل ل حيدث لأن الناس خيشون تساؤل ادلول الأعضاء عن السبب اذلي جعل العديد من الأمور جيري اإ
ل اإىل الوفد التفكري يف املؤرشات بشلك خمتلف عن الهنج املتبع يف الربامج الأخرى. وسوف يتطلب الأمر أأن يتوصل احل

طريقة للقضاء عىل اذا الإشاكل. وككّر الوفد مجيع الوفود الأخرى برضورة أأخذ اذا الأمر يف الاعتبار وبرضورة التدبر فيه 
. ول بد من التفكري عىل وجه اخلصوص يف اذ  املؤرشات اليت 1026/1027ولكن لس نة  1024/1025رمبا ليس لس نة 

 يتعلق بطريقة تقدير اذا العمل لأنه ما من يشء أأفضل لدلول الأعضاء من احلصول تؤثر عىل الرقابة الإدارية ادلاخلية فامي
دارية داخلية. واذا ما يتعني عىل ادلول الأعضاء تقدير  تقديًرا ابلغًا.  عىل تقرير نقدي صادر عن رقابة اإ

اهتا الإجيابية وقدم عن شكر  للوفود عىل تعليق( IAODشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية )مدير وأأعرب  .212
يضاحات بشأأن الأس ئةل اليت ُطرحت. وفامي يتعلق بنتاجئ املؤرش املتعلق بعدد معليات التدقيق، أأوحض مدير الشعبة أأن  اإ

اكن القصد من و املس توى املرجعي اكن ست معليات تدقيق يف الس نة. وقد مت ابلفعل تنفيذ أأربع تدقيقات يف الس نة الأوىل. 
قات يف الس نة او الوصول اإىل ايين عرش تدقيقًا يف الثنائية. مت الانهتاء من أأربع تدقيقات يف ست تدقي اإجراء وراء
 ابملائة 40مس توى أأقل من العتبة املقررة  21ميثل أأربع تدقيقات من أأصل و ، ويه النصف الأول من الثنائية. 1021 عام

حيح". وبغية حتقيق مؤرش مريض "يكتيس ابللون واليت مت حتديداا كنس بة رضورية للوصول اإىل مؤرش "عىل الطريق الص 
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 21يه  للثنائية ، حيث ما تزال النقطة املرجعية21ل يقل عن ست تدقيقات من أأصل  الأخرض"، مطلوب اإجراء ما
صدر أأربعة تقارير تدقيق بدًل من س تة خالل الس نة الأوىل من و وكام أأكد وفد فرنسا، اكنت اذ  نقطة انطالق.  تدقيقًا.
تدقيقًا خالل فرتة الس نتني. وأأعرب مدير الشعبة عن أأمهل يف العودة يف العام املقبل  21ية، وما يزال الهدف او تنفيذ الثنائ 

ىل تقدمي أأي مربرات. واس تعرض مدير الشعبة أأس باب الانهتاء من أأربعة تقارير  مع ضوء أأخرض، ودون أأن يكون يف حاجة اإ
ة، واو من الأس باب اخلارجة عن جعي احلساابت يف منتصف الس نفقط، حيث اكن السبب الأول او رحيل أأحد مرا

اكن من نتيجة فقدان مدقق عىل جانب ربري جدًا و ولية الشعبة. وقد حل حمهل أ خر عىل حنو الرسعة قبل هناية الس نة. ؤ مس
ومن مث معدل سري الأعامل.  التأأيري عىلمن اخلربة وادلراية بأأعامل املنظمة واستبداهل بأ خر ل يمتتع هبذا املس توى من املعرفة، 

والسبب الثاي او قيام الشعبة ابس تخدام برجميات جديدة للمساعدة يف ختطيط العمل بشأأن بدأأت الأمور متيض ببطء. 
ن الربجميات اجلديدة سوف تعود ابلنفع عىل املنظمة بأأمكلها يف  املهام الفردية ومتابعة التوصيات اجلارية. واس تدرك قائال اإ

اكنت اذ  يه أأس باب عدم الوصول اإىل و الأشهر القادمة، ولكن اس تتبع اذا اس تغراق بعض الوقت واستنفاك بعض املوارد. 
صدار املزيد من تقارير التدقيق. و ابلعودة مرة أأخرى اإىل عدد التقارير، عرّب مدير الشعبة عن اعتقاد  يف العدد املس هتدف واإ

أأن عدد القضااي اليت ُأيريت والتوصيات اليت ُطرحت مل تكن يف واقع الأمر كات طابع تثقيفي يعود ابلنفع عىل املنظمة، واكن 
بأأن الشعبة تؤدي دوراا يف الرقابة  من املمكن الانهتاء من الكثري من التقارير دون اخلروج بأأي توصية. وأأضاف املدير

ادلاخلية ابملشاركة مع أ خرين. فعل سبيل املثال، اناك أأدوار تقوم هبا لك من وحدة التفتيش املشرتكة ومراجع احلساابت 
عىل  ولية الأساس يةؤ املس تقعاخلاريج. تؤدي الشعبة ادلور املطلوب مهنا، ولكن عندما يتعلق الأمر ابلضوابط ادلاخلية، 

يري الربامج. يف حاةل توفر أ لية رقابة داخلية قوية ملديري الربامج، فس يكون اناك تقارير حتليلية لنظام الرقابة ادلاخلية مد
ولكن مع عدد حمدود من التوصيات. وفامي يتعلق ابملؤرشات، رصح مدير الشعبة بأأنه عندما توىل همام منصبه، وجد 

قراراا ابلفعل يف عام  تكن تكل . وذلكل مل 1021/23للعمل هبا يف الربانمج واملزيانية للثنائية  1022املؤرشات اليت مت اإ
يف حتديد مؤرشات أأفضل  ولكهنا تسع  يف حتديد مؤرشات أأفضل. وأأعرب عن أأمهلاملؤرشات من اختيار الشعبة، 

ومثال عىل . 2024/25للثنائية  أأيناء العمل يف الربانمج واملزيانية قياس جودة العمل وكفاءة ما ُأجنز من أأعاملللمساعدة يف 
. والتفت مدير 1024/25ككل، سيمت اختاك النس بة املئوية للتوصيات اليت نفذهتا املنظمة يف الوقت املناسب مؤرشًا للثنائية 

الشعبة مرة أأخرى اإىل موضوع الربجميات واذلي اكن قد تعرض هل من قبل، وقال لقد اس تغرقت اذ  الربجميات وقتا لالنهتاء 
أأشار اإىل التثبيت ولكهنا س تكون مفيدة يف رصد ومتابعة اذ  املؤرشات بشلك وييق. وفامي يتعلق ابلنفاك اإىل التقارير، من 
متكني من يرغب مهنم يف الاطالع عىل تقارير املراجعة والتقيمي اليت تصدراا الشعبة ب يف العام املايض  ادلول الأعضاءقرار 

عىل أأن لك املطلوب من ادلول الأعضاء للسامح هلم ابلنفاك اإىل تكل التقارير او قدم لهذا الغرض. وأأكد مبوجب طلب يُ 
رسال طلب هبذا اخلصوص، واو  يبدو اإجراء بس يط للغاية. وأأضاف بأأن تكل البدلان اليت طلبت الاطالع عىل  عىل مااإ

ب عىل عدد حمدود من املعوقات التقارير حىت ال ن مل تعرب عن أأي مشلكة حمددة واهجهتا يف اذا الصدد، وككل بعد التغل
اذ  املناقشة جللسة ، واقرتح تأأجيل اليت ظهرت يف البداية. وأأهني  مدير الشعبة لكمته متحداث عن موارد الشعبة وأأوضاعها

هنا يه املاكناملزيانية   الأمر. الأنسب ملناقشة اذا حيث اإ

 .17وافتتح الرئيس املناقشة بشأأن الربانمج  .211

ه قائال، اكن من نتيجة تنفيذ س ياسة الويبو اجلديدة اخلاصة ابللغات، وكام ورد يف الفقرة وفد ترريا لكمتواس هتل  .213
. ومن أأجل التعامل مع اذا الأمر، أأدخلت الويبو أأدوات الرتمجة 1022، ازدايد جحم العمل بصورة اائةل ابملقارنة بعام 1.17

املتوقع أأن تسهم تكل الأدوات يف خفض تاكليف  منو . 1023مبساعدة احلاسوب، واليت اكن من املقرر نرشاا يف عام 
وضعت الويبو خطة معل لختاك مزيد من اخلطوات لالس تفادة من أأدوات ترمجة مؤمتتة ابلاكمل يكون من شأأهنا و الرتمجة. 
جراء دراسة قصرية بواسطة الأمانة للنظر يف اللجان كات الصةل، وخباصة جلنة الربانمجال حتسني   نوعية. وطلب الوفد اإ

كا اكنت تُس تخدم يف واكلت أأخرى يف الأمم املتحدة، فضال عن  واملزيانية، بشأأن اس تخدام أأدوات الرتمجة ال لية ودراسة ما اإ
 املالية. عواقب التلكفة
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س بانيا بعمل املرتمجني التحريريني والفوريني، ول س امي من حيث اجلودة والكفاءة. ومىض يقول لقد قامت وأأشاد  .214 وفد اإ
دة عدد اللجان والاجامتعات، مما اس تتبع رمسيًا توفري ترمجة حتريرية وفورية وزايدة العبء عىل املزيانية. ومع ككل، املنظمة بزاي

وعىل الرمغ من اجلهود اليت تُبذل، اناك بعض احلالت اليت مل تتوفر فهيا الواثئق يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية. ويف بعض 
تطلبات. وابلنظر اإىل أأعامل امجلعيات، اكن أأحد املؤرشات الهامة او النس بة املئوية الأحيان اكن من الصعب الوفاء ابمل 

اتحة الوقت للوفود و مت الانهتاء من ترمجهتا قبل شهرين من امليعاد املقرر. يللواثئق اليت  حددت الويبو فرتة الشهرين بغية اإ
كا اكنت الأمانة العامة ستنظر يف متو  للتحضري. ديد تكل الفرتة، ليس فقط للجمعيات، ولكن أأيضا لبايق اس تفرس الوفد عام اإ

ويه أأخرى عىل جانب من الأمهية، اللجان الأخرى حيث يمت توفري الواثئق ابللغات الرمسية. ولفت الوفد الأنظار اإىل مسأأةل 
ُأدخلت عىل مدى اخلاصة ابلتأأريد عىل توفري الرتمجة الشفوية يف مجيع الأوقات للجان. فعىل الرمغ من التحسينات اليت 

ل أأن اناك بعض اللجان اليت أأهنت أأعاملها يف وقت متأأخر جدًا، ومل يكن من املمكن توفري الرتمجة  الأشهر الثالية املاضية، اإ
ن ككل أأيضا من املؤرشات ادلاةل عىل جودة اخلدمة املقدمة، فرمبا اإ الثامنة أأو التاسعة مساًء. وحيث الشفوية بعد الساعة 

ة اإىل مؤرش جديد يَُمك ّن من رصد التحسن يف اذا الصدد، وككل عن طريق حتديد حد أأدىن من اللجان يكون اناك حاج
ماكنية أأخرى للنظر فهيا من قبل اللجنة أأو الأمانة العامة، ويه  اليت يصعب توفري ترمجة شفوية لها طوال فرتات معلها. ومثة اإ

صفحات الواثئق، ورمبا يساعد عىل خفضها. حيث تزيد متوسط عدد تطور يف ال اس تحداث مؤرش للمساعدة يف قياس 
وعالوة عىل ككل، ميكن اس تخدام مؤرش يساعد املنظمة وحيفزاا عىل انتاج تلكفة الرتمجة مع زايدة عدد صفحات الوييقة. 

سيسهم واثئق قصرية وموجزة بقدر الإماكن. وقد يساعد مثل اذا املؤرش عىل احتواء التاكليف اإىل أأدىن مس توى لها كام 
 اخلدمة. زايدة جودة يفأأيضا 

س بانيا واذلي سلط الضوء فيه عىل بعض القضااي الهامة جدًا. وأأعرب عن رأأيه قائال وأأشار  .215 وفد فزنويال لبيان وفد اإ
اإن موضوع اللغات يرتبط ارتباطًا وييقا مبوضوع التمنية واحلاجة اإىل التأأريد عىل متكني املعنيني من القراءة والنظر يف الواثئق 

ت الويبو عىل بذل هجود ربرية يف اذا اجملال، ومع ككل ل يزال اناك بعض الأمور اليت دأأبو بلغهتم الأصلية يف عوامص بدلاهنم. 
حتتاج اإىل تسوية. ومىض يقول، تس تخدم املنظمة يف الغالب لغتني يف س ياق تنفيذ أأعاملها، مما يعين ظهور الواثئق املرتمجة 

ماكنية قيام أأمانة الويبو بتقيمي عدد الواثئق اليت  اإىل الأربع لغات الأخرى يف وقت متأأخر يف معظم الأحيان. ورأأى الوفد اإ
 ُ لك اجامتع. وأأشار اإىل أأن اناك يف الغالب واثئق طويةل جدًا، ولكن خيتلف عدد يف لك جلنة وللك عضو ويف س تخدم ت

عدد خضم من  جوأأشار اإىل انتااحلضور يف لك اجامتع، واناك الكثري من الفاقد من حيث الانبعااثت الكربونية والأثر البييئ. 
عادة تدوير تكل  الواثئق. الواثئق لجامتعات ل حيرضاا سوى عدد قليل من املمثلني، وتكون النتيجة اإ

س بانيا وفزنويال واقرتح اس تحداث مؤرش لتوفري معلومات متعلقة وأأيّد  .216 وفد بلجياك البياانت اليت أأدلت هبا وفود اإ
كا اك يّة املطوةل. وأأشار اإىل جتربة سابقةن اناك حقًا حاجة للتقارير احلَ مبتوسط عدد الواثئق للك جلنة. وتساءل عام اإ يف  ْرف 

خدمت واثئق خمترصة وموجزة حققت الاس تفادة املرجوة للوفود صغرية احلجم. واختمت الوفد س تُ منظمة التجارة ادلولية حيث ا
كا اكن من املمكن البدء يف اإجراء تغيريات حمددة بشأأن   الواثئق. عددلكمته ابلس تفسار عام اإ

( لتحل حمل النظام CATبدأأت الويبو يف اس تخدام أأدوات جديدة للرتمجة مبساعدة احلاسوب ) ،الأمانةوقالت  .217
دارة الرتمجة وقواعد 1021تركز معل تكل الأدوات، بعد أأن خضعت للتجربة عىل مدى عدة أأشهر يف عام و احلايل.  ، يف اإ

 وشهدت، مت انتقاء أأداة، وجاري اس تخداهما من قبل موظفي الرتمجة. 1023بياانت املصطلحات وبيئة سري العمل. ويف عام 
فعاةل والتحسينات الناجتة من حيث ( الCATالأمانة حتس نًا أأريدًا يف معايري الكفاءة نتيجة ذلكل. ومع الأخذ بأأدوات الرتمجة )

ائةل لن تمتكن الرتمجة ال لية من تقدمي معايري كاررة الرتمجة، اكن من املأأمول حتقيق كفاءة أأكرث من حيث التلكفة. واس تدررت ق
ليه اليوم من تقدم.  عندما نوقشت س ياسة اللغات يف امجلعية العامة يف و اجلودة اليت تتطلهبا الويبو، عىل الرمغ مما وصلت اإ

، ويتعني ، أأعربت ادلول الأعضاء جبالء عن رغبهتا يف اختاك اخلطوات الالزمة لتنفيذ س ياسة اللغات1022و 1020عايم 
عندما يتعلق الأمر برتمجة اجلودة أأكرث العنارص أأمهية عىل الأمانة التأأكد من عدم تأأثر مس توى اجلودة سلبيًا، حيث تعد 

واثئق الويبو. بيد أأن الأمانة تتابع تطورات الرتمجة ال لية، مثلها يف ككل مثل ايئات الأمم املتحدة الأخرى، وسوف حترص 
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س بانيا، تُطبق فرتة الشهرين اليت عىل انهتاج وممارسة اخلي ارات املناس بة يف املس تقبل. وفامي يتعلق ابلبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
س تحاول الأمانة، قدر الإماكن، و مت حتديداا لتقدمي املستندات يف مجيع أأعامل اللجان، وليس فقط لأعامل امجلعية العامة. 

عداد  اللجنة. رين من بدء أأعاملالواثئق يف مجيع اللغات قبل شه الانهتاء من اإ

الأمانة اإىل خدمات الرتمجة الشفوية املتاحة للجان، وقالت لقد مت التعاقد مع مرتمجني فوريني لتغطية والتفتت  .218
داخل الويبو. وذلكل حاولت املنظمة ختطيط من اجامتعات معينة طوال فرتة انعقاداا نظرًا لعدم توفر موظفني للرتمجة الفورية 

يمت التعاقد مع املرتمجني الفوريني يف املعتاد عىل أأساس و دبري احتياجاهتا من املرتمجني الفوريني يف بداية الس نة. اجامتعاهتا وت
فرتة حمددة من الوقت خالل الأس بوع، وعادة من الساعة العارشة صباحا اإىل الساعة الواحدة ظهرًا، ومن الساعة الثالثة اإىل 

بقاء عىل املرتمجني الفوريني ملا بعد الساعة السادسة مساًء، الساعة السادسة مساًء. ويف كثري من  الأحيان، تَُتخذ ترتيبات لالإ
ولني ؤ سبب املهةل القصرية املتاحة للمسولكن يف أأحيان أأخرى يكون من الصعب توفري الرتمجة الفورية جبميع اللغات الست ب 

كا ما مت الانهتاء من جدول العمل و عن التنظمي للترصف خاللها.  الأس بوعي يف بداية الأس بوع، س تكون الفرصة املتاحة اإ
لرتتيب توفري ترمجة فورية بعد ساعات العمل اخملططة أأفضل، ولكن من الناحية املثالية ينبغي أأن تكون التوقيتات معروفة يف 

 الفوريني. عقود تشغيل املرتمجني يفوقت وضع اللمسات الأخرية 

الواثئق، س تكون اناك فرصة ملناقشة اذ  املسأأةل عند نظر اللجنة الأمانة يف معرض حديهثا عن طول وقالت  .219
، ُايريت بعض الشواغل حول احلد 1022الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل. ومضت تقول، عند اعامتد س ياسة اللغات يف عام 

ولكن تعدت الزايدة الفعلية اذ  النس بة ، ابملائة 28يف ككل الوقت، قُي ّمت الزايدة يف جحم الواثئق حبوايل ومن جحم الواثئق. 
اكن من أأحد القرارات اليت ُاختذت، من حيث املبدأأ، يف ككل الوقت أأن تتكون الوييقة من و . ابملائة 53وبلغت 
لكمة )حوايل عرش صفحات قياس ية وفقا ملعايري الأمم املتحدة(. ومع ككل، مل تُوضع أأي حدود عىل الواثئق  3 300 حوايل

اإىل الويبو من قبل ادلول الأعضاء. وعالوة عىل ككل، صدر قرار يقيض بأأنه يف حاةل طلب جلنة معينة اإجراء اليت تُقدم 
دراسة أأو معل اس تقصاء أأو اس تبيان بناء عىل طلب من ادلول الأعضاء، يمت تقدمي ملخص معيل من حوايل عرش صفحات 

فقط برتمجة اذا امللخص اإىل اللغات امخلس الأخرى، مع ويف مثل اذ  احلالت، يُكتف   جنبا اإىل جنب مع تكل ادلراسة.
تعممي ادلراسة وتوزيعها ابللغة الأساس ية اليت ُأعدت هبا، ما مل تطلب دوةل عضو أأو مجموعة من ادلول الأعضاء ترمجة اذ  

كتف  يف العادة صفحة. وكام كرران من قبل، يُ  400بلغ جحم بعض اذ  ادلراسات حوايل و ادلراسة اإىل بعض اللغات الأخرى. 
برتمجة امللخص فقط اإىل مجيع اللغات الست. ومع ككل، اناك حالت تطلب فهيا بعض ادلول الأعضاء احلصول عىل 

فرناكً سويرساًي. وذلكل  277حوايل  1021بلغ متوسط تلكفة ترمجة صفحة واحدة يف عام و ادلراسة مرتمجة اإىل لغات أأخرى. 
نفاك التدابري الرقابية و صفحة اإىل مبالغ ربرية جدًا.  400تصل تلكفة ترمجة دراسة مكونة من  عىل حاولت الأمانة الرتش يد واإ

. واس تطردت قائةل، س يكون 1021ابملقارنة حبجم الواثئق يف عام  1023، وقد تلمست بعض النتاجئ املشجعة يف عام الواثئق
لفتت الأمانة الأنظار اإىل جتربة الأمم املتحدة يف من دواعي رسور الأمانة تقييد عدد الواثئق اليت تُتاح يف شلك مطبوع. و 

يف معظم (، وُأوقف التعامل ابلواثئق الورقية papersmartالورقة اذلرية" )نيويورك حيث مت اس تحداث مفهوم "
عات جرى تشجيع املشاركني يف الاجامتعات عىل محل أأهجزة ال ي ابد أأو الالب توب، ويتابع معظمهم الاجامتو الاجامتعات. 

لكرتونية للواثئق. وعىل من يرغب يف احلصول عىل نسخة ورقية من وييقة ما الانتظار اإىل أأن يمت ابس تخدام النسخ الإ 
دخال اذ  التجر عىل يف حاةل موافقة ادلول الأعضاء، والأمانة عىل أأمت اس تعداد، طباعهتا وتسلميها هل.  ة يف الويبو، حبيث ل باإ

ل عند طلهب  فقط. ايمت طباعة نسخ ورقية اإ

يّة، وفامي  .230 يّة لجامتعات اللجان، أأعربت ادلول الأعضاء عن رغبهتا يف الاحتفاظ بتقارير َحْرف  يتعلق ابلتقارير احلَْرف 
عداد الرئيس.  بدل ، اكن متوسط طول التقرير احلَْريف  1021يف عام ومن التحول اإىل تقارير خمترصة أأو موجز من اإ

صفحة. أأما خبصوص اجلداول الزمنية، اكن عىل الأمانة  400أأو  300بعض التقارير  صفحة. وبلغت 294لجامتعات اللجان 
اتحة واثئق الويبو للجان ادلامئة والهيئات الرئيس ية جبميع اللغات الست. وفامي يتعلق ابلأفرقة العامةل، فقد تقرر النظر يف اذ   اإ
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ستنادًا اإىل جتربة الأمانة يف تنفيذ س ياسة اللغات عىل مدى ، ا1024/25املسأأةل أأيناء مناقشة الربانمج واملزيانية للثنائية 
 السابقني. العامني

الرئيس الضوء عىل حقيقة ارتفاع تلكفة الرتمجة وأأن اناك الكثري اذلي يتعني القيام به خلفض التاكليف يف وسلّط  .232
 الصدد. اذا

لوصول اإىل حل مثايل. وفامي يتعلق وفد فرنسا عىل أأمهية مسأأةل الرتمجة الشفوية، وقال ليس من السهل اوأأكد  .231
يّة، تساءل الوفد  كا اكن اناك وييقة أأقرص موجودة من شأأهنا القاءابلتقارير احلَْرف  اية الضوء عىل حاةل الوييقة وعىل ما عام اإ

املطلوب او تسجيل، يسمح اكن و التعلاميت، لأن ما جيري طلبه حاليا ليس تقرير َحْريف  مرتمج يف نسق وريق مطبوع. 
كا اكنت كات طبيعة حامسة. واناك  للمشاركني ابلتحقق من لك ما قيل، مع بياانت حمددة بشأأن نقاط معينة يمت ترمجهتا اإ

ماكنية لتحديد بعض النقاط يف  ي حاةل ظهور ما يس تدعأأيضا نقاط أأخرى مثل البياانت اخلاصة ابلنتاجئ واحلاجة لتوفري اإ
لهيا أأو عند ظهور مشالك. عدا ككل، ية. ولفت الوفد الأنظار اإىل أأنه كثريا  الرجوع اإ ل يكون اناك حاجة للتقارير احلَْرف 

ُأيسء فهم ترصحياته يف التقارير احلَْرفَيّة. وعالوة عىل ككل، اناك مسأأةل التحقق من حصة تكل التقارير. وتساءل عام ميكن  ما
لكفة اإجراء التصويبات مرتفعة للغاية. والمتس الوفد اكنت تو  .أأن تفعهل الوفود يف حاةل الاختالف مع حمتوايت اذ  التقارير

ماكنية متابعة الاجامتعات ابس تخدام ية النظر يف اإ  التسجيالت. من تكل الوفود اليت تطلب احلصول عىل تقارير َحْرف 

س بانيا اإىل اس تحاةل التنبؤ بنطاق العمل الهائل لأعامل اللجان ادلامئة، وأأشار  .233 لت اذا يف معظم احلا ويفرسوفد اإ
عدم الوفاء مبهةل الشهرين املمنوحة يك تكون الواثئق جاازة قبل وقت اكف من الاجامتع. والتفت الوفد اإىل مسأأةل سبب 

الاجامتعات اليت تس متر لفرتة أأطول من اخملطط لها وما يرتتب عىل ككل من مشلكة توفري ترمجة شفوية، وقال ينطوي اذا 
يقول، رمبا تبذل ادلول الأعضاء والأمانة هجودا أأكرب لضامن انهتاء الاجامتعات يف  الأمر عىل مسائل مالية وتنظميية. ومىض

وقال اإن الاجامتعات اليت تس متر اإىل ما بعد الوقت اخملصص، ليست ابلرضورة بغرض اإجراء وفقا للجدول.  الوقت اخملطط
جانب ادلول الأعضاء ومن الأمانة. وقال يف  مناقشات جادة وقمية. وأأعرب عن رأأيه قائال، يتعلق الأمر ابلنضباط اذلايت من
صفحة فقط، ومل يرُتمج اإىل  10أأو  25معرض حديثه عن طول الواثئق، لقد بلغ طول بعض الواثئق اليت قدمهتا الأمانة 

اللغات الأخرى سوى امللخص فقط. ومىض يقول، ل ميكن اعتبار اذ  الواثئق طويةل وينبغي أأل ينتج عن ترمجهتا أأي 
كا اكن دلى الأمانة بعض الأفاكر عن  مشلكة. ووصف ترمجة ملخص تكل الواثئق فقط بأأنه مدعاة للقلق. وتساءل عام اإ

مؤرشات تَُمك ّن من حتسني الأمر من حيث اشرتاط فرتة الشهرين، وعدم توفري ترمجة شفوية يف هناية الاجامتعات، 
نه والتوصل لقاعدة تتعلق ابلواثئق الطويةل كات احلجم الاس تثنا يئ، وحتديد جحم الوييقة اذلي ميكن ترمجته. واس تدرك قائال اإ

ماكنية التحقق من البياانت عند ظهور  يّة. ورأأى الوفد أأن القضية احلقيقية تمكن فقط يف اإ عىل اس تعداد ملناقشة التقارير احلَْرف 
يّة، وأأعرب ع نه ل يرى أأي قمية مضافة من التقارير احلَْرف  ن شواغهل عىل حنو مزتايد فامي يتعلق ابلنقاط اإشاكلية معينة. وقال اإ

 الصدد. اليت أأاثراا، ويرغب يف حتقيق بعض التقدم يف اذا

بأأنه تقرر مناقشة مسأأةل الرتمجة الشفوية واخلدمات اللغوية حتت البند اخلامس، ومرة أأخرى يف شهر الرئيس ورصح  .234
عداد وييقة بشأأن س ياسة الل غات. ويف حاةل التوصل اإىل اتفاق خبصوص تقارير احملارض سبمترب، عندما تنهتي  الأمانة من اإ
يّة والتسجيالت الصوتية، ميكن التوصل اإىل قرار يف شهر  سبمترب. احلَْرف 

حاةل وفد الولايت املتحدة عن تأأييد  للبيان اذلي أأدىل به وفد فرنسا بشأأن عدم احلاجة اإىل جسل مطبوع يف وأأعرب  .235
موقع حمدد حيتوي عىل  البحث عناثر الوفد قضية فهرسة اذ  التسجيالت ومشلكة أأ توفر تسجيل صويت. ومع ككل، 

جياد  يّة مكتوبة. ويف حاةل اإ بياانت معينة يف ملف صويت، حيث ل تظهر اذ  املشلكة عند البحث عن نص يف جسالت َحْرف 
ماكنية عرض أأشار اإىل توفر حل لهذ  املشالك، ميكن عندئذ اس تخدام التسجيالت الصوتية وحتقيق وفورات جوارية. و  اإ
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ماكنية تدوين الرتمجة التدفقات النصية مبارشة. وفامي  يتعلق برتمجة البياانت اإىل لغات الأمم املتحدة الأخرى، اقرتح الوفد اإ
ناإ  أأيناءالشفوية للبياانت   لحق. زيية يف وقتلكلقاهئا بدل من ترمجهتا من الإ

يطاليا البيان اذلي أأدىل به و وأأيّد  .236 ماكنية التوصل اإىل حل جيد عن طريق  فد الولايت املتحدة تعليقًا عىلوفد اإ اإ
ماكنية عرض نص الرتمجة الشفوية مبارشة، . التسجيالت الصوتية املفهرسة عىل حنو سلمياس تخدام  ومع ككل، اناك أأيضا اإ

 ابلوقائع. يف حاةل وجود أأي أأخطاء تتصلمس مترة مع اإجراء تنقيحات 

يّة من املسائل اليت حتتاج اإىل حتليل دقيق. مفا تزال بعض البدلان وفد مرص أأن مسأأةل وكرر  .237 تقارير احملارض احلَْرف 
يّة اكمةل، وخباصة البدلان كات المتثيل الضعيف واليت ل تمتكن دامئًا من حضور لك  تطلب احلصول عىل تقارير َحْرف 

يّ  ة للوفود متابعة لك ما قيل يف خمتلف اجامتعات اللجان الاجامتعات. ويف مثل اذ  احلالت، تُتيح تقارير احملارض احلَْرف 
والهيئات. وأأعرب الوفد عن موافقته عىل ارتفاع تلكفة الرتمجة، وعىل أأن نظم الرتمجة ال لية والرتمجة مبساعدة احلاسوب ل تعرب 

اس تخدام النظامني معا يف نفس الوقت. حيث ميكن  او دامئا عن املعىن احلقيقي للنص. ومىض يقول، قد يكون أأحد احللول
تصويب نتاجئ الرتمجة ال لية أأو الرتمجة ابس تخدام تكنولوجيا الرتمجة مبساعدة احلاسوب ومراجعهتا بواسطة مرتمج برشي، 

 التاكليف. واكذا ميكن توفري الوقت وتقليل

 عدم فهرسة التسجيالت الصوتية عىل حنو سلمي أأنه يف حاةل التأأريد عىلوفد الولايت املتحدة عن رغبته يف وأأعرب  .238
يّة املكتوبة، فهو يقرتح الإرسال النيص اإىل لغات الأمم املتحدة امخلس الأخرى  لقاء اإ  أأيناءمع اس مترار احلاجة اإىل التقارير احلَْرف 

وخلص اإىل أأن ىل الورق. البيان بدل من اإجراء الرتمجة يف مرحةل لحقة. وميكن تسجيل نص الرتمجة الفورية املرسل اذا ع
 وتدويهنا. اذا الهنج أأوفر من الرتمجة التحريرية حيث سيمت الاس تعانة ابلرتمجة الفورية

مانة، والتفت اإىل الفقرة وأأعرب  .239 نه  9.17وفد السلفادور عن شكر  للأ املتعلقة بتدابري الويبو لتحسني الكفاءة، وقال اإ
ن التدابري املذرورة، ويف الواقع يُثَ  ن أأي تدابري من شأأهنا ختفيض التاكليف يف املنظمة، مع وجوب عدم الإرضار مبصاحل يُثَم ّ م ّ

كا اكن من الوفد ادلول الأعضاء. ورحب  بعمل نظام مؤرشات الأداء بشلك طبيعي، عىل الأقل عىل ما يبدو. وتساءل عام اإ
َ املمكن تزويد  مبعلومات تتعلق بعدد الإخطارات اخلاصة بنظام مدريد قبل هناي خ الواثئق، أأشار اإىل ْس ة الس نة. وفامي يتعلق بن

ومىض يقول، اكنت أأمهية اذا الأمر لتمنية امللكية الفكرية، وأأعرب عن ترحيبه لإاتحة ملخصات الواثئق ابللغة الإس بانية. 
ل أأهنا عكست  ارج عنارص ادلراسات بشلك مركز. قد يس تطيع املمثلون العاملون يف اخلبعض من تكل الواثئق طويةل اإ

التحدث بأأكرث من لغة، ولكن ل يكون الأمر كذكل ابلنس بة للموظفني العاملني يف عوامص بالدمه. وأأعرب عن أأمهل يف 
ن امللخصات اكنت أأكرث من مرضية ورمبا ميكن اعامتد اذ  املامرسة من قبل مجموعة  اس مترار اذا الهنج. واختمت لكمته قائال، اإ

 ت.الرباءا معل معاادة التعاون بشأأن

كا اكنت اللجنة يه احملفل  - وفد فزنويال )مجهوريةورصح  .240 البوليفارية( بأأن مسأأةل الرتمجة مسأأةل معقدة، وتساءل عام اإ
املناسب ملناقشة اذ  القضااي. ومىض يقول يف س ياق تربير  ارتفاع تلكفة الرتمجة، ل تغطي تلكفة الرتمجة مقابل عدد 

ماكنية ترمجة الوييقة و أأيضا خربات ومعارف املرتمج القامئ ابلعمل.  الصفحات املطلوب ترمجهتا فقط، بل تغطي فامي يتعلق ابإ
عداد امللخصات يمت بواسطة أأفراد وتكون يف غالب الأمر معربة عن وهجة نظر خشصية، وقد يكون ككل  ابلاكمل، أأوحض أأن اإ

ن اس تخدام عن غري قصد. أأما خبصوص الرتمجة ال لية، رأأى الوفد أأن اذا الهنج سوف يزيد الأ  مر سوءًا. واس تطرد قائال، اإ
رسال الواثئق  نظم الرتمجة ال لية لرتمجة الواثئق، مث مراجعهتا لحقا بواسطة مرتمجني قد تكون معلية أأكرث تعقيدًا من جمرد اإ

ماكنية تغيري أأعداد الواثئق املطب اختالف مع وعة مبارشة اإىل املرتمج البرشي. وررر الوفد ما كرر  يف بيان سابق هل من حيث اإ
اللجان املعنية. ومن الواحض، سوف يكون للمنظمة صورة أأفضل وأأكرث حرصا عىل البيئة. وجيب عىل الأمانة تقيمي متوسط 

يف كثري من الأحيان يمت طباعة أأعداد ربرية من الواثئق لجامتعات ل يشارك وعدد الواثئق املطبوعة للك جلنة من اللجان. 
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ن املرتمجني الفوريني  فهيا سوى عدد قليل جداً  من احلضور. وميكن زايدة عدد الواثئق بناء عىل الطلب. وأأهني  لكمته قائال اإ
 املنظمة. واملرتمجني التحريريني يوفرون حال لـ "برج اببل" اذلي تواهجه

يف العام  ئةابملا 56اإىل  1022يف عام  ابملائة 35الأمانة اإىل زايدة نس بة الاس تعانة ابملصادر اخلارجية من وأأشارت  .242
نتاجية للمرتمجني داخل املنظمة، يُعهد للفرد الواحد ترمجة . التايل، بسبب عبء العمل املزتايد  2 500وفامي يتعلق مبعيار الإ

متتع  لكمة يوميًا. وقد أأظهرت دراسة اس تقصائية أأجرهتا شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية مؤخراً  4 500لكمة ومراجعة 
كااإ  معدل الويبو بأأعىل  نتاجية يف جمال الرتمجة متفوقة بذكل عىل مجيع املنظامت الأخرى يف جنيف. وأأضافت الأمانة قائةل، اإ

يّة، فسوف تبادر الأمانة اإىل تنفيذ اذا القرار. وأأوحضت يف معرض حديهثا  ما قررت ادلول الأعضاء التخيل عن التقارير احلَْرف 
عداداا ل صفحة فقط، بأأن  10أأو  25لواثئق الطويةل، حىت للواثئق اليت يبلغ عدد صفحاهتا عن مسأأةل امللخصات اليت يمت اإ

صفحات. ومع ككل، أأبدت  20وضعت حدا أأدىن لعمل امللخصات حبيث ل تقل الوييقة عن  1022ادلول الأعضاء يف عام 
عىل جودة الواثئق. وفامي يتعلق الأمانة بعض املرونة يف اذا الصدد، حيث اكن من املهم التأأريد عىل عدم التأأيري سلبيًا 

دارة تكنولوجيا التصالتتسوف ف ابلتسجيل الصويت والاقرتاحات الأخرى،   واملعلومات. مت دراس هتا ابلتشاور مع اإ

وتنفيذ بعض أأوجه الكفاءة، أأوحضت الأمانة عدم  9.17البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور بشأأن الفقرة أأما خبصوص  .241
مت خفض التاكليف نتيجة ملفاوضات مع مقديم اخلدمات. وفامي يتعلق ابلأفرقة العامةل،  حيثنوعيهتا. تأأثر جودة الكفاءة و 

قالت، سيمت النظر يف اذ  املسأأةل عند مناقشة مزيانية الثنائية املقبةل. وأأعلنت عن اتفاقها مع البيان اذلي أأدىل به وفد 
يف هناية يوم العمل، يتعني عىل الأمانة التأأكد من والتلكفة.  ارتفاع عىل فزنويال بشأأن جودة الرتمجة وأأمهية عدم الرتكزي كثريا

اتحهتا لدلول الأعضاء، واو الأمر اذلي يعكس منط معل الويبو، ويتفق مع املعايري اليت وضعهتا  تجودة الواثئق اليت مت اإ
مداد ادلول الأعضاء  فهناكاملنظمة. أأما ابلنس بة للمرتمجني من خارج املنظمة،  اإجراءات اختيار صارمة بغية التأأكد من اإ

 والواثئق. بنوعية جيدة من املستندات

عداد اإ الأمانة قائةل، وأأضافت  .243 ن العديد من التعليقات اليت مت الإدلء هبا اكنت مفيدة وس تكون عامال مساعدًا يف اإ
حتسني بعض املؤرشات عند مناقشة الربانمج واملزيانية كون اناك فرصة لصقل و تة اخلتامية لس ياسة اللغات. وسوف الوييق

ح واختيار وقد جاءت املناقشة احلالية يف الوقت املناسب. ومضت تقول، مت اتباع "هنج رفض املتا 1024/25للثنائية 
لكرتوي ما مل يطلب الوفد حتديدًا احلصول عىل نسخ ورقية.تبديل" يف الويبو، حيث  اتحة الواثئق يف نسق اإ وابلتايل  مت اإ

مت طباعة الواثئق وتوزيعها عىل مجيع الوفود. وفامي يتعلق ابلتسجيل عىل ش بكة الإنرتنت والاقرتاحات املقدمة بشأأن ت ل
الفهرسة، ُعقدت مفاضةل بني الهنج املتبع من حيث الفهرسة والتاكليف املرتبطة به. ويف اذا الصدد، حتدث ربري موظفي 

تدرس بعض املنظامت الأخرى نفس كات و عنية وسوف يمت النظر يف اذا الأمر بعناية. املعلومات حول املرصوفات امل 
 الأمر. املوضوع ولكن يتعني عىل الويبو أأن تضع يف اعتباراا حقوق امللكية الفكرية ملرتمجهيا الفوريني عند النظر يف اذا

 .18ومل تكن اناك أأي تعليقات بشأأن الربانمج  .244

 .19مج وافتتحت املناقشة حول الربان .245

خبصوص وفد أأملانيا توضيحات بشأأن املوقف بعد انهتاء العقد مع املقاول العام السابق، وبشلك أأكرث حتديدًا وطلب  .246
لن يس تتبعه أأي اترخي تسلمي مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة تأأجيل التأأخريات والتلكفة. وأأعرب الوفد عن تفهمه أأن 

ضافية. تاكليف  اإ

، ويبات التلكفة املتوقعة داخل نطاق املزيانية 1024يل تسلمي املرشوع اإىل هناية فرباير الأمانة العامة تأأج وأأكدت  .247
اذ  املعلومات يف جلسات الإحاطة الشهرية املعتادة اليت تعقد مع ادلول الأعضاء  يمت اس تعراضاملعمتدة متامًا. ومضت تقول، 

عالمية شفوية شهرية ، ويمت حتديهثا دوراًي. واغتمنت الأمانة الفر 1021منذ أأكتوبر  حاطات اإ صة لتذكري الوفود مبا تقدمه من اإ
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يف اليوم احلادي عرش منه،  1023. ومن املقرر عقد تلقني شهر يوليو 1021تنفيذًا لطلب جلنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 
فود. وكام مت التفاق عليه مع (، وادلعوة مفتوحة مجليع الو Uchtenhagenما بني الساعة الثانية والثالثة مساًء يف قاعة )

لغاء تلقني شهر 1023الوفود احلارضة يف تلقني مايو  جازات الصيفية س وسبمترب لأس باب واحضة )فرتة الإ أأغسط ي، تقرر اإ
 (.وموعد انعقاد دورات امجلعيات العامة الرمسية للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب

 .30وافتتحت املناقشة بشأأن الربانمج  .248

وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأنظار اإىل مؤرشات الأداء الس بعة، وقال اناك أأربعة من تكل املؤرشات  ولفت .249
ل يتبق  سوى مؤرش واحد فقط عىل املسار وليست عىل املسار الصحيح، واينان غري قابلني للتطبيق نظرًا حلداية الشعبة. 

ي جسل مس توى أأداء جيد مرتفع. وطلب الوفد معلومات عن الصحيح، واو مس توى رضاء املشاركني من الأفراد، واذل
توضيحًا خبصوص مؤرش أأداء "مس تخديم الأدوات والامنكج واملواد املعنية كام طلب الوفد الأربعة مؤرشات اليت مل تبدأأ بعد. 

عداداا  مس تخدمًا عىل الأقل  2 267الويبو". وتساءل الوفد، ملاكا ل يشلك  يفابلبتاكر وتسويقه يف ادلول النامية واليت مت اإ
كا اكن  ابملائة 40نس بة  يه املس توى احملدد من قبل الأمانة كعتبة  ابملائة 40)نس بة  1 400خط الأساس املرجعي او ، اإ

 "(.لتوصيف تقيمي "عىل املسار الصحيح

نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا. والتفت وطلب  .250 ضافية عن املشالك اليت اعرتضت اإ وفد اجلزائر احلصول عىل معلومات اإ
بياانت الأداء )البيان:  عنالوفد اإىل مؤرشات الأداء لالسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، وقال ل يوجد أأية معلومات 

ضافية حول يوجد(. ومىض يقول يُفرتض أأل يكون اناك العد ل يد من الأنشطة املضطلع هبا. وطلب احلصول عىل معلومات اإ
 النقطة. اذ 

وفد مرص التعليقات اليت أأدلت هبا وفود لك من الولايت املتحدة واجلزائر فامي يتعلق مبؤرشات الأداء اليت وأأيّد  .252
مبا لك شهرين، يك يمتكنوا من متابعة تكن عىل املسار الصحيح. ورأأى الوفد أأن الأعضاء يف حاجة اإىل تقارير منتظمة، ر  مل

 النامية. اذ  املسائل من أأجل التأأكد من أأن اناك هجود تُبذل، خاصة ابلنس بة للبدلان

جناز  يف مشاريع معينة، من بيهنا مرشوع وطلب  .251 وفد السلفادور احلصول عىل معلومات أأكرث حتديدًا بشأأن ما مت اإ
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا ومبادرة جامعة الويبو. ولفت الأنظار اإىل مؤرش الأداء اخلاص بعدد اسرتاتيجيات امللكية  اإ

الأداء )البيان: ل يوجد(.  عنالفكرية، ومن بيهنا مكون الابتاكر والتكنولوجيا، وأأعرب عن داش ته لعدم توفر أأي بياانت 
ماكنية اس تعراض ما مت ورأأى الوفد  وقال ينبغي أأل يُسمح ملثل اذ  املواضيع الهامة أأن تظهر دون رصد أأي تقدم ملحوظ. اإ

براز   جناز  واإ يف مشاريع معينة،  الانهتاء منهحتت اذا الفصل. وررر طلبه احلصول عىل معلومات أأكرث حتديدًا حول ما مت اإ
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا ومبادرة جامع  ة الويبو.من بيهنا مرشوع اإ

انمج، وأأعرب عن أأسفه لعدم ظهور بياانت أأداء خبصوص بعض النقاط. وفد أأملانيا اإىل الأمهية الكربى لهذا الربوأأشار  .253
ماكنية 1023وأأبدى ااامتمًا ملعرفة ما يه توقعات عام  ماكنية عالج بعض أأوجه النقص يف البياانت، واإ ، لأن ما تفهمه او اإ

 العام. عقد دورات التدريب اليت مل تنفذ لتدريب املدربني خالل اذا

يطاليا عواس تفرس  .254 كا اكن اخلفض يف الغالف املايل اذلي وفد اإ عادة نقل املوظفني قد  ُأدرجام اإ يف تقرير أأداء الربانمج ابإ
ضافية حول النقاط اليت  أأثر عىل أأنشطة الشعبة يف تنفيذ أأعاملها. وأأعرب الوفد عن رغبته أأيضا يف احلصول عىل معلومات اإ

 السابقون. أ اثراا املتحديون

نشاء شعبة الابتاكر من وحدتني منفصلتني يف يناير الأمانة، ردا عىل أأس  واس تعرضت  .255 )وحدة  1021ئةل الوفود، اإ
املشاريع الصغرية واملتوسطة ووحدة الابتاكر ونقل التكنولوجيا(، والتحدايت املتصةل ابملوارد البرشية الناجتة عن تكل الرتريبة، 
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نشاء مؤرشات الأداء الرئيس ية يف عام  . وفامي يتعلق مبرشوع ماكتب نقل 1021 فرباير قبل وصول مدير الشعبة يف 1022واإ
التكنولوجيا للمنطقة العربية، أأفادت الأمانة بأأن المتويل اخلاريج قد حال دون تنفيذ املرشوع ووضعه عىل املسار الصحيح. 

ا خبصوص عدد وفامي يتعلق بربانمج مبادرة جامعة الويبو، أأشارت الأمانة اإىل النقص يف القوى البرشية لهذا الربانمج. أأم
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية، أأوحضت أأنه قد مت ابلفعل تقدمي عدد ل بأأس به من املشورة )من بيهنا تقدمي 

املشورة يف مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا(، وسوف يشهد اذا اجملال املزيد من الأنشطة. ومع ككل، واجه بعض الأفراد 
، واليت 1021املس هتدفة يف عام  ابملائة 40وتتلخص مجيعها يف ال يت: مل تتحقق نس بة الـ دما. صعوابت يف دفع اذ  املشاريع ق

من أأصل يالية اسرتاتيجيات. والتفتت الأمانة اإىل مس تخديم الأدوات والامنكج واملواد تتطلب تنفيذ اسرتاتيجيتني وطنيتني 
عداد الويبو، وقالت عندما بدأأ الربانمج يف صورته اجملمعة )عىل  يفاا املعنية ابلبتاكر وتسويقه يف ادلول النامية واليت مت اإ

ليه أأعال (، اكن من املفرتض أأن تشري لكمة "املس تخدمني" اإىل الأفراد اذلين مت تدريهبم يف الويبو واس تلموا  النحو املشار اإ
برز عىل السطح اختالف يف يف وقت لحق، املواد، وابلتايل فهم قادرون عىل اس تخدام الأدوات اليت حصلوا علهيا. و

كا اكن مصطلح "مس تخدم ات، وُطرحالتفسري  " يتطلب التحيل ببعض املؤاالت والتحقق من أأن اؤلء مه يف نيسؤال عام اإ
لهيم أأيناء حضورمه التدريب واس تخداهما يف س ياق تنفيذ العمل  الواقع من س يقومون ابلنتفاع من املواد اليت مت تقدميها اإ

طار اذا التفسري اجلديد؛ وابلفعل، يوحض مت التواليويم.  فاق عىل معل دراسة اس تقصائية لتحديد عدد املس تخدمني يف اإ
عداد املسح املطلوب لتحديد عدد املس تخدمني، ومن 1021"يف عام ، 76جدول تقرير أأداء الربانمج عىل صفحة  ، مل يمت اإ

عداد ادلراسة الاس تقصائية ال ن وجاري تنفيذاا وام. مث، مل تتوافر معلومات اكفية لتقيمي عدد املس تخدمني لهذا الع مت اإ
 ."1023 لعام

وفد الربازيل عن السبب يف اس تخدام بند موارد خبالف العاملني مبعدل أأقل من الاس تخدام املتوقع يف وتساءل  .256
 التمنية. س ياق تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل

ص املوارد املالية ة مباكتب نقل التكنولوجيا، ابلنظر اإىل نقوفد مرص قيام املنظمة بمتويل تكل املشاريع اخلاصواقرتح  .257
 ة.وةل عن عدم الوفاء ببعض الأاداف. كام أأعرب عن تأأييد  ملشاريع املؤسسات الصغرية واملتوسطة للمزيانيؤ اخلارجية املس

"حنن ل منكل  وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل مسأأةل "املس تخدمني" يف مقابل "املشاركني"، وقال،والتفت  .258
كا اكن ميكن وصف اذا املؤرش  البياانت نظرًا لعدم جتميع ادلراسة الاس تقصائية ومل يمت نرشاا بعد"، وتساءل عام اإ

متاح" بدًل من رونه "ليس عىل املسار الصحيح"، يك يبني حاةل الافتقار اإىل البياانت. وطلب الوفد توضيحات  "غري بـ
 (.مس تخدما كخط أأساس مرجعي 1 400دما يف مقابل مس تخ 2 267بشأأن العدد الفعيل )

مس تخدما. كام  3 100مس تخدما، بيامن العدد املس هتدف يف الواقع  1 400الأمانة اإىل أأن خط الأساس ميثل وأأشارت  .259
 يف اذ  احلاةل غري متوفر، حيث ل تعكس البياانت املتاحة دقة نظام اإشارات السريأأشارت الأمانة أأيضا اإىل اعتبار مؤرش 

 ابلفعل. املؤرش

ن اناك عامالن أأساس يان، اإ الأمانة، تعليقا عىل سؤال الربازيل بشأأن مرشوعات جدول أأعامل التمنية، وقالت  .260
للقيام ببعض املشاريع التجريبية اليت  ابعض ادلول الأعضاء حول اس تعدادا مع)أأ( بعض الصعوبة يف التوصل اإىل اتفاق  واام:
وتأأيرياا عىل  1021تداخل بعض مشالك املوارد البرشية اليت مت التعرض لها عام و )ب(  عا؛تغرق وقتًا أأطول مما اكن متوقتس  

اإحراز مزيد من التقدم يف اذ  املشاريع. كام أأضافت أأيضا بأأن اناك مناقشات جارية حاليا فامي يتعلق ابلوسائل اليت ميكن من 
 .1023خاللها الانهتاء من الأعامل املتبقية وتسلميها خالل عام 

الأمانة اإىل سؤال وفد مرص اخلاص بمتويل مشاريع ماكتب نقل التكنولوجيا، وقالت خيضع اذا النوع من والتفتت  .262
 الاعتبار. المتويل اإىل قرار ادلول الأعضاء، وينبغي مناقش ته يف س ياق املزيانية العامة مع أأخذ أأولوايت املنظمة يف
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 املعدةل. . وتال الرئيس مقرتح فقرة القرار بصيغته1021املناقشة بشأأن تقرير أأداء الربانمج لعام وُأغلقت  .261

الأمانة، هجة تقرير أأداء الربانمج، والإقرار بطبيعته كتقيمي كايت من اإن جلنة الربانمج واملزيانية، بعد اس تعراض  .263
ادلول الأعضاء  طرحهتالتعليقات والشواغل والاقرتاحات اليت عليه، ران الأخذ ابابملوافقة  امجلعية العامةتويص 
 (.WO/PBC/20/2مع تقرير أأداء الربانمج )الوييقة اللجنة واملرفقة أأيضا يف تقرير  واملدرجة

 ]هناية الوييقة[

 


