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 التقرير

متدته جلنة التنس يق  اذلي اع

 افتتاح ادلورة: 1البند 

نغارامبيهالس يد ويبو للتنس يق الافتتح الاجامتع رئيس جلنة  .1 كسافييه اإ اذلي ترأأس ( رواندا) السفري فرانسوا اإ
 .أأيضا اجللسة

َّةل يف الاجامتع .2   :واكنت ادلول التالية الأعضاء يف جلنة التنس يق ممث

اجلزائر والأرجنتني وأأسرتاليا وأأذربيجان وجزر الهباما وبنغالديش والربازيل وكندا والصني وكولومبيا والكونغو 
ثيوبيا  وكوت س تونيا واإ كوادور والسلفادور واإ ( مؤقتا)ديفوار وكواب وامجلهورية التش يكية وامجلهورية ادلومينيكية واإ

يران  ندونيس يا واإ يطاليا والياابن ( الإسالمية -مجهورية )وفنلندا وفرنسا وأأملانيا وغواتاميل وهنغاراي والهند واإ يرلندا واإ واإ
وانميبيا وهولندا ونيجرياي وابكس تان وبامن ( مؤقتا)لزياي واملكس يك ومنغوليا وميامنار واكزاخس تان ولتفيا ولكسمربغ وما

وابراغواي وبريو وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ورومانيا والاحتاد الرويس ورواندا والس نغال وس نغافورة 
والولايت املتحدة  املتحدةنيا تزنامجهورية وتركيا واململكة املتحدة و ( حبمك املوقع)أأفريقيا وسويرسا  وجنوب

 .(58) الأمريكية

 :واكنت ادلول التالية ممثةل بصفة مراقب .3

رسائيل وليتوانيا وموانكو والفلبني وسلوفاكيا وسلوفينيا وطاجيكس تان وأأوكرانيا   (.10)ش ييل واليوانن واإ

 .وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذا التقرير .4
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املبارك وأأعربت عن أأسفها لأن ادلورة الراهنة للجنة التنس يق تصادف الاحتفال  وهنّأأت الأمانة الوفود بعيد الأحضى .5
 .وأأكدت الأمانة أأهنا ستبذل ما يف وسعها لتضمن أأل يتكرر ذكل يف املس تقبل. بعيد الأحضى

 .وهنأأ الرئيس مجيع الإخوة والأخوات املسلمني بعيد الأحضى املبارك .6

 اعامتد جدول الأعامل: 2البند 

ىل الوثيقةاستندت ا .7  .WO/CC/72/1 Prov.2 ملناقشات اإ

 .WO/CC/72/1 Prov.2 لتنس يق جدول أأعاملها كام هو مقرتح يف الوثيقةالويبو ل اعمتدت جلنة و  .8

 تعيني انئب املدير العام، قطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية: 3البند 

ىل الوثيقة .9  .WO/CC/72/2 استندت املناقشات اإ

ىل تقدمي الوثيقةودعا الرئيس املدير الع .10  .ام اإ

قطاع حق املؤلف لملنصب انئب مدير عام  س يلفي فورابن وشكر املدير العام الرئيس وطرح ترش يح الس يدة .11
ىل الرتّّش يف ديسمرب . والصناعات الإبداعية ن الرتش يح قد جاء بعد مسار مكثف بدأأ بدعوة اإ  301 وأأنتج 2015وقال اإ

ابملسار وأأطرى عىل اجلودة العالية والرتحشات لتفاعلها والزتاهما  ادلول الأعضاء مجيعا   وأأثىن املدير العام عىل. اس امترة ترّّش 
ة يف خشص الس يدة .املمتازة اليت بلغت الإدارة، مما جعل اختيار مرّش أأمرا يف غاية الصعوبة ن املرحشَّ س يلفي  ورّصح قائال اإ

. يف جمال العمل سواء اكن ذكل يف القطاع العام أأو اخلاصفورابن قد ُأحسن اختيارها ملا أأبدته من جتربة ثرية وممتزية 
ن الس يدة مث طرح املدير العام ترش يح . فورابن جتيد أأربع لغات يه الفرنس ية والإنلكزيية والصينية والياابنية وأأضاف اإ

 .، لتوافق عليه اللجنةس يلفي فورابن، انئبَة مدير عام لقطاع حق املؤلف والصناعات الإبداعية الس يدة

ولحظ أأن ل وفد يلمتس اللكمة وانهتىى . وشكر الرئيس املدير العام وافتتح ابب النقاش أأمام الوفود لتديل بتعليقاهتا .12
ىل أأن ل اعرتاض عىل اقرتاح املدير العام، اذلي تقرر عىل أأساسه التعيني  .اإ

 12 يف الفقرةللفرتة احملددة ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل تعيني الس يدة س يلفي فورابن انئبة للمدير العام  .13
 WO/CC/72/2 من الوثيقة

 اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية: 4البند 

ىل الوثيقة .14  .WO/CC/72/3 استندت املناقشات اإ

بعد اس تالم تقرير التحقيق الهنايئ . تقدمي هذا البند من جدول الأعامل، قدم الرئيس املالحظات الأولية التاليةوعند  .15
ساءة اس تعامل السلطة وخمالفات املشرتايت "قضية بعنوان ال خدمات الرقابة ادلاخلية يف  ملكتب  "أأحد موظفي الويبواملتعلقة باإ

 تقارير ميقديتعني ت" هاليت تنص عىل أأن 32الفقرة لس امي ، للويبو لرقابة ادلاخليةاميثاق ومتش يا مع ، (0164/15القضية رمق )
ىل دير العام ملابالتحقيق الهنائية املتعلقة  جراء تراه مناس بااإ طالع الابعد ، و "رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق لختاذ أأي اإ

وبعد واملستشار القانوين للويبو،  لرقابةلملس تقةل ا الاستشارية اخلرباء، ل س امي جلنة الويبورأأي و التقنية املشورة عىل 
رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة قام ، شلك منتظمب  تُستشارالأعضاء اليت عادة ما وهجات نظر ادلول الاطالع عىل 

 ميقدمت تو. مناس بةا يرايهنقرار الهنايئ والتوصيات اليت الالتقرير بغية اختاذ ابس تعراض العمل املشرتك، من خالل التنس يق 
ىل مجيع ادلول الأعضاء لل بالغ  هالرئيس أأنذكر و . عملالتقرير الاكمل مع هذه القرارات والتوصيات اإ لك بادلول الأعضاء سيمت اإ
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حرازه تقدم ذ  انتقاصجيري الرئيس أأنه اعتبارا من تكل اللحظة، وأأفاد . يف تنفيذ تكل القرارات والتوصياتي صةل يمت اإ
كام أأفاد . لاكمل للك دو ة من ادلول الأعضاء خالل هذا الأس بوعاب منقوصةوس تقدم نسخة . تقرير وبلغ مرحلته الهنائيةال 

جراءات بديةل عند بشأأن توصية لل تنفيذ الواجب ال أأنه قد أأحيط علام بأأن املدير العام قد بدأأ بالرئيس  وضع تقيمي تطبيق اإ
بقاء ادلول الأعضاء عىل عمل جبميع ال لإرساع يف عىل اوحث املدير العام . املشرتايتقواعد قواعد املالية و للاس تثناء  عملية واإ

الرئيس اللكمة ملمثل أأو ممثيل مجموعة ادلول الأعضاء اليت ومنح . ت الواردة يف هذا الصددالنتاجئ والقرارات والتدابري والتوصيا
دراج هذا البند عىل جدول الأعامل  .طلبت اإ

واس تونيا وأأملانيا  يةهورية التش يك امجل اجلزائر و لك من وفد الولايت املتحدة الأمريكية اللكمة نيابة عن وفود حتدث و  .16
ىل وفود من وهولندا ونيجرياي وابكس ت خارج جلنة التنس يق ان وبامن والسويد وأأوغندا والولايت املتحدة الأمريكية، ابلإضافة اإ

طار قراءة أأولية  ىاجملموعة أأنه أأجر وفد  وذكر. حرفيا يف حمرض الاجامتع بيانهينعكس أألبانيا وفيجي، وطلب أأن مثل  يف اإ
ساءة اس تعامل "مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية بعنوان  واملس تقل الصادر عنوثوق للتقرير املظروف خاضعة للرقابة  اإ

عدم حصول قلقه من وفد اجملموعة أأكد و . (0164/15القضية رمق ) "أأحد موظفي الويبواملتعلقة بالسلطة وخمالفات املشرتايت 
اتحته لهايمت التقرير وينبغي أأن قد طلبت ادلول الأعضاء  تواكن. ادلول الأعضاء حىت الآن عىل نسخة من التقرير أأكد و . اإ

نتاج النسخة الاكمةل من ابإ مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ورمسيا جلنة التنس يق فورا لب رئيس اطيأأن لزوم موعة وفد اجمل
ىل ادلول الأعضاء يف موعد أأقصاه ا التقرير فقط محلاية رسية الشهود، وتقدمي هذ واملنقوصةتقرير املكتب،  سبمترب  26اإ

رقابة من الشفافية التنظميية والحمتي لغرض  أأمراجملموعة أأن هذا وفد  وذكر. من امجلعيات العامة قبل أأس بوع واحد ،2016
أأعرب عن قلقه بشأأن و . يكون غري مقبولس  ن أأي مزيد من التأأخري يف الإفراج عن التقرير وأأفاد بأأ . جانب ادلول الأعضاء

قادة املنظامت الزتام عىل دول اجملموعة  حكوماتاليت تعلقها  يمهيةالأ وأأبرز . تقريرذكل ال النتاجئ والاس تنتاجات الواردة يف 
ىل أأنه من املتوقع أأن نظاماخلاصة ب بقواعد ولواحئ املوظفني   لويبو أأو الرئيس التنفيذي لأي هيئةامدير عام م ديقهتم، وأأشار اإ

مم املتحدة اتبعة ل أأن املدير العام أأعرب الوفد عن ثقته يف و . ويلادلدين املموظف لمنوذج لأعىل معايري السلوك والزناهة لال لأ
ذكل، مع الأخذ بعني الاعتبار النتاجئ والاس تنتاجات الواردة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، والعمل من قوم بس ي

تغيريات أأنه لبد من تنفيذ بأأعرب الوفد عن اعتقاده ، ومن هجة أأخرى. نظمة يف مجيع أأاحاء العامامل أأجل حتسني أأداء ومسعة 
طار الويبو ويف منظومة الأمم املتحدة  جرائية هامة يف اإ لكفاءة والاس تقاللية والشفافية يف معليات التحقيق اليت من أأجل ااإ

الويبو وقتا طويال لإحا ة تس تغرق ل ينبغي أأن اكن أأنه كام أأعرب عن اعتقاده ب. تنطوي عىل ادعاءات ضد كبار املسؤولني
ىل هيئة حتقيق خاقضية ال  جملموعة أأنه من الرضوري وفد ا وذكر. تقرير التحقيقىل من النفاذ اإ ادلول الأعضاء  متكني، أأو ةرجياإ

جراءات فورية لتشديد وحتسني الإجراءات املتعلقة ابلتحقيقات  كبار املسؤولني املتعلقة ب أأن تتخذ ادلول الأعضاء يف الويبو اإ
جراءات فوريةوفد اقرتح الو . ع وزايدة الشفافيةمن أأجل الإرساع يف التحقيقات املس تقبلية من هذا النو  جراء الإ : يه ثالثة اإ

اليت لكفهتا ادلورة اخلامسة والعرشين  رقابةللاملس تقةل  الاستشارية جلنة الويبو مجيع ادلول الأعضاء معتشارك أأن هو  الأول
تكل يمت اعامتد يف امجلعيات العامة املقبةل، وأأن لويبو لابقرتاح تعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية  ربانمج واملزيانيةللجنة ال

 الاستشارية جلنة الويبومن طلب أأن يُ هو  الثاينجراء الإ و . عيات القادمةامجل من قبل ادلول الأعضاء يف املقرتحة التعديالت 
نشاء معلية بشاركة الويبو واخلرباء لرقابة لاملس تقةل  ذا وكذكل ادلول املهمتة، للنظر يف ما الآخرين اإ مبادئ جيب تعديل اإ

هو  الثالثجراء الإ و . الويبومشرتايت للويبو والواثئق ذات الصةل لضامن الوضوح والشفافية يف معلية  ةالعاماملشرتايت 
الس ياسة تأأخذ يف الاعتبار ادلروس تكل الويبو وتنفيذها لضامن أأن دلى س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات  مراجعة

ىل أأن العنارص  وفد وأأشار. املنظامت الأخرىدلى الأخرية يف هذا اجملال وأأفضل املامرسات املس تفادة والتطورات  اجملموعة اإ
ىل امجلعيات العامة، عىل الرمغ من أأنه  وترفعهجلنة التنس يق تصدره الرئيس ية لبيانه املشرتك ميكن أأن تنعكس من خالل قرار  اإ

جنيف وعوامصها يف مقر اليت دلهيا وفود أأن حتصل البعد قضية لق هبذه ال املزيد من املقرتحات فامي يتعتقدمي تفظ حبقه يف ي 
 .هذا البيان يف تقرير الاجامتع يُدرجأأن بطلب اجملموعة عىل وأأكد الوفد . بعناية وصنقامل تقرير ال تدرس ليك فرصة عىل 
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. كتب خدمات الرقابة ادلاخليةوفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن تقرير م وأأيد  .17
ىل أأن ابكس تان تويل أأيمهية كبرية  مم املتحدة وجود الوفد هناك قيد املناقشة، وهذا هو سبب للقضية وأأشار اإ يف يوم عطةل للأ

وأأعرب  .غري حارضينعضاء الأ جدو ة هذا الاجامتع يف يوم اكن العديد من عىل وفد حتفظه القوي الجسل و . عيدال  بناس بة
وأأفاد . الاجامتعات الهامة خالل هذه الأايمأأل تعقد كبرية للمسلمني و ال ملهرجاانت جتاه االويبو حساسة تكون أأن يف  عن أأمهل

ىل جانب  جراء  قد قام ادلول الأعضاء الأخرىبأأنه اإ طار قراءة أأولية لتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية يف ابإ ظروف اإ
املساء ة والشفافية عىل علق أأيمهية كبرية ي يلوفد ابكس تان، اذلابلنس بة ية حيوية أأيمه  ذاتقرير أأفاد بأأن ال و . خاضعة للرقابة

زاء وأأعرب الو . أأي منظمةدلى فعالية الو العمل واملسؤولية عن حسن سري  عيبة ملعاجلة تقرير امل عملية ال فد عن قلقه الشديد اإ
ىل أأن العملية قد شاهبا الكثري من عدم الشفافية وال  وذكر بأأن . التقريرتوزيع غري املربر يف املس متر و تأأخري التحقيق، مشريا اإ

اذلين طلب مهنم التوقيع و دلول الأعضاء،  لأأعىل ممثلنيومه ، للسفراءاملتاح  "للرقابةاخلاضع  النفاذ"ا يسمى النص الهنايئ مل
املعايري القياس ية عن خروجا صارخا اكن  خالل فرتة املشاهدة،وبة جحمأأهجزهتم النقا ة  تواكن عىل اتفاقيات رسية

ىل أأن العديد من . دلبلوماس يةل الوفد أأفاد و . شاهدةاملشاركة يف العملية بسبب حتفظات عىل طريقة امل وا عضاء رفضالأ وأأشار اإ
الامتثال لأن مؤرش هام عىل كفاءة وفعالية أأي منظمة، بثابة  مههتم نظامة ب اخلاصبقواعد املوظفني  لزتمنين قادة املنظامت املبأأ 

ولواحئ موظفي الويبو نظام وشدد عىل أأن . مجيع موظفهيايقتدي به بثابة منوذج هو رؤساء املنظمة غري ذكل من جانب أأو 
معايري  يضعالأمم املتحدة من هيئات تنطبق عىل مجيع موظفهيا، با يف ذكل مديرها العام، وأأن الرئيس التنفيذي لأية هيئة 

ىل أأنه وأأشار الوفد . ةالسلوك والزناهة للخدمة املدنية ادلولي ىل أأن ل  الأويل الاس تعراضخالل من اإ لتقرير خلص املكتب اإ
ع غري املرشوع لعينات امحلا النووي، ابمجللمزامع املتعلقة طبقا لالويبو، وأأنه مشرتايت ترصفات املدير العام م تلزتم بقواعد 

جابةهناك ل تزال  ىل أأنه وفقا لل . العديد من الأس ئةل دون اإ ىل عدم كفاية تقرير، يُ وأأشار اإ ىل اذلي اتعاون ال عزى ذكل اإ متد اإ
اثرة للقلقو احملققني،  بعد أأن مت تقدمي لس امي ، وصنقامل تقرير ال تأأخري الإفراج عن بشأأن  خيبة أأمهلوأأعرب عن . اكن أأكرث اإ

ىل رئيس طلب حمدد  ىل االاكمل  النفاذ ها منادلول الأعضاء وعوامص تمتكن من الرضوري أأن وأأفاد أأنه . امجلعية العامةاإ لتقرير اإ
أأي مزيد أأن مس تقبل املنظمة، رأأى الوفد عىل بعيد املدى ال  هونظرا لأيمهية املوضوع وتأأثري . متكن من اختاذ قرار مس تنريت حىت 

وأأفاد بأأن . تقدمي النسخة الاكمةل من التقرير لدلول الأعضاءب طلبه عىل وأأكد . غري مقبولس يكون من التأأخري يف هذا الصدد 
ىل هيئة حتقيق خارجياملس تغرق يف لوقت ا حا ة املوضوع اإ منا يؤكدعىل التقرير ادلول الأعضاء حصول وتأأخر  ةاإ جعز عىل  اإ

 مطردةتساؤلت  تُثارعندما لس امي ادلول الأعضاء والآليات الأخرى، ول ميكن تربيره، جانب خطري يف الرقابة، سواء من 
 الاستشارية جلنة الويبوتساعد ادلول الأعضاء و تشارك نه من الرضوري أأن بأأ فد الو أأفاد و . عىل أأعىل مس توىالأجل طويةل 

رتاح تعديالت عىل ميثاق ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف اقاليت مت تلكيفها من قبل قابة للر املس تقةل 
للويبو والواثئق  ةالعاماملشرتايت ص عىل تعزيز مبادئ املقرتحة بشلك خاعديالت ينبغي أأن تركز التو . للويبو الرقابة ادلاخلية

عادة النظر يف س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات  ذات الصةل لضامن الوضوح والشفافية يف معليات الرشاء، وعىل اإ
عىل اختاذ  اكون قادر ياحلساسة، وأأن وفد ابكس تان سوف قضية املبديئ بشأأن هذه ال  هوذكر الوفد أأن هذا هو موقف. اوتنفيذه

بعناية، دلراسة التقرير الاكمل فرصة عىل جنيف وعوامصها اليت لها مقر يف فود قضية بجرد حصول الو قرار هنايئ بشأأن هذه ال 
 هادلول الأعضاء، أأعرب عن اعتقادمثل ابيق و . تنس يقال يف وقت مبكر من ادلورة املقبةل للجنة عليه توقع احلصول ي اذلي و 

جراءات فورية حلل هذه املشلكة اليت ظلت ملهتبة لفرتة طويةل يف أأ  اكون مقرص يس  بأأنه  ذا فشل يف اختاذ اإ داء واجبه اإ
دراجأأن يؤكد الرئيس من وطلب . بشلك غري مقبولو   .يف تقرير الاجامتع البيانهذا  اإ

ىل تنفيذ الإ  .18 جراءات الواردة يف وأأيد وفد اجلزائر البيان والتوصيات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية، ودعا اإ
من الإجراءات أأعرب عن أأمهل يف أأن هذه و . يف الويبوومكة تعزيز مبادئ احلهبدف  هذا البيان بدمع من العديد من البدلان

تلبية تطلعات ادلول  شأأهنا أأن تضمن شفافية أأفضل وأأكرث وضوحا يف شؤون الويبو، فضال عن قدر أأكرب من العدا ة يف
رشاك الأعضاء و  ي ءيء تقوم به املنظمة يف هذا لأ  متابعتهكام أأعرب الوفد عن . ل الأعضاء يف مجيع أأنشطة املنظمةدلو لأأكرب اإ

 .الس ياق
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ملعلومات الواردة يف هذا البند من جدول الأعامل ودمع البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ابورحب وفد بامن  .19
ل يف ظل ظروف خاضعة للرقابة ه م يمتكن أأفاد بأأنو . الأمريكية ابلنيابة عن مجموعة من البدلان ىل التقرير اإ من الوصول اإ

جراءات  أأوردلحظ أأنه للتقرير قراءة أأولية خالل حددها مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، ومن  جراء  فهياتعاون ال عدم  منعاإ اإ
عىل الأعضاء قبل  -اية هوية الشهود فقط محلاملنقوص  –لاكمل اب املنقوصتقرير ال  تعمميلزوم بوكرر الوفد طلبه . فعيلحتقيق 

مرارا وتكرارا يف  ذكل طلب حس امبفرصة ملناقشة التقرير بعد احلصول عىل نسخ بالسامح للأعضاء جيب امجلعيات العامة، و 
 .البالغات خمتلف

ة فرصة اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية يف ذكل اليوم وكذكل بناس بة ادلوربرحب وفد أأملانيا و  .20
ؤيد وأأفاد بأأن بالده ت. اكتوبرشهر للجمعية العامة للويبو يف ورة الثامنة والأربعني لجنة الويبو للتنس يق وادلالثالثة والس بعني ل 

تجنب أأي ول . التفكريمامتثةل متاما البيان املشرتك اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلنيابة عن مجموعة من ادلول 
حلفاظ عىل سالمة املمتثل يف ا –والهدف العام  -وحض الزتامه املس متر يرغبته يف أأن أأعرب الوفد عن اية، البدمن سوء فهم 

عىل هذا بناء و . هذا الهدفيف  شرتكهذا املاكن ي وأأعرب عن اعتقاده بأأن امجليع يف . قد يلحق هباالويبو وجتنب أأي رضر 
ىل الوفد وفامي يتعلق بسبب اعتقاد . ةوشفافية ممكن رسعةأأقىص بهذه القضية هناء ، أأعرب عن تفضيهل لإ الفهم يف احلاجة اإ

هناء هذه ال يف رسعة ال الشفافية وكذكل  رؤساء جلنة التنس يق وامجلعية العامة متابعة بشلك حصيح بدل من جمرد قضية اإ
ادلول الأعضاء، ل ابيق أأنه مث، أأكد الوفد رمسيا ق التحقيقغالتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية لإ ل تقيمي الشخيص ال و 

وذكر . مثيل رقايب لأهجزة الويبووبصفهتم املعاهدات ولني عن وادلول الأعضاء مسؤ مسؤوليته ابعتباره تخىل عن ي أأن  هميكن ل
وأأعرب عن اعتقاده أأنه من خالل أأخذ هذه . كون جمرد تفويا لثنني من الرؤساءتالوفد أأن هذه املسؤولية ل ميكن أأن 

توايت والنتاجئ والتوصيات الواردة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية بطريقة احمل ومناقشة محمل اجلد عىل  املسؤولية
ىل النتاجئ اخلاصة هب ميكن القرارات الواجب اختاذها أأو عدم اختاذها يف هذه احلا ة، اختاذ فامي يتعلق برضورة  اواعية والتوصل اإ

مرشوعة من قبل أأل يمت انتقادها بطريقة و  قبو ةمل لية اادلو  ةمكو تتوافق مع احلطريقة قضية بدلول الأعضاء التعامل مع هذه ال ل
دو ة أأخرى من ادلول الأعضاء مامتثةل  16أأملانيا وعىل طلب يف ضوء ذكل، أأكد الوفد و. امجلهور ووسائل الإعالم العاملية

أأن و أأخرى اليوم، وه ، ومرة2016 يوليو 26 ويف، 2016مايو  19يف الرئيسني عدة مرات لالك اذلي تقدمت به التفكري 
فقط  انُتقصاذلي نسخة اكمةل من تقرير التحقيق ب مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية تزويد ادلول الأعضاء من  تطلب رمسيا

جراءهذا الطلب حىت الآن م ينتج عن ، هالوفد أأنه وفقا ملعلوماتأأفاد و . رسيهتمحامية هبدف أأسامء الشهود  لإخفاء من  أأي اإ
من التقرير لدلول  وصةنسخة منقحبيث يتيح عىل الفور هذا الأمر مع املكتب يناقش أأن ب، وانشد الرئيس الرئيسنيقبل 

ىل الوفد أأشار لتجنب أأي سوء فهم، و . ممكنالأعضاء يف أأقرب وقت  الرئيسني يف اس تعراضهام بتارخي أأن توصية اإ
شارة، مع من التقرير  وصةتقدمي نسخة منقب اخلية كتب خدمات الرقابة ادلمطالبة م "اكنت  2016أأغسطس  5 حذف أأي اإ

غري هو أأمر  "عىل ادلول الأعضاء، لتوزيعها اقانوني أأو كياان رشكةأأو  ياطبيع  صاخشاكن سواء رصية أأو مضنية لشخص، 
صورة زائفة لأن  اليت من شأأهنا أأن تكون يف الواقعالويمهية الشفافية ذكل نوع من لق وقد خي. امقبول من وهجة نظر أأملاني

ىل  خمفياس يكون الكثري من نص التقرير  أأنه من الأيمهية بوهجة نظره عىل الوفد أأكد و . أأي ءيءبا ل يرتك ما يكفي للتوصل اإ
ىل ا، عىل حق الوصول الاكمل وغري املقيد هامجيع ادلول الأعضاء، با يف ذكل عوامص حتصل باكن أأن  ىل اإ لتقرير، عىل الأقل اإ

دلروس املس تفادة وفامي يتعلق اب. املعايري املطلوبة يس توفسلوك املدير العام م بشأأن مسأأ ة أأن املكتب تنتجه اذلي اس  دى امل
ىل مراجعة أأن باعتقاده  الوفد عنواخلطوات الواجب اختاذها، أأعرب   عهلجل للويبو ميثاق الرقابة ادلاخلية هناك حاجة اإ

طار منظومة الأمم املتحدة  امنوذج فاءة واس تقاللية وشفافية معليات التحقيق اليت تنطوي عىل ادعاءات ضد كمن حيث يف اإ
قد بدأأت ابلفعل مثل  الأخريةجلنة الربانمج واملزيانية لرؤية أأن وأأعرب عن سعادته . كبار املسؤولني، با يف ذكل املدير العام

والشهود يف  بلغنيوفد أأن امل رأأى الاثنيا، . القادمة مجلعيات الويبوالسادسة وامخلسني  قرها ادلورةتس  هذه املراجعة اليت 
ىل مضن الويبو معليات التحقيق  ىل أأن امل احملمتل الانتقامضد حامية فعا ة يتاجون اإ يس والشهود احملمتلني ل بلغني ، مشريا اإ

آليات داخلية لم دلهي  ام تقاريرهقدت، ياتلأخالق للويبو ا الانتقام لأن مجيع الآليات، با يف ذكل مكتببالغ عن الإ حاليا أ
ىل املدير العام ن وجدت، يف نظام برؤساء الاثنني من قيام الوفد اقرتاح أأيد اثلثا، . مبارشة اإ عاجلة أأوجه القصور احملمتةل، اإ
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احه اقرت مت كام والاسترشافية بناءة ال قرارات اللتنس يق الويبو ل مناقشات جلنة تيرس  أأعرب عن أأمهل يف أأنو . الويبومشرتايت 
 .ادسة وامخلسني للجمعياتادلورة السيف 

البدلان، با يف ذكل من وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية، نيابة عن مجموعة  .21
ط علام بضمون تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية للأمم املتحدة واعترب أأنه من الرضوري أأن يواكن الوفد قد أأح . نيجرياي

ىل النسخة الاكمةل من تقرير املكتب، اذلي ينبغي أأن العو تس تطيع  الشهود لأغراض  ءفقط لإخفاء اسام يُنتقصامص الوصول اإ
ىل نتاجئ ملموسة أأن ميمن شأأنه أأفاد أأن ذكل و . الرسية وأأعرب عن . التقريربشأأن اس تنتاجات كن الأعضاء من التوصل اإ

 .الويبو يفلزناهة واملساء ة تعزيز الشفافية وابشأأن ابلعمل مع مجيع الوفود الزتامه 

 شاركو . النظر قيد التقرير بشأأن اختذت اليت الإجراءات عن المتهيدية ترصياته عىل يسالرئ  املكس يك وفد وشكر .22
 السليب التأأثري جتنب رضورةو للمنظمة مفيدة الشفافية أأنب الأخرى الوفود عهنا عربت اليت قناعةال  يف املكس يك وفد

 قد بأأنه أأفاد اثنيا،و. طريقة أأفضل يه القضااي مجيع بشأأن ومفتوحة رمسية غري مشاورات أأنب تقادهاع  عن وأأعرب. للشائعات
 تُتاح أأن ينبغي هأأنب اعتقاده عن أأعربو  ادلاخلية، الرقابة خدمات مكتب وضعها للرقابة خاضعة ظروف حتت التقرير قرأأ 

ماكنية عضاءلأ ل ىل وصولال اإ  التنس يق جلنة متَكن أأن يف أأمهل عن أأعرب كام. مسؤو ة ةبطريق قراءته مميكهن حبيث التقرير اإ
 أأعرب التقرير، من هحتديد من الوفد متكن ما خالل ومن. التقرير يف حصيح بشلك النظر من الأعضاء ادلول العامة وامجلعية

 القضااي، هذه مع التعامل لفائدة وضوحا أأكرث وجعلها الإجراءات مع للتكيف فرصة دلهيا الأعضاء ادلول بأأن اعتقاده عن
جراءات وحتسني الثغرات لتحديد معلية يف لرشوعل  تفضيهل عن أأعرب وابلتايل  التدابري اختاذ ينبغي هأأن ورأأى. التحقيق اإ

. حصيح بشلك بهاهما القيام من الويبو تمتكن حبيث الثغرات هذه لأ س مت املنظمة يف الصةل ذات الهيئات أأن تضمن ليتا
 املس تقةل الرقابة شعبة مع التشاور يف واملزيانية الربانمج جلنة ودمع العمل هذا يف للمسايمهة هاس تعداد عن الوفد وأأعرب
دخال  .الويبو يف ثقته عىل الوفد أأكدو . الصحيح الاجتاه يف س تكون ااهن يعتقد اليت ادلاخلية، الرقابة ميثاق عىل تعديالت واإ

 تقدم حتقيقيف  عليه الاعامتد ميكن العملية ذههب املكس يك الزتامبأأن أأفاد و  الفكرية وامللكية املنظمةوأأعرب عن الزتامه جتاه 
 .املنظمة صلحةمل

. الأعضاء ادلول من مجموعة عن ابلنيابة الأمريكية املتحدة الولايت وفد قدمه اذلي املشرتك لبيانا هولندا وفد وأأيد .23
ىل وأأشار صدار ادلاخلية الرقابة خدمات مكتب من طلبت قد العامة امجلعية أأن اإ  يُعدو . املناقشة قيد الآنواذلي هو  تقرير اإ

اتحة التقرير يف  خالل من الشفافية الأول املقام يف يعين وهذا. اجلد محمل عىل الاس تنتاجاتلبد من أأخذ و ،ارمسي تقريرال  اإ
ىل احلاجة عنأأعرب الوفد  اثنيا،. ةمقروءو  منقوصة نسخة  الإجراءات اختاذ ثا،اثل . الويبو ومسعة أأداء حتسني أأجل من العمل اإ

 .املشرتك البيان يف املقرتحة الثالثة

 اهام اوجانب للغاية واعترب الشفافية مبدأأ همام، بيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكيةال وفد اس تونيا وأأيد  .24
يمت  أأنيف وأأعرب عن أأمهل  ،هذه النقطة يف مناس بات سابقةقد أأكد عىل اس تونيا واكن وفد . قيد النظرقضية ال هناء جدا لإ 
اتحة   .لدلول الأعضاء يف وقت قريب جدا املنقوصالتقرير اإ

ىل وأأشار الرئيس  .25 لقاء البياانتيف ادلامعة الراغبة موعة اجملاملزيد من وفود  عدم وجوداإ لوفود أأمام ا، وفتح الباب اإ
 .خرىالأ 

أأفاد بأأنه قد اتبع و . يف جنيفموجودا اذلي م يكن وفد مجهورية تزنانيا املتحدة البيان التايل نيابة عن السفري قدم و  .26
. فقط من جانب واحدجاءت شكوى ال هذا الهتام املوجه ضد املدير العام غري متوازن، حيث أأن أأن  جدوالتقرير و 

ىل  ىل حمك عادل و وللتوصل اإ ىل أأن وبيامن أأشار . من الك اجلانبنياملقدمة العدا ة الطبيعية، ينبغي النظر يف احلجج اإ القيادة اإ
املسايمهة يقدر أأنه عىل املساء ة والأداء، أأكد الوفد بشأأن  رصاع مع املوظفني، لس امي يفمن وقت لآخر تدخل العليا قد 

ىل سد الفجوات اباملنطقة الأفريقية حتت قيادة الس يد غري، لس امي فامي يتعلق يف للمنظمة بأأمكلها ضخمة ال جلهود الرامية اإ



WO/CC/72/4 
7 
 

ىل أأن هناك عددا من الإصالحات . لكية الفكريةالتمنوية وتقدمي فوائد امل  يف مثل و. ةتوازنامل و  ةيداجل املؤسسة لحة صملوأأشار اإ
اخلالفات  ه ميكن تسويةأأنبوأأعرب عن اعتقاده . ه املؤسسةهذه الظروف، اكنت اخلالفات قد تنشأأ يف مؤسسات مثل هذ

ىل االأعضاء  داخل املنظمة من خالل املشاورات واملناقشات بني اجلانبني، ودعا غالق هذه اإ القضية،  حبيث لإرساع يف اإ
 .بشلك رئييس املوضوعية اليت هتم لك الأعضاءقضااي أأكرث للتعامل مع ال ميكن ختصيص وقت

وأأثىن الوفد عىل اجلهود اليت بذلها . أأصدقائه املسلمني بناس بة عيد الأحضى املباركحديثه بهتنئة بدأأ وفد س نغافورة و  .27
مع هذه القضية هبا  لطريقة اليت تعامالبشأأن اوالرئيس احلايل للجنة التنس يق،  لجمعية العامةل يس السابق الرئ ، السفري دويك

عىل نطاق واسع  اشاورت  الرئيسنيعن اعتقاده بأأن الوفد أأعرب فقد شارك يف هذه املشاورات، أأنه وحيث . الهامة والصعبة
بعد و . خلقهااملسؤولية امجلاعية عن حتمل الأعضاء عمول هبا، واليت حترتم روح ونص القواعد والإجراءات امل وبطريقة شفافة

النامجة سد الفجوات ل مرة اثنية العودة طالع عىل تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وردود املدير العام عليه، وبعد الا
لتقرير مكتب خدمات الرقابة  اميف اس تعراضهورد كام  الرئيسنيقرار لالقراءة الأوىل، أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل عن 

غالق ، حتديدا 2016أأغسطس  5ادلاخلية بتارخي   قضييت لك التحقيقات بشأأن مزامع بسوء سلوك الس يد غري يف الكابإ
آخر، دون اختاذ امحلا النووي واملشرتايت جراء أ ىل املدير العام ' الرئيسنيواتفق أأيضا مع توصيات . أأي اإ جراء مجيع ابإ اإ

ة من تقرير وصمنقنسخة عىل مجيع ادلول الأعضاء وحصول  ،الويبومشرتايت ملعاجلة أأوجه القصور يف نظام التقياميت الالزمة 
ىل ج رئيس يف بداية مناقشة هذا اللبيان اذلي أأدىل به ابويف هذا الصدد، رحب الوفد . املنقوص املدير العامرد نب ااملكتب اإ

ة من التقرير، وصوفد تداول نسخة منقالوأأيد . زة للتداول قريباة س تكون جاهوصأأن نسخة منقبالبند من جدول الأعامل، 
ىل لشفافية؛ واثنيا، لتلبية احلاجة الأعضاء ل أأول، لتلبية دعوة  ىل أأناحرتام ضامن اإ الرسية ه لبد من احرتام الرسية، مشريا اإ

جراءات قانونية حممتةلأأو  سواء محلاية الشهود  .حامية الويبو من أأي اإ

رساع يف يس بذلها الرئ ي لجهود املتواصةل اليت عن تقديره ل ابن وفد الياوأأعرب  .28 عملية وحتقيق التوازن بني الشفافية ال لالإ
بالغ عامصته ب و بشلك دقيق التقرير لالطالع عىل الفرصة اغتمن الوفد و . والرسية شاكلية أأي  رتم وأأفاد بأأن بالده . حتوايتهاإ اإ

أأن القضية جيب أأن تغلق يف أأرسع وقت ، ورأأى الكثريوأأن انقشت د س بق ادلول الأعضاء قوذكر بأأن . يف التقريركبرية 
ملناقشة اجلوانب  همن انحية أأخرى، أأعرب عن اس تعدادو . تقنيةادلول الأعضاء عىل القضااي ال أأن تركز ممكن من أأجل 

 .نة يف هذا الصددأأعرب عن تقديره للجهود اليت بذلهتا الأماكام ، غريها من املوضوعاتاملوضوعية لس ياسة التحقيق و 

آس يا الوس بدلانوفد طاجيكس تان، متحداث ابمس مجموعة وأأعرب  .29 ، عن امتنانه ملكتب طى والقوقاز وأأورواب الرشقيةأ
ط الفريق علام مع التقدير يوأأح . قيد املناقشةقضية ل قيق ل ادلشامل و ال لأمم املتحدة لنظره لخدمات الرقابة ادلاخلية 

ليس و  جملموعة أأن الإجراء املطلوب املتعلق ابلقضية قد مت تنفيذه بنجاحورأأى وفد ا. ذكورر امللس تنتاجات الواردة يف التقرياب
غالق هذا البندوفد ويف هذا الصدد، اقرتح ال. زيد من النظر فيههناك حاجة مل  .اإ

ىل أأن  عيد الأحضى املباركنتته ب هت عن فد الهند وأأعرب و  .30 من كن متي  نيابة عن السفري اذلي م يديل ابلبيانوأأشار اإ
السابق للجمعية يس وأأعرب الوفد عن تقديره للجهود اليت بذلها رئيس جلنة التنس يق والرئ . يف جنيف لعدم وجودهاحلضور 

جراء اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية منيته يف أأعرب الوفد عن أأ لوضع الأمور يف نصاهبا، و . العامة من أأجل اإ
ىل الاجامتع يف ذكل اليوم، حيث مت قبول هذا البند التمكييل سجل تسلسل الأحداث املؤ ي أأن  بعد الأعامل دول جلدية اإ

، القضية 36/16بعد اس تالم تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية رمق و . اقرتاح مشرتك من قبل بعا ادلول الأعضاء
يف لنظر بعناية ابلويبو، لثاق الرقابة ادلاخلية من مي  32رؤساء امجلعية العامة وجلنة التنس يق، وفقا للامدة قام ، 0164/15 رمق

ادلول الأعضاء، وبعد النظر يف مجيع احلقائق ذات الصةل ابلقضية اليت عرضت الرئيسني الك واستشار . التقرير السالف اذلكر
لهيا مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية وكذكلعلهيم  وهجات النظر اليت ، با يف ذكل نوعية الأد ة اليت تدمع النتاجئ اليت توصل اإ

يف مصاحل الويبو اس تنتاجات وتوصيات ملموسة، مع أأخذ قدما ادلول الأعضاء بشأأن القضااي املبلغ عهنا، أأعربت عهنا 
رأأى و . املدير العام للويبو، وفقا للرشوط املنصوص علهيارد ، با يف ذكل ودرسه لتقريرعىل ااطلع قد وفد الواكن . الاعتبار
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ىل عضاء يف حاجة الوفد أأن ادلول الأ  غالق منطقي لهذه القضية، اليت طال أأمدهاإ أأن أأي تأأخري يف اختاذ وأأفاد ب. لفرتة طويةل ااإ
صالحه لهذه املؤسسة، اليت و لرتدد ابيضعف مصداقية الويبو وهيدد قضية قرار بشأأن هذه ال  ىل رضر ل ميكن اإ متثل يؤدي اإ

الادعاءات والتوصيات  ه ينبغي النظر يفورأأى الوفد أأن. للملكية الفكريةالأساس اذلي تقوم عليه النظم الإيكولوجية العاملية 
النامجة عن ومن املهم أأيضا جتنب املزالق واملغالطات . طويةل يف الاعتبارالنظرة وال بصورة شامةل، مع أأخذ الصورة الأكرب 

يف أأقرب وقت ممكن، من أأجل قضية ل هذه اتهنىي ادلول الأعضاء أأن  ه ينبغي عىلعن اعتقاده بأأنالوفد وأأعرب . قرص النظر
ادلول الأعضاء اليت متكن لطريقة ابشك ال شك، ينبغي توس يع نطاق الاس تفادة من هناك املصاحل الأكرب للويبو، وأأيامن اكن 

حبيث الرتكزي عىل القضااي املعيارية الهامة، والعمل عىل تبس يط البنية الادارية للويبو من أأجل ضامن سري معل املنظمة من 
 .يويممعلها ال ادلول الأعضاء يف جانب انفتاحا عىل ترمجة املالحظات البناءة من أأكرث تصبح أأكرث شفافية ومشول و 

بشأأن الإهناء الفوري مع الرئيس السابق للجمعية العامة ورئيس جلنة التنس يق ام تعن اتفاقه ال وفد بنغالديش وأأعرب  .31
قراءة التقرير، رأأى الوفد أأن تقرير مكتب وفامي يتعلق ب. قابة ادلاخليةتقرير مكتب خدمات الر اليت تلت يع الإجراءات مجل 

خمالفات معينة، ذلكل لن يكون من احلمكة من الناحية القانونية توجيه  ارتكب أأيخدمات الرقابة ادلاخلية م يدد أأي خشص 
ىل أأي خشص عندما ل الإشارة اهتام أأو حىت  ثبات وجود اإ . من جانب أأي فردفعة للحصول عىل منفائدة ممكنة أأو دافع ميكن اإ

وقتا مثينا من وأأفاد بأأنه أأضاع . من ادلول الأعضاءطويل الأجل الس تحق الاهامتم ي الوفد أأن هذا احلدث املؤسف ل ورأأى 
أأن هناك عن اعتقاده بالوفد أأعرب ومع ذكل، . تقص من مسؤوليات ادلول الأعضاء ومن صورة املنظمةان و  املنظمة،أأوقات 

، ودمع يف املس تقبلالأحداث مجيع الأطراف املعنية ملنع حدوث هذا النوع من أأن تس تفيد مهنا روس اليت يتعني بعا ادل
ىل املدير العام الرئيسني  مشرتايت وس ياسات جراء مجيع التقياميت الالزمة ملعاجلة مجيع أأوجه القصور يف نظام ابإ يف التوصية اإ

ذا لزم الأمرالويبو زا ة اكفة الثغرات، الأعضاء ساعدة من ادلولوب  ، واإ اليت قد تتداخل مع معلية الرشاء املناس بة والشفافة  اإ
وأأعرب . معلية الرشاء وحتديهثا بشلك حصيح يول دون تكرار مثل هذه احلوادث املؤسفةمراجعة ورأأى الوفد أأن . للويبو

 .دلاخلية من أأجل الشفافيةمن تقرير مكتب خدمات الرقابة ا منقوصةعىل مقرتح توزيع نسخ  هاعرتاضعن عدم 

املدير اذلي قام به لعمل املهم لالوفد عن تقديره البالغ وأأعرب . بالده نيابة عن سفرينه يديل ببياذكر وفد منغوليا أأنه و  .32
ا فهيا يف التمنية الاقتصادية لدلول الأعضاء، ب املسايمهةلس امي العام لتعزيز أأنظمة حقوق امللكية الفكرية يف مجيع أأاحاء العام، 

ىل جانب البدلان النامية مثل منغوليا،  كتب مل قرير التحقيق الهنايئ يف تبعد النظر و . الضخمة قيادة الويبو احو الإجنازاتاإ
من قبل  عاديالوفد أأنه ل يوجد أأي دليل عىل أأي معل غري قانوين أأو غري رأأى ، واس تعراضه خدمات الرقابة ادلاخلية

ىل أأن الويبو وادلول الأعضاء . قضية املشرتايتضية امحلا النووي أأو ق ب غري، سواء يف ما يسمى  الس يد وأأشار الوفد اإ
آخردون جيب أأن تغلق لك التحقيقات بشأأن اخملالفات املزعومة  جراء أ وينبغي أأن تتبع يف هذا الصدد القرارات  ،أأي اإ

عن الوفد أأعرب و . قابة ادلاخلية يف الويبووالتوصيات الصادرة عن رئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق وفقا مليثاق الر 
يف ونظره أأنه ليس من الرضوري مناقشة تقرير التحقيق الهنايئ ورأأى . اكن جيدا لعمل املنظمةذكل الأمر أأن عدم اعتقاده ب
ىل أأن. يف امجلعية العامة للويبوأأو  جلنة التنس يق ثقة رى، وضع مثل العديد من ادلول الأعضاء الأخه ويف اخلتام، أأشار الوفد اإ

 .املنظمةلصاحل بواجباته بشلك جيد لصاحل مجيع ادلول الأعضاء و أأوىف يف املدير العام، اذلي مس مترة 

دراج هذا البند عىل جدول الأعامل، واذلي مسح مجليع الوفود املهمتة  .33 وشكر وفد ابراغواي ادلول الأعضاء اليت طلبت اإ
جلنة التنس يق وامجلعية  رئييسد الوفد القرارات والتوصيات الصادرة عن وأأي. بطريقة شفافة وشامةلا لتعبري عن مواقفهاب

صورة الويبو أأمام ة و مصداقيأأضعف املوقف لأن هذا نقطة الهناية للتحقيقات، يكون ذكل أأن يف العامة، وأأعرب عن أأمهل 
حسب الأصول كن طرح هذه الإجراءات ه ميوفامي يتعلق ابلإجراءات املقرتحة اليت سيمت تنفيذها، رأأى الوفد أأن. اجملمتع ادلويل

توافق من أأجل اس تكشاف جمالت فة الأعضاء بدء مشاورات مع اكاملؤيدين عىل وتقيميها يف اللجان اخملتصة، وجشع مجموعة 
 .الآراء
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د ورأأى الوف. منظومة الأمم املتحدةعىل صعيد يف الويبو و ومكة لشفافية واحلابالزتامه طويل الأمد عىل وأأكد وفد كندا  .34
ىل  ومكة،الزتاهما ابحلبشأأن عنرص ابلغ الأيمهية هو دلول الأعضاء فهيا أأمام اأأن مساء ة املنظمة  آليات الرقابة أأن وأأشار اإ أ

ادلاخلية واخلارجية واملس تقةل العديدة اليت ساعدت عىل دمع ادلول الأعضاء يف ممارسة هذه املسؤوليات يف تقرير التحقيق يف 
واللواحئ  للنظاماس تخدام هذه الآليات للرد عىل اخملاوف والإرشاف عىل الامتثال ية أأظهرت كيف  الادعاءات ضد املدير العام

قدم خارطة طريق اغه الرئيسني صاذلي الس تعراض لس تجابة الاوأأعرب عن اعتقاده بأأن . عىل مجيع مس توايت املنظمة
به يف هذا  عىل النحو املوىصو  ،ات املشرتايت يف الويبوامرسبمفيدة ملعاجلة القضااي اليت أأاثرهتا نتاجئ التقرير لأهنا تتعلق 

ىل سامع املزيد عن تنفيذ معلية لضامن  هتطلعأأعرب الوفد عن الاس تعراض،  ملشرتايت اب فهم املواد والقواعد اخلاصةاإ
أأي يف  وهجات نظرهابملسايمهة أأعرب عن سعادة بالده ابو . وتنفيذها من قبل املوظفني عىل مجيع املس توايت بشلك واحض

أأعرب الوفد عن كام . للمسايمهة فامي يتعلق بهمة التحقيق يف الويبو ويف منظومة الأمم املتحدة كلكاس تعدادها ، و جاريةمعلية 
ىل  هتنئة دمع و وأأعرب عن أأمنيته يف شعبة الرقابة ادلاخلية من قبل س ياسة التحقيق التحقيق و ليل املقرتحة دلراجعة املتطلعه اإ

دخلت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية من اليت أُ  نتقاصاتأأن الابعن اعتقاده أأيضا وأأعرب . معلهاخلية عىل شعبة الرقابة ادلا
 تبشلك اكمل وشكر  تدمعوأأفاد بأأن بالده . ساعد عىل ضامن قدر أأكرب من الشفافية واليقني يف معلية التحقيقت أأن  اشأأهن

ىل حبث بالده التعديالت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية، وتطلع  جتاه هذه هامعل عىل  للرقابةاملس تقةل الاستشارية لجنة ال  اإ
اليت  واحضةالعملية ال ن أأ  كندارأأى وفد و . والاخنراط يف العملية ذات الصةل للرقابةاملس تقةل الاستشارية لجنة ال مقرتحات 

قد ملوظفني عىل مجيع املس توايت، املتعلقة ابتحقيقات ل نظمة فامي يتعلق ابامل وتوحض الزتامات  قلل من احامتل تضارب املصاحلت
املصارعة ردود بناءة وليس بمزامع و اخلروج لالتصدي لادلول الأعضاء يمت انفاقها يف الويبو و موارد أأن وتضمن ، ةون مفيدتك

آزق الإجرائية ةل واملساء ة يف الويبو يف ادلورات املقببشأأن قضية احلومكة س تواصل العمل بنشاط وأأفاد بأأن بالده . مع املأ
ىل العمل مع الأمانة وادلول الأعضاء الأخرى  هتطلعأأعرب عن يف جلان أأخرى حسب الاقتضاء، و وللجنة الربانمج واملزيانية  اإ

 .منوذجا لأفضل املامرسات بني مؤسسات منظومة الأمم املتحدةالويبو كون تضامن أأن عىل 

ممكن، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تهنىي امجلعية  ورأأى وفد مجهورية كوراي أأن هذا النقاش جيب أأن ينهتىي يف أأقرب وقت .35
التقرير بعناية ورأأى  قد قرأأ واكن الوفد . العامة القادمة هذه القضااي يف هناية املطاف حىت ل تؤثر عىل مسعة ومصداقية الويبو

تعداده لأي نقاش وعن املشلكة املتعلقة ابملشرتايت، أأبدى الوفد اس  . جدا لتقرير وردود املدير العام واحضةا اس تنتاجاتأأن 
ىل احلقائق اليت مت اكتشافها يف هذه  ذا اكنت هناك حاجة لتعديل معلية أأو لواحئ الرشاء اخلاصة ابلويبو استنادا اإ حول ما اإ

 .احلا ة

دراج هذا البند التمكييل من جدول قرتاح املقدم من عدة دول أأعضاء يف وقد درس وفد هنغاراي بعناية الا .36 الويبو ابإ
وقد أأتيح التقرير والتعليقات لدلول الأعضاء بشلك حمدود، . س تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةالأعامل بشأأن ا

نت هذه املعلومات احملدودة الوفد من ومع ذكل، مكّ . ، احرتاما للطبيعة الرسية لهذه الوثيقةظروف خاضعة للرقابةويف 
ىل مزيد من العمل عىل  أأساس الاس تنتاجات الواردة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة اس تنباط أأنه لن تكون هناك حاجة اإ

رئييس امجلعية ميكن اعتبار القضية مغلقة، وأأيد املقرتحات اليت قدهما  هورأأى أأن. ادلاخلية والتعليقات اليت أأدىل هبا املدير العام
 .جلنة التنس يقالعامة و 

ىل أأنه، وفقا مليثاق الرقابة ادلاخلية، مت  .37 ىل رئيس جلنة وأأشار وفد الصني اإ تقدمي تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية اإ
ىل رئيس امجلعية العامة للنظر فيه وبعد عدة جولت من املشاورات مع ادلول الأعضاء واملستشارين القانونيني، . التنس يق واإ

ن غرقت ابلفعل الكثري موأأعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأن العملية قد اس ت. وضع حد لعملية التحقيقا بقرار الرئيسني  أأصدر
ىل قضااي أأكرث أأو اجلهد علهيا، بل  ل تنفق ادلول الأعضاء املزيد من الوقتالوقت واملوارد، وأأنه ينبغي أأ  جيب الانتقال اإ

ومن أأجل القيام بذكل، أأعرب . موضوعية من أأجل احلفاظ عىل مصداقية املنظمة وصورهتا وبا خيدم مصاحل ادلول الأعضاء
 .ه لتوصيات الرئيسنيالوفد عن تأأييد
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والمتس الوفد احلصول عىل تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية لتمتكن . وأأكد وفد الربازيل الزتامه ابحلومكة والشفافية .38
اتحة العوامص من اختاذ قرار مس تنري ىل  وتطرق. تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية حبلول هناية الأس بوع، ورحب ابإ اإ

اح معاجلة القضااي املتعلقة لقرت  عية العامة وجلنة التنس يق وأأعرب عن تأأييد بدلهصادرة عن رئييس امجل وثيقة الاس تعراض ال
ن. من أأجل جتنب وقوع حوادث مماثةل يف املس تقبل اخلاصة ابملشرتايتس ياسة الويبو ب  الرضوري  يعترب أأنه من بدله وقال اإ

لعام وغريه من مسؤويل الويبو رفيعي املس توى يف معليات الرشاء حتسني القواعد احلالية وحتديد دور ومسؤوليات املدير ا
 .حتديدا واحضا

ورأأى وفد كولومبيا أأنه قد شهد معلية أأساس ية من الشفافية برئاسة رئييس جلنة التنس يق وامجلعية العامة، واكن هدفها  .39
طار النظام ادلاخيل اذلي  . يمت دعوة ادلول الأعضاء للتفكري بشأأنهيقترص عىل حامية مصاحل الويبو، واكن العمل يمت داخل اإ

ىل وفود أأخرى يف 2016أأغسطس  5يف  الرئيسانورحبت كولومبيا جبميع التوصيات والقرارات اليت طرهحا  ، وانضمت اإ
ىل هنايهتا، وأأن عىل ادلول الأعضاء امليض قدما  .التأأكيد عىل رأأي مفاده أأن العملية قد وصلت اإ

قال من جدول الأعامل،  4وفامي يتعلق البند . ن عىل منصهبا اجلديدة س يلفي فورابوهنأأ وفد الاحتاد الرويس الس يد .40
نهالوفد  ورأأى أأن التحقيق قد ُأجريَّ بشلك حصيح . درس بعناية التوصيات الواردة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية اإ

 .ذا العمل املرهقوانشد الوفد أأعضاء اللجنة بعدم جتاوز وليهتا هب. واعترب املسأأ ة منهتية

ثيوبيا رئيس جلنة التنس يق والرئيس السابق للجمعية العامة عىل تقامس وهجات نظرهام .41 مع ادلول الأعضاء  وشكر وفد اإ
ساءة اس تعامل السلطة وخمالفات املشرتايت "حول تقرير التحقيق بشأأن  وأأشاد الوفد ". أأحد موظفي الويبوب املتعلقةاإ

اليت أأجرايها مع ادلول الأعضاء يف الويبو ولإعطاء ادلول الأعضاء فرصة للنظر يف تقرير  ابلرئيسني للمشاورات اخملتلفة
ىل ادلول ا. مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ىل الوثيقة املقدمة اإ تقرير لأعضاء، بعنوان دراسة واس تعراض واستند الوفد اإ

لرئيسني، وكذكل بشأأن ما أأجراه الوفد من دراسة ، اذلي يتوي عىل قرارات وتوصيات ا2016أأبريل  5التحقيق الهنايئ يف 
دقيقة لتقرير التحقيق الهنايئ ذاته الصادر عن مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، ورأأى الوفد أأنه ل يوجد دليل قاطع يؤكد 

القرار ختاذ ياق، أأعرب الوفد عن تأأييده لويف هذا الس  . بشلك واحض حدوث انهتاك للواحئ الويبو وقواعدها وممارساهتا
غالق لك من  آخر ودون  قضييتوالتوصية املقرتحة من قبل الرئيسني ابإ جراء أ امحلا النووي واملشرتايت دون اختاذ أأي اإ

جراء مجيع التقياميت الالزمة عن الفجوات فامي يتعلق بنظام الرشاء. مزيد من التأأخري . كام أأعرب الوفد عن تأأييده للتوصية ابإ
من تقرير مكتب خدمات الرقابة  املنقوصةمن أأن ادلول الأعضاء سوف حتصل عىل النسخة ورحب الوفد با أأعلنه الرئيس 

 .ادلاخلية ورد املدير العام هذا الأس بوع، لأن هذا من شأأنه متكني ادلول الأعضاء من اختاذ قرارات مس تنرية

ه مع ادلول اذلي تبنيا الاستشاريووجه وفد أأسرتاليا الشكر لرئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق عىل الهنج  .42
ىل نتاجئهام ىل . الأعضاء واخلرباء الفنيني املعنيني يف التوصل اإ وأأقر الوفد التوصيات والقرارات الصادرة عن الرئيسني وأأشار اإ

كام أأقر الوفد قرار جلنة الربانمج واملزيانية لطلب جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل . أأن الرئيسني قد أأغلقا التحقيق الآن
. منوذجا للكفاءة والاس تقاللية والشفافية يف معليات التحقيق داخل الأمم املتحدة ابة ابس تعراض ميثاق الرقابة جلعهلللرق

ىل املشاركة مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول الأعضاء الأخرى يف حتسني هذا  وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
ىل ما أأ . الاس تعراض من تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية س ُتقَدم  املنقوصةعلنه الرئيس عن أأن النسخة وأأشار الوفد اإ

ىل ادلول الأعضاء  .من التقرير والرد وفقا لقرار الرئيس منقوصةوأأيد توزيع نسخة . قريبا اإ

ت الرقابة ورحب وفد اململكة املتحدة ابلفرصة املتاحة ملناقشة النتاجئ والتوصيات الواردة يف تقرير مكتب خدما .43
ومتاش يا مع الاس تعراض اذلي أأجراه رئيسا جلنة التنس يق وامجلعية العامة، أأعرب الوفد عن . ادلاخلية يف اجامتع اللجنة هذا
ىل تلقي . من التقرير دون تأأخري منقوصةرغبته يف أأن يمت توزيع نسخة  فادة الرئيس يف هذا الصدد، وتطلع اإ ورحب الوفد ابإ

أأو الثغرات يف قواعد / كام أأعرب عن تأأييده خلطوات معاجلة أأوجه القصور يف معلية الرشاء و. س بوعهذا الأ  املنقوصالتقرير 
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لهيا تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، كنتيجة هامة لهذه  ىل النتاجئ اليت توصل اإ املشرتايت املعمول هبا يف الويبو استنادا اإ
 .العملية الطويةل

 من حيث املتابعة لتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، وعلق أأيمهية كبرية عىل ورحب وفد سويرسا جبهود الرئيسني .44
الرئيسان مشاورات مع ادلول الأعضاء وغريمه من اجلهات  عقد، 2016ومنذ أأبريل . التقرير اذلي يمت تناوهل بشفافية اكمةل

فرصة ملناقشة بادلول الأعضاء د عن ارتياحه بزتويد وأأعرب الوف. املعنية يف الويبو للتعامل مع تقرير التحقيق ابلطريقة الأنسب
التقرير قريبا عىل ادلول الأعضاء  عزتام توزيعورحب الوفد أأيضا اب. التقرير يف هذه العملية، وقد جرى هذا الأمر بشفافية

ني وتوصياهتام ورأأى الوفد أأن اس تنتاجات الرئيس. بطريقة مناس بة، با يمي حقوق وخصوصية الأشخاص املذكورين يف داخهل
وأأعرب عن . بشأأن طريقة امليض قدما اكنت ذات مغزى، يف ضوء اخملرجات والنتاجئ والاس تنتاجات الواردة يف التقرير

متام وتوضيح القواعد املعمول هبا فامي يتعلق ابلتحقيقات يف الادعاءات املوهجة ضد باعتقاده  موظفي كبار أأنه من املهم الآن اإ
الإجراءات يف هذا  بةل، وأأعرب عن ارتياحه من البدء ابختاذمعرفة كيفية الترصف يف احلالت املق  اخلدمة املدنية من أأجل

وسيمت . ويف جلنة الربانمج واملزيانية الأخرية، اعمتد الأعضاء قرارا بشأأن اس تعراض ميثاق الرقابة ادلاخلية يف الويبو. املنوال
جراء التعديالت ابلتشاور مع  وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت اختاذ قرار . قرار قريبا عرض مرشوع ادلول الأعضاء وسيمتاإ

دخالهابأأن التعديالت  اقتناعهبشأأن ذكل، وأأعرب عن  عىل امليثاق من شأأهنا أأن تساعد عىل خلق منوذج من الفعالية  املزمع اإ
دمة املدنية داخل منظومة الأمم موظفي اخلكبار والاس تقاللية والشفافية لإجراءات التحقيق اليت تنطوي عىل ادعاءات ضد 

 .ملزتمة متاما بعملية الاس تعراض ظلتهذه يه رغبة سويرسا، اليت  وتكل. املتحدة

ووافق وفد اتيلند عىل التوصية املقدمة من رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق بغلق القضية حىت تمتكن املنظمة من  .45
جلنة التنس يق وادلول الأعضاء الأخرى لتنفيذ التوصيات بتعزيز الشفافية  وأأبدى الوفد اس تعداده للتعاون مع. امليض قدما

 .والكفاءة يف املنظمة

ىل الرئيسني عىل اس تعراضه .46 ونظرا لالعتبارات .  لتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةاموتوجه وفد فرنسا ابلشكر اإ
ن بدله يؤكّد الاسرتاتيجية داخل الويبو،  جيب أأن تسود داخل عد الشفافية واحلمك الرش يد اليت الأيمهية اخلاصة لقواقال اإ

 .داخل املنظمة املصاحلللعمل من أأجل حتقيق هذه الغاية مع مجيع أأحصاب  الويبو، وابلتايل أأبدى اس تعداد بدله

اتحة الفرصة . وأأعرب وفد مالزياي عن متنياته للك أأصدقائه املسلمني بعيد أأحضى مميون .47 وشكر الوفد الرئيس عىل اإ
رشاكركة بشأأن تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، وأأثىن عىل هجود الرئيسني يف للمشا يف بشلك مس متر ادلول الأعضاء  اإ

وأأقر الوفد بسلطة ومسؤولية رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق يف التعامل مع هذه املسأأ ة، وابلتايل، . مجيع مراحل العملية
هناءوأأكد الوفد . اليت مضَّهنا الرئيسان تقريرهام وافق متاما عىل القرارات والتوصيات الطويةل الأمد عىل الفور  القضيةهذه  لزوم اإ

ويف الوقت نفسه، أأعرب الوفد عن تأأييده لتوزيع . للحفاظ عىل مصداقية الويبو ولعدم رصف املنظمة عن معلها الأسايس
عالن الر  املنقوصالتقرير  وملنع . ئيس بأأنه س يكون متاحا يف أأقرب فرصة ممكنةملكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ورحب ابإ

نتكرار مثل هذه احلوادث، قال الوفد  يس متر يف التعاون مع الويبو وادلول الأعضاء الأخرى يف سبيل مس تعدا وس س يظل  هاإ

جراءاهتا  .تعزيز قواعد الويبو واإ

تنس يق عىل معلهام، وأأيد، من حيث وشكر وفد ش ييل الرئيس السابق للجمعية العامة، السفري دويك، ورئيس جلنة ال  .48
ورحب الوفد بتقامس . الإجراءات اليت مت تنفيذها وفقا لاللزتامات ذات صةل والقواعد املناس بةو الشلك واملضمون، 

واكن دلى الوفد الفرصة لالطالع عىل تقرير حتقيق مكتب خدمات . الاس تنتاجات والنتاجئ والتوصيات الواردة يف التقرير
وأأيد وفد . لية ولتقدمي املقرتحات، سواء يف الاجامتعات الثنائية أأو يف اجللسات غري الرمسية املنعقدة لهذا الغرضالرقابة ادلاخ 

ذا اكن يف مصلحة الوفود، سوف . اس تنتاجات التقرير اليت قدهما الرئيسان وذكر أأنه نظرا لالهامتم الكبري اذلي توليه املنظمة، اإ
جراءات التحقيق، وس يكون مس تعدا لتقيمي  اخلاصة ابملشرتايتد قواعاليؤيد الوفد مراجعة وتعديل  وكذكل القواعد املتعلقة ابإ
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ن ذكلأأن يكون هذا مس تقال عن هذا الإجراء ول يتدأأكّد وجوب و . أأي اقرتاح الهدف هو  اخل مع معليات املنظمة، وقال اإ
 .الرئييس للوفد

ىل أأن هذه يه املرة الأ  .49 وذكر أأنه قد اختذ . بشأأن هذه املسأأ ةعرب فهيا عن رأأيه علنا وىل اليت يوأأشار املدير العام اإ
قرارا بعدم تقدمي أأي ترصيات علنية عىل الرمغ من ادلعاية الكبرية اليت قد أأعطيت لهذا املوضوع يف وسائل الإعالم اخملتلفة 

أأنه يف أأي حا ة مماثةل عىل املس توى وذكر املدير العام .  من أأن هذا القرار ربا ل خيدمه بشلك كبريووسائل أأخرى، عىل الرمغ
ومع ذكل، . الوطين، سوف يس تغل الشخص املعين لك فرصة خملاطبة وسائل الإعالم فامي يتعلق ابلدعاءات املوهجة ضده
وانتقل املدير . اكن هذا هو مسار العمل اذلي اختاره لصاحل كرامة املنظمة وعدم انتشار املسأأ ة بطريقة ل تليق بنظمة دولية

ىل أأن تكل املالحظات اليت تناولت نقاط الفشل املكتشفة  ىل بعا املالحظات اليت ُأبديت يف ذكل الصباح، وأأشار اإ العام اإ
وم يتعلق موضوع هذا التحقيق ابلإجراءات أأو تنفيذ الإجراءات فامي يتعلق . يف الإجراء اكنت تتعلق جبميع ادلول الأعضاء

جراء حتقيق، وذلكل اعترب املدير ا ىل ادلول الأعضاء أأنفسهالعام أأن لك تكل املالحظات يه مالحظات ابإ اليت ، موهجة اإ
ىل الهناية، اس تقرت هذه العملية يف أأيدي عدد من املس توايت اخملتلفة ومكتب . لعمليةقادت ا ىل أأنه من البداية اإ وأأشار اإ

ديرها ت معلية تاكنو . عية العامة وهمل جراخدمات الرقابة ادلاخلية والرئيس الأصيل للجمعية العامة والرئيس املقبل للجم 
هناك أأي مقاومة من جانب أأمانة الويبو أأو هو نفسه ل  توشدد عىل أأن أأي مضمون ييش بأأنه اكن. ابلاكمل ادلول الأعضاء

خشص  وم يكن هناك ءيء يف العملية برمهتا، اليت وافق عىل أأهنا اكنت طويةل للغاية، متعلقا بأأي. أأساس هل متاما من الصحة
ووافق عىل أأنه اكن من الواحض متاما وجود أأوجه قصور يف هذه العملية، مشريا، عىل سبيل املثال، . ولكن ابدلول الأعضاء

ىل الرسية ىل أأن مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية قد أأرسل هل . اإ بوصفه موضوع  -وتساءل كيف أأمكن لصحيفة ما أأن تشري اإ
. نه قد طلب متديدا لأس بوعني لتقدمي تعليقاته لأنه قد تزامن مع اجامتع دافوسنسخة من مرشوع التقرير، وأأ  -التحقيق 

ماكنية حدوث ذكل، علام بأأنه تعلق برسا ة واحد فقط عرب الربيد الإلكرتوين من مكتب خدمات  وسأأل املدير العام عن كيفية اإ
عترب هذا أأمرا غري وا. نح متديدا ملدة أأس بوعنيالرقابة ادلاخلية، ورد واحد منه هو، وبعد ذكل رسا ة ابلربيد الإلكرتوين مت 

ىل أأن أأول خشص اكن يعاين من العديد من أأوجه القصور يف الإجراءات اكن هو، يف الواقع، موضوع  مرض متاما، وأأشار اإ
ىل حومكة أأفضل وهيالك حومكة . التحقيق جراءات من شأأهنا أأن تؤدي اإ ورحب املدير العام ترحيبا اتما بأأي مراجعة لأي اإ

جراءات حومكة أأفضل وقدرا أأكرب من الشفافية ورحب . ورحب بأأي من هذه التحراكت من جانب ادلول الأعضاء. أأفضل واإ
ىل أأن عدم وجود نص واحض يف الإجراءات هبذا الصدد قد يكون  أأيضا بنرش تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، وأأشار اإ

ورحب كثريا بنرش . يف أأخذها يف الاعتبار عند النظر يف الإجراءاتواحدا من أأول الأمور اليت قد ترغب ادلول الأعضاء 
ىل أأنه س بق أأن قدم نسخة . ، أأهيام ختتار ادلول الأعضاءمنقوصأأو غري  امنقوصالتقرير،   منقوصةويف هذا الصدد، أأشار اإ

ىل السلطات املعنية، حبيث ميكن نقلها ونرشها منقوصةوغري  رب املدير العام عن رغبته كام أأع. من مالحظاته عىل التقرير اإ
ىل أأن الكثري قد مُسع عن س يادة القانون يف جنيف، يف حالت كثرية، يف  يف طرح نقطة تتعلق بس يادة القانون، مشريا اإ

ونظر يف الواثئق التأأسيس ية ذات الصةل اليت متت املوافقة علهيا من قبل ادلول . جملس حقوق الإنسان ويف بياانت احلومكة
ىل أأنه يف هذه الأعضاء، وأأشا ، اكنت الوثيقة التأأسيس ية الأوىل ذات الصةل يه ميثاق الرقابة ادلاخلية، اذلي القضيةر اإ

ىل أأن الفقرة . اعمتدته ادلول الأعضاء وورد يف املرفق الأول من النظام املايل للويبو ولحئته من ميثاق الرقابة  32وأأشار اإ
ىل العام املدير بشأأن هنائيةال التحقيقات تقارير تُرفع"ادلاخلية تنص عىل   لختاذ التنس يق جلنة ورئيس العامة امجلعية رئيس اإ

جراء أأي ىل نسخ عم، مالمئا يُعترب اإ ىل ". اخلاريج احلساابت ومراجع للرقابة املس تقةل الاستشارية اللجنة اإ وأأشار املدير العام اإ
ووافق املدير العام عىل أأنه اكن شيئا واحدا . اتباعه لهياالأعضاء واحلمك اذلي ينبغي ع أأن هذا هو احلمك اذلي اعمتدته ادلول

ولكنه اعترب أأن ." حس نا الآن دلينا بعا اخلربة هبذا الإجراء اذلي ل نرغب فيه، ونود أأن يكون خمتلفا يف املس تقبل"لقول 
ول ميكن . ا لس يادة القانونالترشيع بأأثر رجعي فامي يتعلق بسأأ ة قد اعمتدهتا ادلول الأعضاء ابلفعل س يكون انهتااك أأساس ي

تغيريه  وميكهنا." احن ل احب هذا القرار، واحن بصدد تغيريه"لدلول الأعضاء اس تغالل السلطة يف حا ة لختاذ قرار مث تقول 
ذا ما  فعل ذكل بأأثر رجعي  احلا ة ابذلات، ولكن ل ميكهناأأنه من اخلطأأ ختويل تكل السلطة يف تكل  اعتربتيف املس تقبل اإ

ىل الك اجلانبني، وكرر أأن هذه يه املرة الأوىل . انهتاك أأسايس لس يادة القانون دون وكذكل أأاثر املدير العام قضية الاس امتع اإ
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وحث ادلول الأعضاء عىل . اليت تناول فهيا هذه املسأأ ة عىل احو علين، وأأنه احتفظ ابلصمت لصاحل املنظمة حىت الآن
ن القياس يف أأي نظام وطين . مع قرار حممكة، ولكن مع تقرير حتقيق بصدد التعامل ستوأأكد أأهنا لي . الاس امتع لالك اجلانبني اإ

جراء أأم ل ذا اكن سيمت اختاذ أأي اإ واكن . س يكون تقريرا أأعدته النيابة العامة، وهو ما سيبحثه النائب العام من أأجل حتديد ما اإ
ىل ، يف هذه احلا ة، قرير التحقيق ينبغي أأن يقَدماملعادل لعملية الويبو، وفقا ملا قررته ادلول الأعضاء، هو أأن ت رئييس  اإ

جراءات يعتربانه  من س ياسة  34وتكررت تكل القاعدة حتديدا يف الفقرة . مالمئاامجلعية العامة وجلنة التنس يق لختاذ أأي اإ
. اتبعا لس ياسة التحقيقصاك  يُعدمن دليل التحقيق، اذلي  160التحقيق اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء، وتكررت يف الفقرة 

ىل أأن القانون والصكوك الترشيعية اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء واحضة للغاية مناس با ابلنس بة واكن . وأأشار املدير العام اإ
هنالدلول الأعضاء أأن  ولكن من شأأن حرمان خشص من السلطة بأأثر رجعي والتغيري . يف تغيريها يف املس تقبل ترغب تقول اإ

اعدة اليت أأثرت عىل حقوق والزتامات الشخص أأن يكوان خمالفة جوهرية لس يادة القانون، وهو ما ل يُتوقع من بأأثر رجعي للق
ىل أأن تعليقاته اكنت رد فعل تلقايئ عىل ما مسع يف صباح ذكل اليوم. ادلول الأعضاء يف املنظمة ادلولية . وأأشار املدير العام اإ

. للمشاركة يف أأي من احملاداثت العديدة اليت جرت عىل مدى الأشهر املاضية وم يكن دليه، بطبيعة احلال وحبق، الفرصة
وخالصة القول، أأنه أأكد أأن هذه يه املرة الأوىل اليت . وذلكل، اكن يرد تلقائيا عىل ما اكن قد مسع يف صباح ذكل اليوم

، وُأجري متاما دون تنفيذه وفقا لعملياهتا اء، ومتحتدث فهيا عن هذه املسأأ ة، واثنيا، أأن هذا الإجراء قد صاغته ادلول الأعض
ليه هو  ىل الأمانة -موضوع التحقيق  -الرجوع اإ ووافق عىل أأنه قد يكون هناك أأخطاء يف العملية، وسأأل، عىل سبيل . أأو اإ

ىل أأهنا ابلتأأكيد م . بعادهات املثال، ملصلحة من مت استبعاد املسأأ ة ملدة س نتني ونصف، والاس مترار يف اس  ختدم مصاحله وأأشار اإ
وذكر املدير العام . وأأعرب عن اهامتمه بأأن يمت التخلص من املسأأ ة، كام قال دامئا، عىل وجه الرسعة وبصداقية ونزاهة. اخلاصة

عادة النظر يف الإجراءات املوضوعة للمس تقبل، ينبغي أأل يكون هناك أأي  أأنه يف حني ميكن لدلول الأعضاء، بطبيعة احلال، اإ
 .الأساس ية لس يادة القانون يف العملية انهتاك للمبادئ

وشدد الوفد عىل أأنه، عىل أأساس املعلومات املتاحة والنتاجئ . غ املدير العام عىل رد فعهل التلقايئوشكر وفد لكسمرب  .50
نه يعتقد أأنه يف أأعقاب املشاورات الطويةل اليت جرت يف الأشهر الأخري  لهيا مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، فاإ ة اليت توصل اإ

ىل القضااي الأساس ية ن الوقت قد حان لغلق صفحة قصة طويةل جدا والعودة اإ وأأيد الوفد القرارات والتوصيات املقرتحة . فاإ
ىل حومكة أأفضل يف املس تقبل ل املدير العام يف تنفيذها بشفافية، مما يؤدي اإ  .وخوَّ

وا مس تعدين ملزيد من املناقشة وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن رسوره لسامع أأن الآخرين اكن .51
صالحات الإجرائية، وأأكد اهامتمه ابلتشاور مع الزمالء خبصوص الإجراءات الفورية اليت  أأساس ية لتحريك منظمة  اعتربهالالإ

جيايب، واليت اكن العديد مهنا يامتىش مع الاس تنتاجات والتوصيات اليت وضعها الرئيسان  واقرتح الوفد صياغة لغوية. يف اجتاه اإ
 :لوس يةل ممكنة للميض قدما يف شلك قرار عىل النحو التايل

ن جلنة التنس يق الثانية والس بعني ) ذ حتيط علام ابملناقشات اليت السادسة والعرشينالاس تثنائية ادلورة "اإ (، اإ

طار "اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية":  دارت يف اإ

اتحة الرئيس من المتست (1") ساءة" املعنون ادلاخلية الرقابة خدمات مكتب تقرير من صةاملنقو  الصيغة اإ  اإ

 26 قبل" الفكرية للملكية العاملية املنظمة موظفي أأحدب املتعلقة املشرتايت وخمالفات السلطة اس تخدام

 العامة، امجلعيات انعقاد قبل أأي 2016 سبمترب

يبو بشأأن الرقابة ادلاخلية قبل وشددت عىل أأيمهية أأن تشارك ادلول الأعضاء يف مراجعة ميثاق الو  (2")

انعقاد امجلعيات املقبةل وحثت مجيع ادلول الأعضاء عىل النظر بدقة يف التعديالت املقرتحة عىل امجلعيات 

 املقبةل.
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 ادلاخلية الرقابة خدمات مكتب تقريرل  التنس يق وجلنة العامة امجلعية رئييسابس تعراض  علام أأحاطتو  (3")

، ووافقت مواصةل مناقشة هذه املسأأ ة يف الاجامتع القادم لهذه الهيئة 2016 سأأغسط 5 املؤرخ 36/16رمق 

وفقا  املنقوص، ادلاخلية الرقابة خدمات مكتببعد أأن تُتاح لدلول الأعضاء وعوامصها فرصة اس تعراض تقرير 

 لقواعد املكتب،

 وأأوصت امجلعية العامة للويبو بأأن توّجه: (4")

ىل النظر يف رضورة مراجعة مبادئ الويبو العامة بشأأن اللجنة الاستشارية املس تق .1" ةل للرقابة اإ

آخذة يف احلس بان الاس تعراض اجلاري حاليا عىل يد املدير العام،  املشرتايت" والوثيقة املتعلقة هبا، أ

كام أأوىص به رئيسا امجلعية العامة وجلنة التنس يق، لضامن الوضوح والشفافية يف الإجراءات املتعلقة 

ىل جلنة املزيانية فتنظر فهيا ادلول الأعضاء.ابملشرت  ايت يف الويبو، لرُتفع النتاجئ و/أأو التوصيات اإ

ىل اس تعراض س ياسة الويبو بشأأن حامية املبلغني عن اخملالفات وتنفيذها، للتأأكد من أأن  .2" واإ

ملامرسات الس ياسة تأأخذ يف احلس بان العرب املس تخلصة من التطورات الأخرية يف هذا اجملال وأأفضل ا

 املعمول هبا يف منظامت أأخرى.

اتحة التقرير الاكمل دون و  .3" لدلول الأعضاء  انتقاصمدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يس متر يف اإ

 بناء عىل الطلب، يف ظروف غرفة للقراءة مضبوطة املنافذ."

ىل أأن الانتقاص .52 رسالها وأأشار الرئيس اإ ىل مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية  اكن يف مرحةل الإجناز، وأأن التعلاميت مت اإ اإ
بالغ الأعضاء يف بداية الاجامتع بأأهنم س يحصلون عىل التقرير رسيعا ووافق عىل رضورة بقاء . منذ فرتة طويةل، وأأنه مت اإ

ن امجليع اتفق. متاحني لدلول الأعضاء حبيث ميكهنا تشكيل وهجة نظرهاوادلليل املؤيد  املنقوصةالنسخة غري   وقال الرئيس اإ
وأأشار . عىل أأن مجيع القواعد واللواحئ ذات الصةل، واليت ظلت دينامية ومتاحة للتكيف، سيس متر اس تعرضها بقدر الرضورة

ىل أأنه وفقا للامدة  جراء   اناذلي اعتربه الرئيساملُتخذ من ميثاق الرقابة ادلاخلية، اكن الإجراء  32الرئيس اإ . هنائيا مالمئا اإ
للجنة يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، مثل توزيع التقرير واس تعراض قواعد مشرتايت  وكذكل الإجراءات الأخرى فامي

ىل ذكل، سيمت تعجيلهاالرقابة ادلاخلية ىل أأن جلنة التنس يق قد أأحاطت علام جبميع . ، وأأوجه حامية املبلغني وما اإ وأأشار اإ
من جدول الأعامل ينبغي  4ع، وأأعلن أأن البند البياانت والتوصيات، و أأن مجيع البياانت سوف تظهر يف حمرض الاجامت

 .ابلتايل أأن يظل مغلقا

ىل أأن الفقرة  .53 من ميثاق  32وبعد أأن أأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية بعالمة نقطة نظام، أأخذ اللكمة وأأشار اإ
ىل عامال املدير بشأأن الهنائية التحقيقات تقارير تُرفع: "الويبو للرقابة ادلاخلية نصت عىل ما ييل  ورئيس العامة امجلعية رئيس اإ

جراء أأي لختاذ التنس يق جلنة ىل أأن لكمة "مالمئا يُعترب اإ وذلكل م . م تدرج يف هذه الفقرة" فقط"أأو" وحدهام "، وأأشار اإ
شة هذه يف مناق من ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية حالت دون اس مترار ادلول الأعضاء  32يوافق الوفد عىل أأن اللغة يف الفقرة 

جراءات مس تقبلية  املسأأ ة أأو اختاذها أأي قضااي مؤسس ية ظهرت خالل معلية من معاجلة ، من بني أأمور أأخرى، للمتكناإ
وأأعرب الوفد عن تقديره ملا بذهل الرئيسان من هجود للتشاور مع ادلول الأعضاء خالل هذه العملية، وطلب تقدمي . التحقيق

لأن الويبو، كام مت تأأكيده مرارا وتكرارا، منظمة يقودها الأعضاء، وعىل  الأمر أأمر هاما هذو . اقرتاحات حول كيفية امليض قدما
ن م يؤيد الوفد الانهتاء من مناقشة . هذا النحو، اكن عىل الأعضاء أأن يبدوا رأأهيم يف معلية الرقابة هذه كذكل وذلكل، فاإ

لهيا للتو، أأن تكون جلنة الت يف املسأأ ة يف ذكل الوقت، ولكن أأعرب عن أأمهل  نس يق، مع العمل عىل البنود اليت قد أأشار اإ
جيابية  .قادرة عىل امليض قدما بطريقة اإ

ذا اكن هنام وفتح ا .54 ، اليت نصت رصاحة عىل رضورة تقدمي التحقيق الهنايئ 32انهتاك للفقرة لرئيس الباب ملناقشة ما اإ
ىل تنس يق عن رغبهتا يف الاختتام بأأن تظل هذه املسأأ ة مفتوحة ، أأعربت جلنة ال مالمئايراينه   الرئيسني لختاذ الإجراء اذلياإ
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وأأيد الرئيس متاما الفكرة املهمة اليت مفادها أأن القواعد اليت حتمك هذه املسأأ ة ينبغي . أأغلقاهاعىل الرمغ من أأن الرئيسني 
نه لن يعرت . تكييفها أأو تعديلها ذا اعمتدت ادلول الأعضاء القواعد اجلديدة بأأثر رجعي فاإ : القضية بس يطة تُعد هذهوذلكل . ضواإ

ما مضن القواعد احلالية سوف يمت غلق هذه املسأأ ة، ولن يكون هذا حمال للتنازع أأو، من أأجل اس تعراض ميثاق الرقابة . اإ
ىل الأمانة، اليت س تقوم  عىل ادلول الأعضاء تقدمي أأفاكرها ، سوف يتعني46ادلاخلية، عىل النحو اذلي أأوحضته جليا املادة  اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانيةب  ذا و . صياغة اقرتاح للنظر فيه وتقدميه اإ لدلول الأعضاء الاس تقاللية يف تبين أأي قاعدة جديدة، واإ
نه ميكهنا جعلها بأأثر رجعي امسموحذكل اكن   .ولكن يف الوقت نفسه، جيب احرتام س يادة القانون. قانوان فاإ

وم يقل وفد أأملانيا شيئا يف . ليت أأاثرها للتو وفد الولايت املتحدة الأمريكيةوأأعرب وفد أأملانيا عن تأأييده التام للنقطة ا .55
ومع ذكل، رأأى . الرئيسني لأن نيته اكنت، وظلت، تتجه للعمل بشلك تطلعي هبيانه فامي يتعلق ابلس تعراض اذلي أأجراي

وأأحاط الوفد علام ابلتقيمي . تنس يق م تبُد مناس بةالوفد أأن الكيفية اليت تعامل هبا الرئيس مع هذه املسأأ ة بصفته رئيسا للجنة ال 
للجهود اليت بذلها خالل الأشهر القليةل املاضية للجمع  هالشخيص لتقرير التحقيق اذلي قام به الرئيسان، وأأعرب عن تقدير 

ن . بني وهجات نظر ادلول الأعضاء وتشكيل الرأأي اخلاص هبام ناكر  ني فاميم يتفق مع تقيمي الرئيسالوفد ومع ذكل، فاإ يتعلق ابإ
جراء فامي يتعلق بعملية أأي اخنراط للس يد غ جراء أأو فرض أأي اإ ري، سواء من خالل العمل مبارشة أأو التأأثري عىل أأي اإ

آه وفد أأملانيا، اكن هذا التقيمي متناقضا بشلك واحض مع النتاجئ والاس تنتاجات الواردة يف . التقيمي يف حا ة الرشاء ووفقا ملا رأ
ىل . بشلك مس تقل وشامل وبصداقية قيد النظرخدمات الرقابة ادلاخلية، اليت درست املسائل  تقرير مكتب وأأشار الوفد اإ

عىل رأأس  مناصبأأن القواعد والإجراءات القامئة اكن ل بد عىل مجيع املوظفني احرتاهما، ول س امي املوظفني اذلين يشغلون 
ىل املصاحل الع . املنظمة ، لأن هذا من شأأنه أأن أأن يكون عذرا معقول أأو اس تثناء ليا للمنظمة ل ميكنوأأكد الوفد أأن الإشارة اإ

ذا مت ببساطة اعتباره رضوراي أأو ُزمع أأنه يف مصلحة املنظمة، يف حني أأن تأأييد  يسمح بتجاهل الإطار املعياري احلايل اإ
ذا اكنت الفقرةوالمتس الوفد رأأاي قانون . دم مصاحل أأي منظمة دوليةخيالقواعد معوما هو أأفضل ما   حتول 32 يا بشأأن، أأول، ما اإ

ذا اكنت الفقرة جراء مزيد من النقاش حول هذه املسأأ ة، واثنيا، ما اإ دون مناقشة الإصالحات الإجرائية  حتول 32 دون اإ
ض من خالل الفقرة . املرتقبة ذلي يراه ابختاذ الإجراء ا 32ومن الناحية القانونية رأأى الوفد أأن حقيقة أأن الرئيس غري مفوَّ

لهيا تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية مالمئا غالق قضية تتناقا مع النتاجئ اليت توصل اإ  .م متتد لتشمل القدرة عىل اإ

وعالوة عىل ذكل، اقرتح . املنقوصةووافق الرئيس متاما عىل بعا النقاط الرئيس ية، وعرض أأيضا تعممي النسخة  .56
بقاء عىل التقرير متاحا يف ىل جنب مع القواعد املتعلقة بقرارات الرشاء، والشاهد عىل مجيع  الرئيس، الإ ماكتب الويبو، جنبا اإ

 لهذهاب وقراءة الواثئق لتشكيل وجشع الرئيس مجيع الأعضاء عىل أأخذ الوقت الاكيف. قرارات الرشاء فامي يتعلق هبذه القضية
آ  ما سيتوصلون. راهئم بأأنفسهم حول هذه القضيةأ ىل أأن أأعضاء اإ ل سوف  وأأشار اإ ىل نفس الاس تنتاجات مثل الرئيسني، واإ اإ

عادة فتح الاس تعراض، وهو الأمر اذلي سيتطلب تعديل القواعد  .يقرتحون اإ

ليه سابقا، وهو  .57 ىل احلمك اذلي س بق الإشارة اإ ورد املستشار القانوين عىل سؤال من وفد أأملانيا، وأأحال الوفود اإ
ىل العام املدير بشأأن الهنائية التحقيقات تقارير تُرفع"بو، واليت تنص عىل من ميثاق الرقابة ادلاخلية يف الوي  32 الفقرة  رئيس اإ

جراء أأي لختاذ التنس يق جلنة ورئيس العامة امجلعية وم يفرض ميثاق الرقابة . واحضة يف اجتاهها 32الفقرة و ". مالمئا يُعترب اإ
وم . مالمئاولكنه تركهام لتقدير الرئيسني لتحديد ما يراينه  ادلاخلية أأو يقيد نطاق أأو مدى الإجراءات اليت يتخذها الرئيسان،

وفامي يتعلق ابس تعالم املتابعة عن دور . ينص ميثاق الرقابة ادلاخلية أأيضا عىل قيام ادلول الأعضاء براجعة الإجراءات احملددة
ىل املاد من اتفاقية الويبو، اليت حتدد ولية  8ة جلنة التنس يق فامي يتعلق ابملزيد من الإصالحات، أأشار املستشار القانوين اإ

وبوجب هذا احلمك، . ، وكذكل الأحاكم ذات الصةل املتعلقة ابجامتعات جلنة التنس يق3.8.8جلنة التنس يق بوجب املادة 
 .مالمئاجيوز للجنة التنس يق اختاذ ما تراه 

ىل الرد املقدم من املستشار القانوين وأأعرب عن تأأيي .58 ايت املتحدة الأمريكية ده لتفسري وفد الولوأأشار وفد ابكس تان اإ
 .ورأأى أأن هذه املسأأ ة ل ميكن غلقها. يف هذه القضيةتؤديه دلول الأعضاء دور بشأأن أأن ل
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ذا اكن .59 ت القضية وطلب الرئيس من املستشار القانوين أأن يكرر يف مجةل واحدة ما اكن قد أأوحضه للتو بشأأن ما اإ
 .مغلقة أأم ل

عىل أأن تقارير التحقيق الهنائية املتعلقة ابملدير  تنصمن ميثاق الرقابة ادلاخلية  32ين أأن الفقرة وأأكد املستشار القانو .60
ىل تُرفع "العام  جراء أأي لختاذ التنس يق جلنة ورئيس العامة امجلعية رئيس اإ ل ميثاق الرقابة ادلاخلية وأأن "  مالمئا يُعترب اإ

آخر لقيام ادلول الأعضاء ابس تينص   .عراض هذا الإجراء احملددعىل أأي حمك أ

ىل ما قاهل املستشار القانوين، وذكر أأنه جيري ادلخول يف مرحةل جديدة .61 ىل . وقال وفد اجلزائر أأنه اس متع بعناية اإ وأأشار اإ
ىل امجلعية العامة، لأن تقارير  تُرفعتنص عىل أأن التقارير املقدمة من الرئيسني ينبغي أأن  32 أأن الفقرة ىل التحقيق اإ قُدمت اإ

واكنت املشاورات اليت يرأأسها رئيس جلنة التنس يق جارية، واكن واحضا أأن وهجات النظر . نة التنس يق وامجلعية العامةجل 
ولهذا السبب، رأأى الوفد أأن هناك حاجة للتأأكد من أأن تقيمي التقرير ينبغي أأن يكون أأكرث دقة وينبغي أأن . اكنت منقسمة

ومع ذكل، رأأى الوفد أأنه بجرد أأن . بتوزيع هذا التقرير تسمح 32عىل أأن الفقرة واتفق الوفد مع رئيس جلنة التنس يق . يس متر
ىل قرارات أأعضاء جلنة  َصدار قرارات بعد هذه املشاورات تستند اإ مت فتح املشاورات اكن لبد من متابعهتا وأأنه جيب اإ

ىل أأن الفقرة . التنس يق ىل الرئيسني تكون القضية قد أأغلقت 32وأأشار الوفد اإ أأن وأأكد الوفد . م تذكر أأنه بجرد تقدمي التقرير اإ
 .، ولهذا السبب أأيد التوصيات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية32للفقرة  تفسريه ذكل هو

ىل أأنه م يكن حارضا يف املفاوضات اليت صاغت اللغة احلالية يف ال .62 وأأوحض الوفد . 32فقرة وأأشار وفد س نغافورة اإ
راخس بأأن اللغة صيغت معدا بتكل العبارات الفضفاضة جدا عىل وجه التحديد لإعطاء الكثري من احلرية حلمكة وحمك ال هاعتقاد

كيفية اليت أأدارا هبا ال لوفد يه السؤال عن ل واكنت املالحظة الثانية. الرئيسني، الهذين انتخهبام الأعضاء ممثلني عهنم لٌك بصفته
واكن الرئيسان قد قررا . مالمئاه ا بعملهام عىل النحو اذلي رأأاي، وكيف قام32 يف الفقرة امنفس هيام يف تنفيذ التفويا املمنوح هل

بطريقة مناس بة للأعضاء، والاس تفادة من مجموع الإماكن قدر عىل نطاق واسع، وتقدمي احلقائق  التشاور حسب رؤيهتام
من  ام فعالهأأن الرئيسني علهيام فعل ذكل، ولكهن الفقرةوم تذكر . ضاء من أأجل التشاورالفرص اليت خلقها الرئيسان للأع

ىل أأنه يف أأعقاب مشاورات مكثفة وشفافة، . الأعضاءلك للنص وروح القواعد، اليت وضعها  وفهمهام منطلق رؤيهتام وأأشار اإ
ىل بعضها البعا وعرفتاس مت يف  قد قررا من منطلق حمكهام فد أأن الرئيسنيوأأكد الو . وهجات النظر املطروحة عت الوفود اإ

ىل . الاس تعراض اذلي قاما به وشكر الوفد املستشار القانوين عىل وهجات نظره بشأأن املسائل اليت أأثريت، وعاد الوفد اإ
من السلطة نقطته الأوىل اليت أأاثرها يف مداخلته احلالية، بأأن القواعد غامضة عن معد، عىل وجه التحديد لستامثر هذا النوع 

ذا رأأى الأعضاء . يف مثل هذه احلالت ىل أأي رؤساء، عندئذ ميكن واإ تغيري يف رأأيه أأن ذكل حرية تفوق ما ميكن أأن مينح اإ
وشدد الوفد عىل أأنه بوجب القواعد احلالية، ترصف . وميكن أأن تكون هناك قواعد جديدة تالمئ الظروف اجلديدة. القواعد

طار حقهام متاما  .وأأكد الوفد تأأييده الاكمل ملا أأوىص به الرئيسان الرئيسان يف اإ

ىل الوفود الأخرى يف تأأييد وهجات نظر الرئيس بشأأن مسأأ ة الإغالق .63 ىل . وانضم وفد مجهورية تزنانيا املتحدة اإ وأأشار اإ
ذا مت ، يف املس تقبل، اعتبار أأن ال. التوضيح اذلي قدمه املستشار القانوين قواعد ورحب أأيضا ابلرأأي القائل بأأنه اإ

عضاء املعنيني مراجعهتا نه ميكن للأ ومع ذكل، شدد الوفد عىل أأنه فامي يتعلق ابملسأأ ة احلالية، . والإجراءات غري مناس بة، فاإ
ىل قواعد معد ة نه لن يؤيد أأي حمك أأو اس تنتاج يستند اإ ورأأى الوفد أأنه من املزجع وغري العادل التعامل مع هذه املسأأ ة . فاإ

وذلكل، أأعرب عن اعتقاده بأأن التقرير اذلي سيمت . د والإجراءات احلالية، اليت اكنت بثابة الأساسعن طريق تغيري القواع
وعىل هذا . تعمميه من ِقبل الك الرئيسني سوف يشمل لك اهامتمات الأعضاء املس متدة من املشاورات اليت أأجراها الرئيسان

ليه، ي  .كون قد مت اتباع الإجراءالنحو، سوف خيدم التقرير الغرض، وكام مت الإشارة اإ

ىل رئييس .64 ها يف الهيئتني عىل الطريقة اليت اتبعا وأأعرب وفد املكس يك، مثلام أأعربت وفود أأخرى، عن تقديره وشكره اإ
ىل املشاورات اليت شارك خاللها كثري من ادلول الأعضاء احلارضين ىل أأن أأحد العنارص املهمة يف هذه . ادلعوة اإ وأأشار الوفد اإ



WO/CC/72/4 
17 
 

ىل الشفافية وأأهنا قد ظهرت مرارا وتكرارااملشاورات اك اختاذ القرار  بعدأأنه  فهمورأأى الوفد أأنه من الصعب . ن احلاجة اإ
ىل أأن هذه النسخة سوف تعَمم مثلام ذكر الرئيس هذا الأس بوع  منقوصةنسخة  بطلباملناسب  بعناية من التقرير، مشريا اإ

جراء الشفافية غالق ملف القضية  بني ادلول الأعضاء، جملرد أأن عنرص واإ نه جيري اختاذ قرار اإ هذا عىل وشك التحقق، فاإ
جيابية، يرى الوفد عدم رضورة . ومناقشة هذه املسأأ ة جراء الشفافية هذا، اذلي أأقر به امجليع كخطوة اإ ذا اكن جيري تنفيذ اإ واإ

غالق النقاش ذا م يكن هذا هو احلال، رأأى . وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتاح الفرصة لدلول الأعضاء للنظر يف التقرير. اإ واإ
 .ةكبري  دل ةالوفد أأن اختاذ القرار املناسب م يبُد ذا 

طالقا فكرة  .65 نه ل يعرف كيف أأنه هو وبعا . التقرير لأنه م يَر لها منطقا انتقاصوأأوحض الرئيس أأنه م يؤيد اإ وقال اإ
نه م يؤيد . ادلول الأعضاء نفس اليشء، ولأس باب رسية، م يكن دلى منقوصةاملسؤولني اكن دلهيم نسخة غري  وقال اإ

نه يثق . افرتاض أأنه، بجرد كشف املعلومات لدلول الأعضاء، س يكون هناك خطر من نرش املعلومات وخرق الرسية وقال اإ
ىل أأهنا اكنتمتاما  ىل أأن ادلول الأعض. يف التعامل مع املعلومات الرسية" الأوىل" يف ادلول الأعضاء، وأأشار اإ اء، قد وأأشار اإ

لأن بعا الاعضاء اكنوا حساسني جدا لتحمل هذه املسؤولية  منقوصقررت، لك حسب صالحيته احلصول عىل تقرير 
ىل ذكل ىل وسائل الإعالم وما اإ َّق الرئيس بأأنه يرى أأنه يمت مناقشة أأي تقرير تدقيق عالنية من ِقبل . وترسب معلومات اإ وعل

جيايب. متع املديناللجان، يف الربملان ووسائل الإعالم واجمل  وبناء عىل . ويمت الكشف عن أأسامء امجليع يف أأي تقرير جيد أأو اإ
نه ومع ذكل، اختارت ادلول الأعضاء تقريرا . منقوصمشلكة مع توزيع تقرير غري خشصيا،  ،ليس دليه ذكل، قال الرئيس اإ

ذا تقرر الآن، يف هذه ادلورة للجنة الت . يف اجامتع تشاوري غري رمسي امنقوص عداد واإ نس يق، مكنتدى رمسي، أأنه سيمت اإ
ن العملية ميكن تغيريهامنقوصةنسخة غري  واكنت هناك شاكوى من أأن الأمر اس تغرق وقتا طويال بسبب النوايح . ، فاإ

ذا مت تغيري املهنجية. الفنية عدادها ، فاإن الأمر سيس تغرق فرتة أأطول لتكييف لك نسخةواإ ، ووضع عالمة مائية علهيا واإ
ىل ذكل وحفصها، وما واقرتح الرئيس أأن يكون البديل اجليد هو . وتنفيذه اء عىل اختاذ قرارهاوحث الرئيس ادلول الأعض. اإ

اتحة التقرير يف مكتب شعبة  كامل هذا القرار ابإ ادلاخلية حبيث  الرقابةمواصةل ما اكنت ادلول الأعضاء قد قررت ابلفعل واإ
وجشع الرئيس ادلول . ، وميكن أأن يذهب ويصل عىل املعلومات الأصليةاخملفيةميكن ملن أأراد أأن يذهب ويوحض املعلومات 

ىل أأنه قد يكون دلهيا. الأعضاء عىل النظر يف معلية اختاذ قرارات الرشاء رأأي خمتلف عند النظر يف قواعد  وأأشار اإ
ىل أأن وأأكد الرئيس أأنه اكن دليه نسخ من هذه ا. املشرتايت واخلوض يف قرارات الرشاء واحدا تلو الآخر ملعلومات وأأشار اإ

ىل أأن الرئيسني قد قيَّام بعناية لك القرارات وعرفا من . اس تعراضهام هيام هذه املعلومات قبل أأن يكتباالرئيسني اكن دل وأأشار اإ
لقاء نظرة رصية عىل هذه . اذلي وقَّع وعىل ماذا وقَّع، ومن فعل ماذا ومىت وجشع الرئيس ادلول الأعضاء عىل اذلهاب واإ

بقاء القضية . ئقالواث بقاء القضية مفتوحة، فليس دلى الرئيس أأي مشلكة عىل الإطالق مع اإ ذا اكن ذكل هو املقصود ابإ واإ
ذا أأدركت ادلول الأعضاء، بعد هذه العملية، أأن الاس تعراض اذلي أأجراه الرئيسان اكن معيبا . مثارة واملناقشة مفتوحة واإ

اثرة هذه القضية جياد طريقة قانونية ملعاجلة هذه املسأأ ة، با يف ذكل وقال ال. متاما، ميكن حيهنا اإ رئيس ميكن لدلول الأعضاء اإ
نه يف هذه احلا ة، س يوافق امجليع عىل مضمون ما مت طلبه ولأن ادلول الأعضاء اكن ما يزال دلهيا . معاقبة الرئيسني وقال اإ

ىل أأنه اكن دلهيم ابلضبط اخملاوف اليت اكن. بعا اخملاوف ت دليه قبل أأن يقرأأ هذه الواثئق، ويف هذه احلا ة، وأأشار الرئيس اإ
نه س يكون مقبول من اجلانب القانوين ذا اكن هذا هو ما يعنيه . فاإ بقاء مفتوحا"وأأكد الرئيس أأنه، اإ نه ليس دليه أأي "الإ ، فاإ

ذا اكن . مشلكة يف ذكل بقاء مفتوحا"واإ غالقه ميكن الطعن عليه عند الرغ " الإ ن ذكل ل ميكن يعين أأن القرار اذلي مت اإ بة، فاإ
جياد وس يةل . قانوينغري أأن يَصلُح، وسوف يمت من خالل هذا املنتدى اعامتد أأي قرار  نه ميكن اإ وبناء عىل ذكل، قال الرئيس اإ

ذا اكن دل. لتجنب أأن يكون غري قانوين مع الإبقاء عىل املسأأ ة مطروحة ى ادلول وعندما يني الوقت، يف املنتدى القادم، اإ
نهالأعضاء نق عادة فتح هذه املسأأ ة، وميكهنا تبين قاعدة س يادية جديدة من خالل امجلعية العامة، حىت  اط قوية، فاإ ميكهنا اإ

ويف اخلتام، اقرتح الرئيس اختاذ قرار . وأأكد الرئيس أأنه ليس دليه أأي مشلكة يف ذكل. خارج قواعد جلنة الرقابة ادلاخلية
ذا اكن سيس متر توزيع النسخة  عداد نسخة غري  قوصةاملنبشأأن ما اإ يقاف هذا والبدء يف اإ رادة ادلول . منقوصةأأو اإ وأأكد أأن اإ

 .مشلكة الأعضاء سوف يمت تنفيذها من دون
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ىل تعليق الرئيس بأأن معلية  .66 ه وفد أأملانيا الشكر للرئيس عىل ترصياته الإضافية، وأأشار اإ اكنت عىل  الانتقاصووجَّ
اذلي اكن يتحدث عنه  الانتقاصسأأل الوفد عن نوع و قوص وتعمميه هذا الأس بوع، وشك الانهتاء وأأنه سيمت توزيع التقرير املن

ذا اكن هو . الرئيس ليه الرئيس يف اس تعراضه يف  الانتقاصواإ ، فكام أأوحض الوفد يف بيانه 2016أأغسطس  5اذلي أأشار اإ
ذ م يمتكن أأحد من اس تنتاج أأي  الانتقاصالسابق، لن يكون مثل هذا  وذكر الوفد . ءيء من هذا التقريرمقبول دلى الوفد اإ

ىل أأن املدير . ، ولكن فقط مع كون الأسامء خمفية محلاية الشهودمنقوصةأأنه س يكون سعيدا بأأي نسخة  وأأشار الوفد ابهامتم اإ
وسأأل الوفد ملاذا جيب أأن يكون دلى ادلول الأعضاء . منقوصةالعام نفسه م يكن دليه أأي مشلكة مع الإفراج عن نسخة غري 

ذا م يكن ابملوضوع مشلكةمشلك ذا  منقوصةوحرصا عىل الوضوح، حث الوفد عىل الإفراج عن نسخة غري . ة مع هذا اإ أأو اإ
 .، أأن تكون أأسامء الشهود املذكورين يف التقرير خمفيةمنقوصةيف حال كوهنا 

سامء الشهود؛ من أأجل أأ  منقوصة؛ ونسخة منقوصةواختمت الرئيس ابلقول بأأن هناك ثالثة خيارات يه نسخة غري  .67
واكنت هذه يه الاحامتلت الثالثة وطلب الرئيس . تشمل املزيد من املعلومات عىل النحو املقرتح يف البداية منقوصةونسخة 

وأأكد للوفود عىل حياده . من أأولئك اذلين يرغبون يف التدخل يف هذا الوقت تقدمي مقرتحات فقط عن السيناريوهات املتوقعة
وذكر الرئيس أأن املدير العام م يطلب سوى عدم وضع هذه . لام هو احلال ابلنس بة للمدير العام كذكلالتام وعدم حتزيه، مث

ىل ادلول الأعضاء بطريقة مسؤو ة . املعلومات عىل ش بكة الإنرتنت رسال هذه املعلومات اإ ذا اكن مزمعا اإ وذكر الرئيس أأنه اإ
ن ادلول الأعضاء س تحصل عىل املعلومات بطريقة رس  ية وستتعامل مع املعلومات بكيفية تعاملهم مع املعلومات ورسية، فاإ

ن شهود العيان اكنوا موظفني. وكرر الرئيس أأنه ل مشلكة للموضوع مع هذا. الرسية ذا اكن . وقال الرئيس أأيضا اإ وأأضاف أأنه اإ
ن الرضر قد وقع لأن الشخص اذلي اكن ميكن أأن ينتقم هو املدير الع ام، واكن دليه التقرير هناك أأي خش ية من الانتقام، فاإ

وأأكد الرئيس أأنه يرتم متاما أأولئك اذلين اكن . منذ املسودة الأوىل، وذكل لأن مسودة الأوىل للتقرير قد أأرسلت هل مكوضوع
ذا اكنت هذه القضااي ميكهنا منع  دلهيم حساس ية جتاه مشالك الرسية، عىل الرمغ من أأنه م يشارك يف هذا عىل وجه التحديد اإ

 .يف هذا الشأأنالتقدم 

 .مع استبعاد الأسامء مهنا منقوصةوذكر وفد نيجرياي أأنه يفضل نسخة  .68

آخر  .69 وليك . دقائق 10وأأعرب وفد أأسرتاليا عن اهامتمه بوجود توضيح لأن مضمون القرار قد تغري برسعة كبرية يف أ
نه س يكون ممتنا لو أأن املستشار القانوين أأمكن ىل . ه التدخل والتوضيحيتس ىن هل اللحاق ابلركب، قال الوفد اإ وأأشار الوفد اإ

أأن وفد س نغافورة قد أأاثر نقطة تتعلق حبامية الأفراد املشاركني واملنظمة نفسها، وأأن هذا هو السبب يف حتديد معايري 
وأأدرك الوفد أأيضا أأن تقارير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية ومكتب خدمات الرقابة ادلاخلية . يف قرار الرئيس الانتقاص

صدار التقارير الانتقاصه هل مبادئه حول نفس ىل النظر . واإ ىل أأي مدى احتاجت الويبو مكنظمة اإ يف تكل وسأأل الوفد اإ
ىل أأنه سوف يكون همامت وأأشا. التوصيات الصادرة عن مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية فامي يتعلق ابلتقارير اخلاصة به ر اإ

وأأعرب الوفد عن قلقه بشأأن . ليت قد تضع ادلول الأعضاء نفسها فهيابوجود توضيح وبعرفة ما يتعلق بأأي من اخملاطر ا
ىل اختاذ هذا القرار، وطلب اختاذ خطوة حيال الآاثر القانونية وكذكل النظر فهيا  .الرسعة اليت هرعت هبا اللجنة اإ

ساسة املتعلقة من أأجل حامية املعلومات الرسية واحل  الانتقاصوذكر املستشار القانوين أأنه عادة ما تمت معليات  .70
طار منظومة الأمم املتحدة، . بأأطراف اثلثة، ومه أأولئك اذلين ل خيضعون للتحقيق الفعيل وأأضاف املستشار القانوين أأنه يف اإ

 .هناك توجهيات معينة وأأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة اليت ميكن تطبيقها يف هذا الصدد

خالية  منقوصةوبعد التوضيح من جانب املستشار القانوين، نسخة  وأأعرب وفد نيجرياي عن أأمهل يف أأن يكون هناك، .71
ىل أأنه مت انتخاب الرئيسني من قبل ادلول الأعضاء. من الأسامء . ورأأى الوفد بأأن الويبو منظمة تقودها ادلول الأعضاء وأأشار اإ

و ما ذكر الوفد يف وقت سابق، وذلكل من الرضوري أأن يكون لدلول الأعضاء القدرة الاكفية للحصول عىل التقارير، عىل اح
غالق هذا املوضوع ىل نتاجئهم قبل اإ لهيا . حبيث ميكن لدلول الأعضاء التوصل اإ ىل أأن النتاجئ اليت توصل اإ وأأخريا، أأشار الوفد اإ
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ن هذا واك. الرئيسان م تكن، يف رأأيه، تامتءي متاما مع النتاجئ والاس تنتاجات الواردة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية
ىل أأنه كأحد أأولئك اذلين قرأأوا . هو ما سبب قلقا للعديد من ادلول الأعضاء ول س امي تكل اليت تتشاطر الرأأي وأأشار الوفد اإ

نه يعرف ما قالته الاس تنتاجات املنقوصالتقرير  ليه الرئيسان اكن يتعارض يف . ، فاإ ورأأى الوفد أأن احلمك اذلي توصل اإ
حبيث ميكن لدلول الأعضاء معرفة وفهم .  التقرير الهنايئ ملكتب خدمات الرقابة ادلاخليةأأغراضه مع التوصيات الواردة يف

 .منقوصةالأس باب اليت جعلت الوفد يطالب بتداول نسخة 

ن هذا يعين حدوث تأأخري. وذكر الرئيس أأن الوفود اكنت حترز بعا التقدم .72 ىل . وأأضاف أأنه لسوء احلظ، فاإ وأأشار اإ
تغيريها وسيمت فقط حذف أأسامء الشهود أأو طمسها، وأأن هذه النسخة يه اليت ستتاح لدلول  ميكن الانتقاصأأن مهنجية 

وذكر أأيضا أأن ادلول الأعضاء سوف حتصل عىل التقرير غري املنقوص يف املكتب وعىل أأي وثيقة ترغب ادلول . الأعضاء
لهيا ولن يكون هناك أأي . قرار يرتم قواعد الويبووعىل هذا الأساس، ينبغي لدلول الأعضاء اختاذ أأي . الأعضاء يف الرجوع اإ

طار احرتام القواعد الويبو، ويف املنتدى . قيود وأأضاف أأنه ينبغي عىل ادلول الأعضاء اختاذ القرارات أأو التوصيات يف اإ
نه ل ميكن مناقش ته الآن. املناسب، ويف ظل القواعد الصحيحة الأعضاء  واقرتح الرئيس أأن تتحرك ادلول. وأأاي اكن القرار فاإ

عادة النظر يف القواعد، ول س امي ميثاق الرقابة . خطوة خبطوة وتس تعني ابلتقرير واملستندات املؤيدة واقرتح الرئيس أأيضا اإ
ذا اكن دلى الوفود . وهذا هو ما مت اقرتاحه. ادلاخلية وقواعد املشرتايت وقواعد حامية املبلغني عن اخملالفات نه اإ وقال الرئيس اإ

وقال الرئيس، يف هذا املعىن، تظل القضية مثارة دون أأن حدوث أأي نزاع . ى، ينبغي أأن ل ترتدد يف اقرتاهحاأأية أأفاكر أأخر 
 .من حيث س يادة القانون

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للرئيس عىل تعليقاته، واقرتح تعليق اجللسة حىت يتس ىن لدلول  .73
 .الأعضاء التشاور

َّق الرئيس ال  .74  .من جدول الأعامل 4بند وعل

ىل أأنه س يعطي اللكمة ملؤيدي الصيغة اللغوية اجلديدة لفقرة  4وأأعاد الرئيس افتتاح البند  .75 من جدول الأعامل، وأأشار اإ
ن التقرير اذلي أأعده مكتب خدمات . ومع ذكل، أأعرب الرئيس قبل ذكل عن رغبته يف توضيح بعا الأمور. القرار وقال اإ

جراء ضد املدير العام الرقابة ادلاخلية أأوىص دارة املوارد البرشية. ابلنظر يف اختاذ اإ داراي يف اإ جراء اإ وبعد . واكن هذا اإ
لهيا تكل التوصية وأأضاف أأن . اس تعراض التقرير، وبعد النظر يف مجيع الوقائع والعنارص، م جيد الرئيسان حقائق تستند اإ

وفتح الرئيسان فصال جديدا بناء . راء الإداري والتحقيق ذي الصةلاستبعاد الإج 32الرئيسني قررا بصفهتام متش يا مع املادة 
وأأوحض الرئيس أأن ما مت التطرق . وفتح الرئيسان فصال جديدا ملراجعة احلومكة. عىل خربهتم عندما اكان يديران هذه القضية

ليه، وخاصة جلنة الرقابة ادلاخلية، اكن موضوعا مثريا للقلق خالل العملية صوص، اكنت هناك تساؤلت وعىل وجه اخل. اإ
ذا اكنت . خصوصا كيف اكن رئيس امجلعية العامة يشارك يف التحقيق، وكيف اكن يمت تلكيفه ووفقا لأي قاعدة وفامي يتعلق با اإ

مث طرح الرئيس . امجلعية العامة أأو جلنة التنس يق قد ُأبلغت قبل بدء التحقيق، ذكر الرئيس أأنه بلك صدق، ل يعتقد ذكل
آن وبعد الانهتاء من التقرير، ما يه س ياسة الكشف عن املعلوماتسؤالا يق وذكر أأنه م تكن هناك واحدة يف . ول، ال

وخالفا لتقارير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية يف منظومة الأمم املتحدة، واليت اكن دلهيا س ياسة كشف حمددة، م . القواعد
ىل ذكليكن للجنة الرقابة ادلاخلية س ياسة كشف بشأأن التق ومن مث، مت اكتشاف . ارير اليت تتضمن املدير العام، وما اإ

وفامي يتعلق ابملشرتايت، عىل غرار جلنة الرقابة ادلاخلية بشلك . ثغرات يف القواعد والرشوع يف مشاورات لتحسني القواعد
جراء بعا التعديل عىل تط وكذكل أأاثر . ور معنيعام، مت اكتشاف عدد من الثغرات يف طريقة تصمميها وتطلب الأمر اإ

وأأضاف أأنه ل يوجد قاعدة حتدد همام املدير العام عىل الرمغ من . الرئيس مسأأ ة ادلور الرمسي للمدير العام بشأأن املشرتايت
ونتيجة ذلكل، قدم الرئيسان مزيدا من التوصيات والقرارات . أأن مجيع املسؤولني دلهيم همام حمددة جدا فامي يتعلق ابلرشاء

ىل ضافة اإ ورحب الرئيس بساهامت مجيع ادلول الأعضاء وأأفاكرمه فامي يتعلق ابس تعراض .  النظر املوضوعي يف التقريراإ
التعديل وحتديث ميثاق الرقابة ادلاخلية وقواعد حامية املبلغني عن اخملالفات وقواعد املشرتايت، با ل يقترص عىل أأي قاعدة 
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ىل أأفضل املعايري واملامرسات العامليةمن قواعد الويبو، وبذكل اكنت احلومكة منحاز  آخر من . ة حقا اإ وأأكد الرئيس أأنه س يكون أ
بقاء القضية مثارة. يعارض مثل هذه اخلطوة نه س يكون أأول مؤيد لإ ذا اكن ظلت القضية مثارة، فاإ نه اإ ن . وقال اإ وقال أأيضا اإ

جياد وس يةل لإاتحة التقرير يف تكل الثغرات يف القواعد عىل وجه التحديد اكنت يه السبب يف عدم متكن الرئيس ني من اإ
اتحة نسخة من التقرير، مثل . منقوصةالوقت املناسب، سواء يف نسخة اكمةل أأو نسخة  واكنت هناك عدة أأس ئةل مرتبطة ابإ

ذا م يكن التقرير  ىل ادلول الأعضاء، أأو كيف ميكهنام التشاور مع ادلول الأعضاء اإ اتحة هذا التقرير اإ كيف ميكن للرئيسني اإ
ذا م يس تطيعوا حىت الاعرتاض عليه عىل أأساس حتليالهتم  دلهيم، أأو كيف ميكن للرئيسني أأن يفرضا عىل الأعضاء قرارا اإ

ل أأن الرئيسني س يفعال. اخلاصة ىل أأن التقرير م تكن متوفرا حىت الآن اإ ما طلبته ادلول الأعضاء، ومن  نوأأشار الرئيس اإ
وحث . سخة من التقرير، وربا تكون هناك رؤية جديدة، وصورة جديدةاملنطقي، أأن ادلول الأعضاء س تحصل عىل ن 

ىل احلقائق الاكمنة، وأأثناء عدم احلمك، فقد يفكروا يف ما يفكر هو  الرئيس بشدة ادلول الأعضاء عىل جتاوز التقرير والنظر اإ
نه لن يكون هناك تناقا بني دعوة ادلول الأ . بشأأن التقرير عضاء لقراءة التقرير بشلك أأكرث وبناء عىل ذكل، قال الرئيس اإ

ذا اكن املقصود من  غالقها، اإ ن القضية مت اإ ، أأن تقرأأ ادلول الأعضاء التقرير، ويس متر "تبقى مفتوحة"اس تفاضة والقول اإ
وأأضاف الرئيس أأن هذا اكن واقع . وأأكد الرئيس أأن ادلول الأعضاء لها احلرية يف فعل ذكل. التفكري، وأأن يس نوا املنظمة

وبناء عىل . حيث أأن القضية ظلت مفتوحة لأهنا مطروحة عىل جدول أأعامل جلنة التنس يق املقبةل وامجلعية العامة املقبةلالأمر 
ىل املناقشة نه طاملا ُاحرتمت قواعد الويبو، فاإن ما اكن ممنوعا قانوان لن . ذكل، م ير الرئيس أأي نقطة حتتاج اإ وقال الرئيس اإ

مث أأعطى . ُمثارا وينبغي عىل ادلول الأعضاء أأن تسامه مجيعها يف احلومكة يف املس تقبليفتح، ولك ما تبقى جيب أأن يظل 
 .الرئيس اللكمة ملؤيدي طرح فكرة جديدة لتفسري تكل الفكرة

وذكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه اكن دليه قرار يريد أأن يعرضه غري ذي صةل بتحقيق مكتب خدمات الرقابة  .76
. ذا قرارا يدد عددا من بنود العمل املس تقبلية والاسترشافية واليت اعتربها الوفد بناءة اليت يتعني الأخذ هباواكن ه. ادلاخلية

 :مث أأعاد الوفد تالوة قراره املقرتح

ن جلنة التنس يق الثانية والس بعني ) طار 26الاس تثنائية ادلورة "اإ ذ حتيط علام ابملناقشات اليت دارت يف اإ (، اإ
 كتب خدمات الرقابة ادلاخلية":اس تعراض تقرير م 

اتحة الصيغة  (1)" ليه أأعاله دون تأأخري قبل  املنقوصةالمتست من الرئيس اإ  2016 سبمترب 26من التقرير املشار اإ
 أأي قبل انعقاد امجلعيات العامة، عىل أأن يكون املنتقص من التقرير أأسامء وهوايت الأفراد والكياانت القانونية.

أأن تشارك ادلول الأعضاء يف مراجعة ميثاق الويبو بشأأن الرقابة ادلاخلية قبل انعقاد وشددت عىل أأيمهية  (2)"
 امجلعيات املقبةل وحثت مجيع ادلول الأعضاء عىل النظر بدقة يف التعديالت املقرتحة عىل امجلعيات املقبةل.

ىل رضورة مواصةل مناقشة هذه املسأأ ة يف الاجامتع املقبل لهذه الهيئة (3)" اتحة الفرصة لدلول  أأشارت اإ بعد اإ
الأعضاء وعوامصهم لس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية، املنقوص وفقا لقواعد مكتب خدمات 

 ادلاخلية. الرقابة

 وأأوصت امجلعية العامة للويبو بأأن توّجه: (4)"

رباء، وكذكل ادلول اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بوضع معلية بشاركة الويبو وغريها من اخل "1.
عادة النظر فهيا  ىل اإ ذا اكنت مبادئ الرشاء العامة للويبو والواثئق ذات الصةل حتتاج اإ املعنية للنظر يف ما اإ

 لضامن الوضوح والشفافية يف معلية الرشاء اليت تمت يف الويبو.

ىل اس تعراض س ياسة الويبو بشأأن حامية املبلغني عن اخملالفات وتنفيذها، للتأأك "2. د من أأن الس ياسة اإ
تأأخذ يف احلس بان العرب املس تخلصة من التطورات الأخرية يف هذا اجملال وأأفضل املامرسات املعمول هبا يف 

 منظامت أأخرى.
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اتحة التقرير الاكمل دون انتقاص لدلول الأعضاء بناء عىل  "3. مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يس متر يف اإ
 طة املنافذ."الطلب، يف ظروف غرفة للقراءة مضبو 

ىل أأن اللجنة واهجت الوضع التايل .77 بيامن اكنت هناك  أأوىص عدد من الوفود ابعامتد قرارات الرئيسني: وأأشار الرئيس اإ
وطلب الرئيس من الأمانة رشح ما اكن عليه . مجموعة أأخرى من املؤيدين هلم وهجة نظر خمتلفة واكنت تقدمي توصية خمتلفة

عطاء اللكمة لدلول  .الأعضاء للرد الوضع قبل اإ

ىل أأنه من جانب املؤيدين، . وأأدركت الأمانة أأن الرئيس يريد معرفة عدد الوفود اليت أأخذت اللكمة .78 وأأشارت الأمانة اإ
. اكن هناك تسع دول يه الولايت املتحدة الأمريكية وابكس تان واجلزائر وبامن وأأملانيا ونيجرياي واملكس يك وهولندا واس تونيا

ىل أأن من جانب غري املؤيدو  وأأضافت الأمانة أأن أأحد الوفود، وهو وفد . وفدا قد أأخذوا اللكمة 24ين، أأشارت الأمانة اإ
آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية اليت اكنت يضم عرشة  طاجيكس تان، اذلي أأخذ اللكمة نيابة عن مجموعة بدلان أ

ىل أأن طاجيكس تان والاحتاد الرويس اكن قد حتداث بش. أأعضاء وفدا من  32لك منفصل أأيضا، أأدركت الأمانة أأن وابلنظر اإ
 .غري املؤيدين قد أأخذوا اللكمة

واكن دلى تسعة وفود اقرتاح . قد أأخذوا اللكمة ليوصوا ابعامتد قرار وتوصيات الرئيسني 32وأأكد الرئيس أأن الوفود  .79
 .خمتلف ودعامه الرئيس لقراءة اقرتاهحم

ايه للتشاور مع الزمالء ولعرض الصيغة وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن ت .80 قديره للوقت اذلي مت منحه اإ
 .وأأوحض الوفد أأنه يتاج ملزيد من الوقت، وطلب مخس دقائق أأخرى. اللغوية املقرتحة للقرار

وأأوحض الرئيس أأن هذا البند اكن عىل جدول أأعامل جلنة التنس يق املقبةل وامجلعية العامة املقبةل، ويف هذا الس ياق،  .81
آخر سوى  طلب ن الرئيس لن يكون دليه أأي خيار أ ل فاإ من وفد الولايت املتحدة الأمريكية جتهزي اقرتاحه للنظر فيه، واإ

 .تأأجيل هذا املوضوع حتديدا

 :للقرار املقرتح املنقوصة الصيغةوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن سعادته بأأن يقرأأ الآن  .82

ن جلنة التنس يق الثانية والس بعني طار 26الاس تثنائية ادلورة   )"اإ ذ حتيط علام ابملناقشات اليت دارت يف اإ (، اإ
 اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية":

ساءةأأحاطت علام بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية بشأأن "  (1)"  وخمالفات السلطة اس تعامل اإ
نتاجات وتوصيات رئييس امجلعية العامة وجلنة وأأحاطت علام ابس ت  "الويبو موظفي بأأحد املتعلقة املشرتايت

 .2016أأغسطس  5التنس يق بتارخي 

اتحة الصيغة  (2)" ليه أأعاله دون تأأخري  املنقوصةالمتست من الرئيس اإ من التقرير املشار اإ
أأي قبل انعقاد امجلعيات العامة، عىل أأن يكون املنتقص من التقرير أأسامء وهوايت  2016 سبمترب 26 قبل

 والكياانت القانونية.الأفراد 

وشددت عىل أأيمهية أأن تشارك ادلول الأعضاء يف مراجعة ميثاق الويبو بشأأن الرقابة ادلاخلية قبل  (3)"
انعقاد امجلعيات املقبةل وحثت مجيع ادلول الأعضاء عىل النظر بدقة يف التعديالت املقرتحة عىل 

 املقبةل. امجلعيات

ىل أأن رضورة مواصةل املن (4)" دراهجا يف جدول أأشارت اإ اقشات بشأأن هذا املسأأ ة مت أأخذها يف الاعتبار واإ
حبيث تتاح الفرصة لدلول الأعضاء وعوامصها  2016وامجلعية العامة  2016أأعامل جلنة التنس يق أأكتوبر 

 لس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية.
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اتح (5)" ة التقرير الاكمل دون انتقاص لدلول والمتست من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يس متر يف اإ
 2016الأعضاء بناء عىل الطلب، يف ظروف غرفة للقراءة مضبوطة املنافذ، حىت هناية اجامتعات مجعيات 

 لدلول الأعضاء يف الويبو، عىل الأقل.

 وأأوصت امجلعية العامة للويبو بأأن توّجه: (6)"

بشاركة الويبو وغريها من اخلرباء، وكذكل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة بوضع معلية  .1"
عادة  ىل اإ ذا اكنت مبادئ الرشاء العامة للويبو والواثئق ذات الصةل حتتاج اإ ادلول املعنية للنظر يف ما اإ

 النظر فهيا لضامن الوضوح والشفافية يف معلية الرشاء اليت تمت يف الويبو.

ىل اس تعراض س ياسة الويبو بشأأن حامية املبلغني  .2" عن اخملالفات وتنفيذها، للتأأكد من أأن اإ
الس ياسة تأأخذ يف احلس بان العرب املس تخلصة من التطورات الأخرية يف هذا اجملال وأأفضل املامرسات 

 املعمول هبا يف منظامت أأخرى."

وشكر الرئيس وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل اقرتاحه، وطلب من مؤيدي وهجات النظر الأخرى الإدلء  .83
ذا اكنت هناك أأي دعوات من أأجل أأن يمت . يقاهتمبتعل  ذا ميكن الإجامع عىل هذه الصيغة اللغوية، وما اإ وسأأل الرئيس عام اإ

ذا اكن من املمكن أأن يس متر الاجامتع كاملها، وعام اإ ىل توافق يف . تعديلها وحتسيهنا واإ ذا م ميكن الوصول اإ وذكر الرئيس أأنه اإ
ىل الأبد حيث اكنت هناك العديد الآراء بشأأن هذه اللغة، عىل النحو  ن هذه القضية ل ميكن أأن تبقى اإ اذلي متت قراءته، فاإ

وذكر الرئيس أأنه يف هذه الأثناء، سوف يمت رفع ادلورة لتوضيح . من اخلطوات املتبقية واليت سوف يتواصل التفكري بشأأهنا
ما التوافق أأو الرفع. القواعد الأساس ية  .وكرر الرئيس اإ

ىل أأهنا ميكنه تأأييد هذا الاقرتاح، وحث الآخرين عىل أأن يذوا حذوهوأأشار وفد املم .84 ورأأى الوفد أأن . لكة املتحدة اإ
ىل رقابة يقودها الأعضاء، واكنت من مضن بعا القضااي  الاقرتاح يعكس احلاجة لعملية صنع قرار يقودها الأعضاء واإ

لهيا عدد كبري من ا جراءات أأشار اإ طارا لثالثة اإ  .لوفود بأأهنا هممة يف صباح ذكل اليوماملطروحة، وقدم اإ

ىل أأن هذه التطورات قد حدثت . وأأعرب وفد سويرسا عن شكره لدلول الأعضاء اليت قدمت هذا الاقرتاح .85 وأأشار اإ
ىل توضيح عدد من . برسعة جدا وأأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية عرض اقرتاحات شفاهية وأأضاف أأنه س يكون حباجة اإ

ىل مواصةل . د جيري بعا التعديالتالنقاط وأأن الوفد ق ىل الصيغة اللغوية يف الاقرتاح املتعلق ابحلاجة اإ وأأشار ابلتحديد اإ
ىل أأن العديد من ادلول الأعضاء قد ذكر هذه احلاجة، ولكن ليس لك ادلول . املناقشات بشأأن هذا الأمر، وأأشار الوفد اإ

عادة كتابة . د ل ترغب يف اس مترار املناقشاتوذلكل، المتس الوفد أأن يمت ذكر حقيقة أأن العديد من الوفو  ورغب الوفد يف اإ
وبناء عىل ذكل، . وبعد ذكل، اكن دلى الوفد نقطتان عن س ياسة الرشاء واملبادئ اليت ينبغي ذكرها يف النص. هبذا الشلك

ماكنية تقدمي   .اقرتاحأأعرب الوفد عن اهامتمه بناقشة هذا الأمر مع ادلول املعنية ومؤيدي النص، بغية اإ

ذا اكن يطلب الاقرتاح يف شلك خطي .86  .وسأأل الرئيس وفد سويرسا عام اإ

وفامي يتعلق ابلفقرة الواردة يف الاقرتاح واملتعلقة بس ياسة حامية املبلغني . وأأكد وفد سويرسا أأن هذا اكن هو واقع احلال .87
ذا اكن، وفقا ملعلومات الوفد، اليت مت جراء جيري 2012اعامتدها يف عام  عن اخملالفات، سأأل الوفد الأمانة عام اإ ، هناك اإ

عداده بشأأن مراجعة س ياسة الأخالق لكها يف الويبو ذا اكن هذا هو احلال، اقرتح الوفد أأنه ربا . والمتس الوفد تأأكيدا ذلكل. اإ واإ
 .اكن ميكنه تقدمي صيغة مقرتحة حبيث ميكن أأخذها بعني الاعتبار يف فقرة القرار

ىل أأن مجيع .88 وأأعطى الرئيس اللكمة . التعليقات واملالحظات ميكن تقدميها عندما تكون الوثيقة متاحة وأأشار الرئيس اإ
 .للوفود الأخرى اليت ترغب يف التعليق عىل الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية
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ىل قضية هممة .89 ىل أأن ودون اخلوض يف احلساابت الرايضية، . ورأأى وفد الهند أأن النقاش جيب أأن يعود اإ أأشار الوفد اإ
دو ة من ادلول الأعضاء طلبت، يف بياانهتا، ويف صيغ خمتلفة، التوصية الأوىل لرئييس جلنة  32الأمانة ذكرت أأن احو 

آخر  -التنس يق وامجلعية العامة، ويه أأن يمت  جراء أ غالق لك التحقيقات بشأأن مزامع سوء الترصف من قبل  -دون أأي اإ اإ
وأأكد الوفد أأن الأمر م يكن يتعلق . وهذا م ينعكس يف القرار. امحلا النووي واملشرتايت املدير العام يف لكتا حاليت

ابحلساابت الرايضية وحىت لو اكن هناك دو ة عضو واحدة قدمت بياانت مؤيدة للرئيسني، ينبغي أأن تنعكس خماوف ذكل 
ذا اكن يقرتح وشكر الوفد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل طرح ه. العضو يف القرار ذا الاقرتاح ولكن سأأل الرئيس عام اإ

عداده هو  .هذا النص ابعتباره من اإ

 .وسأأل الرئيس وفد الهند عام اكن يقرتحه .90

فهيم الهند، وأأن هناك هناية لهذا  نوأأوحض وفد الهند أأنه اكن يريد أأن يعكس النص خماوف العديد من الأعضاء، ب .91
غالق تكل. الإجراء ورصح الوفد بأأنه . يقوم بطرهحا الرئيس ة القضية بصورة منطقية ويه أأول توصيورصح الوفد بأأنه جيب اإ

وأأوحض الوفد أأن التباطؤ أأكرث من ذكل يف هذا . يثق يف حمكة رئيس امجلعية العامة، وأأكد عىل أأنه جيب غلق هذا املوضوع
حلاق رضر ل يربأأ بصداقية الويبو، وهو أأمر ل يقبهل ال ىل اإ  . وفداملوضوع سوف يؤدي اإ

ليه يف النسخة . وطالب وفد س نغافورة بتوزيع الاقرتاح بشلك مكتوب .92 وأأضاف الوفد أأنه من خالل ما اس متتع اإ
ىل ذكل، م يس تطع الوفد أأن يقول ما . املقروءة، بدا الاقرتاح وكأنه نسخة حمس نة من النسخة اليت مت توزيعها وبعد الإشارة اإ

ذا اكن هناك توافق يف الرأأي أأم ل ذا أألقى نظرة عىل الوثيقة وأأكد. اإ  . الوفد عىل أأنه س يكون ممتنا  اإ

ورحب وفد مجهورية تزنانيا املتحدة ابلقرتاح اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلنيابة عن مجموعة ادلول  .93
ىل وابلرمغ من ذكل، أأحاط الوفد علام بأأنه، من خالل الاقرتاحات، اكنت هناك فئتان من القضا. الأعضاء اي اليت حتتاج اإ

ىل أأن تس تخدم كخطوة اتلية بعد الانهتاء بصورة اكمةل من هذا الأمر. التعامل معها . الأوىل، اكنت تكل القضااي اليت حتتاج اإ
غالق هذه املسأأ ة بصورة تمتزي ابلإنصاف والشفافية واكن . أأما الفئة الثانية، فاكنت متثل القضااي اليت ستتلو ذكل من أأجل اإ

حداهام عىل الأخرىجيب الفص ل فقد اكن هناك خطر أأن تطغى اإ ىل املبادئ اليت . ل بني تكل العمليتني، واإ كام أأشار الوفد اإ
وأأحاط الوفد علام . وضعهتا ادلول الأعضاء لإدارة تكل املؤسسة، حمذرا من القيام بسابقة تيسء ملس تقبل منظومة الأمم املتحدة

ىل التقرير الهنايئ لرئييس جلنة  أأيضا بأأن الاقرتاحات م تعكس الإجراءات ىل أأن يمت اتباعها، مشريا اإ احلالية اليت حتتاج اإ
ىل خلق معلية ل هناية لها وأأنه م يكن . التنس يق وامجلعية العامة نه يشعر ابلقلق لأن هذا الأمر سوف يؤدي اإ وقال الوفد اإ

نه جيب . الأمور املوضوعية يريد ذكل أأن يدث لأنه س يؤخر الإجراءات الطبيعية وس يؤخر التعامل مع وبذكل، قال الوفد اإ
 . وطالب الوفد براجعة املسأأ ة يف هذا الصدد. أأن يكون هناك موعد هنايئ لإغالق هذا الأمر

البيان اذلي أألقاه يف السابق  وذكَّر وفد طاجيكس تان ادلول الأعضاء بأأن موقفه ظل كام هو وطالب بأأخذ .94
 . احلس بان يف

ورأأى الوفد أأنه ابلنس بة لإجراءات املشرتايت . ره لوفد الولايت املتحدة عىل اقرتاحهوعرب وفد الصني عن شك .95
وبناء عىل ذكل، أأكد الوفد عىل أأن . والقدرة التشغيلية الأولية، ستساعد املناقشات عىل حتسني الإدارة ادلاخلية للمنظمة

وفامي يتعلق . اختاذه وفقا لالإجراءات احلالية للويبواذلي مت  ئيسنيهذه املناقشات ل جيب أأن يكون لها أأثرا عىل قرار الر 
وبذكل، . بقواعد الويبو احلالية، اكن يق لرئيس امجلعية العامة ورئيس جلنة التنس يق اختاذ القرار الهنايئ فامي يتعلق ابلتقرير

هناء تكل العملية بأأرسع ما ميكن  . اقرتح الوفد اإ

زاء القيام ابإ  .96  .يف الوقت املناسب ئيسانعادة صياغة أأو تغيري القرارات اليت اختذها الر وأأكد وفد كولومبيا عىل قلقه اإ
ورحب الوفد ابلتوصيات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية ووفود أأخرى، واليت اكنت تسترشف املس تقبل وتسعى 
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اده بأأنه من املهم للغاية أأن يلزتم أأي وابلرمغ من ذكل، عرب الوفد عن اعتق. لتحسني العمليات املتضمنة يف نفس تقرير الرئيس
وبذكل، أأشار . 2016أأغسطس  5قرار بصورة ملموسة بقرار الرئيس وابلقرارات املتضمنة يف التقرير اذلي مت توزيعه يف 

ىل أأن موقفه اذلي مت التعبري عنه يف السابق م يتغري  . الوفد اإ

ىل أأنه طاملا أأن نص الاقرتاح متوافر حالي .97 ا س تكون هناك اسرتاحة قصرية لس تعراضه ومعرفة كيفية وأأشار الرئيس اإ
 . التحرك قدما

نه تفهم أأن مجموعة مؤيدي الاقرتاح قد قامت بأأخذ املدخالت اليت قدهما وفد  .98 واس تأأنف الرئيس الاجامتع وقال اإ
حداهام تبين توصيات وقرار . سويرسا بعني الاعتبار ، واقرتحت ئيسنيالر وأأوحض الرئيس أأنه اكنت هناك مجموعتان، اقرتحت اإ

ورصح الرئيس بأأنه ل يوجد توافق يف الرأأي، وهو ما يعين أأنه ل ميكن وضع . الثانية اس مترار املناقشات حول هذا املوضوع
وقال الرئيس أأن احلل يمكن يف أأن تأأخذ الفقرة الأوىل تقرير مكتب . فقرة قرار وهو الأمر اذلي فرس وجود الاختالفات

لية، واس تنتاجات وتوصيات رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق ومداخالت اكفة الوفود يف احلس بان خدمات الرقابة ادلاخ 
ىل استبعاد الفقرة الرابعة كذكل سيمت تعديل اكفة الفقرات الأخرى املقرتحة . مث التوقف عند هذا احلد وسوف يؤدي ذكل اإ

 . وفقا لقرتاح وفد سويرسا

ىل أأنه اكن يعمل ابجهتاد يف حماو ة لإجراء مناقشات مع وأأشار وفد الولايت املتحدة الأ  .99 مريكية، كام رأأت الوفود، اإ
وطالب الوفد بقراءة نسخة مقرتحة أأخرى تضمنت ما اكن . الزمالء وتضمني عدد كبري من اخملاوف يف صياغة القرار املقرتح

نه ميكنه تقبل اق. الوفد يمتىن أأن يكون رأأاي يمتتع ابلتوافق وفامي يتعلق . رتاحات الرئيس فامي يتعلق ابلفقرة الأوىلوقال الوفد اإ
اتحة الصيغة "ابلفقرة الثانية، رصح الوفد بأأهنا س تظل كام يه،  ليه أأعاله  املنقوصةالمتست من الرئيس اإ من التقرير املشار اإ

ير أأسامء وهوايت الأفراد أأي قبل انعقاد امجلعيات العامة، عىل أأن يكون املنتقص من التقر  2016 سبمترب 26دون تأأخري قبل 
ىل أأنه س يكون هناك تعديل طفيف، ". والكياانت القانونية شددت عىل أأيمهية أأن "وفامي يتعلق ابلفقرة الثالثة، أأشار الوفد اإ

تشارك ادلول الأعضاء يف مراجعة ميثاق الويبو بشأأن الرقابة ادلاخلية قبل انعقاد امجلعيات املقبةل وحثت مجيع ادلول الأعضاء 
أأحاط بأأن هذا "وفامي يتعلق ابلفقرة الرابعة، قرأأ الوفد ما ييل ". النظر بدقة يف التعديالت املقرتحة عىل امجلعيات املقبةل عىل

حبيث تتوافر الفرصة لدلول  2016وامجلعية العامة  2016الأمر قد تضمنه جدول الأعامل اخلاص بلجنة تنس يق أأكتوبر 
ىل أأهنا م تتغري ". خدمات الرقابة ادلاخلية الأعضاء وعوامصها ملراجعة تقرير مكتب وفامي يتعلق ابلفقرة اخلامسة، أأشار الوفد اإ

اتحة التقرير الاكمل دون انتقاص لدلول الأعضاء بناء عىل "واكنت  المتست من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يس متر يف اإ
، 2016لس نة  ول الأعضاء يف الويبوادل ت مجعيات الطلب، يف ظروف غرفة للقراءة مضبوطة املنافذ، حىت هناية اجامتعا

ىل أأنه متت مراجعة القسم الأول حبيث أأصبح ". عىل الأقل أأوصت امجلعية العامة "وفامي يتعلق ابلفقرة السادسة، أأشار الوفد اإ
ىل النظر يف رضورة مراجعة مبادئ الويبو العامة للويبو بأأن توّجه بشأأن املشرتايت  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ

آخذة يف احلس بان الاس تعراض اجلاري حاليا عىل يد املدير العام، كام أأوىص به رئيسا امجلعية العامة  والوثيقة املتعلقة هبا، أ
ىل /وجلنة التنس يق، لضامن الوضوح والشفافية يف الإجراءات املتعلقة ابملشرتايت يف الويبو، لرُتفع النتاجئ و أأو التوصيات اإ

ىل الفقرة الأخرية الواردة حتت توصيات للجمعية ". انمج واملزيانية فتنظر فهيا ادلول الأعضاءجلنة الرب وأأشار الوفد عندئذ اإ
ىل اس تعراض س ياسة الويبو بشأأن حامية املبلغني عن اخملالفات وتنفيذها، للتأأكد من "العامة واليت س تكون كام ييل  التوجيه اإ

س تخلصة من التطورات الأخرية يف هذا اجملال وأأفضل املامرسات املعمول هبا يف أأن الس ياسة تأأخذ يف احلس بان العرب امل 
 ."منظامت أأخرى

ىل أأنه فامي يتعلق ابلفقرة الثانية، اكنت هناك قضااي  .100 وعرب الرئيس عن شكره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأشار اإ
ىل حل، ومن املؤمل أأن يمت ذكل رسيعا. وفامي يتعلق ابلف قرة الثالثة، م يالحظ الرئيس أأي ءيء غري متسق. وقام حتتاج اإ

سهام ادلول الأعضاء يف مراجعة ميثاق املراقبة ادلاخلية للويبو وحث مجيع ادلول  بقراءة الفقرة اكلتايل "أأكد عىل أأيمهية اإ
، ويكفي التأأكيد عىل الأعضاء عىل دمع تبين التعديل املقرتح"، ورصح بأأن الاقرتاح ل ميكنه أأن يث عىل ءيء م يوجد بعد



WO/CC/72/4 
25 
 

أأيمهية الإسهام يف ميثاق املراقبة ادلاخلية للويبو. وفامي يتعلق ابلفقرة الرابعة، اقرتح الرئيس أأن يمت تضميهنا يف الفقرة الأوىل، 
ضافة فقرة أأخرى تتعلق ابقرتاح تكل ادلول الأعضاء، واذلي نه سوف يقرتح اإ ذا مت الاحتفاظ ابلفقرة الرابعة، فاإ ن وأأوحض أأنه اإ

. ولتجنب وجود فقرة ل تاليق توافق يف الآراء الرئيسنيميثلون أأغلبية املتواجدين يف الغرفة، واليت تويص بتطبيق توصيات 
سقاط اكفة الآراء اخلاصة املتعلقة براجعة ونظر التقرير. وأأكد الرئيس  ىل أأنه يقرتح اإ وحدوث نقاش ل ينهتىي، أأشار الرئيس اإ

واملراجعة ومداخالت ادلول الأعضاء يف احلس بان. وهبذه الطريقة، سيمت احرتام اكفة وهجات عىل أأنه سيمت أأخذ التقرير، 
ىل توافق يف الآراء  قرار اكفة املدخالت دون التعليق علهيا. واقرتح الرئيس أأن أأفضل طريقة يه التوصل اإ النظر وسوف يمت اإ

آخرين. بشأأن الصياغة. وأأوحض الرئيس أأنه يف حا ة تبين الفقرة الرابعة، جي ب تضمني فقرة أأخرى تتعلق ابقرتاحات مؤيدين أ
وأأوىص الرئيس بأأن حتاول الوفود أأن تعمل عىل تاليق املداخالت. واكن سيمت تدوين التوصية يف السجالت ولن ختتفي ولن 

ن هناك اقرتاحني، يمت حذفها، ولن يمت جتاهلها لأهنا متثل جزءا من مداخالت الوفود واقرتاحاهتم. وخلص الرئيس الأمر قائال اإ 
أأوهلام يتعلق حبذف الفقرة الرابعة واستبدالها بعبارة" أأخذ مداخالت الوفود يف احلس بان" واثنيا، يف الفقرة الثالثة، قال الرئيس 

ذا اكن وفد الولايت املتحدة الأمريكية  أأن مطالبة الأعضاء بتأأييد ءيء غري موجود هو أأمر غري مالمئ. وتساءل الرئيس عام اإ
 تكل الاقرتاحات.  يقبل

 . ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأنه ميكنه أأن يقبل ابلقرتاح الأول .101

ىل  ،واس تأأنف الرئيس الاجامتع .102 يف أأعقاب اسرتاحة قصرية، وشكر اكفة الوفود عىل هجودمه املس مترة اليت تريم اإ
وذكر . الفقرات التوافقية اليت وافق علهيا امجليع حتقيق التوافق بشأأن وثيقة تكون مقبو ة للجميع، ورصح بأأنه لن خيوض يف

يتلوه عنوان التقرير مث يقول " أأحاط علام بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية حول"الرئيس بأأن الفقرة الأوىل قد أأصبحت 
ىل أأن ذكل قد وأأشار الرئ " أأحاط ابس تنتاجات وتوصيات رئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق وأأحاط علام باكفة الوفود" يس اإ

ورصح الرئيس بأأن الفقرة الثالثة قد . الاقرتاح قد تقبلوه يمتخا عنه استبعاد الفقرة الرابعة، وهو أأمر قال أأن مؤيد
سهام ادلول الأعضاء يف مراجعة ميثاق املراقبة ادلاخلية للويبو وحث مجيع ادلول الأعضاء عىل " أأصبحت  أأكد عىل أأيمهية اإ

رتح يف امجلعيات القادمة". وعرب الرئيس عن رأأي مفاده أأنه يف حني أأنه دعا ادلول الأعضاء للمشاركة دمع تبين التعديل املق
بقدر الإماكن، م يكن من املمكن حث ادلول الأعضاء عىل تأأييد ءيء م يكن ملموسا بعد وأأن ذكل اكن أأمرا مس تحيال 

الولايت املتحدة الأمريكية بتقدمي اقرتاحه الهنايئ ابلنيابة عن  ابلنس بة لغالبية ادلول الأعضاء. وعرب عن أأمهل يف أأن يقوم وفد
ىل جتنب احلاجة لتأأجيل الأمر.   اجملموعة، وهو ما س يؤدي اإ

نه يب أأن . وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن قبوهل حلذف الفقرة الرابعة اكن بصفته الوطنية .103 وقال الوفد اإ
ىل توافق يف الرأأييتقدم ابثنني من الاقرتاحات الهنا ن الفقرة الأوىل ميكن . ئية وعرب عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإ وقال الوفد اإ

وتسمل بأأن هذا الأمر مطروح عىل جدول أأعامل "واقرتح الوفد أأن تكون الفقرة الثانية اكلتايل  .أأن تبقى وفقا لقرتاح الرئيس
ليه أأعاله دون تأأخري  املنقوصةاتحة الصيغة ، والمتست من الرئيس اإ 2016جلنة التنس يق وامجلعية العامة  من التقرير املشار اإ

أأسامء وهوايت الأفراد  أأي قبل انعقاد امجلعيات العامة، عىل أأن يكون املنتقص من التقرير 2016 سبمترب 26قبل 
 ".القانونية والكياانت

ذا اكنت هناك طلبوت ةواقرتح الرئيس بأأن تقوم اللجنة بتناول لك فقرة عىل حد .104 اعرتاضات أأو اقرتاحات تتعلق  اإ
 . ابلفقرتني الأوىل والثانية

ىل أأنه يشعر ابحلرية بشأأن معىن الفقرة  .105 ذا اكنت تعىن أأن املسأأ ة لزلت املنقوصةوأأشار وفد س نغافورة اإ ، وتساءل عام اإ
ىل رأأيه. مفتوحة أأم أأهنا أأغلقت، وهو أأمر ظن الوفد أأنه ميثل سؤالا أأساس يا جيب طرحه املتعلق بأأن الصياغة  وأأشار الوفد اإ

 . املتضمنة يف مداخةل وفد الولايت املتحدة الأمريكية تويح بأأن املسأأ ة لزالت حية ومطروحة
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وعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذلي أألقاه وفد س نغافورة، مرصحا بأأن غالبية الأعضاء يف جلنة التنس يق، وفقا  .106
وأأراد الوفد أأن يؤكد . وهو ما جيب أأن ينعكس بوضوح يف فقرات القرار جيب تأأييدها، الرئيسنيلفهمه، يرون أأن قرارات 

وسأأل الوفد املستشار القانوين عن اخلطوة التالية للسري للأمام وكيف ميكن حل تكل الأزمة، يف . عىل هذه النقطة الهامة
ىل توافق يف الرأأي يف جلنة التنس يق  . حا ة عدم التوصل اإ

ىل  .107 جراءات الويبو مرصحا بأأنه يف حا ة طرح اقرتاح من أأجل تبنيه وم يمت التوصل وأأشار املستشار القانوين اإ قواعد واإ
جراء تصويت عىل الاقرتاح وفقا للقواعد نه ميكن اإ ىل توافق يف الرأأي، فاإ  . اإ

ىل أأنه يبدو .108 رأأي عن  للتعبريبداخةل م تقم  دالوفو  يف الرأأي حول الفقرة الأوىل، لأن اأأن هناك توافق وأأشار الرئيس اإ
خمالف. وفامي يتعلق ابلفقرة الثانية، بدا أأن الصياغة مناس بة لوفدي الهند وس نغافورة. وسأأل الرئيس وفد الولايت املتحدة 

ىل أأن الهدف اكن الإرساع يف الانهتاء  ىل موقفه املبديئ اذلي تضمن أأفاكره، مشريا اإ ذا اكن يس تطيع العودة اإ الأمريكية عام اإ
عداده. وعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن تكل التوصية زائدة عن احلاجة لأهنا مت تنفيذها ابلفعل، ابلرمغ  من التقرير اذلي اكن يمت اإ

ىل أأهنا توصية جيدة. و  ذا اكن وفد الولايت املتحدة من الرئيس  طلبمن أأنه قد أأشار اإ يقبل حذف العبارة، لأهنا قد اإ
 تتسبب يف حدوث أأزمة. 

ضافهتا اكنت عبارة عن بيان حقائق وم يفهم وعرب وفد الولايت املتحدة الأمري  .109 كية عن رأأي مفاده أأن العبارة اليت متت اإ
ىل أأن ذكل اكن عىل جدول أأعامل ادلورة التالية للجنة التنس يق  كيف ميكن حدوث رضر من جراء الترصحي حبقيقة مشريا اإ

 . وامجلعية العامة

ىل أأن املنقوصةيف الرأأي بشأأن الفقرة الأوىل وأأراد وفد س نغافورة تناول تعليق الرئيس بأأن هناك توافق  .110 ، مشريا اإ
واقرتح الوفد بأأن يمت استبدال لكمة . بقرارات وتوصيات قدمارئييس امجلعية العامة وجلنة التنس يق م يقدما اس تنتاجات، لكهنام 

 ". القرارات"بلكمة " الاس تنتاجات"

 . وسأأل الرئيس وفد س نغافورة عن كيفية صياغة امجلةل .111

أأحاط علام ابس تنتاجات وتوصيات رئييس امجلعية " عبارة أأوىص به الرئيس، سوى ماوفد س نغافورة عىل لك  ووافق .112
، واليت ظن أأهنا س تكون لكمة "قرارات"واستبدالها بلكمة " توصيات"واقرتح الوفد حذف لكمة ". العامة وجلنة التنس يق

 . دقة أأكرث

ىل الفقرة الثانية وذكَّر ابلتف  .113 . سري اذلي قدمه وفد س نغافورة بأأن النص تضمن أأن املسأأ ة لزالت حيةوانتقل الرئيس اإ
ومتت مناقشة املوضوع يف جلنة التنس يق لأن مؤيديه طالبوا بطرح املوضوع أأمام جلنة التنس يق وستمت مناقش ته بنفس الطريقة 

قد فضلت عدم وجود بند عىل جدول ورصح الرئيس بأأن مجموعة أأعضاء أأخرى . أأثناء امجلعية العامة وجلنة التنس يق القادمتني
 مسأأ ةأأعامل جلنة التنس يق، وأأن ذكل اكن سبب املعارضة، ابلرمغ من أأنه ل ميكن معارضة ممارسة أأي عضو حلقه يف اقرتاح 

ورأأى أأن بعا الأعضاء اكنت دلهيم حساس ية مفرطة لأن الصياغة اجلديدة ميكن أأن تتسبب . من قبل أأي هيئة للنظر فهيا
ذا اكن يقبل حبذف وسأأل الرئيس وفد الولايت املتحدة الأمريكية عام اإ . سبب وجود افرتاضات مضنيةيف خالفات ب 

 . الفقرة هذه

ىل أأن وفد نيجرياي اكن يرغب يف  .114   التدخلوأأشار وفد الولايت املتحدة اإ

ذا م تؤكد وعرب وفد نيجرياي عن دمعه ملداخةل وفد الولايت املتحدة الأمريكية ووافق عىل أأهنا معلومات  .115 واقعية، واإ
ن بند جدول الأعامل اكن عىل جدول أأعامل دورة جلنة التنس يق وامجلعية العامة التالية ومن وهجة . الأمانة خالف ذكل، فاإ

ضافة الفقرة الثانية يعترب بثابة ترصحي حبقائق وم ير الوفد أأن ذكل يمل يف طياته أأن املوضوع اكن ليزال حيا،  ن اإ نظره، فاإ



WO/CC/72/4 
27 
 

نه م يكن هناك سبب لوضعه عىل جدول أأعامل مشريا اإ  ل فاإ ىل عبارة الرئيس، لكن الأمر اكن عبارة عن مناقشة مس مترة، واإ
ىل أأنه س  . جلنة التنس يق وامجلعية العامة يكون من املفيد نظر الفقرة وطالب الوفد بتوضيح الفقرة الأوىل، مشريا اإ

 . مكتوبة بصورة

ن اقرتاحه اكن ببساطة  .116 يمتثل يف حذف الفقرة الرابعة، لأن الاحتفاظ ابلفقرة الرابعة س يعىن أأن نقاط وقال الرئيس اإ

ضافة املواقف املتعارضة ل . القرار س توحض التعارض يف النقاش ن اإ لن يساعد  9 البدلانو  29لبدلان ومن وهجة نظر الرئيس، فاإ
ح بأأن اكفة مداخالت وتوصيات الوفود سيمت وذكَّر بأأن الفقرة الرابعة اكنت ترص . واقرتح حذف الفقرة. عىل تقدم الاجامتع

ذا اكن راضيا عن ذكل. أأخذها يف احلس بان ويه اكنت مسجةل عىل أأي حال  .وسأأل الرئيس وفد نيجرياي عام اإ

ىل أأنه طاملا أأن هذا الأمر مطروح عىل جدول أأعامل  .117 وقال وفد نيجرياي أأنه ل ميانع حذف الفقرة الرابعة، لكنه أأشار اإ
ىل الفقرة الثانية، فاإن ذكل لن ميثل مشلكة لأنه عبارة عن وقائعادلورتني القادم  نه ل يرى . تني، كام أأضيف اإ وقال الوفد اإ

ىل معل قامئة بعدد ال  ذا مت اتباع هذا . قالوا كذا بدلاقالت كذا واثنني وثالثني  بدلانوأأن تسعة  بدلانحاجة اإ نه اإ وقال الوفد اإ
وليست هناك . ود عربت عن هذا وذاك، وبعضها الآخر عرب عن هذا وذاكالأسلوب، فس تقول بعا اللجان أأن بعا الوف

ىل أأن هذا البند من جدول . بدلانحاجة لعمل قامئة بعدد ال  ذا أأشار اإ ورصح الوفد بأأنه يرغب يف حذف الفقرة الرابعة، اإ
 . الأعامل مطروح للمزيد من النقاش

. وعىل أأهنا مس تقةل متاما ةوأأن يمت تناول لك نقطة عىل حد وقال الرئيس أأن املفاوضات ل ميكن أأن تسري هبذه الطريقة .118
ىل التحرك معا ابلنس بة للك فقرة. وم يكن الأمر عبارة عن أأخذ وعطاء  وعليه. وأأكد الرئيس عىل أأن الوفود اكنت يف حاجة اإ

ذا شعرت الوفود بأأهنا توافق عىل الفقرة الأوىل، سيمت التفاق عىل ذكل، وستس متر املناقشات هب ذه الطريقة حىت يمت فاإ
ىل توافق يف الرأأي ذا م ميكن التوصل لتوافق يف الرأأي ميكن لدلول أأن تقوم . التوصل اإ وعرب الرئيس عن رأأي مفاده أأنه اإ

 . فلن ينجح" الفقرة الأوىل وسأأعطيك الفقرة السابعة ينأأعط"لكن منطق و . ابلتصويت أأو ميكن تأأجيل الاجامتع

.  ورصح بأأنه اكن ينظر للأمور يف مجملها، وأأن الوفد قد وافق ابلفعل عىل الفقرة الأوىلوأأيد وفد ابكس تان وفد نيجرياي .119
ىل حدوث  ىل موقف يعمتد عىل احلقائق وم ير كيف ميكن أأن تُفرس بأأهنا قد تؤدي اإ ورأأى الوفد أأهنا مرنة وأأهنا تشري اإ

ل ورأأى الوفد أأن احلقيقة يه أأن بند جدول الأعامل مطروح يف ادلو . خالفات رات التالية للجنة التنس يق وامجلعية العامة، اإ
عادة التفكري ذا مت التوضيح أأنه ليس كذكل، ويف هذه احلا ة س يقوم الوفد ابإ نه اكن مران للغاية وقدم اقرتاحات . اإ وقال الوفد اإ

ذا اكنت هناك نصوص أأخرى، اكن ميكن للوفد العمل مع الوفود الأخرى ملعرفة ما ميكن التفاق. نصية بشأأنه، بدل من  واإ
ىل أأن هناك هذا العدد من ادلول اليت تؤيد هذا، وهذا العدد من ال  وقال الوفد . اذلي يؤيد ذاك بدلانالإشارة مرارا وتكرارا اإ

ىل أأنه احتاج لقرتاحات نصية واليت يعترب أأهنا س تكون بناءة بصورة أأكرب نه م يمت السعي لإجراء تصويت حىت الآن وأأشار اإ  . اإ

ىل توافق يف الرأأي واكنت نصيحته يه التخيل عن أأي ءيء من شأأنه أأن يعيق وقال الر  .120 نه يؤيد التوصل اإ ئيس اإ
ىل توافق يف الرأأي، وهو أأمر يف مصلحة امجليع ىل نيته املتعلقة بطالبة وفد س نغافورة ووفد الهند بعرفة . التوصل اإ وأأشار اإ

ذا اكان مس تعدين ل  ن هذا الأمر قد . لتحرك للأمام يف هذا الأمررأأهيم يف الفقرة الثانية، ملعرفة ما اإ ومن وهجة نظر الرئيس، فاإ
ذا اكنت املسأأ ة أأساس ية ابلنس بة هلم وأأكد عىل أأنه ل هيم . يس تغرق وقتا طويال للغاية وطالب الرئيس الوفود ابلتفكري فامي اإ

حصاء عدد التنازلت ول يوجد هناك حرب قامئة بيهن. من يقوم ابلتنازلت ورصح الرئيس أأنه يمت السعي للتوصل . مفال يمت اإ
ىل توافق جيد يف الآراء وأأكد عىل أأنه ل يتحزي لأي طرف لكنه يتحزي لتحقيق التوافق يف الآراء ورصح بأأن دوره يمتثل يف . اإ

ذا اكن اذلين . ضامن احرتام القواعد لأنه من حق لك عضو التحدث عارضوا الأمر يرغبون يف وتساءل الرئيس عام اإ
 . ابلصياغة تفاظالاح 

نه س يكون مس تعدا للموافقة، عىل مضا،  .121 وقال وفد س نغافورة بأأنه من خالل روح السعي لبناء توافق يف الآراء فاإ
اتحة الصيغة " عىل صياغة الفقرة الثانية، بناء عىل الورقة الثانية اليت مت توزيعها واليت جاء فهيا   املنقوصةالمتست من الرئيس اإ
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ليه أأعاله دون تأأخري قبل من التقرير املشار  ن سبب قوهل أأنه اإ وقال الوفد ". أأي قبل انعقاد امجلعيات العامة اخل سبمترب 26اإ
وافق عىل مضا من خالل روح السعي لتحقيق التوافق يف الرأأي هو أأن الأمر قد ذكر ابلفعل يف توصيات الرئيس وذلكل 

ضايف لكن اكن هناك ابلفعل عنرصو . فهو ليس رضوراي ورأأى الوفد أأن . يف طلب الإرساع فيه وطلب موعد حمدديمتثل  اإ
ضافته ابلرمغ من أأن الوفد م ير يف الواقع أأنه رضوري . ذكل اكن أأمرا جديدا ومن املعقول ابلنس بة للجنة التنس يق أأن تقرر اإ

ن موقفه ابلنس بة للجزء الثاين من العبارة  ايت الأفراد والكياانت عىل أأن يكون املنتقص من التقرير أأسامء وهو"وقال الوفد اإ
وقد أأيد الوفد بصورة اكمةل قرارات وتوصيات الرئيسني وميكن أأن يوافق عىل ذكل، من خالل روح . اكن واحضا" القانونية

وتؤدي طريقة . وقال الوفد أأن احلقائق يه حقائق. حتقيق التوافق، لكن املراجعة املقروءة اليت جرت اكنت متثل الكثري
ىل تغيري املفاهمي والنتاجئاس تخدام احلقائق وع ن احلقيقة يه أأن الأمر ميثل بند من جدول الأعامل طالب . رضها اإ وقال الوفد اإ

ىل جانب العديد من الوفود الأخرى و . به بعا املؤيدين هل لكن اكن جيب فهم نية املؤيدين يف هذا اليوم اكن الوفد يأأمل، اإ
لقواعد احلالية اليت قام الرئيسان بوجهبا ابختاذ القرارات وأأعدا التقارير، وطرحا املتواجدة يف الغرفة، يف أأن يتفقوا عىل احرتام ا

ىل حتريف . بعا التوصيات، وهذا ما اكن يأأمل يف سامعه يف هذا اليوم ذا اكن عرض بعا احلقائق يؤدي اإ نه اإ وقال الوفد اإ
ن ذكل ل يدث من خالل روح بناء توافق يف الآراء، ول ميكن قبول الفقرة  ءيء، لإعطاء انطباع بوجود بعا التحزي، فاإ

وميكن للوفد، عىل مضا، أأن ينضم للتوافق يف الآراء ابلنس بة للورقة الثانية، . اليت مت عرضها بصورة مقروءة املنقوصةالثانية 
 . وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون ذكل واحضا. وصياغة الفقرة الثانية

 . وأأقر الرئيس أأن ذكل اكن واحضا .122

لأحدمه يقول بأأن احلقائق عنيدة، واحلقيقة يف اجامتع هذا اليوم أأن غالبية  امأأثور وفد الهند أأن هناك قول وذكر .123
واكن هناك أأربعة قرارات يف الورقة واكنت مكتوبة . الأعضاء احلضور يف جلنة التنس يق قد قاموا بتأأييد القرارات بصورة اكمةل

نه م يدر. بلغة واحضة للغاية ضافية هناك، ورصح بأأن الرئيس قد قام ابختاذ قرارات  وقال الوفد اإ ما سبب احلاجة لصياغة اإ
آخر، بشأأن بسوء سلوك املدير  ىل جانب رئيس امجلعية العامة، لغلق اكفة التحقيقات، دون اختاذ أأي أأجراء أ وطرح توصيات اإ

 . ابلإجامع وأأراد الوفد تبين هذا القرار. العام يف قضية امحلا النووي واملشرتايت وهمل جرا

نه مت اقرتاح استبدال هذه الفكرة . ورصح الوفد بأأن هناك قرار مقرتح لتبين القرار من قبل الرئيسني .124 وقال الرئيس اإ
ذا اكن ذكل مقبول  وتساءل. لأن القرار، وفقا للقواعد، هنايئ، ذلا فعىل جلنة التنس يق الإحاطة علام به فقط عام اإ

 . للوفود ابلنس بة

ذا اكن هناك تعارض كبري يف الغرفةوتساءل وفد أأملا .125 ىل أأن هناك . نيا، متحداث بصفته الوطنية، عام اإ وأأشار الوفد اإ
ذا اكنت ادلول الأعضاء يف  اواحد سؤالا آخر يتعلق با اإ يتعلق بقرارات الرئيس وزميهل، رئيس امجلعية العامة، وهناك سؤال أ

ماكنية مناقشة أأي قضية بندين منفصلني وأأن الرئيس وزميهل قد طالبا بتوفري ال أأن هذين  ورأأى الوفد. جلنة التنس يق دلهيا اإ
ذا اكن الرئيس قد أأرشف عىل نقاش . لدلول الأعضاء، لتوفري املعلومات لدلول الأعضاء منقوصةصيغة  وتساءل الوفد عام اإ

وقد اكن هذا البند بندا خمتلفا . ةللتقرير، واليت اقرتح الوفد أأنه ميثل حمل التفكري فامي يتعلق بتكل النقط املنقوصةحول الصيغة 
من الناحية النظرية عن قرار رئيس جلنة التنس يق ورئيس امجلعية العامة فامي يتعلق بتقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية 

 . وكيفية التعامل معه

ذا اكن ميكنه توضيح اقرتاحه.  .126  وسأأل الرئيس وفد أأملانيا عام اإ

ن القدرة عىل م  .127 آرائه يف جلنة يرتبط بقرار الرئيس. وقال وفد أأملانيا اإ  ناقشة أأمر أأو التعبري عن أ

نه طاملا أأن  .128 نه يوافق بصورة اكمةل عىل ذكل وم يعرتض أأحد عىل وضعه عىل جدول الأعامل. وقال اإ وقال الرئيس اإ
عىل أأمر مثل  حىت ابلنس بة للعمل املغلق. وميكن أأن يقوم الأعضاء بوضع عنوان يعلقوان حق الأعضاء أأن مفالأمر مفتوح، 
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ذا ئيسني"مراجعة معيبة من قبل الر  " وأأي ءيء مطلوب. وم يكن ذكل هو السؤال. لقد اكن السؤال املطروح يتعلق با اإ
ذا اكنت اللغة قد تضمنت حتداي قانونيا رمسيا لقرار الرئيس.  شارة خفية، كام أأشار وفد س نغافورة ووفد الهند، واإ اكنت هناك اإ

نه من امل  ضافة للمضمون، وخيلق نزاعا أأو وقال الرئيس اإ فيد لنتاجئ الاجامتع، أأن يمت النظر يف حذف أأي ءيء ل ميثل اإ
ن الاجامتع سوف يس متر لفرتة طويةل وس يكون  خالفات، واكن غري رضوراي ويرى البعا أأنه سليب. وخبالف ذكل، فاإ

رر أأن ذكل حة للغذاء أأو تأأجيل هذه املسأأ ة. وكالاقرتاح القادم ابلنس بة للرئيس هو أأن خيتار الأعضاء بني احلصول عىل اسرتا
ذا م تس تطع التوصل  سوف يكون بثابة تأأجيل للمسأأ ة وليس تأأجيال دلورة جلنة التنس يق. لقد اكنت القواعد واحضة للغاية: اإ

ىل توافق يف الآراء حتت ظروف معقو ة ويف وقت معقول، جيب أأن يوافق الأعضاء عىل تأأجيل املسأأ ة.   اإ

هناء  الراميةد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للرئيس والوفود املتواجدة يف الغرفة عىل هجودمه وعرب وف .129 ىل اإ اإ
 . املسأأ ة وطالب ابلتشاور ملدة مخس دقائق

ىل أأن هناك مسأأ ة لزالت معلقة .130 وطلب الرئيس من . وأأعاد الرئيس افتتاح البند الرابع من جدول الأعامل، مشريا اإ
بالغ الأعضاء بنتيجة مشاوراهتموفد الولاي  . ت املتحدة الأمريكية ابإ

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للرئيس عىل الوقت الإضايف اذلي مسح به لكنه طالب بزيد من  .131
 . الوقت لإجراء مشاورات

ىل توافق يف  .132 الرأأي حول البند الرابع من ورصح الرئيس بأأنه وفقا لقواعد الويبو، ونظرا لعدم المتكن من التوصل اإ
ىل  نه سوف يقوم بتعليق بند جدول الأعامل وينتقل اإ ضافية من املؤيدين، فاإ جدول الأعامل، وانتظار احلصول عىل مدخالت اإ

وذكر الرئيس ابلقرارات اليت اختذهتا جلنة التنس يق يف هذا اليوم حتت البند الثاين والبند . البند اخلامس عىل جدول الأعامل
. WO/CC/72/1 Prov.2وقامت جلنة تنس يق الويبو بتبين جدول الأعامل املتضمن يف الوثيقة . ث من جدول الأعاملالثال

س يلفي فوربني، /وفامي يتعلق ابلبند الثالث من جدول الأعامل، أأقرت جلنة تنس يق الويبو تعيني انئب املدير العام، الس يدة
لهيا يف الفقرة الثانية عرش من ورصح الرئيس بأأنه يف هذه املرحةل مت تأأجيل .  WO/CC/72/2الوثيقة  للفرتة املشار اإ

 . الاجامتع يف انتظار تقدمي املؤيدين معلومات حول البند الرابع من جدول الأعامل

 .وطرح وفد الولايت املتحدة نقطة نظام .133

ذا قام املؤيدون بتقدمي املعلومات اليت طلوقرر الرئيس أأن يمت تأأ  .134 ل اإ عدادهاب مهنم جيل الاجامتع اإ ذا اكن الوضع . اإ واإ
بقاء الأعضاء يف الغرفة ملدة ساعتني أأو ثالثة . كذكل سيمت اس تتناف الاجامتع ن القواعد يمت تطبيقها ول ميكن اإ قال الرئيس اإ

ضافية ىل أأنه ل يقول أأي ءيء . وقال أأنه أأعطى لك الوقت املطلوب. أأو أأربعة اإ ورصح الرئيس بأأنه، وبلك احرتام وأأشار اإ
نه يقوم بتأأجيل الاجامتع ويؤجل املداولت املتعلقة ابلنقاط اليت ض د وفد الولايت املتحدة الأمريكية، لكن بلك احرتام، فاإ

 . متت مناقش هتا يف البند الرابع من جدول الأعامل

ىل تعليق الاجامتع قبل قيام الرئيس بتأأجيهل، وأأنه بوجب .135 ىل أأنه انتقل اإ ، 20القاعدة  وأأشار وفد الولايت املتحدة اإ
نه جيب أأن يمت  ىل أأهنم يعلقون الاجامتع لإجراء املزيد من املشاورات وأأن . تعليق الاجامتع أأوليف نظر ال فاإ وأأشار الوفد اإ

 . تكل املشاورات تمت يف الردهة املؤدية للقاعة

 .ورصح الرئيس أأنه قد حمك عىل أأساس التعليق .136

ل، مذكرا الوفود بأأنه مت اختاذ قرارات بشأأن البندين الثاين والثالث من الرئيس فتح البند الرابع من جدول الأعام أأعادو  .137
جراء مناقشات حول النسخة الهنائية . جدول الأعامل وذكر بأأن الاجامتع قد مت تعليقه واس مترت املشاورات من أأجل اإ
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جراء املزيد من امل . املقرتحة للبند الرابع من جدول الأعامل ىل أأنه بعد اإ شاورات بني الأعضاء، قام املؤيدون وأأشار الرئيس اإ
قرارهفي نظرل بطرح اقرتاح ظن أأنه مقبول وسوف يويص اب  . ه من أأجل اإ

 : الرئيس فقرة القرار املقرتحة رأأ وق .138

مراجعة "ابملناقشات اليت جرت حتت ( 26ادلورة الاس تثنائية )أأحاطت جلنة التنس يق الثانية والس بعني "
 ":يةتقرير مكتب خدمات املراقبة ادلاخل 

أأحاط علام بتقرير مكتب خدمات املراقبة ادلاخلية اخلاص بقرارات وتوصيات رئيس امجلعية  (1")
 . أأغسطس واكفة مداخالت ادلول الأعضاء 5العامة ورئيس جلنة التنس يق بتارخي 

اتحة الصيغة  (2") ليه أأعاله دون تأأخري من التقرير  املنقوصةالمتست من الرئيس اإ املشار اإ
جل حامية أأسامء وهوايت أأ من  منقوصةأأي قبل انعقاد امجلعيات العامة، و  2016 ربسبمت  26 قبل

 .الأفراد والكياانت القانونية

سهام ادلول الأعضاء يف مراجعة ميثاق املراقبة ادلاخلية للويبو وحث مجيع  (3") "أأكد عىل أأيمهية اإ
 ".ادلول الأعضاء عىل دمع تبين التعديل املقرتح يف امجلعيات التالية

ىل أأن الصياغة اجلديدة اكنت  .139 حث مجيع ادلول الأعضاء عىل النظر حبرص يف التعديالت املقرتحة يف "وأأشار الرئيس اإ
ىل أأن ذكل ل ميثل أأمرا . أأو ربا نظر التعديالت اليت جيب اقرتاهحا اخل" امجلعيات القادمة همام واس متر يف قراءة وأأشار اإ

 :القرار فقرة

اتحة التقرير الاكمل دون والمتست من مدير شع  (4")  انتقاصبة الرقابة ادلاخلية أأن يس متر يف اإ
نافذ، حىت هناية اجامتعات لدلول الأعضاء بناء عىل الطلب، يف ظروف غرفة للقراءة مضبوطة امل 

  .لدلول الأعضاء يف الويبو، عىل الأقل 2016 مجعيات

 : أأوىص امجلعية العامة للويبو بأأن توّجه (5")

ىل النظر يف رضورة مراجعة مبادئ الويبو العامة اللجنة الا .1" ستشارية املس تقةل للرقابة اإ
آخذة يف احلس بان الاس تعراض اجلاري حاليا عىل يد  بشأأن املشرتايت والوثيقة املتعلقة هبا، أ

املدير العام، كام أأوىص به رئيسا امجلعية العامة وجلنة التنس يق، لضامن الوضوح والشفافية يف 
ىل جلنة الربانمج /تعلقة ابملشرتايت يف الويبو، لرُتفع النتاجئ والإجراءات امل  أأو التوصيات اإ

 ".واملزيانية فتنظر فهيا ادلول الأعضاء

ىل اس تعراض س ياسة الويبو بشأأن حامية املبلغني عن اخملالفات وتنفيذها، للتأأكد  .2" التوجيه اإ
ات الأخرية يف هذا اجملال من أأن الس ياسة تأأخذ يف احلس بان العرب املس تخلصة من التطور

 ."وأأفضل املامرسات املعمول هبا يف منظامت أأخرى

قرارها .140  . ورفع الرئيس الوثيقة من أأجل اإ

، 3وأأراد الوفد طرح النقطة . وعرب وفد مجهورية تزنانيا املتحدة عن شكره للرئيس واملؤيدين عىل مراجعة اقرتاحه  .141
سهام ادلول الأعضاءالتأأكيد عىل أأيمهية "وخاصة  وقال . "امجلعيات التاليةقبل عقد يف مراجعة ميثاق املراقبة ادلاخلية للويبو  اإ

نه يواجه بعا الصعوبة ابلنس بة لعبارة ، لأنه فهم أأن أأي مراجعة مقرتحة سوف تس هتدف "امجلعيات التاليةقبل عقد " الوفد اإ
راءات اليت سيمت اس تخداهما يف أأي من وم يرد الوفد أأن يراجع الإج. اس تخداهما يف املس تقبل، بعد تسوية هذا الأمر

 ". امجلعيات التاليةقبل عقد " وبناء عليه، اكن الوفد يقرتح حذف عبارة . امجلعيات التالية، قبل تسوية الأمر
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ىل توافق مع وفد   .142 وطلب الرئيس من وفد الولايت املتحدة الأمريكية واملؤيدين الآخرين الاس تجابة وحماو ة التوصل اإ
ذا اكنت الفكرة يه أأن ذكل جيب أأن ميثل " امجلعيات التاليةقبل عقد " انيا املتحدة فامي يتعلق بعبارة مجهورية تزن  وتساءل عام اإ

ىلممارسة دامئة ل ترتبط جبمعية معينة أأم أأهنم ل يريدون ادلورة التالية أأن تت  .مراجعة ميثاق املراقبة ادلاخلية للويبو طرق اإ

ىل مراجعهتا أأول وأأشار وفد مجهورية تزنانيا امل  .143 ىل أأهنا يف حاجة اإ ىل أأن الطريقة اليت صيغت هبا العبارة تشري اإ تحدة اإ
 . حبيث ميكن اس تخداهما يف امجلعية العامة التالية، وسعى الوفد للحصول عىل توضيح من املؤيدين

نه ميكنه أأن يقبل بتغيري الصياغة املقرتحة، وحذف  .144 امجلعيات قبل عقد "  عبارةوقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
 . لأن ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية قد تناولت هذه القضية ابلفعل" التالية

ىل أأنه يعتقد أأنه ل يوجد أأي اعرتاضات عىل   .145 وعرب الرئيس عن شكره لوفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأشار اإ
ىل أأن نيته يه السامح. الاقرتاح ضافية ليضمن أأنه ل يوجد من يقاطعه عند اس تخدام املطرقة لختتام  وأأشار اإ بدقيقة اإ
ىل أأن الوفود لزالت يق لها التعبري عن رأأهيا لكنه قال أأنه . الاجامتع وأأشار ". عندما ينهتىي النقاش فقد انهتىى الأمر"وأأشار اإ

ىل أأن الاقرتاح قد مت تبنيه وبذكل فقد مت اختتام البند الراب  .ع من جدول الأعاملالرئيس اإ

ابملناقشات اليت جرت حتت ( السادسة والعرشين غري الاعتيادية)أأحاطت جلنة التنس يق الثانية والس بعني " .146
 ":مراجعة تقرير مكتب خدمات املراقبة ادلاخلية"

علام بتقرير مكتب خدمات املراقبة ادلاخلية اخلاص بقرارات وتوصيات رئيس امجلعية العامة  تأأحاط (1)

 . أأغسطس واكفة مداخالت ادلول الأعضاء 5س جلنة التنس يق بتارخي ورئي

اتحة الصيغة  المتست (2) ليه أأعاله دون تأأخري من التقرير  املنقوصةمن الرئيس اإ املشار اإ

أأسامء وهوايت  من اجل حامية منقوصةو  أأي قبل انعقاد امجلعيات العامة، 2016 سبمترب 26 قبل

 .القانونية الأفراد والكياانت

سهام ادلول الأعضاء يف مراجعة ميثاق املراقبة ادلاخلية للويبو وحث مجيع ادلول  تأأكد" (3) عىل أأيمهية اإ

 "الأعضاء عىل دمع تبين التعديل املقرتح يف امجلعيات التالية

اتحة التقرير الاكمل دون انتقاص لدلول  (4) والمتست من مدير شعبة الرقابة ادلاخلية أأن يس متر يف اإ

ء عىل الطلب، يف ظروف غرفة للقراءة مضبوطة املنافذ، حىت هناية اجامتعات مجعيات الأعضاء بنا

 . لدلول الأعضاء يف الويبو، عىل الأقل 2016

 : وأأوصت امجلعية العامة للويبو بأأن توّجه (5)

ىل النظر يف رضورة مراجعة مبادئ الويبو العامة بشأأن  .1 اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اإ
آخذة يف احلس بان الاس تعراض اجلاري حاليا عىل يد املدير املشرت ايت والوثيقة املتعلقة هبا، أ

العام، كام أأوىص به رئيسا امجلعية العامة وجلنة التنس يق، لضامن الوضوح والشفافية يف 
ىل جلنة الربان/الإجراءات املتعلقة ابملشرتايت يف الويبو، لرُتفع النتاجئ و مج أأو التوصيات اإ

 ".الأعضاء انية فتنظر فهيا ادلولواملزي 
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ىل اس تعراض س ياسة الويبو بشأأن حامية املبلغني عن اخملالفات وتنفيذها، للتأأكد من  .2 التوجيه اإ
أأن الس ياسة تأأخذ يف احلس بان العرب املس تخلصة من التطورات الأخرية يف هذا اجملال وأأفضل 

 ."املامرسات املعمول هبا يف منظامت أأخرى

 د التقريراعامت: 5البند 

 :ذكّر الرئيس ابلقرارات اليت اختذهتا جلنة الويبو للتنس يق كام ييل .147

 :من جدول الأعامل 2البند 

 .WO/CC/72/1 Prov.2 اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق جدول أأعاملها كام هو مقرتح يف الوثيقة

 :من جدول الأعامل 3البند 

من  12فورابن انئبة  للمدير العام للفرتة احملددة يف الفقرة  س يلفي وافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل تعيني الس يدة
 .WO/CC/72/2 الوثيقة

 :من جدول الأعامل 4البند 

 .144أأحاط الرئيس علام ابلقرار املقروء واملعمتد يف الفقرة 

ىل أأ  .148 ىل تعممي مرشوع التقرير يف أأقرب فرصة ممكنة خالل الأس بوع اجلاري، وأأشار اإ ن الإجراء ودعا الرئيس الأمانة اإ
اعرتاض  ولحظ الرئيس عدم وجود. املعتاد هو دعوة الوفود عىل التعليق عىل املرشوع والتقرير الهنايئ ليعمم ويعمتد بعد ذكل

 .فتقرر ذكل

 : اختتام ادلورة6البند 

وأأبدى . دماشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس عىل رئاس ته واقرتاحاته البناءة اليت مسحت للحوار ابمليض ق .149
ورأأى أأن احلصيةل تأأيت بثابة خطوة هممة من شأأهنا أأن تسامه . الوفد تقديره ملا أأبدته مجيع الوفود من مساهامت بناءة ومرونة

جرائية جوهرية من شأأهنا أأن تعزز من فعالية الويبو وشفافيهتا وأأعرب عن رسوره بواصةل . يف حبث وربا اعامتد تغيريات اإ
 .2016جلنة التنس يق وامجلعية العامة يف أأكتوبر  املناقشات يف دوريت

. تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخليةمن جدول الأعامل بشأأن  4ورحب وفد نيجرياي ابلقرار احملقق يف ظل البند  .150
نه ينتظر اس تالم مرشوع التقرير خالل الأس بوع ليّطلع عىل النتاجئ والتوصيات عىل النحو املناسب، قبل دوريت  وقال اإ

 .2016مجلعية العامة وجلنة التنس يق يف ا

ذ بذل هجدا شاقا وأأبدى قيادة قديرة .151 وأأضاف أأنه . وأأعرب وفد الهند عن رغبته بأأن يسجل تقديره الصادق للرئيس اإ
ىل  يود التأأكيد عىل أأن املوقف الراهن اكن موقفه من البداية، عىل أأنه يتفظ ابحلق يف تغيري موقفه بعد حتويل مجيع الواثئق اإ

 .امصتهع
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ن الزتام موقف صارم من قضية فهيا . وشكر الرئيس مجيع الوفود مشاركهتا الناشطة .152 ومن مضن ما اس تخلصه، قال اإ
جياد حل وسط ىل اإ ومتىن الرئيس عيد  .مصلحة ل يتناقا والزتام حس احلوار والاحرتام املتبادل والسعي دون انقطاع اإ

ويف اخلتام شكر الرئيس املدير العام والأمانة عىل معلهام، كام شكر املرتمجني أأحضى مبارك مجليع الإخوة املسلمني واملسلامت. 
 .الفوريني عىل هجودمه ادلؤوبة وأأعلن اختتام الاجامتع

 [ييل ذكل املرفق]
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 ادلول الأعضاء أأول.
 )ابلرتتيب الأجبدي لأسامء ادلول ابللغة الفرنس ية(

 
I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 
(in the alphabetical order of the names in French) 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Pragashnie ADURTHY (Ms.), First Secretary, Economic and Development, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Boudjemaa DELMI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Fayssal ALLEK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 

 
Ulrich SEIDENBERGER, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
v-io@genf.diplo.de  
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
wi-2-io@genf.diplo.de  
 
Arne WEGNER, Intern, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
wi-s1-io@genf.diplo.de  
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Héctor Marcelo CIMA, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Hamish MCCORMICK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Simon FARBENBLOOM, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to 
the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Greer ALBLAS (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Felicity HAMMOND (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
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AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Emil HASANOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BAHAMAS 
 
Rhoda M. JACKSON (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Nazrul ISLAM, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Marcia DONNER ABREU (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Caue OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CANADA 
 
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHINE/CHINA 
 
LIU Jian, Deputy Director, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
ZHANG Ling, Officer, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Beatriz LONDOÑO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
central@misioncolombia.ch  
 
Juan Carlos GONZÁLEZ, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Mauricio SALCEDO, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
msalcedo@mincit.gov.co  
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Juan Camilo SARETZKI FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
central@misioncolombia.ch  
 
Manuel CHACÓN, Consejero Comercial, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
mchacon@mincit.gov.co  
 
 
CONGO 
 
Bernard MBEMBA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CUBA 
 
Alina REVILLA ALCÁZAR (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
oficomeginebra@missioncuba.ch  
 
Madelyn RODRÍGUEZ LARA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
m_rodriguez@missioncuba.ch  
 
 
EL SALVADOR 
 
Francisco LIMA MENA, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
flimamena@minec.gob.sv  
 
Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
kcarballo@minec.gob.sv  
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Ñusta Alicia MALDONADO SARAVINO (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Andre PUNG, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Veikko MONTONEN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
veikko.montonen@mfa.ee  
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Pamela HAMAMOTO (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Theodore ALLEGRA, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Katherine GOROVE (Ms.), Legal Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
Holly MOORE (Ms.), Deputy Legal Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
Robert WALLER, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
William LEHMBERG, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Assistant, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Negash Kebret BOTORA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Yoseph Kassaye YOSEPH, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Yanit Abera HABTEMARIAM (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Andrey NIKIFOROV, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Sergey DIYACHENKO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Arsen BOGATYREV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Terhi HAKALA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Soile KAURANEN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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FRANCE 
 
Elisabeth LAURIN (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
 
Thomas WAGNER, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Francis GUENON, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GUATEMALA 
 
Eduardo SPERISEN YURT, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
eduardo.mision@wtoguatemala.ch  
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch  
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Szabolcs FARKAS, Vice-President for Technical Affairs, Hungarian Intellectual Property 
Office (HIPO), Budapest 
szabolcs.farkas@hipo.gov.hu  
 
Csaba BATICZ, Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual Property 
Office (HIPO), Budapest 
csaba.baticz@hipo.gov.hu  
 
Zsofia CSIZMADIA (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
Paul VIRANDER, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Denny ABDI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
denny.abdi@mission-indonesia.org  
 
Rina SETYAWATI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
rina.setyawati@mission-indonesia.org  
 
Erry PRASETYO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
rina.setyawati@mission-indonesia.org  
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
rezadehghani58@yahoo.com  
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
matteo.evangelista@esteri.it  
 
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
alessandro.mandanici@esteri.it  
 
Carlo FAVARETTO, Intern, Permanent Mission, Geneva 
wipostage.ginevra@esteri.it  
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Junichi IHARA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Misako KAJI (Ms.), Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Kansuke NAGAOKA, Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
kenji.saito@mofa.go.jp  
 
Ryoei CHIJIIWA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
ryoei.chijiiwa@mofa.go.jp  
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Madina SMANKULOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Janis KARKLINS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
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LUXEMBOURG 
 
Jean-Marc HOSCHEIT, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mme), représentant permanent adjoint, Mission 
permanente, Genève 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Purevdorj VAANCHIG, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
purevdorj@bluewin.ch  
 
Bolormaa LKHAGVASUREN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
mongolie@bluewin.ch  
 
 
MYANMAR 
 
Su Su WIN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
 
Kleopas SIRONGO, Commercial Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Peters S.O. EMUZE, Chargé d'Affaires a.i., Permanent Mission, Geneva 
 
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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PAKISTAN 
 
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Krizia MATTHEWS (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
PARAGUAY 
 
Roberto RECALDE, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Reinout VOS, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Wouter BIESTERBOS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Luis CHÁVEZ BASAGOITIA, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
María Antonia MASANA (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra 
 
Luis Enrique MAYAUTE VARGAS, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Piotr STACHAŃCZYK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Jerzy BAURSKI, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Pedro Nuno BÁRTOLO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 



WO/CC/72/4 
Annex 
9 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
JUNG Dae-Soon, Intellectual Property Attaché (First Secretary), Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMAN (Ms.), Ministro Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Jan KÁRA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Marcela HUJEROVÁ (Ms.), Deputy Director, International Department, Industrial Property 
Office, Prague 
 
Martin TOČÍK, Third secretary, Permanent Mission, Geneva 
martin_tocik@mzv.cz  
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Elia MUTUENE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Adrian VIERITA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Traian FILIP, Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Albert ROBU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Ryder THOMAS, Economic Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RWANDA 
 
Edouard BIZUMUREMYI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
TAN Yee Woan (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Jyotsna SHANKAR (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Valentin ZELLWEGER, ambassadeur, Mission permanente, Genève 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Osman GOKTURK, Second Secretary, Intellectual Property, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
osman.gokturk@mfa.gov.tr  
 
 
 
II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVERS STATES 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Hector CASANUEVA, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
mpaiva@minrel.gob.cl  
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Aviva RAZ SHECHTER (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Judith GALILEE-METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Orit KREMER (Ms.), Counsellor, Legal Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
Dan ZAFRIR, Adviser, Permanent Mission, Geneva 
reporter3@geneva.mfa.gov.il  
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LITUANIE/LITHUANIA 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PHILIPPINES 
 
Cecilia REBONG (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Marisa Teresa T. ALMOJUELA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
agtalisayon@gmail.com  
 
Jayroma Paula E. BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Martin KABÁČ, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Jakub SLOVÁK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation of the European Union, Geneva 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Vojislav ŠUC, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Špela KUČAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Parviz EMOMOV, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Mykhaiko HARMASH, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 



WO/CC/72/4 
Annex 
12 
 
III. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
Naresh PRASAD, sous-directeur général et Chef de Cabinet, Cabinet du directeur 
général/Assistant Director General and Chief of Staff, Office of the Director General 
 
Ambi SUNDARAM, sous-directeur général/Assistant Director General  
 
Frits BONTEKOE, conseiller juridique/Legal Counsel 
 
Cornelia MOUSSA (Mme/Ms.), directrice, Département de la gestion des ressources 
humaines/Director, Human Resources Management Department 
 
Sergio BALIBREA, directeur, Division des questions et de la documentation relatives aux 
assemblées/Director, Assemblies Affairs and Documentation Division 
 
 

[Fin de l’annexe et du document/ 
End of Annex and of document] 
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